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Een “papieren exercitie”?

Het Verdrag van New York en het Nederlandse beleid inzake 
vrouwen in gevechtsfuncties, 1968-1978

Kim Bootsma, MA1

1 Kim Bootsma is promovendus Moderne Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In het najaar van 1978 maakte de minister van Defensie 
bekend dat op korte termijn alle functies binnen de 
krijgsmacht, waaronder ook de zogenoemde gevechts-
functies, voor vrouwelijke militairen zouden worden 
opengesteld. Het beleid, zo staat in de memorie van 

toelichting op de defensiebegroting voor 1979 te 
lezen, zal er op gericht zijn: ‘… in beginsel alle functies 
in de krijgsmacht voor vrouwen open te stellen. De 
Staatssecretaris en ik zien geen aanleiding in dit beleid 
ten principale een uitzondering te maken voor de zoge-

“Luva’s” aan het werk als plotsters van de 4e Luchtwachtgroep van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) te Alkmaar (1956).
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).
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Positionering van het  
Camp d’ Utrecht bij Zeist in 1804

Luitenant-kolonel b.d. KL drs. Bas van der Mooren

Dit artikel behandelt de locatiekeuze van het Camp 
d’ Utrecht ofwel Kamp van Zeist dat in 1807 door de 
Franse koning Lodewijk Napoleon van het Koninkrijk 
Holland omgedoopt zou worden tot Camp d’ Austerlitz.

Het was een drukte van belang vanaf mei 1804 tus-
sen de stad Utrecht, via het dorp Zeist, tot aan een 
woest en uitgestrekt heideterrein enkele kilometers 
oostelijk van het dorp. Het eerste deel van dit traject 
werd meestal afgelegd per schuit over de trekvaart 
van Utrecht naar de aanlegplaats ten zuiden van het 
dorp Zeist, een veelvuldig gebruikte wijze van vervoer 

in deze dagen. Echter, al varende in oostelijke richting 
hoger gelegen zandgronden, wat wij tegenwoordig de 
Utrechtse Heuvelrug noemen, kwam onherroepelijk 
het moment dat er niet verder gevaren kon worden. 
De lading diende dan handmatig overgeladen te wor-
den op de met sterke trekpaarden bespannen vracht-
wagens. Vanaf daar ontstond een regelmatige stroom 
van zwaarbeladen wagens die af en aan reden over de 
kilometerslange rulle en stoffige zandwegen. Daarbij 
zullen de voerlieden regelmatig de nodige verwensin-
gen geuit hebben over de slecht te bereiken losplaats 
op die desolate grote stille heide. Grote hoeveelheden 

Het opgravingsterrein: aan de bovenzijde het huidige dorp Austerlitz en aan de rechterzijde het voormalige manoeuvreterrein 
richting Leusderheide en Pyramide van Austerlitz. 
Bron: BAAC en VESTIGIA, 2017.



24

De lobby voor een nieuwe 
“Karel Doorman”

Hoe tegen de zin van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten 
en de Admiraliteitsraad het fregat de Hr. Ms. Groningen 
de Hr. Ms. Karel Doorman werd

Drs. R. Enthoven en dr. P.C. Boer

1 NIMH Scheepsdocumentatie doos 49 Karel Doorman 1946-1949, Artikel van L.L. v. M. in het Mini Schip Bulletin.
2 W. Geneste, Hr. Ms. Karel Doorman. Verguisd en Geprezen (Bergen 1990) 15-19.

Het tot stand komen van de naamgeving van een 
der M-fregatten als Hr. Ms. Karel Doorman kent 
een vrij lange geschiedenis. De Koninklijke Marine 
had al twee schepen met de naam Karel Doorman 
gekend. Ter voorbereiding op de indienststelling 
van een licht vliegkampschip kreeg de Koninklijke 
Marine gedurende twee jaar een escort carrier van 
de Britse Marine in bruikleen. Hiertoe werd op 

20 maart 1946 H.M.S. Nairana overgedragen aan de 
Koninklijke Marine en in dienst gesteld als Hr. Ms. Karel 
Doorman. Maart 1948 werd het schip weer teruggege-
ven aan de Britse marine.1 Op 28 mei 1948 nam de 
Koninklijke Marine het lichte vliegkampschip H.M.S. 
Venerable van de Britse marine over en veranderde de 
naam in Hr. Ms. Karel Doorman.2

Het (tweede) vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman. Op 28 mei 1948 nam de Koninklijke Marine het Engelse vliegkampschip 
H.M.S. Venerable over en veranderde de naam in Hr. Ms. Karel Doorman. Het schip werd in 1968 vanwege brandschade 
vervroegd uit dienst genomen. 
Collectie Prudent Staal.
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De luchtafweer in  
de Eerste Wereldoorlog

Ontwikkeling van de luchtdoelartillerie bij de 
oorlogvoerenden 1914-1918 - Deel 2

Dr. Dirk Starink

In het eerste deel is beschreven hoe de luchtafweer 
door Duitsland al tijdens de Frans-Duitse Oorlog 
gestalte kreeg en hoe de Duitse wapenindustrie in de 
jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog enkele 
bruikbare luchtdoelkanonnen ontwierp. Tijdens de 
oorlog was de Duitse luchtdoelartillerie het meest suc-
cesvol als het gaat om aantallen neergeschoten vlieg-
tuigen. Dit deel behandelt de luchtafweerinspanningen 
van de geallieerden in de Eerste Wereldoorlog.

