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Voor u ligt niet alleen het eerste nummer van 2019 maar ook het eerste nummer dat we samen met de 
nieuwe vormgever hebben gemaakt. Artilleristen houden niet zo van verandering want die hebben meestal 
een  negatieve invloed op de nauwkeurigheid van het schot. Denk maar eens aan de kruittemperatuur, de V0, 
de windrichting en de draaiing der aarde. Ik hoop echter dat deze verandering gaat meehelpen aan een nog 
hogere waardering voor onze geliefde Sinte Barbara.

Als suggestie werd door u in de 
enquête meerdere malen ge-
noemd om ook meer aandacht 

te besteden aan krijgs- en militaire 
geschiedenis. Deze suggestie is mij 
uit het hart gegrepen. Mijn profes-
sor militaire geschiedenis tijdens de 
Hogere Militaire Vorming leerde ons 
al: van geschiedenis kan je weliswaar 
niets leren maar het geeft je wel een 
breder perspectief op het heden en de 
toekomst, daarin zit de waarde.
In dit nummer hebben we ook di-
rect invulling gegeven aan uw wens. 
In een zeer lezenswaardig artikel van 
één van onze leden, Prof. W. Loos 
luitenant-generaal der Artillerie, be-
schrijft hij de commandovoering 
vanuit het perspectief van de Eerste 
Wereldoorlog. In meerdere opzichten 
een interessant perspectief omdat de 
Artillerie een zeer dominant wapensy-
steem was tijdens dit conflict.
Tevens zijn we er in geslaagd om 
een nieuw redactielid aan te stellen. 
Edwin Vonk is oud-artillerist en nu 
militair historicus verbonden als do-
cent aan de NLDA. Hij gaat daar te-
vens werken aan een promotieonder-
zoek. Een hooggeleerde inbreng dus!

Ik wil u verder wijzen op het artikel 
van onze voorzitter. Hij beschrijft 
daarin het heuglijke feit dat we sinds 
kort weer over een echte Afdeling Ar-
tillerie beschikken. 
Groei moet eigenlijk het tweede 
woord zijn wat wij als Artilleristen 
gebruiken in al onze contacten. “Cete-
rum censeo Carthaginem esse delen-
dam” (Overigens ben ik van mening 
dat Carthago vernietigd moet wor-
den) zei de Romeinse senator Cato 
al aan het einde van iedere toespraak 
die hij hield in het openbaar. Op deze 
manier hield hij deze boodschap op de 
agenda en dat is precies wat wij ook 
moeten doen! Ik zou dus iedereen op 
willen roepen om zijn of haar toespra-
ken te beëindigen met: “overigens ben 
ik van mening dat de Artillerie weer 
een groot en machtig Wapen moet 
worden”. We kunnen daar mooi mee 
beginnen tijdens de ALV in politiek 
Den Haag.
Een van de groeiperspectieven is de 
raketartillerie. Onze voorzitter legt 
hier een interessante link met de re-
cente discussie over middellange af-
standsbewapening op het Europese 
continent. In deze Barbara een wat 

uitgebreidere beschouwing over deze 
tak van Artillerie die zeker gezien 
wordt als één van de groeiopties van 
ons potentieel.
Fake News is sinds president Trump 
een begrip wat niet meer is weg te 
denken uit het hedendaags vocabulai-
re. Ik weet niet hoe het u vergaat maar 
ik betrap me er steeds vaker op dat ik 
berichtgeving in de media niet meer 
klakkeloos vertrouw of aanneem. Dit 
in tegenstelling tot het verleden waar-
bij ik zeker een aantal kranten, tijd-
schriften en televisieprogramma’s tot 
mijn voorkeurs-informatiebronnen 
rekende. De Sinte Barbara hoort hier 
overigens natuurlijk nog wel steeds 
bij.
In deze uitgave een interessant arti-
kel over het gebruik van informatie 
als wapen. Dit gaat verder als vroeger 
toen  we Informatie gebruikten als 
ondersteuning van de gevechtsopera-
ties. Nu vechten we met informatie! 
Zeker voer voor discussie.

Veel leesplezier,
Teun Baartman
eindredacteur

ALLE BEGIN …
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EEN ECHTE AFDELING EN 
NU VERDER

Op 18 januari werd 41 Afdeling Veldartillerie opgericht als logische stap in een ontwikkelingsproces waarover 
ik u vorig jaar berichtte (SB 2018/3). Over de term ‘oprichting’ is nog wel wat te doen geweest en bestond 
enig onbegrip. Als je het hebt over ‘oprichten’ suggereer je immers dat er een extra eenheid wordt toege-
voegd, terwijl het in feite vooral een kwestie van loskoppeling en nummering was, afgezien van reorganisa-
torische aspecten. Hoe dan ook, het was een betekenisvolle gebeurtenis waarvan elders in dit nummer een 
impressie wordt gegeven. De vraag is nu hoe het verder gaat, niet alleen wat betreft de oprichting van de 
vierde gevechtsbatterij van 41 Afdva, maar ook die van echt nieuwe afdelingen. Bij gebrek aan nieuws over de 
vierde batterij, ga ik met u op zoek naar aanwijzingen over verdere plannen voor onze krijgsmacht en vooral 
ons vakgebied in een brief van de Ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van 12 december 2018 aan 
de voorzitters van de eerste en Tweede kamer der Staten-Generaal en de daaraan gekoppelde Engelstalige 
bijlage voor NAVO.

De Kamerbrief, die als titel ‘Nationaal plan defen-
sie-uitgaven ten behoeve van NAVO’ heeft, praat de 
Kamerleden eerst bij over de internationale veilig-

heidssituatie en de ontwikkelingen daarin. De brief merkt 
op dat er sprake is van instabiliteit in de wereld en van 
veranderende machtsverhoudingen waardoor onze demo-
cratische rechtsorde, ons economisch verdienvermogen, 
vitale infrastructuur en internationale organisaties onder 
druk komen te staan. In deze context wordt Europa steeds 
kwetsbaarder terwijl we niet blindelings meer kunnen re-
kenen op de veiligheidsgarantie van de VS zo stelt de brief. 
We lezen ook dat na de NAVO-top in Wales [waar zoals u 
weet Nederland zich verplichtte tot de tweeprocentnorm 
van het BBP voor defensie-uitgaven] de veiligheidssituatie 
verder verslechterd is. Verwijzend naar de NAVO-top in 
Brussel van juli 2018, waar regeringsleiders afspraken tot 
het opstellen van een geloofwaardig nationaal plan om in-
vulling te geven aan de afspraken van de NAVO-top in Wa-
les, concludeert de brief: ‘Dit betekent dat de bondgenoten 
laten zien hoe ze de komende jaren tot 2024 de defen-
sie-uitgaven in de richting van de NAVO-norm van 2% van 
het bbp gaan bewegen’. Het is natuurlijk al vreemd dat er 

wordt gesproken over ‘geloofwaardige’ nationale plannen, 
alsof dat niet vanzelfsprekend is. Maar meer opvallend is 
de laatste zin waarin weer het bekende jargon van ‘bewe-
gen in de richting van’ wordt gehanteerd. Met dergelijke 
formuleringen, die we ook al in eerdere documenten over 
dit onderwerp tegenkwamen, houdt Nederland slagen om 
de arm om zoveel te doen als het zelf noodzakelijk acht, of 
als mogelijk is binnen het Nederlandse politieke speelveld. 
In aanvulling hierop is een volgende zin in dezelfde geest 
geschreven: ‘We hebben de intentie om als onderdeel van 
de afweging bij de voorjaarsnota 2019 een stap te zetten 
en extra middelen die in de rijksbegroting beschikbaar ko-
men, toe te voegen aan de begroting van Defensie om in 
deze capaciteitsdoelstellingen te investeren. De door mij 
gecursiveerde woorden zeggen genoeg: de Nederlandse 
toezeggingen geven geen enkele garantie.

De brief vervolgt met een nadere analyse van de verande-
rende veiligheidscontext. We lezen nogmaals dat de vei-
ligheidsgarantie van de VS onzekerder is geworden, dat de 
grootste dreiging momenteel van Rusland uitgaat en dat 
NAVO in een potentieel conflict met dat land niet auto-
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matisch de overhand heeft. Wat het laatste deel van de vo-
rige zin betreft: wie denkt nog dat de Engelsen het patent 
hebben op understatements? Verwijzend naar de diverse 
capaciteiten van Rusland die recent aan de dag zijn ge-
treden, constateert de brief dat er nieuwe dreigingen zijn 
bijgekomen, terwijl de conventionele dreigingen niet zijn 
afgenomen. De veiligheidsanalyse sluit af met de opmer-
king dat we het ons niet kunnen veroorloven naïef te zijn. 
De brief gaat daarna in op ‘internationale samenwerking 
voor het veilig blijven in Europa’. Onder verwijzing naar 
belang van Europese samenwerking en een slagvaardigere 
EU, wordt verklaard dat de NAVO de hoeksteen van het 
Nederlandse veiligheidsbeleid blijft. Er volgt dan een inte-
ressant alinea waarin de eerlijke verdeling van lasten aan 
bod komt. Er wordt ons voorgerekend dat het Europese 
gemiddelde momenteel op ongeveer 1,5 % van het bbp ligt 
en dat het Nederlandse bbp-percentage in 2024, tien jaar 
na de Wales-afspraken, op 1,21 % zal liggen als er geen ver-
volgstappen worden gezet. Deze zin, die zou kunnen wor-
den gezien als nauwelijks verhulde aansporing aan beide 
Kamers in te stemmen met een verdere verhoging van het 
defensiebudget, wordt versterkt door de daaropvolgende 
tekst. Die stelt dat de Europese landen meer verantwoor-
delijkheid moeten nemen voor hun eigen veiligheid en 
dat de nieuwe veiligheidscontext een herijking vereist. Als 
vervolg daarop lezen we dat Nederland zijn beleid moet 
aanpassen op diverse terreinen, waarbij Defensie extra zal 
moeten investeren in militaire capaciteiten die agressie 
kunnen afschrikken en zonodig beantwoorden. 

Als laatste benoemt de brief vijf capaciteiten, onder het 
kopje ‘investeren in NAVO-capaciteitsdoelstellingen’, 
waarin met prioriteit moet worden geïnvesteerd:
• F-35 jachtvliegtuigen;
• vuurkracht op land;
• vuurkracht op zee;
• special forces operations;
• cyber- en informatiedomein.
In de bijlage voor NAVO lezen we overigens dat de vuur-
kracht op land ‘direct and indirect firing power’ betreft.

Karakteristiek is de alinea waarin manieren worden be-
schreven die leiden tot een gunstigere uitkomst van een 
berekening van het Nederlandse bbp-percentage van de 
defensie-uitgaven. Zo zou Nederland bijvoorbeeld de bru-
to defensie-uitgaven moeten rapporteren en niet de netto 
uitgaven, zoals blijkbaar nu gebruikelijk is. Of deze bena-
dering terecht is of niet, een land dat zijn verplichtingen 
nakomt in de geest van de afspraken, hoeft zijn heil niet 
te zoeken in boekhoudkundige oplossingen. De brief ein-
digt met een korte, welhaast plichtmatige, opmerking over 
het herstellen van het vertrouwen in de organisatie, zowel 
voor het behoud van zittend personeel als de werving van 
voldoende nieuw personeel en een verwijzing naar de lan-
ge lijnen naar de toekomst die vooral in de herijking van de 
Defensienota in 2020 moeten worden ingevuld.

Het nationaal plan voor NAVO, zoals gesteld in de Engels-
talige bijlage, vormt natuurlijk een afspiegeling van de Ka-
merbrief, maar kenmerkt zich ook door het ‘verkopen’ van 
het Nederlandse standpunt en van de Nederlandse defen-
sie-inspanningen.

De bijlage stelt in de inleiding dat Nederland de noodzaak 
benadrukt om de verdeling van de lasten binnen NAVO te 
verbeteren en dat de Europese NAVO-bondgenoten meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun veiligheid. 
Een goed begin, zeker als dat voor Nederland resulteert in 
het geloofwaardige plan waarover de Kamerbrief spreekt. 
Onder het kopje ‘Capabilities’ beschrijft de bijlage de Ne-
derlandse bijdrage op het gebied van ‘high-end capabilities’, 
waarbij onder andere de F-16 (en straks de F-35), diverse 
marinecapaciteiten en de Patriot worden genoemd. Trots 
wordt gemeld dat Nederland in 2018 maatregelen heeft ge-
nomen zijn Defensie-uitgaven tot 1,5 miljard Euro per jaar 
te verhogen tot een totaal van 5 miljard Euro. De bijlage 
vermijdt angstvallig de percentages te vermelden van de de-
fensie-uitgaven als deel van het bbp die de Kamerbrief wel 
noemt. De bijlage voegt daar aan toe dat de regering heeft 
besloten ‘to maintain this level of spending as the baseline 
beyond 2021’ en stelt daarmee te willen investeren in zaken 
als modernisering van de strijdkrachten, verbeteren van de 
militaire mobiliteit en versterking van de logistiek en ge-
vechtsondersteuning.
Onder ‘New investments’ komen we de vijf capaciteitsdoel-
stellingen tegen uit de Kamerbrief die prioriteit hebben 

gekregen. De bijlage meldt dat de regering van plan is 
extra geld voor deze vijf capaciteiten vrij te maken en 
verzwakt die toezegging in feite op voorhand al door 

de volgende vage formulering: ‘The intention is to take 
steps towards this goal as part of the deliberations in the 
spring of 2019 at the appropriate time matching our natio-
nal budget cycle’. De bijlage gaat verder nog in op zekerstel-
len van de mogelijkheden tot snelle reactie, vergroting van 
de gereedheid en inzetbaarheid en geeft wat nadere infor-
matie over de vijf prioriteiten. Kijkend naar ons Wapen 
wordt bevestigd dat de landstrijdkrachten meer robuust 
zullen worden door de toevoeging van extra vuurkracht, 
waarmee de mogelijkheid van het bondgenootschap wordt 
versterkt om bij te dragen aan stabiliteit langs zijn grenzen. 
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Na de bedragen die al in het begin van de bijlage zijn ge-
noemd, volgen nog wat financiële cijfers onder ‘financial 
aspects’. Hier wordt gesproken over een substantiële groei 
van het defensiebudget van Nederland in absolute cijfers 
en wordt het bedrag van 1,5 miljard Euro per jaar weer ge-
noemd. We lezen dat dit een verhoging van 25% is van het 
defensiebudget sinds 2013, maar het bbp-percentage komt 
wederom niet aan de orde. Ook in de volgende alinea 
wordt de tweeprocentnorm niet genoemd maar wel lezen 
we: ‘With these investments the Netherlands will improve 
burden sharing within the Alliance. The investments will 
also ensure the Netherlands meets the investment quote 
of 20%. Going forward, the Netherlands will continue its 
step-by step efforts to keep an upward trend in its defense 
spending outlook’. Vrijblijvendheid blijft aldus troef, maar 
als aanvulling en ter afsluiting wordt een review van het 
Defensieplan in 2020 genoemd (de ons bekende ‘herij-
king’), waarin een geleidelijke aanpak met betrekking tot 
de capaciteitsdoelstellingen van NAVO zal worden opge-
nomen. Daaraan wordt nog de opmerking toegevoegd dat 
dit (herijkte) Defensieplan van 2020 verder strekt dan de 
regeerperiode van de huidige regering. Ik weet niet of we 
deze toevoeging positief of negatief moeten duiden. Een 
positieve interpretatie is: ongeacht de samenstelling van 
een toekomstige regering zet Nederlands zijn verhoogde 
defensie-inspanning voort (maar kun je zo’n garantie wel 
geven als je die niet wettelijk verankert?). In een negatie 
benadering kun je dit lezen als ‘een garantie tot aan de 
voordeur’, of ‘na ons de zondvloed’. 

Wat kunnen we nu concluderen uit deze epistels en wat 
betekenen ze voor de toekomst van ons Wapen? Belang-
rijk om te constateren is dat Nederland, althans de hui-

dige regering, de intentie heeft het defensiebudget verder 
te laten groeien, maar er worden veel slagen om de arm 
gehouden. Het is naar mijn mening volstrekt onwaar-
schijnlijk dat Nederland ooit de tweeprocentsnorm dicht 
zal benaderen, zeker gelet op de verminderende economi-
sche groei die zich aftekent en de geldverslindende zoge-
naamde klimaatplannen waarbij alle redelijkheid uit het 
oog is verloren. We weten dus niet hoeveel geld uiteinde-
lijk beschikbaar komt voor de verschillende plannen en of 
ze allemaal zullen worden gerealiseerd. Wel kunnen we 
constateren dat de grondgebonden vuursteun en -lucht-
verdediging nadrukkelijk op de kaart staan en tot prioriteit 
zijn verheven. Hoe en wanneer dat in de praktijk tot uiting 
gaat komen blijft de vraag. In dit verband is het opzeggen 
van het INF-verdrag door de VS van belang. In een verkla-
ring over de gang van zaken laat Secretaris-generaal Stol-
tenberg van de NAVO weten dat de reactie op de opbouw 
van de Russische krijgsmacht en zijn nucleaire potentieel 
defensief zal zijn. Er zal volgens hem geen sprake zijn van 
het spiegelen van de Russische stappen en de NAVO zou 
geen nucleaire wapens op Europees grondgebied willen 
of een nieuwe wapenwedloop. Wel sluit Stoltenberg niet 
uit dat er raketten met conventionele lading gaan worden 
geplaatst. Aangezien hij uiteraard niet zomaar wat staat te 
filosoferen op persoonlijke titel, mogen we ervan uitgaan 
dat de invoering van raketartillerie door deze ontwikkelin-
gen een belangrijke impuls zal krijgen. Het belang ervan 
is ook al door de plannenmakers binnen onze krijgsmacht 
onderkend.
We zullen de ontwikkelingen op de voet volgen.
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Sinds ik in 1982 als officier ben beëdigd heb ik bij vrijwel alle eenheden waar ik bij gediend heb meegewerkt 
aan reorganisaties. Zoals u weet is reorganisatie binnen de overheid en zeker binnen Defensie synoniem voor 
opheffen of in ieder geval verkleinen. Dit geldt helaas niet alleen voor mij maar waarschijnlijk voor het aller-
grootste deel van onze leden en ook voor de collega’s van andere wapens, dienstvakken en krijgsmachtdelen.

Dit doet iets met ons……als je 
je hele professionele carrière 
vooral gewaardeerd wordt om 

de vaardigheid waarmee je reorgani-
satie weet te vertalen in kleiner, min-
der of niets dan wordt dat de norm. 
De militaire hersenen veranderen. 
Terwijl we in de diverse operatione-
le cursussen leren dat wij “maximaal 
geweld plaatselijk en tijdelijk te gel-
de moeten kunnen maken”, dat we 
zwaartepunten moeten kiezen en cre-
eren, dat we middelen moeten con-
centreren, dat we moeten denken in 
termen van verbonden wapens en dit 
allemaal om de tegenstander vernieti-
gend te verslaan. Zijn we in de dage-
lijkse praktijk aan het bedenken hoe 
we een organisatie kunnen bouwen 
die dat in ieder geval niet meer kan.
Collega’s die anders blijven denken. 
Die tegen de wind in toch blijven 
roepen “dat ze overigens van mening 
zijn dat de Krijgsmacht moet groei-
en”,  worden gezien als oude denkers, 
van het bestuur van de vereniging tot 
behoud van de doorbraaksector, als 
mensen zonder politieke antenne of 
in het beste geval als uitvoerders ge-
schikt voor de bosrand. 
Het zou nog tot daar aan toe zijn als 
vooral buitenstaanders zo over deze 
andersdenkenden zouden denken. 
Helaas is dit niet het geval. De kritiek 
komt ook van binnenuit. Ook binnen 
de eigen organisatie worden ideeën 

die zouden kunnen leiden tot groei 
of tot andere opvattingen over een 
volgende reorganisatie zeker niet met 
gejuich ontvangen. “Het is nu niet de 
juiste tijd hiervoor…”, “het past niet 
in de andere plannen die we hebben”, 
“dit is op dit moment niet haalbaar…”, 
en dit zijn nog maar de milde vormen 
van kritiek.

We zijn met zijn allen gaan leiden 
aan een ernstige vorm van groeiver-
legenheid. Heel Nederland lijkt er zo 
langzamerhand aan toe te zijn om 
weer meer te gaan investeren in de 
krijgsmacht, maar de krijgsmacht lijkt 
hier niet in te durven geloven. We blij-
ven maar redenen bedenken waarom 
groeiperspectieven niet haalbaar zijn. 
Een veel gehoorde reden  dat we niet 
in staat zijn om op korte termijn veel 
geld uit te geven aan die zaken waar 
we dat voor gepland hadden. De 
aanbestedingsprocedures zijn niet 
adequaat, schijnt het. Dat klinkt als 
het gezin dat er niet in slaagt om het 
verhoogde inkomen uit te geven aan 
boodschappen omdat het lijstje niet 
op tijd klaar is.
Een andere reden is dat de industrie 
eerst de productielijnen weer moet 
opstarten om de juiste producten te 
kunnen leveren. Ook dit klinkt een 
beetje als de omgekeerde wereld.
Dan wordt weer de schaarste aan per-
soneel genoemd waardoor we niet in 

staat zijn om groei te behappen. Ja, 
dank je de koekoek. Het mes snijdt 
aan twee kanten. Personeel is niet be-
reid om te solliciteren voor of te blij-
ven in een organisatie die steeds min-
der capabel wordt.
We moeten onze groeiverlegenheid 
omzetten in groeibrutaliteit. Het feit 
dat we het oprichten van de 41 Af-
deling niet zo mogen noemen maar 
het als  een naamgevingsceremonie 
moeten duiden zegt in dit verband ge-
noeg. De Sinte Barbara doet hier niet 
aan mee overigens! Gelukkig was er 
tijdens de diverse toespraken te horen 
dat het niet bij deze ene afdeling zal 
blijven. Binnenkort staan we er weer 
voor de tweede en de derde en………….
een brutale Artillerist heeft de halve 
wereld.
De Artillerie was een groot en mach-
tig wapen in 1982. Ik zie zo snel geen 
goede reden waarom ze dat in de na-
bije toekomst niet weer kan worden.

 
 
“Verlegenheid in de liefde is vaak 
te waarderen, verlegenheid in de 
oorlog is dodelijk”

- TEUN TZU -

GROEIVERLEGENHEID
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41e Afdeling Artillerie (!) 

EEN “NIEUWE” NAAM EN EEN NIEUWE  
COMMANDANT VOOR DE AFDELING

De reorganisatie van het VuursteunCommando nadert zijn voltooiing, waarmee een eind komt aan een lange 
periode van extra administratieve en logistieke werkzaamheden. Belangrijk is ook dat de Afdeling Artillerie 
weer zichtbaar wordt in de organisatiestructuur van de krijgsmacht. Daarnaast wordt het commando over de 
Afdeling Artillerie en het Korps Rijdende Artillerie overgedragen. Deze drie gebeurtenissen zijn op 18 janua-
ri jl. in een enkele ceremonie uitgevoerd. Het staat symbool voor de start van het herstel van de vuursteun 
binnen de Nederlandse krijgsmacht. 

Tekst:  A.M.J. (Anke) Dijkhuizen 
Foto’s: Tlnt V.I. (Victor) van der Griendt 

Uit de evaluatie van het VuursteunCommando  bleek een 
zelfstandige afdeling met een eigen afdelingshoofdkwar-
tier essentieel te zijn om in brigadeverband op te kunnen 
treden. In de oude organisatie werd de operationele aan-
sturing van de batterijen uitgevoerd door een deel van de 
staf van het VuursteunCommando. 
Met de 41e Afdeling Artillerie beschikt de krijgsmacht of-
ficieel weer over een eenheid van bataljonsgrootte voor de 
operationele inzet van vuursteun in de vorm van Pantser-
houwitser  en 120mm mortieren.

 Gelijktijdig met de oprichting van de 41e Afdeling Artille-
rie was er een ceremoniële commando overdracht voor het 
front van de troepen op het Korpsplein van de Legerplaats 
bij Oldebroek in ’t Harde. 

Luitenant-kolonel R.L. (Rob) ten Horn aanvaardde het 
commando over de 41e Afdeling Artillerie en het Korps 
Rijdende Artillerie van de Luitenant-kolonel R. (Rienk) Sij-
brandi. 

De plechtigheid werd bijgewoond door de beide families, 
hoogwaardigheidsbekleders, zowel burgers als militairen. 
Allen kijken terug op een waardige ceremonie.
Wij wensen beide oversten succes in hun nieuwe functie!
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EVEN VOORSTELLEN ...

Per 18 januari ben ik aangetreden als de nieuwe commandant van 41 Afdeling Artillerie. Aangezien ik de 
afgelopen zeven jaar buiten de vuursteun werkzaam ben geweest, zal zeker niet iedereen mij kennen. 
Daarom schets ik u graag wat meer achtergrond bij mijzelf.

Mijn militaire loopbaan is in 1988 gestart als dienstplich-
tig soldaat bij een infanteriebeveiligingscompagnie te 
Breda, gevolgd door een periode van anderhalf jaar als 
onderofficier (KVV) bij 11 painfbat GG te Arnhem. Dit 
was de opstap naar de KMA (1991-1995), waar ik ben op-
geleid tot artillerist.

Vanaf eind 1995 heb ik bijna tien jaar gediend bij 41 Afdva 
te Seedorf in functies als vuurregelofficier, pelotonscom-
mandant, luitenant opleidingen, kapitein gevechtsinlich-
tingen en batterijcommandant. Met de opheffing van 41 
Afdva in 2005 is de Abt verhuisd naar Nederland en als 
3bt opgehangen onder 11 Afdra. Van 2005 t/m 2011 heb ik 
op ‘t Harde functies gedraaid als batterijcommandant (11 
Afdra), instructeur/hoofd instructiegroep verdere vor-
ming (OTCVUST) en S3 bij 11 Afdra. 

In bovengenoemde ‘operationele’ periode ben ik drie 
keer uitgezonden geweest. Allereerst naar Kosovo 
(KFOR 2) als watchkeeper, gevolgd door SFOR 16 als 
plaatsvervangend hoofd G2 van MNB-NW en ten slotte 
naar Afghanistan als S3 van PRT-7.

Na het volgen van de HDV (2012-2013) volgden functies 
bij Internationale Militaire Samenwerking (IMS) als lan-
denofficier voor het Midden-Oosten en als bestuurson-
dersteuner bij DOSCO.

Sinds 2006 wonen mijn vrouw Rosi en ik op ‘t Harde. 
Rosi is Duits en is in 2005 met mij mee verhuisd naar 
Nederland. Zij werkt als verpleegkundige in Harderwijk. 
Onze grootste gezamenlijke hobby is dansen.

Hoewel ik zeven jaar uit de vuursteun ben geweest, 
breng ik relevante trainingservaring mee over het op-
treden als afdeling binnen een brigade in combat ope-
raties. Daarnaast denk ik dat mijn Haagse en Utrechtse 
ervaringen belangrijk zijn om het bestuurlijke speelveld 
te begrijpen en te benutten in de komende periode van 
groei. Ik ben me bewust dat ik wat achterstand heb op 
een aantal technische ontwikkelingen binnen ons vakge-
bied, echter deze kennis is ruim voorhanden binnen de 
Afdeling en het Vustco. De kunst is daarmee de juiste 
spelers te betrekken.

De komende periode biedt diverse kansen en uitdagin-
gen voor 41 Afd Art. Er is duidelijk groeiperspectief en er 
staan interessante opdrachten op het programma. Hier-
bij ben ik mij terdege bewust dat er ook het nodige is in 
te halen/herstellen. Kernwoorden voor mij in dit traject 
zijn samenwerken, creëren van een gedegen basis (ken-
nis en vaardigheid) en duidelijke keuzes. Dit zijn basise-
lementen om tot duurzame resultaten te komen. Ik ga 
hier graag samen met alle betrokkenen mee aan de slag.

Lkol Rob ten Horn
C 41 Afd Art
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Jaardag 2019

VIERING 342E JAARDAG ARTILLERIE

Donderdag 10 januari stond in het teken van de jaarlijkse traditionele 
bijeenkomst voor officieren en onderofficieren voor de viering van de 
342e Jaardag Artillerie. Aanwezig waren ook een Belgische en Duitse 
delegatie.

Foto’s:    De heer R. (Richard) 
Lodewijk en T. (Timon) Krol 
Tekst: Mevrouw A.M.J. (Anke) 
Dijkhuizen

Het middagprogramma be-
gon traditiegetrouw met 
een bijeenkomst waarin de 

Wapenoudste der Artillerie (WOA) 
brigade-generaal Jeulink samen met 
de Wapen Traditieraad Artillerie 
(WTRA) afscheid nam van de officie-
ren en onderofficieren die afgelopen 
jaar het Wapen hebben verlaten.

Vanaf 17:00 uur stroomden de bezoe-
kers de officierscantine en de onderof-
ficierscantine binnen voor de viering 

van de verjaardag van de Artillerie. Na 
het eerste samen zijn was er voor of-
ficieren en onderofficieren een optre-
den van de Fanfare “Bereden Wapens”. 
Waar het Artillerielied natuurlijk niet 
mocht ontbreken en velen zongen uit 
volle borst mee.

Aansluitend hield de WOA zijn speech 
waarin hij terugblikte op een aan-
tal hoogtepunten van het afgelopen 
jaar. Behalve een terugblik keek de 
generaal ook vooruit . Zoals gebrui-
kelijk werd het telegram dat eerder 
verzonden was aan Zijne Majesteit de 
Koning voorgelezen alsmede het ant-
woord dat hierop ontvangen was. 

Aansluitend werd de giberne uitge-
reikt aan de best geslaagde leerling 
van de VTO KMA LUA en VTO KMA 

VA. Bij de onderofficieren werd een 
cadeau uitgereikt in de vorm van een 
horloge met inscriptie VTO best Man 
2018.

Er was een grote opkomst zowel bij 
de officieren als de onderofficieren. 
Met veel enthousiasme kijken de deel-
nemers terug op een zeer geslaagde, 
gezellig en goede viering van de 342e 
Artillerie Jaardag.

  nr 1, 2019 13  

Nieuws van het Wapen



Het ASK ligt, als een van de grootste 
militaire oefenterreinen van Neder-
land in meerdere gemeentes. Met de 
eigen brandweer, luchtruim, natuur 
en allerlei schiet- manoeuvre- vlieg- 
plof- en nog-veel-meer-activiteiten en 
oefeningen is er bijna geen dag dat er 
niet iets bijzonders gebeurt.
Daarom is het fijn dat we warme ban-
den hebben met de zes gemeenten om 
ons heen. Om die banden aan te halen 
en hands-on te laten zien wat wij nou 

precies allemaal doen hadden we op 
woensdag 30 januari een aantal bur-
gemeesters op bezoek.
Een heel geslaagd bezoek met alle 
ruimte om elkaar vragen te stellen, bij 
te praten en kennis te nemen van de 
laatste ontwikkelingen.
En dan ook maar even aan het afvuur-
koord van de PzH trekken natuurlijk!

Tekst en foto’s: Tlnt V.I. (Victor) 
van der Griendt

Schietdemonstratie burgemeesters

GOED NAOBORSCHAP
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Een Algemene Beschouwing en een Verdieping v.w.b. de Eerste Wereldoorlog (DEEL 1)

Commandovoering is een typisch militaire uitdrukking, die inhoudelĳk voor een groot deel overeenkomt met 
civiele termen, zoals besturen, managen etc. In de krĳgsmacht betekent commandovoering leiding geven aan 
militaire eenheden m.n. onder operationele omstandigheden. Het gaat er daarbĳ om de beschikbare midde-
len (in het licht van de omstandigheden) zo goed en zo slim mogelĳk in te zetten om het gekozen of opgedra-
gen doel te bereiken. 

De activiteiten samenhangende 
met commandovoering kan 
men in twee fasen indelen, nl. 

het leiden van de voorbereiding van 
een operatie en de uitvoering daarvan. 
De eerste fase omvat het opstellen van 
het operatieplan en het samenstellen 
en het gereed stellen van de eenhe-
den; de tweede fase omvat het bĳstu-
ren van de uitvoering van dat plan. De 
aanvoerder/veldheer/commandant 
geeft leiding in de vorm van aanwĳ-
zingen/bevelen, coördineert de acti-
viteiten en gelĳktĳdig motiveert hĳ 
zĳn medewerkers/troepen door zĳn 
persoonlĳke wĳze van optreden.

