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ERVARINGEN VAN EEN MISSILEMAN (door Willem Minderhoud) 

In 1959 reisde een eerste groep luchtmachtmilitairen af naar Fort Bliss, Texas, om te 

worden opgeleid tot ‘operator’ op het toen nagelnieuwe NIKE geleide wapensysteem. 

Eén van hen was de toenmalige Sergeant-Majoor Willem Minderhoud. Ca. 15 jaar na 

dato publiceerde hij zijn herinneringen in 10 afleveringen in de ‘BOOSTER’, het 

onderdeelsblad van de 1e Groep Geleide Wapens (1GGW). De titel van deze serie 

artikelen was ‘Ervaringen van een missileman’, gepubliceerd onder het pseudoniem 

‘LESSWOOD’.  

Het verhaal gaat niet zozeer over de NIKE-opleiding zelf maar geeft een prachtig 

tijdsbeeld over hoe de KLu en het betrokken personeel omgingen met de introductie 

van een volstrekt nieuw wapensysteem en de opleiding in een -toentertijd- vreemd 

land. Dit is het verhaal van de eerste geleide-wapens pioniers, velen zouden volgen.                                        

Met toestemming van zijn zoon, AOO b.d. Adrie Minderhoud (die zelf later NIKE 

Launching Control Officer werd en zijn luchtmachtloopbaan beëindigde als 

Hoofdopzichter Vuurleiding PATRIOT) worden zijn belevenissen hier nogmaals 

gepubliceerd. De cursieve teksten zijn de annotaties van de bewerker (Ronald 

Dorenbos, HCGLVD). Een deel van de foto’s is welwillend beschikbaar gesteld door 

AOO b.d. Pieter Meijn, zelf één van de deelnemers aan de beschreven reis.   

 

#1 

Wanneer je je neerzet om iets uit het grijze verleden van de 1e Groep Geleide 

Wapens op papier te zetten en je laat nog eens die hele periode de revue 

passeren, dan ben je geneigd om te verlangen dat je nog eens opnieuw zou 

kunnen beginnen. Vooral om dan alle belangrijke voorvallen te noteren, zodat 

als je bijna veertien jaar later aan een verhaal gaat beginnen je zeker weet, 

geen belangrijke gebeurtenissen te vergeten. Wees niet bang geacht 
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missilevolkje, dat ik van plan ben een soort droog geschiedenisboekje te 

ontwerpen, met alle jaren en data in chronologische volgorde, want hiertoe 

ontbreekt mij in de eerste plaats de documentatie en vervolgens zou hiermee 

het Bureau Luchtmachthistorie in ons lieve vaderland brodeloos dreigen te 

raken. 

De bedoeling van mijn betoog is om een enigszins verantwoord en waar 

mogelijk anekdotisch verhaal te maken en dat in gedeelten op te nemen in ons 

gloednieuwe groepsblad “DE BOOSTER”. Voor de ‘super ouwe stompen’ van 

1GGW, die vanaf de allereerste dag hun krachten inzetten, zeg ik vast ter 

geruststelling dat geen namen zullen worden gepubliceerd, want stel je voor 

dat je vrouw nu zou lezen wat je toen (eventueel als boedjang [vrijgezel]) 

uitspookte. De gevolgen die daaraan verbonden kunnen zijn neem ik voor geen 

geld voor mijn rekening. Welaan, genoeg aanloop, laten we ter zake komen. 

Reeds in 1957 was de KLu zwanger van de geleide wapens. De allereerste 

tekenen waren het hier en daar verdwijnen bij diverse onderdelen van 

bijzonder kiene poppetjes uit elektro secties en ontluikende elektronica 

afdelingen. Veel opzien baarde dat toen nog niet, want het begrip raketten zei 

toen nog niemand iets. Bedoelde knapen begaven  zich op dienstreis naar de 

USA, voorwaar niet naast de deur, temeer daar het reisdoel helemaal in het 

zuiden van de staat Texas was gelegen. Voor het eerst hoorde je zo hier en daar 

de naam El Paso noemen, een stad die jaren later voor velen een onvergetelijk 

begrip werd. Een jaar later, 1958 dus, was er weer een kleine aderlating op vele 

vliegvelden te constateren, vooral bij de Technische Squadrons. De a.s. 225-ers 

[monteurs lancering en inwendige besturing] gingen de reeds 

geacclimatiseerde radarsleutelaars (226-ers in spe) versterken. Boze tongen 

beweren dat deze beide kleine groepjes technisch personeel, toen al eens en 

voor altijd scherp hebben uitgemaakt, wie nu eigenlijk het predicaat ‘echt 

technisch’ verdiende. Overigens geen nieuw verschijnsel in onze nog piepjonge 

luchtmacht. De oude ‘airframers’ voerden in vroeger dagen ook al een zekere 

prestigestrijd met alle overige techneuten, om nog maar te zwijgen over de 

dienstvakken die bij de maten helemaal niet in de pul vielen, als LVT-ers 

[Luchtvaarttroepen; ‘luchtmachtinfanterie’] en LBK-ers 

[Luchtmachtbewakingskorps].  

Later bleek dat kerels uit de meest uiteenlopende dienstvakken een hecht 

team konden vormen en dat zelfs gerenommeerde vliegers in deze smeltkroes, 

na enige tijd niet eens meer opvielen. Maar dat is vooruitlopen op de 



gebeurtenissen die zich in het prille voorjaar 1959 op bijna alle onderdelen in 

Nederland afspeelden. Het bleek al heel gauw dat je met alleen technisch 

personeel met deze geleide wapens geen afschrikwekkend resultaat kon 

boeken. De Yanks hadden het systeem zodanig ontworpen dat ook ‘Operators’ 

broodnodig werden geacht. Helemaal nieuw was de kreet ‘Operator’ niet bij 

ons krijgsmachtdeel , want op de gevechtsleidings-stations en ook bij de 

verkeersleiding hadden we zelfs toen al zgn. ‘Scope-gluurders’, die ofwel de 

radarantennes op de grote stations bedienden, of ingedeeld waren bij de lokale 

GCA’s [Ground-Controlled Approach]. Broodnodige mensen om ons 

vliegverkeer aan de praat te houden, zelfs bij slecht weer. Groot was hun aantal 

niet en het bleek dan ook onmogelijk om uit hun midden een behoorlijk groot 

contingent vrijwilligers te werven die de stukken van de NIKE moesten gaan 

bemannen. Er verscheen toen ongeveer gelijktijdig door de hele KLu een 

mededeling in het plaatselijke periodiek, genaamd DO [Dagelijkse Order], 

waarin de aanmelding werd opengesteld voor alle dienstvakken, om na een 

theoretische en praktische opleiding in Amerika bij de Geleide Wapens 

ingedeeld te kunnen worden. Wie op deze oproep reageerden en hoe één en 

ander verder in zijn werk is gegaan komt in de volgende aflevering aan de 

beurt. 
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De oproep in de dagelijkse order tot aanmelding voor operators voor de 

geleide wapens, veroorzaakte een bijna welkome afwisseling in het over het 

algemeen zo rustig verlopende alledaagse leven op de vliegbases. Het gaf veel 

mensen reden tot nadenken en leverde enorme hoeveelheden gespreksstof op. 

Het zich vrijwillig aanmelden voor zoiets totaal nieuws als de raketten, hield 

natuurlijke een behoorlijk risico in. Niemand wist het naadje van de kous en bij 

informatie op het kantoor personeel kwam er ook niet veel meer uit de bus dan 

dat de bestemming van het nieuw te formeren onderdeel Duitsland zou zijn.  

Diverse personen zagen de kans van een functieverandering, die voor zover het 

zich toen liet aanzien, een blijvend karakter zou dragen. Vooral de dienstvakken 

Luchtvaarttroepen en het Luchtmachtbewakingskorps, die toentertijd nog niet 

bijeengevoegd waren, toonden voor het project behoorlijke belangstelling. Ook 

uit de materieelsector kwamen aanmeldingen binnen en zelfs nog enkele 

techneuten, die in feite de boot hadden gemist in 1958 en dat nu nog even 



konden rechttrekken. In totaal had men behoefte aan een 100-tal beroeps 

onderofficieren en korporaals, die de kern moesten gaan vormen voor het 

onderdeel  in wording. Reeds na enige weken was dat aantal bereikt en werd 

begonnen met een selectie. Hiervoor moest elke vrijwilliger op dienstreis naar 

de Vliegbasis Ypenburg om zijn spreekvaardigheid in de Engelse taal te 

bewijzen. Hiertoe waren een paar officieren aangewezen die in de kortste 

keren doorhadden of je er wat van snapte of niet. De bedoeling was dat je uit 

een verouderd vliegtuig-manual een stukje voorlas en dat dan in eigen 

bewoordingen in het Nederlands vertaalde. Uw missileman kreeg een 

verhandeling te verwerken over biplanes en triplanes. Dat een plane een kist 

was kwam nog wel uit de grijze massa naar voren, maar wat de voorvoegsels 

‘bi’ en ‘tri’ betekenden, was een volkomen raadsel. De aardige examinator 

hielp me uit de brand door te vragen hoeveel wielen een bicycle had, waarop 

het antwoord m.b.t. een biplane en het aantal vleugels niet zo moeilijk meer 

was. Nooit verwacht men natuurlijk dat men bij aanmelding voor een modern 

wapen, getest wordt met behulp van voorwereldlijke technische boeken, uit de 

kindertijd van de vliegerij. Het ligt voor de hand dat er niet al te zwaar werd 

getild aan de selectie; uiteindelijk was het toch de bedoeling om zgn. 

