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Jaargang 69 - nummer 1

Sinte Barbara verschijnt 4 keer per jaar.

Redactie Sinte Barbara

Kol M. van Ockenburg, Hoofdredacteur

Lkol b.d. H.J.M. van Rijssen, Eindredacteur

Maj J. Venekamp, lid

Maj H. te Kulve, lid

Redactieadres

Schaffelaarhout 6, 3845 EG Harderwijk

E-mail: henkvanrijssen@hotmail.com

Tel: 034 - 178 655 25

Inleveren kopij

Met ingang van 1 januari 2017 dient alle  

kopij ingeleverd te worden vóór respectie-

velijk: 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 

15 november.

 

Tekstmateriaal in een Word document aan-

leveren, gebruik lettertype Verdana 10 pt.  

In het redactionele artikel duidelijk aange-

ven waar het beeldmateriaal geplaatst dient 

te worden. Dit kan door op de juiste plaats 

in het artikel het referentienummer van het 

beeldmateriaal en de bijbehorende onder- 

titel cursief/vet te vermelden. Beeldmate- 

riaal dient van goede kwaliteit te zijn, voor-

keur 300 dpi / min. 2 MB. Beeldmateriaal als 

losse bijlagen meesturen.

De redactie behoudt zich het recht ingezon-

den artikelen te redigeren, in te korten en/of 

niet te plaatsen. 

 

Niets in deze uitgave mag worden overgenomen, vermenig- 

vuldigd of gereproduceerd worden zonder schriftelijke  

toestemming van de redactie of andere auteursrecht- 

hebbenden. De VOA en Green Paper kunnen geen aan- 

sprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid  

van alle in deze uitgave opgenomen teksten en beelden.

Profileren in de vorm van publiceren en participeren kan  

niet automatisch de voorkeur bij verwerving inhouden.

Realisatie en commerciële exploitatie

Contactpersoon: 

John J. Akkerman  |  Tel: 0653 - 569 550

john.akkerman@greenpaper-association.com
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Agenda
In deze SB uitnodigingen op korte termijn van; Afscheid Johan 
Kurk op 7 april, Jaarlijks concert van het Reünie Orkest Artillerie 
op 8 april in Apeldoorn, Personal Branding op Nijenrode op  
20 april georganiseerd door Gunners en de jaarlijkse Doden- 
herdenking op de Knobbel op 4 mei a.s.. Op de langere termijn 
de uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering-VOA, 18 
mei op de KMA, het vieren van 100 jaar Grondgebonden Lucht-
verdediging in de Peel op 19 en 20 mei, De uitnodiging voor  
het Galafeest op 23 juni op de KMA en tenslotte de vooraan- 
kondiging van het Vuursteunevent “Back to the Future” op 28 en 
29 juni in Oldebroek.

Wijzigingen redactie
In februari hebben we voor de eerste keer met het redactieteam 
met de nieuwe commandant VustCo, kol Marc van Ockenburg 
vergaderd. Agendapunten waren de inhoud van dit nummer, 
maar ook het nadenken en vaststellen van de toekomstige,  
grotere onderwerpen voor 2017. Vaste deelnemer aan het  
redactieteam was reeds de maj Henk te Kulve, maar nu hij is 
weer terug op het VustCo als plaatsvervangend Hoofd Sectie 5. 
Nieuw in deze vergadering was de zojuist tot Lkol bevorderde 
Eric Jansma in zijn nieuwe Functie van Hoofd Sectie 5 van het 
Vustco en dus de opvolger van lkol Rienk Sybrandi. 

Financiën
Zoals reeds vorig jaar gemeld leveren de geworven adverteer-
ders niet voldoende inkomsten om de uitgaven van de Sinte  
Barbara te dekken. De Vereniging Officieren Artillerie levert daar-
voor nu al een substantiële bijdrage om dit tekort af te dekken. 

Om de kosten te beperken zijn we afgelopen jaar eenmalig zijn 
overgegaan om maar drie uitgaven van de SB te verzorgen.  
Voor 2017 zijn de vooruitzichten eigenlijk niet beter. Derhalve is 
de redactie i.s.m. de voorzitter VOA en de commandant VustCo 
na aan het denken hoe we op alternatieve wijze de exploitatie 
van de Sinte Barbara kunnen bekostigen. De eerste stappen zijn 
hiervoor gezet en u zult nader geïnformeerd worden op de  
Algemene Ledenvergadering.

Inhoud van dit nummer
Veel aandacht voor de situatie van de Nederlandse Krijgsmacht 
in het algemeen en de Vuursteun in het bijzonder. Ik wijs u op de 
artikelen: Toekomst van de KL, Verslag Jaardag Artillerie, met 
name de toespraak van de WapenOudste Artillerie en tenslotte 
het verslag van het Artillerie Symposium op de KMA. 
Op het moment dat ik deze ‘Van de Redactie’ schrijf zijn de ver-
kiezingen net achter de rug en kunnen we ons opmaken voor 
een lange(re) formatie periode. Boeiend is om te volgen hoe een 
mogelijke coalitie haar verantwoordelijkheid voor defensie wil 
gaan invullen. In deze SB verder aandacht aan het overlijden van 
Ted Meines en de Herdenking Tarakan. Veel aandacht en foto’s 
voor de oefening Bison Drawsko 2017 en ervaringen met de 
Boxer. Een reactie op het artikel over de FENNEK (gaarne zien 
we meer van dit soort reacties en achtergrondnieuws, redactie) 
en aandacht voor de Oefening Purple Nectar. Verder alle gebrui-
kelijke artikelen en rubrieken met in de afdelingsverslagen twee 
bijzondere onderwerpen; ten eerste het terug vinden van de 
Eresabel van de Gele Rijders (Gelderlander) en ten tweede een 
interview met zogenaamde koude oorlog veteranen van de  
afdeling Oldebroek (Stentor). Kortom weer een boeiende uit- 
gave om goed te lezen en te bewaren.

Voor u ligt het eerste nummer van Sinte Barbara in 2017. Zoals u merkt is het deze  

keer tijdig verschenen en zitten we dus inderdaad in het goede ritme. Ook in dit nummer  

is er weer veel over ons Wapen te melden.

TEKST /// LKOL B.D. HENK VAN RIJSSEN

Zoeken naar 
alternatieven

CORRECTIES In de Sinte Barbara, 68e jaargang, nummer 3 
is in het artikel Uitreiking Officierskruizen 2016 in de lijst  
Cijferverandering 35-jarige Dienst Officier helaas niet ver-
meld: Lkol (R) Ir H. Stemkens (Artillerie). Bij deze is dat 
gecorrigeerd en onze excuses hiervoor. 
 

Van de Voorzitter
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Bevordering Eric Jansma tot Lkol



De daartoe geselecteerde post-actieven beschikken immers 
over recente ervaring en expertise en hoeven niet te worden  
opgeleid of ingewerkt. Ze kennen de cultuur binnen Defensie  
en zijn flexibel inzetbaar. Zij worden al door Defensie betaald en 
bieden voor een geringe financiële aanvulling veel waar voor 
weinig geld, mede door hun sterke betrokkenheid bij de Defen-
sieorganisatie. In het artikel werd het voorstel nader toegelicht 
en werd een aantal voorwaarden geformuleerd om het post- 
actieve personeel te kunnen inzetten. Zo werd gesteld dat hun 
inzet niet ten koste zou moeten gaan van het zittend personeel 
op functie en dat een limiet zou moeten zijn voor de eventuele 
bijverdienste (tot bijvoorbeeld 100% van het laatst genoten sala-
ris). En overigens ging het om zowel ervaren ex-officieren, ex- 
onderofficieren als voormalige burgermedewerkers.

Hoewel er vele positieve reacties waren op het voorstel, kwam 
het tot nu toe niet tot formele erkenning en leidde het dus ook 
niet tot de ontwikkeling van beleid daarvoor. Dit had volgens 
zeggen te maken met de ingewikkelde agenda voor het formule-
ren van personeelsbeleid waarin vele elkaar beïnvloedende  
factoren een rol spelen. Dat is een vage zin, die daardoor toch 
verklaart waarom nooit duidelijk is geworden dat het idee niet 
werd opgepakt. Ik was dan ook blij verrast door het artikel in het 
AD van 16 februari dat als kop had ‘Gepensioneerde officieren 
gaan jonge militairen trainen’. Hoewel de schrijver van het artikel 
blijkbaar niet bekend is met het fenomeen ‘FLO’, geeft het toch 
interessante informatie naar aanleiding van de oefening in Polen 
en legt het de vinger op dezelfde wonde plek als bovengenoemd 
artikel in uw lijfblad. We lezen, vrij vertaald en geïnterpreteerd, 
dat oud-officieren die de Koude Oorlog nog hebben meege-
maakt commandanten kunnen vertellen hoe ze met een comple-
te brigade moeten optreden, in onze terminologie ‘het gevecht 
van verbonden wapens, tegen een gelijkwaardige tegenstander. 
De kennis daarover is weggezakt door de vredesmissies, waarin 
de omstandigheden veel meer in ons voordeel waren, bijvoor-

beeld doordat het luchtoverwicht gegarandeerd was, of doordat 
vanuit de betrekkelijke rust van een compound kon worden  
gepland en geopereerd. Het artikel citeert C-LAS Lgen Beulen, 
die stelt dat het ridicuul is om de jarenlange kennis die deze 
oud-militairen hebben opgedaan niet te gebruiken bij het opha-
len van tactieken die in het huidige leger zijn weggezakt. Hij stelt 
ook dat bijna alles wat we vroeger leerden nog bruikbaar is,  
zonder dat we terug moeten gaan in de tijd, verwijzend naar het 
belang van Cyber en onbemande systemen. En in de geest van 
ons bovengenoemd artikel wijst hij erop dat oud-officieren hun 
kennis en kunde goed kunnen overbrengen omdat ze respect 
genieten, de organisatie goed kennen en geen bedreiging vor-
men voor zittende commandanten. Het gaat volgens hem voor-
lopig nog om een beperkt initiatief, maar uitbreiding is denkbaar.

Hoe beperkt ook, het is een prima initiatief dat onze steun ver-
dient en nader zou moeten worden uitgewerkt langs de lijnen van 
ons eerder gepubliceerde voorstel. Afgezien van het feit dat het 
AD-artikel over de boomtoppen scheert en de onderliggende 
problematiek slechts summier aantipt, komen twee belangrijke 
aspecten erin aan de orde. In de eerste plaats duidt het op het 
besef dat de dreigingen ook dicht bij huis zijn en dat een land-
macht daarom meer moet kunnen dan het uitvoeren van com-
poundoperaties. We kunnen te maken krijgen met een oude  
tegenstander die de afgelopen jaren niet stilgezeten heeft bij de 
ontwikkeling van zijn wapensystemen en die zich niet genood-
zaakt zag talloze malen zijn vredesdividend te innen. In de twee-
de plaats en daarop aansluitend duidt het op de kennis die is 
weggezakt in de organisatie, waardoor een generatie officieren is 
ontstaan die geen idee heeft wat het inhoudt om met een com-
plete gevechtsbrigade in een dynamische omgeving op te treden 
tegen een gelijkwaardige of sterkere tegenstander. 
Het is onthullend te zien hoe lezers met ingezonden berichten 
reageren op het AD-artikel, waarbij ze of de inzet van oud-offi-
cieren of de dreiging uit het oosten op de korrel nemen. 

De titel van dit voorwoord verwijst naar een artikel met dezelfde kop in de Sinte  

Barbara no 4 van 2014, waarin werd geschreven over de voordelen van de inzet van  

post-actief personeel binnen Defensie, na eerdere artikelen daarover in voorgaande nummers. Het pleidooi  

voor een dergelijke constructie was gebaseerd op de constatering dat Defensie door de rigoureuze reducties  

in het personeelsbestand niet meer over de expertise en de capaciteit beschikt om haar werkzaamheden  

naar behoren uit te voeren. Er werd ook op gewezen dat een dergelijke inzet grote voordelen biedt in verge- 

lijking met extern ingehuurd personeel. 

TEKST /// BGEN B.D. A.M. ROSENGARTEN, VOORZITTER VOA
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Inzet post-actief 
personeel 
binnen Defensie

Van de Voorzitter



Onthullend in de zin dat het ons veel leert over hoe ‘de man in de 
straat’ tegen de wereld en Defensie aankijkt. Het is in veel geval-
len een snel reagerende lezer die bevooroordeeld is of slecht 
geïnformeerd en niet open staat voor informatie die niet past in 
zijn denkraam. In sommige reacties zijn oud-officieren ‘zakken-
vullers’ die ‘nog nooit wat hebben gepresteerd in opleidingen’, 
maar andere tonen ook ‘respect voor de mannen en vrouwen 
van ons kleine leger dat door bezuinigingen vleugellam is’. 

Over het onderwerp ‘dreiging uit Rusland’ lezen we bijvoorbeeld 
dat we tegen elkaar worden opgezet, dat dat nog gevaarlijk voor 
ons kan aflopen en dat het (de oefening in Polen en de uitspra-
ken van commandanten) misselijkmakende provocaties zijn. An-
dere reacties wijzen op het veel grotere gevaar van de USA en 
stellen cynisch dat het knap is dat er elke keer weer manieren 
orden gevonden om de bevolking bang te maken voor Rusland, 
of dat we meer hebben aan een grote politiemacht en douane. 
Toch zijn er ook lezers die wel een gevaar zien en positief staan 
tegenover de ontwikkelingen die het artikel schetst.

De lezers van dit soort artikelen hebben een vaststaand stand-
punt dat niet wordt beïnvloed door de inhoud ervan. Dat kan ook 
bijna niet anders, want er staat bijzonder weinig informatie in en 
zij krijgen ook geen goed beeld van de huidige veiligheidssitua-
tie. In open bronnen kunnen zij weliswaar informatie vinden over 
bijvoorbeeld de situatie in Oost-Oekraïne, maar het onderwerp 
krijgt nauwelijks aandacht. Diverse kranten schrijven over de 
Russische gevechtskracht aan weerszijde van de grens met  
Oekraïne en ook onze Commandant der Strijdkrachten Generaal 
Tom Middendorp stelt dat de Russische troepen niet alleen  
actief zijn aan de Russische kant van de grens met Oekraïne 
maar ook op Oekraïens grondgebied. Ook andere bronnen en 
media wijzen op de rol van Rusland in het conflict en melden 
grootschalige artilleriebeschietingen vanaf Russisch grondge-
bied of de inzet van reguliere Russische eenheden in Oekraïne. 

Hoe dan ook, voor vele Nederlanders is dat geen punt van zorg; 
als het al tot ze doordringt is het voor hen ver weg en ze hebben 
er geen last van. Of, zoals we in de reacties op het AD-artikel 
kunnen lezen, hebben we het zelf uitgelokt. En is er tegenwoor-
dig niet overal ‘nepnieuws’, waardoor wij op grote schaal worden 
misleid? Je kunt je natuurlijk afvragen of er zoiets als een objec-
tieve werkelijkheid bestaat en stellen dat tegenstanders van een 
sterke krijgsmacht net zo veel recht van spreken hebben als 
voorstanders. Maar het heeft helemaal geen zin om de manier 
waarop de internationale politiek wordt gevoerd te veroordelen. 
Het feit is dat de wereld onveilig is, wie er ook aan de touwtjes 
trekken en idealisme brengt daar geen verandering in. 

Een land als Nederland kan maar beter zorgen dat zijn belangen 
worden veiliggesteld, samen met de landen die er dezelfde op-
vattingen op na houden over fundamentele mensenrechten bin-
nen een democratisch bestel. Daarvoor is ook een sterke krijgs-
macht noodzakelijk. Behalve dat politieke partijen in meer of 
minder mate pleiten voor meer geld voor Defensie en dat het 
Amerikaanse standpunt over de bijdrage van de Europese lan-

Over het onderwerp 
‘dreiging uit Rusland’ 
lezen we bijvoorbeeld 
dat we tegen elkaar 
worden opgezet...

Van de Voorzitter
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Van de Voorzitter

den breed wordt uitgemeten, maakt vrijwel niemand de kiezers 
duidelijk waarom Defensie zou moeten worden versterkt. Een 
dergelijk pleidooi wordt ook bepaald niet ondersteund als de 
voorzitter van de Europese Commissie Juncker stelt dat Europa 
niet moet zwichten voor de NAVO-eisen van president Trump. 

Hij heeft gelijk als hij zegt dat het in de moderne politiek niet al-
leen gaat om het verhogen van het Defensiebudget en dat het 
veiligheidsconcept niet moet worden vernauwd tot iets militairs. 
Hij wijst er daarbij op dat de aanpak van Europa op Defensiege-
bied onvergelijkbaar anders is dan de Amerikaanse aanpak, door 
bij wijze van voorbeeld ook de ontwikkelings- en humanitaire 
hulp erbij te betrekken. Meneer Juncker vergeet dan gemaks- 
halve dat de Europeanen wel heel sterk leunen op die Ameri-
kaanse militaire macht, die voor hen in regio’s waarin de Euro- 
pese belangen minstens zo groot zijn als de Amerikaanse de 
kastanjes uit het vuur moet halen met een meer dan evenredige 
bijdrage. Hij gaat voorbij aan het feit dat ontwikkelingshulp geen 
conflicten oplost, weinig effectief is en niet zo relevant als het 
gaat om het verdedigen van ons eigen grondgebied, nog steeds 
de belangrijkste taak van de NAVO. Hij ziet bovendien over  
het hoofd dat de Europese landen in paniek raken als wordt  
gesuggereerd dat ze hun eigen tuintje maar moeten wieden  
zonder Amerikaanse steun. En die paniek is gerechtvaardigd  
als we bijvoorbeeld kijken naar wat er van de Nederlandse  
krijgsmacht is overgebleven.

Als de politieke partijen discussiëren over bepaalde actuele on-
derwerpen komt Defensie niet aan bod. Het is een vicieuze cir-
kel: politieke partijen praten niet of nauwelijks over Defensie om-
dat de kiezer er niet in is geïnteresseerd, een keuze van 
opportunisme boven landsbelang, en de kiezer is niet geïnteres-
seerd omdat hij niet goed wordt geïnformeerd. Nederland heeft 

zich tijdens de NAVO-top in Wales in september 2014 verplicht 
het Defensiebudget te laten groeien naar de tweeprocentnorm, 
een slag om de arm houdend door de groei van het defensie- 
budget te koppelen aan de beschikbare financiële mogelijk- 
heden. Welnu, die zijn sterk verbeterd, maar de magere toezeg-
gingen van de partij wier minister instemde met die verplichting 
maken nauwelijks enige groei mogelijk. 

Als Defensie ondanks alles extra middelen gaat krijgen, zal  
gedurende vele jaren een grote inspanning moeten worden  
verricht om de krijgsmacht weer op een aanvaardbaar niveau  
te brengen. De kennis en ervaring van oud-militairen is daarbij 
onmisbaar.

Hij ziet bovendien over 
het hoofd dat de Europese 

landen in paniek raken 
als wordt gesuggereerd 
dat ze hun eigen tuintje 

maar moeten wieden 
zonder Amerikaanse steun.



De viering van de 340e Jaardag Artillerie hing nog even aan een 
zijden draadje toen bleek dat Defensie niet meer voor de kosten 
wilde opdraaien, maar dat er naar een ander financieringsvorm 
moest worden gezocht, hetgeen uiteindelijk is gelukt. De viering 
kende eigenlijk het standaardpatroon van alle voorgaande jaren.
In de middag werd er eerst afscheid genomen van de officieren 
die in 2016 de actieve dienst hebben verlaten. In een uitgebreid 
gesprek met de WapenOudste, de Korpscommandanten en Le-
den van de Wapentraditieraad werd teruggekeken op een inte-
ressante tijd bij Defensie. Bijzonder was dat er ook afscheid ge-
nomen werd van een aantal actieve reservisten.

Om 17.00 uur kon dan daadwerkelijk met de ontvangst en de 
ontmoeting gestart worden. Met nauwelijks de eerste borrel in 
de hand (gevoelsmatig) werden we alweer naar buiten gecom-
mandeerd alwaar het Trompetterkorps Bereden Wapens stond 
opgesteld voor de jaarlijkse serenade. Deze werd afgenomen 
door de WapenOudste en de voorzitter van de VOA en werd  
uiteraard afgesloten met het uit volle borst meezingen van het 
Artillerielied. Direct daarna, en dat was nieuw, werd er een spet-
terend vuurwerk afgestoken ter gelegenheid van 340 jaar artille-
rie. Na veel licht en geluid mochten we verdergaan met de borrel. 
Vrij snel daarna werd de aandacht alweer gevraagd voor de 

OP DONDERDAG 12 JANUARI 2017 WAREN WEER IN GROTE GETALEN  
VERZAMELD; ACTIEF DIENENDE OFFICIEREN, OFFICIEREN VAN HET DGLC, 
COLLEGA ARTILLERISTEN UIT DUITSLAND EN BELGIË, ACTIEVE RESER- 
VISTEN, EEN DELEGATIE CADETTEN KMA, NIET-ARTILLERISTEN WERKZAAM 
BINNEN VUSTCO, EEN DELEGATIE VAN HET BEDRIJFSLEVEN EN TEN- 
SLOTTE NATUURLIJK EEN BEHOORLIJK AANTAL LEDEN VAN DE VOA.

TEKST /// LKOL B.D. HENK VAN RIJSSEN

Nieuws van het Wapen
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Nieuws van het Wapen

nieuw aangetreden WapenOudste Artillerie, Bgen Rob Jeulink, 
voor zijn jaarlijkse toespraak. Vanwege de relevantie volgt 
hierna een beknopte samenvatting, in telegramstijl, van de zeer 
uitgebreide toespraak van de Wapen Oudste. Moraal van de 
speech; het gaat goed met ons Wapen, laten we ons vooral goed 
voorbereiden op de toekomst.

Fires are Back, the New Decisive
Allereerst aandacht voor de Artilleristen op missie. Ik heb na-
mens u bericht gestuurd en diverse berichten terug ontvangen 
met de beste wensen. Ook hebben wij zoals elk jaar een tele-
gram gestuurd aan Zijne Majesteit de Koning, waarin wij, officie-
ren en onderofficieren bijeen voor de verjaardag van de Artillerie 
aan Zijne Majesteit onze trouw en aanhankelijkheid aan het  
koningshuis betuigen. Daarop hebben wij antwoord gekregen 
van de Chef van het Militaire Huis waarin hij namens de Koning 
zijn dank overbrengt.

Daarna volgde de onthulling van een nieuw portret van Zijne Ma-
jesteit de Koning in de Officierscantine, gemaakt door Lkol Inf 
b.d. Jos Gelissen, in opdracht van de Voorzitter VOA, Bgen b.d. 
Bart Rosengarten. Vervolgens aandacht voor de ontvallenen, 
met name Luitenant-generaal b.d. Ted Meines, waar mede door 
ons Wapen een waardige uitvaart werd verzorgd. Hierna een 
moment van stilte voor allen die ons in 2016 zijn ontvallen.

ONTWIKKELINGEN IN DE WERELD
Het is er niet rustiger op geworden, fragmentatie en diverse 
soorten dreigingen en crises. Mensen zijn onzeker en opzoek 

naar nieuwe vastigheden en herkenbaarheden. Ook in Neder-
land verkiezingen in maart. De Geo- en machtspolitiek is terug. 
Singularity, technologische ontwikkelingen.