Het geheel dat het mogelĳk maakt 
om commandovoering in de praktĳk 
inhoud te geven en te laten functi-

oneren wordt het commandovoe-
ringsysteem genoemd. Dat geïnte-
greerde systeem omvat personeel, 
apparatuur, infrastructuur, procedu-
res, doctrine, organisatiestructuur 
en communicatiemiddelen. Daarmee 
zou alles gezegd kunnen zĳn als de 
praktĳk door de „eeuwen heen” niet 
steeds wĳzigde en ingewikkelder zou 
zĳn geworden. De eisen die aan ade-
quate commandovoering moeten 
worden gesteld zĳn derhalve aan ver-
andering onderhevig. Ter toelichting 
een drietal voorbeelden uit de krĳgs-
geschiedenis: een doorsnee veldslag 
in de tĳd van Alexander de Grote om-
streeks 325 BC, Napoleon bĳ Waterloo 
in 1815 en de Golfoorlog in 1991. Het 
eerste voorbeeld heeft betrekking op 
wat wordt genoemd „the Stone Age 
of Command”. De Veldheer is tevens 
politiek leider, doet alles zelf en heeft 
slechts enkele raadgevers; hĳ bevindt 
zich in het brandpunt van de strĳd 
en heeft daarbĳ gebrek aan inzicht en 
overzicht van het verloop van de slag. 

Zĳn moed en voorbeeld moeten inspi-
reren en de doorslag geven. Wel is zĳn 
invloed op de planning voorafgaande 
aan de strĳd maximaal. De elemen-
ten: zwaartepunt, „vuur” (in de vorm 
van boogschutters) en beweging zĳn 
duidelĳk aanwezig. Napoleon leidde 
bĳ Waterloo in 1815 het gevecht van-
af een „Feldherrnhügel”. Hĳ had daar 
een goed overzicht over het „Champs 
de bataille”. Het zicht werd echter wel 
regelmatig ernstig belemmerd door de 
kruitdampen (er was nog geen rook-
zwak buskruit). Met zĳn kĳker volg-
de hĳ de verrichtingen van zĳn door 
vaandels en kleurrĳke uniformen 
herkenbare regimenten. Zĳn bevelen 
en aanwĳzingen (bv. m.b.t. inzet van 
reserves) werden door ordonnansof-
ficieren te paard overgebracht. De tĳ-
druimte factoren waren nog relatief 
eenvoudig te beheersen: de slag duur-
de een halve dag en speelde zich af op 
enkele tientallen vierkante kilometers. 
De Golfoorlog in 1991 kenmerkte zich 
door een langdurige voorbereidende 

Prof. W. Loos, luitenant-generaal 
der artillerie b.d.

COMMANDOVOERING
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„beschieting” door een overweldigen-
de luchtmacht en een bĳna klassiek te 
noemen operatieplan (inbegrepen de 
elementen: verrassing, zwaartepunt, 
misleiding, omvatting etc.). Het slag-
veld van duizenden vierkante kilome-
ters was niet vanaf één punt te over-
zien met het blote oog. Wel kan men 
spreken van de „Elektronische Feld-
herrn¬hügel”. De uitvoering ging dag 
en nacht door; de brigadegeneraals 
commandeerden vanuit hun tanks, de 
divisie en hogere commandanten van 
uit mobiele, veelal in pantser¬voertui-
gen ondergebrachte commandopos-
ten. Te constateren is een ontwikke-
ling van command (C) naar command 
en control (C2). Omdat verbindingen, 
informatie en informatieverwerking 
zo essentieel zĳn om C2 adequaat 
inhoud te geven wordt het gehe-
le commandovoeringsysteem ook 
wel aangeduid met C4I (Command, 
Control, Communi¬cations, Compu-
ters, Information). Wie in staat is de 
tegenstander het vermogen tot com-
mandovoering te ontnemen, dan wel 
dat vermogen ernstig aan te tasten is 
vanzelfsprekend in een uitstekende 
positie om de slag in eigen voordeel te 
beslissen. Bĳ voorkeur moet die posi-
tie worden bereikt voordat de eigen-
lĳke slag begint. Men spreekt dan ook 
van de Command and Control Warfa-
re (C2W), waarbĳ alles gericht wordt 
op het beschermen van de eigen com-
mandovoeringmogelĳkheid (Counter 

Measures) en de uitschakeling van de 
vĳandelĳke mogelĳkheden op dit ge-
bied. Op zich niets nieuws natuurlĳk, 
omdat het met voorrang uitschakelen 
van aanvoerders/officieren (kenbaar 
aan pluimen, witte handschoenen en/
of sabel c.q. pistool in plaats van een 
geweer) altĳd al een rol heeft gespeeld 
tĳdens gevechten. Moderne elek-
tronische middelen en precisiewa-
pens zĳn daartoe op een heel andere 
schaal en met een andere intensiteit 
in staat (b.v. Golfoorlog). De formu-
le voor het comman¬dosysteem is 
dan ook inmiddels geëvolueerd tot 
C4ICM, waarbĳ CM staat voor Coun-
ter Measures.

FACTOREN VAN INVLOED OP 
COMMANDOVOERING
Uit de inleiding blĳkt wel dat, hoewel 
de hulpmiddelen steeds omvangrĳker 
en slimmer worden, commandovoe-
ring er niet per definitie gemakkelĳker 
op hoeft te worden. De wĳze waarop 
in de geschiedenis het fenomeen com-
mandovoering inhoud heeft gekregen 
is van een groot aantal factoren van 
invloed afhankelĳk. Enkele essentiële 
daarvan zullen in dit verband nader 
worden bezien. De stand van de tech-
niek, de technologische ontwikkeling, 
is bepalend voor de aard van de mid-
delen, die in een zekere periode voor 
het krĳgsbedrĳf beschikbaar zĳn. Het 
gaat dan bĳv. om vuurkracht (van pĳl 
en boog naar snelvuurkanonnen en 

raketten), beweeglĳkheid (van voeten 
naar paarden, wielen, rupsen, vleu-
gels: loopinfanterie, gemechaniseerde 
infanterie en luchtmobiele eenheden), 
bescherming (harnas, helm, kogelvrĳ 
vest en bepantsering van voertuigen, 
tanks en heli’s).

Ook de mogelĳkheid om informatie 
over te brengen is in de loop der tĳden 
„wat” veranderd: van ordonnansen en 
postduiven naar seinlampen, tele-
graaf, telefoon, radio, straalzenders, 
faxen etc. De mogelĳkheid om „real 
time” het gevecht te volgen en dus ook 
om adequaat en snel te kunnen ingrĳ-
pen is reeds ver voortgeschreden. Dat 
begon echt vorm te krĳgen tĳdens de 
Israëlische veldtocht in Libanon in 
1982, toen met behulp van onbemande 
verkenningsvliegtuigjes uitgerust met 
TV-camera’s „real time information” 
op de beeldschermen in het pantser 
commandovoertuig van de Israëlische 
divisiecommandant in de Beqavallei 
verscheen. Commandovoering wordt 
ook beïnvloed door de wĳze waarop 
men denkt het beste nieuwe midde-
len te kunnen gebruiken. Het gaat 
dan om de te hanteren tactische doc-
trines. Een voorbeeld is het gebruik 
van tanks in mei/juni 1940, waarbĳ de 
Duitse visie „nicht klekkern, sonder 
klotzen” (tanks concentreren) het van 
de Franse (tanks uitdelen aan de in-
fanterie) won, ondanks het feit dat de 
Fransen beschikten over 3035 tanks en 
de Duitsers er 2574 tot hun beschik-
king hadden. Ook de omvang van het 
conflict en de aard van het operatie-
gebied kunnen interessante overeen-
komsten en verschillen laten zien. De 
Eerste Wereldoorlog laat in de perio-
de 1914-1918 massale infanterielegers 
te voet met dodelĳke mitrailleurs en 

Communicatie d.m.v. postduiven gebeurde nog 
in de Eerste Wereldoorlog

Kroonprins der Nederlanden Willem van Oranje-Nassau, tijdens de Slag bij Waterloo 
als veldheer en politiekvertegenwoordiger ( juni 1815)

16

Kennis & Inzicht



moordend artillerievuur op elkaar in-
hakken, waarbĳ hogere commandan-
ten in hun ver achter de linies gelegen 
commandoposten steeds wanhopig 
zoeken naar mogelĳkheden om de 
„gehaktmolenimpasse”te kunnen 
doorbreken. In de Falklandoorlog in 
1982 ging het ook om typische infan-
terie gevechten te voet. Maar hier be-
trof het met name aan Engelse zĳde 
eenheden van bataljonsgrootte met 
de nadruk op het optreden van kleine 
verbanden zoals pelotons en compag-
nieën. De gevechten vonden plaats 
met geringe artilleriesteun en vrĳwel 
uitsluitend bĳ duisternis. De directe 
commandovoering geschiedde door 
subalterne officieren, onderofficieren 
en korporaals, die eveneens te voet 
met hun troepen optrokken en soms 
door een bataljonscommandant om 
een impasse te doorbreken (Lkol Jones 
bĳ GOOSE-GREEN gesneuveld). Naar 
aanleiding van de hiervoor gemaakte 
opmerking over de Eerste Wereldoor-
log is het goed zich te realiseren dat 
ook de wĳze waarop tegen verliezen 
(van mensenlevens) wordt aangeke-
ken in een bepaald tĳdsgewricht van 
invloed is op het maken van opera-
tieplannen. Er ligt een wereld van 
verschil tussen „mensenlevens als 
spendable items” in WOI (met hoe-
veel slachtoffers/slĳtage moet ik re-
kening houden als ik daar en daar een 
doorbraak wil forceren ….) en het uit-
gangs¬punt dat er „geen onaanvaard-
bare risico’s” gelopen mogen worden 
(UNPROFOR in Bosnië). Over wat 
dan „onaanvaardbaar” is kan natuur-
lĳk altĳd nog getwist worden. Opera-
tieplannen worden inhoudelĳk ook 
sterk beïnvloed door de geostrategi-
sche positie van een land. Geostrate-
gisch kan men zich op de binnenlĳnen 
bevinden, zoals b.v. Duitsland in WOI 
en WOII, Israël of de Sovjet-Unie in 
de Koude Oorlog. Posities op de bui-
tenlĳnen hadden de belagers van Isra-
el en de geallieerden t.o.v. Duitsland 
in WOI en WOII. Beide posities kun-
nen voor- en nadelen hebben, afhan-
kelĳk van de krachtsverhoudingen en 
van de mate waarin de landen op de 
buitenlĳnen hun krachtsinspannin-
gen weten te coördineren. Voor een 
land op de binnenlĳnen is het veelal 
van essentieel belang zĳn tegenstan-
ders partieel te verslaan, e.e.a. ge-

combineerd met razend snel initieel 
handelen en de mogelĳkheid tot een 
snelle strategische verplaatsing van 
het zwaartepunt, daarbĳ geholpen 
door de relatief korte strategische ver-
bindingslĳnen. De wĳze waarop com-
mandovoering wordt georganiseerd 
en hoe commandovoering wordt uit-
gevoerd is afhankelĳk van de aard en 
de omvang van de organisatie, alsme-
de van het niveau waarop men zich 
bevindt. Honderd man aanvoeren, die 
te voet als een gesloten blok opereren 
is wat anders dan het aanvoeren van 5 
of 10 van die blokken. Ingewikkelder 
wordt het als er 5 blokken te voet, drie 
te paard op de flank opereren en nog 2 
alleen met pĳl en boog zĳn uitgerust. 
M.a.w. niveau, span of control en di-
versiteit spelen een rol. Met name de 
diversiteit is steeds groter geworden 
(vele soorten infanterie, verkenning-
seenheden, tankeenheden, artillerie, 
genie, verbindingstroepen, diverse 
soorten logistieke eenheden ….). En-
kele gevolgen van deze ontwikkelin-
gen: De inzet van legers is gegaan van 
veldslag via veldtocht met veldslagen 
(1 dag, max. 2 dagen) naar de continue 
oorlogvoering (24 uur per dag m.b.v. 
nachtzichtapparatuur). Het slagveld 
van enkele vierkante kilometers is 
veranderd in operatiegebieden van 
vele duizenden km². Tĳd- en ruim-
tefactoren maken commandovoering 
à la Alexander de Grote en Napoleon 
niet meer mogelĳk. Het is geen één-
manszaak meer. Er moest dus wat 

gebeuren. Om te beginnen delegatie 
van bevoegdheden naar lagere com-
mandanten. Na de Napoleontische 
tĳd begon Scharnhorst in Pruisen een 
nieuwe Führungskonzeption ingang 
te doen vinden, namelĳk wat wordt 
genoemd Aufragstaktik. Geef onder-
commandanten een opdracht passend 
in een operatieplan. Zeg wel wat moet 
worden bereikt, maar laat ze zelf het 
hoe uitzoeken. Natuurlĳk moeten ze 
dan wel de discipline opbrengen hun 
optreden binnen het grote raamwerk 
te houden: „gepast” initiatief wordt 
daarbĳ krachtig aangemoedigd. Met 
vallen en opstaan heeft dit concept 
overal in de wereld inhoud gekregen. 
Toch is gebleken dat de verhouding 
tussen Auftragstaktik en Befehlstak-
tik niet zo wit-zwart mag worden 
uitgelegd als wel eens werd en wordt 
gedaan. Omstandigheden bepalen de 
mengverhouding. De keuze is veelal 
bepalend voor het resultaat en dus 
„voor het krĳgen van een Willemsor-
de of het verschĳnen voor een vuur-
peloton”. De vraag of in een bepaald 
geval het betoonde initiatief gepast 
of ongepast was wordt veelal achteraf 
afgemeten aan het behaalde succes of 
de geleden nederlaag. Een voorbeeld 
van het eerste was het optreden van 
generaal Rommel als commandant 
van een pantserdivisie in mei 1940 in 
Noord-Frankrĳk. Hoewel hĳ aanvan-
kelĳk slechts tot aan de Maas in de 
omgeving van Sedan mocht doorsto-
ten en vervolgens moest wachten op 
versterkingen, stak hĳ toch de Maas 

Verbindingen door lichtseinen bij de 
Koninklijke Marine 1983

Verbindingspersoneel in een comman-
do post. Mobilisatie 1939
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over. De opdracht een bruggenhoofd 
te vormen om anderen de gelegenheid 
te geven daarvan gebruik te maken 
negeerde hĳ eveneens. Hĳ wachtte 
op niets en niemand, in tegendeel, 
hĳ joeg zĳn eenheid Noord-Frankĳk 
in richting Het Kanaal. Opzettelĳk 
commandeerde hĳ „radio¬stilte”, zo-
dat geen contact meer met hem kon 
worden opgenomen. Enige dagen was 
men hem kwĳt. Zĳn successen waren 
niet gering; zĳ vormden de basis voor 
de omsingeling van de Franse en Britse 
troepen in Noord-West Frankrĳk/¬-
België leidend tot „Duinkerken”. Zĳn 
ongehoorzaamheid en zĳn opvatting 
van gepast initiatief werden beloond 
met onderscheidingen en promotie. 
Het verschil tussen succes en misluk-
king is soms maar klein, de gevolgen 
zĳn meestal groot. Een andere ont-
wikkeling om de steeds complexer 
wordende commandovoering in de 
greep te houden is wat wordt ge-
noemd de professionalisering van het 
vak.

PROFESSIONALISERING VAN DE 
COMMANDOVOERING
De Napoleontische wĳze van com-
mandovoering is eigenlĳk een ken-
merk van een overgangsperiode: Het 
ontstaan van massalegers en mede 
daardoor de noodzaak de eenmans-
zaak uit te breiden. Napoleon deed in 
beginsel alle planning zelf. Zĳn chef-
staf maarschalk Berthier speelde daar-
bĳ maar een bescheiden rol. Er waren 
geen vaste stafprocedures of een vaste 
volgorde van werkzaamheden m.a.w. 
een zeker gebrek aan methode, met 
als gevolg nog al eens onvolledig werk, 
tegenstrĳdige bevelen, verwarring en 
nodeloos gemiste kansen (Groucy te 
laat bĳ Waterloo). Napoleon was dan 
ook vaak overwerkt, ook al omdat hĳ 
als staatshoofd van uit zĳn hoofd-
kwartier te velde Frankrĳk wenste te 
besturen. Wel was er reeds sprake van 
een zekere decentralisatie van de uit-
voering, m.n. bĳ de voorbereidingen 
van een slag: strategische en operati-
onele verplaatsingen, flankbeveiliging 
e.d. Bĳ andere legers was de situa-
tie in die tĳd overigens niet anders. 
Ook Wellington, Napoleons militaire 
opponent in Spanje en bĳ Waterloo, 
was in feite een „kleine zelfstandige”. 
De echte professionalisering begon 

omstreeks 1850 in Pruisen met de 
invoering van het moderne „Gener-
alstabskonzept”. Dit in de loop van de 
tĳd verder uitgewerkte en ook door 
anderen overgenomen concept om-
vat:
• zorgvuldig geselecteerde en aan 

Hogere Krĳgsscholen (Führungsa-
kadamie, Command and Staffcolle-
ges) opgeleide officieren (Generale 
Staf officieren) die werken in bri-
gade staven en hoger en ook regel-
matig zelf een commandofunctie 
moeten vervullen;

• een vaste voor alle niveaus gelden-
de staforganisa¬tie (structuur) o.l.v. 
een chef-staf met als kernen de 
operationele en de logistieke cel-
len;

• vaste stafprocedures: Hoe op een 
logische en analytische wĳze te 
komen tot een optimaal besluit en 
operatieplan;

• standaardvorm voor bevelen (niets 
wordt vergeten ..).

Dit generale staf-concept kreeg te sa-
men met het nieuwe Führungskon-
zept (Auftragstaktik) de vuurproef in 
de oorlog Pruisen-Oostenrĳk en wel 
in 1866 tĳdens de „Königgrätz cam-
pagne”. Dit was de meest omvangrĳ-
ke slag uit de geschiedenis tot dan 
toe: 450.000 man aan beide kanten. 
Daarvoor was het maximum te han-
teren aantal ca. 100.000; Napoleon 
commandeerde bĳ Austerlitz 85.000, 
in 1806 bĳ Jena 150.000 en in 1803 bĳ 
Leipzig 180.000 man. De laatste twee 
slagen konden al niet meer op de be-
kende Napoleontische wĳze worden 

geleid. In de literatuur spreekt men 
in dit verband over de „triomf van 
de methode”. De consequentie was 
natuurlĳk wel dat een veldheer/com-
mandant niet meer in staat was te 
paard zelf overal op tĳd te zĳn om de 
slag of liever de oorlog te leiden. De 
tĳd - ruimte factoren dwongen tot 
wat wordt genoemd „the manage-
ment from te rear”. In WOI spreekt 
men in dit verband van „les généraux 
de château”. Tot en met luitenant-ko-
lonel bataljonscommandant führt 
man ohnehin noch immer vorne!

COMMANDANTEN EN COM-
MANDOVOERING
Ontwikkelingen op velerlei gebied ge-
ven de genoemde factoren van invloed 
op het commandovoeringsysteem en 
dus op de commandovoering steeds 
weer nieuwe inhoud. Ontwikkelin-
gen die ook in de toekomst voor de 
nodige veranderingen zullen zorgen. 
Onveranderlĳk zĳn echter de grond-
slagen van de oorlogvoering en de 
inzet van militaire middelen (eventu-
eel ook zonder dat direct van geweld 
gebruik wordt gemaakt c.q. gebruik 
gemaakt mag worden). Een aantal fe-
nomenen blĳft in ieder tĳdsgewricht 
de voortdurende aandacht vragen van 
commandanten en hun medewerkers 
(chefs van staven en stafofficieren). 
Hoezeer b.v. de informatietechnolo-
gie ook verbetert, kenmerkend voor 
besluitvorming in dit kader blĳft toch 
onzekerheid. Onzekerheid m.b.t. vol-
ledigheid, juistheid, relevantie en ac-
tualiteit van de informatie waarmee 

Command, control, communication, computers and information (C4I systemen) tbv 
gevechtsverkeersleiding in Nieuw millingen
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wordt gewerkt, zowel voor als tĳdens 
de uitvoering van een operatie. Altĳd 
zullen aannames en veronderstellin-
gen een rol blĳven spelen. Dit vraagt 
om (een doorlopende) risicoanaly-
se, omdat het analytisch doorlopen 
van het proces „beoordeling van de 
toestand” op zich nog geen indicatie 
oplevert m.b.t. de kwaliteit van de ge-
nomen besluiten en dus ook niet van 
de kwaliteit van de daarop gebaseer-
de operatie plannen en bevelen. Ri-
sicoanalyse kan leiden tot bĳstelling 
van de besluiten, plannen en bevelen 
(b.v. m.b.t. omvang, plaats en taken 
van te formeren reserves). Comman-
danten moeten zich daarbĳ steeds 
blĳven realiseren dat informatie de 
brandstof is van besluitvormings¬-
processen waaraan zĳ leiding (laten) 
geven. Hoe briljant hun operationele 
denkwerk ook mag zĳn, onverander-
lĳk moet antwoord worden gevon-
den op vragen de tegenstander (en 
veelal ook de eigen troepen) betref-
fende, zoals: Waar zĳn ze, Wat doen 
ze, Waarom zouden ze dat doen, Wat 
zĳn hun mogelĳkheden in de gegeven 
omstandigheden, Welke zullen zĳ kie-
zen? De steeds verdere vervolmaking 
van wat is genoemd „de professiona-
lisering van de commandovoering” 
heeft geleid tot taakverdeling m.b.t. 
en structurering van besluitvor-
mingsprocessen (beoordeling van de 
toestand). Ook de formele rol van de 
commandant wordt in dat kader be-
schreven. Toch duiken steeds vragen 
op zoals: Wat doet de commandant 
zelf, Waar houdt hĳ zich mee bezig, 
Waar bevindt hĳ zich (voor en tĳdens 
de operatie) en Waarom is hĳ daar 
dan? Beantwoording van deze ogen-

schĳnlĳk eenvoudige vragen is niet 
zonder meer gemakkelĳk, net zo min 
als de antwoorden eenduidig kunnen 
zĳn. Zoals altĳd hangt veel af van de 
omstandigheden en de persoon van 
de betrokken commandant (vergelĳk 
Napoleon met Wellington en Mac Ar-
thur met Eisenhower en Hitler). Ook 
speelt uiteraard het niveau waarop 
men het commando voert een rol. Een 
pelotonscommandant bevindt zich 
nu eenmaal in een volstrekt andere 
situatie dan een divisiecommandant 
en een veldheer¬/theaterbevelhebber 
(Schwarzkopf in de Golfoorlog). Toch 
kunnen wel degelĳk algemeen gel-
dende richtingen worden aangegeven 
waarbĳ de mate van toepasbaarheid 
zeer verschillend kan zĳn. Uitgangs-
punt is dat wordt onderkend dat de 
rol van de commandant twee aspec-
ten kent, namelĳk die van de professi-
onele militaire manager en die van lei-
der van mensen. In dit verband wordt 
met name op het eerste aspect inge-
gaan. Het is goed er van uit te gaan 
dat commandanten ook ten aanzien 
van zichzelf het principe van Auftrag-
staktik hanteren. En dat niet alleen 
t.a.v. hun ondercommandanten, maar 
ook t.a.v. hun eigen staf, met name 
de Chef-staf. Zo ontstaat tĳd/ruimte 
voor hun „hoofd”taak in de letterlĳ-
ke zin van het woord. In hoeverre dat 
mogelĳk is hangt weer sterk af van 
de kwaliteit en ervaring van de staf. 
Het lĳkt een open deur, maar com-
mandanten moeten zich bezighou-
den met het formuleren van doelen, 
(bruikbare!) richtlĳnen en het nemen 
van (deel)¬besluiten, met name n.a.v. 
de voorstellen van zĳn (Chef-staf). De 
tĳd/ruimte die zo ontstaat dient te 

worden benut om zich bezig te hou-
den met b.v.:
• zich verdiepen in de tegenstander;
• de kernpunten van de risico-analy-

se en hoe met de resultaten daar-
van om te gaan;

• hoe in de concrete situatie in-
houd kan worden gege¬ven aan de 
grondslagen van de oorlogvoering 
(misleiding? verrassing? …);

• hoe in de concrete situatie de tĳd- 
ruimte factoren kunnen worden 
beheerst en eventueel worden uit-
ge¬buit;

• hoe (genuanceerd …) om te gaan 
met eventuele Rules of Engage-
ment.

Tegelĳkertĳd moet de commandant 
voortdurend attent zĳn op moeilĳk 
grĳpbare fenomenen zoals:
• de „imponderabilia van het slag-

veld”;
• (het) mogelĳke kantelmoment(en);
• het benutten van „opportunity 

windows” c.q. van de „Gunst des 
Augenbliks”, rekening houden met 
tĳd en toeval (positief en negatief).

De vraag waar een commandant zich 
het beste kan bevinden voor en tĳ-
dens de operatie is er een die in de 
vakliteratuur steeds opduikt. Het 
antwoord is sterk niveaugebonden. 
De commandopost van een pelotons-
commandant is een tank of een ander 
pantservoertuig, m.a.w. „vóórin”. De 
commandopost van een theaterbevel-
hebber lĳkt op een flink dorp dat bol 
staat van voertuigen en verbindings-
middelen. Het betekent overigens 
niet dat die bevelhebber daar 24 uur 
per dag aanwezig moet zĳn. In tegen-
deel, hĳ dient daar te zĳn waar hĳ het 
beste inhoud kan geven aan beide as-
pecten van zĳn rol. Moderne verbin-
dings- en transportmiddelen (heli) 
maken dat ook mogelĳk. Hĳ moet 
(leren) aanvoelen waar zĳn aanwe-
zigheid gewenst is en van doorslagge-
vend belang kan zĳn. De „Elektroni-
sche Feldherrnhügel” veroorlooft een 
commandant geestelĳk en lichamelĳk 
bewegelĳk te zĳn.

In de volgende Sinte Barbara 
zal de auteur verder in gaan op 
de factoren van invloed op de 
commandvoering in de eerste 
wereldoorlog.

Bevelsuitgifte door commandant aan ondercommandanten HQ 1 Duits Nederlandse 
legerkorps 2002
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Gemechaniseerde oorlogvoering in Angola - deel 1

BLACK STALINGRAD

Bij bestudering van de gemechaniseerde oorlogvoering worden vaak de inzet en tactieken van eenheden in 
de Tweede Wereldoorlog, de Midden-Oosten oorlogen en de Golfoorlogen bestudeerd. Zo af en toe komen 
de India-Pakistan oorlogen voorbij, maar er wordt nauwelijks aandacht besteedt aan de gemechaniseerde 
oorlogvoering in zuidelijk Afrika. En die is er wel degelijk geweest. 

Kolonel Hans van Dalen

Niet alleen heeft Zuid-Afrika gemechaniseerde 
eenheden ingezet tegen opstandelingen (zoals 
het ANC, het Afrikaans Nationaal Congres, en 

de SWAPO, de South West Africa People’s Organisation) 
op eigen grondgebied, maar ook bij gemotoriseerde raids 
tegen de opleidingskampen van deze organisaties in de 
buurlanden van Zuid-Afrika. Hierbij kwam ook vaak tot 
gevechten met de geregelde legers van deze buurlanden 
die immers deze organisaties militair vaak steunden. Deze 
gewapende conflicten wordt ook wel de ‘borderwar’ ge-
noemd. Onderdeel van deze ‘borderwar’ is ondermeer een 
grootschalige Zuid-Afrikaanse interventie in Angola om 
dat land te behouden voor communistische machtsover-
name en te voorkomen dat SWAPO vanuit zuidelijk An-

gola het toenmalige Zuid-Afrikaanse Zuidwest-Afrika (nu 
Namibië) zou destabiliseren. Angola werd als dreiging ge-
zien, temeer omdat het land naar lokale maatstaven rela-
tief veel olie en mineralen bezat. Omdat Zuid-Afrika geen 
economische machtsmiddelen kon inzetten tegen Angola, 
bleef alleen een militaire interventie over. De grootscha-
lige Zuid-Afrikaanse inval in Angola leidde echter tot de 
inzet van een omvangrijk Cubaans expeditieleger om de 
Angolese machthebbers in het zadel te houden. Dienten-
gevolge hebben de Zuid-Afrikaanse, Cubaanse en Angole-
se gemechaniseerde eenheden onderling een paar grotere 
gevechten gevoerd. Dit artikel belicht specifiek deze groep 
grotere gemechaniseerde militaire confrontaties. In deze 
editie van de VOC-Mededelingen het eerste deel: de po-
litieke aanleiding en operatie MODULER. In de volgende 
uitgave het tweede en laatste deel: operatie HOOPER tot 
en met de vredesakkoorden en een nabeschouwing. 

Dit artikel is voor een groot gedeelte gebaseerd op het uitstekende boek van Leopold Scholtz: ‘The SADF in the Border War’, Helion & 
Company, Solihull, 2015. Het boek is te verkrijgen in de Engelse en Zuid-Afrikaanse taal.
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AANLEIDING
De belangrijkste strijdende partijen in Angola waren de 
Angolese regeringspartij Movimento Popular de Liber-
taçao de Angola (MPLA met haar legereenheden FAPLA, 
de Forças Armadas Populares de Libertaçao de Angola), la-
ter versterkt met Cubaanse eenheden. Aan de rebellenzijde 
opereerde de Uniao Nacional para a Independence Total 
de Angola (UNITA, voortkomend uit de Ovimbundu-stam 
in zuidoost Angola) met een aanvankelijk voorzichtige, 
maar later openlijke back up van het Zuid-Afrikaanse leger 
(South African Defence Forces - SADF). De MPLA kreeg 
aanvankelijk ook Sovjet-Russische en Oost-Duitse steun, 
terwijl UNITA in het begin door de Verenigde Staten werd 
gesteund. Een andere belangrijke groepering was de re-
bellengroepering SWAPO. Deze had haar opleidingskam-
pen alleen in zuid Angola en pleegde haar acties tegen de 
Zuid-Afrikaanse aanwezigheid in Zuidwest Afrika (het la-
tere Namibië). Haar doelstelling was het verkrijgen van de 
onafhankelijkheid van Namibië. Overigens waren er ook 
ANC trainingskampen - de Zuid-Afrikaanse anti-apart-
heids verzetsbeweging - in Angola, maar die spelen in de 
hierna beschreven ontwikkelingen een ondergeschikte rol. 
De Cubaanse en Zuid-Afrikaanse aanwezigheid in Angola 
hielden elkaar feitelijk in een soort dodelijke omhelzing. 
De continue SADF acties zorgden dat de Cubaanse een-
heden in Angola bleven, wat voor Zuid-Afrika weer reden 
was om haar militaire acties in Angola voort te zetten en 
Namibië geen onafhankelijkheid te verlenen.

Vrijwel onmiddellijk na de Angolese onafhankelijkheids-
verklaring intervenieerde Zuid-Afrika in de hierop vol-
gende burgeroorlog in Angola om te voorkomen dat het 
gebied een uitvalsbasis zou worden voor SWAPO guerril-
lastrijders. Het begon met Operatie SAVANNAH in 1978 
met als oogmerk de Angolese burgeroorlog ten gunste 
van Zuid-Afrika te beïnvloeden, de communistische gang 
van MPLA te verhinderen en UNITA beter in het zadel te 
helpen. Deze operatie leidde tot versterking van de An-
golese machthebbers met Cubaanse troepen. Ondermeer 
geschrokken vanwege de internationale reacties trok 
Zuid-Afrika zich hierna terug, waarna de MPLA met Cu-
baanse hulp alle belangrijke steden, dorpen en infrastruc-
tuur vermeesterde. UNITA bleef verstoken van openlijke 
Zuid-Afrikaanse steun en probeerde zo goed en kwaad als 
mogelijk een guerrillaoorlog vol te houden. 

Na het mislukken van deze operatie limiteerde Zuid-Afri-
ka haar doelstelling tot destabilisatie van zuid Angola en 
probeerde de SWAPO kampen in dat gebied te vernietigen. 
Hierbij wel echter bewust het risico lopend dat interveni-
erende troepen van het Angolese regeringsleger (FAPLA) 
tussen beide zouden komen. Op 4 mei 1978 begon Opera-
tie REINDEER met een parachutisten inzet op Cassinga. 
Deze aanval was succesvol, maar de grote hoeveelheid bur-
gerdoden (vluchtelingen of guerrillastrijders?) leidde tot de 
nodige controverse en stelde de SADF in een kwaad inter-
nationaal daglicht. De volgende fase van Operatie REIN-
DEER was een gemechaniseerde aanval vanuit Zuid-West 
Afrika op SWAPO opleidingskampen nabij Chetequerra, 
samen met kleinere aanvallen op andere SWAPO kampen. 
De meeste aanvallen mislukten echter omdat de SWAPO 
tijdig de kampen had verlaten. De operaties leidde echter 
wel tot belangrijke lessen aan beide zijden. SWAPO begon 
de interne layout van de opleidingskampen meer te sprei-
den en de SADF begon een gespecialiseerde cross-border 
raiding bataljon op te zetten: 61 Gemechaniseerde Batal-
jonsgroep (61 Mech), een complete all-arms bataljonstaak-
groep.