‘interpreters’, ofwel tolken, in te schakelen teneinde de in het Engels gebrachte 

lessen, zonodig voor het minder begaafde publiek te vertalen. Deze kleine 

groep ontpopte zich later in Texas als een aparte kaste, die al gauw de naam 

van ‘tussenpraters’ kreeg aangemeten. U hoort in één van de volgende 

afleveringen nog wel iets over de activiteiten van deze zo belangrijke maten. 

Na de bekendmaking van de uitslag van de Engelse test volgde spoedig de 

overplaatsing naar het bureau buitenlandse plaatsingen op de Vliegbasis 

Ypenburg. Iedereen werd daar voorzien van weinig modieus tropenondergoed, 

wat maar door weinigen ooit is gedragen. Er werd een grondige PSU-inspectie 

gehouden, waarbij werd gecontroleerd of iedereen zijn eikenhouten overjas 

wel bij zich had, want -zo werd verteld- het kon in Texas ook goed koud zijn. 

Dat zal dan wel alleen in de wintermaanden geweest zijn: in de periode van 

april tot oktober waarin de operators werden opgeleid, is dat zware geval 

slechts een bron van ergernis geweest, waarmee je steeds liep te sjouwen in 

tropische temperaturen en waardoor het voorgeschreven gewicht van de 

vliegbagage onverantwoord werd overschreden. Er was ook een afgevaardigde 

van DOOPKLu [Dienst Opperofficier Personeel KLu], die van iedereen een 

handtekening onder een zgn. sluimerende verbandakte moest hebben. Enkele 

van onze technische voorgangers hadden gebruik gemaakt de mogelijkheid hun 



verband met de KLu in Amerika te beëindigen en hadden daardoor schade 

toegebracht aan het rijk. Door dit sluimerende contract behoorde deze 

mogelijkheid tot het verleden. Deze verbandakte-functionaris wist ook te 

vertellen dat bij onze terugkeer uit de USA, de bungalows in Duitsland klaar 

zouden staan. Het gezegde ‘een profeet die brood eet’ [iemand die een 

waardeloze voorspelling doet] bleek nog jaren later op de goede man van 

toepassing. 

Op de zonnige morgen van 13 april 1959 was het dan zover en werd het 

Detachement naar Schiphol getransporteerd onder leiding van een -in 

buitenlandse dienstreizen- zeer gespecialiseerde Adjudant. Dit was geen 

overbodige luxe; velen van ons waren dan wel bekend op de KLu-vliegvelden, 

maar hoe je nou precies via Schiphol in Amerika moest komen was natuurlijk 

door de massa nog nooit uitgeprobeerd. Via passencontrole en groots 

opgezette weegpartijen bevonden we ons uiteindelijk in de internationale 

vertrekhal, waar vóór vertrek, door de KLM een prima maaltijd werd 

geserveerd.  

 

De door de KLM aangeboden maaltijd (foto archief AOO b.d. Pieter Meijn) 

Daar werd ook voor het eerst kennis gemaakt met belastingvrije artikelen, die 

zoals bekend altijd een grote rol zijn blijven spelen bij de Geleide Wapens. Veel 

was er niet uit te geven door de wereldreiziger; ieder van ons was voorzien van 

een voorschot van 45 US-dollar, wat nu iet bepaald een kapitaal genoemd 

mocht worden, temeer daar er voor gewaarschuwd was dat we hiermee tot 



het einde van de maand moesten zien uit te komen. Een Super Constellation 

stond op het platform gereed en de bedrijvigheid van het grondpersoneel om 

alle plunjebalen (met overjassen!) en hutkoffers in de vrachtruimen te stouwen 

was het teken dat de grote reis zou gaan beginnen. Dit was ook de eerste keer 

dat we tot de ontdekking kwamen dat we een reisleider in ons midden hadden, 

die begrijpelijkerwijs er zeer op gebrand was, zijn schaapjes bijeen te houden. 

Het door hem gehouden appèl, voor het instappen in de ‘Connie’, zou nog door 

zeer vele worden gevolgd. Het is natuurlijk wel duidelijk dat het geen 

aantrekkelijke functie is om met een honderd collega’s de halve wereld door te 

reizen en dan als oudste de verantwoording te hebben dat iedereen ook 

aankomt op de plaats van bestemming. Het verloop van de reis ervaart u in de 

volgende aflevering. 
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Boven aan de vliegtuigtrap stonden twee leuke KLM-stewardessen ons welkom 

te heten aan boord van de ‘Connie’, waarbij ze ons bemoedigend toelachten, 

want voor velen hield deze vlucht tevens de luchtdoop in. Dat de zenuwen dan 

met wat bravoure worden weggelachen is een bekend feit. Ieder kreeg een 

eigen plaatsje aangewezen en men installeerden zich zo goed en zo kwaad als 

dat maar mogelijk was. Dat er met elke centimeter plaatsruimte in zo’n kist 

gewoekerd wordt bleek alras; plaats om je benen kwijt te raken was er amper, 

want uit economisch oogpunt waren er zoveel mogelijk stoelen gemonteerd. 

Het is ongeveer te vergelijken met de ruimte achterin een kleine auto, waarvan 

de chauffeur zijn stoel in achterste stand heeft staan. Maar geen kwaad woord 

over deze kleinigheid. De service aan boord van ons nationale 

luchtvaartmaatschappij maakte alles weer goed. Reeds voor ‘take-off’ was 

iedereen al voorzien van een pakje kauwgom om het geknetter in de oren 

tegen te gaan. Rood verlichte letters kondigden aan dat de riemen moesten 

worden vastgemaakt en dat er niet meer gerookt mocht worden. Het geluid 

van de vier geweldige motoren zwol aan en met een forse aanloop kwam het 

detachement operators in spe ‘airborne’. Schiphol lag achter ons en al bijna 

direct daarna zagen we Neerlands smalle kust onder ons wegschuiven. Een 

beetje weemoed bekruipt je dan toch wel even als je bedenkt dat je pas zes 

maanden later je kikkerland terug zult zien.  



 

In de ‘Connie’ (foto archief AOO b.d. Pieter Meijn) 

Veel tijd om daarover na te denken werd ons niet gegeven; de captain stelde 

zich via de boordomroepinstallatie voor en deelde gelijktijdig het vluchtplan 

mee. De eerste acht uur zou non-stop worden doorgevlogen, waarna een 

tussenlanding op Goose Bay in Labrador zou worden gemaakt. Vervolgens 

demonstreerde het cabinepersoneel hoe men met zijn zwemvest om moest 

gaan, ingeval er een noodlanding in het ijskoude water van de Atlantische 

Oceaan zou moeten worden gemaakt. Het idee alleen al deed sommige lieden 

een beetje wit wegtrekken. Om dit weer zo snel mogelijk te vergeten liet de 

KLM ons genieten van een uitgelezen keur aan dranken, de rijdende bar die 

langzaam door het middenpad schoof werd alle eer aangedaan, temeer daar 

alles gratis was. Dit was te danken aan het feit dat het een chartervlucht was, 

want normaal is zoiets niet in de prijs inbegrepen, tenzij je een first-class vlucht 

maakt. Voor deze vlucht was geen klassenverschil gemaakt; de goedgevulde 

pantry bevatte slechts eerste klas artikelen, tot grote vreugde van de maten. Je 

staat er van te kijken wat ze in zo’n kleine ruimte kunnen wegstouwen aan 

allerlei lekkere dingen.  

De vlucht verliep vlekkeloos en precies op het berekende tijdstip hadden we 

weer contact met moeder aarde. Dat Goose Bay in de buurt van de poolcirkel 

lag was goed te zien, links en rechts van de landingsbaan verhief zich een muur 

van sneeuw. Wij, die op Schiphol met heerlijk voorjaarsweer waren vertrokken, 



kwamen daar in een voor ons onvoorstelbare winterse omgeving terecht. De 

reeds in een vorige aflevering aangeduide overjas had hier, als enige maal in de 

zes maanden, goede diensten kunnen bewijzen, maar bevond zich uiteraard in 

het bagageruim, zodat we huiverend in ons DT’tje vanaf de kist naar het kleine 

stationsgebouw liepen. Na acht uur dicht opeengepakt gezeten te hebben was 

het een weldaad even de benen te kunnen strekken. De eerste ansichtkaarten 

uit de nieuwe wereld werden gepost, de trouwe ‘Connie’ werd intussen 

‘opgetopt’ en reeds na een uur werd de reis naar New York voortgezet. Achter 

ons lag de basis die bij de KLu pas algemene bekendheid zou verkrijgen in de 

jaren ’70, toen de in Canada aangekochte NF-5’s werden overgevlogen en 

Goose Bay als laatste servicepunt op het Amerikaanse vasteland druk in gebruik 

was.  

Nu niet meer alleen water als landschap maar gedurende een uur of vier een 

wisselend panorama. Canada was in vogelvlucht gezien voor het grootste 

gedeelte boerenkool, maar na het bereiken van de Amerikaanse grens, gleden 

ook grote steden onder ons door. Ik geloof niet dat het iemand berouwde dat 

we uiteindelijk op het vliegveld van New York, toen nog ‘Idlewild’ geheten en 

later vernoemd geworden naar wijlen President Kennedy, aankwamen. Onze 

eerste indrukken die we daar kregen waren overweldigend. De enorme drukte 

op het platform, waar tientallen kisten van allerlei nationaliteiten aan het laden 

en lossen waren, het continue starten en landen op meerdere banen tegelijk; 

het deed ons voorkomen dat ons eigen Schiphol daarbij vergeleken maar een 

flinke vliegwei was. De internationale aankomsthal, van immense afmetingen, 

gonsde van de drukte. Was ons 100 man sterke detachement tot dat moment 

een aardige menigte geweest, nu gingen we onder in een mensen zee.  

