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een ooggetuigenverslag van
twee luitenants
G.J. Huijsman, luitenant-kolonel b.d. VbdD
m.m.v. Ch.F. Turpijn, kolonel b.d. MPSD

deel 2

In deel 1 beschreven de auteurs hoe ze na hun KMAopleiding en eerste plaatsing bij een opleidingseenheid
eindelijk een parate functie kregen. Ze maakten kennis
met nieuwe apparatuur, nieuwe procedures en maakten de voorbereidingen mee voor de cpx-oefening Lion
Vert. De oefenlokaties zijn ingericht en de verbindingen
zijn ingeregeld.
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Dienstplichtigen vaak welkom
De splinternieuwe apparatuur wordt grotendeels bediend
door dienstplichtig personeel. Onder de postcommandanten
is maar een enkele beroepssergeant of kortverband vrijwilliger. Alle overigen zijn dienstplichtige sergeanten die na een
paar maanden opleiding op de School Verbindingsdienst instromen bij de legerkorpseenheden. Dat lijkt een kwetsbare
factor, maar de technische vakkennis die ze uit hun burgerbestaan meebrengen is van onschatbare waarde. Ze doorzien de
functies van de bedieningspanelen en begrijpen de samenhang van de schakelingen. Van groot belang is dat hun werkzaamheden overeenkomen met hun technische belangstelling.
Het is een algemene ervaring die ook ondersteund wordt door
onderzoek dat dienstplichtigen veel inzet vertonen wanneer
ze hun taak zinvol vinden en deze spoort met hun interesse. Daar komt bij dat zij oefeningen een aantrekkelijke onderbreking vinden van de routine op de kazerne.
Wel heeft de instromingssystematiek van dienstplichtigen een
kwetsbare kant. Het is het INDAS, wat individueel aanvullingssysteem betekent. Bij het ONDAS komen gehele bemanningen tegelijk uit de opleidingen naar de parate eenheden. Bij
106 en 108 zijn bemanningen samengesteld uit dienstplichtigen van verschillende lichtingsploegen. Iedere twee maanden vertrekt een lichtingsploeg met zogenaamd klein verlof,
waarna de opengevallen plaatsen binnen de bemanningen
worden gevuld met nieuwe instromers die kersvers uit de opleidingen komen. Er ontstaat zo een voortdurende import van
onervarenheid. Bijscholing vindt dan plaats on the job, maar is
daardoor vaak moeilijk te bewaken. In de shiftindeling van bemanningen is het onvermijdelijk dat een aantal uren een nieuweling alleen op post zit. In geval van nood springt dan een
meer ervaren bedienaar van een andere post ter plaatse bij.
De postcommandanten coördineren dat zelf. Een spontaan
ontwikkeld gevoel van medeverantwoordelijkheid.
Als eenmaal alle verbindingen en kanalen in bedrijf zijn wordt
het rustiger op de knooppunten en in Charles’ Opsroom. De
hectiek van de klandizie van de staven ligt grotendeels bij 108.
Die blijft bij 106 grotendeels onopgemerkt. De rustige uren
worden nu benut voor onderhoud en onderlinge instructie. Het
verschil tussen wel of niet een goede verbinding hangt af van
details. Postcommandanten krijgen nu in de praktijk de gelegenheid om de puntjes op de i te zetten.
Hoe zet je een mast op in een bosrand. Plak de coaxkabel af
met tape tegen vochtinwerking of torsiewerking bij het draaien
van de toeters. Test direct bij aansluiting alle aders van de
20 DA-kabel op aderbreuk. Gebruik verschillende kleurcodes
voor het markeren van telefoon- en telexkanalen. Houd een
stationslogboek bij. Meld bijzonderheden aan je hoofd verbindingscentrum, enzovoort. 106 heeft nog veel te leren. Het in
bedrijf zijn in de Noord-Duitse laagvlakte werkt in dit opzicht
veel stimulerender dan de dagelijkse routines op de grote plaat
op de kazerne achter bij de garages.