De maanden die volgden waren gevuld met SWAPO be-
schietingen en SWAPO counterraids, waarvan sommigen 
tot in Zambia toe. Als gevolg hiervan begon SWAPO haar 

Angola. Na een jarenlange strijd roept de Portugese kolonie in 
1975 de onafhankelijkheid uit. De nieuwe republiek wordt ver-
volgens tot 2002 verscheurd door een bloedige burgeroorlog.

Rebellen van de Uniao Nacional para a Independence Total de 
Angola (UNITA).
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opleidingskampen dieper in Angola te herpositioneren en 
werkte hierbij samen met het Angolese leger. Ook werden 
meer cross border raids op blanke boerenfamilies in Zuid-
west Afrika uitgevoerd.  
Geschokt door de val het blanke regime in Rhodesië lan-
ceerde de SADF In juni 1980 weer een grotere gemecha-
niseerde raid: Operatie SCEPTIC (soms ook operatie 
SMOKESHELL genoemd), gericht op een aantal grotere 
SWAPO kampen. Deze raid was zeer succesvol, maar elimi-
neerde de SWAPO dreiging niet volledig. Daarom volgend 
in de jaren hierop meerdere gemechaniseerde raids om de 
zich langzaam herstellende SWAPO uit balans te houden. 
Operatie PROTEA in de Cunena provincie (augustus 1981) 
en operatie DAISY (november 1981) waren weliswaar in 
enige mate succesvol, maar brachten tegelijkertijd de bin-
nenvallende SADF eenheden steeds vaker niet alleen in 
contact met SWAPO, maar ook met Angolese legereenhe-
den (FAPLA). Dit kwam omdat SWAPO kampen vaak in 
de buurt van de Angolese legereenheden lagen. Ook nam 
het risico op gevechtscontact met de aanwezige Cubaanse 
eenheden hand over hand toe. Ze verhinderden weliswaar 
SWAPO effectiviteit in Zuid-West Afrika, maar deden de 
oorlog daarom steeds verder escaleren. Zo werden bijvoor-
beeld tijdens operatie PROTEA meerdere Sovjet-Russische 
adviseurs gedood en zelfs een Sovjet-Russische onderoffi-
cier gevangen genomen, wat natuurlijk leidde tot interna-
tionale politieke confrontaties.

In 1983 werd operatie ASKARI gelanceerd, waarbij voor 
het eerst lokale Angolese legereenheden (FAPLA) bewust 
doelwit werden van de SADF gevechtsacties met als oog-
merk intimidatie. SWAPO was nu niet langer uitsluitend 
de tegenstander, maar ook FAPLA. Opvallend was de ef-
fectiviteit van het verzet van de FAPLA-eenheden die, ge-
steund door Cubanen stevig van zich af beten, o.a. met een 
tegenaanval met T-55 tanks. Als gevolg hiervan werden 
Zuid-Afrikaanse Olifant-tanks permanent ingedeeld bij 
de 61 Mech. Het mislukken van Operatie ASKARI was een 
fikse tegenvaller. De SADF crossborder raids waren ken-
nelijk niet langer een walk-over, maar meer en meer taaie 
gevechten.

Zowel de SADF en FAPLA raakten steeds meer uitgeput en 
in februari 1984 werd in Lusaka een overeenkomst gete-
kend. Dit was echter geen vrede, maar een wapenstilstand. 
Bovendien maakte UNITA geen deel uit van dit akkoord 
en verder deed één incident de wapenstilstand al snel uit-
een spatten. Op 21 en 22 mei 1985 onderschepte een FAPLA 
patrouille een Zuid-Afrikaanse commando-verkenning-
seenheid (4 Recce Commando) die als opdracht had om 
de olie-installaties bij Malembo te saboteren. De meeste 
Zuid-Afrikaanse soldaten ontsnapten, maar twee werden 
gedood en één officier werd gevangen genomen. De Ango-
lese machthebbers gebruikten de gevangen officier om de 
hypocrisie van de Zuid-Afrikaanse regering internationaal 
ten toon te stellen.

FAPLA begon daarnaast steeds sterker en resoluter te wor-
den. In augustus en september 1985 begon FAPLA een groot 
conventioneel offensief (Operatie PARTY CONGRESS) in 
zuidoost Angola om UNITA te verslaan. Gesteund door 
Sovjet-Russische adviseurs veroverde FAPLA Cazombo 
en UNITA viel terug op Mavinga. UNITA smeekte om 
Zuid-Afrikaanse hulp. Die kwam er ook en de Zuid- Afri-
kaanse luchtmacht (South African Air Force - SAAF) werd 
ingezet om de FAPLA gemechaniseerde colonnes te deci-
meren en plaatselijk luchtoverwicht op de Angolese lucht-
macht te heroveren. Ook een paar SADF grondeenheden 
werden ingezet (o.a. 32 Buffalo bataljon) om het FAPLA of-
fensief te stoppen. Een later hernieuwd FAPLA offensief in 
1986 werd met Zuid-Afrikaanse hulp (vooral door de inzet 

61 Gemechaniseerde Bataljonsgroep uitgerust met Ratel-90 
pantservoertuigen.

Operatie ASKARI. Zuid-Afrikaanse Eland en Ratel pantservoer-
tuigen passeren een uitgeschakelde T-55 tank.

Luchtsteun door de South African Air Force. Hier de Mirage III.
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van artillerie) al in de kiem gesmoord. Maar de Sovjet-Rus-
sische militaire hulp en de kwetsbaarheid van UNITA 
hadden de FAPLA kracht gegeven. Nieuwe confrontaties 
waren dus te verwachten en Zuid Afrika werd dus meer 
en meer de Angolese burgeroorlog ingezogen. Zuid Angola 
was intussen in anarchie weggezonken, hetgeen werd ge-
bruikt door diverse soorten legereenheden en milities voor 
hun operaties. 

OPERATIE MODULER - 1E FASE
In 1987 rapporteerde de Zuid-Afrikaanse inlichtingen-
dienst dat vanuit Afghanistan Russisch militair materieel 
werd verscheept naar Angola en dat de FAPLA een groot 
offensief plande tegen UNITA posities vanuit Cuito Cuan-
avale naar Mavinga. De SADF oordeelde dat UNITA geen 
kans had tegen dit offensief en besloot te interveniëren, 
gesterkt door de anticommunistische retoriek van de 
Amerikaanse president Reagan. De SADF leiding probeer-
de het FAPLA offensief te voorkomen door de brug bij Cui-
to Cuanavale op te blazen met verkenners-duikers, maar 
dit lukte maar voor 40%. Perceptieoorlogvoering speelde 
ook toen een rol. De verdere Zuid-Afrikaanse interventie 
mocht bijvoorbeeld internationaal niet gezien worden als 
een volledige militaire interventie, maar uitsluitend als mi-
litaire hulp aan UNITA.

Op 14 augustus begon het FAPLA offensief met vier briga-
des in front (op de oostelijke oever van de Cuito rivier) en 
vier brigades in reserve. De opmars ging weliswaar traag, 
maar de UNITA weerstand slaagde er niet in het offensief 
te stoppen. UNITA ging direct gevechtscontact met de 
FAPLA gevechtstroepen veelal uit de weg en viel in plaats 
daarvan logistieke colonnes aan. Ook gebruikten ze Ame-
rikaanse Stinger luchtafweerraketten om Angolese vlieg-
tuigen (MIG’s en Sukhoi’s) en helikopters uit de lucht te 
schieten. Omdat een aanvankelijke inbreng van 32 Buffalo 
bataljon SADF en enkele batterijen veldartillerie niet vol-
doende bleek om de UNITA eenheden ruggengraat te ge-
ven, besloot de SADF leiding op 28 augustus om meerdere 
SADF eenheden te ontplooien. 61 Mech werd ingebracht 
(onbegrijpelijk vooralsnog zonder haar tankeskadron) 
en twee infanteriecompagnieën van 101 Bataljon, com-

pleet met een G-5 artilleriebatterij en een MLRS batterij. 
De SADF sterkte begon dus langzaam op een complete 
brigade te lijken. Besloten werd om het FAPLA offensief 
frontaal tegemoet te treden om als beschermers van de 
Ovimbundu-bevolking (waar UNITA voornamelijk onder 
rekruteerde) te kunnen optreden, zodat hier internatio-
naal politiek voordeel uit behaald zou kunnen worden. De 
SDAF formeerde o.l.v. 20 Brigade, drie combat groups van 
bataljonsgrootte en toen de vier voorste FAPLA brigades de 
Lomba rivier wilden oversteken, werd de aanval op 3 okto-
ber ingezet ter ondersteuning van de UNITA verdedigende 
eenheden. De FAPLA weerde zich stevig en zette meerdere 
T-55 tankeskadrons in, hetgeen zelfs plaatselijk leidde tot 
vlucht van SADF infanterie- eenheden. Uiteindelijk zege-
vierde de gevechtsvelddiscipline van de SADF eenheden en 
werd de FAPLA over de Lomba rivier teruggedreven. De 
poging om Mavinga te bereiken en UNITA te verslaan was 
mislukt. De eerste fase van Operatie MODULER was dui-
delijk een SADF overwinning. 

OPERATIE MODULER - 2E FASE
Na het stoppen van het FAPLA offensief begon de SADF 
de planning voor de volgende fase met het oogmerk de 
FAPLA verder terug te drijven, deze in te sluiten en west 
van de Cuito rivier te vernietigen Het besluit werd geno-
men om een offensieve actie te beginnen ten oosten van de 
Cuito rivier. Nieuwe SADF eenheden werden ingebracht, 
waaronder 4 Gemechaniseerde Zuid-Afrikaanse Infante-
riebataljon (4SAI) uitgerust met Ratel gevechtsvoertuigen 
en een eskadron Olifant-tanks (E-eskadron) en de derde 
compagnie van 32 bataljon om de aanwezige eenheden op 
volle getalssterkte te brengen. Een nieuw hoofdkwartier 
werd gevormd, 10 TaskForce  (10 TF). 20 Brigade hervatte 
haar oude taak van counterinsurgency tegen de PLAN (de 
gewapende tak van de SWAPO). Weer werden onder lei-
ding van 10 TF drie combat groups gevormd met als kern 
de drie infanteriebataljons 61 Mech, 32 Bataljon en 4 SAI. 
Het tankeskadron werd bij 4 SAI ingedeeld. Startende met 

Operatie MODULER. Artilleriesteun door de G5 houwitser 
155 mm.

Operatie MODULER. Een vernietigde T-55 tank met mijnen-
ploeg KMT-4 van de Forças Armadas Populares de Libertaçao 
de Angola (FAPLA), het Angolese leger.
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een artilleriebarrage op 20 oktober werden de FAPLA een-
heden in snel tempo teruggedreven naar een halve cirkel 
rond Cuito Cuanavale. De SADF gebruikte flankerende be-
wegingen gebaseerd op het voorbeeld van generaal Erwin 
Rommel tijdens de slag om Gazala in 1941. Tijdens deze 
fase werd bovendien kundig gebruik gemaakt van lokale 
UNITA gidsen. De snelheid waarmee de FAPLA tegen-
stand instortte en het gemak waarmee de opmars plaats-
vond was opmerkelijk, maar leidde wel tot zelfoverschat-
ting binnen de SADF-leiding.

Verder kwam het tijdens deze fase van de operatie voor 
het eerst tot een treffen tussen de SADF Olifant tanks en 
FAPLA T-55 tanks. Het gevecht eindigde beslissend in het 
voordeel van de SADF tanks. Ook deze fase van operatie 
MODULER eindigde in een duidelijke SADF overwinning, 
waarbij wederom tientallen FAPLA gevechtsvoertuigen 
werden vernietigd en tientallen FAPLA soldaten werden 
gedood, tegenover relatief lichte SADF verliezen. Maar 
het oogmerk om de complete gevechtskracht van de vier 
FAPLA brigades oost van de Cuito rivier te vernietigen was 
niet behaald, onder andere door ingrijpen van de Cubaan-
se luchtmacht. 

De SADF stond nu voor een lastige keuze. Moesten het 
zwaartepunt wederom ten oosten van de rivier Cuito wor-
den gelegd, terwijl deze restanten van de zich verdedigen-
de FAPLA eenheden nu juist de hoger gelegen terreinge-
deelten in een halve boog om de brug bij Cuito Cuanavale 
bezetten, of moest een volgende fase van het offensief juist 
gericht worden ten westen van de rivier Cuito om de reste-
rende troepen compleet af te sluiten van hun logistieke lij-
nen? Hierbij in beschouwing nemend dat tenminste twee 
verse FAPLA brigades ten westen van de rivier in reserve 
lagen. 

Operatie MODULER was duidelijk een succes geweest. 
De Angolese FAPLA troepen waren teruggedreven en het 
bestaan van UNITA was voorlopig verzekerd. Maar tegelij-
kertijd waren de operaties geen klinkend succes gebleken. 
De FAPLA was niet vernietigd en nog steeds in staat tot 
coherente actie. Maar erger nog was dat vanaf nu ook reke-

ning gehouden moest worden met het feit dat een bataljon 
Cubanen zich inmiddels in de verdedigingsring rond de 
brug bij Cuito Cuanavale had gepositioneerd. Bovendien 
was er een complete nieuwe Cubaanse divisie vanuit Cuba 
op weg naar Angola, de elite 50e Divisie. Het voornemen 
was om deze divisie niet rechtstreeks richting Cuito Cuan-
avale te sturen, maar meer naar het westen naar Cunene 
bij de grens bij Zuid-West Afrika in te zetten om de SADF 
bij Cuito Cuanavale te omtrekken en in te sluiten.

Wordt vervolgd. In de volgende editie: De gemechani-
seerde gevechten van Operatie HOOPER tot en met de 
vredesakkoorden en een nabeschouwing.

De Olifant Mk I tank met 105 mm kanon. De Zuid-Afrikaanse 
versie van de Britse Centurion tank.

Ontplooiing van de Angolese FAPLA eenheden in het zuidoos-
ten van Angola begin 1988.

Vernietigde BMP-1 van de Angolese FAPLA troepen bij Cuito 
Cuanavale.
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We leven in een door informatie gedomineerde samenleving. Een grote 
verscheidenheid aan individuen en groepen zijn afhankelijk en eisen 
informatie via complexe interactie en technologieën. Door snelle ont-
wikkelingen in de informatietechnologie en de mondiale verspreiding en 
penetratie van het internet zijn de mogelijkheden van het gebruik van 
informatie vanuit een militair perspectief de laatste decennia revolutio-
nair veranderd. Informatie is niet alleen voorwaardelijk geworden voor 
militair succes, maar wordt meer en meer als wapen (weaponising of 
information) ingezet. Er is min of meer een continue strijd gaande in het 
informatielandschap, waarbij opponenten elkaar toegang tot en (juist) 
gebruik van informatie proberen te ontzeggen door niet alleen beïnvloe-
dingsmaatregelen en beschermingsmaatregelen maar ook misleiding 
en manipulatie. Er wordt dus gevochten om en met informatie. Het 
vechten om en met informatie wordt ook wel Information Manoeuvre 
genoemd. Met dit artikel proberen we iets meer inzicht te verschaffen 
in dit relatief nieuwe fenomeen van oorlogvoering. 

Kolonel J.A. van Dalen & 
Luitenant-kolonel P.A.P. Dekker

De toegenomen wereldwijd 
verspreide communicatie-
middelen, vooral internet 

en smartphone technologie hebben 
geleid tot ongekende complexe, vaak 
ongecontroleerde en spontane, strijd 
met woorden en beelden. En deze 
strijd wordt niet alleen gevoerd door 
autoriteiten, maar ook door veel indi-
viduen en diverse belangengroeperin-
gen die immers ‘online’ veel mensen 
kunnen bereiken. Ook deze nieuwe 
actoren zijn nu in staat tot beïnvloe-
dingstactieken en bemoeien zich ook 
daadwerkelijk met gewapende con-

INFORMATION MANOEUVRE 

WINNING WITHOUT KILLING

Het gebruik van informatie als wapen
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flicten. Daarnaast kunnen de infor-
matie-activiteiten ook relatief gemak-
kelijk verborgen blijven, door gebruik 
te maken van ‘fake identities’, ‘trollen’, 
‘bots’, ‘avatars’ en VPN (Virtual Private 
Network) constructies, waardoor hun 
identiteit verhuld is (en attribution 
heel moeilijk maakt). Hierdoor is een 
complex informatielandschap en dy-
namische informatiestrijd ontstaan, 
met fundamenteel andere spelregels 
dan vroeger, die bovendien snel ver-
anderen door technologische vooruit-
gang. Deze informatiestrijd stelt auto-
riteiten voor grote uitdagingen, maar 
schept tegelijkertijd mogelijkheden.

Mensen zijn echter kwetsbaar. Ze zijn 
slecht in staat om waarheden van on-
waarheden te scheiden en herinneren 
zich bijvoorbeeld later niet dat bepaal-
de informatie onjuist was. Ook kun-
nen ze slecht omgaan met ‘informa-
tion overload’, waardoor ze niet meer 
nadenken of bepaalde informatie wel 
juist was. Dit maakt weer dat bepaalde 
bekende thema’s of berichten aantrek-
kelijk blijven, ook al waren ze onjuist. 
Die bekendheid geeft immers houvast 
in de informatiechaos. Als daarnaast 
informatie ook vergezeld gaat met 
geloofwaardig, maar vervalst bewijs, 
geloven mensen het snel. Zeker als 
het bewijs of de verklaring ook nog de 
schijn van objectiviteit draagt, maar 
niemand de herkomst ervan zeker 
stelt. Het eindresultaat is dat iedereen 
onzeker wordt en twijfelt welke infor-
matie wel of niet te vertrouwen is. Dit 
maakt ons kwetsbaar voor dergelijke 
geraffineerde beïnvloedingsmetho-
den. Feitelijk is er sprake van een min 
of meer continue strijd met infor-
matie om beeldvorming te bereiken. 
Soms positieve beeldvorming, maar 
vaak ook negatieve of misleidende 
beeldvorming (perception warfare). 
Onze eigen bevolking wordt dus de 

belangrijkste doelgroep van informa-
tie-activiteiten van de tegenstander. 
Als deze tegenstander zijn activiteiten 
goed uitvoert, zal de bevolking niet 
eens in de gaten hebben dat ze onder 
informatieve en psychologische in-
vloed staan van de tegenstander. Dit 
kan zelfs leiden tot de paradoxale si-
tuatie dat een tegenstander zijn doel-
stellingen behaald met MEDEWER-
KING van de eigen bevolking. Onder 
druk van de bevolking (die immers 
zijn democratisch recht uitoefent) 
zullen eigen militaire activiteiten 
worden gehinderd en vitale militaire 
capaciteiten worden geneutraliseerd 
of niet ingezet. Met andere woorden: 
informatie-activiteiten van de tegen-
stander degraderen potentieel ernstig 
eigen fysieke militaire capaciteiten.

‘I began to understand that I was caught 
up in two wars: one fought on the 
ground with tanks and artillery, and an 
information war fought largely, though 
not exclusively, through social media. 
And, perhaps counter-intuitively, it 
mattered who won the war of words and 
narratives (rather) than who had the 
most potent weaponry.’ 
‘Central to the change in method is the 
idea that military operations can be-
come a form of informational operation 
and seek political rather than specific 
military outcomes.
David Patrikarakos on Eastern Ukraine, 
War in 140 Characters, 2017

Door diverse strategische analisten is 
informatie daarom aangeduid als het 
nieuwe centrale element in de veilig-
heidsomgeving. De partij die de infor-
matie (en beeldvorming) controleert 
is de bovenliggende partij en beheerst 
dus feitelijk het slagveld. De centrale 
(machts)positie van informatie wordt 
soms ook wel aangeduid als een nieu-
we Militaire Revolutie. Informatie 

wordt dus vooral gebruikt om legiti-
miteit van het eigen optreden te ver-
zekeren en dat van de tegenstander te 
ondergraven, maar ook om het eigen 
handelen te vergemakkelijken en dat 
van de tegenstander te hinderen. Voor 
beïnvloeding zijn doelgroepanalyse 
en ‘psychologic profiling’ belangrijk. 
Op basis hiervan kunnen beïnvloe-
dingstactieken en benaderingspro-
fielen worden opgesteld om voordeel 
te halen in de strijd. Psychologie en 
kennis van groepsdynamieken zijn 
hierbij belangrijk. Men kan immers 
geen tegenstander(s) beïnvloeden die 
men niet kent. Veel relevante kennis 
is daarom bijvoorbeeld in de reclame-
wereld te vinden. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Vooral als informatievergaring en 
informatiegebruik worden gekop-
peld met kunstmatige intelligentie 
(Artificial Intelligence (AI) ontstaat 
een krachtige mogelijkheid om ge-
personaliseerde informatie activitei-
ten te ontplooien. AI geeft immers 
de mogelijkheid om met geautoma-
tiseerde detectie mogelijkheden van 
geavanceerde software de belangen, 
meningen, wensen, hoop en angsten 
van geselecteerde personen in kaart te 
brengen en vervolgens ‘op de persoon 
gerichte’ en dus potentieel succesvolle 
beïnvloedingsmethodes toe te passen 
(personalised targeting). En dat zon-
der dat het doelwit het zelf in de gaten 
heeft dat hij of zij  beïnvloedt wordt 
en indirect ook zelf weer zijn of haar 
omgeving beïnvloedt. Ook kan met 
AI disinformatie worden verspreidt. 
En deze beïnvloedingsinformatie kan 
ook in grote hoeveelheden worden 
geproduceerd. AI heeft dus in feite de 
mogelijkheid om ‘to take information 
you have and generate information 
you don’t have’. En dat op zeer grote 
schaal. In de literatuur wordt de com-
binatie van informatie en AI ook wel 
de ‘Influence Machine’ genoemd.

Dit is overigens niet geheel nieuw. 
Ook in eerdere tijden werd al met 
informatie gevochten. Eén van de 
redenen dat de protestantse hervor-
mers succesvol waren in hun gods-
dienstoorlogen is dat ze in staat waren 
om in de kritieke jaren na het Edict 
van Worms (1521-1526) tot vier keer 

‘War today is in the process of undergoing another re-

volution in response to social and political conditions, 

namely the speed and interconnectivity associated with 

contemporary globalization and the information revo-

lution.’
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meer drukwerk wisten te verspreiden 
onder lokale machthebbers dan hun 
katholieke tegenspelers. Ook de Na-
zi’s en Stalinisten benutten de radio 
en (later) de tv extensief om hun ideo-
logieën te verspreiden. Beide regimes 
bezaten een centraal aangestuurd en 
verbonden netwerk van radio, publie-
ke spreker en in later jaren tv om hun 
beïnvloedingsboodschappen te ver-
spreiden. De drukpers van Gutenberg 
en de vacuümbuizen van radio en tv 
waren dus technologieën met een 
word-changing impact. Net zoals nu 
internet ven AI.

RUSLAND 
Ook andere landen erkennen het be-
lang van informatie. In Rusland wordt 
de zogenaamde Gerasimov doctrine 
gehanteerd. Deze doctrine legt veel 
meer nadruk op irreguliere methoden 
om politieke doeleinden te bereiken, 
waarbij informatie zelfs centraal staat. 
Rusland spreekt ook van een continue 
informatieoorlog (‘informatsionnaya 
voyna’) waarbij subversie, waarheids-
verdraaiing, cyber aanvallen, psycho-

logische beïnvloeding, social media 
controle, massa manipulatie, propa-
ganda en ‘geloofwaardige ontkenning’ 
tot hun informatiearsenaal behoren. 
Alles om westerse opinies te beïn-
vloeden en twijfel en wantrouwen te 
zaaien en de cohesie binnen NAVO 
te verminderen en steun van de eigen 
bevolking te verzekeren (op dezelfde 
manipulatieve wijze met informatie). 
Hiervoor is zelfs een aparte legereen-
heid opgericht (bekend als de ‘Troll 
Army’). 

Generaal Gerasimov, Chief General 
Staff van het leger van de Russische 
Federatie, zegt hier zelf over: ‘the in-
formation domain opens wide asym-
metrical possibilities for reducing the 
fighting potential of the enemy. It is 
necessary to perfect activities in the 
information domain, including the 
defence of our own objects.’ 
Een andere vaak aangehaalde be-
schrijving is: ‘Wars will be resolved 
by a skillful combination of military, 
nonmilitary, and special nonviolent 
measures that will be put through 

by a variety of forms and methods 
and a blend of political, economic, 
informational, technological, and en-
vironmental measures, primarily by 
taking advantage of information su-
periority. Information warfare in the 
new conditions will be the starting 
point of every action now called the 
new type of warfare, or hybrid war, in 
which broad use will be made of the 
mass media and, where feasible, glo-
bal computer networks (blogs, various 
social networks, and other resources).’

In deze benadering erkennen de Rus-
sen dat informatie meer is dan alleen 
techniek, door het (afhankelijk van 
het gekozen doel) te verdelen in ‘in-
formation-psychological warfare’ en 
‘information-technology warfare’. Ze 
maken in hun doctrine duidelijk dat 
information-psychological warfare 
van het militaire personeel en de be-
volking van de tegenstander gericht is 
en voortdurend plaatsvindt. Informa-
tion-technology warfare is daarente-
gen gericht op de fysieke technische 
informatiesystemen en vindt alleen 

Informatieoorlog (informatsionnaya voyna) rond het conflict in Oost-Oekraïne in 2014.
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plaats tijdens oorlogen en openlijke 
gewapende conflicten. Ook vinden er 
dagelijkse (!) activiteiten in het cyber 
domein die niet zo zeer gericht zijn op 
beïnvloeden maar toegang te krijgen 
tot vitale systemen en informatie en 
waar mogelijk ook disruption/denial 
te veroorzaken mocht dat nodig zijn.  
Met andere woorden: het psychologi-
sche gedeelte van informatiemanoeu-
vre wordt door de Russen dus ook in 
‘vredestijd’ toegepast. En dat blijkt, 
want integratie van deze vermogens 
(hybride optreden gevoed door het 

centraal stellen van informatie) is al 
zichtbaar in de recente operaties van 
de Russische Federatie in Kaukasus, 
de Krim en Oekraïne en zelfs de Bal-
tische Staten.  

CHINA 
Ook de Chinezen hebben het belang 
van informatie gerealiseerd. Chi-
na kent het concept zhixin xiquan 
(informatiedominantie), dat onder 
meer bestaat uit feixianxing zuozhan 
(continue operaties - a war without 
a frontline) en yitihua (integratie). 

Hierbij wordt het optreden in alle do-
meinen geïntegreerd. Generaal-ma-
joor Dai Qingmin stelde al in 2000 
dat ‘new technologies are likely to find 
material expression in informationa-
lized arms and equipment which will, 
together with information systems, 
sound, light, electronics, magnetism, 
heat and so on, turn into a carrier of 
strategies.’ Daarom is ‘Information 
Centric Warfare’ met als doel infor-
matiedominantie nu het centrale uit-
gangspunt van de huidige hervormin-
gen in de Chinese krijgsmacht. 

Grafische weergave van de Gerasimov doctrine waarin de centrale positie van het continue information conflict duidelijk is. 
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ANDERE LANDEN
Dezelfde stap als de Chinezen maken 
overigens ook de Britten. Zij voegen 
relevante eenheden samen tot een 
Force Troop Command (FTC). Deze 
zal een Information Manoeuvre taak 
krijgen en overwogen wordt om de 
naam in Information Manoeuvre Di-
vision te veranderen. 

Ook de Israeli’s hebben geleerd van 
eerdere informatie-gerelateerde 
problemen met hun Palestijnse te-
genstander. Ze hebben hiertoe een 
speciale studiegroep gecreëerd, de 
Winograd Commission. Deze com-
missie adviseerde een speciale ‘infor-
mation & propaganda unit’ op te zet-
ten, waarbij alle relevante capaciteiten 
ingedeeld moeten worden. Ook bena-
drukte de commissie het belang van 
regeringsbrede coördinatie om ‘infor-
mation-fracticide’ te voorkomen en 
‘false claims’ te kunnen weerleggen, 
zodat internationaal en nationaal le-
gitimiteit voor het eigen optreden kon 
worden behouden. Combat camera’s 
moesten worden ingevoerd zodat de 
tegenstander niet ‘the only voice in 
the room’ was.

De Canadezen hebben intussen even-
eens een speciale eenheid opgezet: 
Influence Activities Task Force (IATF). 
Ook zijn ze begonnen om IM centraler 
te stellen in hun militaire besluitvor-
mingsprocessen. Ook Duitsland heeft 
inmiddels een Center for Operational 
Communication (ZOpKomBw) op-
gezet om alle informatie-activiteiten 
te coördineren. Zowel de IATF als de 
ZOpKomBw hebben echter geen taak 
om de eigen bevolking te beïnvloe-
den. Dit is enerzijds begrijpelijk, maar 
anderzijds maakt dit ook kwetsbaar 
omdat hierdoor de dimensionaliteit 
en wederkerigheid van IM wordt ont-
kent.

NARRITIVE 
Om zich staande te houden in dit 
soort conflicten en politieke doel-
stellingen te halen, wordt er door 
(coalities van) staten vaak een samen-
hangende strategie geformuleerd, 
waarbij alle machtsinstrumenten van 
de staat worden ingezet. Informatie 
is één van die machtsinstrumenten. 
Bij de strategie hoort een centrale 

boodschap die, om de publieke opinie 
te beïnvloeden, vooral ingaat op de 
legitimiteit van de doelstellingen en 
de hiervoor gebruikte strategie. Die 
centrale boodschap wordt ook wel 
‘narrative’ genoemd. Deze narrative is 
maatgevend voor alle departementen 
en dus ook voor defensie. Een narra-
tive is daarmee het fundament van 
elke (informatie)operatie en essentieel 
voor begrip van bevolking (draagvlak), 
neutrale doelgroepen (geloofwaar-
digheid) en eigen eenheden (moreel). 
Al het militair handelen is een bood-
schap, ook gevechtsoperaties. Inzet 
van militaire eenheden moet in lijn 
zijn en blijven met de overkoepelende 
narrative. Woord en daad moeten dus 
op elkaar zijn afgestemd. 

De kernboodschap is dus dat informa-
tie niet langer ondersteunend is, maar 
een wapen op zichzelf is geworden. Er 
vindt, zoals eerder gesteld, een conti-
nue strijd in het informatielandschap 
plaats. Er is zelfs nieuwe terminolo-
gie. Het gebruik van het informatie-
domein en het offensief en defensief 
handelen daarin noemen we binnen 

de NAVO Information Warfare, maar 
in Nederland gebruiken we de iets 
neutralere term Information Ma-
noeuvre (IM). Deze term weerspiegelt 
beter het structurele  karakter van het 
gebruik van informatie voor het be-
invloeden van actoren. Voor de hel-
derheid leggen we nu eerst uit wat de 
term informatielandschap inhoudt. 
Daarna meer over information ma-
noeuvre.  

HET INFORMATIELANDSCHAP 
Het informatielandschap is, anders 
dan de fysiek-geografische domeinen 
land, zee, lucht en ruimte, een concep-
tueel begrip. Dit is geïntroduceerd om 
een totaal aan beïnvloedingsaspecten 
en toepassingsmogelijkheden daarvan 
te kunnen omschrijven. Omdat infor-
matie (wat) en communicatie (hoe) 
ten grondslag ligt aan elke handeling 
en gedachte, is het niet af te bakenen 
en is het ‘landschap’ daardoor moei-
lijk hanteerbaar; het omvat immers 
alles. Het is echter wel een landschap 
waarin ‘gevochten’ en ‘gemanoeu-
vreerd’ kan worden. De dimensies 
die aangeduid worden met cyber (of 
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cyberspace) en het elektromagneti-
sche en akoestische spectrum, maken 
onderdeel uit van het informatie-
landschap. Het informatielandschap 
bestaat overigens uit een cognitieve, 
virtuele en fysieke dimensies en kent 
daarnaast zeven lagen. Die cognitieve 
dimensie is wel belangrijk, want dit 
benadrukt het belang van psycholo-
gie in de informatiestrijd. Maar voor 
de eenvoud van dit artikel laten we 
deze complexiteit van het model nu 
achterwege. Voor succesvol toepassen 
van information manoeuvre is kennis 
van dit model vanzelfsprekend wel 
belangrijk. Overigens zijn de grenzen 
tussen de domeinen en landschappen 
wel aan het vervagen. Dit wordt ver-
oorzaakt door meer mens-machine 
interfaces, groter gebruik van kunst-
matige intelligentie (artificial intelli-
gence) en virtuele persoonlijkheden.
 