Na de nodige formaliteiten bij de douane en de immigratiedienst, die vooral 

veel belangstelling hadden voor ons pokkenvaccinatiebewijs, te hebben 

vervuld, stonden we een beetje kleintjes in een hoekje van de hal te wachten 

op de dingen die zouden komen. Onze onvolprezen reisleider had al snel een 

Amerikaanse militair ontdekt en we maakten toen voor het eerst kennis met 

het organisatietalent van het Amerikaanse leger. Binnen de kortste keren 

bevonden we ons in enkele gereedstaande bussen en waren we op weg, door 

de buitenwijken van New York, naar Fort Hamilton, een doorgangskamp waar 

iedere militair die Amerika verlaat of er arriveert, door de administratieve 

molen wordt gehaald. De afstand naar Fort Hamilton vanaf het vliegveld 

bedroeg ca. 40 mijl. Het drukke straatverkeer deed ons de haren ten berge 

rijzen. Hoe dat allemaal met die grote slagschepen van auto’s als een 



mierenhoop door elkaar heen schoot was een volslagen raadsel. Zonder 

kleerscheuren arriveerden we op onze eerste halteplaats waar we 

ondergebracht werden in, naar onze begrippen, middeleeuwse 

legeringsbarakken. Het verschil in mentaliteit en opvattingen deed zo hier en 

daar ons zo goed ontwikkelde rechtspositionele-gevoel een weinig geweld aan. 

Vele deuken zouden we nog moeten incasseren in de komende maanden. 

Gelukkig dat de pioniersgeest die over ons vaardig werd veel deed vergeten. 

Aanpassen aan denk- en handelswijzen is niet voor niets altijd één van onze 

echte vaderlandse kwaliteiten geweest. Het vervolg van de enerverende reis 

houd ik voor u in petto tot de volgende aflevering. 
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Dat Fort Hamilton bij New York niet onze blijvende standplaats was, maar dat 

ons reisdoel nog enkele duizenden kilometers van ons verwijderd lag, bleek na 

enkele dagen. We hadden in die eerste dagen al een schat aan nieuwe 

ervaringen opgedaan; sommigen hadden in het wereldbekende Harlem, de 

negerwijk van New York een kijkje genomen. Iemand was zelfs in de bar van Bill 

Dempsey geweest, de ex-wereldkampioen zwaargewicht boksen. Het 

vrijheidsbeeld op Staten Island, had ook al belangstelling gehad, evenals de 

diverse wolkenkrabbers zoals Empire State Building en Rockefeller Centre. We 

hadden nog een lange treinreis voor de boeg, die drie dagen en twee nachten 

in beslag zou gaan nemen. Moet u zich eens proberen voor te stellen wat voor 

trip dat naar Europese begrippen is! De toch al enorme lange trein, die op het 

Pennsylvania Station van New York gereed stond voor vertrek, was ten onze 

gerieve nog eens extra verlengd met een aantal slaapwagens. Na wat 

geharrewar bleek dat er voor een ieder een plaats was en men installeerde zich 

zo comfortabel mogelijk, wat ook de moeite waard was voor zo’n reis. Het 

eerste traject voerde ons naar Chicago waar we de volgende morgen voor dag 

en dauw arriveerden. Het slapen in een rijdende trein leverde na een dag vol 

landschapswisselingen en vanzelfsprekend goed Nederlands klaverjas e.d., voor 

de meesten geen moeilijkheden op. De ons toebedeelde ‘porter’ herschiep 

onze coupé, tegen het vallen van de avond, in een slaapzaal op wielen en ging 

toen zijns weegs met een hoofd boordevol vraagtekens. De arme man had op 

die eerste dag al meerdere malen hoofdschuddend waargenomen dat we nogal 

vreemde reizigers waren. Bij het aankondigen van de maaltijden die in de 



restauratiewagen waren geserveerd, was er maar weinig klandizie komen 

opdagen. Bijna iedereen had voor het vertrek de nodige levensmiddelen 

ingeslagen in de ‘commissary’, daar we van onze voorgangers al lang hadden 

vernomen dat de maaltijden in de trein veel te duur waren, vooral met het oog 

op onze schaarse dollars, waarin toch al een gevoelige deuk was ontstaan 

tijdens het verblijf in New York. We maakten van de hele reis één grote 

picknick. De meest vreemde zaken uit blik kwamen tevoorschijn uit de 

weekendtassen. Soms grote hilariteit als bleek dat iemand iets heel anders uit 

zijn blikkie haalde dan hij eruit verwacht had. De taalbarrière bleek ook hier zijn 

tol te eisen. Over het algemeen was iedereen echter goed te spreken over de 

conservenindustrie van ‘Uncle Sam’.  

Na een nogal korte nachtrust deelde de ‘porter’ ons mee dat we in Chicago de 

trein voor een paar uur zouden moeten verlaten omdat de hele trein 

uitgerangeerd moest worden en onze wagons aan een trein van een andere 

maatschappij zouden worden gekoppeld die richting zuiden ging. De drukte die 

bij de wasgelegenheid ontstond was formidabel. Twee kleine kraantjes geven 

uiteraard een opstopping in het ‘mooi maken’ van zoveel krijgslieden. Op het 

perron in Chicago had onze onvolprezen reisleider gelegenheid voor een model 

ochtendappel. Zijn mededeling dat we onze compartimenten moesten gaan 

terugzoeken op een heel ander station van deze wereldstad en dat we maar 

moesten zien hoe we daar zouden komen, deed de avonturiers onder ons 

blikken noch blozen. Met overmaatse taxi’s, die in grote hoeveelheden door 

elke Amerikaanse stad plegen te rijden, was dit probleem gauw opgelost. We 

hadden voor deze verplaatsingsoefening enkele uren de tijd gekregen zodat er 

ook nog een mogelijkheid was voor een kleine sight-seeing. Uw missileman 

heeft met enkele lotgenoten in alle vroegte een typisch ‘drive-in’ ontbijt 

genuttigd. Een stevig ‘ham and eggs breakfast’ met alles d’r op en d’r an. Toen 

iemand dan ook nog een etablissement ontdekte waar volgens het uithangbord 

Amstel export bier werd geschonken, waren we verzoend met de wijze waarop 

Amerikanen hun spoorwegen onderverdeeld weten in vele maatschappijen, die 

desnoods eigen stations er op na houden, waardoor een reiziger ter afwisseling 

zijn gereserveerde charter-coupe op een ander station kan vinden, na 

ingewikkelde rangeerbewegingen waarvoor hij wordt verzocht uit te stappen. 

Alles kwam op z’n pootjes terecht, compleet en voltallig werd Chicago in de 

geschiedenis van 1GGW bijgeschreven en denderden we al weer voort door de 

Vereinigde Staten in een zo mogelijk nog langere trein. Dat deze staten 

allemaal een eigen wetgeving hebben, is zelf in een trein waarneembaar. Bij 



het passeren van een ‘State Border’, kwam het voor dat de bar in het 

restauratiegedeelte plotseling werd gesloten, omdat de trein dan in een 

drooggelegde staat kwam. Nou ja, ’s lands wijs, ’s lands eer. Verveling ontstond 

hierdoor allerminst; we konden ons vergapen aan prachtige vergezichten. 

Prachtige bergpanorama’s en ontelbare steden werden gepasseerd. Kansas City 

is nog één van de vele steden die nog goed in het geheugen ligt door het 

gerucht dat we daar een oponthoud zouden hebben van een uur. Tijd genoeg 

dus om even de benen te strekken en zelfs het stationsgebouw even te 

verlaten. Enkele grijze haren bij onze reisleider en een vluchtige herinneringen 

aan een groot monument vlak voor de stationsuitgang was het enige 

aandenken aan deze stop, die zoals achteraf bleek, maar een half uur had 

mogen duren.  

Het is onmogelijk om de gehele reis weer te geven, maar de eerste indrukken 

van het wilde westen, waar we op de derde dag doorheen spoorden, 

onafzienbare prairies, de Rocky Mountains en een korte stop in New Mexico 

horen er zeker bij. Hier mochten we voor het eerst na, naar ons gevoel, veel te 

lange tijd in een stadje dat Albuquerque heet, echt even ‘passagieren’. Een 

vreemd idee om voor het eerst echte cowboys in levende lijve te kunnen 

aanschouwen. De in de plaatselijke saloons geserveerde lappen vlees met een 

handvat, oftewel ‘steaks’, vonden bij de ‘Dutchies’ gretig aftrek en de nationale 

drank; Coke met een ijsberg, lag ook bijzonder goed in de markt, temeer omdat 

de temperatuur er al op wees dat we in een warm klimaat waren terecht 

gekomen. De laatste loodjes begonnen te wegen, niemand was echt 

teleurgesteld toen werd aangekondigd dat El Paso direct na middernacht zou 

worden bereikt. Het ontvangstcomité o.l.v. de allereerste 1e Officier van de 1e 

GGW, bezorgde ons het gevoel van thuiskomen. Men zorgde dan ook dat we 

binnen recordtijd op Fort Bliss waren, alwaar het reisstof snel onder de douche 

werd weggespoeld. Over de eerste wankele schreden van het 1st Netherlands 

NIKE Missile Battalion de volgende keer.     

 Uw Missileman LESSWOOD 
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Sorry geachte medestrijders, uw missileman was aan een ingrijpende 

modificatie toe en is daarom een paar maanden niet in staat geweest u zijn 

maandelijkse herinneringen aan een nog niet eens zo grijs verleden van ons 



aller Groep Geleide Wapens op papier te zetten. Vanaf dit nummer hoop ik 

echter de draad weer op te vatten waar hij is blijven steken, en wel bij de 

eerste belevenissen van ons gezelschap in Fort Bliss, El Paso, Texas, USA.  