Ontwikkelingen Nederlandse defensie
Herwaardering voor defensie, breed politiek draagvlak, maar 
nog geen gelopen race. Financieel is Nederland uit het dal,  
echter nog niet merkbaar voor defensie, wij zijn door de bodem 
gezakt. Met name zorgen om materiele gereedheid, geoefend-
heid en personeelsproblematiek (FPS fase 2/3). Tenslotte is er 
toch ook de toegenomen operationele relevantie van een geloof-
waardige defensie (Credible Deterrence).

Lessons learned Oekraïne
Belangrijkste les is de herwaardering van het gevecht van ver-
bonden wapens op brigadeniveau. Fires are back, the New  
Decisive, dit geldt met name voor grondgebonden vuursteun en 
grondgebonden luchtverdediging. Kennisbehoud en -borging 
zijn cruciaal. Joint taakstelling zekerstellen.

Vieringen. Maar gelukkig valt er ook wat te vieren nl.: 100 jaar 
Grondgebonden Luchtverdediging op 19 en 20 mei, 5 jaar DGLC, 
Lustrumviering in juli, 340 jaar Artillerie met een Veteranendag  
en Open Monumentendag op 9 en 10 sept in Oldebroek en 140 
jaar ASK (eerste schoten Vestingartillerie).

Afscheid van officieren die de actieve dienst hebben verlaten. 
V.l.r.n.: Mevr A. Dijkhuizen, Lkol b.d. Marcel Scholten, Kol Marc 
van Ockenburg, Lkol b.d. Henk Stokreef, Bgen b.d. Bart Rosen-
garten, Kap b.d. Glenn Kiljan, Lkol b.d. Frits Dürst Britt, Lkol b.d. 
Harry de Loo, Lkol b.d. Kelvin de Richemont, Bgen Rob Jeulink, 
Lkol Rienk Sybrandi, Lkol (R) b.d. Carlo van Houten, Kol Peter 
Gielen, Lkol b.d. (R) Gert Dijk



10

Nieuws van het Wapen

TERUGBLIK EN ONTWIKKELINGEN ARTILLERIE

Gereedstelling 
Stand-by voor NRF 2016 en stand-down NRF 2015. Vele oefe-
ningen werden ondersteund, diverse LFX’n uitgevoerd hetgeen 
grote wissel op personeel en materieel trok. Oefeningen in  
Hongarije, Noorwegen, Duitsland en UK. 

Grote oefeningen als Griffin Strike, Bold Quest (FSTs), maar ook 
het ontbreken van een FTX op niveau VI, hopelijk dit jaar kente-
ring. Uiteindelijk veel geoefend, maar misschien iets te weinig 
getraind.

Ontwikkelingen
Materiaal
•  Excalibur, bereik 50 km, nauwkeurigheid 10-1 m. Precieze 

puntdoelbestrijding (quantum leap). TTP’s gepubliceerd, trai- 
ners getraind. AFSIS aangepast, aanpassingen PzH voor- 
bereid. In 2017 voor de vuursteunketen de validatieoefening 
Excalibur;

•  CCF, buis met ingebouwde GPS, bereik 50 km, nauwkeurig-
heid 50m. Verwerving gestart. Precieze en efficiënte opper-
vlaktedoelbestrijding;

•  Assegai, lange dracht munitie. Geclassificeerd in Zuid-Afrika
•  ASCA; lid Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA)  

gemeenschap (NAVO vuursteuninteroperabiliteit), in record-
tijd ontwikkeld (in AFSIS) samen met JIVC/SATS, gedemon-
streerd tijdens Bold Quest (internationale bewondering). 
ASCA operationeel voor Multinational Artillery Battalion 
NRF19;

•  BOXER. Na ‘in service’ van bijna 50 jaar einde van M577, met 
enige weemoed. C2 on the move, send & scoot, minder 
kwetsbaar voor CBF.

Reorganisatie Vustco
Belangrijke stappen gezet. Herstel operationele taakstelling van 
het Afdelings-HoofdKwartier t.b.v. het brigadegevecht.

Terugblik en ontwikkelingen 107 ASbt, 
met dank aan majoor Rob de Haan
Eerste helft 2017 MALI als onderdeel van 1 (NLD) ISR Coy MI-
NUSMA, medio 2017 overgedragen aan een Duits LUNA detach-
ment. ScanEagle detachementen gereed gesteld als onderdeel 
van het module concept van JISTARC. GWSB meer prioriteit 
gaan geven. Voorbereidingen invoer nieuwe RPAS systemen 
(Raven DLL, Puma, Wasp) en vervanging van de Sperwer/Sca-
nEagle. In samenwerking met BEL en LUX , mogelijk uniek con-
structie. Oprichting KennisNetwerk RPAS Landdomein.

TERUGBLIK EN ONTWIKKELINGEN VAN DE GROND-
GEBONDEN LUCHT- EN TAKETVERDEDIGING

Gereedstelling
•  Frisian Flag, Tactical Firing Trainingen van 13 Luverdbt en 802 

Squadron
•  Experiment Constructive Optic Windmill op LBK. Diverse 

partnerlanden. delegaties uit land-, luchtmacht en marine;
•  November, Tactical Firing op Kreta uitgevoerd, 13 Luverdbt en 

802 squadron. Apollo mijlpaal, IOC declaratie 802 o.l.v. SAM-
WING 1, 13 Luverd nam deel aan een evaluatie. 

  Prima waarderingen zeker gezien de personeels- en mate- 
rieelproblematieken;

•  IMS. Samenwerking gezocht met partners uit de US, UK en 
Duitsland. Exotische oefeningen El Paso (Texas) op White 
Sands Missile Range. Ondersteuning certificeringsoefening 
UK JFACC (Wycombe). vergroting zichtbaarheid en inzetbaar-
heid van het DGLC, zowel nationaal als internationaal.



ONTWIKKELINGEN

IAMD is NATO shortfall
DGLC in Europa één van de weinige grondgebonden capacitei-
ten op het terrein van de BMD, AD en C-RAM/RPAS. 
Unieke kennis behouden. Kennisoverdracht naar / oefenen met 
niet IAMD-eenheden is essentieel. Project Apollo, samenwerking 
met Duitsland SAMWING 1, 26 jan, Terms Of Reference, vijf ope-
ratielijnen nl.: Een gezamenlijk SOP. De instelling van een geza-
menlijk Academy. De realisatie van een BAMDTF. De mogelijke 
onderbevelstelling van Flarak 61. Onderzoek naar mogelijke ge-
zamenlijke materieelprojecten.

Materieel
•  MMR. I.s.m. Thales test nieuwe MultiMissieRadar (RAPID LD). 

Samenwerking DCLC en Vustco ihkv GWSB;
•  Levensduurverlenging Patriot. Volledige modernisering sys-

teem. Wel grote impact op gereedstelling (tot 2021 beperkte 
tot zeer beperkte beschikbaarheid);

•  Dataradio GBADS. Zeer noodzakelijk voor een goed werkend 
AGBADS. Helaas wederom uitgesteld. Grote impact op ge-
reedstelling van 13 Luverdbt;

•  Discus. Nieuwe camera is verworven. Het traject loopt nage-
noeg ten einde. Belangrijke troef voor nationale operaties en 
compoundbeveiliging.

Het OTC
Verdergaande interne integratie, gezamenlijke opleidingen. 
Daarnaast heeft men zich ook gericht op de invulling van 
BGO&TT

Resume
Het DGLC heeft de weg ingeslagen naar een snel inzetbare, 
hoog manoeuvreerbare, goed beschermde, geïntegreerde lucht- 
en raketverdedigingseenheid die internationaal hoog wordt ge-
waardeerd. Bewustwording van 3D dreiging is nog een onder-
werp dat aandacht behoeft, zowel nationaal als internationaal.

TERUGBLIK EN ONTWIKKELINGEN VOA, 
HCKVA EN HCGLVD
VOA
Sponsoring jaardag. Gat subsidiestop opgevangen mede met 
geld uit opgeheven Stichting Officierscantine. Vuurwerkshow na 
optreden FKBW, ter ere van 340 jaar Artillerie. Portret ZM de 
Koning en restauratie icoon. Gestage stroom van nieuwe jonge 
leden; belangrijk voor de toekomst. Afgelopen jaar discussie ge-
start over toekomst (zie Sinte Barbara. O.b.v. het goede! Meer 
sturen op activiteiten. Uitwerken ideeën in projectvorm, voor-
touw bij jongeren, 2017 diverse activiteiten op de KMA. Profes-
sionele discussie in ons blad. Ons wapen weer op de kaart zet-
ten en tenslotte een oproep tot meedenken.

HCKVA 
Volledige vernieuwing expositie, meer dan 60 vrijwilligers, Aan-
sprekender, up-to-date, Professioneler, Tijdelijke exposities, Bin-
nen- en buitenaanzicht in lijn gebracht, Opening paviljoen 3 in 
sept.

HCGLVD 
Ruim 35 vrijwilligers, Grote studiecollectie, Zichtbaarheid DGLC 
vergroten, Civiel-militaire interactie.
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Beste geslaagde leerlingen
Ook in de toekomst moeten mensen bereid zijn hun leven te  
riskeren om anderen te beschermen. Zij hebben recht op goede 
leiders. En deze leiders worden opgeleid en gevormd op onze 
officiers- en onderofficiersopleiding. Dat vergt een constante in-
spanning, maar het resultaat mag er zijn. Ik dank de kaderleden 
die dit resultaat mogelijk gemaakt hebben en ik feliciteer de 
mensen die de opleiding hebben afgerond en inmiddels al werk-
zaam zijn bij de eenheden. Hen wil ik extra voor het voetlicht 
brengen. De giberne voor de best geslaagde leerling VTO KMA:
• VTO KMA Veldartillerie: Tlnt te Velde
• VTO KMA Luchtdoelartillerie: Tlnt van der Ven.
Allen van harte gefeliciteerd met deze bijzondere prestatie.

Uitreiking Artillerielegpenning
Aan de Majoor der Artillerie b.d. Th.J.C. (Dick) van Zuidam, Op-
schrift: Traditie- en historiebeheerder. Majoor b.d. van Zuidam 
heeft zich vele jaren ingezet voor het Wapen der Artillerie.  
Hoewel niet op de voorgrond tredend, maar veeleer zonder veel 
ophef zijn vele werkzaamheden verrichtend, heeft hij grote ver-
diensten gehad voor de traditiehandhaving en het opbouwen en 
in stand houden van kennis van de historie van ons Wapen. 

Icoon
Afgelopen maandag is na langdurige en kostbare restauratie het 
icoon van Sinte Barbara teruggehangen in de Officierscantine. 
Het betreft een zeer oud icoon, waarvan de leeftijd pas na diep-
gravend onderzoek kan worden vastgesteld, maar zekere ken-
merken zouden kunnen duiden op een oorsprong in de 15e 
eeuw; Het icoon is op 11 december 1985 geschonken aan de 
toenmalige Stichting Artillerieverzameling, die later overging in 
het NAM. door de secretaris van de inmiddels opgeven Afdeling 
Twente. Res Elnt der Artillerie b.d. B.W. Steinmeijer. 

Het icoon is door hem ontdekt in Frankrijk en na moeizame po-
gingen verkregen. Het onderschrift is gesteld in oud Russisch 
zoals blijkt uit onderzoek van de restaurateur en luidt vertaald: 
‘Beeld (van) de Heilige Martelaar Barbara. Na dit verbale geweld 
kon het vieren van de jaardag pas goed losbarsten. Het was een 
buitengewoon geanimeerde bijeenkomst met natuurlijk een uit-
stekende, lopende rijstmaaltijd, dit maal voor de laatste keer on-
der verantwoording van Johan Kurk. De verbroedering (weder-
zijds) met de onderofficieren artillerie, waarbij het voor sommigen 
nog laat in de avond is geworden. 
Kortom we konden terugkijken op een zeer geslaagde jaardag, 
dus op naar de 341e.



Eerste spreker kolonel drs. Han Bouwmeester, universitair 
hoofddocent landoptreden bij de vakgroep Krijgswetenschap-
pen van de NLDA. Kol Han Bouwmeester was Commandant van 
de 11e Afdeling RA en Commandant Provinciaal Reconstructie 
Team in Afghanistan. Zijn lezing ging met name over het mili-
tair-strategisch en operationeel niveau en gaf de belangrijkste 
ontwikkelingen aan om over na te denken zoals; de verkiezing 
van Trump tot president van de US, BREXIT, het optreden van de 
Russische artillerie in de Oekraïne, IS en de overige grote con-
flicten in de wereld. 

Hij gebruikte daarvoor het model DIME met D voor Diplomatic,  
I voor Informational, M voor Military en E voor Economic. Daarna 
ging hij in op het Operationel Raamwerk (close-, deep- en rear- 
operations) en de rol van de artillerie (vuursteun) daarin. Vervol-
gens dat we ons daar weer in moeten gaan bekwamen. Veel 
kennis en ervaring is weggezakt door de (vredes)missies in  
IRAK en AFGHANISTAN. Verder veel nadruk op Airpower en 
Joint Fires. Daarna presenteerde hij ook een mogelijke rol van de 

artillerie (vuursteun) op het politiek en militair-strategisch niveau 
en in de uitvoering op het operationele niveau in het zogenaam-
de Afghan model, waarbij de lethale rol van de artillerie mogelijk 
kan worden omgevormd tot een niet-lethale vorm. 
Vervolgens, en dat was voor mij de meest boeiende slide, een 
overzicht van documenten over het Oekraïne conflict met ver-

OP 31 JANUARI J.L. WERD OP DE KMA HET JAARLIJKS TERUGKERENDE  
ARTILLERIE SYMPOSIUM VOOR EN DOOR DE CADETTEN VAN DE KMA  
GEORGANISEERD DE OPENING WERD VERRICHT DOOR CADET-VAANDRIG 
THOMAS CORNELISSEN EN DE VOORZITTER VAN DE VOA BGEN B.D. BART 
ROSENGARTEN. ER WAREN DRIE HIGH RANKING KEYNOTE-SPEAKERS  
UITGENODIGD OM HET ONDERWERP TOE TE LICHTEN EN DE AFSLUITING 
WERD VERZORGD DOOR DE WAPENOUDSTE ARTILLERIE. BGEN ROB  
JEULINK. DE ONDERTITEL VAN HET SYMPOSIUM WAS; WARFIGHTING  
CAPABILITY, FOCUS ON ARTILLERY, OFTEWEL DE TOEKOMST VAN DE  
ARTILLERIE, TRENDS EN ONTWIKKELINGEN.

TEKST ///  LKOL B.D. HENK VAN RIJSSEN
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schillende analyses, die zijn gepubliceerd en openbaar zijn nl.:
1.  DRAFT “Lessons Learned” from the Russo- Ukrainian 

War, Personal Observations Dr. Phillip A. Karber, The Poto-
mac Foundation; www.prodev2go.files.wordpress.com/2015/ 
10/rus-ukr-lessons-draft.pdf

2.  Putin’s Undeclared War, Summer 2014 Russian Artillery  
Strikes, against Ukraine by Sean Case and Klement Anders, 
Embargoed Version; www.bellingcat.com/wp-content/up-
loads/2016/12/ArtilleryAttacks_withCover_EmbargoNote.pdf

3.  USE OF FANCY BEAR, android malware in tracking of  
Ukrainian field artillery www.crowdstrike.com/wp-content/
brochures/FancyBearTracksUkrainianArtillery.pdf

In deze drie documenten, die alle drie overigens goed zijn voor 
een artikel in de Sinte Barbara (wie durft?) worden achtereenvol-
gende analyses beschreven. Het eerste document geeft een 
analyse en algemene beschouwing van de militaire aspecten en 
onderkende trends, gebaseerd op persoonlijke waarnemingen, 
gesprekken, discussies met o.a. commandanten te velde, gene-

rale staf en ministeries (richtinggevend). 
Het tweede document van de organisatie Bellingcat, bekend van 
hun grondig en gedetailleerd onderzoek naar de MH17 ramp, 
gaat over een analyse van het Russische artillerie optreden. Het 
document probeert het gehele spectrum van de Russische artil-
lerie aanvallen tegen de Oekraïne in de zomer van 2014 te be-
schrijven met een aantal boeiende conclusies (interessant). Het 
derde document beschrijft hoe Rusland Oekraïense verbindings- 
/ vuurleidingssystemen gehackt heeft en zo over alle gegevens 
in real-time kon beschikken en ze voor eigen gebruik konden 
toepassen (boeiend). 

Kol Bouwmeester beëindigde zijn verhaal met de conclusie dat 
er meer aandacht moet worden besteed aan het operationeel 
raamwerk, maar ook aan het optreden van de vuursteun in het 
kader van de nationale machtsinstrumenten van het DIME- 
model en dan ook nog eens op alle niveaus (strategisch, opera-
tioneel, tactisch en technisch).

Volgende spreker was kol Peter Gielen, Commandant DGLC.  
Hij begon met de vraag; Is Grondgebonden Lucht- en Raket- 
verdediging noodzakelijk? In zijn betoog kwamen de volgende 
aspecten aan de orde. De toegenomen dreiging van landen die 
over raketten beschikken met een steeds grotere reikwijdte. 
De richting die het DGLC uit wil, enerzijds m.b.t. C-RAM (Coun-
ter Rockets, Artillery and Mortars) / Short Range Air Defence en 
anderzijds m.b.t. Air Defence en Ballistic Missile Defence. 

Vervolgens de internationale samenwerking en het project  
Apollo. In dit laatste project wordt nauw samengewerkt met de 
air defence assets van Duitsland. In het volgende nummer van 
Sinte Barbara komen we hier mogelijk in detail op terug. 
Conclusie van zijn verhaal was: 3D-dreiging is volledig terug, 
3D-dreiging is doorontwikkeld, 3D-inzetmogelijkheden zijn di-

Rol van de Artillerie in het Afghan model

Lethale en niet-lethale effecten op afstand
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nele lijnen moeten ontwikkelen: Slagkracht in het landdomein, 
Informatie als key enabler, Informatie als Wapen, Innovatieve  
instandhoudingsconcepten, Slimme en robuuste logistiek en 
Wendbaarheid om te komen tot een Adaptieve Krijgsmacht  
(Total Force Concept). Hij eindigde zijn betoog met een meer- 
jaren-visie met de volgende stappen/Fasen: Herstel gereedstel-
ling, Herstel balans en tenslotte de doorontwikkeling zoals hier-
boven geschetst. 

Hij rondde af met de tekst dat we in een boeiende tijd leven en 
ons goed dienen voor te bereiden op wat de toekomst voor de 
Nederlandse Krijgsmacht in het verschiet heeft. 

Hiermee was het Artillerie Symposium beëindigd en kon de  
discussie nog voorgezet worden in de Spijkerbar. Wederom  
konden we terug kijken op een boeiend symposium die nog  
eens de situatie in de wereld en die voor de vuursteun in het 
bijzonder schetste, waardoor met name jongere officieren zich 
nog eens goed kunnen beraden op hun toekomst. Omdat het 
symposium nu inmiddels twee keer is gehouden, is het een  
traditie geworden, dus op naar volgend jaar.

vers(er), Bestrijding door All Arms niet eenvoudig, Ons A2/AD 
systeem vertoont gaten. Tenslotte een robuuste GLRV is nood-
zakelijk voor de manoeuvrevrijheid van grondeenheden & de be-
scherming van vitale objecten.

Vervolgens was het woord aan Commandant Vustco, Kol Marc 
van Ockenburg met de onderwerpen: Huidige dreiging, Ontwik-
kelingen, Rol en toekomst grondgebonden vuursteun in scenario 
Combat. Hij startte zijn verhaal met een analyse van het optre-
den van de artillerie in het Oekraïne-conflict, met name van  
Russische zijde met o.a. de volgende aspecten: 85% verliezen 
door artillerie (2 mechbat’s vernietigd in 3 minuten), zeer hoog 
munitieverbruik (400 schoten per schietbuis per dag), 50% ge-
schut, 50% MLRS: veel DPICM en Thermobarisch munitie, ten-
slotte gebruik van oud materiaal als ‘bunkerbuster’ / ‘covering 
fire’ en lange dracht munitie (70km) voor GWSB in combinatie 
met opsporingsradars. Een schets van de moderne Russische 
vuurmonden Koalitsiya-SV SPG, TOS 1 (Thermobarische gra-
naatwerper, bereik 8 – 10 km) en de 9A52-4 Tornado (Raket- 
werper). Waar moet de Nederlandse artillerie zich dus op focus-
sen: drachtvergroting, precisie, netwerkconfiguraties, digitalise-
ring, doelopsporing, Internationale samenwerking en het veran-
deren van de mindset van stabilisatie-operaties naar combat 
operations. De verwerving van de Excalibur munitie is een grote 
stap in de richting van precisie. 

Verder de verwerving van nieuwe doelopsporingsmiddelen zoals 
moderne UAV’s en nieuwe radarsystemen. V.w.b. netwerkconfi-
guraties en digitalisering heeft de vuursteun in het ASCA- 
(Artillery Systems Cooporation Activities)verband grote stappen 
gemaakt. Tenslotte de mindset naar combat operations heeft tij-
dens de oefening Bison Drawsko 2017 een grote ‘boost’ gekre-
gen. Natuurlijk zijn we nog niet op het niveau van de koude oor-
log met het optreden in grotere verbanden (divisie- en 
legerkorpsniveau) met het complete operationele raamwerk (clo-
se, deep and rear operations), en met name de rol van de vuur-
steun in de deep operations, maar de eerst stap is weer gezet.

Als laatste spreker trad op de Bgen Rob Jeulink, Plaatsvervan-
gend Directeur Plannen Defensiestaf en teven WapenOudste 
van de Artillerie. Hij begon zijn betoog met het doorontwikkelen 
van de Nederlandse Krijgsmacht in het kader van de mondiale 
ontwikkelingen en dreigingen. De Nederlandse Krijgsmacht en 
met name de vuursteun zou zich volgens de volgende operatio-
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De nieuwe defensie attachees van zowel Groot-Brittannië (UK) 
als Frankrijk (FRA) bezochten donderdag 16 februari jl. het Vuur-
steuncommando (VustCo) in ’t Harde. Het bezoek stond in het 
teken van internationale samenwerking. Tijdens dit werkbezoek 
staat uitwisseling van kennis en het delen van ervaring centraal. 
Daarnaast worden de onderlinge relaties tussen artillerie eenhe-
den van de betrokken naties versterkt. 

De twee kolonels, Kol James Philips (GBR) en Kol Sylvain No-

grette (FRA), van origine artilleristen, werden geïnformeerd over 
de laatste innovaties binnen het VustCo, zoals de nieuwe muni-
tiesoort Excalibur en sensoren. Een korte demo en static-show 
van de operationele batterijen maakte het bezoek compleet. Op 
deze wijze hebben de DEFATS een beeld gekregen van het op-
treden en de huidige mogelijkheden en ontwikkelingen van de 
vuursteun binnen de Nederlandse krijgsmacht.