Het cyber-elektromagnetische spec-
trum maakt dus zoals gezegd, deel 
uit van het informatielandschap. 
Ongehinderde toegang tot en escala-
tiedominantie in het gebruik van het 
cyber-elektromagnetische spectrum 
is een noodzakelijke voorwaarde om 
operaties te kunnen uitvoeren. Het 
gebruik hiervan voor onze operaties 

is zo essentieel, dat we het niet langer 
kunnen beschouwen als slechts een 
ondersteunend middel. 
Via het informatielandschap kunnen 
we met gebruik van informatie te-
genstanders en andere doelgroepen 
benadelen, bevoordelen, manipuleren 
en misleiden. Zowel op directe als op 
indirecte wijze. Het informatieland-
schap biedt hier veel aangrijpingspun-
ten voor. Wel moeten we ons realise-
ren dat het brengen van een effect via 
één van de lagen veelal neveneffecten 
heeft in andere lagen. Met of tegen elk 
van de genoemde zeven lagen kun-
nen (militaire) taken en activiteiten 
uitgevoerd worden. Uiteindelijk heb-
ben alle activiteiten direct of indirect 
effect op de cognitieve laag van een 
tegenstander (begrip en perceptie) 
en daar draait het om bij information 
manoeuvre. 

INFORMATION MANOEUVRE 
UITVOEREN
Nu duidelijk is waar het informatie-
landschap uit bestaat, willen we uit-
leggen hoe opgetreden kan worden in 
dit landschap; hoe IM dus werkt. IM 
kent een soortgelijke indeling als EOV, 
namelijk offensieve informatie-activi-
teiten, defensie informatie-activitei-

ten en informatie-exploitatieactivitei-
ten. Veel van deze activiteiten bestaan 
al, maar worden niet in samenhang 
uitgevoerd. Als we deze activiteiten 
wel in samenhang uitvoeren, kan dit 
leiden tot tijdelijk en plaatselijk infor-
matieoverwicht. 

Laten we de drie soorten informa-
tie-activiteiten eens nader bekijken. 
Met informatie-exploitatie wordt 
bedoeld het kunnen verzamelen, 
verwerken, duiden, integreren, be-
schikbaar stellen en advies uitbrengen 
over de verzamelde data en informa-
tie van de eigen situatie, omgeving 
en (f)actoren en actoren van invloed 
uit alle zeven lagen. Het geheel van 
data en informatie leidt tot situatio-
nal awareness (SA), en uiteindelijk 
de voor besluitvorming benodigde 
understanding (U). Offensieve infor-
matie-activiteiten zijn bedoeld om 
gericht actoren te beïnvloeden in hun 
wil, gedrag, mogelijkheden en/of per-
ceptie. Beïnvloeden van opponenten 
of andere actoren kan plaatsvinden 
in alle vier de stappen van hun be-
sluitvormingscyclus of ‘OODA-loop’ 
(observe, orient, decide, act). Dat kan 
op meerdere manieren en de uitkomst 
kan gericht zijn op elke vorm van ge-
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dragsbeïnvloeding (zowel positief, 
constructief of negatief, degraderend). 
Defensieve informatie-activiteiten 
omvatten het uitvoeren van passieve 
en actieve maatregelen, ter bescher-
ming en versterking van het eigen 
vermogen (of dat van partners) en om 
vrijheid van handelen te behouden. 
Defensieve activiteiten beïnvloeden 
ook de understanding / OODA-cyclus 
van een tegenstander, omdat observa-
tiemogelijkheden worden beperkt of 
beïnvloed.  

Alle offensieve en defensieve activi-
teiten leiden ook weer tot nieuwe in-
formatie, waardoor er kort cyclische 
processen ontstaan. Hierbij is een in-
formatiesnelheid benodigd die mini-
maal de dynamiek in de operationele 
omgeving evenaart of sneller is. Van 
belang is structurele monitoring en 
analyse op alle niveaus, waar op basis 
van een strategisch narrative (wat en 
waarom), snel vrijelijk en decentraal 
gehandeld kan worden om kansen uit 
te buiten (hoe en waarmee). Rigide stu-
ring en stafbehandeling van berichtge-
ving is daarom volstrekt onwenselijk 
(geen lange schroevendraaier). Het ge-
heel wordt ondersteund door informa-
tiemanagement en mogelijk gemaakt 
door goede IT-ondersteuning. 

HET BELANG VAN INFORMATI-
ON MANOEUVRE IN HET HYBRI-
DE CONFLICT
Tegenwoordig spreken we al snel van 
een hybride conflict. Dit zijn een reeks 
afgestemde activiteiten waarbij een 
tegenstander een breed scala aan be-
invloedingsmethodieken gebruikt te-
gen een land of doelgroep. Doel hier-
van is om een (politiek) strategisch 
doel te behalen zonder een directe 
militaire confrontatie aan te gaan, of 
een zo gunstige mogelijke uitgangs-
positie te bereiken mocht een vermij-
dingstrategie niet meer werken. Hier-
bij worden alle instrumenten ingezet 
met gebruikmaking van de nieuwste 
technieken en media, ook gericht op 
het vergroten van het eigen draagvlak 
bij de eigen doelgroepen. Dit gebeurt 
continu, met de insteek dat het vrijwel 
nooit als bewuste beïnvloeding wordt 
onderkend (below the detection thres-
hold). De tegenstander verschaft zich 
een goede uitgangspositie en draag-
vlak op het moment dat een conflict 
zich openbaart. De verworvenheden 
en spelregels van open (transparante) 
liberale democratieën zoals Neder-
land worden hierbij op doeltreffende 
wijze gebruikt als wapens. Een actor 
die hybride opereert, schroomt niet 
om met misleidende informatie de 

binnenlandse en internationale pu-
blieke opinie te beïnvloeden (agitatie, 
propaganda (false narratives)). Dit is 
gericht op het uitbouwen van de beïn-
vloeding en het versterken van voor-
oordelen en partijdigheid. Het wordt 
ondersteund door public relations en 
het toepassen van groepspsychologie. 

‘People must accept that your actions 
benefit them and trust your integrity 
and ability to deliver on promises, par-
ticularly regarding their security. In this 
battlefield, popular perceptions and 
rumors are more influential than the 
facts and more powerful than a hundred 
tanks.’
David Kilcullen

RECENTE CONFLICTEN
In recente en actuele conflicten is de 
inzet van sociale media daarvoor veel-
vuldig gebruikt. Bekend daarbij zijn 
voorbeelden van voornamelijk Rus-
sische ‘hackergroepen’en ‘troll farms’ 
waarbij sociale media zijn gebruikt 
om publieke opinie te beïnvloeden, 
supporters te mobiliseren, (militaire) 
activiteiten te coördineren en om in-
formatie te verwerven. Hierbij wor-
den verschillende technieken gebruikt 
om de boodschap te versterken zoals 
spamming (automatically generated 
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content), fake identities (zgn. trolls), 
het kapen van ‘trending hashtags’ en 
het ‘overspoelen’ van (sociale) media 
door gecoördineerde inzet van blogs, 
posts, artikelen etc. die geplaatst en 
ge-repost worden door opinieleiders, 
activisten en fake-accounts. Andere 
tactieken zijn meer gericht op aan-
pakken van de opponent zoals het 
gericht verspreiden van desinforma-
tie en geruchten, lekken, persoonlijke 
aanvallen op Westerse leiders en de-
ceptie. Doelen kunnen zijn het ‘uit-
manoeuvreren’ van Westerse politieke 
of militaire leiders door ze in diskre-
diet te brengen, het werken aan ver-
mindering van internationale steun, 
het uitschakelen van militaire capa-
citeiten, het beïnvloeden van politiek, 
publieke opinie en economie en het 
zaaien van binnenlandse onrust. Doel 
is minimaal verwarring zaaien, waar-
door onzekerheid ontstaat en draag-
vlak wegvalt bij politici en instituties. 
De focus in een hybride campagne 
ligt op het winnen van de loyaliteit 
van specifieke groepen. Vanwege de 
veelheid aan communicatiekanalen, 
kiezen steeds meer mensen hun eigen 
informatiebronnen waar ze zich goed 
bij voelen. Hierdoor is een dergelijke 
strategie ook zeer effectief.  

Een hybrid warfare campagne is door-
gaans langdurig van aard en is vaak 
lastig te herleiden tot een actor. Dit 
maakt het ook moeilijk te bewijzen, 
omdat de activiteiten veelal ook op 
alternatieve wijze uitgelegd kunnen 
worden. Herkennen en erkennen van 

deze werkwijzen is essentieel, evenals 
het interdepartementaal afstemmen 
van de respons, waarbij woord, beeld 
en daad goed op elkaar aansluiten. 
Counteren van hybride dreigingen 
die Nederland en haar belangen 24/7 
(kunnen) bedreigen en plaatsvinden 
onder de drempelwaarde van artikel 
5 van het NAVO-verdrag is belangrijk. 
Beïnvloeden van de observatie en ori-
entatie voorafgaande aan besluitvor-
ming is het meest effectief. Daarom is 
het belangrijk dat IM ook permanent 
en integraal gecoördineerd en toe-
gepast kan worden, dus bijvoorbeeld 
nog voor aanvang van een militaire 
operatie.  

INFORMATION MANOEUVRE 
EENHEDEN 
Laten we langzaam eens wat con-
creter worden. Alle eenheden spelen 
een rol in het informatielandschap. 
Ook gevechtseenheden, want elke 
vorm van handelen (dus ook fysiek 
geweld) schept een beeld en genereert 
dus informatie. Sommige eenheden 
hebben een speciale rol in het infor-
matielandschap zoals het Joint ISTAR 
Commando (inlichtingen, EOV), CMI 
(beïnvloeding en civiele interactie) 
en het Defensie Cyber Commando 
(DCC, cyberactiviteiten). Samenwer-
king tussen deze eenheden ligt dus 
voor de hand. Laten we ze voorlopig 
IM-eenheden noemen. Uitgangspunt 
blijft echter een geïntegreerde inzet 
met, of onder leiding van, eenheden 
gericht op het fysieke landschap. Het 
is immers het geïntegreerd optreden 
in alle landschappen die het succes 
bepaalt.  
De IM-eenheden zijn relatief ‘open’ 
organisaties, gebouwd voor interac-
tie met andere informatiehouders 
in hun (nationale, internationale en 
operationele) omgeving. Dit met in 
achtneming van vigerende wetgeving 
en interoperabele connectie- en ont-
sluitingsprotocollen voor dataverwer-
ving, databeheer, databescherming 
en dataexploitatie middels een vol-
doende (nationaal en internationaal) 
gerubriceerd en federatief netwerk. 
IM-eenheden hanteren hierbij een 
‘reachbackprincipe’. Hiermee wordt 
bedoeld dat IM-eenheden zoveel als 
mogelijk vanuit een omgeving werken 

Een hybrid warfare campagne is doorgaans langdurig van aard en lastig te herleiden tot 
een actor. In het Midden-Oosten bijvoorbeeld de berichtgeving door Hezbollah.
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waar zij het beste tot hun recht komen 
of hun werk kunnen doen. Dat kan 
dus ook fysiek in Nederland zijn. 

IM IN HET LANDDOMEIN
Laten we eens kijken hoe IM-capa-
citeit in het landdomein eruit zou 
kunnen zien. In het landdomein is 
IM-capaciteit essentieel. Aan hoofd-
kwartieren, bijvoorbeeld een Land 
Component Commander HQ of HQ 
Task Force (TF) wordt een IM-sta-
felement toegevoegd. Het IM-stafe-
lement concentreert zich hierbij op 
adviezen rondom effectplanning, be-
invloedingsmogelijkheden van doel-
groepen, mogelijkheden tot cyberin-
zet ter ondersteuning van tactische 
operaties, inzet in het menselijk land-
schap en sensorinzet in algemene zin. 
Het is belangrijk om te beseffen dat 
de adviezen niet alleen gaan over het 
fysieke landschap, maar juist ook het 
informatielandschap en (beïnvloe-
ding) in het menselijke landschap en 
over de geïntegreerde inzet en moge-
lijkheden in deze landschappen. Inte-
grale kennis ontbreekt immers vaak 
op deze gebieden. 

Op het uitvoerend niveau wordt een 
IM-module ingezet, vaak op TF-ni-
veau. Een dergelijke IM-module be-
staat uit sensoren, analytische ca-
paciteit en aansturingscapaciteit en 
bevat ISR-, cyber- en CMI-middelen. 
Ze zorgt voor begrip (understanding) 

in het landdomein. Dit omgevings-
begrip is noodzakelijk voor juiste be-
sluitvorming. Een IM-module kan 
ook bestaande situational awareness 
capaciteit aanvullen, hoewel hier niet 
de prioriteit zou moeten liggen. Ge-
vechtsomstandigheden kunnen dit 
echter wel noodzaken. Een IM-mo-
dule bezit veel sensorcapaciteiten en 
is modulair van samenstelling. Het 
kan zowel nationale als internatio-
nale sensoren bevatten. Cybersen-
soren maken er deel van uit en ook 
beïnvloedingscapaciteiten zijn er in 
op opgenomen. De combinatie van 
technische, mensgerichte, analyseca-
paciteiten en beïnvloedingseffectoren 
maakt een IM-module tot een krach-
tig geheel. Doordat hierdoor de effec-
tiviteit van een TF in het menselijke 
landschap en informatielandschap 
enorm wordt vergroot, wordt hiermee 
de uitvoering van activiteiten in het 
fysieke landschap bevoordeeld. Beter 
nog: ze kunnen hiermee in theorie 
ook overbodig worden. Met andere 
woorden: fysieke manoeuvre volgt in-
formatiemanoeuvre!

De analysecapaciteit die deel uitmaakt 
van de IM-module wordt gebruikt om 
de understanding van een TF te ga-
randeren en stelt een commandant in 
staat vooruitziend vermogen te ont-
wikkelen. Het daadwerkelijk uitvoe-
ren van inlichtingenactiviteiten ge-

richt op planning en niet uitsluitend 
monitoren van lopende operaties is 
hiervoor wel een voorwaarde. Ook 
kan met juiste inzet van de IM-modu-
lesensoren daadwerkelijk inlichtingen 
geleide operaties worden opgezet, zo-
als we eerder in Uruzgan en in Mali 
hebben uitgevoerd. De IM-module 
vergroot ook de effectiviteit in het 
fysieke domein. Het land targeting 
proces in het fysieke en informatie-
landschap wordt nu daadwerkelijk 
ondersteund met targetingfolders, 
targetingproducten, doelopsporing, 
doelidentificatie, effectwaarneming, 
effectmeeting en collateral damage 
assessments. En dit niet alleen voor 
fysieke doelen, maar ook voor gese-
lecteerde en geautoriseerde doelgroe-
pen voor beïnvloeding. Met andere 
woorden: er ontstaat een cyclisch, 
samenhangend proces waarmee een 
TF-commandant beter het fysieke en 
het informatiegevecht kan voeren. 

Een IM-module kan Joint Electro 
Magnetic Spectrum Operations (JEM-
SO ) uitvoeren. Dit is een samenhan-
gende inzet van EOV, tactische SI-
GINT en tactische cybermiddelen. De 
JEMSO-capaciteit van een IM-module 
bezit een groot potentieel. Deze kan 
zowel op afstand (remote support), 
statisch (vanaf een basis) of mobiel 
(gebruikmaken van de mobiliteit van 
de EOV-middelen) worden ingezet. 
Soms om digitale aanvalsmogelijk-
heden in kaart te brengen, soms om 
daadwerkelijke cyberpenetraties uit 
te voeren. Ook behoren zelfdegrada-
tie of zelfvernietiging door gerichte 
JEMSO-activiteiten tot de mogelijk-
heden. Soms staat de vluchtigheid van 
de (tactische) doelen cyberactiviteiten 
in de weg, maar vaak zijn er bij slecht 
verdedigde doelen aanzienlijke kan-
sen. JEMSO-capaciteit van de IM-mo-
dule kan ook worden gebruikt om slag 
in het informatielandschap te voeren 
en om vijandelijke cyberaanvallen te 
detecteren en af te weren. Wij zijn 
immers niet de enige actoren in het 
informatielandschap.

De IM-module voorziet ook in eigen 
bescherming tegen vijandelijk acti-
viteiten in het informatielandschap. 
Hierbij valt te denken aan counter 
information activiteiten, tactical 
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counter-intelligence, counter-drone 
activiteiten, counter-UXS activiteiten 
en cyber defence. Niet alleen fysieke 
maatregelen kunnen genomen wor-
den, maar ook personeelsbewustwor-
ding speelt een grote rol en kan door 
IM-elementen uitgevoerd worden. 
Op dit moment gebruiken de Russi-
sche offensieve informatie-operateurs 
nog relatief eenvoudige methodieken, 
maar wel op grote schaal. Hierdoor 
zijn ze relatief eenvoudig te detec-
teren. De eenvoud van de Russische 
technieken komt voort uit gebrekki-
ge Westerse weerstand tegen de deze 
activiteiten. Het is echter te verwach-
ten als Westerse landen hun verde-
digingstactieken opvoeren, de Rus-
sen zullen proberen hun voorsprong 
te vergroten door geavanceerdere 
technieken in te zetten, wat weer zal 
leiden tot een hogere verdedigings-
inspanning aan Westerse zijde. Kort-
om: er ontstaat een wapenwedloop in 
het informatielandschap.  

Target Audience Analyse ondersteund 
door ‘geoprofilling’ kan helpen om ge-
richt tegenmaatregelen te nemen in 
het informatielandschap. Een IM-mo-
dule bezit deze capaciteiten en kan op 
wetenschappelijke gronden gebaseer-
de psychologische effecten bereiken. 

Informatiemanoeuvre is immers ge-
baseerd op psychologie en cognitieve 
processen om menselijke gedrag te 
beïnvloeden en te veranderen. Zowel 
op de traditionele als meer innova-
tieve manieren. Een meer innovatie 
manier is om heel gericht, leidende 
personen te beïnvloeden op basis van 
hun psychologische profiel, zonder 
dat ze het zelf merken. Manoeuvre is 
niet langer alleen fysieke manoeuvre 
maar juist ook een soort psycholo-
gische manoeuvre in het menselijke 
landschap. IM legt hier de basis voor. 

Een nieuwe term die recht doet aan 
het belang van psychologie binnen 
IM is cognitieve veiligheid (cogni-
tive security (COGSEC)). COGSEC 
concentreert zich op de bescherming 
van cognitieve beeldvorming bij grote 
groepen mensen, omdat beseft wordt 
dat deze beeldvorming (perceptie) wel 
eens het nieuwe tactische essentieel 
gebied (vital ground) geworden is.  

WAY FORWARD
Het lijkt ons duidelijk dat er het nodi-
ge moet gebeuren. Maar wat dan? Al-
lereerst moet er vanzelfsprekend meer 
prioriteit en resources aan alles wat 
met IM te maken heeft, worden toe-
gekend. Vooral op JEMSO-gebied is er 

een fikse achterstand. Deze beweging 
is inmiddels al ingezet, maar de vraag 
is natuurlijk of het afdoende is. Aan-
passen van doctrine, voorschriften en 
SOP/SOI met een centrale rol voor IM 
lijkt ons voor de hand liggend. Som-
mige concepten zijn nog niet hele-
maal voldragen en moeten met kracht 
verder ontwikkeld worden. Daarnaast 
moet IM een veel centralere plaats 
krijgen in de planningen op de ho-
gere politieke en militaire niveaus en 
moet het prestige van IM-personeel 
omhoog. Ze zijn niet langer IM-advi-
seurs, maar IM-warriors! Verder is het 
verstandig om fysieke en informatieve 
gevechtskracht beiden als evenwich-
tig onderdeel van slagkracht te zien 
en moeten we ook leren informatieve 
gevechtskracht toe te passen in vrede-
stijd. Nu al dus. Hiertoe moeten we 
ook lerend vermogen ontwikkelen en 
dus onze handelingen en (gemeten) 
effecten goed vastleggen en evalue-
ren. Als laatste menen wij dat er ook 
een Centrale Autoriteit nodig is die als 
‘aanjager’ en ‘belangenbehartiger’ kan 
optreden op de hogere politiek-stra-
tegische en militaire niveaus. Deze 
autoriteit is er op dit moment in de 
praktijk nog niet. 

Veel is er al wel en sommige dingen 
zijn ook al in gang gezet. Ook mense-
lijke capaciteit en kennis is aanwezig 
in de krijgsmacht, maar die capaciteit 
moet wel dusdanig worden georgani-
seerd in een eenheid of formatie zodat 
de IM-capaciteit georkestreerd kan 
worden ingezet. Hiermee kan immers 
de ware kracht van Information Ma-
noeuvre worden ontwikkeld en benut. 
Een Information Manoeuvre Force 
hebben we dus nodig.

AFSLUITING 
In dit artikel hebben we een beeld 
proberen te schetsen van Informa-
tion Manoeuvre (IM) en hoe dat in 
het landdomein vorm zou kunnen 
krijgen. IM is volgens ons essentieel 
en op de lange termijn zelfs belang-
rijker dan fysieke gevechtskracht. IM 
optimaliseert gevechtskracht, vormt 
op zichzelf slagkracht en is een voor-
waarde voor militair succes in diver-
se domeinen en landschappen. IM 
verzekert optimale JEMSO (EOV, 
SIGINT, cyber)-ondersteuning aan 
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tactische operaties en activiteiten en 
verzekert beïnvloedingsvermogen in 
alle landschappen. IM is een concreti-
sering van een adaptieve krijgsmacht 
en een eerste stap op weg naar een 
bewapend netwerk. Zonder IM-capa-
citeit is geen moderne oorlogvoering 
meer denkbaar.  

We willen graag nog vijf laatste pun-
ten onder de aandacht brengen. Ten 
eerste moeten we de Russische voor-
sprong in IM niet onderschatten. Met 
het ontwikkelen van technieken en 
processen is Moskou verder dan de 
NAVO. Ten tweede beperkt IM zich 
niet tot oorlogstijd. We zijn in een 
permanente staat van informatiecon-
flict. Ten derde is IM niet statisch, 
maar blijft het zich snel ontwikkelen. 
Deze ontwikkelingen moeten worden 
gevolgd en ervaringslessen (ook van 
andere partijen) moeten worden toe-
gepast. Zeker ook om contra-maat-
regelen te ontwikkelen. Ten vierde is 
IM niet alleen een taak van defensie-
onderdelen. Informatie is immers niet 
alleen een machtsinstrument van de 
staat, maar - sinds de verspreiding van 
de informatietechnologie - van een 
grote verscheidenheid aan doelgroe-
pen en individuen. Daarom is er een 
bredere bewustwordingscampagne 
nodig en moet in groter verband na-
gedacht worden over eigen informa-
tiestrategieën en contra-maatregelen. 
Als laatste willen we opmerken dat er 
geen achtergebieden zijn in IM. De al 
eerder geciteerde generaal Gerasimov 
windt ter geen doekjes om: 

‘A key feature of modern warfare is si-
multaneous effects to the entire depth 
of enemy territory, in all physical media 
and in the information domain. If and 
when information warfare with Russia 
moves to an overt phase, it is not just 
NATO servicemen that will be the tar-
gets; but their families, their communi-
ties, their societies and their homelands, 
no matter how safely far away from Rus-
sia they may presently consider them-
selves to be’. 

En op een openlijke dreiging moeten 
we een antwoord vinden. Information 
Manoeuvre has arrived and is here to 
stay.

VOORAANKONDIGING 
DODENHERDENKING 
VRIJDAG 3 MEI 2019 LBO
Het Wapen der Artillerie participeert in de Nationale Herdenking. In dit 
kader herdenken we al onze wapenbroeders die sinds 10 mei 1940, waar 
ook ter wereld, voor het Koninkrijk zijn omgekomen bij de uitoefening van 
hun dienst. De ceremonie en de kranslegging vinden plaats op vrijdag 3 mei 
2019 bij het Artilleriemonument op de Legerplaats bij Oldebroek.

De Wapenoudste der Artillerie hecht eraan dat de kranslegging die jaarlijks 
bij het monument plaatsvindt een stijlvolle ceremonie is. De aanwezigheid 
van zoveel mogelijk artilleristen met echtgenote of partner wordt door 
hem als Wapenoudste der Artillerie zeer op prijs gesteld.

VERLOOP CEREMONIE
Zodra alle eenheden staan opgesteld, stellen de genodigden zich op bij 
het monument en neemt de Wapenoudste der Artillerie appèl in en legt 
een krans. Hierna worden 2 minuten stilte in acht genomen. Na de stilte 
houdt de Wapenoudste een korte toespraak welke wordt afgesloten met 
het spelen van het Wilhelmus. Na het afmelden wordt al defilerend langs 
het monument de ceremonie afgesloten. Na de herdenking is er nog kort 
de gelegenheid tot het bezoeken van de Officierscantine.

TIJDBALK
10.30 – 11.15 uur Ontvangst genodigden in de 
 Officierscantine

11.15 uur Vertrek genodigden vanuit de 
 Officierscantine in de vorm van een 
 “Stille tocht”

11.25 uur  Opstelling gereed voor de herdenking

11.30 uur Aankomst Wapenoudste en aanvang 
 herdenking

12.00 uur Einde herdenking
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The Norwegian Army will from the end of 2019/start of 2020 and in subsequent succession, get new series 
produced K9 armored self-propelled howitzer systems from Hanwha, South Korea. The K9s have an effective 
firing range of 40 kilometers. The K9s, together with K10 Ammunition Resupply Vehicles, are to replace the 
current M109s. This will ensure the needed tactical fire support for maneuvering forces. The Defense Force 
Land Study of 2017, states that howitzer systems are a very important force for the defending units in a batt-
lefield. New and advanced ammunition types are constantly being developed that make the howitzer systems 
more efficient than before. The Defense Force Land Study also concludes that rocket artillery, like MLRS with 
new rockets and long range missiles including capacity to deliver mines on remote areas, would be a force 
multiplier. Although the Norwegian Armed Forces have MLRS in storage from 2005, it will be necessary to 
accomplish a technical upgrade of these and all ammunition types have to be acquired.

Walter Christian Håland

UPGRADE OLD M270S OR BUY THE NEW AND NE-
WEST GENERATION MLRS 
The question is: Should the M270s be upgraded or should 
new MLRS be acquired? The purpose of this article is to 
describe some MLRS with a long firing range and high ef-
fect on target. 

THE UKRAINE CONFLICT
Data from the Ukraine conflict show that artillery is pro-
ducing approximately 85% of all casualties on both sides. 
In the 1980s, the US introduced an entire new family of 

artillery sub-munitions, DPICM (Dual-Purpose Improved 
Conventional Munitions), artillery and MLRS delivered 
scatterable mines and top-attack munitions. As a result, 
an entire generation of advanced conventional munitions 
is purged from the U.S. military stocks. Although most 
NATO countries never had an extensive inventory of these 
munitions, those who did are also following the US exam-
ple and liquidating their stocks. While the Ukrainians have 
generally used their artillery with considerable effective-
ness in the defense, it’s on the Russian side that five trends 
were seen that are important for U.S. and NATO ground 
forces. First, it’s the increasing Russian emphasis on use of 
MLRS. The Russian army was a few decades for example 
behind U.S. Army in developing and fielding sub-muniti-
ons for artillery and MLRS, but their extensive use of this 
weaponry in the Donbas shows that the Russians have cau-

Photo: Forsvarets mediearkiv. Live firing with a Norwegian M270 MLRS at the Hjerkinn firing range in 1998.

Multiple Launcher Rocket Systems (MLRS)

FORCE MULTIPLIER
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ght up in this area.  There were five MLRS types in prime 
use in the Ukraine conflict. One of these is for example the 
9K58 Smerch (Whirlwind), a 300 mm 12 round launcher 
with a range of 70 to 90km, canister capable of carrying 
DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition), 
sub-munitions [cluster bombs], top-attack self-guided mu-
nitions and thermobaric warhead. A second noteworthy fi-
re-support trend coming from the Russo-Ukrainian War is 
the emphasis on both sides of direct fire artillery. A third 
trend, manifested uniquely only on the Russian side, is the 
decentralization of artillery down to the level of maneuver 
battalions. A fourth fire-support trend, complementing 
the others, is the pursuit of increased range of artillery. 
The fifth trend in fire-support is the increased emphasis by 
both sides on counter-battery radar. Another trend in the 
Ukraine conflict is that different UAVs have been present 
on both sides in significant numbers and they have had a 
dramatic impact, both for targets location/map coordina-
tes at long range and for battle damage assessment report. 

M270 MULTIPLE LAUNCHER ROCKET SYSTEM
M270 MLRS was introduced in U.S. Army in 1983. The 
M270 was designed and optimized to combat major surfa-
ce targets during the Cold War’s situation. 
The M270 is based on the modified M2 Bradley infantry 
fighting vehicle chassis.
A fully enclosed cab is mounted to the front on the hull. 
The cab is protected against small arms fire and shell 
fragments by aluminum armor and louvered windows. 
It’s also fitted with an NBC protection and automatic 
fire suppression systems. The vehicle is powered by the 
Cummins VTA-903T diesel engine, developing 500hp. 
The M269 Launcher Loader Module fired originally the 
standard 227mm rockets with sub munitions. The crew of 
three (driver, gunner and section chief) can fire up to 12 
MLRS rockets in fewer than 60 seconds without leaving 
the cab. The M270 system is operational in the US Army, 
and fourteen countries had fielded or ordered MLRS, na-
mely Bahrain, Denmark (twelve launchers, no longer in 

service; sold to Finnish Army), France, Germany, Greece, 
Israel, Italy, Japan, South Korea, The Netherlands (nine 
launchers a battery, no longer in service; sold to Finland), 
Norway (no longer in service; put in storage in 2005), Tur-
key and the UK. The system has also been built in Europe 
by an international consortium of companies from France, 
Germany, Italy and the UK. MLRS was deployed in support 
of Operation Iraqi Freedom in March/April 2003.  It seems 
that it’s a little more time consumption to unload here: 
https://www.youtube.com/watch?v=0H5uA8lZA4g , the 
crew is three, the others are spectators.

CONVENTION ON CLUSTER MUNITIONS (CCM)
CCM is an international treaty that prohibits all use, trans-
fer and stockpiling of cluster munitions, a type of explosi-
ve weapon that spreads “boblets” across an area. The con-
vention was adopted on 30 May 2008 in Dublin, Ireland, 
and signed on 3-4 December 2008 in Oslo, Norway, the 
Convention on Cluster Munitions entered into force on 
01 August 2010. To date 120 states have committed to the 
goals of the Convention, of which 104 have become full 
States Parties and 16 are Signatories. Russia, China, USA, 
among others, have not signed the treaty. The Norwegian 
army’s rocket artillery had only cargo rockets containing 
644 M77 grenades. The entire salvo would drop 23,184 gre-
nades in the target. The salvo had a two percent dud rate 
that would leave approximately 400 undetonated bombs 
scattered over the area, which could endanger friendly 
troops and civilians. Twelve M270 were purchased by the 
Norwegian Army to be used for neutralizing targets at long 
range and fire support for the maneuvering units. When 
the Norwegian M270 was seen by spectators in 1998, du-
ring the first rocket live firing at the range, they called the 
M270 as “the big hammer”. The project included the M270 
improved version with navigation system, including stan-
dard cargo rockets, exercise munitions, logistics, workshop 
equipment, and documentation. Ammunition of different 
types should be procured over the entire service of the 
project based on availability on the market and opera-
tional needs. Upgrading of rocket launches was planned 
for 2004 and deliveries of bomblets ammunition in 2003.  
When this type was banned, the Norwegian M270s were 
put in storage. Norway had in 1998 decided to spend 2.8 
billion Norwegian Kroner (NOK) on this weapon system, 
but material for only about 1.5 billion NOK were purchased 
before it was decided to stop the project. The reason was 
that the Norwegian M270 could only fire the standard roc-
kets. Now, there are available long-range ammunition ty-
pes with greater range, fire power and precision that does 
not violate the CCM. For example the GMLRS Unitary has 
a 90kg High Explosive (HE) warhead for attacking point 
targets with reduced risk for collateral damage. GMLRS 
Unitary is a precision munition providing increased range 
to 70km. The rocket has Global Positioning System (GPS) 
accuracy. GMLRS Unitary has three fuze settings for use 
against personnel in the open (proximity fuze); lightly for-
tified bunkers (delayed fuze); or a single, lightly armored 
target (point detonating fuze). The new Tri-mode fuze al-
lows airburst, point impact and delay modes for penetra-

Photo: Ministry of Defence of Russia, CC-BY-SA
Here is at display a Russian 9K58 Smerch. It was used by Rus-
sia-backed militants to deliver explosive and cluster munitions 
to Ukrainian military positions. The Smerch MLRS has a laun-
cher for twelve 300mm rockets with a range from 70 to 90km. 
https://www.youtube.com/watch?v=fYnBmxjfld4
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tor capability. Proximity sensor firing mode is selectable 
for 3 Meter & 10 Meter height of burst at approach velo-
cities near Mach 2.5. Another example is the new M30A1 
GMLS Alternate Warhead which is retiring an outdated 
cluster-bomb round on the battlefields. The GMLRS Alter-
nate Warhead was designed to engage the same target set 
and achieve the same area-effects requirement as the old 
MLRS sub munition warheads, but without the potential 
danger of unexploded ordnance. The new M30A1 round is 
being implemented to limit duds by replacing the smaller 
explosives with 180,000 tungsten steel bee-bee-sized balls. 
GMLRS uses GPS and Inertial Measurement Navigation 
technology to guide the rocket toward dangerous targets; 
the idea with the new alternative warhead is to use “height 
of burst” explosion technology to destroy an enemy tar-
get through what’s called an “area effect.” The MLRS can 
fire The Army Tactical Missile System Block IA Unitary 
(ATACMS). The ATACMS is a long-range guided missile 
that gives operational commanders the immediate firepo-
wer to win the deep battle. Each ATACMS missile is pack-
aged in a MLRS look-alike launch pod and is fired from the 
MLRS Family of Launchers. ATACMS Block 1A Unitary is 
a unitary warhead version of the ATACMS Block 1A missi-
le, using either the 213kg HE blast/fragmentation warhead 
from the AGM/RGM-84 Harpoon or the 247kg HE blast 
penetration warhead from the SLAM-ER missile to replace 
the 300 sub munitions of the Block 1A. The ATACMS Block 
1A unitary has been designed to minimize collateral dama-

ge and to attack critical target points in all weather.     It 
has IMPROVED MISSILE GUIDANCE SYSTEM (Inertial 
System/Global Positioning System [INS/GPS]). Its 300km 
range allows it to attack targets far behind enemy lines and 
rapid reloading allows for sustained firing. Each ATACMS 
missile can weigh between 1,360kg and 1,633kg. Each is ca. 
4m long and roughly 0.6m in diameter. Instead of the two 
six-packs of rockets, it’s large enough that only two missi-
les can fit on a Multiple Launch Rocket System.

