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Het regiment “Rhenen” 

H.C.Boelhouwer

Verantwoording

De auteur bezocht het Instituut voor Militaire Geschiedenis Koninklijke 
Landmacht te Den Haag en raadpleegde er de verschillende aanwezige boeken¹, 
die betrekking hebben op de Nederlandse luchtdoelartillerieregimenten in het 
algemeen en het luchtdoelartillerieregiment “Rhenen”² in het bijzonder. Hij bestu-
deerde er ook de verschillende stafkaarten en schetsen, die te maken hadden met 
de mobilisatietijd en met de slag om de Grebbeberg en om Rhenen in mei 1940. 
Tevens raadpleegde hij de heer A.van Kooten, die zijn dienstplicht vervulde bij het 
regiment “Rhenen”.

De geboorte van het regiment

Het Regiment werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 1 juli 1950 en verkreeg 
toen de naam: Regiment Zware Luchtdoelartillerie (Mobiel) ”Rhenen”. 
De vanaf deze datum tot de Koninklijke Landmacht behorende en opgerichte 
regimenten luchtdoelartillerie droegen alle de namen van plaatsen of streken waar 
de luchtdoelartillerie in de meidagen van 1940 weerstand geboden heeft aan de 

Situatieschets van de batterijen
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Duitse luchtaanvallen. Deze namen waren  behalve “Rhenen”, de regimenten 
“Kornwerderzand”, “Ypenburg”, “Waalhaven”, “Hoek van Holland” en “Betuwe”.

Waarom “Rhenen”?

“Rhenen” roept herinneringen op aan de strijd  rond de Grebbeberg in de meida-
gen van 1940. De krachtigste luchtdoeleenheden welke in de omgeving van deze 
berg stonden waren de 10e Batterij Luchtdoelartillerie met 7,5 cm geschut te 
Rhenen en de 156e Batterij Luchtdoelartillerie met 4 cm geschut bij Puiflijk nabij 
Druten, dat tot het veldleger in de Maas-Waalstelling behoorde. Genoemde batterijen 
stonden op de vliegroute die rechtstreeks leidde van de Duitse vliegvelden in Westfalen  
naar Rotterdam en Den Haag. Zij kregen meer doelen te bevuren dan enig ander lucht-
doelgeschut in deze oorlogsdagen.
Op de schets op pagina 26 is aangegeven, waar deze batterijen waren opgesteld.

De 10e Batterij

Deze batterij stond vanaf 
10 april 1940 in een geca-
moufleerde opstelling 
vlakbij de Koerheuvel 
(toen een watertoren en 
een hotel/restaurant), 
maar verplaatste zich 
begin mei naar een open 
opstelling vlakbij de oude 
watertoren, die op een 
afstand van ongeveer 
175 meter van de huidige 
Wilhelminahof in NNO- 
richting in het bouwland 
gesitueerd was. 
Deze opstelling had 
vanwege de ontbrekende 
bebouwing een uitstekend 
waarnemingsveld over 
Rhenen en de Betuwe. 
Naast de batterij, die uit 
4 stukken geschut bestond, 
stonden de mitrailleurs 
van het 2e peloton van de 

Stafkaartdeel Rhenen Oost uitgave 1939³ (Bron: Copyright © 2005, 

dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn)
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4e Compagnie Luchtdoelmitrailleurs opgesteld. Zij moesten de artillerie beschermen 
tegen laagvliegende vliegtuigen. Tussen dit peloton en de batterij bestond echter geen 
bevelsrelatie, terwijl op 10 mei de verbindingen met de luchtverdedigings-centrale te 
Utrecht en met het radiodistributienet nog niet waren aangelegd. Tevens waren op die 
datum de dekkingen van de stukken geschut en van de mitrailleur-opstellingen nog niet 
voltooid en waren de vluchtruimtes voor de bediening van de vuurmonden, als ze al 
aanwezig waren, zeer primitief. Omdat de batterijbedieningen samengesteld waren uit 
voormalige veldartilleristen en cavaleristen, moest er ook nog veel geoefend worden. 

Hoe primitief in 1939/1940 de vluchtruimte voor de 8 stuks bedieningsmensen van 
een stuk geschut kon zijn, illustreert het volgende plaatje.