Het strijken van de mast van de FM12-800 straalzender,
niet altijd eenvoudig

Onbekende oefendoelen
Aan Charles zijn geen expliciete oefendoelen bekend, dus
weet ook hij niet of de oefening is geslaagd. Hij denkt in termen van verbindingen en niet hoe die dienstbaar zijn geweest
aan de bevelvoering binnen het Legerkorps. Daarover krijgt hij
ook niets te horen, ook niet van zijn eigen bataljonscommandant. Wel is het duidelijk geworden dat het zo moderne rastersysteem nog lang niet bedrijfszeker is. We trekken er kostbare
lessen uit. 108 hamert op een snellere verwerking van schakelopdrachten. Door standaardisering kunnen die al voorbereid
zijn. Het verwerken van de telexberichten moet fundamenteel
worden aangepakt. Er worden specifieke taperelay oefeningen
gehouden. Stap na stap kan op een lokale oefenplek berichtenverkeer worden gesimuleerd, gecontroleerd, geanalyseerd.
Ter plekke kunnen praktische oplossingen rechtstreeks met
alle betrokken functionarissen worden gedeeld en doorgevoerd. 106 is de eerste organisator van de zogeheten oefening
Showroom. Er blijken nog vele vervolgen nodig te zijn. Het
Toeterboek wordt enerzijds verfijnd, anderzijds aan de praktijk
getoetst. Lion Vert kent veel nuttige Lessons learned en C-101
Vbdgp zal die in de praktijk laten brengen bij een oefening
Grote Beer onder zijn leiding.
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Haperend telexverkeer
De A-Cie van 108 betrekt inmiddels
het door de kwartiermakers ingerichte
bivak in het stadspark van Rotenburg.
De legerkorpsstaf is er ook al en heeft
veel meer bureauwagens geïnstalleerd
dan we dachten. Er is een met concertina’s beveiligde opskern, waar tot
onze verrassing ook Amerikanen zitten.
We beginnen met de aansluitingen van
de vele veldtelefoons. Uiteraard helpen
onze lijnploegen. Ook de telefooninluistercentrale met Milva Leitie Windt en
enkele andere dames wordt aangesloten. De straalzenderverbinding naar Waterman wordt snel tot stand gebracht;
ze zitten vlak bij. Inmiddels vernemen
we dat de legerkorpscommandant besloten heeft het Korps Commando Troepen in te zetten om te onderzoeken
of de Verbindingsdienst deze dreiging
aankan. Een lichte paniek gaat door de
gelederen, we horen dat de staf van de
B-Cie met majoor Nico Baden zich gaat
ingraven. Onze cc blijft kalm: “Ik lust ze
rauw...” roept Boekwijt, met zijn pistool
zwaaiend.

“Ik lust ze
rauw...” roept
Boekwijt, met
zijn pistool
zwaaiend.
Haperingen
Bij de installatie van de voor velen nieuwe apparatuur loopt het niet zoals we
hoopten, de telexstapelapparatuur hapert. Vanuit Den Haag komt majoor ir.
Lawson met technici van de fabriek en
bezet de schakelwagen.
Ze openen een apparaat en zijn uren
bezig met een soldeerbout en een
schroevendraaier.
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HET RASTERSTELSEL
Eind jaren vijftig van de vorige eeuw besloot de Inspecteur van de Verbindingsdienst, brigadegeneraal Mulder tot een plan om het operatiegebied van het
Eerste Nederlandse Legerkorps te voorzien van een snel verplaatsbaar verbindingssysteem. Dit idee was nieuw en revolutionair.
Eerder was dat niet nodig geweest, het operatiegebied lag toen voornamelijk
op Nederlands grondgebied en de PTT verschafte de verbindingen. De NAVO
had een plan ontwikkeld om landmachteenheden dicht bij de grens van de DDR
te stationeren, de zogenaamde Forward Defence Strategy. In dat kader verlangde de NAVO dat grote commandoposten veelvuldig en snel moesten kunnen
verplaatsen. Gebaseerd op Amerikaanse ideeën ontstond het raster.
Het plan werd tot in detail door een werkgroep uitgewerkt. De installaties kregen in Nederland doorgaans dezelfde aanduiding als de Amerikaanse. Het zijn
begrippen die nog steeds bij oudgedienden bekend voorkomen, zoals de 3009
= de schakelwagen, de 3001 = de telefooncentrale, de telexinstallaties 3019 en
3029, de 3006, de 3054, enzovoort.
Het rasterconcept hield in dat in het operatiegebied van 1LK een aantal
mobiele rasterverbindingscentra (knooppunten) in bedrijf waren, die onderling
verbonden waren door straalzenderverbindingen. Staven en eenheden werden
eveneens met straalzenders aan een of meer knooppunten van dit netwerk
verbonden. Via draaggolf- en schakelvoorzieningen werden telefoon- en telexverbindingen tot stand gebracht. De knooppunten maakten deel uit van 106
Verbindingsrasterbataljon. Ze werden geleid door een pelotonscommandant.
In vredestijd waren vier knooppunten paraat. In oorlogstijd konden ze worden
aangevuld met twee mobilisabele. In 1962 werd een aanvang gemaakt met de
personele en materiële vulling van 106 en met de opleiding van de in hoofdzaak
dienstplichtige bemanningen. Om de essentiële verbindingen zeker te stellen
werden de beide staven van 1Lk (ops1 en ops2) ieder met twee knooppunten verbonden. Bovendien kregen ze rechtstreeks straalzenderverbindingen
met de divisiestaven en de staf van 1 Legerkorpsartillerie. Als back-up werden
HF-radioinstallaties ingezet die aanvankelijk nog geheel door morse-telegrafisten werden bemand. De vercijfering van geclassificeerde informatie werd op
de rasterverbindingen online uitgevoerd en op de overige offline.