 

Deel KLu-detachement Ft Bliss, 1959 (foto archief HCGLVD) 

De eerste dagen werden besteed om ons enigszins wegwijs te maken in het 

naar onze begrippen uit zijn krachten gegroeide kamp Fort Bliss. Het is moeilijk 

u een indruk te geven hoe groot en uitgebreid zo’n Amerikaanse kazerne op je 

afkomt. Zover ik me kan herinneren had men de keus uit vijf verschillende 

zwembaden, buiten de ‘main PX’ kon men in vele kleinere kampwinkels terecht 

en ergens in het centrum was een heuse bioscoop, waar wel 1000 zitplaatsen 

waren. De stadsbus van El Paso had zijn eigen haltes op de ‘post’ terwijl er 

daarnaast ook nog militaire busroutes waren. De oppervlakte was voldoende 

om er, naar Nederlandse begrippen, een flinke stad op kwijt te raken. De 

indeling was praktisch Amerikaans; iedere eenheid gebouwen was ingedeeld in 

een zgn. duizend-area. Ons was de bovenste verdieping van gebouw 2477 

toegewezen, waardoor we dus waren opgenomen in de 2000-area. De ons 

vooruit gereisde ‘interpreters’ hadden zich reeds comfortabel in de aanwezige 

kleine kamers geïnstalleerd en als goede kwartiermakers voor ons de twee 

grote chambrees met een capaciteit van ca. 50 personen per stuk in orde 

gemaakt.  



 

Building 2477 (foto archief AOO b.d. Pieter Meijn) 

Alles was pijnlijk schoon, de vloeren door het hele gebouw glommen als 

spiegels, de waslokalen kon je door een ringetje halen en de gedachte kwam al 

vrij spoedig op dat de bij ons bekend ‘Cemsto-onderneming’ hier maar eens 

een voorbeeld aan moest nemen. Al zeer snel bleek echter dat de 

huishoudelijke reglementen en orders volledig gebaseerd waren op het 

‘stunten’ door de bewoners zelf. De liaison officer deelde ons dan ook mede 

dat het de gewoonte was dat op zaterdagmorgen een gedegen inspectie werd 

gehouden door de voor het gebouw verantwoordelijke Amerikaanse 

commandant. We hebben de eerste zaterdag gemerkt dat die precies wist wat 

inspectie houden was. Kort en goed, al snel kwam het tot conflicten wie het 

toilet en het waslokaal e.d. moest schoonmaken. Een kort beraad bracht de 

oplossing. Als men geen Cemsto kende moest daar een alternatieve oplossing 

voor te vinden zijn, door het aantrekken van een werkkracht. Ieder lapte per 

maand een dollar en kort daarop was een hooggewaardeerde José druk aan de 

slag. Dit is zo gebleven tot het einde van onze detachering toe, tot ieders volle 

tevredenheid en niet in het minst van José, die waarschijnlijk nu nog het door 

de Luchtmacht verstrekte tropenondergoed draagt, dat bij ons niet erg in de 

smaak viel maar bij hem gretig aftrek vond.   



De legering was overigens voorzien van alle moderne comfort, in elk waslokaal 

bevond zich b.v. een volautomatische wasmachine en droogtrommel. Na het 

inwerpen van een kwartje in de gleuf kon men een volledig wasprogramma 

kiezen. Hele drama’s hebben zich om die wasmachines afgespeeld door minder 

geoefende ‘eigen bewassers’. Het kwam voor dat iemand zijn hele 

weekvoorraad wasgoed er in één keer inpropte, hetgeen inhield dat sokken en 

ondergoed gebroederlijk bij elkaar in de trommel draaiden, met de machine op 

de hoogste temperatuur ingeschakeld. Dat daardoor de sokken kleiner werden 

en het ondergoed na het wassen vreemdsoortige kleuren vertoonde, behoeft 

amper enig betoog. Ook is het wel voorgekomen dat de hele etage onder het 

schuim bedekt dreigde te raken, omdat iemand er van uitging: ‘als één bekertje 

zeeppoeder goed is voor mijn wasje, zal een paar bekers wel helemaal goed 

zijn’.  

De eerste week werd ook benut om onze PSU aan te vullen. Hiervoor was voor 

eenieder ca. 100 dollar uitgetrokken, waarvoor bij een in de directe omgeving 

gestationeerd USAF-onderdeel keurige tropenuniformen werden aangeschaft. 

Later werden deze nog voorzien van een uit Holland geïmporteerd oranje 

bandje, waarop iedereen kon lezen dat je Hollander was. Niet dat het voor elke 

Yank dan ook direct duidelijk was wat dat precies inhield, want persoonlijk heb 

ik wel meegemaakt dat ze bij het horen van de naam Holland de vraag 

lanceerden of het juist was dat Holland de hoofdstad van België was. Wie kan 

ze dat echter kwalijk nemen? Wij wisten ook niet al teveel van de Amerikaanse 

aardrijkskunde. Bij ontmoetingen met Amerikanen hoorde je ook dikwijls een 

geboorteplaats noemen en als dat dan een stadje in bijv. de staat Oregon was, 

dan moest je later ook stiekem op een kaart nagaan waar dat lag.  

De uniformen werden voor velen een goede mogelijkheid om snel contacten 

met de plaatselijke bevolking op te doen. Wanneer men ’s zondags naar het 

geeft niet welke kerk ging in El Paso, was het vanzelfsprekend dat je door de 

dominee of pastoor als gasten uit Nederland vanaf de preekstoel welkom werd 

geheten, hetgeen ogenblikkelijk resulteerde in diverse uitnodigingen. Dat de 

Amerikanen dan ook enorme goede gastheren waren, heeft indertijd wel 

iedereen van ons kunnen ervaren. De aanpassing leverde weinig moeilijkheden 

op voor de nog zo prille 1e Groep Geleide Wapens. Het land van de 

onbegrensde mogelijkheden werd met een aantal, nog nooit uitgeprobeerde 

mogelijkheden, verrijkt en het leven na de dienst was voor de meesten dan ook 

geen probleem. Dat er ook dienst moest worden gedaan is vanzelfsprekend; wij 

waren er uiteindelijk gekomen om als ‘qualified Nike Group’ terug naar het 



vaderland te gaan. Enkele indrukken houd ik voor u in petto tot de volgende 

aflevering.  
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Na een excursie op één van de ontelbare NIKE-systemen die op Fort Bliss voor 

scholing werden gebruikt, werd een indeling gemaakt in IFC-ers [vuurleiders] en 

lanceerders. Men liet bij deze indeling zoveel mogelijk de voorkeur van de man 

gelden en waar dit niet mogelijk was werden beloftes gedaan dat later in 

Duitsland alsnog veranderingen konden plaatsvinden. Oorspronkelijk was de 

Amerikaanse opleidingscodering voor alle operators gelijk. Zoals we nu nog 

226ers [radarmonteurs] kennen en voor de monteurs launching area nog altijd 

de kreet 225 wordt gebezigd, zo werden wij 177. Typisch dat die codering in 

tegenstelling tot die van onze techneuten niet is blijven bestaan, maar dat men 

daar in de loop der jaren reeds vele FON-codes voor in de plaats heeft gezet. 

Maar ja, what’s in a name? Waar zijn b.v. onze 178’s [specialist hydraulica] 

gebleven? Alleen de oude rotten weten er hier en daar nog één te zitten, al dan 

niet omgeschoold.  

De opleiding begon met zuiver theoretische lessen. Enkele weken hebben we in 

leslokalen doorgebracht en werden zo goed en kwaad als dat ging, vaak door 

kauwgomkauwende instructeurs, die naar het ons scheen allemaal hun eigen 

dialect hadden, in de beginselen van alle NIKE-apparatuur ingewijd. Vaak 

moesten zelfs de ‘interpreters’ alle zeilen bijzetten en verzoeken het lestempo 

wat te matigen, daar het wel eens moeilijk was zo’n enthousiaste 

doorratelende instructeur te volgen. Na enkele weken niets anders dan in de 

Amerikaanse taal lessen te volgen was in ieder geval onze talenkennis 

aanmerkelijk verrijkt. En dan te bedenken dat deze opleidingen plaatsvonden 

voor militairen van alle NATO-landen en daarnaast nog voor vele 

nationaliteiten waarmee de USA vriendschapsbanden onderhield. Het is niet 

overdreven om te zeggen dat Fort Bliss in die tijd het moderne Babylon was. In 

het gebouw naast ons waren Formosanen [Taiwanezen] gelegerd, terwijl ook 

Turken en Grieken tot onze buurlieden behoorden. Noren, Italianen, Denen, 

Israëliërs, Duitsers, Belgen, Fransen en nog wel een aantal andere 

nationaliteiten waren broederlijk bijeen om zich in het rakettensysteem te 

bekwamen. Wij hadden dan nog net het geluk om alleen Hollanders in de klas 



te hebben, er zijn techneuten geweest die opgeleid zijn in een internationale 

klas. Ook bij ons kwamen al wel eens taalmoeilijkheden voor, wat te denken 

van een les ‘fragmentation warhead’ waarbij de instructeur het niet 

onaanzienlijke aantal fragmenten opnoemde. Eén van onze interpreters, die 

naar zijn eigen zeggen ‘al jaren met een Engelse vrouw sliep’, kon het niet laten 

gekscherend aan de instructeur te vragen: ‘Did you tell them by yourself?’ Het 

bulderend gelach deed zowel de gevraagde als de vrager onbegrijpend 

opkijken. Ja, alle begin was moeilijk, zeker ook voor onze tolken.  