TEKST /// MEVR A.M.J. (ANKE) DIJKHUIZEN  |  FOTO’S /// FOTOGRAAF VAN OOCL

De nieuwe defensie attachees van zowel Groot-Brittannië (UK) 
als Frankrijk (FRA) bezochten donderdag 16 februari jl. het  
Vuursteuncommando (VustCo) in ’t Harde. Het bezoek stond in 
het teken van internationale samenwerking. Tijdens dit werk- 
bezoek staat uitwisseling van kennis en het delen van ervaring 
centraal. Daarnaast worden de onderlinge relaties tussen  
artillerie eenheden van de betrokken naties versterkt. 

De twee kolonels, Kol James Philips (GBR) en Kol Sylvain  
Nogrette (FRA), van origine artilleristen, werden geïnformeerd 
over de laatste innovaties binnen het VustCo, zoals de nieuwe 
munitiesoort Excalibur en sensoren. 

Een korte demo en static-show van de operationele batterijen 
maakte het bezoek compleet. Op deze wijze hebben de  
DEFATS een beeld gekregen van het optreden en de huidige  
mogelijkheden en ontwikkelingen van de vuursteun binnen de 
Nederlandse krijgsmacht. 

Onderschrift bij Foto 1; vlnr. Wmr stukscommandant, Elnt  
S.M.P. Goris, Plv C-Batterij Veldartillerie, Kolonel James Philips 
(GBR), Kolonel M.R.C. van Ockenburg, C-VustCo, Kolonel  
Sylvain Nogrette (FRA) enLkol G.J.T. Jelsma Commandant Vuur-
steunschool.

DEFENSIE ATTACHEES 
GBR EN FRA 

BEZOEKEN VUSTCO



Kennis & Inzicht

Ook het tailormade samenstellen van eenheden ten einde deze 
in internationaal verband en/of onder een buitenlands comman-
do in te zetten, vraagt een onevenredige inspanning, maar is wel 
de norm om aan onze internationale verplichtingen te kunnen 
voldoen. Hierdoor en mede door onze “CAN-DO AND MAKE IT 
HAPPEN” mentaliteit, raakt de KL structureel overbelast. 
Dat de KL over onvoldoende vuursteun, genie en logistiek be-
schikt, geen voortzettingsvermogen heeft en allang niet meer het 

gevecht van verbonden wapens kan voeren, laat staan tegen 
een conventioneel optredende tegenstander, is een feit. 
Om een brigade te laten oefenen, moeten zustereenheden en 
opleidingscentra bijspringen ten einde de beoogde oefendoel-
stellingen te realiseren. De brigades en bataljons zijn slecht of 
gedeeltelijk gevuld en beschikken allang niet meer over capaci-
teiten om zelfstandig op te kunnen treden. De brigadestaven 
kunnen niet terugvallen op een divisie, zijn onderbemand, over-

OOK IN 2017 LIJKEN DE MEESTE VINKJES BIJ DE KONINKLIJKE LAND- 
MACHT (KL) OP GROEN TE GAAN STAAN. WIJ ZENDEN NOG ALTIJD EEN- 
HEDEN UIT NAAR HET BUITENLAND, ORGANISEREN OF NEMEN DEEL AAN 
INTERNATIONALE OEFENINGEN EN GEVEN UITVOERING AAN DE ONS  
GESTELDE OPDRACHTEN. ONZE EENHEDEN WORDEN INGEZET IN MALI, 
AFGHANISTAN EN IRAK EN EEN COMPAGNIE WORDT KLAARGESTOOMD 
VOOR INZET IN OOST-EUROPA. WIJ STELLEN EENHEDEN OPERATIONEEL 
GEREED EN CERTIFICEREN HEN CONFORM DE GESTELDE EISEN. DE  
HAALBAARHEID VAN DEZE EISEN ECHTER, BRENGT EEN INSPANNING  
MET ZICH MEE DIE NIET MEER IN VERHOUDING IS TOT DE OP DIT MO- 
MENT BESCHIKBARE TIJD EN MIDDELEN, MET ROOFBOUW TOT GEVOLG. 

TEKST /// MAJ D. DERWISINSKI
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belast en beperkt in staat eenheden op te leiden en gereed te 
stellen. Alles is schaars of op, loopbaan perspectieven beperkt 
en ons defensiebeleid wordt geregeerd door het geld en politie-
ke wensen en prioriteiten. 

Jarenlang lieten de trots van de Nederlandse militair en onze 
“CAN-DO”-cultuur niet toe de gebreken, zwakheden en pijn van 
onze organisatie aan de samenleving en de politiek zichtbaar te 
maken. Die pijn, last en de gevolgen droegen wij liever zelf. Dit 
heeft geresulteerd in een oververmoeide, uitgeklede, overgere-
guleerde en niet slagvaardige organisatie met een mis-match 
tussen onze ambities en opdrachten enerzijds en de voorhanden 
zijnde beperkte middelen anderzijds. Hoe wrang is het dan, om 
te moeten constateren, dat onze “CAN-DO”mentaliteit, ondanks 
onze beste bedoelingen, een belangrijke oorzaak is van de situ-
atie waarin we verkeren. 

Inmiddels is de politiek doordrongen van de ernst van de situatie 
en de noodzaak tot ingrijpen, mede dankzij onze commandanten 
die steeds vaker rapporteren over de werkelijke situatie binnen 
de operationele eenheden. Er moet geld bij anders moeten wij 
eenheden stilzetten, is de boodschap van de Commandant 
Landstrijdkrachten. Alle hoop en vertrouwen zijn gevestigd op de 
nieuwe regering en een structurele defensiebudgetverhoging in 
2018 en de jaren erna. Maar gaat deze budgetverhoging ook 
komen en zo ja, in welke hoeveelheden en voor hoe lang? Hoe 
gaat de nieuwe regering het vertrouwen van de krijgsmacht te-
rugwinnen? De Algemene Federatie van Militair en Burger Perso-
neel (AFMP) concludeert naar aanleiding van een enquête dat 
bijna 87% van de ondervraagde militairen het vertrouwen in de 
minister kwijt is. Twee op de drie militairen heeft weinig tot geen 
vertrouwen in de defensietop. AFMP-voorzitter Anne-Marie 
Snels stelt dat “deze minister en de Kabinetten Rutte een zo 
goed als failliete defensieorganisatie achterlaten”.

Gelukkig hebben wij momenteel door inspanningen van com-
mandanten en door allerlei veiligheidsvraagstukken en wereld- 
lijke ontwikkelingen, de wind mee en kunnen we rekenen op aan-
dacht van de politiek. Bij de operationele eenheden wordt 
innovatief nagedacht over reparaties die de krijgsmacht weer 
basis gereed en voldoende geëquipeerd moeten maken. Inter-
nationale samenwerking wordt geïntensiveerd en capaciteiten in 
het kader van slagkracht, zoals de herintroductie van tanks bin-
nen de 43ste Gemechaniseerde Brigade, hersteld. Hoe verleide-
lijk en gewenst ook, wij mogen als militairen ons niet blindstaren 
op het euforische vooruitzicht van mogelijke groei na jaren van 
inkrimping. Deze groei zou wel eens beperkter kunnen zijn, dan 
menig politieke partij ons doet geloven. We moeten eerst repare-
ren en dat alleen al kost de KL honderden miljoenen euro’s. De 
noodzakelijke groei naar de gestelde NAVO norm van 2% van 
het BNP, vraagt om miljarden. Defensie is afhankelijk van een 
regeringscoalitie, die met de grote hoeveelheid aan de verkiezin-
gen deelnemende partijen met uiteenlopende idealen, wellicht 
lastig te formeren zal zijn. Sommige politieke partijen geven aan 
met andere partijen niet samen te willen werken, wat de rege-
ringsformatie bijzonder complex zal maken en de nodige tijd zal 
kosten. Intussen verandert de wereld en zo ook de politiek-maat-
schappelijke belangen en prioriteiten. 
Wat als defensie ineens niet meer op de gun-factor van de nieu-
we regering kan rekenen? Welke garanties krijgen wij en hoe  

betrouwbaar zijn de 
prognoses met be-
trekking tot het nieuwe 
regeerakkoord en de 
koers die de nieuwe 
regering gaat varen? 
Vanuit ervaring en ge-
schiedenis weten wij 
dat Defensie niet op 
de hoogste prioriteit 
en interesse bij de po-
litiek hoeft te rekenen. 

De vele charme-offen-
sieven die door Defen-
sie en de KL in het  
bijzonder in de afgelo-
pen jaren ingezet zijn, 
hebben tot beperkt 
succes en politiek-maatschappelijke betrokkenheid geleid. 
Nederland kijkt in tijden van nood onmiddellijk naar de militairen, 
maar bij vrede, gunt men de militair nog geen seconde aandacht. 
Waarom zou dat nu en in de toekomst anders zijn? 

Ik hoop dat onze militaire leiding naast de beoogde groei ook 
plannen maakt voor “WHAT-IF” scenario’s, wanneer de budget-
ten voor de groei uit blijven. Gaan wij daadwerkelijk eenheden 
stilzetten, heffen we eenheden of zelfs krijgsmachtdelen op? Wat 
is onze “BACK-UP” op het moment dat onze verwachtingen niet 
waar worden gemaakt? De inzetbaarheid en voortbestaan van 
de KL, met kennis van ons verleden en lessen uit de periode van 
het “gebroken geweertje”, mogen niet afhankelijk zijn van politie-
ke intenties en militaire hoop alleen. Wij moeten voorbereid zijn 
op veel, weinig en geen geld om verassingen te voorkomen. 
Ik ben van mening dat Defensie, los van de uitkomst van de ver-
kiezingen en de regerende coalitie, altijd moet kunnen vertrou-
wen op een vast deel van de overheidsbegroting. Deze dient de 
krijgsmacht in voldoende mate te financieren. Het budget dient 
aan te sluiten op de taakstelling en exploitatie en investeringen 
mogelijk te maken. Ook dient het budget overeen te komen met 
de internationale verplichtingen die Nederland met de NAVO is 
aangegaan. Wij moeten altijd over voldoende materieel en per-
soneel beschikken om de slagvaardigheid en voortzettingsver-
mogen te kunnen garanderen. Zulke keuzes kosten geld. Aan de 
politiek de keus om het geld wel, gedeeltelijk of niet te betalen. 
Wij als krijgsmacht daarentegen, moeten niet pretenderen uit-
voering te kunnen geven aan de gestelde taken, tegen een gere-
duceerd tarief. In de afgelopen jaren hebben wij dit vaak tegen 
beter weten in en te langdurig gedaan. Hiermee hebben wij de 
politiek “ontslagen” van de noodzaak tot kiezen en hun verant-
woordelijkheid naar onszelf verlegt.
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Wat als defensie ineens niet 
meer op de gun-factor van de 
nieuwe regering kan rekenen?
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Het artikel van Majoor Derwisinski geeft een indringend 
beeld van hoe de huidige generatie officieren de situatie 
waarin de Koninklijke Landmacht verkeert, ervaart. Want dit 
is niet het verhaal van een enkeling, maar een weergave van 
gevoelens die bij vele officieren leven. Het is geschreven  
uit grote bezorgdheid, met plichtsgevoel omdat een officier 
ook maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en vanuit 
een positieve houding om te trachten het tij te keren.

Het artikel gaat over een problematiek waarover buiten Defensie 
geen duidelijk beeld bestaat, zoals ik in mijn voorwoord al heb 
betoogd. De ‘man-in- de straat’ kan wel uit de media vernemen 
dat het niet goed gaat met Defensie, door bijvoorbeeld de ‘pief-
paf-poef-verhalen’ die de krant halen en waarop overigens door 
vooraanstaande politici lacherig wordt gereageerd (je hoeft die 
verhalen dus niet al te serieus te nemen), maar de werkelijke  
situatie komt niet voor het voetlicht, of de boodschap komt niet 
over. Het grootste probleem is echter, zoals gesteld, dat het  
merendeel van de Nederlanders niet in het onderwerp is geïnte-
resseerd, of het belang van Defensie wel inziet, maar andere 
vraagstukken uit onze maatschappij veel belangrijker vindt. 

Over de versterking van Defensie klinken positieve geluiden, zelf 
uit hoeken waar je dat niet direct zou verwachten en uiteraard 
uitgezonderd de partijen die idealisme boven realiteitszin  
hebben verheven. Maar de vraag is natuurlijk wat er van hun 
uitspraken overblijft als eenmaal een nieuw kabinet moet worden 
geformeerd door de vele (snipper)partijen die samenwerking met 
bepaalde andere partijen ook nog eens uitsluiten. En, zoals we 
ook hebben gezien, is er zelfs geen garantie voor verbetering als 
het Kabinet er mee instemt dat ook Nederland moet toegroeien 
naar de NAVO-norm van 2 %: zelfs het huidige NAVO-gemiddel-
de was al te hoog gegrepen.

Al enige tijd wordt gespro-
ken over het idee om het 
budget voor Defensie voor 
een aantal jaren vast te leg-
gen, naar het voorbeeld 
van Zweden en Denemar-
ken. In een reactie op dit 
idee dat ook in de Tweede 
Kamer ter sprake kwam, 
stelt de Algemene Reken-
kamer dat zij er niet bij 
staat te juichen. Volgens de 
president ervan heeft de 
Kamer al voldoende mid-
delen tot haar beschikking 

om tot meer stabiliteit in 
de Defensiebegroting te 
komen. Maar dan moet het 
defensiebudget wel eerst om-
hoog en bovendien: waarom kan 
dat met ontwikkelingssamenwerking 
dan wel? 

Zoals velen bekruipt mij vaak een gevoel van machteloosheid, 
maar voel ik de noodzaak te trachten mijn bijdrage te leveren om 
de situatie echt ‘In het belang van Nederland’ (Defensienota 
2013) te verbeteren. Ik ben van mening dat Defensie substanti-
eel moet worden versterkt, niet omdat ik me nauw met die orga-
nisatie verwant voel en er een groot deel van mijn leven in heb 
doorgebracht, maar omdat ik overtuigd ben van het belang er-
van. Een sterke defensie is nodig om de Nederlandse belangen 
in binnen- en buitenland te verdedigen en een eerlijk aandeel te 
leveren aan de handhaving van de internationale veiligheid. De 
nieuwe Amerikaanse president heeft dan ook volstrekt gelijk als 
hij stelt dat de Europese landen een grotere inspanning moeten 
verrichten voor hun eigen veiligheid. 

Er is, zoals blijkt, vooral onder militairen het breed gedeelde ge-
voel dat er ondanks alle positieve geluiden van de laatste tijd 
uiteindelijk geen substantiële verbetering van de situatie zal  
komen. Welke rol kunnen die militairen binnen ons democratisch 
bestel spelen om te trachten het tij te keren, wetende dat we 
uiteindelijk toch afhankelijk zijn van de politieke besluitvorming? 
Op het hoogste niveau moeten zij hun visie geven over de mo-
gelijkheden en beperkingen van de krijgsmacht zonder te antici-
peren op wat financieel mogelijk of politiek wenselijk is. 

Dit veronderstelt wel een op politiek niveau vastgestelde Neder-
landse veiligheidsstrategie die objectief vaststelt en vastlegt 
welke internationaal geaccepteerde defensiebijdrage Nederland 
moet leveren en niet een Defensienota die toeschrijft naar wat 
een uitgeklede defensieorganisatie met zijn beperkte middelen 
nog kan doen. Een signaal is zeker op zijn plaats als zelfs de 
beperkte ambities niet kunnen worden gerealiseerd. 
Een andere mogelijkheid is dat militairen ongeacht rang of func-
tie een bijdrage leveren aan de discussie over het defensiebud-
get en zorgen voor de juiste informatie en maatschappelijke be-
wustwording, voor zover informatie niet geclassificeerd is. Zij 
weten als geen ander hoe de werkelijke situatie is en wat daar-
van de gevolgen zijn. 
Het artikel van Majoor Derwisinski is een voorbeeld van een der-
gelijke bijdrage. Het roept op tot meningsvorming, discussies en 
reacties en verdient daarom onze steun. Ik daag de lezers van dit 
blad uit die oproep te beantwoorden.

In het belang 
van Nederland
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TEKST EN FOTO’S /// BUREAU COMMUNICATIE DGLC

MANNEN EN VROUWEN VAN HET DEFENSIE GRONDGEBONDEN LUCHT- 
VERDEDIGINGSCOMMANDO STAAN OP 19 JANUARI 2017 STRAK IN HET  
GELID, DE REGIMENTSFANFARE HEEFT DE INSTRUMENTEN AFGEZET, DE 
IJZIGE KOUD SLAAT OP DE ADEM, HANDEN VAN DE AANWEZIGEN VER- 
KLEUMEN. EÉN MINUUT LANG IS HET MUISSTIL. DAN KLINKT HET  
COMMANDO ‘IN DE HOUDING… STAAT’. MET DEZE GROET BETUIGEN DE 
AANWEZIGE MILITAIREN HUN EER AAN DE 215 GEVALLENEN DIE  
PRECIES 75 JAAR GELEDEN OP BRUTE WIJZE ZIJN OMGEBRACHT OP  
EEN JAPANS OORLOGSSCHIP.
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Doordat in januari 1942 de communicatie met de batterij op  
het eiland Tarakan bij Noordoost Borneo (Indonesië) gesabo-
teerd was, brachten militairen van het KNIL (Koninklijk Neder-
lands Indisch Leger) twee Japanse schepen tot zinken nadat  
Nederland zich eerder die dag had overgegeven aan Japan.  
De Japanners waren hier zo furieus over dat ze de Nederlandse 
artilleristen per twee met de rug tegen elkaar vastbonden en  
vervolgens met een bajonet neer staken. Daarna werden ze in 
zee gegooid. 

Herdenking
De 215 militairen die een zeemansgraf hebben worden jaarlijks 
bij het monument op het ereveld in Loenen herdacht. Toch staan 
er slechts 92 namen op van slachtoffers die het leven bij Tarakan 
lieten, omdat de rest niet geïdentificeerd kon worden. 

Bij de jaarlijkse herdenking staat het Korps Luchtdoelartillerie, en 
daarmee ook het DGLC samen met nabestaanden, stil bij de 
inktzwarte bladzijde uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis. 



Belang van informatie
Het belang van informatie om situational aware te zijn, kan dui-
delijk worden gemaakt aan de hand van de zes functies van mi-
litair optreden: command & control (C2), inlichtingen, manoeuv-
re, vuurkracht, bescherming en logistiek. 

De bindende factor tussen functies van militair optreden is infor-
matie. Terwijl de meeste verbeteringen binnen één van de func-
tiegebieden, alleen in dat functiegebied effect hebben, heeft de 
verbindende functie ‘informatie’ effect op alle functiegebieden. 
Winst maken op dit gebied is winst maken op alle functies!

Begrippen
Situational awareness kan verhelderd worden aan de hand van 
de volgende metafoor. Als ik als persoon situational aware wil 
zijn, zet ik al mijn vijf zintuigen in om een beeld te scheppen van 
de omgeving. Op informatiegebied kan ik die vijf zintuigen ook 
benoemen. We hebben het dan over: spraak, data (kaart, tekens, 
blue force trackers enz.), tekst (chat, email e.d.), bestanden (fo-
to’s files enz.) en (streaming) video. Als ik in staat ben deze vijf 
zintuigen te gebruiken, dan kan ik optimaal situational aware 
worden, ook op afstand. Met deze betere situational awareness 
kan ik uiteindelijk betere effecten of resultaten bereiken. 

VAN 31 OKTOBER TOT EN MET 9 NOVEMBER 2016 WERD OP DE VLAS- 
AKKERS IN AMERSFOORT DE OEFENING ‘PURPLE NECTAR’ GEHOUDEN,  
HET INNOVATIEPLATFORM OP HET GEBIED VAN SITUATIONAL AWARENESS 
(OMGEVINGSBEWUSTZIJN). HET WAS ALWEER DE ZEVENDE KEER DAT  
HET WERD GEORGANISEERD, MAAR ER LAG DIT KEER EEN GEWIJZIGD  
CONCEPT AAN TEN GRONDSLAG; DIT MAAKT PURPLE NECTAR GEREED  
VOOR DE KOMENDE JAREN. 

TEKST EN FOTO’S /// LKOL DUCO BRONGERS, PROJECTLEIDER PURPLE NECTAR

INNOVATIES OP HET GEBIED VAN 
SITUATIONAL AWARENESS

Operatie & Oefening
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Dit wordt duidelijk gemaakt met de zogenaamde benefit chain.
Toelichting: op basis van betere netwerken en transmissie kan 
beter gebruik worden gemaakt van het optimaal delen van infor-
matie van alle vijf ‘zintuigen’. Dit zorgt voor veel betere situatio-
nal awareness en op basis daarvan kunnen betere besluiten wor-
den genomen, die weer een positief effect hebben op de 
uitvoering. De uitvoering wordt ook nog eens beter dankzij het 
gebruik van betere informatiedeling op dat niveau. Dit leidt uit-
eindelijk tot betere effecten. Hiervoor is nog een lange weg te 
gaan om te bereiken wat we in de maatschappij al kunnen. 

Binnen Defensie hebben we immers veel meer te maken met het 
beveiligen van ons informatiedomein en de mogelijkheden voor 
communiceren zijn veelal beperkt; militaire radiosystemen bie-
den onvoldoende capaciteit. Daarnaast hebben we binnen de 
NATO te maken met 28 landen die veelal hun eigen systemen er 
op na houden en daardoor vaak niet met elkaar kunnen commu-
niceren; interoperabiliteit is daardoor nog ver te zoeken. Purple 
Nectar werkt actief aan het verbeteren van de onderste drie la-
gen van de benefit chain.

Missie en oogmerk
Bovenstaande problematiek heeft geleid tot de missie en het 
oogmerk van Purple Nectar: de missie van Purple Nectar is het 
ondersteunen van de operationele commandant/besluitnemer 
door het organiseren van (C4I-)experimenten met innovatieve 
technologie om daarmee de C4I-interoperabiliteit en situational 
awareness van de commandant, staf en eenheden te verbete-
ren. Het oogmerk is om in staat te zijn alle vijf de ‘zintuigen’ 24/7 
overal op de wereld te kunnen gebruiken om in staat te zijn op 
een veilige wijze alle beschikbare informatie te delen tussen (in-
ternationale) partners. Iedereen die daar aan bij kan dragen is 
welkom deel te nemen aan Purple Nectar. Het kan daarbij gaan 
over verbeteringen op gebied van communicatie, informatie, be-
veiliging, interoperabiliteit of energievoorziening; ook cyberop-
lossingen worden niet geweerd.

Ander concept
Sinds 2011 werd Purple Nectar uitgevoerd ter ondersteuning 
van een specifieke eenheid. Dat kon een brigade zijn, een batal-
jon, maar ook elementen van de Openbare Orde en Veiligheid in 
samenwerking met Defensie, zoals tijdens Purple Nectar 2015 in 
Groningen en Friesland is gebeurd. Deze aanpak heeft als na-
deel dat de oefening leidend is en er dus minder aandacht is 

voor de met veel tijd en capaciteit opgezette experimenten. Een 
ander nadeel is dat alleen die specifieke eenheid die oefent erva-
ring opdoet met de experimenten. 