UPGRADED M270 MLRS LAUNCHERS
An upgrade program in 2005 was implemented for the U.S. 
Army’s M270, and later on for several other states. The 
launcher appears identical to M270 but it was designed 
M270A1. It incorporates an improved fire control system 
(IFCS) and an improved launcher mechanical system. This 
allows for significantly faster launch procedures and the fi-
ring of new types of munitions, including GPS guided roc-
kets. The British Army upgrade, M270B1, is similar to the 
A1, but it also includes an enhanced armor package, which 
gives the crew better protection against IED attacks. The 
European upgrade of M270s was an international program 
involving UK, Italy, France and Germany as well as the US. 
The industrial team includes Diehl, MBDA and Fiat Avio. 
The new fire control system (EFCS - European Fire Con-
trol System) was designed by Airbus Defense and Space. 
The upgrade ensures full compliance with the CCM and 
enables the launchers to fire precision GPS-guided muni-
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tions. Italy upgraded its MLRS to MLRS improved. France 
upgraded its M270 for use of 227mm M31 high explosive 
(HE) unitary warhead guided MLRS. The upgrade was 
necessary following France’s ratification of CCM, which 
excluded France’s existing ammunition for the M270. The 
M270 has been in use in the German army since 1990 cal-
led MARS - Mittleres Artillerieraketensystem. After 2010, 
the MARS system has been optimized and further adap-
ted to “network centric operations” (MARS II) in general 
and for operational firing with precision guided rockets. 
All MARS II are equipped with the new ELDS (Electrical 
Launch Drive System/Electronic Positioning System) de-
veloped by KMW, which enables rapid positioning of the 
weapon system and replaces the previous maintenance’s 
intensive hydraulic. A new fully automatic and ozone-free 
fire extinguisher system for the engine compartment al-
lows for automatic fire detection and fire control, even for 
up to 24 hours after the MLRS system is turned off. This 
upgrade package is used in Germany and Italy. MARS II, 
together with the use of precision guided rockets, provides 
a system that provides the desired effect against targets at 
the required precision and range under all weather con-
ditions. Through the upgrade to MARS II and the use of 
the Guided Multiple-Launch Rocket System (GMLRS), a 
range of> 70 km and high hit precision are achieved. The 
fire force is firing of 12 missiles within approx. 60 seconds 
of choice between multiple types of rockets and depending 
on targets, and with optimized sub-ammunition. UK’s 
M270B1s have the improved fire control systems (IFCS). 
Italian, German and French MLRS systems have the Eu-
ropean fire control systems (EFCS) developed by EADS/
Dornier. The ATACMS Block 1, which was used during 
Operation Desert Storm, carries 950 baseball-sized M74 
sub munitions to ranges exceeding 165km. The block IA 
missile extends the range to more than 300km by reducing 
the sub munition payload and adding GPS guidance. The 
US Army fielded the upgraded M270A1 launchers and the 
new ATACMS quick reaction unitary missile in February 
2011, and the US Army placed a $22.1m order for M270 lau-
ncher upgrade kits. In May 2011, the Finnish Army placed 
a $45.3m order to upgrade its 22 M270 MLRS launchers. 

CHUNMOO MLRS
Republic of Korea Army (RoKA) was the user of M270 
(Still using), but the South Korean government awarded 
a development contract to Hanwha in 2009, to develop-
ment a new generation of MLRS. The designation name 
CHUNMOO means “Covering the sky”.  The development 
of CHUNMOO was completed in 2013 and it entered 
mass production in 2014. The MLRS is now fielded with 
the RoKA and Marine Corps. More than 200 units have 
been ordered (with deliveries still ongoing). CHUNMOO 
is a wheeled-vehicle-type launcher firing multi-caliber 
rocket system. CHUNMOO is an accurate and powerful 
next-generation multiple rocket launcher that can serve 
as an effective arsenal for any army artillery.  CHUNMOO 
can outrange and precisely strike the enemy while being 
safely out of range from the enemy’s long-range artillery. 
CHUNMOO is able to fire its weapons and move away 

from the area at high speed before enemy forces are able to 
locate the firing position and execute counter-battery fire 
(shoot and scoot). CHUNMOO’s high accuracy also ensu-
res the safety of nearby friendly forces. Since delivered by 
Hanwha in 2015, it’s the most powerful MRL system in the 
Republic of Korean Army (RoKA) with its capability to fire 
various types of ammunition. With C4I system interopera-
bility, CHUNMOO has a fast reaction time and can launch 
its rockets within some minutes from travelling. A full sal-
vo can be launched directly from the cab, or remotely by 
wire away from the vehicle. The Guided rockets are based 
on GPS/Inertial Navigation System (INS) with long range 
and pinpoint guiding. The launcher can operate various 

Photo: Hanwha CHUNMOO fires the high-explosive 
239mm guided artillery rocket. 
https://www.youtube.com/watch?v=lapt_0jJpWY

Photo: Walter Christian Håland
CHUNMOO MLRS displayed during DX Korea 2018 Exhibiti-
on at Hanwha Corporation’s stand. The 239mm-guided rocket 
(top), the larger missile (below) has the designation KTSSM: 
Korean Tactical Surface-to-Surface Missile, a high explosive-
ly-precision guided ballistic missile. So far the missile has been 
fired from a fixed launcher.
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rockets. CHUNMOO together with the Ammunition Sup-
port Vehicle, have high mobility and battle sustainment. 
CHUNMOO fires two types of ammunition:
• 239mm guided rockets (with 2 rocket pod/containers, 

each disposable container holds 6 rockets). 
• 130mm unguided rockets (with 2 rocket pod/containers, 

each disposable container holds 20 rockets)

230MM-CLASS GUIDED ROCKET
The high explosive 239mm artillery rocket enhances its 
precision by adding up guidance and control system. Two 
type for the guidance: [1] INS/GPS, [2] INS/GLONASS.  The 
CEP is 15m. It has two types of operation functions, impact 
bursting and delay bursting, on which operators could de-
cide as per their purpose. Impact bursting mode is for an-
ti-personnel or for destroying facilities by detonating war-
head when rockets impact the target. Delay bursting mode 
is for attacking inside buildings or bunkers with its delay 
function after the target impact. Maximum range is 80km. 
The quick loading system consists of pod-type rocket pac-
king with 6 rounds per pod.

130MM UNGUIDED ROCKET
The 130mm rocket is an unguided artillery rocket. The 
pods are loaded with 20 rounds. Its high explosive war-
head has a lot of ball fragments thus enabling the rocket to 
destroy facilities more effectually. The rockets have Trajec-
tory Corrected Rocket Fuze which means that the in-flight 
trajectory is corrected by brake disc for improved accuracy 
and reduced dispersion. Maximum range is 36km.

THE LAUNCHER
The launcher for Rockets & Missiles has a loading capacity 
of 2 pods/containers. It has hydraulic driving system and 
digital control system. The firing interval for the 239mm 
Guided Rocket is 5 seconds (60 seconds for 12 rounds)∙ For 
the 130mm Unguided Rocket it’s 0.5 second (20 seconds 
for 40 rounds). The two different rockets can be fired from 
the same platform but have different ranges. The launcher 
has a quick automated self-loading and unloading system. 
CHUNMOO is open for integration of all types of ammu-

nition from other suppliers, as long the communications 
protocols are made available. Meaning the system is not 
limiting the user to one supplier of ammunition.

LAUNCHER VEHICLE
The launcher wheeled vehicle (8X8) is operated by a crew of 
3. The vehicle has independent Suspension, applying Cen-
tral Tire Inflation System (CTIS) & run-flat tire. Protection 
is according to STANAG Level II (Front, Side, Upper, Rear) 
& Nuclear, biological and chemical protection (Collective 
Protective). The dimensions are about 8m in length, 3m in 
width and 4m in height. The combat weight is 31.0 Ton. 
The vehicle has a 450hp Doosan Engine (Korean Made) 
and an Allison transmission. Max Speed is over 80km/h 
and the vehicle has a cruising range of 450km. The vehicle 
can drive up at a gradient of 60% and at a slope of 20%. 
It’s equipped with a navigation System. The firing control 
system is connected to the C4I network. The CHUNMOO 
launcher can also be mounted on other vehicles than the 
Hanwha truck.

AMMUNITION SUPPORT VEHICLE
The wheeled type (8x8) Ammunition Carrier (Shared 
Chassis with Launcher) is operated by a crew of 2. The 
vehicle has the same specifications and protection as the 
launcher vehicle. The vehicle has an articulated hydrau-

lic crane unit with a max payload/reach respectively 2.5 
ton/6 m. The loading capacity is 4 Pods/containers (for 
two CHUNMOO Launchers). Loading control is Manual 
or wired remote. Reloading time is 7 min. or less (2 min. 
was demonstrated at DX Korea 2018). Rockets are factory 
fitted, sealed in the firing tubes and can be stored without 
any maintenance for a number of years.

Photo: Walter Christian Håland
CHUNMOO Ready for fire (demonstration at DX Korea 2018 
for Press). 

Photo: Hanwha
Ammunition Support Vehicle, the wheeled type (8x8) Ammuni-
tion Carrier isoperated by a crew of 2. The vehicle has an arti-
culated hydraulic crane unit with a max payload/reach respec-
tively 2.5 ton/6 m. The loading capacity is 4 Pods/containers 
(for two CHUNMOO Launchers). 
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NEW POSSIBILITIES (IN-DEVELOPMENT, READY 
WITHIN 3 YEARS) 
The KTGMS Korean Tactical Surface-to-Surface Missile 
has a max range of 170km/300km. Two types of missiles: 
Basic one is 170km. By reducing the warhead weight, it 
has the 300km max range. Warhead type is HE Fragmen-
tation/Thermobaric. Guidance is INS/GPS&GLONASS. 
The launcher carries 1 Pod width 1 Round. CHUNMOO 
II will have a max range of 180km.  Warhead Type is HE 
Fragmentation/Thermobaric& Area Suppression Warhead 
and Guidance is INS/GPS&GLONASS. The launcher will 
carry 1 Pod with 2 Rounds. Applying Saab & Boeing’s GLS-
DB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) in CHUN-
MOO Launcher is under discussion. Saab in cooperation 
with Boeing highlighted the GLSDB’s long-range precision 
fires capability at the DX Korea 2018 Exhibition. The GLS-
DB is a long range precision incendiary solution that wi-
dens the capabilities of armed forces. Highly effective and 
accurate over long ranges, the GLSDB is designed to meet 
the evolving needs of today´s and tomorrow´s armed for-
ces. Capable of conducting reverse slope engagements and 
defeating a range of targets, from hardened facilities to 
soft-skinned assets, the GLSDB adds another dimension 
to armed forces´ capabilities. The two companies have de-
monstrated GLSDB’s capabilities for ground forces during 
a test fire where the laser-enabled weapon successfully lau-
nched and then tracked and engaged a moving target at a 
distance of 100 kilometers. It’s a rapid and low-risk opti-
on for ground artilleries needing to address today’s thre-
ats – where standoff capability to pursue moving target 

is essential. Boing and Saab are working together under a 
teaming agreement to offer GLSDB to current and future 
rocket artillery users, using SDB’s proven flight maneuver-
ability capability in a ground-to-ground fires role. In 2015, 
the companies demonstrated that the weapon could wit-
hstand a rocket artillery launch without its performance 
being compromised. Saab and Boeing continue to further 
develop the technology and integration to address current 
and emerging warfighter needs. Watch: https://youtu.be/
kP883020gE0

 
AMERICAN M270A1 VS KOREAN CHUNMOO
Some 1,300 M270 systems have been manufactured in 
the United States and in Europe, along with more than 
700,000 rockets. The production of the M270 ended in 
2003. The last batch was delivered to the Egyptian Army. 
The M270 was in 2006 upgraded to fire guided rounds. 
Range of M26A1/A2 rockets: 45 km, M30/31 rockets: 70 
km, ATACMS/ATACMS Block 1A unitary: 165 or 300 km 
respectively. In 2012, a contract was signed to improve ar-
mor protection and glass windows as well as improve the 
fire control to the HIMAR standard. CHUNMOO is the 
world’s newest and most modern MLRS. Simplicity is the 
most important principle considering the fact that South 
Korea and Norway have a conscript army. That is a charac-
teristic of the CHUNMOO, developed by Hanwha Defen-
se under the leadership of RoKA, with long and very good 
M270 experience. CHUNMOO is a multi-caliber rocket 
system. Range of 130mm rocket: 36km, 239mm rocket: 
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MLRS type M270A1 CHUNMOO

GENERAL
Combat weight 26.1 ton 31 ton
Crew 3 3 (Ammunition Transport Vehicle: 2)

FIRE POWER
12 rockets or two ATACMS missiles 12 rockets or two missiles

Rate of fire 12 (227 mm Guided Rockets)  within 60 
seconds 

12 (239mm Guided Rockets) within 60 
seconds or 40 (130mm Unguided Roc-
kets) within 20 seconds

Max range (Guided) 15 to 70-plus km 80km
Reloading time 3-4 min <7 min
Operable missiles It can fire different types of rockets 

including the extended-range (ER) roc-
kets, and TACMS Block IA missile that 
can reach to 300 kilometers

230mm-class guided rockets 
130mm non-guided rockets, but also 
all types of ammunition from other 
suppliers, as long the communications 
protocols are made available

PROTECTION
Nuclear, biological and chemical pro-
tection

Armor crew cabin protection against 
small arms and shell splinters (Level 
I). incl. NBC protection system. The 
chassis provides protection against 
mine blast and IEDs. 

Cabin (Front, Side, Upper, Rear): STA-
NAG Level II and NBC
collective protective cabin

FEATURES
Supporting capability Improved Fire Control System, Im-

proved Mechanical Launch System, 
Global Positioning System, extended 
range rocket system

Improved Fire Control System, Global 
Positioning System, extended range 
rocket system. Supporting 2 MLRS by 
Ammunition Transport Vehicle

PERFORMANCE
Max speed on road/ range 64 km/h/483km 80km/h/450 km

SLOPE
Gradient 60% 60%
Side slope N.A. 20%
Driveline Tracked, Cummins VTA-903T diesel 

engine, developing 500hp
Tires – Emergency driving capable with 
run-flat tire and CTIS, 450hp Doosan 
Engine and Allison transmission

Country users United States, France, United King-
dom, Germany, Finland, Greece, Italy, 
Japan, South Korea, Bahrain,

South Korea and a Middle East country  
(Specific country name is confidential)

AMERICAN M270A1 VS KOREAN CHUNMOO
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80km, KTGMS: 170km/300 km. The protection levels of 
CHUNMOO crew are in accordance with STANAG Level 
II with NBC protection. The Ammunition Vehicle has the 
same protection. The development of CHUNMOO was 
completed in 2013 and it entered mass production in 2014. 
The MLRS is now fielded with the ROK Army and Marine 
Corps. More than 200 units have been ordered (with de-
liveries still ongoing).

UPGRADING OF NORWEGIAN M270 MLRS VS PUR-
CHASING CHUNMOO
An upgrade of the stored M270 MLRS will probably cost 
some hundred million NOK. This writer has no prerequi-
site for here to write a conclusion about what will be right, 
upgrading old or acquiring new MLRS. That calculation 
and evaluation will be taken care of by the Norwegian De-

fence Materiel Agency (NDMA). NDMA will probably and 
properly put greater emphasis on operational consequen-
ces and life-cycle costs. Seen in a cost-benefit perspective, 
it may be more profitable to spend relatively more funds in 
the investment phase for a new MLRS, if this results in a 
reduction in total costs compared with upgrading the old 
M270s. Either way, to upgrade M270 or acquire CHUN-
MOO, ammunition must be acquired, and then the cost 

of ammunition does not mean anything for the choice of 
MLRS.  The stored M270s can be sold, and thus, be a part 
of an investment in new MLRS, a calculation that presu-
mably is taken into consideration by NDMA. There is a 
potential for cooperation with Nammo on ammunition 
and with KONGSBERG on ODIN FSS – fire support/fire 
control system fielded in Norway and also others. Hanw-
ha has already a very good logistics cooperation with Nor-
way. Hanwha Land Systems is exporting the K9 Thunder 
self-propelled howitzer to India, Turkey, Finland, Estonia 
and Norway (included some K10 ammunition resupply ve-
hicles to Norway).
https://www.youtube.com/watch?v=9G1-Q-YZjnM

SUMMARY
Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) is a 
surface-to-surface system used to attack, neutralize, sup-
press and destroy targets using indirect precision fires up 
to 70-plus km. GMLRS munitions have greater accuracy 
than ballistic rockets with a higher probability of kill and 
a reduced logistics footprint. The current GMLRS family 
of munitions consists of three fielded variants: Dual-Pur-
pose Improved Conventional Munition (DPICM) and the 
Alternative Warhead variants to service area targets; and 
the Unitary variant with a single 90kg -class high-explosi-
ve charge to service point targets with low collateral dama-
ge. GMLRS rockets were utilized extensively in Operation 
Iraqi Freedom/Operation Enduring Freedom and conti-
nue to provide field artillery support in Overseas Contin-
gency Operations. Development efforts include modifying 
GMLRS to extend the maximum range and incorporating 
a side-mounted proximity sensor to improve area effects. 

CONCLUSION
The Multiple Launch Rocket System is a versatile weapon 
system that supplements traditional cannon artillery fires 
by delivering large volumes of firepower in a short time 
against critical, time-sensitive targets. These targets often 
include enemy artillery, air defense systems, mechanized 
units, and personnel. MLRS units can use their system’s 
“shoot and scoot” capability to survive while providing fire 
support for attacking maneuver elements. MLRS is not in-
tended to replace cannon artillery, but has been designed 
to complement it – it’s a FORCE MULTIPLIER.

Photo:  Torbjørn Løvland/Forsvarets Forum 
Norwegian M270 MLRS in storage since 2005. It looks good, 
but it’s not like good vine, longer stored, the better. But during 
storage, some wines are contaminated with cork taint, and not 
usable.
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SCANEAGLE OP ASK

Jaren na de introductie, en aan de vooravond van de introductie van de opvolger Integrator, vond op 29 janu-
ari 2019 de eerste vlucht van de ScanEagle vanaf het Artillerie Schietkamp (ASK) plaats.

Tekst en foto’s: adjudant D.J.M. 
(Derk) de Vries

Na een grondige studie van het be-
schikbare terrein en de geldende 
wet- en regelgeving, maakte 107 Arial 
Systems Battery van het JISTARC haar 
eerste vlucht vanaf het ASK. Dit is een 
doorbraak vanuit opleidings- en trai-
ningsoogpunt omdat 107 ASBt gele-
gerd is op de Luitenant-kolonel Ton-
netkazerne (LtK) die tegen het ASK 
aan ligt, en omdat er vrijwel dagelijks 
gebruik gemaakt kan worden van het 
ASK.
Het ASK biedt schiet- en oefenfa-
ciliteiten voor een groot scala aan 
gebruikers. Naast het schieten met 
artillerie en mortieren zijn er moge-
lijkheden voor schietoefeningen met 
diverse kleinkaliber wapens en de 

laatste jaren neemt het oefenen met 
(ondersteuning van) luchtvaartuigen 
een steeds grotere vlucht. Het ASK be-
schikt over een gereserveerd deel van 
het Nederlandse luchtruim en hiervan 
wordt veel gebruik van gemaakt voor 
oefeningen met (L)RPAS, helikopters 
en vliegtuigen.
Vluchten met de ScanEagle boven het 
ASK hebben wel eerder plaatsgevon-
den, maar kenden dan een start- en 
landingslocatie elders. Met mogelijk-
heden die het ASK biedt is dit niet 
langer nodig, en wordt vliegen boven 
het ASK dus veel eenvoudiger. Dat is 
winst voor 107 ASBt maar ook voor 
de grondgebonden vuursteun, die de 
ScanEagle kan gebruiken voor doe-
lopsporing en -analyse. Zo kan het in-
zetten van artillerie en mortieren ook 
eenvoudiger beoefend worden met 
het huidige Remote Piloted Aircraft 
System ScanEagle en in de toekomst 
met de nog modernere Integrator.
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WOLVENROEDEL NEERGESTREKEN IN BAD 
REICHENHALL

De A-Wolvenbatterij is begin februari naar Bad Reichenhall geweest. Deze Grensverleggende Activiteit vond 
plaats onder winterse omstandigheden. De leerdoelen voor deze oefening waren leiderschap niveau II, door-
zettingsvermogen en Esprit de Corps.

Kan1 Gerritsen 
Kap Geldof

Als voorbereiding op deze oe-
fening heeft de Batterij veel 
kilometers met rugzak afge-

legd, inclusief speedmars. Daarnaast 
is er aandacht besteed aan optreden 
koud weer, lawines en hoe te hande-
len bij een lawine. Hierbij werd ook 
aandacht besteed aan het zoeken naar 
slachtoffers onder de sneeuw, warm-
te-packing maken in geval van onder-
koeling en de afvoer van een lawine-
slachtoffer middels brancard.

De kwartiermakers vertrokken al op 
vrijdag en het hoofddetachement ver-
trok op maandagochtend vroeg naar 
bergsporthotel Fritz am Sand. Onder-
weg nog even langs de Burger King 
waarna we ‘s avonds aankwamen bij 
de legering. Snel werd iedereen gele-
gerd waarna de bevelsuitgiftes voor 
de komende dag plaatsvonden en de 
uitrusting werd voorbereid. 

Op dinsdag ging het A-peloton ski-
en en het B-peloton langlaufen. Het 
Staf-peloton was ingedeeld bij het 
A-peloton. De skiërs werden naar ni-
veau opgedeeld in 2 groepen waarbij 
de wat meer ervaren groep in totaal 

zo’n 32 km heeft afgelegd. Deze dag 
verliep naar wens zonder enige bles-
sures. De doelstellingen die voor deze 
week waren bepaald zijn deze dag 
aangehaald en positief behaald met 
natuurlijk wel verbeterpunten. Een 
belangrijke les die velen deze week 
hebben geleerd is dat langlaufen geen 
sport is voor gepensioneerden, maar 
dat het fysiek behoorlijk zwaar kan 
zijn.

Eenmaal terug bij Fritz am Sand kon 
er gegeten worden, werd de dag geë-
valueerd en kreeg iedereen alweer een 
nieuwe bevelsuitgifte van de groeps-
commandant voor de volgende dag.
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Op woensdag waren de rollen omge-
draaid. Het A-peloton ging skiën en 
het B-peloton ging langlaufen. Ook 
werd deze dag van groepscomman-
dant gewisseld, zo kwamen de kor-
poraals ook aan hun leerbehoefte op 
leidinggevend gebied.
Iedereen had er wel schik in. De om-
geving was mooi en het weer zat ons 
deze week echt mee. Ook inzet en 
doorzettingsvermogen ontbraken 
niet op deze dag. De langlauftocht 
van ongeveer 25 km verliep niet altijd 
volledig vlekkeloos op het gebied van 
techniek: Het was vallen, opstaan en 
weer doorgaan. Maar ondanks dat 
werd geprobeerd de afspraken die 
maandag bij de evaluatie waren ge-
maakt na te komen (niveau 1 zaken, 
elkaar aanspreken, tijden halen etc.).
De loipe (een spoor in de sneeuw, dat 
gebruikt wordt bij het langlaufen) liep 
door tot aan de achterzijde van onze 

legering, waar iedereen uiteindelijk 
heelhuids terug kwam. De spullen 
werden verzameld en ingeleverd en 
net als de dag ervoor konden men-
sen gaat dineren, evalueren en na de 
bevelsuitgifte voorbereiden op de 
komende dag. Van het ontspannen 
momentje in de bar werd dankbaar 
gebruik gemaakt, niet geheel onbe-
langrijk in zo’n week.

Donderdag stond voor het A-peloton 
in het teken van toerskiën en voor het 
B-peloton in het teken van een flin-
ke wandeltocht op sneeuwschoenen. 
Dit was voor vrijwel iedereen nieuw. 
Hier kon je echt merken dat alle groe-
pen vooruit gingen voor wat betreft 
gemaakte afspraken tijdens de evalu-
aties. Het toerskiën was op sommige 
momenten best pittig, maar de omge-
ving maakte veel goed en de onderlin-
ge sfeer was ook top.

Ongeveer halverwege de dag deed 
zich een scenario voor dat er een la-
wine was afgegaan. Hierbij werd er 
gekeken hoe wij als groep hierop re-
ageerden. Dit verliep erg goed. De 
groepscommandant verdeelde de rol-
len en de 2 slachtoffers in het scenario 
werden gevonden m.b.v. de lawinepie-
per (een op het lijf gedragen zender) 
en het bijbehorende materiaal. Aan-
sluitend werd de tocht hervat en na 
vele uren klimmen (17 km), mochten 
we aan het einde van de dag gelukkig 
naar beneden glijden. Na aankomst bij 
Fritz am Sand kregen we vrijwel direct 
een bevelsuitgifte van de Sgt distribu-
teur om de komende uren een enorm 
sneeuwhol voor een groep te gaan 
maken. Ondertussen moest er gege-
ten en geëvalueerd worden. Er werd 
een verdeling gemaakt en de opgedra-
gen tijd werd met succes gehaald. Het 
sneeuwhol was immens en geschikt 
om een groep in de meeste barre om-
standigheden te laten overleven.
 
Op de laatste dag wisselden de pelo-
tons weer van rol en nam het A-pelo-
ton deel aan de sneeuwschoentocht 
en het B-peloton aan het toerskiën. 
Ook deze dag werd er weer geoefend 
hoe een slachtoffer in een lawine te 
zoeken en met een brancardslee te 
verplaatsen. Dit alles gebeurde onder 
behoorlijke tijdsdruk, waarbij de pe-
lotons fysiek tot het uiterste gingen 
om de tijden te halen. Na bijna 12 km 
op sneeuwschoenen was het einde 
in zicht, werd de oefening afgesloten 
met een evaluatie en werd de legering 
opgeleverd. Om 19.00 uur verlieten 
we Fritz am Sand waarna we na een 
hele nacht rijden op zaterdagochtend 
vroeg weer op onze vertrouwde kazer-
ne in ‘t Harde terug waren. Na een ge-
zamenlijke kop koffie konden we gaan 
genieten van een welverdiend verlof.

Tijdens deze grensverleggende acti-
viteit in Bad Reichenhall zijn zowel 
individueel als binnen de groepen 
grote stappen gemaakt. Er zijn betere 
leiders gemaakt, het doorzettingsver-
mogen is tot het uiterste getest en de 
roedel is nog sterker geworden. De 
A-Wolvenbatterij is een eenheid om 
trots op te zijn!!
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LUCHTVERDEDIGERS IN MALI

Sinds 1 mei zijn zijn wij, Owi Marc en Wmr1 Guido,  in Mali om daar twee van de drie functies binnen het 
Informations Operations team, kortweg Info Ops team in Gao te vervullen. Wij zijn beiden al geruime tijd 
werkzaam bij het 1 Civiel en Militair Interactie Commando (1 CMICo) uit Apeldoorn.

Owi Marc 
Wmr1 Guido

Aangezien het Info Ops team luchtverdedigers-zwaar 
is leek het ons een goed idee om eens verslag te 
doen van onze werkzaamheden en het verblijf in 

Mali. Het Info Ops team valt onder de LRRPTGDF, wat 
staat voor Long Range Reconaissance  Patrol Task Groep 
Desert Falcon. In de wandelgangen uitgesproken als 
“Lurp”. De oudere luchtverdedigers zijn natuurlijk bekend 
met dit soort verbasteringen. Binnen de LRRPTG zijn we 
niet de enige luchtverdedigers. Kap Norman is de J2 en ook 
de GLOH, Kap Paul, is een een wapenbroeder. We zijn er 
nog niet. De LNO voor de LRRPTG in Bamako is Maj Dan-
ny, ook een oude bekende. Zoals al 
beschreven bestaat het Info Ops team 
uit drie personen. Marc is team-C en 
schuift aan bij de LRRPTG-staf. In 
de operatieplanning geeft hij advies 
over de effecten die de wijze van op-
treden op groeperingen in het gebied 
kunnen hebben. Vaak is met kleine 
aanpassingen in de wijze van optre-
den veel te winnen. Ook de inzet van 
de Info Ops Adviseur tijdens opera-
ties ligt bij Marc. Aangezien Marc en 
Guido elkaar al jaren kennen is dit al-
tijd een gezamenlijk, creatief proces.   
Guido is Adviseur naar de pelotons. 
De laatste persoon  is Kap Caroline, 
de Analist van het team. Geen lucht-
doelartillerist maar we hebben haar 
geaccepteerd. Eigenlijk is Information 
Operations een coördinerende func-
tie op stafniveau. Toch gaan wij regelmatig de poort uit. 
Guido doet dat hoofdzakelijk tijdens de operaties waarbij 
hij de eenheid adviseert en assisteert op het gebied van 
gespreksvoering met de groeperingen en bevolking. Ook 
Presence, Posture, Profile (PPP) advies behoort tot zijn rol. 
PPP gaat verder dan helm op, helm af. Aanwezigheid in 
het gebied op zich is al een uiting naar de groeperingen. 
Als je daar bewust mee omgaat kan het bijdragen aan re-
ductie van Threat To the Force (TTTF) en Threat To the 
Mission (TTTM). Voor de “boots on the ground” houdt dat 
Freedom of Movement (FoM) en Freedom of Action (FoA) 
in. Guido weet hier door zijn ervaringen op dit gebied en 
zijn creativiteit in alle gevallen een juist advies  te kunnen 

geven. Daarbij komt natuurlijk ook dat op het moment 
dat men juist omgaat met PPP, de benaderbaarheid van 
de LRRPTG groter wordt. Al met al resulteert dat in het 
makkelijker bij informatie komen om SA/SU te creëren. En 
dat is precies waarvoor de de LRRPTG in Mali aanwezig is. 
Ondanks dat wij in Sector East verblijven is de LRRPTG 
een middel van de Force Commander in Bamako om infor-
matie te halen in de lastiger te bereiken gebieden.  In prin-
cipe zijn wij dus door heel Mali inzetbaar. Vandaar LR in 
LRRPTG. Marc doorloopt met de staf de TBM-processen 
waarmee de operaties gepland worden. Daarbij hanteren 
de analist en Marc een gedragsanalyse-methode waarmee 
we ongewenst gedrag in kaart brengen waarop vervolgens 
een interventie-strategie gemaakt wordt. Hiervoor wor-
den geregeld gesprekken gevoerd met doelgroepen binnen 
de lokale bevolking.

Deze LRRPTG waarvan wij deel uit-
maken is inmiddels rotatie 5 en is 
geformeerd door de Luchtmobiele 
Brigade. Het overgrote deel van het 
personeel komt van 13 Infbat uit As-
sen. Van hoog tot laag een professio-
nele eenheid waarin wij als enablers al 
snel opgenomen waren. De werkdruk 
ligt hoog en er moet regelmatig ge-
piekt worden om die professionaliteit 
ten volste ten uitvoer te kunnen bren-
gen. Er zijn nogal een aantal factoren 
die het werken hier tot een uitdaging 
kunnen maken. Ten eerste natuurlijk 
de temperatuur. De ligt regelmatig 
ruim boven de 40 graden. Dat vergt 
nogal wat van zowel personeel als ma-
terieel. Ook het stof heeft de nodige 
invloed. Dat dringt overal in door en 

is zo fijn dat het zelfs tijdens het wassen niet meer uit de 
kleding gaat. De uitrusting die meegaat tijdens operaties 
heeft dus veel onderhoud nodig. Op kamp Castor is het 
goed toeven. De werk- en slaapvertrekken hebben aircon-
ditioning dus de temperatuur speelt minder een rol. Als 
je de poort uit gaat voor operaties dan is die airconditio-
ning er in veel gevallen niet. Dan maakt de optelsom van 
het klimaat, het dragen van de persoonlijke uitrusting, de 
lange dagen en korte, gebroken nachten dat men hier alle 
militaire skills tot in de puntjes moet beheersen. Dat zit 
bij 13 Infbat wel goed. Op 13 september keren wij terug in 
Nederland. Mocht je ons niet zien of hebben gezien tijdens 
het Korps-kaderdiner dan weet je nu waarom.
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Nederlands artillerie museum

ZUTPHEN HEEFT WEER EEN KANON 

Als je in 2018 googelde op Zutphen en kanon, dan kreeg je als treffers een straatnaam Kanon in een buiten-
wijk van Zutphen aan de westzijde van de IJssel en  de naam van een restaurant Herberg ‘t Kanon aan de 
Kanonsdijk eveneens aan de “overkant” van de IJssel. Nu is er ook een weer sprake van een echt kanon in 
Zutphen.