Om 04.00 uur in de morgen van 10 mei kwamen de eerste vijandelijke vliegtui-
gen over, die op 1300 tot 2000 meter vlogen en in de loop van de ochtend had de 
batterij, samen met de 156e batterij, na een slecht begin met veel missers, twintig 
Duitse vliegtuigen neergehaald. Door dit succes vielen twee Duitse bommenwer-
pers van het type Stuka de Rhenense stelling aan en gooiden twee bommen van elk 
500 kg, die op enkele tientallen meters van de opstelling terechtkwamen. De batte-
rij bleek onbeschadigd, het moreel danig geschokt. Nauwelijks bekomen van deze 
vuurdoop kwam de tweede aanval, weer door twee Stuka’s uitgevoerd, die nu met 
de zon in de rug aanvlogen. Ook zij gooiden bommen van 500 kg, die ook nu weer 
de opstellingen misten. Omdat er tijdens deze laatste aanval, volgens afspraak met een 

De vluchtruimte voor de geschutsbediening
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mitrailleur van het naastgelegen peloton op een van de Stuka’s geschoten was, bleek 
dit toestel te zijn getroffen. Na deze aanval moest de batterij op last van de comman-
dant van de 4e divisie verplaatst worden naar een plek 1½ km noordwaarts. Terwijl 
men hiermee bezig was, verschenen er drie Duitse jagers van het type Messerschmitt 
die de opstelling met mitrailleurs beschoten. Een van deze jagers werd door het eerder 
genoemde 2e peloton neergehaald. 
De nieuwe opstellingsplaats was geen succes. Geboomte belemmerde het zicht en 
vijandelijk artillerievuur noodzaakte de bemanning voortdurend in dekking te gaan. 
Op 11 mei kon de batterij slechts éénmaal vuren. Opnieuw veranderde men van stel-
ling en op de avond van de 12e mei stond de batterij één kilometer ten noorden van 
Remmerden. In deze opstelling kreeg de batterijcommandant de opdracht tussen 03.00 
en 04.00 uur ’s ochtends niet te vuren, omdat de Royal Air Force een bombardement 
op de Grebbeberg zou uitvoeren.
Dit bombardement vond echter niet plaats en omdat het veldleger op diezelfde berg 
niet langer stand kon houden kreeg de commandant van de 10e Batterij opdracht 
zich terug te trekken op de Vesting Holland. Toen nu de stukken in de nabijheid van 
Vleuten waren aangekomen, kreeg men bericht van de capitulatie.

De kazerne, de organisatie en de taak van het Regiment “Rhenen”vanaf 1950

De kazerne
De Alexanderkazerne te ’s Gravenhage werd gebouwd voor het 3e Regiment 
Huzaren en dankt haar naam aan Z.K.H. Prins Alexander der Nederlanden, die op 

De hoofdpoort van de kazerne begin vijftiger jaren (Bron: copyright 2005, Instituut voor Militaire 

Geschiedenis KL)
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2 augustus 1841 de eerste steen legde. Prins Alexander was Luitenant-Generaal 
en Inspecteur Generaal der Cavalerie en zoon van Z.M. Koning Willem II. Nadat 
deze kazerne onbruikbaar was geworden, werd een nieuwe Alexanderkazerne 
gebouwd, die op 16 augustus 1938 in gebruik werd genomen. De eerste steen 
van de kazerne uit 1841 werd naar de nieuwe kazerne overgebracht. Deze 
kazerne werd op 10 mei 1940 door de Duitsers gebombardeerd, de schade werd 
echter later hersteld.

De organisatie van het Regiment vanaf de oprichting in 1950De organisatie van het Regiment vanaf de oprichting in 1950
Regimentscommandant

Instructie Afdeling           Verzorgings Afdeling

1e Kannonnierbatterij            2e Kannonnierbatterij
3e Kannonnierbatterij            4e Kannonnierbatterij
Specialistenbatterij            Administratieve batterij

De taak van de luchtdoelartillerie
De luchtdoelartillerie heeft tot taak burger-, militaire - en andere voor de oorlog-
voering belangrijke objecten te beschermen tegen alle zich door het luchtruim 
voortbewegende vijandelijke aanvalsmiddelen als vliegtuigen, geleide en niet 
geleide bommen en raketten.

Opleiding en functies van de diOpleiding en functies van de dienstplichtig soldaat in het begin van de jaren vijftig.enstplichtig soldaat in het begin van de jaren vijftig.
De eerste 13 weken was voor elke militair gelijk waarin hij leerde om te gaan met 
de verschillende handwapens, het schieten ermee en het gebruik van de hand-

granaat. Verder werd in die periode 
aandacht besteed aan camouflage en 
het bewegen op het gevechtsveld, en 
aan het exerceren. Na deze “recruten-
tijd” begon dan de eigenlijke opleiding 
en kwamen de specialistenfuncties 
zoals: kanonnier, vuurleidings-bedie-
ningsman, chauffeur, radarbedienings-
man, en verbindingsman aan de orde.