 

Fort Bliss met ca. 12 NIKE trainingssystemen (foto archief HCGLVD) 

De theoretische opleiding werd afgesloten met een schriftelijk tentamen 

waarvoor iedereen slaagde al was het soms kunst en vliegwerk. Op één van de 

vele schoolsystemen werd doorgegaan met de meer praktische kant van het 

geheel. Voorzichtig werden ons de eerste beginselen van de daily’s bijgebracht, 

die zoals de naam al verraadde dagelijks moesten worden uitgevoerd, maar bij 

ons vaak de indruk wekten dat die de hele dag moesten duren, wat de eerste 

tijd ook echt wel het geval was. Natuurlijk werd er door het onervaren 

personeel nogal eens iets verkeerd afgeregeld en ook toen al gebeurde het dat 

het systeem spontaan afknapte, waarna het weer geduldig wachten was tot de 

‘permanent party’ het weer gefikst had. Dit wachten bij een buitentemperatuur 

van ca. 40° C die, zoals iemand het uitdrukte, de schaduw zelfs nog onder de 



LCT [Launching Control Trailer] dreef, ontaarde dan ook voor de trainee’s wel 

eens in een uiltje knappen op dezelfde plaats.  

Onze opleiding verliep toen nog volgens een strak schema, elke drie kwartier 

keerde de schreeuw van de ‘sergeant in charge’ trouw terug: ‘take five’, 

gevolgd door het ‘back to class’ na precies vijf minuten. De koffiepauze werd 

aangekondigd door het geluid van een schorre stier, die de geluidsinstallatie 

produceerde van een soort kantinewagen van ‘Gillespie’. Deze firma had het 

alleenrecht van verkoop van eten en drinken over het gehele terrein en was 

vooral gezien bij de nogal afgelegen trainings-sites.  

 

Gillespie‘s (foto archief AOO b.d. Pieter Meijn) 

Op het vastgestelde tijdstip werden we geacht zoveel ervaring te hebben 

opgedaan dat we onze eigen systemen in ontvangst konden nemen en deze op 

konden gaan stellen op een terrein dat ongeveer 10 km verderop, hiervoor 

speciaal was bestemd. Het werd een enorme uitpak- en sjouwpartij voordat 

alle onderdelen en kabels op ‘Tobin Wells’ tot de NIKE-systemen 1243 t/m 

1246 volledig in bedrijf waren, waarmee de ‘Package Training’ van 1 GGW 

voltooid was. Hiertoe waren onze officieren, 225’s en 226ers bij ons gevoegd 

en waren we ingedeeld geworden in 4 squadrons, voorzien van de letters A, B, 

C en D. Het huidige 118 Sq begon als A Sq, 119 Sq als B Sq, 120 Sq als C Sq en 

het huidige 223 Sq uit Rheine werd D Sq. Eerst jaren later (1965) werd bij de 

oprichting van 2 GGW, het D Squadron (Rheine) hier aan toegevoegd en 121 Sq 



als completering van 1 GGW opgericht, met personeel dat hoofdzakelijk van 

het A Sq (118) afkomstig was. 

Gedurende deze opbouwperiode, die medio 1959 plaatsvond, werd in 

tropendienst gewerkt omdat het in de middaguren niet meer te harden was in 

de ‘desert’ behalve dan voor de echte woestijnbewoners als schorpioenen en 

ratelslangen die in vrij grote aantallen daar voorkwamen. De diensttijd was 

voor zover uw missileman zich nog kan herinneren van 06:00 tot 13:00 uur. Na 

te hebben geluncht werd dan ’s middags een uitbundige siësta gehouden, die 

heel vaak drastisch werd verstoord door een aantal B-52 bommenwerpers, die 

van het nabijgelegen ‘Biggs Air Force Base’ het doorstarten aan het beoefenen  

waren en dat terwijl ons legeringsgebouw precies in het verlengde van de 

startbaan lag. Maar geen kwaad woord over deze vrienden, vaak werd gebruik 

gemaakt van de gastvrijheid in hun messes op de basis, die als lijfspreuk 

voerde: ‘PEACE IS OUR PROFESSION’. De mentaliteit van luchtmachtmensen 

over de hele wereld is net iets anders dan van andere krijgsmachtdelen, wat 

duidelijk waarneembaar was in het verschil van mess-leven van ‘Biggs’ en ‘Fort 

Bliss’. Onze gastheren waren nu eenmaal landmachtmensen, omdat het geleide 

wapen oorspronkelijk een luchtdoelartillerie wapen is en maar door enkele 

landen is ingedeeld bij de luchtmacht.  

In die Tobin Wells periode werd ook onze PSU aangevuld. Door de tropische 

zon liepen veel mensen met verbrande gezichten rond. Iemand had toen uit 

Holland een zending vechtpetjes over laten komen om des strijders leed 

enigszins te verzachten. Jammer dat slechts twee maten werden opgestuurd, 

nl. hele grote en hele kleine. Een toestand voordat iedereen met behulp van 

plakband, nietjes en ander materiaal een passend hoofddeksel had. Er was zelfs 

iemand die bij de commandant een schriftelijk verzoek wilde indienen voor een 

blindengeleidehond, omdat zijn petje steeds over zijn ogen zakte. Tot een 

volgende keer beste lezers. 
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In de tijd dat we op Tobin Wells onze systemen beter leerden kennen werd hier 

en daar al een schuchtere ‘Blazing Skies’ uitgeprobeerd. De samenstelling van 

een crew was wat men zou kunnen noemen een kind met een waterhoofd. Als 

BCO fungeerde in die tijd uitsluitend een majoor. De Acq [acquisition operator] 



was evenals het switchboard en de computer het werkterrein voor de jongste 

onderofficieren van de IFC [Integrated Fire Control area; vuurleidingsdeel van 

een crew]. Dat ze in de RC-van [Radar Control van; bediening van de tracking 

radars] ook uitsluitend onderofficieren waren behoeft geen betoog. Op de 

Launching Area lag toen nog het heft vast in handen van een luitenant LCO 

[Launching Control Officer], die toen uiteraard ook nog de ‘hoge’ hulpjes had in 

de LCT [Launching Control Trailer]. Op de sectie was het over het algemeen 

helemaal een gestreepte toestand. Een ‘dubbele’ [SM] als Chief is zelfs nu nog 

wel denkbaar, maar de man achter het panel en het toverkastje [Launching 

Control Console] waren vaak zijn ranggenoten. De LCM’s [Launcher Control 

Member] 1 t/m 4 waren collega’s die achteraan in het ranglijstboekje 

genoteerd stonden1.  

Een dolle toestand die eerste drills. Ze duurden uiteraard veel langer dan de 

voorgeschreven tijd, zodat het wel eens gebeurde dat de koffiepauze in het 

gedrang kwam. In de RC-van was toentertijd nog een werktafel, waarop al snel 

een koffiepercolator was neergepoot om in de nooit aflatende behoefte naar 

het bruine vocht te kunnen voorzien. Gedurende een drill kon het dan ook 

voorkomen dat de MTR [Missile Tracking Radar]-operator de BCO opriep nadat 

het rode lampje van de koffiepot was gaan branden, met de legendarische 

kreet: ‘BCO, coffee ready light illuminates’. De arme man, die evenals wij allen, 

nog met zijn vingertje in de drill-card moest bijhouden hoever we waren 

gevorderd, kon hier met geen mogelijkheid deze volzin thuisbrengen en brak 

hierop de oefening prompt af. Zo’n geintje was natuurlijk maar één keer uit te 

halen; de koffie smaakte overigens voortreffelijk en de betrokken BCO zag er 

de humor wel van in. 

In de veelbewogen ‘Tobin Wells-periode’ werden ook de eerste ‘candy-trippers’ 

gesignaleerd. Wij werden door de Luchtmachtstaf gebriefed over de toestand 

van de woningen, die wij in Duitsland zouden kunnen betrekken, zoals ons was 

toegezegd voordat wij Ypenburg verlieten. Het werd ons duidelijk gemaakt dat 

die woningen wat uit de hand zouden lopen, want de besprekingen met de 

verantwoordelijke instanties waren in het slop geraakt. Deze morele deuk 

kwam wel even aan, maar veel tijd om daar over te piekeren ontbrak ons ten 

                                                           
1
 In de loop der jaren trad enige rangsdeflatie op: uiteindelijk was de BCO een 1

e
/2

e
 luitenant, de crewchief een 

SM, de LCO een SM/Sgt1, de Acq, trackingradaroperators en Section Chiefs Sgt(1), LCMs, computeroperator en 
overige functies korporaal of dienstplichtig soldaat. Voor een beschrijving van het NIKE-systeem zie 
http://www.grondgebondenluchtverdediging.nl/groepen-geleide-wapens/wapens-ggw-s/nike 
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enenmale. Als pleister op de wonde viel ons een geweldig buitenkansje ten 

deel. Van 4 tot 12 juli 1959 werd de Guided Missile School wegens algehele 

vakantie gesloten. Er kwam een order van algemene aard uit, waarin werd 

uiteengezet dat je in die 8 dagen kon gaan en staan waar je maar wilde. De 

kans om eens als een echte toerist op stap te gaan werd door velen graag 

benut. Dat de reisdoelen zeer uiteenlopend waren laat zich raden, omdat 

Amerika ook in dit opzicht onbeperkte mogelijkheden biedt. Wat dacht u 

waarde lezers van bijv. California, Mexico City of zelfs Canada? Voor zover uw 

missileman het zich kan herinneren is dat niet helemaal gelukt, hoewel een 

airlift bij de USAF niet tot de onmogelijkheden behoorde en door enkelen is 

benut om ver weg te komen.  