Hinderlijk, want we moeten leidinggeven vanuit deze schakelwagen. De legerkorpsstaf gaat haar spel spelen en
er komen telexberichten binnen van
divisiestaven. Ook worden berichten
opgesteld en via het Staf Berichten
Bureau (SBB) aangeboden aan het BK.
De inhoud van de berichten is doorgaans echt geclassificeerd en moet
perse worden vercijferd Een aantal
berichten van en naar de Legerkorpsartillerie zelfs off-line met de TSCE-KL7.
Door eerdergenoemde hapering van
apparatuur gaat de verzending mondjesmaat.

Henk van Hattem besluit alle ordonnansen in te zetten.
Tenslotte wordt de BOS-wagen ook
maar ingezet. We laten ons niet kennen:
Het bericht moet door! Boekwijt geeft
instructies hoe je met een TRC moet
omgaan en introduceert de werkwijze met een glaspotlood om de adressering duidelijk te maken. Daarmee
raken de ponsbandgaatjes van de Ecolexen verstopt en dit is dus geen goed
idee. Er verschijnt een ordonnans van
Waterman met een postzak gevuld met
ponsbanden: Ziezo die zijn ze kwijt,
maar wij kunnen er niets mee.
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Het bericht moet door

De centralisten hebben het erg druk met het lokale telefoonverkeer. Het interlokale verkeer gaat slecht, want de tussengelegen telefooncentrales dempen het signaal. Er zijn dan
nog geen vorkschakelkasten aanwezig. Het gevolg is dat vele
telefoongebruikers in hun hoorn gaan schreeuwen...

Heksenketel
Het is een heksenketel; we maken ons zorgen als we straks
de hele handel moeten verplaatsen. Boekwijt ontwikkelt een
plan en stuurt GJ met een relaispost op weg om alvast de
noodzakelijke straalzenderverbinding voor te bereiden tussen
de nieuwe locatie en Waterman halverwege Rotenburg en
Visselhövende, waar de nieuwe commandopost van 1LK zal

komen. Hij moet een relaisstation inrichten en uittesten.
De bedoeling is om, nadat de goede werking is vastgesteld,
de antennemasten te strijken en te verbergen en de postbemanning op afroep te activeren. Tijdens zijn activiteiten verschijnt een jeep met enkele commando’s die hem met losse flodders beschieten. GJ en de mannen schrikken zich een
ongeluk; gelukkig hebben ze het niet op ons gemunt en verdwijnen ze snel. Uit betrouwbare bron komt GJ er achter dat
de eerder genoemde commando’s onder leiding van kapitein
J.J.J.M.M. Vos (J tot de derde M kwadraat zoals hij destijds
op de KMA werd genoemd) opdracht hebben kalm aan te
doen. Daarom zijn zij alleen maar op zoek naar collega luitenant Klaas Cohen (later Van Coberen). Klaas heeft een KCTspeld en verder collega Kees Lit, die voormalig kampioen
worstelen is van Utrecht. We hoeven ons dus geen zorgen

HF-radioinstallaties op de voorgrond. Op de achtergrond
een straalzenderinstallatie.

te maken, maar niet iedereen weet hier van. Klaas hebben
ze niet kunnen vinden, Kees wordt echter op een gegeven
moment geboeid afgevoerd.