Om die reden is het concept in 2016 aangepast. Purple Nectar 
staat nu open voor alle operationele commando’s, maar ook 
voor de organisaties uit de Openbare Orde en Veiligheid, ken-
nisinstituten, zoals TNO en NLR, en industrie. Daarmee brengt 
Purple Nectar deze zogenaamde ‘Gouden driehoek’ bij elkaar in 
een dynamische omgeving om elkaar te inspireren en van elkaar 
te leren. Dat leren en inspireren en vooral zoeken naar inter-
operabiliteit houdt niet op aan de landsgrenzen. Denk bijvoor-
beeld aan de Nederlands-Duitse formele onderbevelstellingen 
van de laatste jaren die op gebied van interoperabiliteit deze  
problematiek ontegenzeggelijk heeft aangetoond. Om die reden 
waren ook vele internationale gasten geïnviteerd. 

Alleen in brede gezamenlijkheid kunnen we werken aan het ver-
beteren van interoperabiliteitsvraagstukken, meer interoperabili-
teit levert immers meer situational awareness op. Een ander as-
pect van het aangepaste concept is dat bij Purple Nectar het 
experiment centraal staat, er is geen risico op negatieve effecten 
van een oefening. Deze aanpak wil overigens niet zeggen dat het 
voordeel om een experiment ook tijdens een oefening uit te  
proberen is verdwenen. Elke commandant kan een projectleider 
nog steeds uitdagen zijn (succesvolle) experiment te integreren 
tijdens één van zijn oefeningen!

Experimenten/demo’s
In de wintermaanden van 2016 zijn alle vier brigadecommandan-
ten van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) bezocht en 
Commandant Netherlands Maritime Force (C-NLMarFor). 
Gevraagd werd waar hun grootste problemen lagen op gebied 
van situational awareness. De uitdaging voor de geïnteresseerde 
bedrijven was om hier antwoord op te geven. 
Dit leverde uiteindelijk zestig bedrijven/organisaties op die met 
diverse oplossingen kwamen. Zij werden uitgedaagd hun pro-
duct vooral te laten beproeven, waarvoor Purple Nectar dan het 
militaire personeel en materieel leverde. Het spreekt immers het 
meest aan als het ‘mooie verhaal’ gestaafd wordt door de uit-
voering in de praktijk, waarbij de gebruiker ter plekke zijn mening 
kan geven. Een groot aantal deelnemers nam die uitdaging aan. 
Dat deden ze niet altijd alleen, maar gedurende de aanloop ont-
stonden er combinaties van bedrijven die gezamenlijk aan een 
product werkten. Dat leverde uiteindelijk 33 demonstraties op, al 
dan niet geclusterd, die in de periode vanaf 31 oktober tot en 
met 8 november op meer of minder intensieve wijze werden ge-
test. Voor de minder volwassen ideeën of concepten werd de 
gelegenheid geboden stands in te richten in een grote tent op de 
Vlasakkers. In dit beperkte kader kan uiteraard niet op alle  
demonstraties worden ingegaan. Ik heb er een paar uitgepakt  
op gebied van communicatie en informatie:

Long Range Communication
Long Range communication (LRC) is een belangrijke stap naar 
het realiseren van lange afstandsverbindingen Beyond Line of 
Sight (BLOS) die noodzakelijk zijn voor het huidige optreden. Dit 
wordt op een veilige manier gerealiseerd dankzij allerlei beschik-
bare civiele en militaire vormen van communicatie als Wifi (ad 
hoc), LTE (4G), radio en satelliet. LRC wordt al uitgerold bij de 



verkenningseenheden van het CLAS, maar veel meer eenheden 
hebben uiteraard behoefte aan deze BLOS communicatielaag. 
Tijdens Purple Nectar is LRC succesvol beproefd in een 
Boxer-voertuig als onderdeel van de Forward Command Post.

Long Term Evaluation (LTE) op de man en in het voertuig
De rol van Long Term Evaluation, oftewel op dit moment het 
meer bekende 4G-netwerk, is de laatste jaren snel uitgerold in 
de civiele samenleving en zorgt voor de noodzakelijke breedban-
dige verbinding. De toepassing in het gecompliceerde militair 
operationele domein staat gedeeltelijk nog in de kinderschoe-
nen. Tijdens Purple Nectar werden 4G-systemen gedemon-
streerd in diverse uitvoeringsvormen. Er was een hoge mast met 
krachtige 4G-zender, geschikt voor een flinke compound. In het 
mobiele domein is 4G nog in ontwikkeling. 

Er waren 4G on the move systemen van twee leveranciers, in een 
uitvoering geschikt voor voertuigen en zelfs voor in een rugzak. 
Deze 4G-systemen bieden een zogenaamde ‘bubble’ met een 
reikwijdte van circa enkele kilometers in open terrein. De 4G-bub-
bles waren onderling gekoppeld via krachtige radiosystemen en 
LRC-middelen. Hiermee werd aangetoond dat met 4G de o zo 
noodzakelijke breedbandige verbinding beschikbaar kan komen 
voor de mobiele en uitgestegen gebruiksomstandigheden.

CommandovoeringsContainer
Binnen enkele jaren zullen binnen het project Defensie Vervan-
ging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) expandable contai-
ners worden aangeschaft. De systeeminrichting van deze con-
tainers is (nog) niet vastgelegd. Daartoe is binnen Purple Nectar 
een model/prototype van een expandable container gebruikt en 
volledig ingericht met een aantal moderne middelen. Uiteindelijk 
is het doel van het concept dat iedere commandant alle gewens-
te informatie (near) real time ter beschikking krijgt van diverse 
(internationale) C2-systemen en sensoren van diverse rubrice-
ringsniveaus op een veilige manier. 

Google Glass voor medische ondersteuning
Met een Google Glass is de mogelijkheid gecreëerd dat een arts 

op afstand meekijkt met de gewondenverzorger en hem aanwij-
zing kan geven. De verbinding kan zowel via 4G als satelliet tot 
stand komen. Tijdens Purple Nectar werd de werking hiervan 
gedemonstreerd door een arts die zich op de Vlasakkers bevond 
en een gewondenhelper assisteerde in Havelte. Deze toepassing 
kan mensenlevens redden door gebruik te maken van de be-
schikbare techniek.

Purple Nectar staat nu open 
voor alle operationele 

commando’s, maar ook voor 
de organisaties uit de 

Openbare Orde en Veiligheid, 
kennisinstituten, zoals TNO 

en NLR, en industrie. 

Inkijkje in de Commandovoerings Containers
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Gebruik van drones
Tot slot was het gebruik van drones tijdens Purple Nectar ruim 
vertegenwoordigd. Doelstelling was dergelijke videobeelden van 
deze sensors rechtstreeks ter beschikking te hebben in de al 
genoemde commandovoeringscontainer, wat voor de Raven is 
geslaagd. Interessant was het experiment van 43 Mechbrig dat 
gebruik maakte van niet-professionele drones. Er zijn drie syste-
men gekocht, inclusief een opleiding voor het bedienend perso-
neel. Niet alleen om te beproeven tijdens Purple Nectar, maar 
ook om de komende tijd tijdens oefeningen de meerwaarde in 
het mobiele domein te onderzoeken.

Bezoekersdag
Op 9 november, de laatste dag van Purple Nectar, was de afslui-
tende bezoekersdag georganiseerd. Om efficiency redenen werd 
deze in gezamenlijkheid georganiseerd met de Future Network 
Information Infrastructure Demonstration (FND) van TNO. Ruim 
400 bezoekers maakten gebruik van de uitnodiging. Samen met 
de uitvoerende organisatie van personeel van de demonstraties 
en de stands leverde dat een samenkomst van circa 800 perso-
nen op die allen geïnteresseerd waren in innovatie op gebied van 
C2 of situational awareness. Vele (internationale) gasten van alle 
deelnemende partijen, van beleidsniveau tot aan de kenniscen-
tra en projectbegeleiders, waren uitgenodigd. 

De complete Landmachtraad paste zijn agenda aan en nam de 
hele ochtend de tijd om Purple Nectar te bezoeken. Er waren 
twee keynote speakers uitgenodigd. 
De eerste was Commandant Landstrijdkrachten, lgen Leo Beu-
len, die de gelegenheid aangreep om zijn zwaartepunten in zijn 
beleid op het gebied van de drie I’s (Innovatie, Interoperabiliteit 
en Internationaal) toe te lichten. Schout-bij-Nacht Maarten Tos-
sings, de CIO van Defensie, lichtte aansluitend zijn beleid toe 
voor de komende jaren. De toespraken werden gecompleteerd 
door de beide organisatoren van FND en Purple Nectar, de heer 
Antoine Smallegange en lkol Duco Brongers. 

Vervolgens kreeg iedereen de vrijheid om zijn eigen programma 
samen te stellen. Gekozen kon worden voor een bezoek aan de 
grote static show, de vele demonstraties of voor het TNO-sym-

posium met lezingen. Uiteraard bestond er de gelegenheid om te 
netwerken tussen de vele aanwezige disciplines. Na afsluitende 
woorden van de directeuren van TNO Defensie & Veiligheid, 
Henk Geveke, en bgen Jean-Paul Duckers van het Joint Infor-
matievoorzieningscommando werd de dag afgesloten met een 
uitstekende Indische maaltijd.

De Openbare Orde en Veiligheid werd vertegenwoordigd door 
deelname van de Nationale politie en het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. Misschien een nog wat kleine verte-
genwoordiging van de Openbare Orde en Veiligheid , maar het 
huidige concept wordt gezien als een groeimodel. Ieder jaar wil 
de organiserende afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en 
Simulatie (KIXS) in beginsel een dergelijk event organiseren. 
Het biedt een uitstekende gelegenheid niet alleen om de laatste 
innovaties op een dynamische wijze te aanschouwen en hands 
on te hebben. Maar ook om een breed publiek te ontmoeten met 
een gelijke belangstelling, maar uit een andere werkomgeving. 

Oplossingen voor de ene partij kunnen ook van waarde zijn voor 
een andere partij. Daarom kan Purple Nectar inspirerend werken, 
niet alleen op bezoekers, ook op de diverse deelnemers van ge-
bruikers, bedrijven en kennisinstituten. 
De verwachting is dat de belangstelling volgens de inktvlek- 
methode steeds verder zal toenemen en dat uiteindelijk Purple 
Nectar tot een zeer grootschalig evenement kan uitgroeien  
met internationale deelname.

Voortgang
Met deze eerste opzet van Purple Nectar centraal in het land is 
een draaiboek afgeleverd van een evenement dat veel potentieel 
heeft om verder uit te groeien tot een samenkomst van vele  
organisaties die in crisisperioden moeten samenwerken, zowel 
nationaal als internationaal. 

De combinatie van het diverse publiek met actieve demonstra-
ties en de gelegenheid voor de industrie, kennisinstituten en  
de OOV-sector om te kunnen testen op het oefengebied Vlas- 
akkers is een succes gebleken.



IN DE PERIODE 19 NOVEMBER 2016 TOT EN MET 02 DECEMBER 2016  
HEEFT DE JOINT FIRE SUPPORT (JFS) COMMUNITY VAN 42 PAINFBAT  
LJ (BATALJON LIMBURGSE JAGERS, BLJ) DEELGENOMEN AAN DE FRANSE  
CLOSE AIR SUPPORT (CAS) OEFENING CAS ALPS 2016B, HIERBIJ WERD  
BLJ ONDERSTEUND DOOR HET BDE JOINT FIRE SUPPORT COORDINATION 
CENTRE (JFSCC) IN DE PLANNING EN UITVOERING. 

TEKST EN FOTO’S /// KAP M. MASTENBROEK, CHIEF JOINT FIRE SUPPORT 42 PAINFBAT LJ, ELNT T.J. VAN SANTEN 
DE HOOG, WND. COMMANDANT FST / JTAC ACIE 42 PAINFBAT LJ
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De oefening is een jaarlijks terugkerende training waarbij, initieel, 
de Franse JTAC’s werden getraind in het leveren van CAS in 
bergachtig terrein. De oefening kent een tweetal uitvoeringen; de 
A variant wordt uitgevoerd in het voorjaar en de B variant in het 
najaar. Afhankelijk van de wensen en de planning van het 93e 
Regiment Artillerie de Montagne (93 RAM) wordt de oefening 
dus uitgevoerd in de sneeuw of niet. 
In ons geval was de sneeuw in beperkte mate aanwezig in de 
dalen, maar zeker aanwezig op de toppen. Naast Nederlandse 
en Franse deelnemers aan de 16B variant nam er ook een  
Italiaans FST deel aan de oefening.

De oefening was opgesplitst in twee delen; de eerste week werd 
de oefening gecombineerd met de GBFS LFX “Cerces” van 93 
RAM, en de tweede week was alleen CAS. BLJ heeft aan beide 
weken deelgenomen met een FST (welke overigens wisselde in 
het weekend) en het bataljons JFSCC, en in de eerste week was 
er ook een 81mm mortiergroep van BLJ aanwezig. In totaal dus 
een kleine 30 man Nederlandse deelname.

De eerste week van de oefening vond plaats in de omgeving  
van het bergdorp Valloire. Helaas werd de oefening negatief be-
invloed door het weer. Door mist en sneeuwstormen op het  
oefenterrein konden de Forward Observers (FO’s) geen Live  
Firing Exercise (LFX) uitvoeren. Gelukkig hadden de Fransen een 
prima alternatief programma deze week die voornamelijk be-
stond uit verschillende scenario’s in de strook waarbij het hele 
FST aan zijn trekken kwam. 
De Tactical Air Control Party (TACP) heeft kunnen werken met 
Mirages en AS-550 Fennec’s. Hoewel de TACP in Nederland ook 
vaak in de strook traint bracht deze week een hoop leerwinst 
mee omdat het terrein heel anders is dan in Nederland. Met 
hoogte verschillen tot enkele kilometers moest anders worden 
gedacht over bijvoorbeeld verbindingen, Final Attack Headings 
en deconflictie. De FO’s hadden de eigen 81mm mortieren als 
counterpart en konden zo ook prima oefenen in de strook om zo 
als FST geïntegreerd luchtsteun en grond gebonden vuursteun 
(gesimuleerd) in te zetten.
Nadat in het weekend de mannen van de eerste week wisselde 
met de mannen van tweede week was het tijd om naar de omge-
ving van het oord La Morte te vertrekken. Hier waren zoals eer-

Het NLD en FRA FST tijdens 
patrouillegang door de mist

Op 2000 m boven zeeniveau optreden boven het wolkendek

Door mist en sneeuwstormen 
op het oefenterrein konden 

de Forward Observers (FO’s) 
geen Live Firing Exercise 

(LFX) uitvoeren...
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der genoemd geen “shooters” aanwezig in de vorm van mortie-
ren, maar werden houwitsers en mortieren gesimuleerd door het 
JFSCC wat in zijn organieke rol verantwoordelijk was voor 
deconflictie en coördinatie op hoger niveau. 

Naast deze rol trad het JFSCC ook als Observer/Trainer (OT’er) 
van het eigen FST tijdens de patrouilles. Het FST ging dagelijks 
de hort op onder begeleiding van een Frans FST met daarin een 
Mountainleader, hierdoor konden beide nationaliteiten van elkaar 
leren en ervaringen uitwisselen. De tochten waren fysiek en men-
taal uitdagend, en vroegen veel van de skills en drills van elk in-
dividu van het FST. Het team kreeg dagelijks te maken met  
smalle ridgelines, sneeuwtoppen, ijle lucht en een totaal bevro-
ren omgeving. Tijdens deze patrouilles had het FST de beschik-

king over Mirage 2000, Rafale’s, AS-550 Fennec’s, de Super 
Puma en uiteraard Ground Based Fire Support (GBFS), welis-
waar gesimuleerd. Tijdens de verschillende contact situaties die 
voorkwamen tijdens het contact was het de taak van het FST om 
hiervoor een gameplan te maken met daarin met welk middel zij 
welk doel zouden aangrijpen om hun opdracht voort te zetten. 
Terugkijkend op de oefening is het zeker een succes geweest 
ondanks het slechte weer in de eerste week. 

Elke deelnemer aan de oefening CAS Alps 16B heeft op zijn  
eigen niveau I kunnen trainen en FST’s en mortiergroep heeft dat 
op niveau III kunnen doen. Hierdoor zijn we met z’n allen nog 
beter geworden! De oefening was/is een kans voor JFS eenhe-
den om in een uitdagende internationale omgeving toch te doen 
waar wij als vuursteun mensen voor op aarde zijn, namelijk het 
leveren van effectieve vuursteun!

Operatie & Oefening
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TEKST /// KAPITEIN TOM VAN DRIEL, COMMANDANT A-BATTERIJ
FOTO’S /// OOCL

DE BRIGADE-OEFENING BISON DRAWKSO WAS, ALS EERSTE OEFENING  
VAN 2017, DIRECT HET HOOGTEPUNT VAN HET JAAR QUA DUUR EN  
GROOTTE VAN DE OEFENING. DEZE OEFENING DIE WERD UITGEVOERD  
IN POLEN EN WERD GEORGANISEERD DOOR 43 MECHBRIG WAS DE EERSTE 
OEFENING IN LANGE TIJD WAARBIJ ER OP BRIGADENIVEAU GETRAIND 
WERD. DE DOELSTELLING WAS OM OFFENSIEVE EN DEFENSIEVE JOINT 
COMBAT OPERATIONS UIT TE VOEREN OP BRIGADENIVEAU WAARBIJ  
GETRAIND ZOU WORDEN MET REALISTISCHE TIJD- EN RUIMTEFACTOREN. 
DAARNAAST MAAKTE HET AANTAL INTERNATIONALE PARTNERS DE  
OEFENING NOG UNIEKER.
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Het tactische gedeelte van de oefening bestond uit een FTX van 
circa 14 dagen. 17e Bataljons Taak Groep (BTG) voerde het  
eerste gedeelte van de oefening uit en werd afgelost door 45 
BTG. Na het tactische gedeelte was er een Fire Power Demon-
stratie (FPD). Tijdens de FPD werd een geïntegreerd scenario 
gepresenteerd aan VIP’s waarin alle elementen die deelgenomen 
hadden aan de oefening een rol hadden. 

Vanuit de Afdeling werd de oefening ondersteund door het 
hoofdkwartier met de volledige hoofdkwartierbatterij, versterkt 
met een CRAM-peloton van DGLC, en een versterkte gevechts-
batterij bestaande uit elementen van de A- en B-batterij. Hier-
mee werd het eerste gedeelte van de oefening ondersteund 
waarna de B-batterij terugkeerde naar Nederland. De A-batterij 
en de hoofdkwartierbatterij ondersteunde het tweede gedeelte 
van het tactische scenario. Uiteindelijk bleef de A-batterij over 
om de Fire Power Demo uit te voeren. 

Voor de gevechtsbatterij begon de oefening met een niveau-II/III 
trainingsperiode van drie dagen waarin geacclimatiseerd kon 
worden aan de Poolse winter en het uitdagende terrein. Tevens 
kon de integratie tot stand komen tussen de elementen van  
de A- en de B-batterij. De eerste fase van de oefening bestond 
de gevechtsbatterij namelijk uit een gevechtspeloton van de 

A-batterij en een gevechtspeloton van de B-batterij. Het stafpe-
loton was samengesteld uit functionarissen van beide batterijen. 
Met name in het stafpeloton werd de driedaagse trainings- 
periode benut om te integreren. 

Ondanks dat op hoofdlijnen TTP’s en BGT’en hetzelfde zijn, zijn 
er toch verschillen tussen de beide batterijen, zoals de wijze van 
het inrichten van de nabijbeveiling, het uitvoeren van onderhoud 
en interne callsigns. Samen optreden versterkt elkaar en leidt 
ertoe dat ‘best practices’ van elkaar worden overgenomen en 
dat er kritisch naar elkaar gekeken werd. Dit is zeer waardevol en 
tevens een leerpunt van deze oefening; namelijk om op regel- 
matige basis personeel tussen de batterijen uit te wisselen om 
zodoende elkaar te verbeteren.

De gevechtspelotons gebruikte de eerste trainingsperiode voor-
al om  te leren om gaan met het terrein. Het terrein was erg lastig 
en eiste veel van bestuurders en materieel. Dit heeft geleid tot 
veel materiële inzetbaarheidsproblemen. Zeker in deze fase was 
de ODB-groep pauzeloos bezig om het materieel inzetbaar te 
houden. Met het oog op de eerste tactische run kon worden ge-
concludeerd dat het verkennen van routes essentieel was en dat 
er rekening gehouden moest worden met een verplaatsingssnel-
heid van circa 20 km/u. 
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Na een commandovoeringscyclus begon de eerste tactische 
run. Tijdens deze actie zou 17 BTG, aangevuld met Poolse ge-
motoriseerde infanterie en genie, een rivercrossing uitvoeren en 
vervolgens een bruggenhoofd slaan. Na uitbreiding van het 
bruggenhoofd zou een RIP (Relieve in Place) worden uitgevoerd 
door 45 BTG, waarmee voor ons de tweede run zou beginnen. 
Als gevechtsbatterij hebben we deze actie ondersteund met het 
leveren van vuursteun vanuit een tweetal Artillery Manoeuvre 
Area’s (AMA’s). De FU’s (Firing Units) werden door de Afdelings 
Firing Direction Center (FDC) aangestuurd. 

De FU’s bestonden uit louter gepantserde voertuigen, te weten 
PzH’s, een Boxer en een Fennek. Dit is de configuratie zoals die 
er na de reorganisatie uit komt te zien. Tijdens de oefening is 
gebleken dat dit zeer goed werkt. De gevechtspelotons (de FU’s) 
kunnen snel verplaatsen, zijn goed bewapend en gepantserd. De 
zachte voertuigen werden gecentraliseerd in het stafpeloton om 
op deze wijze ondersteuning te kunnen bieden. Voor ons duurde 
de eerste actie vijf dagen. Dagen die voor de gevechtspelotons 
vooral in het teken stonden van het uitvoeren van Fire Missions, 
zorg dragen voor inzetbaar personeel en materieel en de beveili-
ging op orde hebben. Met het stafpeloton werden de gevecht-
spelotons aangestuurd en ondersteund op onder andere logis-
tiek gebied. Een tweetal onder bevel gestelde Wissel Laad 

Systemen (WLS’en) werden gebruikt om de Klasse V opvoer uit 
te voeren. Daarnaast werd de instandhouding van de pelotons 
ondersteund door vrijwel dagelijks een bevostraat uit te voeren 
en defect materieel te repareren. Tijdens deze actie kreeg de 
batterij een spoedopdracht om een AMA te betrekken aan de 
overzijde van de rivier om een High Payoff Target (HPT) uit te 
schaken. Met nauwelijks voorbereidingstijd werd de actie uitge-
voerd waarbij het belang van een routeverkenning wederom 
werd aangetoond. Deze keer was er onvoldoende informatie 
over de classificatie van de bruggen om deze veilig te kunnen 
passeren met een PzH. Dankzij flexibel optreden kon de Fire 
Mission worden uitgevoerd vanuit een andere locatie en werd 
het HPT met een excalibur-missie uitgeschakeld. Terwijl er een 
RIP plaatsvond tussen 17 en 45 BTG gingen de batterijen voor 
een recuperatieperiode van drie dagen het veld uit waarin de 
elementen van de B-batterij naar Nederland terugkeerde. In deze 
periode bleef overigens de afdelings FDC en CP actief aange-
zien het scenario doorliep. 