Wij hadden ook ‘spaarders’ onder ons, die uit zuinigheidsoverwegingen maar 

besloten om rustig op Fort Bliss achter te blijven. Het was jammer voor die 

kerels dat bij terugkeer van de ‘alleszieners’, de paymaster voor elke dag dat 

men in de eigen huisvesting en voeding had voorzien, het niet onaanzienlijke 

bedrag van 12 dollar per dag extra uitbetaalde. Een oude geleende stationcar, 

vijf ondernemingslustige kerels met elk een inbreng van 70 dollar (die ter hand 

werden gesteld aan de voor die acht dagen benoemde penningmeester) was 

voldoende om ons naar Californië te brengen, waarbij niet werd vergeten een 

dag door te brengen in het wereldbekende gokcentrum Las Vegas. Als u dan 

weet dat ook Hollywood-Beverly Hills, Los Angeles, San Diego en zelfs het 

Mexicaanse Tijuana tot de reisherinneringen behoren; dat alle overnachtingen 

en elke gallon benzine werd betaald door onze schatbewaarder die ook de 

inwendige mens niet aan de aandacht liet ontsnappen en het zelfs nog 

klaarspeelde om voldoende dollars over te houden om de trouwe stationcar 

opnieuw te laten bekleden, dan is het logisch dat onze ‘spaarders’ raar stonden 

te kijken, toen bleek dat onze onvergetelijk reis ruimschoots werd betaald door 

de vergoeding van de huisvesting en voeding.  

De verhalen die na de vakantie aan elkaar moesten worden uitgewisseld waren 

bijna te mooi om waar te zijn. Het pioniersgezelschap was vele ervaringen rijker 

geworden en ging weer over tot de orde van de dag. Dat deze orde wel eens 

bestond uit een verguisde ‘area police call’, waarbij het hele terrein moest 

worden afgezocht naar peukjes en andere ongerechtigheden, namen wij maar 

op de koop toe. Na de dienst kon je daar wel weer van herstellen.  

Het was ook in die periode dat het eerste groepsblad op poten werd gezet. Het 

droeg de schone naam ‘Computer’. Door middel van dit blad werden wij op de 



hoogte gehouden van menig nuttige vaderlandse informatie. Nummer 13 van 

jaargang 1 bevatte een stukje van één der redactieleden dat de toets der kritiek 

niet kon doorstaan, of zoals men het ook kan zeggen: teveel kritiek op de nog 

prille missile-leiding bevatte. Het is nooit officieel uitgegeven alhoewel hier en 

daar misschien toch nog wel een exemplaar als curiositeit in iemands bezit is. 

In de wel uitgegeven nummers werden ook verslagen gegeven van de 

wedstrijden van het eerste Groepselftal. Ondanks de hoge temperaturen werd 

er een stevig balletje getrapt. Men kreeg het zelfs voor elkaar om tegen een 

elftal uit de Mexicaanse stad Juarez (spreek uit: Warres) te spelen. Het werd 

een geweldige middag, met de echte sfeer van een interland. Mexico-Holland 

eindigde -voor zover ik mij kan herinneren- in een gelijkspel. Hiermee was de 

band met de Mexicaanse bevolking nog steviger aangehaald dan hij eigenlijk al 

was. Menig vrij uurtje, vooral in de weekenden, werd in Mexico doorgebracht. 

 

Het GGW elftal (foto archief AOO b.d. Pieter Meijn) 

Juarez is een tegen El Paso aangebouwde stad, alleen gescheiden door de grens 

die door de Rio Grande wordt gevormd. Dat daar buiten de bull fight nog veel 

meer vermakelijkheden waren, ontdekte een reporter van een Belgisch blad, 

die in zijn gazet een artikel schreef over de in opleiding zijnde zuiderburen. 

Hierin kwam Juarez met de betiteling ‘stad van ontucht’ uit de bus. Je vraagt je 



af of de man dat ‘van horen zeggen’ had. Laat ik hier maar niet verder op 

ingaan en voor deze keer mijn mijmeringen afsluiten. Tot de volgend Booster 

waarde 1 GGW-ers. 

Uw Missileman LESSWOOD 
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De laatste fase van de ‘package end firing training’ werd ingeluid met een 

system move van Tobin Wells naar McGregor. De opgedane ervaringen op het 

NIKE-geheel werden door onze leermeesters als voldoende beschouwd en we 

werden ‘qualified’ losgelaten naar de grootste schietbaan ter wereld, althans 

bij de ingang van het schietterrein werd dit den volke kond gedaan. Op een 

vlammend bord de tekst: ‘McGregor Range, GREATEST MISSILE RANGE OF THE 

FREE WORLD’.  

 

McGregor Range (foto archief HCGLVD) 

Een beetje vreemd eigenlijk dat we toen plotseling niet meer in Texas gelegerd 

waren maar in New Mexico. Voor ons maakte dat niet zoveel verschil m.u.v. 

het feit dat we nu ongeveer 30 mijl van El Paso afzaten, hetgeen natuurlijk 



nogal eens transportmoeilijkheden opleverde, alhoewel er vrij regelmatig 

militaire bussen tussen de range en Fort Bliss heen en weer reden. De 

omgeving waar we in terecht gekomen waren was bijzonder uitgestorven. Een 

ruig en wild landschap zoals dat in het Wilde Westen ook eigenlijk hoorde. 

Tijdens ons verblijf zijn veel pijlpunten gevonden die in het grijze verleden door 

de toenmalige bewoners van Amerika gebruikt zijn bij hun jacht op het grote 

wild. Je kon met enige verbeelding Old Shatterhand en zijn vrienden zo in het 

landschap indenken. Wat geen verbeelding nodig had was het werk dat verzet 

moest worden, om onze systemen weer op te bouwen en schietklaar te 

maken.. 

We kwamen er in 1959 al achter dat de mobiliteit van het NIKE-systeem nou 

niet bepaald al te hoog moest worden ingeschat, terwijl wij toen alleen nog 

maar met de IFC [Integrated Fire Control; vuurleiding] op pad moesten. De LA 

[Launching Area] was gelukkig met twee launchers per systeem vast geplaatst 

op McGregor Range. Alleen onze eigen LCT’s [Launching Control Trailers] en 

panels [Section Panel] werden ingezet in de strijd, om vooral maar zeker te zijn 

dat onze bloedeigen systeem in staat was zijn serviceability te bewijzen. Na 

veel gesjouw en gezweet stond het spul weer op zijn plaats en lagen de kabels 

rechts gericht over de area. De uitgestrektheid van McGregor Range blijkt wel 

uit het feit dat er buiten de vier systemen van de 1e Groep Geleide Wapens nog 

een dikke twintig andere NIKE onderdelen stonden opgesteld en daar tussenin 

nog een aanzienlijk aantal HAWK systemen. Dat wij als NIKE-mensen niet erg 

onder de indruk waren van de afmetingen van een HAWK-raket bleek wel snel 

uit de kreet ’Madurodam-raketten’, die in onze rijen rondging. Het personeel 

van de 3e Groep [HAWK], die eerst in 1963 gelijk met de 2e Groep [NIKE] in 

McGregor terecht kwam, heeft deze schampere benaming altijd maar slecht 

kunnen verkroppen.  

Het enorme pakket aan vuurkracht, samengebracht op McGregor werd ons al 

snel duidelijk. Bij tijd en wijle werd er een groot aantal gasten uitgenodigd om 

het vuren bij te wonen. Er waren enorme ‘VIP-stands’ opgericht, die dan 

bevolkt werden door bijv. ‘West Point cadetten’, en vele andere belangrijke 

gasten, die tekst en uitleg kregen van een terzake kundige ‘Range Officer’. Met 

een verbinding naar de centrale controletoren kon hij dan zijn gasten reeds 

tevoren wijzen in welke richting ze moesten kijken om een raket zich in de 

lucht te zien boren. Het was geen zeldzaamheid dat er dan op één middag zo’n 

dertig NIKE en HAWK raketten werden verschoten, hetgeen voor ons natuurlijk 



een spectaculair schouwspel was, temeer daar we er middenin zaten en het 

dus buitengewoon goed konden volgen.  

                     

                                               NIKE Ajax                                                                                                   NIKE Hercules 

Wij hadden zelf per squadron een ouwe trouwe ‘Ajax’ en een ‘Hercules’ te 

verschieten, die door onze techneuten van de Assembly moesten worden 

opgebouwd en vervolgens down-range gebracht werden. Dat die allereerste 

‘Nederlandse’ guided missiles als eitjes werden behandeld kunt u rustig 

aannemen. Gekoesterd door onze 225’s [monteurs lancering en inwendige 

besturing] en sectiepersoneel, naderde onafwendbaar toch hun éénmalige 

vlucht en daarmee hun gewelddadig einde. Alle vier de squadrons kwamen 

uiteindelijk aan de beurt om bij wijze van examen hun pijpen de lucht in te 

blazen. Er werd toen nog gevuurd op kleine radiografisch bestuurde 

doelvliegtuigjes, die vanaf de grond werden gelanceerd of vanuit een 

moedervliegtuig werden losgelaten. Dit laatste was vooral voor de TTR [Target 

Tracking Radar]-operators een vreemd verschijnsel. De zogenaamde ‘pip’ 

deelde zich plotseling in tweeën en met de bekende vingervlugheid waarover 

een goede azimuth-operator nu eenmaal dient te beschikken, pakte hij altijd 

het doelvliegtuigje. Tenminste, dat zal wel, want ik heb nooit gehoord dat er 



een bommenwerper door onze squadrons is neergehaald, zelfs niet tot op de 

dag van vandaag. Laten we hopen dat dit zo mag blijven2.                                    