Lkol art bd F.T. Dürst Britt 
nederlandsartilleriemuseum.nl

Zondag 16 december 2018 klonk 
om 12.00 uur het symbolische 
eerste (en meteen ook laatste) 

schot. Met een luide knal is het festi-
val Sprookjesstad Zutphen van start 
gegaan. Die knal kwam uit het kanon 
dat onlangs op de Bult van Ketjen is 
geplaatst. Wethouder Annelies de Jon-
ge stak de lont aan. Voordat de wet-
houder de lont aanstak, vertelde Frits 
Dürst Britt, secretaris van het Ne-
derlands Artillerie Museum, over het 
kanon. Veel mensen waren naar dit 
afvuren van het kanon gekomen, on-

der wie Hans & Grietje, Sneeuwwitje 
en andere LARP’ers. Zij gingen na het 
schot het toegestroomde publiek voor 
in optocht naar de binnenstad.
Zutphen was eeuwenlang ommuurd 
door vestingwerken, die de vijand bui-
ten de stad moesten houden. Delen 
van de vestingmuren zijn nog altijd 
zichtbaar, zoals het Bourgonjebolwerk 
aan de IJsselkade, beter bekend als de 
Bult van Ketjen. (De laatste benaming 
verwijst naar de locatie van een vil-
la van een houthandelaar die op die 
plaats heeft gestaan.) Op de Bult van 
Ketjen kun je nog goed zien dat Zut-
phen een oude vestingstad is. Hoewel 
er in de wijk Noorderhaven vorig jaar 
veel kogels uit de vestingtijd zijn ge-
vonden, had de gemeente geen kanon. 
Zo ontstond het idee om met de nieu-

we inrichting van de IJsselkade op de 
Bult van Ketjen een kanon te plaatsen, 
net als in vroegere tijden. Met hulp 
van Constant Willems kwam men in 
contact met luitenant-kolonel klu b.d. 
Jan Wijdemans. Hij was gedurende 
zijn hele loopbaan betrokken bij ex-
plosievenopruiming en hij weet veel 
over kanonnen en ander geschut. Via 
hem zijn er twee lopen in bruikleen 
verstrekt door het Nederlands Artil-
lerie Museum op ‘t Harde. Constant 
Willems maakte het ontwerp voor 
de houten ombouw (het zogenaamde 
rolpaard of affuit). Mede dankzij een 
bijdrage van het Gilde Stadswandelin-
gen is dit idee nu gerealiseerd.
De tweede loop die door de stichting 
NAM beschikbaar gesteld zal t.z.t. 
op een andere plek aan de IJsselkade 
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REUNIE ORKEST ARTILLERIE 
TROMPETTERKORPS
ARTILLERIEJAARCONCERT 2019
In de afgelopen periode is er hard gerepeteerd op het nieuwe muziek-
programma ‘ROA ON FREEDOM TOUR’ dat zal worden gepresenteerd 
op het artilleriejaarconcert dat dit jaar op zaterdag 13 april in Renswoude 
(Gelderse Vallei) zal worden gepresenteerd. Als concertlocatie is dit jaar 
gekozen voor de Rabo-zaal van het gebouw van Muziekvereniging Ons Ge-
noegen te Renswoude. Net als vorig jaar wordt een bijdrage geleverd door 
de tamboersectie.
Vrienden van het ROA kunnen gratis entreekaarten bestellen via roa@het-
net.nl .
 
GEPLANDE OPTREDENS IN 2019
De planning repetities en optredens voor 2019: zie onze website www.reu-
nieorkestartillerie.nl voor evt. wijzigingen. 

JAARPLANNING 2019: ROA ON FREEDOM TOUR.
13 april Artillerie jaarconcert in Renswoude
4 mei Herdenking Capitulatie Duitsland WO2 op de Basis in 
 Doorn
14-16 juni` Ondersteuning Tweedaagse Mars Luxemburg
29 juni Veteranendefilé in Den Haag (middag)
29 juni Veteranentaptoe in Den Haag (avond, Binnenhof)
14 juli Ensemble ondersteunt kerkdienst in Haamstede
15 augustus Herdenking einde WO2 ZO-Azië op de Basis in Doorn
31 augustus Garnizoensdag in Coevorden
14 september Open Monumentendag en Reünie Artillerie op de LbO
15 september  Opmaat naar Prinsjesdag in Den Haag
26 oktober Bevrijdingsfeest Bergen op Zoom

Mocht U nog een beroep willen doen op het ROA voor een optreden, 
meldt U dat dan tijdig via ftdurstbritt@kpnmail.nl. 
De repetities zijn (tenzij anders aangegeven) op de zaterdag vanaf 10.00 
tot 14.30 uur in de sportzaal op de Legerplaats bij Oldebroek in ‘t Harde. 
In 2019 zijn de volgende repetities gepland die ook door belangstellenden 
bezocht kunnen worden: 9 en 2 maart en 11 mei, 1 juni en 10 augustus, 5 
oktober en 16 november, 7 en 21 december. 
I.v.m. de toegangscontrole tot het kazerneterrein, worden bezoekers ver-
zocht zich vooraf aan te melden bij Frits Dürst Britt
Lkol art bd F.T. Dürst Britt
www.reunieorkestartillerie.nl

in stelling worden gebracht. De bei-
de lopen zijn afkomstig uit de Prins 
Maurits kazerne in Ede, waar ze wa-
ren opgesteld voor de Johan Willem 
Frisokazerne(gebouw) waarin het Op-
leidingscentrum van de Luchtdoelar-
tillerie was gevestigd. Wie weet waar 
deze lopen vandaan zijn gekomen 
voordat zij bij het OCLUA terecht zijn 
gekomen?

KANON 7 VELD IN DE KORPS-
ZAAL
In december is het schilderij dat in 
opdracht van de stichting NAM is 
geschilderd door Alexis J. Brakke en 
zijn maestro Alessio Lungu, met enig 
ceremonieel opgehangen in de Korps-
zaal Veldartillerie. Het is een artistie-
ke impressie van een foto waarop een 
zes-span met een kanon type 7 Veld 
op mars door een inundatie van de 
Hollandse Waterlinie tijdens de mobi-
lisatie 1939-1940. Het is te bezichtigen 
in de Korpszaal van de Historische 
Collectie Korps Veldartillerie (HCK-
VA), ook bekend als “het Artilleriemu-
seum”.
Wmr1 art Alexis Brakke is momenteel 
werkzaam als Senior Opleider bij de 
School Initiële vorming Onderofficie-
ren (SIVO) van de Koninklijke Mili-
taire School (KMS) op de Legerplaats 
Ermelo. 

KANON15 CM K VAN HET NATIO-
NAAL MILITAIR MUSEUM (NMM)
In het verenigingsblad van de Vrien-
den van het NMM, trof ik een artikel 
aan van de hand van Paul van Brakel 
(voormalig museummanager van het 
Artilleriemuseum) en Arco Seton (be-
heerder NMM) waaruit mag worden 
geconcludeerd dat ook het NMM de 
mogelijkheid aangrijpt om haar ar-
tilleristisch erfgoed voor een breder 
publiek beschikbaar stelt. In dit geval 
betreft het een gerestaureerde affuit 
voor een kanon 15cmK waarop een 
nieuwe replica loop, gefreesd uit mas-
sief hardschuim en voorzien van een 
afwerklaag van polyester. Het kanon 
is te bezichtigen in fort Fort Giessen 
dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie.

INFORMATIE GEZOCHT EN GEVONDEN
Helaas geen reacties over het 
houten kanon uit Indië. 

NIEUWE INFORMATIE GE-
ZOCHT 
• Waar komen de kanonslopen 

uit de JWF-kazerne in Ede 
vandaan?

• Aan welke artillerieofficieren 
is het ingelijste gravure “EN 
BATTERIE” doorgegeven?

• Kent U de nam van de officier 
op de foto?

Lkol art bd F.T. Dürst Britt
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SCHENKINGEN

De stichting Nederlands Artillerie Museum heeft in de afgelopen periode de volgende schenkingen mogen 
ontvangen.

• Kap H.J. Schaatsbergen: een 
broek, jas, stropdas DT.

• Maj art E.H.K. Balk: een kist staf-
kaarten (voor 1940).

• Aooi inf b.d.F van Dijk: een stuk-
kenprijs 1984 (25 Pdr )

• Kap art b.d. P. Mous: bouwteke-
ningen van geb 168 LbO “Ambu-
lance“.

• Maj art E.C. Jaques, kap art J. Lei-
sink en aooi art J.D.P. de Kuiper: 
ingelijste coin en scherven van 
het eerste schot met Excaliber-
munitie (en de romp van een eta-
lagepop die het heeft overleefd.

• Dhr. J.de Weert: een originele 
rood-witte vlag Indonesië anno 
1946 veroverd door 3-2-RVA op 
het spoorwegstation Buitenzorg 
(Bogor).

• Kap art b.d. H. Bosker: diverse 
miniatuurvuurmonden en een 
boekenstandaard.

• Maj b.d. F. Koolschijn: een model 
lanceerinrichting M289 op on-
derstel M 139D (HJ op lanceerwa-
gen).

• Aoomb J. Meeuwsen: voorschrif-
ten bereden Artillerie KMA 1905.

• Aooi art b.d. D. Douwma: een 
burka (blauw) en een burka zwart 
(beide uit Afganistan).

• Maj art b.d. w. v.d. Vleuten: een 
BG-granaat 105mm met buis, een 
granaat TP inert, vuurregelings-
materiaal, een opzetkijker M114 
en een afvuurslot 25 pr.

• Mw. E. Bruning- Martel uit de na-
latenschap van haar echtgenoot 
bgen art bd J. Bruning d.t.v. kol 
art bd J. van Ballegooij: een huls 
25 pdr met inscriptie en een schil-
derij Officierscantine.

• Mw. Sonderen-te Vaarwerk: een 
aantal jaargangen van het pro-
vinciaal blad van Gelderland 
1815-1860 inb indices; idem 1940-
1946; alfabetisch register op het 
staatsblad van het Koninkrijk der 
Nederlanden 1814-1884 en een 
twaalftal historische boeken.

• Kap art b.d. A. Heikoop: diver-
se uniformen waarbij een GkT 
en een gvt, 5 x foto, een fluit aan 
koord, een houten model kanon, 
3x vs verbindingen (voor WO2), 
handboek soldaat en een veldzak-
boek off’n, divers glaswerk, een 
knopenschaar, een halsdoek 41 
Afdva.

• Lgen art b.d. P.J.E.J. Striek: een 
baby T-shirt 41 Bravo en een inge-
lijste kopergravure “En Batterie“ 
van Kratkė.

Alle schenkers worden bij deze nog-
maals hartelijk bedankt voor hun bij-
drage om het Artilleristisch erfgoed te 
completeren.

BIJZONDERE SCHENKING
Tijdens een bezoek van VOA Fries-
land aan de HCKVA heeft lgen art 
bd P.J.E.J. Striek een ingeljste koper-
gravure geschonken aan de stichting 
NAM. Het kunstwerk is opgehangen 
en te bewonderen in de Korpszaal 
Veldartillerie.  Het betreft “EN BAT-
TERIE”, een kopergravure van Kratké 
(naar Edouard Detaille). De gravure is 
in 1891 gemaakt door Charles-Louis 
Kratké (1848-1921) naar een schilde-
rij van Eduard Detaille (1848-1912) en 
door beide kunstenaars gesigneerd.

Het betreft een charge van een batte-
rij van het bereden artillerieregiment 
van de Franse IIIe keizerlijke Garde, 
waarschijnlijk tijdens de Frans-Pruisi-
sche Oorlog.
Het schilderij van Detaille hangt in 
het Musée de l’Armée in Parijs.
De gravure komt uit de nalatenschap 
van luitenant-generaal der artillerie 
Frederik Gustaaf Alexander van Ermel 
Scherer (1841-1914). Deze was Gouver-
neur der Residentie van 16 november 
1900 tot 15 oktober 1909.
De gravure is telkens doorgegeven aan 
een artillerieofficier. Laatstelijk van 
kolonel Karel Klein (1927-2017) aan 
Luitenant-generaal Peter Striek.
Is U bekend aan welke artillerieofficie-
ren deze gravure in bezit hebben ge-
had, dan wordt U verzocht dat aan de 
HCKVA te melden.

Heeft U nog voorwerpen en/of docu-
mentatie met een relatie naar Defen-
sie en in het bijzonder naar de Artil-
lerie en waarvan U afstand wenst te 
doen? 
In dat geval even bellen met 0525-
657310 of e-mail artilleriemuseum@
mindef.nl  voor een afspraak om het 
af te leveren in ’t Harde om het op te 
laten halen.

Lkol art bd F.T. Dürst Britt

ARTILLERIE ATTENTIES

 
Via het Artilleriemuseum in ‘t Har-
de worden diverse artilleristische 
artikelen aangeboden. Een batig 
saldo komt ten goede aan de ex-
ploitatie van de exposities. Be-
stellingen kunnen worden gedaan 
via artilleriemuseum@mindef.nl  
in ’t Harde.
  
Lkol art bd F.T. Dürst BrittLkol art bd F.T. Dürst Britt
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OORLOGSKRUIZEN POSTUUM UITGEREIKT AAN 
VERMOORDE KNIL’ERS 
De nabestaanden van zeven soldaten die in de Tweede We-
reldoorlog tijdens de Japanse aanval op Nederlands-Indië 
op gruwelijke wijze werden vermoord, namen zaterdag 19 
januari 2019 op het Nationaal Ereveld in Loenen een Mo-
bilisatie-Oorlogskruis in ontvangst. De krijgsgevangen sol-
daten behorende tot de kustbatterij Peningki-Karoengan, 
twee plaatsen aan de zuidwestkust van het eiland Tarakan 
werden op 19 januari 1942 uit vergelding voor het doen 
zinken van twee Japanse schepen om het leven gebracht. 
In totaal ging het om 215 kanonniers en soldaten, hun li-
chamen werden in zee gegooid. Ruim 70 jaar later namen 
enkele nabestaanden van de vermoorde soldaten uit het 
Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) de onder-
scheiding op het Nationaal Ereveld Loenen in ontvangst.
Op het ereveld werden aan nabestaanden de Mobilisa-
tie-Oorlogskruizen uitgereikt. Zeven jaar geleden werd 
daar een speciaal monument voor ze onthuld, nadat actri-
ce Wieteke van Dort van een nabestaande hoorde over het 
drama. Zij maakte zich hard voor een monument omdat 
de vermoorde soldaten slechts een zeemansgraf hadden 
gekregen. Tijdens de postume uitreiking van de oorlogs-
kruizen was ze wederom aanwezig om bij het monument 
een aantal liederen ten gehore te brengen. Het jaarlijks 
aanwezige detachement van de luchtdoelartillerie en het 
DGLC gaf uiting aan een passend eerbetoon aan deze ge-
sneuvelde KNIL-veteranen
Verdediging Tarakan door de Karoenganbatterij.
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Hans van Griens-
ven reikte de zeven Mobilisatie-Oorlogskruizen uit. De 
KNIL-soldaten waren in 1942 gelegerd op het eiland Ta-
rakan voor de oostkust van Borneo. Bij de verdediging van 
Tarakan wisten de KNIL-soldaten twee Japanse mijnen-
vegers tot zinken te brengen. Maar ze wisten niet dat de 
strijd eigenlijk al was opgegeven. De Japanners hadden de 
telefoonlijnen doorgesneden, daardoor had het capitula-

tiebericht hen nog niet bereikt. Toen de ¬commandant de 
vijandelijke schepen zag gaf hij dan ook opdracht het vuur 
te openen. Uit wraak voor de tot zinken gebrachte mij-
nenvegers besloten de Japanners de KNIL-soldaten na de 
verovering van Tarakan over te brengen naar een van hun 
schepen. Daar werden ze met bajonetten neergestoken en 
vervolgens geboeid overboord gegooid, op de plek waar de 
twee mijnenvegers tot zinken waren gebracht.

Ook de Apeldoornse nabestaanden van Henk Maigret ont-
vingen een oorlogskruis. Het Mobilisatie-Oorlogskruis is 
een Nederlandse onderscheiding, ingesteld door koningin 
Wilhelmina, in een koninklijk besluit van 11 augustus 1948. 
Op 1 december 1992 stelde koningin Beatrix het kruis op-
nieuw in waarbij de voorwaarden werden gewijzigd en het 
besluit van 1948 werd herroepen. Het kon worden aange-
vraagd, en vervolgens gekocht, door militairen en oud-mi-
litairen die in werkelijke Nederlandse dienst zijn geweest 
in een periode rond 1940. Het kruis diende in 1948 zelf 
aangevraagd te worden bij de ‘Commissie betreffende het 
Mobilisatie-Oorlogskruis’ dat in Den Haag zetelde. De ge-
decoreerden moesten 7,50 gulden voor het kruis betalen.
Het door Frans Smits ontworpen Mobilisatie-Oorlogs-
kruis 1939-1945 is een vierarmig, bronzen kruis met een 
middellijn van iets meer dan 4 centimeter. De armen lijken 
op zwaardpunten. Tussen de armen van het kruis zijn twee 
gekruiste steekwapens, het besluit spreekt van ‘stormdol-
ken’, op een kleine stralenbundel geplaatst. In het midden 
van het kruis is de in de mobilisatiedagen gedragen helm 
van de Nederlandse infanterie geplaatst met daarop een 
lauwertak.De achterzijde is vlak, met in een cirkelvormig 
uitgediept vlak de in reliëf uitgevoerde tekst ‘DEN VADER-
LANT GHETROUWE’, een citaat uit het Wilhelmus. Het 
lint is paars met een smalle oranje middenstreep.

Een nieuw verschenen boek over 
onze Grootmeester der Artillerie.
“Prins Frederik der Nederlanden 
(1797-1881)

GENTLEMAN NAAST DE 
TROON”
Auteur: Anton van de Sande
Het prestige van de Oranjes in 
de negentiende eeuw was gro-
tendeels te danken aan de in-
tegere prins Frederik, die vaak 
optrad als troubleshooter en de-
corumbewaker in de familie. Het 
levensverhaal van deze tweede 
zoon van Willem I biedt een in-

kijkje in de ‘inburgering’ van het 
koningschap in Nederland. De 
prins was kroongetuige van het 
autocratische bewind van zijn 
vader, van de geruisloze politieke 
omwenteling in 1848 én van de 
stuurloosheid onder Willem III. 
Door zijn hoofdrol in het leger, in 
de vrijmetselarij en in de Maat-
schappij van Weldadigheid werd 
Frederik zelf bruggenbouwer tus-
sen monarchie en volk bij uitstek. 
De levenslange vriendschap met 
Wilhelm I, maar vooral ook zijn 
huwelijk met Louise van Pruisen, 
gaf hem bovendien een sleutel-

positie in de 
‘internationale 
der monarchie-
en’. Wie een 
goed beeld wil 
krijgen van de 
wijze waarop 
de Oranjemo-
narchie zich in 
de negentien-
de eeuw heeft 
ontwikkeld, kan niet om prins 
Frederik heen.
‘Deze rijk geïllustreerde biografie 
laat zich lezen als satellietboek 
bij de drie koningsbiografieën.’
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Artillerie veteranen associatie

INSCHRIJFPROCEDURE NEDERLANDSE 
VETERANENDAG 2019

Op zaterdag 29 juni wordt er bij voldoende animo een AVA-detachement geformeerd voor deelname aan 
de Veteranendag en het -defilé in Den Haag. (Alleen voor veteranen.) U kunt meelopen, meerijden of op de 
tribune zitten. Ook Uw partner/begeleider is welkom. Ook bestaat de mogelijkheid om de bijeenkomst in de 
Ridderzaal en/of op het Binnenhof mee te maken. (Geen rollators of rolstoelen; er wordt mogelijk geloot). 

Inschrijven is mogelijk tot 1 mei 2019 bij www.vetera-
neninstituut.nl/diensten/direct-regelen >>‘Mijn Vi’. 
‘Mijn Vi’ is een speciaal beveiligd deel van de Vi-website 

waar veteranen digitaal de dienstverlening kunnen rege-
len met het Vi. Vermeld duidelijk dat U als veteraan van de 
AVA wil inschrijven.
Indien U niet beschikt over internet, kunt U om in te 
schrijven ook bellen naar het Veteranenloket (tfn 088-
3340000) van het Veteraneninstituut. Ook hier duidelijk 

aangeven dat U als veteraan van de AVA wilt inschrijven
U dient zich EERST in te schrijven bij het Veteraneninsti-
tuut en dat DAARNA ook te melden bij de AVA (mailadres: 
nlvd2019kra-kva@outlook.com). Coördinator voor het 
KVA is Gerrit Bosch, voor het KRA is dat Arjan Dijkhuizen 
en voor het KLUA is dat Jakob Tonnis.

Lkol art bd F.T. Dürst Britt
www.artillerieveteranen.nl

Artillerie onder de aandacht

OFFICIERSKRUIZEN 2018: ERKENNING VOOR 
JAREN VAN LANGDURIGE DIENST

Ze werden op 6 december 2018 
voor de 174e keer uitgereikt: de 
officierskruizen. Krijgsmacht-
breed ontvingen meer dan 1.100 
officieren een medaille voor 
langdurige dienst. “Een mooie 
traditie”, aldus Commandant der 
Strijdkrachten luitenant-admi-
raal Rob Bauer bij de uitreiking in 
Den Haag. “Defensie hecht groot 
belang aan uw loyaliteit. Dat vind 
ik ook wel mooi, een traditie die 
zich aanpast aan de tijd en niet 
aan betekenis verliest.” 

Net als bij de invoering in 1844, 
zijn de budgetten voor Defen-
sie en de salarissen een thema. 

“Maar het tij is gekeerd”, aldus 
Bauer. “Defensie heeft er meer 
geld bij gekregen. We kunnen 
weer bouwen en zijn dat ook aan 
het doen. We voelen nog altijd 
de gevolgen van een kwart eeuw 
bezuinigen op onze krijgsmacht, 
maar er is zeker een nieuw per-
spectief. Het is cruciaal dat ook 
binnen Defensie het vertrouwen 
weer gaat groeien. Dat we de 
juiste talenten binnen halen en 
de ervaring binnen de organisatie 
weten te behouden. Ervaring die 
er bij u in ruime ‘mate aanwezig 
is. Ervaring die u in 15, 20, 25, 30 
of zelfs 35 jaar heeft opgebouwd. 
In die tijd bent u de organisatie 

24 uur per dag en 7 dagen per 
week trouw gebleven.”   
Bij de marine ontvingen 213 mi-
litairen het Officierskruis of het 
wisselcijfer 20, 25, 30 of zelfs 35. 
Bij de landmacht waren het er 
543. De luchtmacht ging het om 
294 officieren en bij de mare-
chaussee om 63.

Lkol art bd F.T. Dürst Britt
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Restauratieproject van het vestingaffuit

IN OUDE LUISTER HERSTELD

Onlangs is het affuit van een kanon 15 cm K gerestaureerd (inv. nr. 061000). Een uniek stukje vestingartillerie 
uit de collectie van het NMM is in zijn oude luister hersteld. Niet alleen door de restauratie zelf, maar ook 
door de plaatsing in Fort Giessen. Dit fort, dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, brengt het 
stuk terug ‘in situ’. 

MOBILITEIT BIJ DE ARTILLERIE. 
De ontwikkeling van de artillerie gedurende de 19e eeuw 
kenmerkt zich in een grotere behoefte aan mobiliteit. De 
gevechten bij Quatre-Bras (1815) hadden bewezen dat door 
snelle verplaatsingen in het veld, de artillerie een grote rol 
is gaan spelen. Dit kreeg zijn weerslag in de organisatie van 
het wapen. Het inmiddels opgerichte Korps Rijdende Ar-
tillerie (1793) luidde snelle verplaatsingen met paarden in 
en er kwamen regimenten veldartillerie. Dit streven naar 
mobiliteit had uiteraard gevolgen voor de uitvoering van 
de kanonnen en hun onderstel: licht in gewicht, wend-
baarheid, snel in stelling brengen, snel in te spannen. 
Echter door de ervaringen gedurende de mobilisatie tij-
dens de Eerste Frans-Duitse Oorlog (1870-1871), bleek 
dat er organiek ook eenheden voor de stellingen en linies 
nodig waren naast de beweeglijke troepen in het buiten-
gebied. Zulke eenheden vereisten een geheel eigen bewa-
pening, kennis en opleiding. De vestingwet (officieel: ‘Wet 
tot regeling en voltooiing van het vestingstelsel’) van 1874 
voorziet in een dergelijk verdedigingsplan. De vestingartil-
lerie verwordt tot een eigen korps. 
Omdat het lichtere veldgeschut geen grote objecten kon 
vernietigen, bleef het vestinggeschut van belang. Echter 
vereiste het zwaardere geschut met grotere kalibers andere 
vormen van affuiten. Geschut met een vaste opstelling in 
forten hoefde uiteraard niet verplaatst te worden. Geschut 
in linies met een aarden vestingwal moesten echter wel in 
stelling gebracht worden en hadden een zogenaamd rad 
affuit (met wielen). 

Het affuit van het kanon van 15 cm K heeft een systeem van 
stelraderen voor de fijn afstemming van de vuurmond. De 
elevatie was het zwaarst om in te stellen. Vandaar dat hier-
voor een getrapt systeem van twee tandwielen ingebouwd 
was. Het tweede stelwiel was bedoeld om het systeem te 
vergrendelen.
Het moge duidelijk zijn dat het schieten over een aarden 
wal betekent dat de vuurmond hoog op 
een affuit geplaatst is. De treeplanken maakten het moge-
lijk bij het systeem te komen en in te stellen.

RESTAURATIE AFFUIT KANON 15 CM K
Het affuit is in meerdere opzichten uniek. Er zijn nog maar 
weinig originele affuiten van een dergelijke stuk geschut 
in originele staat bewaard gebleven. Dit exemplaar is ex-
tra bijzonder omdat sporen van granaatinslagen zichtbaar 
zijn, afkomstig van de beschietingen op kasteel Doorwerth 
tijdens de Operatie Market Garden waar het museum des-
tijds gevestigd was. 
Jarenlang lag dit object uit de Doorwerthcollectie van het 
voormalige Legermuseum te verstoffen in ons voormali-
ge depot in Grave. Recent is het stuk gerestaureerd en in 
langdurig bruikleen afgestaan.  Het staat nu prominent 
opgesteld in een remiseloods van een fort in het Brabant-
se Giessen. Afgelopen april vond de feestelijke inhuldiging 
plaats. Daarmee kwam er op een fort van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie opnieuw een 15cm stuk geschut te staan. 
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De oorspronkelijke setting is hiermee hersteld. 
De restauratie is uitgevoerd door Historic Engineering in 
Schalkwijk en mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen 
van Erfgoed Altena, een regionale erfgoedkoepel.

RESTAURATIE 
In juni vorig jaar is de restauratie gestart. Het is in samen-
werking met de Koninklijke Landmacht met zwaar trans-
port vanuit ons depot naar het atelier van Historic En-
gineering in Fort Honswijk vervoerd waar de restauratie 
plaatsvond. 

Met name voor de reconstructie van de loop is gebruik ge-
maakt van originele tekeningen en voorschriften. In het 
museumarchief is fotomateriaal aanwezig van de opstel-
ling van het affuit op de binnenplaats van kasteel Door-
werth.
De op het eerste gezicht niet al te beste staat van het affuit, 
bleek bij nader inzien de tand des tijds aanmerkelijk goed 
te hebben doorstaan. Zo is het affuit nog geheel intact en 
op veel plaatsen zijn originele verfresten aanwezig.  Sinds 
zijn opstelling in kasteel Doorwerth is het nooit meer 
overgeschilderd. 
De restauratie is dan ook zeer terughoudend uitgevoerd 
en vooral gericht op conservering en preservering van het 
bestaande object, om zoveel mogelijk zijn actuele staat te 
behouden. Met uitzondering van de beide treeplanken en 
twee spaken in het wiel zijn er geen onderdelen vervangen. 
Dit laatste was nodig in verband met de stabiliteit van het 
wiel. De houten spaken zijn gemaakt van Azobé, een soort 
hardhout. Het linker wiel leek in goede staat, maar door 
krimp is er veel ruimte ontstaan tussen de verschillende 
schenkels. Deze zijn ten behoeve van de stabiliteit met 
houten wiggen opgevuld. 

De nieuwe delen zijn herkenbaar omdat ze voorzien zijn 
van een laklaag in een contrasterende teint ten opzichte 
van de rest. 

Het metalen lichaam van het affuit is gereinigd. Dit was 
noodzakelijk omdat het, na zo lang in opslag te zijn ge-
weest, sterk was vervuild. Na reiniging is er zowel op de 
geschilderde als de door corrosie aangetaste delen een pre-
serverende laag gezet. Deze is reversibel en kan dus in de 
toekomst makkelijk worden verwijderd. 
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Om het geheel compleet te maken is het affuit voorzien 
van een nieuwe replica loop, gefreesd uit massief hard-
schuim en voorzien van een afwerklaag van polyester. 
Daarbij is gekozen voor een loop die zo dicht mogelijk het 
origineel benadert, maar zonder technische onderdelen 
zoals bijvoorbeeld het sluitstuk. Het montagepunt voor de 
loop is in tegenstelling tot de rest van het affuit wel ge-
maakt van metaal. 

Bij de montage is de loop op de oorspronkelijke positie op 
het affuit geplaatst en ook zijn de mechanische instelrade-
ren met de bijhorende blokkering weer werkend gemaakt. 
Daardoor is het mogelijk om de oorspronkelijk hoek van 
het geschut in te stellen. 

In april van dit jaar is de restauratie voltooid en op trans-
port gegaan naar Fort Giessen. Daar is het met behulp 
van vrijwilligers in een oude, gerestaureerde remiseloods 
geplaatst. Samen met het daar ontwikkelde educatiepark 
maakt het deel uit van de presentatie over mobilisatie tij-
dens de Eerste Wereldoorlog. Bij speciale gelegenheden 
kan het stuk naar buiten worden gereden over een speciaal 
daarvoor aangelegde stalen rail met U-profiel. Zo werd een 
uniek stuk uit onze collectie een nieuwe blikvanger op een 
fort uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een mooi voor-
beeld van collectiemobiliteit! 
 

Arco Seton/ Paul van Brakel

Uitnodiging

FAMILIE BARBECUE EN BUFFET 2019
Op zaterdagmiddag 22 juni zal er op de Knobbel in ‘t 
Harde, in samenwerking met het Nederlands Artillerie 
Museum (HCKVA), een exclusief feest worden georga-
niseerd voor alle leden en hun familie. Onder het genot 
van een barbecue en buffet heeft u vanaf 15.00 uur de 
gelegenheid elkaar te treffen en bij te praten. In de nabij-
heid van het museum zullen diverse activiteiten worden 
georganiseerd voor de kinderen. Uiteraard bestaat daar-
naast de mogelijkheid om de collectie van het museum 
te bezoeken.

De kosten voor deze barbecue en het buffet bedragen: 
• Kinderen 0-4 jaar gratis
• Kinderen 4-12 jaar € 5,-
• Kinderen 12-17 jaar € 7,50
• Vanaf 17 jaar € 22
Inschrijving kan via het VOAWeb (www.voaweb.nl) tot uiterlijk 1 juni aanstaande. Op de website vindt u tevens de 
betalingsmogelijkheden. 
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Oproep

VOA/JOINT FIRES MEETS PARLIAMENT
aansluitend op de 70ste Algemene Ledenvergadering  van de -Vereniging Officieren Artillerie - in Den Haag

DEFINITIEVE DATUM: 26 JUNI 2019 

Na de 70ste ALV voor de leden van de VOA (de convocatie met agenda voor de ALV van het HB volgt), waar wij welkom 
worden geheten door de Minister van Defensie, Hare Excellentie mw. Ank Bijleveld (CDA), gebruiken wij de lunch op het 
Plein Kalvermarkt Complex (PKC), de locatie van de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie.