Na de recuperatieperiode ging de gevechtsbatterij, nu volledig 
bestaand uit de A-batterij, het veld weer in om de actie verder te 
ondersteunen. 45 BTG had inmiddels de RIP succesvol uitge-
voerd en was begonnen aan een aanval. Na deze aanval werd de 
BTG de verdediging ingedrukt door de oprukkende vijand en 
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moest het bruggenhoofd los worden gelaten. Na de afgeslagen 
vijandelijke aanval werd een laatste, nachtelijke, aanval inclusief 
rivercrossing uitgevoerd om de vijand definitief te verslaan. Ui-
teraard allemaal ondersteund door vuursteun vanuit de batterij. 
Deze tweede run duurde zeven dagen en na afloop was er ruim-
te voor onderhoud en kon de Fire Power demonstration (FPD) 
worden voorbereid. De FPD had voor de batterij twee unieke ele-
menten. Zo werd er vanuit de stelling samen met een Ameri-
kaans Paladin-peloton geschoten. Hierbij stonden de guns om 
en om wat tot mooie foto’s heeft geleid. Ten tweede bestonden 
de uitwerkingsvuren uit respectievelijk 10 en 14 granaten per 
gun. Met name voor de lader een mooi leermoment om zulke 
grote uitwerkingsvuren te verschieten. 

De oefening duurde voor de A-batterij een maand en heeft, in 
combinatie met het zware terrein en lastige weersomstandighe-
den, een forse belasting op het personeel en materieel gehad. 
Het heeft ook geleid tot een aantal waardevolle leermomenten. 
Zo is het positief bevallen om intensief samen te werken met een 
andere batterij en elkaars ‘best practices’ over te nemen. Daar-
naast is het optreden in een ‘nieuwe configuratie’ waarbij een 
gevechtspeloton bestaat uit gepantserde voertuigen goed be-
vallen. Deze wijze van optreden geeft het peloton meer vrijheid 
van handelen aangezien er geen rekening hoeft worden gehou-

den met zachte voertuigen in de verplaatsing en de nabijbeveili-
ging. Een langere periode te velde gaan in Poolse winteromstan-
digheden leert ook veel over personeel en materieel. Inzetbaar 
blijven is cruciaal en dient in de commandovoering en de uitvoe-
ring nadrukkelijk de aandacht te krijgen. 
Het geeft tevens een goed beeld wat en wie zich onder deze 
omstandigheden staande weet te houden. Ten slotte heeft deze 
oefening goede discussiepunten opgeleverd met betrekking tot 
het aansturen van de guns door de Afdelings FDC en de wijze 
waarop klasse V opvoer gerealiseerd moet worden om te borgen 
dat er altijd voldoende munitie (en de juiste type munitie) is om 
vuursteun te kunnen garanderen.
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Kennis & Inzicht

De LVB historie:
1.  De operationele eisen waren destijds nog gericht op de Kou-

de Oorlog. Het terreinvaardige wielvoertuig diende ihkv “zien 
zonder gezien te worden” zich snel en geruisloos te kunnen 
verplaatsen. 

  Een laag silhouet, bepantsering cfm de M113C&R, geavan-
ceerde waarnemingsapparatuur, silent watch opties en een 
gunstig infrarood silhouet completeerden het geheel. De ge-
wenste mogelijkheid tot luchttransport beperkte het gewicht 
tot ca. 4-5 ton. De instroom zou eind 1994 moeten starten in 
relatie tot de onderhoudstoestand van de M113C&R;

2.  Met die uitgangspunten is in 1990 door Nederland een markt-
verkenning gestart ten behoeve van de Voorstudiefase 
(DMP-B). Ik heb dat samen met de verkenningsautoriteit in 
die tijd, Jack Johann, Lkol b.d. van de Cavalerie, uitgevoerd;

3.  De hieruit ontstane kandidaten waren: de Franse VBL van 
Panhard, de Eagle 1 van MOWAG en een Hummer variant. 
Weliswaar was niet alles perfect, maar zeker acceptabel en 
bovendien snel en binnen budget te realiseren. 

  Binnen de BWB bestond inderdaad het Zobel ontwikkelings-
project, maar daarmee zou tijdige instroom onmogelijk  
worden;

Inleiding
Kort na het vallen van de Muur werd ik begin 1990 Hoofd Sectie 
Rupsvoertuigen binnen DMKL en verantwoordelijk voor de 
YPR- en de M113-families. In die tijd werden de grote projecten 
nog integraal vanuit de materieel afdelingen geleid. 
Het ging o.a. om de afronding van de YP408 vervanging door 
YPR’n, de Midlife Upgrade (MLU) van de M577, het toen nog 
geplande artillerie waarnemingsvoertuig en de vervanging van 
de M113C&R door het Licht Verkennings en Bewakingsvoertuig 
(LVB). Dit LVB project is mij in drie daarop volgende functies 
blijven volgen. 

Denk aan Hoofd Plannen-BLS (Couzy), Hoofd Beproevingen 
(MBA-1+2) en Hoofd R&D CLAS. Frappant is dat ik in 2015/2016 
betrokken ben geraakt bij diverse aspecten van de Midlife Up-
grade (MLU) FENNEK zoals een mogelijk hybride aandrijving. 
Helaas is de MLU momenteel uit het Defensie Investerings Plan 
(DIP) verdwenen en heeft nu een slapende status. 

Mogelijk dat e.e.a. wijzigt bij een nieuwe regering, die meer geld 
aan defensie besteedt. De Duitse-MLU biedt alvast houvast.

Reactie op Artikel FENNEK (Sinte Barbara 2016 No. 3)

TEKST EN FOTO /// RONALD VAN WOUDENBERG, 
KOLONEL TS B.D.
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4.  Toen ons DMP-B document al in concept gereed was kreeg 
de D-DMKL, toen genm Couzy, van de politiek de opdracht 
om de firma DAF in de besluitvorming mee te nemen. Nie-
mand had enig idee om welk voertuig het ging. Na veel gedoe 
mocht DAF een presentatie houden. Een nogal aparte verto-
ning waarbij bleek dat zij met de Engelse firma Vickers niet 
meer dan een papieren ontwikkelingstraject waren gestart. 

  Er waren veel technische onzekerheden, hun tijdsplan vol-
deed niet en ook aan het juist door diezelfde politiek gestimu-
leerde “kopen van de plank” werd niet voldaan;

5.  Toch kreeg de D-DMKL vanuit de Nederlandse politiek op-
dracht met DAF verder te gaan. Bij mijn eerste bezoeken met 
Sous chef-Materieel, toen bgen Blomjous, in 1991 aan Eind-
hoven bleek dat DAF-SP (Special Products) slechts een ruwe 
mock-up had van spaanplaat. De lay-out met de chauffeur in 
het midden leek gebaseerd op de DAF ontwikkeling van de 
YP-104 in de jaren 50. 

  Hoewel de politiek in het DMP proces niet van wilde horen 
bleek het een puur ontwikkelingsproject te worden;

6.  Door een ambitieuze en gezamenlijke inspanning met DMKL 
kon DAF-SP in het najaar 1992 de eerste LVB Technology De-
monstrator op de proefbaan in Sint Oedenrode laten rijden. Er 
waren nog heel wat technische verbeter aspecten o.a. de ge-
hele aandrijvingslijn, maar het voertuig had potentie;

7.  De DAF holding raakte echter in financiële moeilijkheden en 
DAF-SP werd daarin mee gezogen. Dit stagneerde de verdere 
LVB voortgang. Mede omdat daardoor veel expertise wegliep 
heeft DAF-SP toen samenwerking gezocht met het Duitse 
Wegmann en dat ging uiterst moeizaam. 

  De beoogde snelle instroom in Nederland van een LVB was 
inmiddels onmogelijk geworden. Er ontstonden ook nog eens 
nieuwe operationele eisen door de Nederlandse ervaringen in 
voormalig Joegoslavië; 

8.  Nadat Wegmann door KMW (Krauss-Maffei Wegmann) werd 
ingepalmd begon Duitsland het geheel van Nederland over te 

nemen. Na veel gedoe kon de Duits-Nederlandse beproeving 
van de Versuchstrager, zoals de adjudant van Iren aangeeft, 
inderdaad eind 1996 worden gestart. 

  Het doorzettingsvermogen van vele betrokken militairen (van  
laag tot hoog) heeft uiteindelijk in 2001 tot een juiste configu-
ratie geleid. In het kader van compensatie kon DVVS de  
productie gaan opstarten. 

Slotwoord 
Medio 2004 stroomden de eerste FENNEKS in. Bijna 10 jaar later 
dan gepland en door o.a. de extra bescherming veel zwaarder. 

Hoewel gebaseerd op de operationele eisen van toen is de  
FENNEK op zich geen slecht voertuig geworden. Als KL hebben 
we bovendien geen realistisch alternatief. Dus zullen we voor 
minstens de komende 10 jaar er het beste van moeten maken. 
Daartoe biedt de Duitse-MLU zoals door de adjudant helder be-
schreven een goede basis.

Kennis & Inzicht

YP-104 voertuig, staat nu in het TD museum te Soesterberg



IN 2016 IS DE VERVANGING VAN DE YAS4442 EN DE M577, DE LAATSTE  
DATEERT AL UIT 1965, DOOR DE BOXER EINDELIJK BIJ DE AFDELING  
DOORGEVOERD. NA ENKELE OEFENINGEN KUNNEN WE EEN VOORZICH- 
TIGE BALANS OPMAKEN OVER HOE HET NIEUWE VOERTUIG, EN  
DE COMMANDOVOERING-/VUURLEIDINGSMODULE, IN DE PRAKTIJK  
FUNCTIONEERT.

TEKST EN FOTO’S /// DE REDACTIE

Operatie & Oefening
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Ervaringen tijdens Bison Drawsko
Tijdens de oefening Bison Drawsko is het gebruik van de 
BOXER-commandopost beproefd en verder uitgewerkt. De twee 
voertuigen van de Afdelingsstaf vormden een mobiele Forward 
Command Post (FCP), bedoeld om altijd de verbindingen te  
garanderen met het hoger niveau en de batterijen. 

Bij de A-batterij werden ook drie BOXERS ingezet als command-
ovoerings-/ vuurleidingsvoertuig. Gedurende twee weken is de 
FCP bestaande uit twee BOXERs en een MB 10kN (de zogehe-
ten lijnbak) permanent te velde geweest en hebben we de 
BOXER steeds beter leren gebruiken en zijn we er van overtuigd 
dat dit voertuig een enorme sprong voorwaarts is. 

Wat opvalt is dat de BOXER qua ruimte om gewenning vraagt. 
De aanwezige ruimte in vergelijking met de YAS en M577 is be-
duidend minder. De gebruikers zitten met de rug tegen de linker-
zijwand en er is weinig ruimte om elkaar te passeren. Ook een 
ouderwetse stafkaart bijvoorbeeld is nagenoeg niet te hanteren 
in de BOXER. Daarbij is de ruimte niet ergonomisch ingedeeld en 
de vele scherpe hoeken en hendels zijn niet altijd even vriendelijk 
voor de ledematen. 
De stoelen zitten wel uitstekend zowel statisch als tijdens ver-
plaatsingen. Ook comfort verhogende accessoires, denk bij-
voorbeeld aan een ‘clip’ voor de Handtelemicrofoon of pennen- 

en bekerhouders, ontbreken vooralsnog. Bij het langdurig 
verblijven in een BOXER is dit een gemis. Voor alle noodzakelijke 
spullen is een vaste plek in de BOXER, ondanks de beperkte 
ruimte werkt dit na enige gewenning goed. 

De BOXER verplaatste zich zeer makkelijk door  het zware terrein 
van de DRAWKSKO POMORSKI TRAINING AREA. Onderin het 
voertuig merk je bijzonder weinig van het verplaatsen en kun je 

Specificaties BOXER-pantserwielvoertuig

Lengte: 8,940 m , breedte: 3,376 m, hoogte: 3,30 m, 
gewicht: 34090 kg (MLC 42), max snelheid: 80 km/u 
(begrenst) en een Kongsberg M-151 Protector Remote- 
controlled Weapon Station (RCWS), waarop een mitr .50 
QCB kan worden geplaatst. Het RCWS is voorzien van 
een 76mm Rookbus Lanceerinrichting (RBLI). 
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vrij makkelijk blijven doorwerken. Wel bleek een enkele collega 
wagenziek te worden. 

Qua Command & Control (C2) is de hardware in de BOXER een 
aanzienlijke vooruitgang ten opzichte van de voorgangers. 
Als voorbeeld zijn er twee grote LCD schermen die in com- 
binatie met ELIAS ongekende mogelijkheden geven om snel  
‘situational awareness’ te krijgen. Ook de CLARK masten  
(snel uitschuifbare masten) voor de antennes geven een aan-
zienlijke verbetering in de ‘line of sight’ van de verbindingen. 

Een groot voordeel van de BOXER, ten opzicht van de YAS  en 
M577, is dat de C2 middelen tijdens het verplaatsen gebruikt 
kunnen blijven worden. Bij statisch optreden is het mogelijk om 
TITAAN naar binnen te brengen en dit te koppelen aan het ELIAS 
via BMS. 

Het voertuig is verder voorzien van een Remote Control Weapon 
System (RCWS) met .50 Browning als boordwapen. De boord-
schutter kan onder pantser het wapen bedienen en heeft de  
beschikking over dag- en nachtzichtmiddelen. De vuurkracht en 
nauwkeurigheid is hiermee aanzienlijk verbeterd ten opzichte 
van de voorgangers. Door dit wapensysteem is de nabijbeveili-
ging verbeterd en vereenvoudigd, tevens is het door het niet 
meer mee hoeven nemen van aanhangers met aggregaten  
ook een stuk simpeler en vooral sneller om een positie te be- 
trekken en met name te verlaten indien bv noodzakelijk is door 
indirect vuur. 

Het brandstofverbruik van de BOXER is relatief laag. In een  
gecombineerd statisch en dynamisch optreden kan tot 72 uur 
opgetreden worden op één volle brandstoftank. Het is slechts 
mogelijk om voor 48 uur aan voeding, water en munitie mee te 
nemen, waardoor tijdige herbevoorrading nodig blijft. 

Helaas zijn de BOXER bij de Afdeling nog niet geheel ‘af’. Het 
uitrustingspakket is nog niet geheel uitgeleverd en er moeten 
nog enkele modificaties doorgevoerd worden. 

Denk hierbij aan kabels om de laptops op de LCD schermen aan 
te sluiten, kabels om de CLARK masten met de radio’s te  
verbinden, wapenklemmen om de Colt’s vast te zetten tot de 
complete aanbouwtent die nog niet geleverd is. Deze onderwer-
pen dienen in de komende periode de nodige aandacht te  
krijgen. 

Samenvattend zijn de eerste ervaringen positief. Alhoewel er  
nog diverse ‘puntjes op de i’ gezet moeten worden heeft de 
BOXER veel potentieel!

Qua Command & 
Control (C2) is de 

hardware in de BOXER 
een aanzienlijke 

vooruitgang ten opzichte 
van de voorgangers. 
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WAAROM ZOU IK EEN EPORTFOLIO GAAN HANTEREN 
ALS IK NIET WEET OF IK HET NODIG HEB?
De Landmacht is binnen Defensie de grootste werkgever. Ons 
wapen, de Artillerie en Luchtdoelartillerie, is daarentegen binnen 
de Landmacht zeer klein. Het kent in totaal zo’n 5601  officieren 
(van Cadet tot Luitenant-generaal) waarvan er slechts zo’n 221 
binnen het Wapen werkzaam zijn, ook wel wapen geëigende Art/
Lua functies genoemd. De overige zijn werkzaam op alge-
meen-functies of zijn werkzaam bij een manoeuvre-eenheid als 
Forward Aircontrol & laser operator. 

De plaatsing van artilleristen bij een manoeuvre-eenheid kan  
alleen op manoeuvre-functies die bedoeld zijn voor zowel Artille-
risten alsook Infanteristen en Cavaleristen. De Landmacht heeft 
zo’n 152 van deze manoeuvre-functies voor Officieren en Onder-

officieren. Daarnaast moeten de algemeen-functies bij de Land-
macht en Defensie ook worden gevuld (denk bijvoorbeeld aan 
PC-schoolbataljon of Junior stafmedewerker bij Staf CLAS of 
beleidsmedewerker Defensiestaf). 
Een groot deel van het personeel heeft nog een Fase-3 aanstel-
ling2. Dit is aan het veranderen vanwege het feit dat de boven-
bouw, vanaf Majoor, kleiner is dan de onderbouw, t/m Kapitein. 
Er is dus een geringe doorstroomruimte van onderbouw naar 
bovenbouw. Men reguleert dit door Fase-2 personeel wel of niet 
te laten doorstromen naar Fase 3, waardoor een groot deel van 
de Fase-2-aangestelde Artillerie officieren zullen moeten uitstro-
men3. Er zijn momenteel vacatures bij wapen geëigende Art/
Lua-functies en manoeuvre-functies doordat een aantal luite-
nants en kapiteins destijds de keuze maakte om op een alge-
meen-functie te opteren. Naar hun mening zou dit, naast een 

Kennis & Inzicht

“WAAROM ZOU IK MEZELF ALS MERKNAAM PRESENTEREN” EN “WAT  
HEB IK EIGENLIJK AAN EEN EPORTFOLIO, IK HEB IMMERS AL EEN  
AFGERONDE HBO-STUDIE EN DUS EEN TERUGVALOPTIE”. TERECHTE  
VRAAG. DIT ARTIKEL SLUIT AAN OP DE VOORGAANDE TOELICHTING OVER 
“PERSONAL BRANDING MET EPORTFOLIO”. HET ARTIKEL SLUIT AF MET  
EEN AANBOD VOOR OFFICIEREN IN DE RANG CADET TOT EN  
MET  KAPITEIN. 

TEKST /// LKOL B.D. KELVIN DE RICHEMONT, BESTUURSLID VOA, EXTERNE BETREKKINGEN
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en kapiteins van het Wapen. De PAR brengt aansluitend advies 
uit aan het bevoegd gezag wat de plaatsingen opdraagt (Voor 
CLAS is dat het Personeel Logistiek Commando (PLC)). Net als 
voor de loopbaanbegeleiders geldt dus voor de PAR’n de vraag 
of zij over een goed inzicht in het officiersbestand beschikken. 
Uit welke bronnen vergaren zij informatie en welke invloed heeft 
dit op het functietoewijzingsproces? 

Indien een officier niet kan doorstromen naar een Fase-3-aan-
stelling zal een negatief doorstroomadvies volgen. Dit zal twee 
jaar voor uitstroom schriftelijk worden verstrekt. Hierop kan de 
persoon in kwestie een gericht loopbaanbegeleidingstraject op-
vragen om zich vervolgens geschikt te maken voor de switch 
naar een functie buiten Defensie. Centraal is doorberekend dat 
momenteel ongeveer 50% van het officiersbestand niet zal door-
stromen naar een RFase-3 aanstelling en al in de onderbouw zal 
uitstromen. Dit percentage kan mogelijk in de nabije toekomst 
anders worden als de Regering besluit om het Defensiebudget te 
vergroten. Defensie heeft een transparant personeelssysteem 
wat eenieder in de gelegenheid stelt om zijn of haar kansen te 

grijpen. Defensie is een werkgever die ruime regelingen en  
ondersteuning kent voor diegene die wil en kan blijven, maar ook 
voor diegene die dient uit te stromen. Toch kan de officier  
nog meer zelf doen en daardoor de door- of uitstroom kansen 
vergroten. 

Zoals in het voorgaande beschreven is er een P&O-organisatie 
die regelingen kent maar er zijn ook kansen voor de officier om 
zich te onderscheiden. Dat is nodig om in de massa van officie-
ren op te vallen waardoor een gewogen besluit (veelal door an-
deren) positievere effecten heeft op de persoon zelf. Zo al is ge-
schetst vervult de PAR een belangrijke rol vervult in het Functie- 
toewijzingsproces en is daarbij de vraag: “wat weet de PAR over 
die Officier en welke bronnen hanteert men”. Het is van belang 
dat een PAR zich een beeld kan vormen over kandidaten voor 
functietoewijzing. En wie kan beter de informatie daarvoor aan-
dragen dan die kandidaat en zijn directe omgeving zelf? 

verbreding van kennis & ervaring, vaak betere gelegenheid tot 
studie bieden. In het functietoewijzingsproces moet sturing wor-
den gepleegd om deze vacatures toe te wijzen aan personeel.

De aanstelling van nieuwe officieren Artillerie is een centraal ge-
leide, Directie Personeel & Organisatie van het Commando 
Landstrijdkrachten (Dir P&O CLAS), verantwoordelijkheid. Zij be-
rekent het benodigd aantal officieren voor de Landmacht, daarbij 
rekening houdend met de opgedragen vulling van functies bui-
ten de landmacht zoals de Bestuursstaf te Den Haag. Door deze 
verplichting zal Dir P&O CLAS door tussenkomst van Loopbaan-
begeleiders trachten de onderbouw, tot en met de rang van  
kapitein, altijd (nagenoeg) geheel te vullen. Deze hebben “kandi-
daten” voor functies en trachten (op argumenten) de beste kan-
didaat te kiezen. Lastig want vaak is het beeld van de kandidaat 
niet volledig. Het loopbaanperspectief is voor sommigen de  
reden om eerder uit te stromen naar een baan buiten Defensie. 
Hierdoor komen er nu ook vacatures voor. 
Doelstelling van DP&O blijft het vullen en gevuld houden van de 
Landmacht met geschikt en beschikbaar personeel voor zowel 

start- als ook vervolgfuncties in zowel onder- als ook de boven-
bouw. De vraag is dan of je als kandidaat voor de beschikbare 
functies “eruit springt” en... waar dat uit blijkt? 

Om de vulling voor de beschikbare functies te garanderen is er 
dus een grote aanwas van jonge geschikte officieren. 
Zo hebben de Veld- en Luchtdoelartillerie hun eigen visie over 
het geschikt zijn en worden voor functies binnen of buiten het 
Wapen4. Daarom zijn voor de Veldartillerie bij het Vuursteuncom-
mando (VustCo) en voor de Luchtdoelartillerie bij het Defensie 
Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC Perso-
neelsAdviesRaden (PAR’n) ingesteld. 

De Personeelsadviesraden moeten zowel de kwalitatieve als de 
kwantitatieve vulling monitoren. Hun focus is met name gericht 
op de functies welke na de startfunctie worden vervuld. Zij zullen 
zich dan ook voor de onderbouw richten op de eerste-luitenants 

Kennis & Inzicht
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Het aantonen van de competenties en vaardigheden is een ver-
eiste om een PAR goed te kunnen informeren. Daarnaast is het 
van belang dat de persoon zichzelf kan presenteren binnen een 
gegeven tijd & plaats. Zo is het essentieel dat een officier snel en 
effectief een pitch van zichzelf paraat heeft als hij iemand treft 
die daarom direct of indirect vraagt. 

Zo’n kans doet zich vaker voor dan je denkt. In zo’n geval moet 
je inzicht geven aan derden (bijvoorbeeld voor de PAR-leden, je 
loopbaanbegeleider of eerstvolgende commandant). Eigen han-
delen is dus gevraagd en wel snel en effectief zonder dat men 
telkens het wiel opnieuw moet uitvinden en omslachtige Curricu-
la moet opstellen. Je zal jezelf als een merknaam moeten kun- 
nen presenteren. Dit vereist een ondersteuning en de Vereniging 
Officieren Artillerie wil je dit bieden.