Toen het erop begon te lijken dat het voor ons de langste tijd had geduurd in 

het land van Uncle Sam, kwam langzamerhand het thema ‘terugreis’ aan de 

orde. De vreemdste geruchten doken op over de wijze van terugkeer. Urker 

vissers die na emigratie naar Zuid-Amerika, hiervan spijt hebbend met hun 

trawlers terug zouden keren naar Urk, was één van de vele mogelijkheden om 

het vaderland weer op te zoeken. De schoenen van één van onze ‘interpreters’ 

had ook een groot gedeelte van ons detachement kunnen herbergen en 

werden dan ook als noodoplossing genoemd. De man had inderdaad zulke 

grote voeten dat over hem het verhaal ging dat hij nooit in de hemel zou 

komen omdat het gevaar te groot zou zijn dat hij dan nesten met engeltjes zou 

kunnen vernielen.  

Om goed voorbereid te zijn op onze terugreis werden grootscheepse inkopen 

gedaan, om toch maar voor iedereen in Holland wat mee te kunnen nemen. 

Vooral dameslingerie was in die tijd een veel gevraagd artikel in de winkels van 

El Paso en speciaal petty coats, die toen de laatste schreeuw op modegebied 

betekenden. Nog snel werden in de omgeving wat tochten ondernomen om 

toch maar alles gezien te hebben wat binnen de mogelijkheden was. Wie was 

er niet op Cloudcroft of Elephant’s Butt geweest? Carlsbad Caverns was ook 

heel bekend, daar kon je tot diep in de Amerikaanse bodem afdalen. Zich echt 

als een cowboy te voelen lag in de mogelijkheden op Hueco Tanks, een oord 

waar volgens de overleveringen in vroeger dagen enorme gevechten hadden 

plaatsgevonden tussen indianen en het leger.  

Het zijn allemaal gouden herinneringen en ook aan die periode kwam een eind. 

In de volgende aflevering hoop ik mijn trouwe lezers te schilderen hoe de 

terugreis werd ondernomen door de missilemannen van het eerste uur. 

Uw Missileman LESSWOOD 

 

 

                                                           
2
 De vier squadrons van 1GGW vuurden hun 12 missiles (per squadron 2x ‘Ajax’ en 1x ‘Hercules’) af op 22 

september 1959, in het bijzijn van de Chef van de Luchtmachtstaf; Lt-gen Schaper RMWO. Nadat de allereerste 
Nederlandse missile weliswaar succesvol was afgevuurd maar de missie al snel eindigde in een fail safe burst, 
vuurde de CLS himself een ‘Ajax’ af die wel doel trof. De CLS was daarmee de eerste succesvolle Nederlandse 
firing BCO.. (bron: M.Nederlof, ‘Blazing Skies’). 
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Het afscheid van McGregor was onafwendbaar, maar viel niemand echt zwaar. 

Het laatste wat gedaan moest worden was het afbreken van de antennes, 

waarna het hele spul weer naar Fort Bliss werd gesleept, waar het met 

steamcleaners en veel water en zeep maagdelijk schoon werd gepoetst. Elke 

GGW-er deed daar met veel plezier aan mee en het feit dat het je ‘eigen’ 

systeem was wat voor verzending naar Duitsland moest worden gekuist, 

verhoogde de werklust in niet geringe mate.  

In afwachting van onze afreis terug naar New York, werden we nog voor een 

aantal dagen op Fort Bliss in El Paso gelegerd. Dienst werd er niet meer gedaan, 

zodat er volop gelegenheid was om afscheid te nemen van alles wat in die 

maanden zo vertrouwd was geworden. De Rio Grande werd nog menigmaal 

overgestoken, waarbij de beroemde cent tol, die je daar moest betalen, ten 

goede kwam aan de Mexicaanse staatskas. Nooit mankeerde op de brug naar 

Juarez een lid van het Leger des Heils met een collectebus. Of dat nou bestemd 

was om een soort boetedoening mogelijk te maken voor mensen, die met 

voorbedachte rade bijv. een paar flessen tequila over de grens smokkelden, 

kan uw missileman zich haast niet indenken. Je kon van de brug af ook 

geldstukjes in het water gooien, die dan door razendsnelle Mexicaanse 

jongentjes werden opgedoken. Eén toentertijd tot onze Groep horende 

persoon, met een warm sociaal kloppend hart, trok zich het lot van die 

duikertjes wel erg aan. Hij daalde langs de oever af om nader met die knapen in 

contact te kunnen komen. Hij heeft dit overigens wel geweten, want bij 

terugkeer was hij totaal en letterlijk ontmanteld door de ‘arme kinderen’. 

Misschien zagen ze in die ‘Jan Oranje’ wel een concurrent, die de spoeling 

alleen nog maar dunner kon maken. 

Toch nog voor velen te onverwacht, was het bepakt en bezakt verzamelen 

geblazen op het station van El Paso voor de terugreis. Daar nu onze 

maintenance mensen en iedereen die langer in de States was geweest dan de 

operators, er ook bij waren, was het een heel wat grotere club dan waarmee 

wij in Texas waren gearriveerd. Het afscheid was geweldig, sommigen werden 

uitgeleide gedaan door hele gezelschappen, die met begeleiding van 

gitaarmuziek ontroerende liederen ten gehore brachten. Uiteraard was het 

algemeen gebruikelijke dienstreis-tenue der KLu voorgeschreven. Niks meer 

tropenpakjes, maar weer het vertrouwde Dagelijkse Tenue. Dat iemand het 

klaar speelde om als cowboy gekleed te verschijnen, met de voor de hand 



liggende verklaring dat zijn pak te klein was geworden, gaf natuurlijk 

bedenkelijke gezichten bij de reisleiding.  

 

Herinneringsbord aangeboden aan Cdt Ft Bliss (archief AOO b.d. Pieter Meijn) 

Ieder was op de lange treinreis naar New York nu beter voorbereid dan op de 

heenreis. Gebraden kippenpootjes, in aluminium folie verpakt, waren geen 

zeldzaamheid op deze trip, terwijl o.a. de ‘hot dogs’ ook één van de zeer 

gevarieerde picknick-bestanddelen waren, zij het dan dat ze natuurlijk wel koud 

moesten worden genuttigd. Ook was het dollarbestand bij de meesten nu wat 

duidelijker, zodat de warme hap meestal in de restauratiewagen werd gebruikt. 

Na op de deze wijze weer dwars door de Verenigde Staten te zijn gereisd, 

wachtte ons bij aankomst in New York nog een geweldige verrassing. Op één of 

andere manier was er in Fort Hamilton niet voldoende ruimte om ons allemaal 

te herbergen, zodat we ondergebracht moesten worden in een hotel in de stad. 

Het Plymouth Hotel werd voor de volgende acht dagen het eerste onderdak 



van onze Groep. De globetrotters zagen dit buitengewoon goed zitten. Acht 

dagen de tijd om deze wereldstad te verkennen was dan ook een geweldige 

buitenkans, temeer daar het hotel op nog geen steenworp afstand van 

Broadway (Times Square) lag verwijderd, het ‘uitgaanscentrum van de wereld’ 

zogezegd. Het was geweldig om nu zelf weer eens te kunnen uitmaken wat of 

je wilde eten, waarmee ik niets tekort wil doen aan de maaltijden die uit de 

keukens van onze gastheren kwamen. Maar nu kon je weer eens uitbundig 

‘Chinezen’, of als je dat wilde in het ‘German Quarter’ een flinke schnitzel naar 

binnen werken. We kwamen er snel achter dat Manhattan verdeeld was in 

wijken, die veelal door lieden werden bevolkt van dezelfde afkomst. Het 

overbekend ‘China Town’ was ook inderdaad bezaaid met Chinese winkeltjes 

en restaurants en in het ‘German Quarter’ werd in de restaurants niet alleen 

‘sauerkraut’ geserveerd, maar speelde het bandje ook bijna uitsluitend op de 

‘Germanen’ afgestemde muziek. 

Een overweldigende stad, met schrille tegenstellingen tussen arm en rijk. Het 

geheel maakt bijna een benauwende indruk. De inderdaad duizelingwekkend 

hoge wolkenkrabbers lijken van bovenaf gezien nog veel hoger. Het uitzicht van 

de Empire State Building over heel Manhattan is onbeschrijfelijk; het gekrioel 

van het verkeer ver beneden je, het drukke gedoe op de Hudson River en niet 

in het minst de gebouwenzee zover het oog reikt, heeft op uw missileman een 

zo diepe indruk gemaakt, dat hij na ruim veertien jaar zich nog uitput in 

superlatieven om het te verhalen. Het vrijheidsbeeld werd niet vergeten 

evenmin als het gigantische Central Park, kortom alles wat New York te bieden 

had aan bezienswaardigheden is in die acht dagen door de oprichters van onze 

Groep grondig bekeken.  