De Wapenoudste der Artillerie, de brigade-generaal Rob Jeulink, nodigt alle officieren van de Artillerie en de 
Grondgebonden Luchtverdediging, lid of geen lid van de VOA uit om deel te nemen aan het  middag- en/
of avondprogramma (lunch, bezoek aan de Tweede Kamer, groepsfoto op het bordes van het Ministerie van 
Defensie, aperitief en diner).

De gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal aan het Binnenhof in Den Haag staan een grootscha-
lige renovatie te wachten. Het Binnenhof wordt vanaf 2020 tot 2026 in één keer gerenoveerd. Het is daarom de laatste 
kans om nog voor de renovatie ons politieke regeringscentrum te bezoeken.
Het voor iedere officier zeer interessante en inhoudelijke middagprogramma dat in het teken staat van bestuur, politiek 
en strategie en waaraan ook de Staatssecretaris van Defensie, Hare Excellentie mw. Barbara Visser (VVD) bij aanwezig zal 
zijn, bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Een carrousel met drie onderdelen onder begeleiding van (Tweede Kamer) leden van de Vaste Commissie voor 

Defensie van de Tweede Kamer: 
- Het bezoek aan de grote vergaderzaal en aan de plenaire vergadering van de Tweede Kamer. 
- De rondleiding door de (oude) Kamergebouwen. 
- De informatiefilm over de parlementaire democratie, gezeten in de oorspronkelijk Tweede Kamer bankjes.

2. De paneldiscussie over politieke en militaire thema`s. Aansluitend op de carrousel staat exclusief de “Oude Zaal” 
voor ons ter beschikking. De zaal waar tot 1992 de Tweede Kamer vergaderde (bekijk de Oude Zaal op Google 
Streetview). De officieren van de Artillerie worden in de “Oude Zaal” welkom geheten door mw. Khadija Arib (PvdA), 
voorzitter van de Tweede Kamer. Deelnemers aan de paneldiscussie zijn leden van verschillende politieke fracties 
van de Vaste Commissie voor Defensie, waaronder mw. Hanke Bruins Slot (CDA, veteraan (Afghanistan), Comman-
dant Panzerhouwitzer detachement , KL .) en dhr. André Bosman (VVD, veteraan (Kabul), vlieginstructeur bij de 
Koninklijke Luchtmacht en eerder vluchtcommandant en squadronvlieger, KLu), en militaire vertegenwoordigers 
waaronder brigade-generaal Rob Jeulink, plaatsvervangend Directeur Plannen bij de Bestuursstaf van het ministerie 
en commodore Dick van Ingen, Directeur Integraal Beleid van de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie,

3. Muzikaal optreden. Aansluitend vindt op het Plein voor de ingang van de Tweede Kamer een optreden plaats van 
”onze” Fanfare ‘Bereden Wapens’ (FBW). Dit is een cadeau van de jubilerende VOA aan de stad Den Haag.

4. Groepsfoto. Na het optreden van de fanfare wordt de traditionele groepsfoto gemaakt. Wij stellen ons hiervoor 
op voor en op het bordes van Plein 4, het Ministerie van Defensie. Als iedere artillerie officier komt, wordt dit een 
unieke groepsfoto! En de plek is zondermeer uniek. Nooit eerder heeft de gelegenheid zich voorgedaan om met het 
gehele officierskorps van de Artillerie (de Veldartillerie, de Rijdende Artillerie en de Grondgebonden Luchtverdedi-
ging) actief dienend of buiten dienst) gezamenlijk op de foto te gaan. Zorg dat U er bij bent!

5. Tenslotte het aperitief en het diner, verzorgd door het op één na beste Paresto- restaurant van Defensie: op het PKC.
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AANMELDING ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
2019 VERENIGING OFFICIEREN ARTILLERIE

woensdag 26 juni 2019 Den Haag

U meldt zich voor deelname aan de Algemene Leden-
vergadering aan via het   aanmeldingsformulier dat u 
vindt op onze  VOA-Website   www.voaweb.nl , 

Tevens maakt u vóór 3 juni 2019 het bedrag, voor het 
programma waaraan u deelneemt, over op:
IBAN:  NL 37 INGB 0008 1000 18 
t.n.v. penningmeester VOA, o.v.v. ALV 2019.

Eén week voor de ALV/ dagprogramma ontvangt u 
het bewijs van deelname. Deze heeft u, naast het op-
gegeven ID type , nodig om het PCK te betreden.

De WOA, het Hoofdbestuur van de VOA en de afdeling Den Haag hopen velen van u op woensdag 26 juni 2019 te ont-
moeten in Den Haag, Internationale stad van Vrede en Recht. Den Haag, de stad die in deze laatste week van juni volle-
dig in het teken staat van de Nationale Veteranendag op 29 juni 2019.

De Commissie van Voorbereiding 
(ALV 2019 VOA en VOA/ JOINT FIRES meets Parliament)
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In Memoriam

HENRI ANDRE COUZY

Op zondag 10 maart kwam toch nog vrij onverwacht een einde aan het bewogen leven van Hans Couzy. 
Een veel bewogen maar ook een veel besproken leven. In allerlei opzicht.

Hans zou officier worden. Zo veel was wel duidelijk. Afkomstig uit een familie van officieren, met een va-
der die generaal was. Hans kende het milieu en had een goed stel hersens; hij doorliep dan ook probleem-
loos de KMA en werd beëdigd tot artillerieofficier. Alras werd duidelijk dat de Koninklijke Landmacht 
hier niet alleen te maken had met een intelligente jonge officier, maar ook met een persoonlijkheid met 
nieuwe, frisse ideeën. Natuurlijk vielen die niet altijd in goede aarde. Kenmerk van zijn ideeën was wel dat  
veelal achteraf bleek dat hij het bij het rechte eind had.

Nieuwe eigenschappen werden zichtbaar tijdens zijn commando over de C-Batterij 11 Afdeling Rijdende 
Artillerie. Zijn vermogen om samen te werken met officieren, onderofficieren en rijders kwam hier tot 
volle bloei en leidde tot vriendschappen gedurende zijn verdere leven. Na zijn afstuderen aan de Hogere 
Krijgsschool, enige staffuncties – waarin hij zich kon ontplooien in zijn specialiteit: het geven van ge-
vraagd en vooral ongevraagd advies - en het voorzitterschap van de Nederlandse Officieren Vereniging, 
werd Hans in 1978, op jonge leeftijd, Commandant Korps Rijdende Artillerie. Je zou het bij zo’n indruk-
wekkende cv als die van Hans niet zeggen, maar dit was de mooiste functie uit zijn carrière. Hier kwam 
alles samen. Leiding geven, een grote vriendenkring van beroepsmilitairen en reserveofficieren, en de 
mogelijkheden zijn vaardigheden op het gebied van overleg en het bedenken van realistische, innove-
rende alternatieven verder te vergroten. Hans was al een trouwe bezoeker van samenkomsten van het 
Korps Rijdende Artillerie, en bleef dat gedurende zijn hele leven. Zijn vriendelijk optreden, gepaard aan 
een scherp zicht op interessante visies van collega’s, maakte hem tot een graag geziene gast.

Na zijn korpscommando kwam de loopbaan van Hans in een stroomversnelling. Zo was hij Directeur 
Materieel KL, en later ook Bevelhebber der Landstrijdkrachten. Maar ook in die periode bleef hij met een 
groot hart een positieve interesse tonen voor het Korps.

Natuurlijk leed Hans onder de kritiek van de media over zijn verantwoordelijkheden inzake het drama 
in Srebrenica en zijn verhouding met de toenmalige Minister van Defensie. Na zijn vertrek uit werkelijke 
dienst schreef hij dat van zich af in zijn boek “Mijn jaren als Bevelhebber”. Dat was kritisch, maar niet 
rancuneus. Hans werd een trouwe bezoeker van de VOA in zijn woonplaats Den Haag. En was ook daar 
snel onmisbaar. Ongevraagd advies kan je altijd en overal gebruiken.

De laatste jaren ging zijn gezondheid ras achteruit. Zijn geest begon hem in de steek te laten. Maar wij 
herinneren ons Hans Couzy als die interessante man, met frisse inzichten en een warme persoonlijkheid. 
Moge hij rusten in vrede.

Hans Sonneveld, Kolonel van het Korps Rijdende Artillerie
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In Memoriam

HENDRIK PIETER BEETS
Luitenant-kolonel van Bijzondere Diensten b.d.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

26 april 1931                               12 december 2018

Henk werd in 1950 ingelijfd in het Artilleriemeetregiment, in opleiding genomen tot officier en in 1951 
bevorderd tot kornet. In 1952 werd hij op de KMA aangenomen als cadet bestemd voor het Wapen der 
Artillerie. In het 2e studiejaar werd hij ingedeeld bij het Regiment Veldartillerie (RVA) van Essen en volgde 
een detachering bij 42 Afdva. Op 1 augustus 1955 werd hij beëdigd tot 2e Luitenant. Een detachering bij 
de Artillerieschool en de Luchtdoelartillerieschool volgden i.v.m. een applicatiecursus veld- resp. lucht-
doelartillerie. Een overplaatsing naar het RVA Prins Maurits en een tewerkstelling bij 42 Afdva. Na zijn 
benoeming tot 1e Luitenant volgde in 1959 een overplaatsing naar 109 Afdva In datzelfde jaar volgde hij 
de cursus ‘on the job training voor Honest John Cader personnel’ bij 1st Missilebattallion 33rd Artillery in 
Ansbach. Na een korte detachering bij de Staf en stafbatterij 1 Lka volgde in 1960 een overplaatsing naar 
19 Afdva. Eind datzelfde jaar een detachering bij het Depot Veldartillerie.

In 1967 volgde hij de cursus als voorlichtingsofficier en in 1968 volgde een plaatsing bij staf 13 Painfbrig en 
later bij 41 Pabrig. Een reeks plaatsingen als voorlichtingsofficier volgden bij de Legervoorlichtingsdienst, 
bij de staf BLS, als Hoofd Sectie Voorlichting bij de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie 
(MvD), en in 1977 tenslotte als Adjunct-directeur Algemene Personeels- en Legerzaken tevens Hoofd van 
de Afdeling Voorlichting van het MvD. In die functie werd hij bevorderd tot lkol. Op 1 mei 1986 heeft hij 
met eervol ontslag de dienst verlaten. Henk voelde zich in de laatste fase van zijn carrière in het “Haag-
se” en buiten het Wapen, toch een artillerist en heeft zich ook als voorlichter volledig ingezet voor het 
Wapen der Artillerie. Henk, rust in vrede. Ik wens zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel 
sterkte bij het verlies van hun vader en opa. 

Frits Dürst Britt, Secretaris Nederlands Artillerie Museum
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Actieve Dienst Verlaten

RANG NAAM WAPEN RANG NAAM WAPEN

Lkol R. van Putten art
 J. Govers  luart

Maj E.J. Kosters art
 A.R.P. de Bruyn luart
 S.H.T. Duijs luart

Elnt E.L.H. Willekens  luart

Bevorderderingen

RANG NAAM WAPEN RANG NAAM WAPEN

Kol J.W. Ganzevles art

Lkol C.J.T. Schumacher art
 A. de Kruis  art

Maj T.A.J. van den Berg  luart
 J. Overheul  art
 J.P.H. Havers  art
 J. Nogarede  art
 C.T. van der Zeeuw  luart

 

Kap D. van den Wollenberg  art
 H.J.T. Zijderveld  art
 J. van Wijk art
 E.A.C. van Engelen  art
 J.S. Joosten  art
 B.N. Turkan  luart

Elnt K.A.R.E. Houthuizen  luart
 J. Lodder  art
 J.J.C. Sprangers  art
 T.M. Wencker  art
 F.M. Jussen  luart

Tlnt R.C.F. Abbing  art
 C.G. Linton  art

Overleden

RANG/ TITEL NAAM WOONPLAATS OVERLIJDENS LEEFTIJD
   DATUM

Lkol b.d. H.P. Beets REEUWIJK 12 dec 2018 87 jaar
Maj b.d. F.G.M. de Haas VOORSCHOTEN 25 jan 2019 82 jaar
Elnt (R) b.d. P. van Donk Alphen aan den Rijn 8 maart 2019 91 jaar
Lgen b.d.  H.E. Couzy Den Haag 10 maart 2019 78 jaar
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80+ Jarigen

DATUM JAAR RANG/ TITEL / NAAM WOONPLAATS

03 mei 89 Lkol b.d. P.J. Pol DRONTEN
03 mei 81 Lkol b.d. G.J.C. Claasz Coockson NIJEVEEN
06 mei 80 Elnt (R) b.d. P. Goosen MUNSTERGELEEN
07 mei 87 Maj b.d. R.J. Krale ZUNDERT
10 mei 94 Maj b.d. A.W. van Drecht EPE
10 mei 89 Kap b.d. A.W. Sorber  HARDERWIJK
11 mei 86 Elnt b.d. J. van Alphen CLEVELAND
16 mei 89 Bgen arts b.d. H.J.P. Beerstecher OEGSTGEEST
21 mei 85 Elnt (R) b.d. M.H.L. Raaff DORDRECHT
24 mei 87 Lkol b.d. H. Kormelink NUNSPEET
25 mei 83 Kap b.d. G.W. Zijlstra GEULLE
28 mei 89 Elnt b.d. P. Slot GORINCHEM
29 mei 88 Elnt (R) b.d. Drs J. Jacobs ‘S-GRAVENHAGE
31 mei 94 Elnt (R) b.d. P.J. Wierks HILVERSUM

02 juni 83 Kap (R) b.d. C. Robbe ‘S-GRAVENHAGE
02 juni 93 Maj (R) b.d. Drs A.J. van der Meer SASSENHEIM
03 juni 85 Elnt (R) b.d. F. Holzhaus MIJNSHEERENLAND
04 juni 81 Elnt (R) b.d. Mr G.J. Bijleveld HAARLEM
05 juni 84 Elnt (R) b.d. R.E. Kamp BILTHOVEN
07 juni 83 Elnt (R) b.d. Mr J. van Bodegom BEETSTERZWAAG
08 juni 80 Maj b.d. J.J. Noorman HAREN
11 juni 83 Elnt (R) b.d. G.H.M. Smals HAAREN
11 juni 80 Lkol b.d. P.E. Otten EPE
14 juni 90 Elnt (R) b.d. J.C. Osseweijer VAASSEN
18 juni 94 Elnt (R) b.d. C.J.H. Hoek RIJSWIJK ZH
18 juni 81 Elnt b.d. J.W. Bredewout LOCHEM
21 juni 80 Maj (R) b.d. E. Laméris ‘S-GRAVENHAGE
23 juni 83 Maj b.d. H. Hoogland EINDHOVEN
26 juni 89 Elnt b.d. G.J. Dop GORINCHEM

04 juli 89 Kol b.d. Genie J.A.M. Stenger VOORSCHOTEN
20 juli 89 Maj (R) b.d. J.B. Al MAASEIK
20 juli 84 Elnt (R) b.d. E. van de Weerd EDE
21 juli 82 Elnt (R) b.d. Ir T.G. van der Meer ‘S-GRAVENHAGE
22 juli 83 Elnt (R) b.d. J.D. Beintema MUSSELKANAAL
26 juli 81 Kol b.d. J. Kroon KAMPEN
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CADETTEN WAPENVERENIGING ‘DE ARTILLERIST’
Vz: C-wmr Sander Vernooij
Secr: C-wmr Max Hart
Penm: C-kpl Yannick Spohr
1e lid: C-kpl Mikkie van Veen
2e lid: C-kpl Stijn Visser en Fahnenjunker
Dennis Teilmanns
Adviseur: Lkol (R) b.d. T. Bijlsma
Co-adviseur: Kap T. van Nunspeet
Adres CWVA: postbus 90002, 4800 PA, Breda

CORRESPONDENT VOOR BELGIË
J.B. Al, maj (R) b.d., lid ledenraad
Tel/fax: +32 89 50 47 49
E-mail: jean.b.al@belgacom.net
Grensoverschrijdend:
(IBAN) BE26 0001 6111 0229

FRYSLÂN
Vz: R. Steensma, kap (R) b.d.
Secr: ir. J.P. ten Sijthoff, elnt (R) b.d.
Penm: A.B. Kooistra, lkol (R) b.d.
Lid: ir. J.P. ten Sijthoff, elnt b.d., lid ledenraad
Tel: 051 - 146 49 11
E-mail: jp.tensijthoff@gmail.com

GELDERLAND
Vz: M. van Pelt, lkol tit b.d.
Secr a.i. / lid ledenraad: Ir. J.N. Dekker elnt (R) b.d.
Tel: 031 - 741 49 89
Email: jaap_dekker@hetnet.nl
Penm: Mr. C. Venemans, lkol (R) b.d.
Lid: plv lid ledenraad: J. Penning lkol b.d

’S-GRAVENHAGE
Vz: C.J. van Harmelen, lkol (R) b.d.
Secr / lid ledenraad: ing. P.J Antonissen,
lkol (R) b.d.
Penm: ing. T. van der Plas, maj (R) b.d.
Lid: ing. C. Robbe, kap (R) b.d.
Lid: A. Viskil, elnt (R) b.d.
Tel: 070 - 386 19 56
E-mail: pjantonissen01@kpnmail.nl

ROTTERDAM
Vz / lid ledenraad: ir R.P. Peters, lkol (R) b.d.
Tel: 0168 - 85 23 32
Mobiel: 0610 - 41 52 51
E-mail: Petersmain@cs.com
Penm: G. Massy, kap (R) b.d.

NOORD
Vz: C.A.J. van Malkenhorst, lkol (R) b.d.
Secr: A.Ch. van Goor, lkol b.d.
Penm: als boven
Lid: E.S. Alberga, maj (R) b.d.
Lid ledenraad: D.H.H. Heyse, maj (R) b.d.
Tel: 059-167 4 654
E-mail: acvangoor@kpnmail.nl

OLDEBROEK
Vz: P. Winckelmolen, kol b.d.
Secr: drs. G.M. de Jong, maj (R) b.d.
E-mail: jong@gijs-riadejong.nl
Penm: W.S.P. Lemmens, lkol b.d.
E-mail: wsplemmens@gmail.com
Lid: R.F. Schuurman, Lkol

UTRECHT EN NOORD-HOLLAND
Vz: vacant
Secr: M.J. Hilbrands, elnt (R) b.d.
Penm: J.W.G. Hallensleben, maj (R) b.d.
Lid: ir R.H.J. Maltha, elnt (R) b.d.
Tel: 020 - 496 81 40
E-mail: mjhilbrands@cs.com

ZUID-OOST
Vz: P. Goosen, elnt (R) b.d., lid ledenraad
Secr: ing. R.A.M.M. van Santvoord, lkol (R) b.d.
Penm: drs J.H. Kruit, elnt (R) b.d.
E-mail: roelandvs@hotmail.com

ZUID-WEST
Vz: B.H.Th. Mooren, kap (R) b.d., lid ledenraad
Secr: J. Brethouwer, maj b.d.
Penm: drs R.P.M. van Mechelen, lkol (R) b.d.
Tel: 076 - 503 37 99
E-mail: joh.brethouwer@planet.nl

GUNNERS
Vz: T.M. van Lieshout, lkol
Vice Vz: K. de Richemont, lkol b.d.
Secr: S. Ober, maj
Lid: J.P. Tiedink, maj
Lid: J. Mulder
Lid: M. Aspers, kap
Secr: VOA “Gunners” t.a.v. Lkol van Lieshout
MPC 35C - Postbus 1000 - 8084 ZX ‘t Harde

PARTNERVERENIGING OFFICIERSMESS BLAZING 
SKIES
Vz: R.F.H.M. Keijenberg, maj
Secr: N.J. Hoetjes, kap
Penm: S.A.T. Slippens, kap
Lid: B.A.R. Pijls, elnt
Lid: K.A.R.E. Houthuizen, tlnt
Lid: N. Jeuring, elnt
Lid: J.A.E. Ackermans, tlt
Lid: C. Sweep, tlt
Email: dglc.offmess.blazing.skies@mindef.nl
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VERSLAGEN AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

‘s-GRAVENHAGE

NOVEMBER-BIJEENKOMST
Meteen na het Duitse “Begrüssungs-
signal” geblazen door Boni, nodigde 
voorzitter Kees onze procantor Tony 
uit om zich bij Boni te voegen voor 
het aanheffen van het eerste couplet 
ter begroeting van onze erevoorzit-
ter Willem Loos. Ook begroette hij, 
zij het zonder speciaal signaal onze 
landelijk voorzitter Bart Rosengarten 
en vertelde uitgebreid wat Bart na de 
maaltijd in het kort zou gaan vertellen. 
Tegen het einde van zijn inleiding kon 
hij 2/3 van de wat verlaat arriverende 
Katwijkse batterij in de personen van 
Teun van der Plas en Jan Kreuger ver-
welkomen wat, wegens hun functies 
bij de voorbereiding daarvan, aanlei-
ding voor hem was om nog eens aan-
dacht voor de ALV van 22 mei 2019 te 
vragen. Het echte einde van zijn inlei-
ding kwam met het aankondigen dat 
Guus van Erp en Jan Willem Tellegen 
de wijn aan tafel zouden aanbieden en 
dat nu meteen Boni een rondje zou 
aanbieden.

Namens de wijnaanbieders wilde 
Guus op dat moment al kwijt hoezeer 
zij tweeën het op prijs stelden dat ze 
na lange tijd de weg naar de VOA had-
den teruggevonden. Boni deed het 
daarna op zijn manier met eerst het 
blazen van de “Mars van de Groene 
Baretten” om vervolgens te vertellen 
hoe hij via zijn vader Kees Rietveld en 

Ferry Einthoven en het schieten bij de 
M.S.V. De Kanonnier als Commando 
tussen ons artilleristen verzeild was 
geraakt. Hij had zijn neef Bert Derk-
sen, die voor vakantie over was uit Ca-
nada, meegenomen en we zijn er zeker 
van dat Bert na onze bijeenkomst spijt 
zal hebben dat hij destijds niet in mi-
litaire dienst en toch zeker niet bij de 
Artillerie is geweest. Het tweede cou-
plet was de beloning voor Boni maar 
hij kon daarvan niet lang nagenieten 
want vrijwel meteen moest hij “Het is 
voor de kok in de keuken” blazen. Aan 
tafel kregen uiteraard de wijnaanbie-
ders ook hun beloning in de vorm van 
het vierde couplet. Erg lang natafelen 
konden we niet want Kees begon de-
monstratief met stoelen te schuiven 
om zo een auditorium te vormen voor 
onze spreker.   

Bart begon met een samenvatting van 
de toekomstplannen voor onze VOA 
die er op gericht zijn om aan te pas-
sen aan de veranderende krijgsmacht 
met behoud van het eigen karakter 
om daarna in te gaan op de toekomst-
plannen voor onze Artillerie. Hij wees 
er op dat terwijl het Westen – en spe-
cifiek de NAVO – bezig was met het 
oogsten van het vredesdividend, de 
Russische Federatie is doorgegaan 
met ontwikkelen wat datzelfde Wes-
ten onaangenaam verrast moest vast-
stellen bij enkele recente acties. De 
benodigde inhaalslagen moeten voor 
onze Artillerie leiden tot de uitbrei-
ding van het aantal actieve PzH’s, het 
streven naar een afdeling voor iedere 
brigade met de bij het type brigade 
passende vuursteunmiddelen, het 
overwegen van herinvoering van ra-
ketartillerie en dit alles met verster-
king van de doelopsporingsmiddelen. 
Kortom, de Artillerie lijkt terug van 
weg geweest. Pikante bijzonderheid 
daarbij is de taak van de Wapen Tra-
ditieraad voor nummering en naam-
geving van de eenheden en mogelijk 
zelfs delen daarvan. Naar aanleiding 

daarvan informeerde Jan Kreuger of 
wij niet als afdeling één stuk zouden 
kunnen adopteren. 

Om Bart blijvend te herinneren aan 
zijn voordracht – en de daarvoor no-
dige verre reis – overhandigde Kees als 
dank een fraaie struik. Tevens over-
handigde hij voor het Artilleriemuse-
um de baret van Jaap Vrolijk die mee 
naar Indië was geweest. Een “linear 
baret” dus of zou dat alleen voor “li-
near aquavit” gelden?   Al met al een 
gezellige, maar zeker ook leerzame 
avond.  

EINDEJAARS-BIJEENKOMST
De gelederen van de Haagse afde-
ling waren wat gedund, deels door 
lichaamsgebreken – eigen of van 
partner – en deels door Kerstvakan-
ties – al begonnen of in het koffer-in-
pak-stadium. Wellicht mede daardoor 
werd voorzitter Kees bij zijn opening 
meteen gul door aan te kondigen dat 
zowel een rondje vooraf als de wijn 
aan tafel door het bestuur werden 
aangeboden. Het wekte wat verwon-
dering want wij zijn toch geen open-
bare instelling, die aan het eind van 
het jaar resterende gelden plotseling 
gaat opmaken om dan aan het begin 
van het volgende weer blij met op-
gestoken handje te komen bedelen. 
Nou ja, bedelen; het is meestal meer 
opeisen! Maar Kees werd eerst zake-
lijk want na het eerste couplet ter ere 
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van erevoorzitter Willem Loos, blikte 
hij vooruit naar de op een nieuwe da-
tum vastgestelde ALV 2019 en wel 26 
juni 2019. De Korpscommandanten 
hebben beloofd dat ze hun officieren 
er toe zullen aanzetten om op die da-
tum in groten getale naar Den Haag 
af te reizen. Dat wordt dus dringen ! 
Vervolgens gaf hij secretaris Piet gele-
genheid om bekend te maken hoe de 
afdeling Den Haag had gereageerd op 
diverse actiepunten en vragen uit de 
vergadering van de Ledenraad van 17 
oktober.

Gelukkig konden we daarna snel 
overgaan tot een van de belangrijkste 
doelstellingen van onze bijeenkom-
sten en wel het eerste rondje. Pen-
ningmeester Teun bleek niet alleen 
een gulle gever maar ook een zoetge-
vooisde procantor zodat met trompe-
tondersteuning van Boni het tweede 
couplet er goed uitkwam.  Toen Kees 
ons opriep naar de troggen en daarbij 
verklapte dat het deze keer geen bal 
gehakt  maar een blauwe hap was, kon 
Max van Leeuwen niet anders roepen 
dan: “Eindelijk gerechtigheid”. De 
maaltijd smaakte overigens niet alleen 
Max maar ons allemaal voortreffelijk 
zodat we uit volle borst het derde cou-
plet zongen en speelden, mede omdat 
de rode wijn een prima smeermiddel 
was. Er werd ook over ernstige on-
derwerpen gesproken aan tafel  zoals 
bijvoorbeeld het verenigingsleven. We 
waren het over eens – hoewel  lang 
niet mee eens – dat de uitdagingen 
van het hedendaagse leven het voor 
velen moeilijk maken om keuzes te 
maken of prioriteiten te stellen. Wat 

echter als ooit in de toekomst bij het 
maken van keuzes of het stellen van 
prioriteiten de behoefte aan vereni-
gingsleven ontstaat en mocht blijken 
dat de vereniging – en dat hoeft dan 
niet perse de onze te zijn want het 
blijkt een algemeen verschijnsel – er 
niet meer is ?  Het was maar goed 
dat het klimaatakkoord pas de dag na 
onze bijeenkomst zou worden bekend 
gemaakt want dan zouden we ook 
nog zijn beland in een gedachtewisse-
ling over idealisten, realisten en fata-
listen.  Gelukkig was er voor ons geen 

reden om echt bedroefd te worden 
want als snel  zou het 17 januari 2019 
zijn en zouden we elkaar weer zien in 
gebouw 147.

NIEUWJAARS-BIJEENKOMST
Het kostte wat moeite om de troe-
pen verzameld te krijgen vandaar 
dat voorzitter Kees pas tegen half zes 
aan zijn welkomstwoord begon. Het 
ritueel van het eerste couplet voor 
erevoorzitter Willem Loos begon let-
terlijk met een wanklank omdat inval-
ler-procantor Piet zo vals inzette dat 
Boni geen daarbij passende toon op 
zijn trompet kon vinden. Maar mee-
zingen is makkelijker dan voorzingen 
dus uiteindelijk kwam het Haagse 
VOA koor toch nog tot een geslaagde 
uitvoering. Kees ging verder met een 
aantal personele en zakelijke mede-
delingen maar vroeg daarna aandacht 
voor de aanwezigheid van Pip Toms-
on, die na het overlijden van haar 
man Kees Hienekamp begunstiger is 
geworden en dat volgens haar zeggen 
zal blijven tot ze gaat hemelen. 

Haar aanwezigheid in deze bijeen-
komst was een compensatie omdat ze 
als – vrouwelijke – begunstiger niet 
aan het Barbaradiner kan deelnemen. 
Nu werd ze toegezongen met het vier-
de couplet, ingezet door de als pro-
cantor meer ervaren Teun. Teun wilde 
het jaar ook verder goed beginnen en 
kondigde een rondje van het bestuur 
met als gevolg glazen vullen en twee-
de couplet zingen.

De mediterraan getinte maaltijd 
moest een keer worden onderbroken 
want Cor Soeteman had wel aange-
kondigd dat de door hem aangeboden 
wijn was ter gelegenheid van zijn 84e 
verjaardag maar hij was nog niet toe-
gezongen. Dus kwam nu het toedrin-
ken en het zingen van het derde cou-
plet. Na toetje en koffie kwamen we 
tot de conclusie dat we het jaar 2019 
op passende wijze hadden ingezet.
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GELDERLAND

DECEMBER-BIJEENKOMST
Dankzij het feit dat de Arnhemse no-
tarissen hun eindejaarsborrel voor het 
eerst sinds jaren niet op onze tweede 
vrijdag in december hebben gepland 
zijn wij gelukkig weer eens in de ge-
legenheid  deze maand bijeen te zijn 
in onze zo vertrouwde bodega. Dat 
laten we dan ook niet aan onze neus 
voorbijgaan menen elf onzer en trek-
ken zo’n tien dagen na onze geslaagde 
Barbaraviering de stoute schoenen 
aan en trotseren de kou om het jaar 
in de warmte van onze bodega uit te 
luiden. Na het eerste drankje volgt 
het ene verhaal na het andere. Na een 
hilarisch, maar ook ingewikkeld en 
daarom niet na te vertellen verhaal 
van Evert vertelt oud-voorzitter Jos 
een verhaal dat hij uit de mond van 
onze oud-marinier Rien heeft opgete-
kend. Rien legde destijds zijn mannen 
in Nieuw Guinea de terugvliegrou-
te naar Nederland uit. Hij noemde 
onder meer Singapore, Calta en een 
luchthaven in het Midden Oosten. 
De mannen dachten begrijpelijkerwijs 
aan heel andere dingen en hebben 
er dan ook geen vragen over. De lui-
tenant daarentegen wel en vraagt na 
afloop wat zijn commandant met Cal-
ta bedoelt. Rien’s antwoord is simpel: 
“ik vind Calcutta wat minder gepast”.
 
Jaap biedt het eerste rondje aan om-
dat hij op vijf december de leeftijd van 
vijfenzeventig jaar heeft bereikt. Van 

harte proficiat Jaap met deze mijlpaal. 
Nu het toch even over jou gaat stel ik 
voor dat je de letters “a.i.” achter je 
functie van secretaris maar weglaat. Je 
vervult deze taak inmiddels al weer ja-
ren en tot ieders tevredenheid met als 
gevolg dat niemand van ons het nog in 
zijn hoofd durft te halen om deze taak 
van je over te nemen. Hans herinnert 
zich ineens dat we nog een borrel van 
hem tegoed hebben, maar helaas niet 
besproken. Volgende keer beter.