HOE KAN DE VOA JE HELPEN?
Vanuit de VOA is een ondersteuning beschikbaar om je te helpen 
de door jou gewenste loopbaan (binnen of buiten Defensie) te 
realiseren. Jijzelf bent de regisseur van die loopbaan en de VOA 
wil je vanuit kameraadschap ondersteunen. De kansen op suc-
ces worden voor je vergroot en de effort die je moet leveren zal 
met effectieve steun worden verlicht. Zowel het gebruik van het 
ePortfolio alsook de één op één begeleiding van ervaren colle-
gae gaan je verder helpen. 
Het ePortfolio is te koppelen aan allerlei externe zoekmethodie-
ken, zoals een arbeidsplaatsenbank, maar kent ook allerlei as-
sistentiehulpmiddelen zoals onafhankelijke testvormen. De be-
geleider kan op jouw afroep spiegelen met je en eventueel 
handreikingen doen, die keuze is aan jou. We willen je voorleg-
gen om gebruik te maken van het aanbod om voor één jaar de 
ondersteuning te ervaren. De startmomenten zijn jaarlijks in de 
maand Januari. Deze momenten zijn dan afgestemd op de in-
stroom van nieuwe collegae (lichting augustus).

Het aanbod
De VOA stelt het volgende aanbod beschikbaar voor de rang van 
cadet t/m kapitein: gedurende één jaar toegang tot je eigen 
ePortfolio met een vaste begeleider. Na één jaar maak je een 
afweging of je het ePortfolio wil blijven hanteren, je betaalt dan 
eenmalig een bedrag van 25 euro voor levenslang gebruik. Daar-
bij is inbegrepen deelname aan workshops die bedoeld zijn om 
je persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen.

Je voordelen:
1.  Je betaalt het eerste jaar gebruik niets (VOA betaald 25 euro);
2.  Overweeg je na dat jaar het ePortfolio te behouden, betaal je 

eenmalig 25 euro;
3.  Je maakt gebruik van het aanbod om een workshop ter intro 

ductie te volgen;
4.  Je maakt met jouw ePortfolio deel uit van een netwerk van  

collegae;
5.  Jouw begeleider is een collega met een jarenlange ervaring;
6.  Je krijgt de mogelijkheid om Personal Branding5 toe te  

passen voor jezelf (jaarlijks een themabijeenkomst door zog 
van de VOA);

7.  Je genereert gerichte CV’s voor functies binnen en buiten  
Defensie;

8.  Je kunt zelf je ePortfolio koppelen aan vacaturebank syste-
men buiten Defensie.

Je taak:
1.  Zelf het ePortfolio invoeren en onderhouden;
2.  Zelf doelen stellen en eventueel steun vragen aan je bege- 

leider;
3.  Van jezelf een merknaam (leren) maken en ontdekken waar je  

passie en dus geestdrift ligt.

Ter afsluiting
Zoals geschetst kan het ePortfolio een meerwaarde opleveren 
voor het onderbouwen van “wie je bent, wat je wilt en wat je 
kan”. Een sollicitant wordt nog heel vaak gekozen op basis van 
zijn (goede) naamsbekendheid. Voor een deel is dat met deze 
tool (en de bijeenkomsten) voor elkaar te krijgen. Je wint alvast 
één begeleider voor je en je weet jezelf te presenteren als het 
nodig is. De komende tijd zal je huidige functioneren of studeren 
een goed uitgangspunt zijn. Later gaat werkervaring zwaarder 
tellen. Hoe ga je al die ervaring vastleggen? De tool is een bewe-
zen hulpmiddel, dus waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? 

Het fijne is dat de tool je helpt af en toe even na te denken over 
je prestaties en je toekomst. De kosten van aanschaf zijn laag en 
het effect van het toepassen groot omdat je jezelf als een merk-
naam kan presenteren en dat zowel digitaal alsook in een ge-
sprek. De inzet die je levert om een goed ePortfolio te maken 
vloeit geheel terug naar jezelf. Het is een tool die puur van jou is. 
Ik hoop dat deze overweging je heeft doen besluiten om van het 
aanbod gebruik te maken. Als dat het geval is mail mij dan en ik 
voeg je toe aan het eerstvolgende start moment (april 2017).

Het E-portfolio en de toepassing van personal branding kunnen 
je helpen om onderscheidend te zijn. Hierdoor heb je meer  
kans succesvol door te stromen bij Defensie of je ervaring goed 
te verwoorden om zo in voorkomend geval extern aan de slag  
te gaan.

In afwachting van je mail, met vriendelijke groet,

Lkol b.d. Kelvin de Richemont
Bestuurslid VOA, externe betrekkingen
kelvinderichemont@gmail.com
T 06 17 42 18 15

Kennis & Inzicht

1   Schatting gebaseerd op brondocumenten die gehanteerd zijn bij 
de VOA analyse  “VOA toekomst bestendigheid”

2  Fase-3 aanstelling betekendt (vrij vertaald) dat er alleen ontslag 
mogelijk is als de militair op geen enkele functie is te plaatsen.

3  Macro is geldig dat zo’n 50% van de officieren uitstromen met een 
Fase-2 aanstelling. 

4  Denk aan KL-functies bij Defensie die een invloed hebben op het 
wapen (Besluitvormende functies op Defensie niveau))

5  Zie bijlage, training en tips volgen in de workshop.

 Je zal jezelf als een merknaam 
moeten kunnen presenteren.



Personal branding – jezelf als merk presenteren, waarbij je 
positieve associaties oproept – wordt steeds belangrijker 
om je loopbaan in de gewenste richting te sturen. 
De vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ staan daarbij 
centraal. Om daar antwoord op te krijgen is zelfkennis  
essentieel. Het ePortfolio helpt om je zelfkennis te ver- 
groten, doelen te stellen en stappen te zetten om deze  
doelen te bereiken. Het thema ‘personal branding’ loopt 
daar als een rode draad doorheen. Met het ePortfolio  
neem je de regie over je eigen loopbaan! 

De vier eerste stappen: 
 Waar ben je goed in en wat zijn je persoonlijke drijfveren? Om 
daar antwoord op te geven, biedt het ePortfolio je de volgende 
mogelijkheden:
•  Bewijs verzamelen van je kennis, ervaring en vaardigheden.
•  Collega’s, leidinggevenden en anderen  vragen om een 
  360 graden feedback.
•  Testen (drijfveren, competenties, 

kernwaarden) om je zelfkennis te 
vergroten. 

Samen geeft dit een compleet 
beeld van je kennis, vaardigheden 
en drijfveren. Je hebt nu meer 
inzicht in wat je kunt en graag doet. 
Deze zelfreflectie helpt om concrete 
doelen te stellen. Wat wil je over 3-5 
jaar bereiken en welke stappen  moet je daarvoor zetten? 
In het ePortfolio kun je: 
•  Je loopbaandoel formuleren.
•  Concrete loopbaanstappen plannen, de voortgang vast-
  leggen en deze koppelen aan bewijsmateriaal. 

Om je doelen te bereiken heb je bepaalde vaardigheden nodig.  
Het ePortfolio biedt je: 
•  Een overzicht van de vaardigheden die je al in huis hebt.
•  Inzicht in de vaardigheden die je nog wilt ontwikkelen.
•  Een cursuszoeker die je helpt om passende cursussen en 

trainingen te vinden. 
 

Personal Branding toepassen
Om je doelen te bereiken, moeten mensen 
weten wie je bent. Personal branding 
speelt daarbij een grote rol. 

Dus: laat de wereld zien wie je bent!  

Met het ePortfolio kun je:
•  Anderen om aanbevelingen vragen. 
•  CV’s en showcases genereren die jouw unieke kwaliteiten in 

beeld brengen, o.a. met behulp van  foto’s, video’s en 
bewijzen waar je trots op bent.

•  Kennis en ervaring uitwisselen in de community. 

Nu je weet wie je bent, wat je kan en wat je wilt, én hoe dit aan 
de wereld kunt tonen, ligt je droomcarrière binnen bereik! Is die 
loopbaan niet meer bij Defensie in te vullen?, de vacaturezoe-
ker in het ePortfolio kan je verder helpen om de volgende stap 
in je loopbaan te zetten! 

Dus daarom een ePortfolio: 
•  Je verzamelt alles over werk, leren en loopbaan in 
  één dossier. 
•  Je neemt de regie over je eigen loopbaan.
•  Je brengt je kennis en ervaring overzichtelijk in kaart.
•  Je vergroot je zelfkennis.
•  Je zet doelbewust stappen 
  in je loopbaan.
•  Je gebruikt handige 

tools om jezelf te 
presenteren.

•  Je neemt het 
ePortfolio je hele 
loopbaan met je 
mee!

Kennis & Inzicht
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Kwamen zij foto’s tegen van O&A klanten van militaire of andere 
belangrijke objecten dan ging er geheid een afdruk naar Japan, 
compleet met beschrijving van bet onderwerp van de foto en de 
juiste locatie. Zelf konden zij ook vrijwel ongestoord foto’s ma-
ken van militaire en andere strategisch belangrijke locaties. Eind 
1941 waren de meeste van die fotografen plotseling verdwenen, 
ruim voor de Japanse luchtaanval op Pearl-Harbour. 

Na de val van het KNIL, kwamen zij, dikwijls als officier in het 
leger, terug naar de diverse eilanden van de archipel. Bekend is 
het verhaal van één van hen die een oude klant herkende in een 
van de concentratiekampen: “Mevrouw, kent u mij nog? Ik was 
uw fotograaf in ....” Op deze wijze hebben de Jappen een schat 

aan informatie verkregen en dat heeft ongetwijfeld meegeholpen 
aan de snelle verovering, niet alleen van Nederlands-Indië. Laatst 
nog zag ik in een documentaire hoe nota bene een Japans land-
metersteam al ver voor de oorlog het tracé van de later beruchte 
Birma spoorweg aan het opmeten was. 

Enkele maanden geleden kreeg ik van een vriendin uit Indonesië 
(Indië hier in het dorp) enkele enveloppen met oude en zeer oude 
foto’s uit de vorige eeuw, gemaakt in Nederland en ook in Neder-
lands-Indië. Daarbij zat een heel curieus mapje van het Japans 
fotografisch atelier ‘NIKKO’, gevestigd aan de Cantineweg te 
Tjimahi. Deze plaats bestond voor WOII voornamelijk uit kazer-
nes van het KNIL en alles wat daarbij hoorde om de militairen en 

HET IS BEKEND DAT DE JAPANNERS HUN AANDEEL IN DE TWEEDE  
WERELDOORLOG AL JAREN TEVOREN ZEER GRONDIG HEBBEN VOOR- 
BEREID. OM ZO VEEL MOGELIJK MILITAIRE INLICHTINGEN TE VERGAREN 
STUURDEN ZIJ IN DE JAREN TWINTIG EN DERTIG VAN DE VORIGE EEUW 
TALRIJKE GOED OPGELEIDE FOTOGRAFEN NAAR DE IN DE TOEKOMST  
TE VEROVEREN GEBIEDEN. ZO KWAMEN JAPANSE FOTOGRAFEN OOK IN 
NEDERLANDS-INDIË TERECHT. ZIJ OPENDEN EEN FOTOBEDRIJF, DEDEN 
O&A WERK, FOTOGRAFEERDEN VOOR HUN KLANTEN EN DEDEN WAT  
VERDER GEBRUIKELIJK IS IN DIT SOORT WINKELS. MAAR IN OPDRACHT 
VAN TOKIO DEDEN ZIJ NOG VEEL MEER.

Geschiedenis & Traditie

TEKST EN FOTO’S /// JOOST VAN BODEGOM

JOOST WERD IN 1936 OP SUMATRA GEBOREN, MAAKTE OP ]AVA DE TWEEDE WERELDOORLOG MEE EN DIENDE LATER  

ALS DIENSTPLICHTIGE BIJ DE VELDARTILLERIE IN BREDA EN ‘T HARDE. 

Dit artikel is overgenomen uit het Fotohistorisch Tijdschrift, Nummer 1-201



hun gezinnen te huisvesten. De Cantineweg lag ook in die buurt. 
In het bewuste mapje zat tot mijn grote verrassing een tiental 
fotootjes, 6x9 en 6 1/2x11, van de bergartillerie, zowel binnen als 
buiten de kazerne. Er zijn interieur opnamen van binnen de poort 
en opnamen van de smidse, inclusief de hoefsmid aan het werk. 
Voorts plaatjes van een uitrukoefening met veldgeschut met 
paardentractie, eerst in de kazerne, vervolgens op weg naar “bo-
ven” langs een fraaie waterval. 

Daar (boven) aangekomen een foto van de geschuts-bemanning 
en als laatste een deskundig gecamoufleerde en op de foto 
daardoor nauwelijks zichtbare vuurmond als bewijs dat men zijn 
werk verstond. 
Het kan niet met zekerheid worden gesteld, maar je kunt er wel 
van uitgaan dat vergrotingen van dit soort foto’s ook Japan heb-
ben bereikt. Ik schat het jaartal midden of eind jaren dertig.  

Dan nog een bijzondere nabrander, om in artillerietermen te  
blijven. Op het mapje, dat waarschijnlijk al voor het uitbreken  
van WOII naar Nederland – waarschijnlijk Leeuwarden - werd  
gestuurd is, met rode inkt: “Duitsland” geschreven. 

N.B. Voor Japanse spionage in Indië zie onder meer De Jong, 
11a, blz. 515 e.v.

Geschiedenis & Traditie
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‘Het kan niet met zekerheid worden 

gesteld, maar je kunt er wel van uit-

gaan dat vergrotingen van dit soort 

foto’s ook Japan hebben bereikt.’
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HOUTEN KANON
De titel van dit artikel doet een aantal van U als jongere oudere 
ongetwijfeld terugdenken aan de jaren ’70 toe de zanger Dimitri 
Van Toren de Top 40 (1973, 5e plaatst) bestormde met zijn lied 
“Hé, Kom Aan”. Het voorlaatste couplet luidt:

‘Zijn weg met de vijand en z’n houten kanon
Met toeters en met bellen en een hele grote trom
Met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie
De hoop op de vrede en met weet ik al niet wie’

Die liedtekst herinnerde ik mij toen ik dit artikel schreef over een 
van de kanonnen die door de HCKVA aan het Nationaal Militair 
Museum (NMM) moest worden teruggegeven bij de inrichting 
van hun nieuwe onderkomen in Soesterberg. Een van die kanon-
nen betrof een kanon 10 cm brons model 1882 (kaliber 10,5 cm) 
van de vestingartillerie dat in paviljoen 2 van de HCKVA werd 
geëxposeerd. Het kanon was geheel ingebouwd in een diora-

ma ‘replica van de rechter keelkazemat van het fort bij Krom-
meniedijk’. Dit fort van ongewapend beton maakte deel uit van 
de Stelling van Amsterdam. Met deze kanonnen kon flankerend 
vuur in het voorterrein worden uitgebracht van de nabijgelegen 
fort Spijkerboor (naar het oosten) en van fort Aan den Ham (naar 
het zuiden). Kwam de vijand uit het noorden dan werden ze daar 
van de dijk af geschoten.

KEELKAZEMATTEN EN GESCHUT 
De structuren die uit de keelzijde (= achterkant) van het fortge-
bouw stulpen, worden kazematten genoemd. In deze keelkaze-
matten stond oorspronkelijk flankgeschut opgesteld waarmee 
het terrein tot het volgende fort bestreken kon worden. De keel-
zijde werd vanuit de keelkazematten gedekt door mitrailleurs en 

w w w . n e d e r l a n d s a r t i l l e r i e m u s e u m . n l

TEKST EN FOTO’S /// LKOL ART B.D. F.T. DÜRST BRITT
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geweren. De schietgaten waren geopend en daar staken kanon-
nen en Gardner-mitrailleurs uit. De kanonnen hadden een kaliber 
10, d.w.z. dat de afgeschoten munitie 10cm in doorsnede was, 
voor een groot bereik. Het uitstekende deel onder de schietga-
ten zorgde ervoor dat de vijand niet dicht bij de vuurmonden kon 
komen. Het maakte hem moeilijk om naar binnen te komen en de 
ronding zorgde ervoor dat het gebouw lastig te beklimmen was.
Met het diorama krijgen de bezoekers een indruk hoe de bedie-
ning met het kanon in het fort door een schietgat de naderende 
vijand onder vuur kon nemen. Het Fort bij Krommeniedijk maak-
te deel uit van de Stelling van Amsterdam,  sector Zaandam, 
groep Wormerveer, vak Krommenie en behoort tot de hoofdver-
dedigingslijn Krommenie – Zuidwijkermeer. Haar taak was de af- 
sluiting en verdediging van de toegang gevormd door de kunst-
weg vaan Krommenie naar Wormerveer en van de waterdoor-
voer de Kromenie. 

De bewapening van het fort bestond uit twee kanonnen van 6 
cm geplaatst in twee hefkoepels en twee kanonnen van 10 cm 
(model 1882) op kazemataffuit , geplaatst in linker en rechter 
keelkazemat. De bezetting bestond uit 269 militairen. Het diora-
ma is opgebouwd met originele delen van fort bij Krommeniedijk 
en Fort Kudelstaart. 
Na een lange periode met een uitgekleed diorama is er gezocht 
naar een oplossing. Die is er gevonden dankzij de medewerking 
van personeel van het Matlogco/Land Cluster Onderwijsleer-
middelen, voorheen bekend als de Centrale Werkplaats Inrich-
ting (CWI) van Defensie in Dongen. Aan hen werden foto’s en 
tekeningen van het door het NMM teruggevorderde kanon ter 
beschikking gesteld. Onlangs werd een foto door Hoofd Projec-
ten Logistiek Productiebesturing, dhr. Johan J.G. Cranen, aan 

de HCKVA gemaild waarop een houten kanon op ware groot-
te getoond. Een prachtig stukje vakmanschap van de collega’s 
uit Dongen dat naar verwachting binnen niet al te lange tijd zal 
worden ingepast in het bestaande diorama. De in het diorama 
aanwezige sergeant van de vestingartillerie (inderdaad geen 
wachtmeester) kan straks weer trots  zijn kanon tonen aan de 
bezoekers. Wilt U het fort bij Krommeniedijk zelf bezoeken? 
Dat kan evenals het vinden van nog meer informatie via web-
site http://www.fortbijkrommeniedijk.nl en https://izi.travel/nl/
a731-stellingtour-zone-2-krommenie-naar-noordzeekanaal/
nl#cd45e958-eff0-4c82-bcfc-a2

BARBARA ICOON
Een icoon is een afbeelding van Christus, de Moeder Gods, heili-
gen of hoogfeesten. Deze behoren tot de oosters-orthodoxe, de 
oriëntaals-orthodoxe kerk en de oosters-katholieke kerken. Ico-
nen zijn meestal geschilderd op een houten paneel. Bij het schil-
deren dient rekening gehouden te worden met bepaalde regels. 
Deze regels zijn vervat in de schilderboeken, de zogenaamde 
canon, en hebben de bedoeling voor zuiverheid en uniformiteit 
te zorgen en niet af te wijken van de leerstellingen van de kerk. 
Het schilderen van iconen is voor de orthodoxe kerk een werk 
waarvoor Gods zegen gevraagd wordt. Het gaat in de regel ge-
paard met gebed en vasten. 
Een icoon wordt in principe niet gesigneerd, omdat men ervan 
uitgaat dat het Gods hand is die het schilderen begeleidde; de 
Grieken signeren hun iconen wel. Iconen zijn vooral ontstaan in 
landen waar het christendom in de vorm van oosterse-ortho-
doxie de godsdienst is, zoals Griekenland, Rusland, de Balkan-
landen, Oost-Europa en ook Egypte en Ethiopië. Tijdens de af-
gelopen jaardag werd de gerestaureerde Barbara-icoon onthuld 
en verdient Uw aandacht mocht U aanwezig zijn in de Officier-
scantine ASK. Met dank aan de website van het Iconenmuseum 
te Kampen (ikonenmuseumkampen.nl).
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De stichting Nederlands Artillerie Museum heeft in  
de afgelopen periode de volgende schenkingen mogen 
ontvangen.
• Mevr B. Gruzmacher, uit de nalatenschap van lkol  
 art E . Gruzmacher: een  oorkonde “Ancient Order of  
 Artillerists“ en een “Scroll of Appriciations” en twee  
 dozen met boeken en prenten;
• Kap b.d. Sibold: diverse boeken;
• Aooi art C. Damen: een kop KRT AI-61;
• Lkol art b.d. H. Kormelink: een doos radiobuizen;
• Kol b.d. J. van Dijk: Zangbundel voor het Nederlandse 
 leger en een ontwerp VS  Velddienst (1915);
• Aooi art b.d. B.A.M. Kuipers: stok CSM; uniform VT cpl.; 
 kist met diverse uitrustingstukken, schildjes en foto’s;
• Mevr C. Bennekers – Roggeveen: diverse militaire  
 kledingstukken;
• Mevr M.A. Thijssen-ten Wolde: handgeschreven instruc- 
 tieboek (1913); 9 foto’s ; CD-R Theorie rijkunst C. ten  
 Wolde (1930);
• Lkol art b.d. T. Friesen: houten tableau met granaat- 
 scherven;
• HC Regiment Stoottroepen: Boek No 594 “Artillerie“;
• Dhr. N. Witt: 15 foto’s/prentbriefkaarten; 1 leeg appel-
 boekje: 2x straatnaam “Prins Maurits“;
• Kol art b.d. F. Möller: diverse boeken, militaire kleding en 
 militaria;
• Mevr. Kuper: uit de nalatenschap van kap b.d. H. Kuper: 
 uniformen GT en DT; 2 dozen boeken.

Alle schenkers worden bij deze nogmaals hartelijk  
bedankt voor hun bijdrage om het Artilleristisch erf- 
goed te completeren.

Heeft U nog voorwerpen en/of documentatie met een re-
latie naar Defensie en in het bijzonder naar de Artillerie en 
waarvan U afstand wenst te doen? In dat geval even bellen 
met 0525-657310, fax 657311 of e-mail NAM.artillerie.mu-
seum@mindef.nl  voor een afspraak om het af te leveren in 
’t Harde om het op te laten halen.

BIJZONDERE SCHENKING 
Adopteer een mannequin slaat aan. Afgelopen maand ontving 
ik bericht van notaris Eerden dat de in 2015 overleden colle-
ga Lkol art b.d. S.M. Nieuwenhuizen de Stichting NAM een  
legaat had toebedeeld. Wij zijn de schenker dankbaar voor zijn  
geste. Inmiddels heeft lichting SROA 74-4 een aanvullende  
donatie gedaan voor de aankleding van het diorama “Veldartille-
rie mei 1940”. Ook onze dank voor deze groepsdonatie.

