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Met de tentoonstetting Ats de Russen
komen beoogt het Nationaal Mititair

Museum een beeld te geven van de

Koude 0orlog zoats die in de jaren 1947

tot 1991 in het Westen en voornametijk

hier in Nederland werd ervaren. ln de

tegetij kertijd verschenen getij knam i ge

publicatie memoreert Hoffenaar in
zijn 'De logica van de Koude Oorlog'

r
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de m ititaire conf rontaties tijdens
de Berlijnse- en kort daarop de
Cubacrisis, beide in 1962. Van den
Broek noemt in zijn 'Voor attijd
soldaat'deze crises ook, om dan over
te gaan op de'hitarische verhalen'
over La Cou rtine. Westerh u is kijkt als
voormatig eskad ronscom mandant
terug in 'Een tan keskad ron tijdens
de Koude Oor[og'. Hij noemt als enige
wel de 1 21e Lichte Brigade die in
de periode 1961-1963 in Duits[and
gelegerd was, maar gaat daar verder
n iet op in. Ook de tentoonstelting
maakt op geen enkele manier
melding van deze brigade die op het
hoogtepu nt toch zo' n 3.500 man
telde, voornametij k d ienstptichtigen.
Zetfs de Historische Collectie
Cavalerie in h aar sem ipermanente
tentoonstetti ng'Cava[erie i n

Du itsland 1 961-201 1 ' besteedt aan
deze pioniers geen aandacht. Dat
a[[es mag op zich merkwaardig heten,
want wanneer er één eenheid geweest
is van de Koninktijke Landmacht (KL)

die op het hoogtepunt van de Koude
Oortog, d us ten tijde van de Berlijnse

- en Cu baanse crisis, klaar stond om
daadwerketijk het gevecht met de
Russen aan te gaan, was het wel de
121e Lichte Brigad e (121 LtBrig). Het
is in at die Koude Oorlogsjaren ook de
enige keer geweest dat een eenheid

van de KL zo gevechtsgereed stond.
Atte reden dus om de 121 LtBrig, in
feite de eerste enhanced Forward
Presence van de KL, hader voor het
voetlicht te brengen.
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Lag h et ee rste ve rd ed igi n gsco n ce pt
van de NAVO bij een aanvalvanuit
het Oosten bij de Rijn/lJsset-tinie,
d it a[[es veranderde toen in 1 955
West-Duitsland tot de NAVO toe
trad en zeker toen de Russen het
jaar erop Hongarije binnenvielen. Nu

vormden de rivieren de Weser en de
Futda de hoofdverdedigingstij n. Voor
Nederland betekende d it dat in het
kader van de nieuwe NAVO-ptannen
de aandacht van de lJssel- naar de
Weserlinie verschoof. ln 1957 was
de sterkte van de NAVO dermate
toegenomen dat werd besloten de
verded iging verder naar het Oosten
achter het Dortmund-Emskanaal te
voeren. Het Legerptan 1958 ging er,
mede op verzoek van de NAVO, van
uit dat het 1e Leger Korps (1 LK),

naast twee mobi[isabe[e divisies,
zou gaan bestaan uit twee parate
d ivisies, te weten de 4e Divisie en

de heropgerichte en vern ieuwde 1 e

Divisie '7 Decem be r' . Deze n ieuwe
NAVO Forward Strategy hietd in dat in
geval van oorlog de beide divisies op

de Noord-Duitse laagvtakte posities
zouden moeten innemen.
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Met het opschuiven van de

verdedigingslijn naar het Oosten nam
niet atteen de behoefte aan slagkracht
van tankeenheden toe, maar ook het
belang van verken n ingen, waarbij naast
deze traditionele rol van de cavalerie
ook aan het Korps Commandotroepen
werd gedacht. ln deze behoefte werd
voorzien door het op 5 oktober 1957

oprichten van het vottedig parate 102e
Verken n ingsbatatjon (1 02 Verkbat)
met als legeringsplaats 't Harde. Met
aanvanketijk vijf, in februari 1958 met
zeven eskadrons werd dit batatjon
daarmee het grootste batatjon ooit uit
de geschiedenis van de landmacht. Het
102 Verkbat ressorteerde overigens
niet onder een divisiecommandant,
maar rapporteerde rechtstreeks aan