We werden in de laatste dagen versterkt; de reeds in één van de eerste 

afleveringen genoemde Adjudant van het Bureau Buitenland van de Vliegbasis 

Ypenburg, kwam ons persoonlijk afhalen uit Amerika. Er waren al eerder 

stemmen opgegaan om deze man, die voor zovelen een steun was geweest bij 

het vertrek naar het buitenland, maar die zelf nooit verder kwam dan Schiphol 

of één van de vaderlandse havens, op onze kosten de terugreis naar Rotterdam 

mee te laten maken. Deze actie was echter overbodig geworden, omdat hij als 

leverancier van zoveel passagiers, de reis al had aangeboden gekregen door de 

KLM en de Holland-Amerika Line. Dat het voor hem niet helemaal een vakantie 

werd, bleek later aan boord, toen hij ijverig vrij-vervoertjes zat uit te schrijven 

en nog vele andere nuttige administratieve zaken moest regelen. Met het 



ooggetuigenverslag van de unieke situatie, de KLu-ter-zee en het verblijf van 

onze missileman in het Kamp Eibergen, zal deze serie worden besloten.     
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Het laatste waaraan zich ons detachement vanaf Amerikaanse bodem kon 

vergapen was het gloednieuwe vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn, de 

‘Rotterdam’, dat aan de kade in New York lag afgemeerd en gereed lag voor 

vertrek naar Rotterdam3. De nog zo prille 1e Groep geleide Wapens beschikte 

kennelijk toen al over een fantastisch gesternte dat ons dit geweldige 

zeekasteel als reismiddel ‘back home’ ten deel kon vallen. Onze ogen stonden 

op steetjes bij het bekijken van de enorme mooie hutten, die naar ons gevoel in 

plaats van ‘economic class’ best voor eersteklas hutten door konden gaan. Elke 

hut was voorzien van een complete badkamer en zelfs een telefoon ontbrak 

niet. Het drijvende hotel dat voor de volgende acht dagen een groot aantal 

luchtmachters als zijn gasten beschouwde, bleek boordevol attracties te zitten. 

Een overdekt- en een openluchtzwembad, een bioscoop en een echte 

winkelstraat met o.a. een kapperszaak, een lounge zo groot als een balzaal en 

vooral niet te vergeten de drie bars; dit alles stond ons vanaf de afvaart ter 

beschikking. Als u dan ook nog weet dat er echt Heinekens bier werd getapt, 

dan snapt u wel dat er -na maanden Amerikaans bier te hebben moeten 

nuttigen- een ware run plaats vond naar de ‘Ocean Bar’. De oergezellige 

barkeeper, Ome Koos, die al een dikke dertig jaar bij de HAL achter de bar 

stond, werd ogenblikkelijk bij de KLu ingelijfd en heeft waarschijnlijk, zoals 

trouwens velen van ons, het vrijheidsbeeld niet eens aan stuurboord voorbij 

zien glijden, ten bewijze dat we het vasteland van Uncle Sam verlaten hadden.  

Het bekende ‘NATO tempo’ werd mede bewerkstelligd door het feit dat een 

koel biertje maar een dubbeltje moest opbrengen, zij het dan dat het een US 

dubbeltje was. Op de vraag of hij genoeg had ingeslagen voor deze reis, 

antwoordde Ome Koos dat hij nog nooit ‘droog’ was komen te staan in zijn 

loopbaan. Dat hij zeven dagen later in Southampton extra moest bevoorraden 

omdat het bier tot de laatste drup op was, zal de goeie man z’n hele leven wel 

                                                           
3
 Een deel van het detachement werd aangewezen, soms tot hun grote ontsteltenis, om pas ná het voltooien 

van de schoonmaakwerkzaamheden aan de apparatuur te Fort Bliss naar Nederland terug te keren. Zij voeren 
eind oktober met de SS Rijndam van de HAL terug naar Rotterdam. 



niet meer vergeten. Dat deze reis voor velen één groot feest is geweest kunt u 

zelf wel nagaan als u weet dat de ‘Rotterdam’, zowaar een echte nachtbar rijk 

was. De officiële sluitingstijd daarvan was 4 uur ’s morgens, maar uw 

missileman heeft nooit gezien dat een politieagent kwam controleren of er al 

gesloten was.  

 

De schoonmaakploeg die per SS Rijndam terugkeerde (foto archief AOO b.d. Pieter Meijn) 

Gedurende de reis werd ook het NIKE-mannenkoor opgericht. De oude rotten 

onder ons weten het nog best te verhalen over het fameuze NIKE-gebed en het 

lied van de missileman. Beide liederen behoorden tot de vaste nummers van 

het repertoire. Het was tot de allereerste rotatie in 1967 in elke mess van onze 

Groep een steeds weer terugkerend hoogtepunt van de avond wanneer het 

NIKE-gebed werd ingezet. Jammer eigenlijk dat deze traditie in het vergeetboek 

is geraakt. De opmerkzame lezer, die ten onrechte uit de voorgaande regels de 

conclusie zou trekken dat deze voor onze Groep zo belangrijke maritieme 

periode, alleen maar bestond uit ‘Wein und Gesang’, vergist zich schromelijk, 

want ook de maaltijden werden alle eer aangedaan. Bij elke maaltijd kon men 

kiezen uit drie verschillende menu’s, hetgeen ons het gevoel gaf als miljonairs 

op world cruise te zijn. Welke eenvoudige burger eet er op een doordeweekse 

dag bijvoorbeeld artisjokken? Naar ons gevoel was elke maaltijd een 



overtrokken feestdiner. Eigenlijk niet eens zo verwonderlijk dat de meeste 

maatschappijen in de loop der jaren het loodje hebben moeten leggen, want 

als leek vroegen wij ons toen al af waar ze het allemaal van konden doen. Het 

heeft ons er echter niet van weerhouden om naar hartenlust van de ons 

aangeboden geneugten te genieten. 

Na Southampton liepen we ook nog even Le Havre binnen, waarna het 

gezelschap zich langzaam ging voorbereiden op de thuiskomst. Heel vaag werd 

‘Holland’s smalle kust’ in het morgengrauwen zichtbaar. Met enig gevoel van 

weemoed stonden de maten aan de reling toen wij de Nieuwe Waterweg op 

voeren. Het verschil in levensstijl in de twee werelden werd treffend getypeerd 

door de toen gelanceerde opmerking van één der onzen: we zijn weer terug in 

het land waar je de condoom alleen op doktersrecept kan krijgen’. Wat er in 

die veertien jaar toch veel kan veranderen, want nu kan je, ook in ons 

vaderland de advertenties voor deze artikelen dagelijks aantreffen in de 

dagbladen. 

Met de opdracht om ons na het ontschepingsverlof te melden in Kamp 

Holterhoek in Eibergen, ging een ieder zijns weegs, dit nadat de douane 

buitengewone aandacht aan onze bagage had besteed. Waarom, zult u zeggen, 

ging de Groep eerst naar Eibergen en niet gelijk door naar Duitsland, wat toch 

uiteindelijk het einddoel was? In de eerste plaats waren onze missiles en 

systemen nog niet uit Amerika verzonden en in de tweede plaats was er nog 

geen enkele site in aanbouw. De twee maanden Holterhoek werden benut om 

iedereen naar de meest vreemde cursussen te sturen en om kwartier te maken 

in Duitsland. Eén der hoogtepunten in Eibergen was de Kerstwijding in 1959. 

We hadden toen nog geen geestelijke verzorger in onze gelederen, maar 

iemand kwam op het idee om de scheepsdominee van de Rotterdam voor deze 

zaak te strikken. Hij was tijdens de reis een goede bekende geworden en hij 

werd dan ook op de bewuste dag met veel enthousiasme in de mess 

ontvangen. Dat hij later vanaf de kansel een onsamenhangend verhaal 

vertelde, zal wel gelegen hebben aan het feit dat hij een paar uur te vroeg was 

gekomen en de gezellige sfeer van het weerzien natuurlijk aanleiding gaf tot 

enkele rondjes bar. 

Met het vermelden van het feit dat de Eerste Groep Geleide Wapens zich begin 

februari 1960 definitief vestigde in Duitsland en dat Handorf [Münster-Handorf, 

het hoofdkwartier van 1GGW]  zoals u weet, nog steeds als bakermat voor het 

vuurpijlenbataljon fungeert, wil uw missileman zijn relaas over de préhistorie 



van onze Groep afsluiten, in de hoop dat bij zijn trouwe lezers hier en daar een 

glimlach van herkenning is opgeroepen, of voor anderen misschien, alleen een 

niet geheel historisch verantwoord overzicht is gegeven over de oprichting van 

ons aller 1e Groep Geleide Wapens. 

Uw missileman, LESSWOOD 

 

 

Naschrift. 

Na terugkeer uit de VS had de 1e Groep Geleide Wapens-in-oprichting vele 

uitdagingen te overwinnen alvorens het operationeel kon worden. Er waren 

problemen met de toewijzing van de grondstukken waarop de operationele 

sites en de kampementen moesten worden gebouwd, de bouw van huizen en 

scholen voor het personeel en hun gezinnen liep vertraging op, er was een 

gebrek aan reservedelen, er was ook personeel benodigd voor de oprichting van 

2, 3, 4 en 5GGW, etc. Eerst op 10 oktober 1961 kon het B-squadron van 1GGW 

te Münster-Handorf als eerste Europese NIKE-eenheid onder operationeel bevel 

van de NAVO worden gesteld. Het D-sq, dat te Rheine was gestationeerd, werd 

aan 2GGW overgedragen, waarna 1GGW een nieuw vierde squadron (121Sq) 

oprichtte. Daarom beschikte 1GGW pas in december 1967 over vier 

operationele squadrons. De mannen die te Fort Bliss waren opgeleid zouden 

daar nog een aantal malen terugkeren voor het uitvoeren van een Annual 

Service Practice; het geëvalueerd uitvoeren van een live-firing.  

Willem Minderhoud werd uiteindelijk geplaatst als Hoofdopzichter Lancering bij 

121Sq te Bohmte/Bad Essen. Toen dat squadron in 1974 uit 

bezuinigingsoverwegingen werd gedeactiveerd, werd hij overgeplaatst naar 

120Sq te Borgholzhausen. Door zijn voortschrijdende ziekte is hij daar echter 

niet meer werkzaam geweest.  

AOO Willem Minderhoud, ‘missileman LESSWOOD’, overleed op 5 juni 1975. 

 

 

Voor nog meer geleide-wapen geschiedenis zie: 

http://www.grondgebondenluchtverdediging.nl/groepen-geleide-wapens 

http://www.grondgebondenluchtverdediging.nl/groepen-geleide-wapens