Frankrijk

Evenals in Duitsland experimenteerde het Franse leger 
aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog met 
mobiel geschut tegen luchtdoelen en zeppelins in het 
bijzonder. Het uit 1897 daterende veldkanon van 75 mm 
kaliber beschikte over een hoge vuursnelheid en kon 
gemakkelijk worden aangepast aan de horizontale en 
verticale bewegingseisen voor de bestijding van lucht-

Een Frans auto-canon de 75 mm op een De Dion Bouton-chassis. 
Wikimedia Commons.
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Vergeltungswaffe Eins 
in Oost-Nederland

De inzet van de V1 vanuit 
Overijssel en Gelderland 1944-1945

Henk Koopman

In de Tweede Wereldoorlog werden aan het einde van 
1944 en begin 1945 vanuit Overijssel in grote aantallen 
V1’s gelanceerd tegen de havenstad Antwerpen. Hoe 
kwam het dat wij in Overijssel te maken kregen met 
de V1? Voor het beantwoorden van deze vraag moeten 
we eerst iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis 
van de V1.

Wat was de Vergeltungswaffe Eins oftewel V1?

De V1 is een van de vier Vergeltungswaffen waarmee 
Hitler tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog 
poogde alsnog het tij te keren. De V1 was een klein 
onbemand vliegtuig bedoeld om Britse steden en met 
name Londen onder vuur te nemen. Het was voor-
zien van een eenvoudige reactiemotor die werkte 
op benzine. Het was 8,5 meter lang, 5,4 meter breed 
en woog bij de start 2.150 kilogram (kg). In het voor-
ste gedeelte was 980 kg springstof aangebracht. Het 
wapen werd aangedreven door een pulse-jet ofwel een 
compressieloze straalmotor. De V1 moest via een lan-
ceerbaan worden weggeschoten om voldoende aan-
vangssnelheid te krijgen. Pas bij voldoende luchtdruk 
in de reactiekamer kon de motor de nodige stuwkracht 
ontwikkelen om het robotvliegtuig in de lucht te hou-
den. De V1 bereikte een snelheid van ruim 600 kilome-
ter (km) per uur. Dit betekende dat zelfs de in die tijd 
modernste vliegtuigen hem slechts onder gunstige 
omstandigheden succesvol onder vuur konden nemen.

De ontwikkeling

De situatie in Duitsland zag er medio 1942 niet goed 
uit. Er was geen vooruitzicht op een snel einde van de 
oorlog. Met de aanval op Lübeck, eind maart 1942, was 
de Royal Air Force (RAF) begonnen met het systema-
tisch bombarderen van Duitse steden. Hitler verlangde 
een antwoord: vergeldingsaanvallen op Engelse steden. 
Echter de bommenwerpers van de Luftwaffe waren van-

wege de verloren superioriteit in de lucht, niet meer in 
staat de Britten met gelijke munt terug te betalen. Dit 
prestigeverlies werd nog versterkt doordat het leger 
(Heer) er intussen klaar voor was om deze taak die door 
de Luftwaffe moest worden uitgevoerd, over te nemen 
door de inzet van de V2, een ballistische raket waarmee 
de Britse eilanden konden worden bereikt. Dus werd er 
gezocht naar een alternatief. Een vliegende bom leek 
een praktische oplossing om deze opgave te vervullen.

Begin 1942 kreeg de vliegtuigfabriek van Fieseler 
van het Reichsluftfahrtministerium (RLM) de opdracht 
om zo’n bom te ontwerpen en te bouwen en in juni 
1942 kreeg de Fieseler 103 (Fi 103) zoals het ontwerp 
nu heette, gestalte. Naast Fieseler werden nog drie 
andere firma’s bij het ontwerp betrokken: Argus voor 
de aandrijving, Askania voor de automatische piloot, 
en Walter voor de startkatapult.

In december 1942 was men zover gevorderd dat het 
frame op aerodynamische eigenschappen getest kon 
worden door deze van onder een Focke-Wulf Fw 200 
los te laten en een glijvlucht te laten maken. Dit ging 
zo goed dat er tegen Kerstmis 1942 een eerste kata-
pultstart gemaakt kon worden in Peenemünde West. 
De motor werkte hierbij niet, het werd daarom alleen 
een glijvlucht. Na proeven met de werkende motor en 
verschillende types katapultbanen (lanceerbanen) was 
de Fi 103 die nu omgedoopt was tot FZG 76 (Flak Ziel 
Gerät 76) gereed om ingezet te worden. Pas later is de 
V voor ‘Vergeltung’ om propagandaredenen gebruikt 
in de benaming. Om het als wapen in te zetten, was er 
echter meer nodig dan alleen een werkend prototype. 
De productie van de vliegende bom moest opgezet wor-
den, er moesten lanceerbanen gebouwd worden en de 
operationele eenheden moesten opgeleid worden. De 
productie werd opgestart bij de Volkswagenwerke in 
Fallersleben. Maar nadat de bombardementen van 
de geallieerden in de tweede helft van 1943 de Duitse 
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