de commandant van het 1 LK. De

frequentie van oefeningen nam toe,
evenals die van alarmoefeningen. Het
er weer of geen weer op u it gaan met
a[[e rups- en voertuigen zorgde naast
een toenemend gevoel van onderlinge
verbondenheid, ook voor een hoge

paraatheid van het bataljon.
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Toenemende span n ingen tussen
Oost en West leidden in aprit 1960

tot het besluit om uat 102 Verkbat
een nieuw, ook vottedig paraat
verken n i ngsbatatjon te organ iseren,



wat 103 Verkbat zou worden. De

achtertiggende gedachte was dat
zo organisatorisch kon worden
voorgesorteerd op de oprichting van de
121 LtBrig die zou gaan functioneren
ats de hoofdmoot van de zogenaamde
dekkingstroepen. ln geval van een

aanval vanuit het Oosten hadden de
twee Nederlandse divisies namelijk
tijd nodig om zich vanuit Nederland
naar de Noord-Duitse laagvlakte te
begeven om zich daar in het door
de Northern Army Group (Northag)1

aangewezen vak van 120 km breed
en 100 km diep te ontplooien. Op 15

december 1960 vond daadwerketijk de
oprichting van 1z1LtBrig ptaats met
de kotonel der Huzaren J.A.C. Bartels
als commandant. De Brigade bestond
u it beide verken n ingsbataljons, u it de

drie parate compagnieën van het Korps
Commando Troepen (104e, 105e en het
108e), het 11 Geniebatatjon en de 425e
I nfanterie Bevei tigi ng Com pagn ie Van

Heutsz (mobiet). Hoogst waarschij ntijk
is d eze in 't Harde gelegerde eenheid
met een atomaire beveitigingstaak aan

121 LtBrig toegevoegd om in geval van

verzoek van de brigadecommandant
om een tactisch kernwapen in

1 Northag was de overkoepelende NAVO-

organisatie van vier Legerkorpsen, te weten van

Noord naar Zuid,1(NL) LK, een Duits, een Brits

en een Belgisch

te zetten, het transport ervan te
beveitigen.
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A[s gevolg van de ingeschatte ernst
van het voortduren van de in augustus
1 961 ontstane Bertijn-crisis besloot
de Nederlandse regeringl2l LtBrig te
versterken en d eze per oktober 1 961

in Bergen- Hoh ne en Fattingbostel
te stationeren. ln Hohne kwamen
ruim 2.300 man in legering, van wie
de verkenningsbataljons bijna 1 .300

voor hun rekening namen. Ook de drie
commandocompagnieën waren daar
getegerd. ln Fa[[ingbostel lagen ruim
1.250 man, waaronder, ongeveer 1.000,

genisten. Vanaf maart 1962 werden de

detachementen van de geneeskundige

troepefl, de intendance en de

technische dienst, bij etkaar ruim 450
man, ondergebracht in Ce[[e.

Dat er a[[e aanteiding voor versterking
was btijkt uit het 'Zeer Geheime
Jaarverslag 1961'van de KL waarin
wordt vermeld hoe het Warschau
Pact in de periode augustus tot
en met november van dat jaar zijn
troepen in Oost-Duitstand aanzientijk
had versterkt. Niet alleen dat, maar
ook bleek dat de trainingscyctus
van de Sovjettroepen duidetijk
afweek van die het jaar ervoor.
Zo beoefenden tan kregi menten
op vo[[e sterkte en uitgerust met

snorkels bij voorbeeld het oversteken
van rivieren. Verontrustend d us,

daar de Noord-Duitse laagvlakte
heel wat waterstromen kende. De

versterking van 121 LtBrig bestond
naast de eerder genoemde d rie
commandocompagnieën, de twee
verkenningsbatatjons en het (nu

om de drie maanden roulerende)
geniebatatjon, onder meer uit een
(eveneens om de drie maanden
roulerend) tankbatatjon en de Groep
Lichte Vtiegtuigen, bestaande uit
Piper Cubs en Hi[[er hetikopters die de

brigade ook ogen in de lucht gaf. Met
detachementen van geneesku nd ige

troepen, intendance en tech n ische
dienst was a[ met al, 121 LtBrig een
geduchte eenheid van zo'n 3.500 man.
ln wezen is er hier sprake van de eerste
enhanced Forward Presence van de
KL,zoals nu de NAvO-eenheden in