ARTILLERIE ATTENTIES
Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde  worden diverse 
artilleristische artikelen aangeboden. Een batig saldo 
komt ten goede aan de exploitatie van de exposities. 
Bestellingen kunnen worden gedaan via NAM. 
artillerie.museum@mindef.nl in ’t Harde. Nieuw zijn 
twee soorten miniatuurkanonnen type logo HCKVA. 
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BEVORDERINGEN

ACTIEVE DIENST VERLATENNIEUWE LEDEN

Rang Naam Wapen

Luitenant-kolonel A. Batenburg Luart

 G.E. Jansma Art

Majoor E.A. Albers Art 

 A. Gerardu Luart

 G. Schoonhoven Art 

 W.J.B. Linckens Art

 E.C. Jacques Art

Rang Naam Wapen

Kapitein P.D. Schouten Luart

 B. Oldenkamp Luart

 P.M. de Jong Art

Eerste-luitenant M.F.H. van den Reek Luart

Rang Naam Wapen

Kol b.d.  J. Hoekendijk Lua 

 Arnhem

Cadet Korporaal M.A. Nieuwstraten 

 Hendrik-Ido-Ambacht

Rang Naam Wapen

Luitenant-kolonel H. de Loo Art

Majoor F.J. Somogyi Art

Tweede-luitenant C. Tieken Art

Rang e/o Titel Naam Plaats Overlijdensdatum  Leeftijd

Lkol (R) b.d.  J. Komen Driebergen 5 januari 2017 93 jaar

Elnt (R) b.d.  A. O. Bajema Rotterdam januari  2017  64 jaar

Maj (R) b.d.  J. Hoekstra  Ugchelen 25 januari  2017 72 jaar

Maj b.d. H.G. Stevens Breda 27 februari 2017 82 jaar

Personalia

OVERLEDEN

IN MEMORIAM

J.P. Zwartelé
Luitenant-kolonel der Artillerie b.d.

Jan was een markante verschijning in VOA Zuid-West, bij ons beter bekend onder zijn ‘artillerienaam’ Flip. Onze oudste  
artillerist vierde Kerst nog met zijn familie, maar overleed rustig op 28 december j.l., 96 jaar oud. Geboren in Alkemade in  
januari 1920 woonde hij sinds de zestiger jaren met zijn echtgenote Maria en kinderen in Breda. Zijn militaire carrière startte 
eind 1944 bij de Binnenlandse Strijdkrachten en na een opleiding in Engeland werd hij ingedeeld bij de Artillerie, waar hij vanaf  
1949 als beroepsofficier vele functies vervulde. Hij diende bij diverse parate eenheden (o.a. 12e en 19e Afdva), maar het lang-
ste bij het AOC in Breda, waar veel artilleristen hem leerden kennen. Daar diende hij tot zijn FLO in mei 1975. Flip (Jan) was  
een trouw lid van de VOA-afdeling Zuid-West en was er jarenlang de oudste artillerist. In die ‘functie’ heeft hij bij een Barbara- 
viering tijdens het afvuren van een klein kanon van de Bergsche Battery nog een ‘oorlogs-verwonding’ opgelopen: hij bleef  
te dichtbij staan en kreeg kruitresten in zijn gezicht. En hij was nog trots ook op zijn lidtekentje met zwart kruit op zijn wang! 
Flip (Jan) was een bijzonder mens: hartelijk, belangstellend, een fanatiek watersporter en sociaal tot het einde. 

Zijn familie, zijn vele vrienden en ‘Zuid-West’ zullen hem missen. Hij ruste in vrede. 
Ed van Gilst en Ton Kolsteren

17 januari 1920 28 december 2016
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Datum jaar Rang / titel / naam / adres / postcode / woonplaats / telefoon

04-apr 87 Kap (R) b.d. F. Boddé / Berberisweg 210 / 3053 PJ ROTTERDAM / 010-404 81 50

05-apr 85 Elnt (R) Drs R. Rijsdijk / Oude Kleefsebaan 225-E / 6572 AN BERG EN DAL / 024-684 45 49

08-apr 91 Kap (R) b.d. J.C. Mol / Overhorst 32 / 5707 PR HELMOND / 049-255 44 42

14-apr 82 Elnt (R) b.d. A. Viskil / Huis te Landelaan 196 / 2283 SL RIJSWIJK ZH / 070-394 71 92

15-apr 80 Elnt (R) b.d. E. van Gilst / Broekdreef 4 / 4858 RC ULVENHOUT / 076-565 56 41

24-apr 93 Genm b.d. KMAR H.C. de Bruijn / Elzendreef 127 / 2272 CK VOORBURG / 070-387 03 50

26-apr 86 Lkol b.d. H.P. Beets / De Herbergier Raadhuisweg 3 / 2811 HT REEUWIJK / 018-239 22 93

03-mei 87 Lkol b.d. P.J. Pol / Het Spectrum 34 / 8254 AS DRONTEN / 032-138 12 82

06-mei 86 Maj (R) b.d. H.J.C. Jacobs / Vincent van Goghlaan 16 / 2343 RN OEGSTGEEST / 071-517 71 28

07-mei 85 Maj b.d. R.J. Krale / Bruine Berk 21 / 4881 XR ZUNDERT / 076-597 48 40

10-mei 92 Maj b.d. A.W. van Drecht / Berkenoord 62 / 8172 AW VAASSEN / 057-857 33 07

10-mei 87 Kap b.d. A.W. Sorber / Churchill-laan 63 / 3844 BL HARDERWIJK / 034-141 48 37

10-mei 82 Maj b.d. A. Hopmans / Prins Bernhardstraat 76 / 8071 LT NUNSPEET / 034-125 41 13

11-mei 84 Elnt b.d. J. van Alphen / 34 Blackstone Street / 4068 Q INDOOROOPILLY, Australië / +61-733 782 914

16-mei 87 Bgen b.d. arts H.J.P. Beerstecher / Simon Vestdijklaan 20 / 2343 KV OEGSTGEEST / 071-515 57 57

21-mei 83 Elnt (R) b.d. M.H.L. Raaff / Draai 81 / 3311 JJ DORDRECHT / 078-676 28 59

24-mei 85 Lkol b.d. H. Kormelink / Albertlaan 27 / 8072 CH NUNSPEET / 034-125 30 94

25-mei 81 Kap b.d. G.W. Zijlstra / Westbroek 4 / 6243 CE GEULLE / 043-363 83 55

28-mei 87 Elnt b.d. P. Slot / Sprokkelenburg 83 / 4207 BA GORINCHEM / 018-363 26 61

28-mei 81 Kap (R) b.d. A.G. Jacobs / Dresdenlaan 1 / 3055 WD ROTTERDAM

29-mei 86 Elnt (R) b.d. Drs J. Jacobs / Jan Muschlaan 189 / 2597 TT ’S-GRAVENHAGE / 070-326 36 22

31-mei 92 Elnt (R) b.d. P.J. Wierks / Loosdrechtsebos 84 / 1213 ZC HILVERSUM

02 jun 91 Maj (R) b.d. Drs A.J. van der Meer / Elbalaan 21 / 2172 JB SASSENHEIM / 025-223 30 61 

02 jun 81 Kap (R) b.d. C. Robbe / Frankenslag 180 / 2582 HZ ’S-GRAVENHAGE / 070-354 51 38 

03-jun 83 Elnt (R) b.d. F. Holzhaus / Everocken 25 / 3271 AD MIJNSHEERENLAND / 018- 660 21 08 

03-jun 81 Elnt (R) b.d. J.W. Post / Alsembloemlaan 22 / B-1652 ALSEMBERG, België / +32-2380 1815

05-jun 90 Kol b.d. F. Richert / Hertenlaan 29 / 6741 BG LUNTEREN / 031-848 51 57 

05-jun 83 Kap (R) b.d. P.C. Siebelink / Eekschillersdreef 521 / 7328 LH APELDOORN / 055-542 88 75 

05-jun 82 Elnt (R) b.d. R.E. Kamp /Vermeerlaan 5 / 3723 EM BILTHOVEN / 030-228 36 41

07-jun 90 Lkol b.d. A. van Barneveld / Koningsberg 65 / 6865 NS DOORWERTH / 026-333 68 64 

07-jun 81 Elnt (R) b.d. Mr J.van van Bodegom / Roekebosk 19 / 9244 HC BEETSTERZWAAG / 051-238 14 89

11-jun 81 Elnt (R) b.d. G.H.M. Smals / Uilenpad 9 / 5076 SJ HAAREN

14-jun 90 Elnt (R) b.d. P. van Donk / Javastraat 4 / 2405 CT ALPHEN A/D RIJN / 017-242 54 75 

18-jun 92 Elnt (R) b.d. C.J.H. Hoek / Generaal Spoorlaan 62 Flat 120 / 2285 TC RIJSWIJK / 070-396 64 86 

18-jun 88 Elnt (R) b.d. J.C. Osseweijer / Berkenoord 14 / 8172 AV VAASSEN / 057-857 71 96 

22-jun 95 Kol b.d. A.H. Verkroost / Kweeklustlaan / 6711 HP EDE Gld / 031-861 09 77

22-jun 80 Elnt (R) b.d. J.F.A. Castelijn / Roggeveld 5 / 6942 MB DIDAM

23-jun 81 Maj b.d. H. Hoogland / Apollovlinderlaan 21 / 5641 BJ EINDHOVEN / 040-281 40 82 

24-jun 97 Maj b.d. P.C. Hoekman / Buurstede 132 / 4904 PG OOSTERHOUT / 016-242 71 63 

26-jun 87 Elnt b.d. G.J. Dop / Molenstraat 40 A / 4201 CZ GORINCHEM

80 (+) JARIGEN

Personalia
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EEN MOMENT VAN WEEMOED EN VOORAL OOK DANKBAARHEID ALS  
DE ROUWSTOET VAN DE ONLANGS OVERLEDEN LUITENANT-GENERAAL 
BUITEN DIENST TED MEINES STAPVOETS LANGSRIJDT. NABESTAANDEN,  
ACTIEVE MILITAIREN EN VETERANEN HEBBEN DEZE DINSDAGMIDDAG  
ZO HUN HERINNERINGEN AAN DE MAN DIE NIET ALLEEN EEN VERZETS-
HELD WAS, MAAR OOK AAN DE WIEG STOND VAN HET NEDERLANDSE  
VETERANENBELEID.

EEN LAATSTE GROET AAN LUITENANT-GENERAAL 
MEINES OP 3 JANUARI 2017

49

Nieuws van het Wapen
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Eer bewijzen    
Militairen en oudgedienden uit het hele land waren speciaal naar 
de Legerplaats bij Oldebroek (’t Harde) gereisd om tijdens een 
openbaar rouwbeklag afscheid te nemen van Meines, die 24 de-
cember op 95-jarige leeftijd is overleden. 
“Hij was een echte troepenman, diepgelovig en met een enorme 
drive”, zegt Cees de Veer, die in zijn tijd als Inspecteur-Generaal 
der Krijgsmacht nauw met de ‘veteranenoudste’ samenwerkte. 
“De generaal was aardig en charmant, maar ook een echte door-
douwer. Hij ging tot het gaatje voor zijn mannen.”

Waardig afscheid
Actief dienende militairen en meer dan 150 veteranen vormden 
een erehaag langs de route van de rouwstoet. De kist van gene-
raal Meines stond op een omgebouwd affuit van een 25-ponder 

kanon. “Het was een waardig afscheid”, zegt Sonja Meines, 
dochter van de luitenant-generaal. “Ik ben blij dat veteranen de 
kans hebben gekregen om afscheid te nemen. Mijn vader hield 
van ‘zijn’ mannen.”

Kameraad
“De generaal heeft veel voor ons betekend”, vertelt Riemer Lap, 
oudgediende van de Bosnië-missie. “Hij heeft ervoor gezorgd 
dat veteranen een stuk zorg en erkenning kregen. “Meines liet 
zelden of nooit verstek gaan bij officiële gebeurtenissen. 

“Ted was er altijd”, zegt Gerard Hendriks, president van veteran-
enclub Royal Canadian Legion. “Het was een inspirerende man. 
Als hij een toespraak gaf, was de zaal muisstil. Ik herinner hem 
als een kameraad voor alle veteranen.”

Nieuws van het Wapen

De kist op een affuit van een 25 Pdr met op de achtergrond saluutschoten door 25 Ponders



Begin militaire loopbaan
Niet lang na de bevrijding, in januari 1946, meldde Meines zich 
als Oorlogsvrijwilliger om zijn landgenoten in Nederlands 
Oost-Indië te helpen bevrijden. Zijn ambitieuze vader, die hem 
een post toedacht van gemeentesecretaris in Sneek, meldde hij 
dat hij zijn levensweg had herzien en misschien die functie zou 
overwegen, maar pas nadat hij terug zou komen uit Neder-
land-Indië. Meines werd nu naar Engeland, naar Mill Hill (Wolver-
hampton), gezonden, waar hij (tot zijn verbazing) werd aange- 
wezen om de officiersopleiding te gaan volgen. 

In januari 1947 werd hij benoemd tot Eerste-luitenant. Eind 1947 
keerde hij naar Nederland terug, waar hij, tot zijn grote woede, 
van de Generale Staf op de Julianakazerne hoorde dat hij niet 
naar de Oost zou worden gezonden, maar diende, mede van- 
wege zijn net genoten opleiding, mee te werken aan de weder-

Jonge jaren
Tette (Ted) Meines (Leeuwardera-
deel, 25 september 1921 - 
Leidschendam, 24 december 2016) 
groeide op te Huizum in een gezin 
van vier kinderen. Zijn vader was 
actief als werkmeester bij de Ne-
derlandse Spoorwegen, bij de  
Provinciale Politie en daarnaast lid 
van de Gemeenteraad en de Pro-
vinciale Staten. Het streven van 
Meines senior was om uiteindelijk 
het ambt van burgemeester te be-
kleden maar die ambitie werd nooit werkelijkheid. Aldus hoopte 
hij dat zoon Ted zijn droom zou realiseren. Hiertoe zorgde hij er-
voor dat deze bij de Gemeente kwam te werken, waar hij de  
diverse diploma’s behaalde die nodig waren om uiteindelijk  
eerste burger van het dorp te kunnen worden. 

Maar de Tweede Wereldoorlog gooide roet in dit eten. Meines 
junior werd in 1940 opgeroepen voor de militaire dienst en ge-
plaatst bij de veldartillerie.

Tweede Wereldoorlog
In 1942 werd Meines gedwongen onder te duiken, omdat hij was 
aangewezen voor een tewerkstelling in Duitsland. Daarnaast 
trad hij toe tot het verzet, waar één van zijn taken bestond uit het 
veilig onderbrengen van Joodse families met kinderen, die an-
ders zouden worden gedeporteerd. 

Van de twintig jonge mensen, die samen met Meines de verzets-
groep vormden, overleefden maar vier de oorlog. Hijzelf werd 
opgepakt en ter ondervraging in een cel in een klein plaatsje bij 
Hoensbroek geworpen in afwachting van deportatie naar een 
concentratiekamp. Meines werd tijdig bevrijd door het Limburg-
se verzet, maar niet nadat hij bloedige vingerafdrukken op de 
tralies van zijn cel had achtergelaten, in een vergeefse poging 
zichzelf eerder te bevrijden. Hij dook hierop onder in Zuid- 
Limburg en kreeg een schuilnaam, Sjoeke Nutma en een 
schuilfunctie, die van dominee, die preekte op de kansel. Pas in 
1945 zou hij zijn eigen naam weer terugkrijgen. 
De oorlogsjaren vormden Meines. In deze moeilijke tijd ervoer hij 
de aanwezigheid van God en nam hij zich voor om opnieuw te 
beginnen. Zodoende zag het jaar 1945 een herboren Meines, die 
nu toetrad tot de Binnenlandse Strijdkrachten en werd ingedeeld 
bij de Politieke Opsporingsdienst, die collaborateurs identificeer-
de en arresteerde. 

Royal Artillery 1

Oorkonde Yad Vashem 
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Doordat Meines de kans kreeg in en rondom Buitenzorg enige 
verkenningen te doen kon hij een beter onderkomen detecteren. 
Tussen Salek en Gedeh, aan de weg naar van Buitenzorg naar 
Soekaboemi, ontdekte hij hotel Lido, waar hij en zijn troep een 
goed onderkomen konden inrichten. 
Niet veel later ontmoette hij zijn dan toekomstige echtgenote, 
Doreen de Veer, die in de functie van medewerker van de apo-
theek, actief was als lid van het Vrouwenkorps van het KNIL te 
Bandoeng.

opbouw van het Nederlandse leger. Zijn aandeel hierbij diende 
hij te concretiseren als instructeur bij de Kaderschool der veld- 
artillerie in Tilburg.

Toch naar de Oost
Meines bood hierop zijn ontslag aan, maar dit werd niet geac-
cepteerd omdat hij voor vijf jaar getekend had. Uiteindelijk ver-
trok hij, ingedeeld bij de 43ste afdeling veldartillerie, pas in mei 
1948 met de Grote Beer naar Oost-Indië. Aldaar werd hij als een 
der laatste officieren te Buitenzorg beëdigd tot eerste luitenant 
en op Java in Bantam, standplaats Serang, bij het 432ste Batal-
jon geplaatst. Op deze plek werd Meines zich bewust hoe het 
was om de operationele verantwoordelijkheid te hebben, terwijl 
hij ver van huis en ver van het militair oppercommando (gelegerd 
te Buitenzorg) was. Hij leerde hier zelfstandig beslissingen te  
nemen en aldus kreeg op deze plaats zijn beroepsofficierskern 
klank en kleur.

In december 1949 vond de Soevereiniteitsoverdracht plaats en 
dienden de Nederlandse troepen naar het Vaderland terug te ke-
ren. Omdat er echter gebrek aan scheepsruimte was werden de 
manschappen voor enige tijd geconcentreerd rond Batavia. Voor 
Meines en zijn jongens was een depot nabij Bandoeng de aan-
gewezen plaats. Meines had echter zijn ouders moeten beloven 
dat hij goed voor de onder hem geplaatsten zou zorgen. 
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Nederlandse medestudent Cor de Jager, later chef van de  
Defensiestaf, zeer nuttig. Tijdens een kerkdienst op Paasmorgen 
ontmoette hij Martin Luther King, die hem adviseerde “to be 
yourself, be good and tell it”; deze wijze les nam Meines zeer  
ter harte. Terug in Nederland werd hij in de functie van instruc-
teur in augustus 1952 weer bij de School Reserveofficieren  
Artillerie te Breda geplaatst (tot 1956). 
Hij ging toen wonen aan de Cavaleriestraat, gelegen tegenover 
de Trip van Zoudtlandtkazerne.

Latere loopbaan
Een der veelbelovende pupillen van 
Meines indertijd was de latere Minis-
ter van Defensie Wim van Eekelen, 
die een opleiding tot kanonnier volg-
de. Van 1956 tot 1957 volgde Meines 
een cursus stafdienst aan de Hogere 
Krijgsschool, waardoor hij toegang 
kreeg tot de overige krijgskundige 
studies aldaar en het brevet voor toe-
treding tot de Generale Staf behaal-
de. Hij werd toen, in de rang van kapi-
tein, overgeplaatst naar de sectie G4, 
legerkamp Apeldoorn, en in mei 1961 
bevorderd tot majoor. 

In deze functie, en werkzaam bij de sectie operaties bij het 
hoofdkwartier van de landmacht, vloog hij in 1966 samen met 
kolonel H. Franssen, commandant van de 101ste Genie- 
gevechtsgroep, met een troopship naar Pisa, waar brood en 
boeken werden afgeleverd voor de Nederlandse militairen, die in 
Florence waterzuiveringsinstallaties hadden ingericht. Franssen 
en Meines wilden zich persoonlijk op de hoogte stellen en tevens 
grondpersoneel in Catania oppikken en deze naar Marinevlieg-
kamp Valkenburg overvliegen.

Half 1967 werd Meines bevorderd tot luitenant-kolonel en bij de 
staf van het Eerste Legerkorps te Den Haag geplaatst. Vervol-
gens was Meines gedurende langere tijd actief als plaatsvervan-
gend commandant van de 42ste Pantserinfanteriebrigade te  
Assen (vanaf 1971). In de rang van kolonel diende hij enige tijd te 
Seedorf, een locatie die hij zelf mede had helpen uitzoeken. 
Terug in Nederland werd hij onder meer geplaatst als souschef 
van de Dienst Kwartiermeester Generaal en bevorderd tot briga-
de-generaal (1973). In 1976 verliet hij de dienst in de rang van 
generaal-majoor met pensioen. Later werd hij titulair bevorderd 
tot luitenant-generaal.

De Hartstichting
In 1950 had Meines al zijn opwachting gemaakt bij Prins Bern-
hard, die hij eerder in Engeland (1947) had leren kennen, met het 
idee om, samen met Gerard Peijnenburg, een vereniging voor 
Veteranen, Het Veteranen Legioen Nederland, op te richten, naar 
Prins Bernhard en generaal Meines’ voorbeeld van de Royal  
British Canadian Legion. Prins Bernhard droeg Meines op hier 
voorzitter van te worden, iets wat uiteindelijk pas veel later (1986) 
zou gebeuren. Eerder vond Meines dat hij onvoldoende kennis 
der menswetenschappen had en slechts in de materie goed on-
derlegd was. Nadat hij met functioneel leeftijdsontslag was ge-
gaan benaderde de voormalige burgemeester van Den Haag, 

Terugkeer naar Nederland
Pas in december 1950 keerden Meines 
en De Veer met aparte schepen terug 
naar Nederland, waar Meines zich opgaf 
voor een studie in Amerika. De Korea- 
oorlog leek even een spaak in het wiel te 
steken, omdat de Verenigde Staten bij de opleidingsplaatsingen 
voorrang gaven aan manschappen uit Zuid-Korea. Intussen 
werd hij geplaatst bij de School voor Reserveofficieren der Artil-
lerie te Breda en trouwde op 7 maart 1952 met De Veer. Het 
echtpaar kreeg twee kinderen, een zoon en een dochter.

Uiteindelijk kon Meines toch de opleiding te Fort Sill (Oklahoma) 
in de Verenigde Staten volgen en aldus vertrok hij per Rijndam in 
die richting. Zijn tijd aldaar besteedde hij, samen met zijn  

Trouwfoto Meines

In Indië

Doreen de Veer
Meines in de 70er jaren

53

Nieuws van het Wapen



54

Hans Kolfschoten, hem in 1977 om een belangrijke functie  
(coördinerend directeur) binnen de Nederlandse Hartstichting te 
gaan bekleden, daar het bestuur daarvan tot dan toe slechts uit 
medici bestond en men iemand nodig had die de zaken analy-
tisch en van enige distantie kon bezien. Aldus geraakte Meines 
van de ene op de andere dag in de wereld der charitatieve instel-
lingen. Meines leidde vanaf mei 1980, toen er een conflict ont-
stond met een der directeuren, P.J.H. Kierkels, die aftrad, het 
bureau van de Hartstichting. Hij werd op 1 juli 1984 in zijn functie 
van coördinerend directeur opgevolgd door dr. E. Dekker, omdat 
hij toen toetrad tot het bestuur van de Hartstichting.

Onder Indonesische veteranen
In de tijd dat Meines zijn positie bij de Hartstichting bekleedde 
reisde hij hiervoor de gehele wereld rond, gedurende welke toch-
ten hij onder meer symposia visiteerde. Tijdens een van deze 
reizen resideerde hij in Jakarta (1980), waar men een groot hart-
centrum wilde opzetten; dit was logistiek bezien geen goede 
keuze, reden waarom hierover een bijeenkomst was belegd.  
‘s Avonds ontmoette Meines toen voor het eerst Indonesische 
veteranen, de voormalige tegenstanders.