Het regiment bezoekt de stad Rhenen

In mei 1951 kwam het regiment gedu-
rende een week op bezoek in Rhenen. 
Het ging in bivak op “Roodland”.Het baretembleem van de Luchtdoelartillerie
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Afbeelding “Roodland” (Ansichtkaartencollectie: J. ter Haar)

De heer van Kooten (op de voorste rij geheel rechts) samen met zijn collega’s op velddienst (Let op de 

Engelse helmen en de kolossale patroontassen) (Fotocollectie : A. van Kooten)
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“Roodland” was in die tijd een stuk verzonken terrein onderaan de “Thijmse hucht”, 
het was in de bezettingstijd door de zogenaamde Arbeidsdienst aangelegd. Het heet 
thans de “Thijmse Berg” en is nu een geliefde camping met veel vakantiehuisjes en 
stacaravans.
De manschappen van het regiment sliepen op “Roodland” voor het overgrote deel 
in zogenaamde sheltertjes. Er werden echter geen oefeningen gehouden, wel werd 
Rhenen en omgeving verkend. Ook konden de militairen op bepaalde tijden het 
“Bergbad”, thans óók een camping, aan de Oude Veensegrintweg bezoeken en werden 
er sportwedstrijden gehouden tussen de militairen en de Rhenense verenigingen, het 
Politiecorps en de leerlingen van de hoogste twee klassen van de Mulo, de school die 
in die tijd op de plaats stond waar nu de “Wilhelminahof ” gesitueerd is. De wedstrij-
den werden op zaterdag gehouden op en rond de gemeenteweide, waar het voetbalveld 
toen nog was. Op de weide werden de volleybalwedstrijden gespeeld en er werden 
hardloopnummers-korte afstand gehouden, terwijl de lange afstanden werden afge-
werkt op het asfalt van de Veerweg, de Rijnkade en de Buitenomme. De deelnemers, 
die in de prijzen vielen, kregen voor hun geleverde sportprestaties geen bekers, of 
medailles, maar grote dozen sigaretten!…
De Rhenense meisjes waren vanwege al die vreemde militairen ook in grote getale 
aanwezig, er kwamen zelfs jonge dames van buiten de stad op deze sportwedstrijden af!
Het toeval wilde dat, in de periode dat het regiment “Rhenen” de stad Rhenen 
bezocht, er drie Rhenense jongens hun dienstplicht bij dit wapen vervulden. 
Het waren, behalve de eerder genoemde heer A.van Kooten, de heren W.W. Baars 
en H.van Miltenburg. Of deze heren in de belangstelling stonden, of hebben 
gestaan van de hierboven genoemde dames, is niet bekend. De Rhenense militai-
ren hebben wel des zondags bij hun respectievelijke moeders thuis gegeten, terwijl 
de andere militairen in het een of andere gastgezin aan tafel uitgenodigd zijn.

Noten en bronnen

¹  Klinkert, W., R.U.U.M. Otten en J.F. Plasmans, 75 jaar Luchtdoelartillerie 1917-
1992, Den Haag 1992

  Brongers, E.H., Grebbelinie 1940, Soesterberg 2002
²  Regiment Zware Luchtdoelartillerie Rhenen, Leidraad voor de dienstplichtige 

militair
³ Topografische Dienst, Kadaster, Postbus 115, 7800 AC Emmen, 0591-696911

Bijlage

Procedure en bijzonderheden tot het mogen gebruiken van topografische kaarten 
en/of kaartfragmenten van de Topografische Dienst en het Kadaster
In de eerste plaats is een schriftelijke toestemming nodig van het Hoofd 
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Relatiebeheer van de Topografische Dienst om kaartfragmenten te gebruiken. 
Wanneer bij de Topografische Dienst kaarten, of kaartfragmenten besteld worden, 
komt deze toestemming per brief vanzelf met de daarbij te hanteren tarieven en 
voorwaarden automatisch.
De gebruiker dient onder de gebruikte fragmenten de bron te vermelden, namelijk:
Copyright ©, dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn.
 Er worden bij publicatie vergoedingen gevraagd per km² per 1000 stuks, de prijs 
is verschillend wanneer kleurenfragmenten danwel zwart/witfragmenten worden 
gebruikt.
Voor kaarten ouder dan 70 jaar, die gebruikt zijn, wordt geen vergoeding in reke-
ning gebracht, wel dient de bronvermelding geplaatst te worden en dient bij publi-
catie een bewijsexemplaar toegezonden te worden.
Wanneer de publicatie een wetenschappelijk onderzoekskarakter heeft en verspreid 
wordt in verenigingsverband worden geen kosten voor publicatierecht in rekening 
gebracht.
(Telefonisch overleg met het Hoofd Relatiebeheer had tot resultaat, dat voor het 
artikel over het regiment “Rhenen” geen kosten behoeven te worden betaald.)