Litouwen heten .121 LtBrig was een

zeer mobie[e cavalerie-een heid met
de nadruk op verkenning en goede
verbindingen maar die dankzij de
relatieve tankzwaarheid ook nog

geduchte ktappen kon uitdelen.
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Aangezien de potentiele tegengtander
was uitgerust met T-54 of T-55 tanks
met een 100 mm kanon, was het
duidetijk dat de Chaffee met zijn75



mm hiervoor geen partij zou zijn.
Derhalve werd in september 1961

bestoten de gevechtssterkte van beide
verken n i ngsbatatjons te verhogen
door de Chaffee's te vervangen door
Centurions met hun 105 mm kanon.
Om ook op Bundesstrassen te kunnen
rijden, werden a[[e voor 121 LtBrig
bestemde Centurions voorzien van
rubberen tracks, de zogenaamde
hush puppies. Het jaar ervoor waren
dergetijke tracks aan slechts één
eskad ron per tankbatatjon verstrekt.
Deze tracks werden nu aan de
121 LtBrig overgedragen. Onder
het wakend oog van C-121 LtBrig
vond in slechts drie weken tijd het
omschoten van Chaffee- bemann i ng
tot Centu rion personeeI plaats,
naast het omruilen van de tanks
en het vervangen van stalen tracks
tegen rupsbanden met een rubberen
loopvlak. Dit ind ru kwekkend staaltje

werd in h et'Zeer Geheime Jaarverslag
1961' van de KL een 'opmerketijke
p restatie' ge n oe m d . Ee n éc ht
huzarenstu kje !
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De operationete taak van de 121

LtBrig was in het geval van een

conflictzich zo snet mogetijk
naar de Weser te verptaatsen om
daar, in afwachting van de eigen
troepen, de taak van de derde Duitse
Panzerdivision over te nemen. Verder
moest de Brigade de opmars van de
vijandetijke eenheden verkennen en

deze zoveel mogetijk hinderen door
middel van 'vuur, voorbereide en

vtuchtige hindernissen' opdat tijd
werd gewonnen om de hoofdmacht
ten westen van de Weser te laten
ontplooien. Hiertoe werden a[[e
rivierovergangen in vredestijd at

verkend, bij wijze van spreken kende
elke tankbemanning zijn eigen
primaire opstettingsplek. ln gevat

van oorlog was de Genie naast het
opwerpen van veldversterkingen,
verantwoordelijk voor het springen
van bruggen en het inunderen van
bepaatde terreinen. Hiertoe had de
genisten aI de nodige voorbereidingen
getroffen. Ook de commando's
hadden hier een taak.Zo moesten
zij onder meer de uitgestetde
vernielingen van de bruggen bij
Bremen, Usen en Verden op zich
nemen. Bijzondere aandacht vergde
het vrijhouden van de Autobahn
Hamburg-Bremen.

et ver tijf in o ne
Uit kostenoverwegingen besloot de
Nederlandse regering de 121 LtBrig
formeel niet permanent te legeren. Dit
had, ongewild, wel zo zijn gevolgen.
Het verbtijf van 121 LtBrig in Duitstand
was kennelijk iets waar met name het
administratieve deeI van Defensie
aan moest wennen. Zo moest de
C-1 21 LtBrig op tal van fronten naast
zijn dagetijkse commandovoering,
strijden tegen onbegrip in (Den Haag).
Legering, huisvesting (niet alleen van
de huzaren en soldaten, maar ook
van gezinnen van beroepspersoneel),
CADI-regelin gen ('121 LtBrig is toch
op oefening en niet getegerd?'), niet
uitbetalen van toelages, a[[es was
nieuw en 'dus' nog niet geregeld. Een

schrijnend voorbeeld mag weI de
discussie zijn tussen 'Den Haag' en

de stafvan 121 LtBrigover het aantal
pepernoten en Zwarte Pietenpakken
voor het Sinterklaasfeest van 1 961.
Betangrijk voor het moreel van de over
minstens twaalf gebouwen gelegerde
duizenden dienstptichtigen die deze
traditionele pakjesavond ver van huis
moesten missen. Kwam Welzijnszorg
eerst met twee Zwarte Pietenpakken
en 50 kito pepernoten over de brug,
na ruggenspraak met "Den Haag'
werd de aantallen een week later
definitief vastgestetd op twee Twarte
Pietenpakken en 100 kito pepernoten.
Voor ruim 3.500 man.
Was dit attemaal Chefsache, voor
de mannen zelf was het verbtijf
in Duitsland ook niet altijd even
makketijk. Aanvanketijk was er
in de op zich a[ uitgewoonde
tegeringsgebouwen geen meu bilair.
Het kon op de Noord-Duitse