Legerkorpsstaf verplaatst
Dan breekt het moment van verplaatsen aan. Belangrijk is dat
het snel gebeurt. Op de oude locatie moet het werk gewoon
doorgaan totdat men op de nieuwe locatie het bevel kan overnemen. We hebben slechts twee dienstploegen, die het zwaar
voor hun kiezen krijgen.
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De relaispost halverwege moet nu worden geactiveerd. Hoofd Syscon, majoor
Harteveld, is er bij. GJ gaat de postcommandant zoeken, maar kan hem
eerst niet vinden, ook de bemanning die
in tentjes ligt te slapen weet niet waar
hij is, maar richt alvast de mast op. De
bureauwagen met de straalzenderapparatuur zit op slot. Opeens verschijnt
een slaperige sergeant, hij had in het
hooi geslapen, maar is nu wel zijn sleutel kwijt.
Ergernis slaat toe. De deur wordt toch
maar opengebroken en de verbinding
naar beide kanten komt snel tot stand.
We zijn er nog niet. De verbinding moet
wel gebruikt kunnen worden. Majoor
Harteveld besluit zich persoonlijk er
mee te bemoeien, pakt de telefoonhoorn van het dienstkanaal en komt in
een vervelende discussie terecht. Het
gesprek gaat ongeveer als volgt: “Hallo wie ben jij?” Antw. : “Ik ben Jan van
lichting 61. Blijf er tussen uit, ik ben
een verbinding aan het opbouwen”. In
een nieuwe stem: “Wat is er aan de
hand?” “Hou even je mond, waar zit
je?” Zo blijft het een poos doorgaan.
Harteveld verlaat de locatie en laat het
verder aan GJ over, die, nadat hij de
bemanningen heeft uitgelegd waar we
mee bezig zijn, de meervoudige straalverbinding snel tot stand brengt. Men
houdt zich bij Waterman strikt aan het
toeterboek en daarom duurt het lang
eer hun telefooncentrale is aangesloten.
Staf 1Lk kan even later communiceren
met de ondercommandanten en kan
instructies van NORTHAG ontvangen.
Het bevel kan worden overgenomen
en de dienstploeg van het verbindingscentrum van de oude locatie kan snel
overkomen, maar moet natuurlijk eerst
zijn bivak inrichten. Maar de klus is geklaard, we kunnen weer ademhalen.

Samenwerking
Hier stuiten we op een principieel probleem in de beginfase van de samenwerking van 108 en 106. De taak van
108 is om altijd, overal, onder alle omstandigheden verbindingen in bedrijf
te hebben voor de bevelvoering van
C-1LK. Daar is altijd haast bij. Snelheid,
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GJ bij de straalzender/draaggolfapparatuur (FM12-800 en VZ4-12)

J-Box met 20 DA-kabel
improvisatie en vindingrijkheid zijn altijd geboden. De taak van 106 is een
bedrijfszeker en nauwgezet systeem
te onderhouden waar alle verbindingskanalen foutloos langs worden geleid.
Daartoe ligt het accent op een planmatig systeembeheer. Een gecentraliseerde regie is belangrijker dan lokale snelheid en improvisatie. Het toeterboek
geeft daarvoor de receptuur. Dat leidt
nogal eens tot ongeduld en frustratie
bij 108. Door afspraken op werkniveau
en wijzigen van het toeterboek, worden
deze verschillen later heilzaam overbrugd. Er blijft steeds enige rivaliteit,
soms animositeit.
Langzaam leren we elkaar kennen en
kunnen we informele werkafspraken
maken. Bij Lion Vert is dat nog niet het
geval, daardoor mag het een wonder

heten dat er nog oefendoelen zijn gehaald.

Onze vuurdoop geslaagd?
Over oefendoelen gesproken: we hebben tijdens Lion Vert geen flauw idee
gehad waar het over ging. GJ zou het
kunnen vernemen omdat hij dicht bij de
gebruiker zat, maar hij bleef geheel van
deze informatie verstoken. Bij Charles
gaat de aandacht uit naar de eigen verbindingsmiddelen en minder naar de
uitkomsten voor de bevelvoering door
de staven.
Om deze reden, maar ook omdat we
nieuw zijn en geen ervaring hebben,
kunnen we niet goed vaststellen of de
vuurdoop voor de Verbindingsdienst in
1963 geslaagd is en laten dat graag aan
geschiedschrijvers over.
Onze vuurdoop was het zeker wel!