Stipt om zes uur heet voorzitter Mari-
us ons welkom en blikt terug op onze 
geslaagde Barbaraviering met speci-
ale dank aan Jaap en Cees voor hun 
activiteiten voor en tijdens de avond, 
waarop Hans het initiatief neemt tot 
een welgemeend applaus voor deze 
heren. Vervolgens herinnert Marius 
ons er aan dat verdrietige omstan-
digheden bij een onzer er toe hebben 
geleid dat zowel het bezoek aan het 
Rijdersmuseum als de kookcursus dit 
jaar geen doorgang vonden. Met ons 
aller instemming zal geprobeerd wor-
den deze activiteiten het komend jaar 
alsnog te realiseren. Ook maakt hij ge-
wag van het feit dat de Rijderswebsite 
online is. Na zijn goede wensen voor 
de Kerstdagen, jaarwisseling en 2019 
zijn we dorstig van het ingespannen 
luisteren. Cees springt hier snel op 
in en biedt ons een rondje aan om-
dat hij morgen jarig is. Wij vatten het 
glas gretig en drinken ons oudste be-

stuurslid in leeftijd en jaren als pen-
ningmeester toe met “van harte en 
nog vele jaren”.
Het is gezellig op deze laatste bij-
eenkomst van het jaar en Yvette en 
Brenda dragen daar aan bij met hun 
opgewektheid en het serveren van de 
drankjes en allerhande heerlijkheden. 
Nijmeegse Jos heeft nog een anekdo-
te voor ons in petto. Het betreft een 
aanstaand leerling SRO, die na de 
keuring tijdens het gesprek met de se-
lectieofficier wordt gevraagd waar zijn 
belangstelling naar uit gaat. Daar hij 
in Den Haag woont en zich wat ver-
diept heeft in de organisatie van de KL 
antwoordt hij “bij de Generale Staf”, 
waarop de selectieofficier reageert 
met “Ben je gek dan?” Antwoord van 
de man: “Moet dat dan?” Uw verslag-
gever biedt de laatste borrel van dit 
jaar aan met als reden dat hij onlangs 
vijfenvijftig jaar getrouwd was met 
zijn Els. Reactie van voorzitter Marius 
“geen wonder dat ze het zo lang met 
je heeft uitgehouden, je was er toch 
nooit”. De lezer van het voorgaande 
heeft ongetwijfeld begrepen dat wij de 
afgelopen jaren onze decemberbijeen-
komst node gemist hebben. Reden om 
Cees als oud-notaris te verzoeken zijn 
gezag aan te wenden om zijn oud-vak-
genoten te bewegen in de toekomst 
af te zien van hun eindejaarsborrel 
op onze tweede vrijdag in december 
te beginnen met vrijdag 13 december 
2019.

JANUARI-BIJEENKOMST
“Hoera! dus voor ons wapen”, het wa-
pen dat vandaag 11 januari jarig is en 
de respectabele leeftijd van 342 jaar 
heeft mogen bereiken. Onze actief 
dienende beroepscollega’s hebben dat 
gisteren als vanouds in stijl gevierd 
op “de Knobbel” en wij vieren dit met 
z’n elven op onze eigen manier en op 
onze vaste stek in Arnhem. Het eerste 
rondje wordt ons op deze nieuwjaars-
bijeenkomst traditiegetrouw namens 
“het huis” aangeboden door onze 
gastvrouw Brenda. We waarderen dat 
en weten ons mede door deze geste 
ook door onze gastvrouwen gewaar-
deerd. Onderschrift: Jarige Jaap

Voorzitter Marius
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Het is gezellig, de gesprekken zijn ge-
animeerd en Frans onderstreept dit 
door ons een rondje aan te bieden met 
als reden dat zijn kleinzoon onlangs 
jarig is geweest. Gefeliciteerd Frans 
en we hopen nog vele malen het glas 
met je te mogen heffen. Het is inmid-
dels al na zessen als voorzitter Marius 
ons welkom heet, vergezeld van zijn 
beste wensen. Hij voegt hier aan toe 
te hopen dat wij allen het jaar in goe-
de gezondheid mogen afmaken, want 
het afgelopen jaar was in dat opzicht 
bepaald niet vreugdevol. Na nog een 
enkele opmerking over het program-
ma in de loop van dit jaar krijgt onze 
penningmeester Cees het woord.

Cees maakt ons deelgenoot van wat 
hij noemt existentiële problemen en 
deelt ter illustratie hiervan het finan-
cieel jaarverslag uit. Het verslag maakt  
melding van het feit dat het bestuur 
onze bijdrage voor deelname aan het 
Barbaradiner te optimistisch heeft in-
geschat met als gevolg dat Cees de kas 
heeft moeten aanspreken om de reke-
ning te kunnen  betalen. Gevolg hier-
van is dat, indien we ons diner vol-
gend jaar weer op deze locatie wensen 
en dat willen we, dieper in de buidel 
zullen moeten tasten. Verder lezend 
in het verslag blijkt dat de kas niet 
slechts het tekort van het Barbaradi-
ner heeft kunnen compenseren, maar 
dat er zelfs nog een rondje af kan. Al 
met al reden voor de voorzitter om 
voor te stellen de penningmeester de-
charge te verlenen, hetgeen met ap-
plaus wordt bekrachtigd. 

Nu er toch geen existentiële proble-
men zijn volgt het rondje van onze kas 
en proosten we op het nieuwe jaar. In-
middels heeft Brenda tot vreugde van 
Jaap allerhande heerlijkheden geser-
veerd, waarna Cees ons het volgende 
raadsel opgeeft: “welk beroep is het 
oudste? Is het aannemer, architect 
of artillerist?” Welnu: “de aannemer 
moet orde scheppen in de chaos en 
meent het  oudste beroep te beoefe-
nen. De architect meent daar echter 
aanspraak op te maken, want hij moet 
toch een plan maken voordat de aan-
nemer aan de slag kan. De artillerist 
tenslotte stelt de existentiële vraag: 
“wie heeft de chaos veroorzaakt?” De 
lezer zal inmiddels hebben kunnen 
vaststellen dat, indien hij deze bijeen-
komst niet heeft bijgewoond, iets exi-
stentieels heeft gemist. 

NOORD

NIEUWJAARS-BIJEENKOMST
Op 23 januari waren de weergoden ons 
net voldoende goed gezind om leden 
en hun partners in de Hertenkamp te 
Assen bij elkaar te brengen voor een 
gezellige bijeenkomst en de gemeen-
de goede wensen voor het nieuwe jaar 
aan elkaar over te brengen. De op-
komst was weer prima. Met 18 leden 
en partners was het zelfs mogelijk een 
“dames-tafel” bijeen te brengen. 

Rond 17.00 uur wist de voorzitter tus-
sen alle gesprekken door zijn jaarover-
zicht te presenteren en twee leden van 
de afdeling Oldebroek welkom te he-
ten. Tot slot werd een toast op Z.M. 
de Koning uitgebracht. Nadat enkelen 
wegens andere verplichtingen huis-
waarts waren gekeerd, werd de avond 
voortgezet met een prima diner dat 
door het restaurant speciaal voor ons 
was samengesteld. Het werd nog erg 
gezellig en voor sommigen later dan 
gedacht, ging een ieder voldaan en 
nog vol verhalen huiswaarts.

Gastvrouw Brenda

Grootvader Frans

Cees en zijn existentieel probleem
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OLDEBROEK

JANUARI-BIJEENKOMST 
Door omstandigheden was het nieu-
we jaar niet meer zo pril toen onze le-
den met hun partner op 17 januari bij 
elkaar kwamen. Met veel belangstel-
ling werd door allen uitgekeken naar 
de maidenspeech van onze voorzitter 
Piet. Hij wist door een interactief ver-
haal het gezelschap te boeien. Behal-
ve stil te blijven staan bij de weder-
waardigheden van onze afdeling was 
de voorzitter ook benieuwd naar het 
standpunt van de hoogste militaire 
leiding met betrekking tot het aange-
paste budget voor Defensie. Wellicht 
ook een idee voor de Algemene Jaar-
vergadering op 26 juni in Den Haag. 
De voorzitter eindigde met een cre-
atieve parafrase van het artillerielied 
hetgeen aller instemming had.

Daarna werd het, zoals gewoonlijk 
wanneer de dames aanwezig zijn, een 
zeer beschaafd samenzijn met goede 
gesprekken op hoog niveau. Schrijver 
dezes had, zittend, een gesprek met de 
staande oudste kanonnier. Toen hem 
de zetel werd aangeboden, repliceer-
de hij met: “Jij bent nog jong en moet 

nog lang mee, dus blijf maar rustig 
zitten.” Onze bijeenkomst werd afge-
sloten met een meer dan voortreffelijk 
diner waaruit bleek dat het hele team 
van Norman er ook in 2019 weer zin 
in heeft.

BARBARA VIERINGEN

BARBARA AFDELING ZUID-WEST

Uit de regio Zuid-West kwamen op deze donkere maan-
dagavond 13 Artilleristen bijeen in ‘De Fazanterie’ in Ulven-
hout voor de traditionele viering van de naamdag van onze 
patroonheilige Sinte Barbara. In de Tuinkamer was stem-
mig gedekt, waarbij de tafel was voorzien van een nieuwe 
tafelgong met een 40 mm ‘huls’, 2 kleine sierkanonnen, 
artillerievlaggetjes en fraai uitgevoerde menukaarten. Na 
een gezellig aperitief nodigde voorzitter Ben Mooren ons 
allen aan tafel en opende hij de bijeenkomst officieel met 
een gongslag. In zijn welkom dankte hij Ed van Gilst voor 
het construeren van de sierlijke gong op rood-zwarte tef-
lonvoet en beloonde hem met een fles Barbarabitter; ver-
volgens werd Jan Brethouwer bedankt voor de wederom 
fraai uitgevoerde menukaart met een afbeelding van Sinte 
Barbara, deze keer niet met toren, maar naast een kanon 
op rolaffuit en met een kelk in haar hand. Op vragen uit 
de groep of dit nu wel de echte Barbara was bevestigde Jan 
dit vermoeden; en het was in ieder geval een mooie prent! 
Ben ging nog even in op het wel en wee van de VOA en 
de pogingen om bij een krimpend ledenbestand (b.v. bij 
ZW nu nog 48 leden) een daarbij passende organisatie te 
vinden voor de komende jaren. Mede door actieve inbreng 
vanuit onze afdeling blijven de afdelingen met vnl. oud-ar-
tilleristen bestaan met kleinere besturen tot ze te klein 

worden om dan evt, te fuseren. Grote manifestaties (zoals 
VOA-ALV’n) zullen in beginsel landelijk worden georgani-
seerd (b.v. op het ASK). Binnenkort krijgen alle leden van 
ZW een brief van het bestuur hoe e.e.a. in ZW verder kan/
moet. Ben sloot af met de opmerking dat, nadat aanvanke-
lijk niemand zich had gemeld om het Barbaraverhaal voor 
te dragen, Frans Ruczynski bereid bleek in drie ‘bedrijven’ 
aan Barbara gerelateerde ‘vereringen’ aan ons te openba-
ren. Daarop meldde Leo Dorrestijn dat hij nog een ‘Rood 
boekje’ met Barbaraverhalen had en dat zou overhandigen 
aan het bestuur.

Frans R. begon, voortbordurend op zijn eerdere Barba-
ra-vertellingen in 2010 en 2015, zijn eerste vertelling over 
een artillerietraditie in Amerika sinds de koloniale tijd, 
nl. het bereiden van een Barbaradrank bij de Chatham 
Battery in Georgia, opgericht op 1 mei 1786. Toen Geor-
ge Washington in 1791 Savannah bezocht, begroette deze 
batterij hem met 26 saluutschoten. Dit werd gevierd met 
een Chatham Artillery Punch, o.a. bereid uit rode wijn, 
thee, suiker, whiskey, orange juice, gin, brandy, lemon jui-
ce, cherries en na enig gisten nog wat champagne! Deze 
punch werd sindsdien gebrouwen t.b.v. Barbaravieringen 
in heel de US. Na dit verhaal vol alcohol werd het tijd voor 
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het 1e couplet van het Artillerielied, dat staande, duidelijk 
en meerstemmig werd meegezongen. Na de soep werd 
door Leo D. en anderen verhaald over barbaravieringen 
met miltaire collega’s (en hun vrouwen) van andere natio-
naliteiten. Daarna kreeg Frans R. de gelegenheid in zijn 2e 
bedrijf nog even in te gaan op het belang van een correcte 
verering van Barbara door mijnwerkers, artilleristen, klok-
kenluiders, architecten en tunnelbouwers. Frans noemde 
als goed voorbeeld de bouw van de Westerscheldetunnel: 
er was wel een Barbara-beeldje bij de ingang en de boorm-
achines waren gezegend, maar de naamdag met een Bar-
bara-drankje werd overgeslagen. En ziedaar, tegenslagen 
volgden bij het boorproces! Het daarna geserveerde hoofd-
gerecht met o.a. hertenbiefstuk smaakte verrukkelijk. We 
namen er onze tijd voor totdat Vz Ben ons voorging in het 
zingen van het 4e couplet over de ‘Meisjes schoon van le-
den’; en ook dat lukte weer enthousiast en meerstemmig. 
Tenslotte sloot Frans R. in een kort 3e bedrijf zijn inbreng 
af. Hij openbaarde ons dat Barbara in het Westen wel 
wordt afgebeeld samen met Sinte Catharina, en in Mid-
den- en Oost-Europa vaak ook nog met ene Margaretha, 
samen wel genoemd ‘Die Drei Heiligen Mädel’. En om het 
allemaal nog groter te maken kwam daar soms nog een 4e 
heilige maagd bij: Dorothea! Dit werd ons teveel en we lie-
ten ons snel afleiden door een heerlijk dessert. Na het des-
sert verzocht Vz Ben de oudst aanwezige artillerist Art Eger 
om het commando “Opstijgen” te geven voor het zingen 
van het 5e couplet van ons Artillerielied.

Na Art’s commando werd zonder ongelukken opgestegen 
en schalde het ‘Hoera dus voor ons Wapen’ door de Tuin-
kamer. Na het probleemloze afstijgen, kregen we koffie en 
werd de bijeenkomst door Vz Ben afgesloten. Geleidelijk 
verlieten daarna de tevreden deelnemers De Fazanterie om 
via de donkere Ulvenhoutse bossen huiswaarts te keren. 
Het was een levendige en gezellige avond! 

BARBARA AFDELING GELDERLAND

Sinte Barbaraviering op 4 december 2018 in Brasserie De 
Boerderij in Arnhem  Vanaf zes uur loopt het aardig vol bij 
het aperitief, voorafgaande aan ons Barbaradiner op deze 
voor ons nieuwe en gedurende de avond zal blijken voor-
treffelijke locatie: Brasserie De Boerderij in Arnhem. Het 
recordaantal van negentien man hebben zich aangemeld 
in reactie op de door onze secretaris a.i. Jaap verstuurde 
uitnodiging. Helaas is er op het laatste moment een uitval-
ler, maar met achttien deelnemers zijn we best tevreden. 
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Na het welkomstwoord door onze voorzitter Marius en 
een enkele huishoudelijke mededeling verzoekt hij ons te-
gen zevenen plaats te nemen aan twee prachtig gedekte ta-
fels. De tafels zijn versierd met de door onze penningmees-
ter Cees meegebrachte artillerievlaggetjes en voorzien van 
mooie door Jaap vervaardigde menu’s. Op een apart tafel-
tje de uitstalling van Jaap’s artillerieparafernalia en op een 
andere tafel een door Marius meegebrachte kolbak van de 
Rijders. De voortekenen zijn gunstig voor een geslaagd 
Barbaradiner. Aan tafel gezeten draagt Marius het voorzit-
terschap over aan Cees, die ons verzoekt op te staan, waar-
na een dronk wordt uitgebracht op Zijne Majesteit onze 
Koning, vergezeld van ons aller wens “Dat Hij leve”. Hierna 
herdenken wij hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn 
met een korte stilte. Werk aan de winkel voor de procantor 
van dienst, tevens uw verslaggever, die het eerste couplet 
van het Artillerielied ten gehore laat brengen. De kwaliteit 
van het gezang geeft hoop voor het verdere verloop van de 
avond. Inmiddels is een fraai voorgerecht geserveerd met 
een daarbij passende witte wijn. 

Na hiervan te hebben genoten is het tijd voor de Barbara-
vertelling, waartoe Cees uw verslaggever het woord geeft. 
Deze geeft aan dat hij er voor gekozen heeft voor te lezen 
uit andermans werk als resultaat van een zoektocht in zijn 
stapel Sinte Barbara’s vanaf maart 1961. Zo’n zoektocht is 
een belevenis op zich en geeft een interessant beeld van de 
viering van de naamdag van onze (ge)schutspatrones door 
de jaren heen en die van de afdeling Gelderland in het bij-
zonder. Hij had zich dan ook voorgenomen een bloemle-
zing te presenteren van hoogtepunten uit de Barbaraver-
slagen van de afdeling tot hij in het januari-nummer van 
1985 het verslag vindt van een tekst van de Barbaralegende 
op 3 december 1984 uitgesproken in Den Haag en een dag 
later in Oldebroek door Lcol Woodcock, destijds militair 
attache bij de Britse ambassade in Den Haag. Al met al 
een hilarische variant van het bekende verhaal, waarin de 

infanterist Menno en de cavalerist Joris dingen naar haar 
hand, maar een Rijder er met haar na het uitschakelen van 
een onverwachte vijand vandoor gaat. Bovendien wordt 
hier voor eens en altijd uit de doeken gedaan dat Barbara 
en Nikolaas op dezelfde tijd en plaats hun heiligheid heb-
ben verdiend en hoe de jongens van Nikolaas zwart zijn 
geworden. Zo wordt in 1985 reeds in het Barbaraverhaal op 
voorhand afgerekend met de huidige zwarte Pietendiscus-
sie. Overigens verwijst de verteller voor de volledige tekst  
naar het eerdergenoemde nummer van Sinte Barbara. In-
dien u daar niet meer over beschikt is hij gaarne bereid u 
de tekst te mailen. Een mailtje naar Jaap doet in dit geval 
wonderen. Na het zingen van het vierde couplet zijn we 
toe aan het hoofdgerecht. Zowel vis- als vleesliefhebbers 
komen aan hun trekken. De keuze voor vlees betekent dat 
er van een heerlijke hertenfilet met bijpassend garnituur 
kan worden genoten, begeleid door een mooie rode wijn. 
Over het visgerecht wordt eveneens geroemd. 

Na een zowel voortreffelijk voor- als hoofdgerecht ein-
digt het diner met een prachtig dessert, waarna Cees onze 
oudste aanwezige Frans verzoekt toestemming te geven 
voor het opstijgen. Frans beantwoordt Cees’ verzoek met 
een ferm commando “opstijgen”. Hierbij dient evenals in 
voorgaande jaren te worden aangetekend dat het opstijgen 
voor verbetering vatbaar is en daar oefening als bekend 
kunst baart is het misschien aan te bevelen maandelijks 
het opstijgen te beoefenen in onze bodega. Na het opstij-
gen wordt op magistrale wijze het vijfde couplet uit volle 
borst ten gehore gebracht. Na de koffie tot besluit is het 
tijd om afscheid te nemen en kijken we terug op een meer 
dan geslaagd Barbaradiner, dat in de toekomst op deze lo-
catie voor herhaling vatbaar is.
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70-STE SINTE BARBARAVIERING 
AFDELINGEN DEN HAAG EN 
ROTTERDAM 

Ter viering van de naamdag van Sinte Barbara wordt op 
3 december 1948 voor de leden van het Centrum (nu af-
deling) s’-Gravenhage in de bovenzaal van het Café-Res-
taurant “Monopole” een borrelmiddag georganiseerd. “De 
opkomst was zeer goed en de stemming zeer opgewekt. 
Onder de aanwezigen merkten we op Zijne Excellentie de 
Minister van Oorlog mr. W.F. Schokking en tal van Op-
per- en Hoofdofficieren. Helaas was de opkomst van de 
jongeren niet zo groot als wij gaarne gezien hadden”. (uit: 
1e Sinte Barbara  januari 1949) 

Alweer 70 jaar geleden dat de afdeling VOA Den Haag daar 
haar eerste Sinte Barbara vierde en haar laatste keer in 
(Victory)-Monopol was op 4 december 1959 waar slechts 
15 aanwezigen (2% van het Haagse ledental) zich tegoed 
deden aan een goed verzorgd diner. De stemming was ge-
lukkig omgekeerd evenredig aan het aantal. (uit: SB januari 
1960) Het jaar daarop werd met 135 aanzitters in de Prises 
Julianakazerne dat wel weer goedgemaakt.

Het nepnieuws op de uitnodiging dat de viering van Sinte 
Babara op 4 december 2018 “voor de 58-ste maal hier in 
Den Haag ” wordt gehouden, bracht uiteindelijk zo’n 43 
aanmelders echter niet van de wijs. Op 1 zieke na zijn ze 
er gewoon allemaal. Rond 17.00 uur loopt de kleine bene-
denbar van gebouw 147 op de Frederikkazerne vol met de 
Sinte Barbaravierders die na het aperitief om 18.35 welkom 
worden geheten in de zaal van de grote benedenbar door 
voorzitter Kees van Harmelen voor het diner. We staan stil 
bij de dit jaar ontvallen wapengenoten van beide afdelin-
gen, t.w. maj H. van der Vrugt 81 jaar, maj L. A.M.E. Hus-
tinx 82 jaar, kap J. Everaert 89 jaar, kol R. M. Dalmijn 64 
jaar, maj P.J. Zoetmulder 75 jaar, kap mr. H.W. Raven 87jaar 
en kap F.Bodde. 

De menukaart, met de Barbara van het gebrandschilder-
de raam uit de nieuwe Sint Bavo kathedraal uit Haarlem, 
belooft een, door Paresto manager Martin Leonard met 
zorg samengesteld, verrassend 5 gangenmenu. Werelds, 
ingeschoten door Hollandse garnalen, uitgewerkt met 
lamsvlees in Belgisch bier, afgedronken in goeie Zuid Afri-
kaanse wijnen tot een sterke aromatische koffie van Co-
lombiaanse kwaliteit. Daarbij worden de smaakpupillen 
tussendoor geneutraliseerd door het ten gehore brengen 
van al de coupletten van het artillerielied.

Goed en echt nieuws brengt voorzitter en tafelpresident 
Kees in zijn beschouwing op de viering van Sinte Barbara , 
de viering van 225 jaar Rijdende Artillerie en de oprichting 
van een nieuwe afdeling veldartillerie komend jaar. Het is 
uiteindelijk toch Cees van der Zande die na 3 jaar ons zijn 
visie op het Barbara-verhaal uit de doeken mag doen. Al in 
2015 aangezocht en toen dacht te moeten optreden heeft 
hij zijn referaat aangepast aan de situatie van vandaag 
zonder de kernwaarden geweld aan te doen. Hij brengt 
de opkomst en ondergang van de IS en diens wreedheden 
kundig met vader Dioscorus in verband. Laat een aantal 
beschermheiligen van Barbara zoals die van de hoedenma-
kers, de bewoners van Vreeswijk en vele andere beroeps-
groepen de revue passeren. Stelt de vraag hebben we daar-
om door Barbara geloof in het beschermende “engeltje op 
de schouder”. Ja, in Barbara geloven we, Barbara bindt ons 
nu, morgen, ja altijd. Dat is ook goed nieuws Cees. 

Boni Rietveld leidt met een muzikaal intermezzo “privic 
off danmarks van purell” op trompet het “Van ’t paard naar 
stuk gevlogen” in. Als de Chocolademousse met aardbei-
ensaus wordt uitgeserveerd is daarna aan de oudste aan-
wezige artillerist Bram Schulte het woord voor het opvoe-
ren van het “Hoera dus voor ons wapen”. Bram brengt ons 
terug naar 1955 bij zijn eerste Sinte Barbaradiner in Haar-
lem en die daarna bij de Lua in Appingedam waar in de 
schouwburg daadwerkelijk werd geschoten. Naar zijn tijd 
bij de 41ste afdeling, (..) “verheugt  dat die nu weer wordt 
opgericht”, verhaalt over de Cubacrisis in 1962 (Chroetsjov 
slaat in 1960 in de VN met z’n schoen op tafel) en komt 
uiteindelijk toch tot het commando “opstijgen”. Barbaraverhaal door Cees van de Zande

Boni Rietveld gratis concert
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Rayond de Boissevain brengt de strijd door III-14-RA bij 
Dubbeldam in mei 1940 in herinnering en de herdenking, 
georganiseerd door de Rotterdamse afdeling, daarvan op 
zaterdag 11 mei 2019. De hulzen gaan rond en brengen een 
mooi bedrag rond de € 200 op. Na dank aan de Paresto-bri-
gade voor de uitstekende verzorging van deze 70-ste Sinte 
Barbaraviering gaat een ieder om 21.50 uur zijns weeg. 

BARBARA AFDELING OLDEBROEK

De Afdeling Oldebroek is niet vies van culturele hoog-
standjes. Voor de Barbaraviering van 2018 had zij gekozen 
om de Barbaraballade van G. K. Chesterton te presente-
ren. Omdat de moeilijke dichterlijke Engelse tekst toch 
nog voor één lid enigszins moeilijk was, presenteerden de 
lokale artiesten zowel de Engelse als de Nederlandse tekst 
voor. Deze orale voordracht werd ook nog visueel onder-
steund zodat over dit culturele hoogstandje geen enkel 
misverstand kon ontstaan.

Beschreven met mooie teksten viel tenslotte ook in dit 
verhaal Barbara ten prooi aan haar wrede vader die, zoals 
dat al eeuwen hoort, vervolgens door Gods onmiddellijke 
straf, door de bliksem getroffen, ter aarde neerzeeg. Eind 
goed al goed! Nadat bij de borrel was nagepraat over de, 
wel zeer bijzondere, inleiding van de Barbaraviering, werd 
alras van cultuur naar culinair gevlogen waar dra reeds het 
woord van Piet klonk. Dit jaar voor het eerst niet alleen als 
vóórzanger maar ook als vóórzitter! Gezien zijn Bourgon-
disch karakter en om zich als procantor, om belangenver-
strengeling te vermijden,  geheel te kunnen wijden aan de 
vertolking van het Artillerielied droeg hij de leiding van het 
diner meteen over aan, de op dit gebied zeer ervaren, Gijs. 

Nadat Bart een toast op zijne majesteit de Koning had uit-
gebracht werd uit volle borst het eerste couplet gezongen. 
Wij zagen onze inzet beloond met een compliment van 
de procantor en een voorgerecht met de naam “Carpaccio 
dreun op de heide”! Terugdenkend aan Chestertons ge-
dicht waarin hij de bittere strijd beschrijft die de Bretonse 
en Normandische artilleristen moesten voeren tegen de 
lange grijze linies van de tegenstanders die de vlakten bij 
Parijs overstroomden, memoreerde Piet dat ook ons Ar-
tillerielied oorspronkelijk in het Frans is geschreven door 
Lieutenant de Villeneuve, er aan toevoegend dat dit niets 
met de Rijders te maken heeft. Wellicht om commentaar 
te voorkomen, zette hij meteen het tweede couplet in. Dit 
zongen we niet alleen tot volle tevredenheid van de pro-
cantor, maar ook Willem, met meer dan een halve eeuw 
Artillerie-ervaring, beloonde ons spontaan met het cijfer 
8! Alvorens het 3e, meest operationele, couplet in te zet-
ten, maande Piet ons dit met meer snelheid te zingen om 
recht te doen aan het “manmoedig pal staan” en het “nog 
juichen in zijn val”. Hierna neemt Gijs het woord om onze 
ongerustheid over de afwezigheid van de penningmeester, 
Paul Lemmens, weg te nemen. Paul verblijft voor een korte 
vakantie in Zuid-Afrika en heeft, tot onze opluchting, in 
plaats van de clubkas,  zijn echtgenote meegenomen. Gijs 
heeft hem, via de digitale snelweg, namens de Afdeling ge-
feliciteerd met de feestdag van Sinte Barbara. Nog tijdens 
het diner antwoordt Paul: Together with my wife I’am 
looking for the Big Five (olifant, buffel, neushoorn, leeuw 
en luipaard).

Voor dat het nagerecht werd opgediend zongen we het 
couplet waarin iedere artillerist, ongeacht zijn leeftijd, zich 
herkent en dat was dan ook te merken aan het volume en 
de tomeloze inzet! Na weer op adem te zijn gekomen stel-
de Eyo de Freudiaanse vraag of “Heeft” niet “Neemt” moet 
zijn. De procantor liet doorschemeren dat hij wellicht voor 
deze “correctie” in is maar dat in vroeger tijden het zelfs 
verboden is geweest dit couplet in de kuise vorm te zingen 
omdat dit als scabreus werd beschouwd.

Bram Schulte “Oudst Aanwezig Artillerist”
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Na het “Dessert Appelini d’Artillerie” waren we aan het 
hoogtepunt van de avond gekomen.  Onze oudste Kanon-
nier, Jan, had nog niets verleerd en voerde ons aan als was 
hij weer commandant van de 19e Afdeling. Na een korte 
toespraak  gaf hij het traditionele commando: “Opstijgen”.  
Nu waren wij getuigen van een uniek gebeuren: Jan, zes 
dagen voor zijn 95e verjaardag, gaf niet alleen het bevel, 
maar ook het goede voorbeeld en zong opgestegen, uit vol-
le borst, als commandant aan het hoofd van zijn afdeling, 
het 5e couplet: Voor land en Koning beide, tot roem van ’t 
Regiment. 
(NB: In verband met de AVG zijn alleen de voornamen ver-
meld.)

BARBARAVIERING AFDELING 
NOORD.

Al vroeg in de avond waren 14 leden aanwezig om in res-
taurant de Hertenkamp te Assen onze beschermheilige 
Barbara te herdenken. Na het aperitief, waarbij de verhalen 
alweer mooier waren geworden dan vorig jaar, vroeg onze 
voorzitter de aandacht voor de jaarlijkse ledenvergadering. 
Nadat Hanno benoemd was tot oudste kanonnier, ging het 
gezelschap aan tafel. Tussen de gangen van het diner door 
werd het heel gezellig en kon Wim, die een heus Barbara-
beeld had meegebracht het ook nog voor elkaar krijgen om 
de ware legende aan ons ten gehore te brengen. Hij had 
hiertoe zelfs documenten meegenomen.

De coupletten van het Barbaralied klonken als vanouds, 
hoewel het “opstijgen” een aantal leden steeds minder goed 
afgaat. Onder het genot van een (of twee) barbarabittertjes 
en wat overige consumpties en nog meer mooie verhalen, 
werd het voor sommigen toch nog wat later dan gedacht. 
Al met al weer een goed bezochte en gezellige avond van 
kanonniers onder elkaar.
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AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

APRIL 2019
Oldebroek 04 apr vanaf 16:00 uur Afdelingsbijeenkomst met lezing, Officierscantine LbO
Rotterdam 04 apr vanaf 17:15 uur Humanitas-Kristal, Cypruslaan 400 Nesselande, Rotterdam
Gelderland 12 apr Bodega Bij Ons (voorheen Chez Armand), Koningstraat 87/88, Arn-

hem
Zuid-West 18 apr vanaf 16:00 uur Bijeenkomst met lezing en diner Uitspanning “De Fazanterie” te Ul-

venhout
’s-Gravenhage 18 apr vanaf 17.00 uur Gewone bijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne
Zuid-Oost 29 apr aanvang 18.00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven 

MEI 2019
Oldebroek  02 mei vanaf 15:00 uur Afdelingsbijeenkomst met partner, buitenactiviteit, Officierscantine 

LbO
Rotterdam 02 mei vanaf 17:00 uur Humanitas-Kristal, Cypruslaan 400 Nesselande, Rotterdam
Gelderland  10 mei  Bodega Bij Ons (Voorheen Chez Armand), Koningstraat 87/88, Arn-

hem
Utrecht / NH 10 mei vanaf 17:30 uur Bijeenkomst met dames, Van der Valk De Biltsche Hoek, de Holle 

Bilt 1, De Bilt
‘s-Gravenhage  16 mei vanaf 17.00 uur  Gewone bijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne
Zuid-Oost 27 mei vanaf 18:00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

JUNI 2019
Oldebroek 06 juni  Afdelingsbijeenkomst met excursie, extern dineren
Rotterdam 06 juni vanaf 17:00uur Humanitas-Kristal, Cypruslaan 400 Nesselande, Rotterdam
Zuid-West 06 juni vanaf: 17:00 uur Bijeenkomst met diner Uitspanning ‘De 

Fazanterie’ te Ulvenhout
Gelderland 14 juni Bodega Bij Ons (Voorheen Chez Armand), Koningstraat 87/88, Arn-

hem
’s-Gravenhage 20 juni vanaf 17.00 uur Gewone bijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne
VUSTCO en VOA 22 juni Summer BBQ Officieren Artillerie, Officierscantine LbO
Zuid-Oost 24 juni aanvang 18.00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven
’s-Gravenhage 26 juni 10.00 uur Algemene Leden Vergadering VOA, Ministerie van Defensie Den 

Haag

JULI 2019
Oldebroek 04 juli vanaf 16:00 uur Afdelingsbijeenkomst met partner, BBQ, Officierscantine LBO
Rotterdam 04 juli vanaf 17:00 uur Humanitas-Kristal, Cypruslaan 400 Nesselande, Rotterdam
Gelderland  12 juli Bodega Bij Ons (Voorheen Chez Armand), Koningstraat 87/88, Arn-

hem
’s-Gravenhage 18 juli vanaf 17.00 uur Gewone bijeenkomst in gebouw147 van de Frederikkazerne
Zuid-Oost 22 juli aanvang 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven
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Welke Artillerist kent niet de romantiek van de nachtelijke stellingname in 
combinatie met Live Firing. Het maakt dan niet meer uit op welk wapensy-
steem je bent opgeleid. De 25 ponder, de AMX, de M109 of zoals in dit geval 
de Pzh 2000. De combinatie van stilte, schaarse verlichting en spanning, voor-
al spanning zit diep in onze Artilleristische genen.

BEDIENING ACHTER!