Nader onderzoek leerde dat de Centurions voor 121 Lt Brig aanvankelijk het kanon 20 pounder voerden.
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laagvlakte ook unangenehm kalt kon
zijn Bij gebrek aan goede technische
ruimtes was soms sleutelen 'op
de ptaat' oftewet in de open lucht,
met twintig graden onder nuI geen

uitzondering, net zo min ats het 's
nachts laten draaien van de motoren.
Dit om bevriezing te voorkomen. M aar
het verhoogde wet de kameraadschap
en een goede band tussen leid ing
en troep. Met name duurde het tot
maart 1962 voordat er gesproken kon
worden van een goede accommodatie.
Aangezien er sprake was van een
verhoogde paraatheid, was er slechts
éénmaal per zes weken gelegenheid
tot verlof in Nedertand. We[ waren er
voor de mannen mogetijkheden om
op excursies te gaafl, onder andere
naar de VW-fabrieken in Wolfsburg,
werden er sportdagen georgan iseerd
en bestond de mogetijkheid om in de
Harz te leren skiën. Het bezoek aan
het voormatige vern ietigi ngskam p
Bergen- Belsen was verpticht.
Mede om de mogetijke leegloop in
goede banen te leiden gaf C-121

LtBrigzijn mannen de vrijheid eigen
onderdeelsbarretjes in te richten. Dit
idee werd een groot succes.
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Athoewet Sovjet en Amerikaanse
tanks bij Checkpoint-Charlie, de enige
doorgangspost tussen de Sovjet- en

de Gealliee rde zone in Bertijn, recht
tegen over etkaar hadden gestaan,
was de Berlijnse crisis begin november
1961 met een sisser afgelopen. Hoe

anders zou een jaar later de dreiging
van het plaatsen van nucleaire Sovjet
raketten op Cuba uitpakken. ln vijf
dagen kwam de weretd niet eerder
zo dicht bij een nucleaire oorlog
tussen de beide machtsbtokken dan
in de laatste week van oktober 1962.
Van af 24 oktober nam de dreiging
dermate toe dat C-121 LtBrig opdracht
kreeg de gehele brigade op volledige
oortogssterkte met vo[led ig afgetan kte
en met scherpe munitie bevoorrade
tanks en ander materieel naar de
afwachti ngsgebieden te stu ren. Zoals
bekend bond de Sovjet-Unie op 28

oktober in en was de dreiging van
een nucleaire oorlog afgewend. De

gevechtseenheden van 121 LtBrig
konden weer naar hu n kazernes
terugkeren.
Dat een permanente aanwezigheid
van Nederlandse troepen noodzaketijk
was (een u itd ru kketijke wens

van de NAVO)! was reden voof de
Nederlandse regering te bestu iten,
nu er ook een kazerneruit met de
Duitsers was overeengekomen, tot het
def in itief stationeren van Nederlandse
eenheden in de Bondsrepubtiek.
Bijkomend voordeeI was dat deze
in wezen in het operatiegebied zelf
waren getegerd. E n zo nam in het
voo rjaar van 1 963 de versterkte 41e
Pantserbrigade met eveneens een

sterkte van zo'n 3.500 man de plaats
in van de 121 LtBrig die op 1 februari
werd opgeheven.
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Geconstateerd mag worden dat met
name in het begin, de omstandigheden
waaronder de 121 LtBrig moest
opereren, bepaald zwaar waren. A[es
moest worden uitgevonden, maar het
waren met name deze pioniersgeest
en de goede contacten die in die
jaren waren opgebouwd, die de basis
heeft getegd voor de jarenlange
aanwezigheid van Nederlandse troepen
in Duitstand. Mititairen waarvan zo'n
1.000 commando's, kunnen met trots
terug kijken op h u n bijd rage ged u rende
de drie jaren van het bestaan van de

121 LtBrig.