In 1988 werd hij, eerder al voorzitter van de Bond van Wapen-
broeders, de fusienaam van de sinds 16 mei 1967 samenge-
voegde Veteranen Legioen Nederland en de Nederlandse Bond 
van Oudstrijders, benoemd tot eerste voorzitter van de Vetera-
nenstichting. Hier was een van zijn taken het tot stand brengen 
van het Veteranenplatform, waarvan hij voorzitter werd. Met 
name in de beginjaren was het een zeer moeilijke aangelegen-
heid om de diverse veteranengroepen bijeen te brengen; later 
keek men minder afstandelijk naar elkaar.

Tot slot
Meines trachtte, zelfs op zijn hoge leeftijd, nog immer de belofte 
die hij deed na de woorden op diens sterfbed van Prins Bern-
hard, dat hij het niet meer kon, maar dat Meines zijn taak voort 
moest zetten, te vervullen. 
Het borstbeeld dat men hem in 2013 schonk was hem te veel 
eer, immers het werk voor veteranen was het werk van velen 
geweest. De band tussen Meines en het Koningshuis is altijd 
warm geweest. 

Tijdens een bezoek van Koning Willem-Alexander aan Meines 
meldde de Koning dat hij zijn grootvader in de afgelopen jaren zo 
erg gemist had en dat hij, als hij een opa nodig zou hebben, hij 
graag Meines zou kiezen. 

Hand in hand met de Koning gezeten sprak Meines de woorden: 
“Ziet u mij maar als plaatsvervangend grootvader. En als uw 
moeder dat niet goed vind... dan moest u dat toch maar doen.”

Onderscheidingen
• Officier in de Orde van Oranje Nassau - kopie
• Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
• Officier in de Orde van Oranje-Nassau 
 met de Zwaarden (1969)
• Ereteken voor Verdienste in Goud
• Ereteken voor Vrede en Vrede
• Mobilisatie Oorlogskruis
• Officierskruis XXX
• Croix de la Confédération Européenne 
 des anciens Combattants
• Yad Vashem
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APRIL 2017
Gunners 20 april aanvang 12.30 uur  Personal Branding, Nyenrode Business Universiteit

Gelderland 14 april  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage 20 april vanaf 17.00 uur  Gewone bijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne

Oldebroek 06 april vanaf 15.00 uur  Afdelingsbijeenkomst met dames

Noord 19 april  Bezoek muziekmuseum Vosbergen

Rotterdam 06 april  Humanitas Akropolis, Achillesstraat 290 Rotterdam

Zuid-Oost 24 april aanvang 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, Papenhoven bij Born

Zuid-West 19 april Vanaf 16.00 uur  Bijeenkomst met lezing en diner, De Fazanterie

MEI 2017
Herdenking 04 mei  Oldebroek

ALV VOA 18 mei  KMA Breda

Utrecht / N-Holland 12 mei vanaf 18.00 uur  Bijeenkomst met dames, Hotel Restaurant De Biltsche Hoek, de Bilt

Gelderland 12 mei  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

‘s-Gravenhage 18 mei vanaf 17.00 uur  Gewone bijeenkomst in gebouw 147, Frederikkazerne

Oldebroek 03 mei vanaf 15.00 uur  Afdelingsbijeenkomst met dames, Klootschieten)

Rotterdam 04 mei  Humanitas Akropolis, Achillesstraat 290 Rotterdam

Zuid-Oost 22 mei aanvang 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, Papenhoven bij Born

JUNI 2017
Gelderland 09 juni  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

‘s-Gravenhage 15 juni vanaf 17.00 uur  Gewone bijeenkomst in gebouw 147, Frederikkazerne

Oldebroek 01 juni vanaf 15.00 uur  Afdelingsbijeenkomst met excursie

Rotterdam 01 juni  Humanitas Akropolis, Achillesstraat 290 Rotterdam

Zuid-Oost  26 juni aanvang 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, Papenhoven bij Born

Zuid-West 01 juni vanaf 17.00 uur  Bijeenkomst met diner, De Fazanterie

Zuid-West 21 juni  Excursie Zeeuws Vlaanderen

Zie ook voor update www.voaweb.nl
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Cadetten Wapenvereniging ‘De Artillerist’
Vz: C-Wmr T.J. Cornelissen
Secr: CKl T. de Meester
Penm: CK M.D. Hart
1e lid: CK J.B.L. Post
2e lid: CK L.A.G.M. Kateman
Adviseur: Lkol (R) B.D.T. Bijlsma
Co-adviseur: Kap T. van Nunspeet
Emailadres CWVA: tj.cornelissen@mindef.nl 

Correspondent voor België
J.B. Al, maj (R) b.d., lid ledenraad
Adres: Kempenweg 2, bus 1
B-3680 Maaseik (België)
Tel/fax: +32 89 50 47 49
E-mail: jean.b.al@belgacom.net
Bank: 000–1611102-29
Grensoverschrijdend:
(IBAN) BE26 0001 6111 0229; (BIC) BPOTBEB1

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
Secr: De Esdoarn 6 - 9251 NE Burgum
Tel: 051 - 146 49 11
E-mail: jp.tensijthoff@gmail.com

Gelderland
Vz: vacant
Secr a.i. / lid ledenraad: Ir. J.N. Dekker
elnt (R) b.d. Olivierlaan 8, 6703 JB Wageningen
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

GLVD
Vz: T.A.J. van den Berg, kap
Secr: Vacant
Penm: M.F. Henraat, kap
Lid: vacant

’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.
Secr: Burg. Nederbragtpark 47 - 2272 BA Voorburg
Tel: 070 - 386 19 56
E-mail: pjantonissen01@kpnmail.nl
E-mail (fall back): matengcon@gmail.com

Rotterdam
Vz / lid ledenraad: ir R.P. Peters, lkol (R)
Secr: Lage Wipstraat 29
4761 EA Zevenbergen
Tel: 0168 - 85 23 32
Mobiel nr: 0610 - 41 52 51
E-mail: Petersmain@cs.com
Penm: G. Massy, kap(R) b.d.

Noord
Vz / lid ledenraad: D.H.H. Heyse, maj (R) b.d.
Secr: H.N.H. Voorbij, kap b.d.
Penm: als boven
Lid: E.S. Alberga, maj (R) b.d.
Lid: C.A.J. Malkenhorst, lkol b.d.
Secr: Oostercluft 426 - 8332 DR Steenwijk
Tel: 052 - 151 46 77
E-mail: h.voorbij@hetnet.nl

Oldebroek
Vz: F.H.L. Müller, kol. b.d.
Secr: drs. G.M. de Jong, maj (R) b.d.
Adres: Oude Wisselseweg 16, 8162 HK Epe
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: ir J.H.J. Res, lkol (R) b.d., lid ledenraad
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.
Secr: Hendrik van Avercampweg 43
1192 EW Ouderkerk a/d Amstel
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: mr. M.L. Rauwé, maj (R) b.d.
Secr: Falkenstrasse 30, 48455 Bad Bentheim. Duitsland
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.
Secr: Kruisberg 69, 4871 BK Etten-Leur 
Tel: 076 - 503 37 99
E-mail: joh.brethouwer@planet.nl

Gunners
Vz: T. M. van Lieshout
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
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Noord
Vz / lid ledenraad: D.H.H. Heyse, maj (R) b.d.
Secr: H.N.H. Voorbij, kap b.d.
Penm: als boven
Lid: E.S. Alberga, maj (R) b.d.
Lid: C.A.J. Malkenhorst, lkol b.d.
Secr: Oostercluft 426 - 8332 DR Steenwijk
Tel: 052 - 151 46 77
E-mail: h.voorbij@hetnet.nl

Oldebroek
Vz: F.H.L. Müller, kol. b.d.
Secr: drs. G.M. de Jong, maj (R) b.d.
Adres: Oude Wisselseweg 16, 8162 HK Epe
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: ir J.H.J. Res, lkol (R) b.d., lid ledenraad
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.
Secr: Hendrik van Avercampweg 43
1192 EW Ouderkerk a/d Amstel
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: mr. M.L. Rauwé, maj (R) b.d.
Secr: Falkenstrasse 30, 48455 Bad Bentheim. Duitsland
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.
Secr: Kruisberg 69, 4871 BK Etten-Leur 
Tel: 076 - 503 37 99
E-mail: joh.brethouwer@planet.nl

Gunners
Vz: T. M. van Lieshout
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
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NOVEMBER-BIJEENKOMST
Voorzitter Kees van Harmelen kon zijn openingswoord traditioneel 
beginnen met het uitnodigen van procantor Tony Viskil tot het aan-
heffen – wat klinkt dit mooi – van het eerste couplet ter ere  
van erevoorzitter Willem Loos. Daarna moest hij wel minder tradi-
tioneel worden, want hij moest aankondigen dat het uitnodigen 
van een spreker voor de novemberbijeenkomst niet was gelukt 
maar dat hij in plaats daarvan een verrassing had geregeld. Nog 
minder traditioneel werd hij toen hij moest gaan selecteren uit de 
lijst van rondjesaanbieders, omdat hij nog reserves had uit voor-
gaande maanden. Een daarvan was Ed van Gilst, die het zelf niet 
meer precies wist, maar zich meende te herinneren dat het iets 
met tollenaars ofwel belastinginners te maken had. Daaruit maak-
ten wij op dat hij een belastingvoordeeltje had gehad. Hoe dan 
ook, het drankje smaakte er des te beter om.

We kregen amper tijd voor genoeglijke kout bij dat eerste glas 
want Kees hield er de vaart in en kondigde al snel de tweede aan-
bieder aan. Dat was niemand minder dan Jaap Vrolijk, die op  
13 november de leeftijd van de zeer sterken (90) had bereikt. Jaap 
is een prominent lid van onze afdeling, een keer per jaar extra 
gewaardeerd als gastheer bij de haringbijeenkomst maar het hele 
jaar door gewaardeerd vooral om zijn droge humor. Kees belichtte 
dat alles uitgebreid en vroeg tenslotte om het couplet van de 
meisjes ter ere van Jaap. De volgende jarige was Harrie van der 
Zande die 82 jaar was geworden. Met het hem toezingen en toe- 
drinken moesten we even wachten want Harrie bood de rode wijn 
aan tafel aan. Ja, alleen rode wijn want het notoire ene glas witte 
wijn ontbrak omdat penningmeester Teun van der Plas op dat mo-
ment (te laat dus) in Spanje zijn koffer aan het pakken was voor de 
terugreis na zijn vakantie. Omdat het geen lopende maaltijd was, 
kunnen we maar over de tafelgesprekken aan een tafel – de onze 
– verslag doen. Het ging over duiven, parkieten en kanaries omdat 
Kees Heidt zich daar in een grijs verleden mee had bezig gehou-
den, over bloemstukken in en om de Sint Pieter in Rome, die in 
een eenvoudige Scheveningse bloemenzaak schijnen te worden 
samengesteld en bekende voetbaltrainers wat, met Tony Viskil 
aan tafel, uiteraard vrijwel uitsluitend Ajax trainers opleverde. 

Na de maaltijd nodigde Kees uit om de stoelen in enkele rijen op 
te stellen voor het gigantische tv scherm dat tegenwoordig de 
kleine barzaal siert en waaronder een laptop stond opgesteld, die 
voor de verrassing moest zorgen. Kees moest wel in allerijl zoon 
Saake en kleinzoon Stijn oproepen want zoals zovelen van de ge-

neratie tachtigers en bijna-tachti-
gers ging de techniek hem boven 
de platte pet. Nadat Saake op  
enkele knoppen had gedrukt kre-
gen we de uit 1962 daterende film 
“De batterij veldartillerie” te zien, 
die eerst de organisatie van een 
batterij 25ponder te zien gaf en 
daarna de stellingname, het in-
schieten en het uitwerkingsvuur. 
Begrijpelijkerwijs genoten de le-
den maar vooral de leden met een 25ponder verleden zicht- en 
hoorbaar want de commentaren vlogen door de zaal. Al met al 
was deze film een prettige remplacant voor een spreker zodat we 
voldaan naar huis konden. 

 
DECEMBER-BIJEENKOMST
Het was naar de tegenwoordige maatstaven druk en zoals altijd 
gezellig, zo gezellig dat voorzitter Kees bijna zijn openingswoord 
vergat en daar pas tegen half zes aan toe kwam. Toen nam hij er 
ook ruimschoots de tijd voor en zelfs bij interrupties vanuit de 
massa trok hij weer snel het initiatief naar zich toe. Tijdens dat 
openingswoord werd eerst Frans van Erp herdacht en daarna 
werd tweemaal gezongen; het eerste couplet voor erevoorzitter 
Willem Loos en het vierde couplet voor Marjan, die weer stralend 
achter de bar stond. Na zoveel zingen was het tijd voor een drank-
je en omdat de financiële jaarresultaten dat kennelijk mogelijk 
maakten, werd het een rondje van het bestuur. Na een opmerking 
over de zuinigheid van de penningmeester die dit gulle gebaar 
mogelijk had gemaakt, vroeg Kees Heidt eerst of hij het geld terug 
kon krijgen omdat hij niet méér dronk maar omdat hij ook niet 
minder dronk, is het niet zo ver gekomen. Het thema zuinigheid 
bracht Ed van Gilst tot een uitleg over Kerstpakketten waarmee hij 
was gestopt toen zijn personeel de inhoud daarvan wilde gaan 
bepalen. Verbazingwekkend als je het begrip Kerstpakket alleen 
maar van horen zeggen kent. 

Zo was het al snel tijd om aan tafel te gaan met na de soep een 
combinatie, die eerst opmerkingen over veldkeukens uitlokte 
maar bij nader proeven heel goed bleek te smaken. Overigens; 
des schrijvers herinneringen aan maaltijden uit veldkeukens zijn 
goed tot zeer goed, toch zeker destijds bij de Twaalfde. Toen we 
aan het glas rode wijn – en comme d’habitude een glas witte – toe 
waren, bleek dat van Jozef Jacobs die het zo goed wilde maken 
voor enige maanden van gedwongen afwezigheid. Terecht dus 
dat we op zijn gezondheid dronken. Tafelgesprekken waren er 

‘S-GRAVENHAGE

Jaap Vrolijk 90 jaar
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ook. Aan onze tafel over keuringen voor rijexamens en verkeers-
lichten, die volgens Ed van Gilst stoplichten moeten worden ge-
noemd omdat je er altijd stil voor moet staan. Toen hij daarbij de 
naam Raamdonsksveer noemde, kwam Harrie van der Zande met 
het verhaal hoe hij als KA van de Pontonniers eenmaal de wedde’s 
(in baar geld !) had moeten opvissen uit een van acht postzakken, 
die vrij en blij op de stoep vóór het postkantoor stonden. Dat kon 
toen nog en zeker in Brabant !

Na de maaltijd en de koffie moesten we nog even serieus aan de 
bak. Piet Antonissen, die zich had aangemeld voor de werkgroep 
“VOA toekomstbestendig”, wilde niet naar de eerste vergadering 
van die werkgroep zonder zijn achterban te hebben geraadpleegd. 
Die achterban vond het allemaal nogal ver gaan en vooral twee 
generaals bepleitten om weliswaar alles te onderzoeken maar 
toch zeker het goede te behouden. Belangrijkste conclusie was 
dat wij “tot onze laatste snik” bij elkaar willen blijven komen. On-
derweg van de kleine barzaal naar de garderobe, vertelde Willem 
Loos nog hoe de Rijders weer rijders waren geworden maar de 
uitleg was zodanig dat we heel lang over die korte afstand hebben 
gedaan en Willem hebben beloofd dat niet in dit verslag op te 
nemen en ons te beperken tot het noemen van de paarden Rudolf 
en Greta. Al met al een besluit van het jaar 2016 op een wijze zoals 
we die al vele jaren kennen van de afdeling ’s-Gravenhage.

JANUARI-BIJEENKOMST
Griepprik of niet, de wisselende winterweersomstandigheden 
hadden blijkbaar toch wat slachtoffers gemaakt want enkele van 
onze vaste deelnemers hadden zich om gezondheidsredenen 
moeten afmelden. Een enkeling had het gevaar voorzien en was 
naar warmere oorden afgereisd. Gelukkig wilde Daniël van Alp-
hen, naast het Barbaradiner onze afdeling ook wel eens gewoon 
aan het werk zien en was vanuit Rotterdam aangereisd. We reke-
nen er op dat hij een blijvertje wordt. Met steevast ook enkele 
deelnemers uit Zuid-West zijn wij dus al behoorlijk interregionaal 
aan het opereren. 
De spiekbriefjes van de voorzitter worden steeds kleiner maar hij 
put er steeds meer tekst uit waardoor zijn openingswoord nogal 
gerekt wordt. Gelukkig zat er deze keer ook de aankondiging van 
enkele rondjes in waardoor penningmeester Teun van der Plas nu 
eens uit eigen zak een rondje kon aanbieden voor zijn 73e verjaar-
dag. Het vierde couplet was zijn beloning. Nog voor voorzitter 
Kees het tweede rondje kon aankondigen, stapte Hans Couzy 
naar voren om Kees een Amerikaanse Sinte Barbara medaille om 

te hangen als beloning voor “eminent leiderschap” want zo heet 
dat toch. Kees herstelde zich snel van zijn verrassing en kondigde 
een rondje aan van Eloud Laméris die iets had gewonnen bij de 
Postcodeloterij. Hij wilde niet vertellen hoeveel zodat we niet we-
ten hoeveel rondjes ons in de nabije toekomst nog te wachten 
staan. Het zingen van het tweede couplet werd vereenvoudigd 
omdat Teun tevoren officieel gedrukte spiekbriefjes had uitgereikt. 
Die spiekbriefjes verdwenen bij de meeste leden snel in de liboza 
(u weet wel; linker borstzak) 

Voor het aan tafel gaan kreeg secretaris Piet Antonissen nog even 
het woord om verslag te doen van de eerste vergadering van de 
werkgroep “VOA toekomstbestendig”. Of hij dat nu zo duidelijk 
deed of zo cryptisch dat iedereen met stomheid was geslagen, 
laten we in het midden, er waren in ieder geval geen vragen. Na de 
snert, waarvan meerdere leden zich een tweede kopje lieten in-
schenken door Marjan, was de hoofdmaaltijd weer een verrassing 
die prima smaakte. Het genieten daarvan werd onderbroken voor 
het toezingen met het derde couplet van Frank Litjens die op 25 
december 82 jaar jong was geworden. De toetjes brachten geen 
verrassing want de naam van de inhoud staat vermeld op het dek-
sel en de koffie was ook van bekend recept. Onderweg naar zijn 
auto op de stikdonkere parkeerplaats, dacht verslaggever plotse-
ling: “Dat kan niet waar zijn.” De vaandelwacht, die hem in de 
duisternis tegemoet marcheerde, bleek echter niet voor hem be-
stemd maar was aan het oefenen te zijn voor een plechtigheid de 
volgende dag zodat zijn tweede gedachte was: ”Het zou ook te 
gek zijn geweest.”

FEBRUARI-BIJEENKOMST
Nog op de dag waarop generaal Leo Beulen aankondigde b.d.-ers 
terug halen om de jongste generatie van de landmacht te leren 
grootschalige gevechten te leveren, hebben de gecombineerde 
Haagse bereden wapens meteen hun vaardigheden getest. Om-
dat naast de kennis ook de middelen beperkt zijn, moest worden 
geïmproviseerd maar niettemin bleek het nog best te lukken.
Voorzitter Kees had, na het welkom heten van zowel onze VOC 
gasten als onze erevoorzitter Willem Loos – gewoontegetrouw 
met het eerste couplet – een zodanige stortvloed van mededelin-
gen dat hij zelfs de paginanummering erbij moest aangeven. De 
belangrijkste was wel dat ondanks de ALV op 18 mei, wij onze 
afdelingsbijeenkomst gewoon zullen doorzetten maar wel een 
passende delegatie naar Breda zullen zenden. Voordat de rond-
jesgevers aan de beurt kwamen, deelde Marjan eerst de glaasjes Teun van der Plas 73

Frank Litjens 82
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Barbarabitter rond zodat cavaleristen en artilleristen op het wel-
slagen van deze traditionele bijeenkomst konden toosten. VOC 
voorzitter Axel Rosendahl Huber dankte voor het feit dat zij dank-
zij de VOA weer eens in een kazerne mochten vertoeven en als 
bewijs van dank overhandigde hij Kees een keukenschort met als 
opdruk het kazernemenu Rats, Kuch en Bonen. 

De eerste rondjesgever was Cor Soeteman, die niet alleen 82 was 
geworden maar ook weer een rijbewijs had. Zijn oorspronkelijke 
Duitse rijbewijs, geldig tot de dood er op volgt, was gestolen en 
CBR en Politie hadden hele discussies gevoerd voordat het door 
een, vijf jaar geldend, Nederlands rijbewijs kon worden vervangen. 
Cor werd toegezongen met het vierde couplet. Vervolgens kreeg 
het boek “Muziek te Paard” nog aandacht wat Willem Loos er toe 
bracht om nu ook in bredere kring de paarden Rudolf en Greta van 
de Rijders ten tonele te voeren. Van paarden van vlees en bloed 
ging het snel over op stalen paarden, juister gezegd kunststof 
paarden, toen Bram Schulte een op afstand bestuurd model Leo-
pard opvoerde dat in een battle run de opgestelde doelenschijven 
uitschakelde. Van de cavaleristen kreeg Wim Anthonysz een kans 
en ook hij bleek het nog niet verleerd. (We hadden ook net die dag 
gehoord dat het 8 tot 10 jaar zou kosten om de in één klap weg-
gevaagde cavalerie know how weer op te bouwen en dat ondanks 
het leasen van één Duits eskadron). Aan tafel kreeg Bram zijn be-
loning niet alleen voor de “demonstructie” maar ook voor zijn 87e 
verjaardag en werd hij mede als dank voor het aangeboden glas 
rode wijn met – hoe kan het anders tijdens een zo van paarden 
vervulde avond – het derde couplet. Het was al met al zo gezellig 
dat de aanwezigen maar druppelsgewijs de kleine benedenbar 
verlieten.  

FEBRUARI-BIJEENKOMST
Voor het eerst dit jaar naar Chez Armand voor de nieuwjaarsbij-
eenkomst, die wegens het slechte weer in januari helaas niet kon 
doorgaan. Tel hierbij op het feit dat de laatste bijeenkomst het 
Barbaradiner op 2 december was, dan lijkt het bijna op het des-
tijds thuis komen na een langdurige oefening in het buitenland. 

Veertien medestrijders weten Chez Armand deze dag te vinden en 
tot onze geruststelling blijken zowel personeel als interieur onge-
wijzigd.

Een nieuw gezicht in dit gezelschap is de recent VOA-lid gewor-
den kolonel b.d. der (luchtdoel)artillerie Dirk Hoekendijk. Hij woont 
in Arnhem en wordt hopelijk een vaste gast in ons gezelschap. 
Hieruit blijkt maar weer dat het nooit te laat is om lid van onze 
vereniging te worden. Boudewijn, onze gastheer en uitbater van 
Chez Armand biedt ons ter gelegenheid van het nieuwe jaar het 
eerste drankje aan. Tevens drinken wij op de geboorte van zijn 
zoon enkele weken geleden. Tom Regtuijt is er snel bij het tweede 
drankje aan te bieden wegens zijn tachtigste verjaardag gisteren. 
Hij wil niet te lang blijven, want zijn vrouw is vandaag jarig. Twee-
maal proficiat Tom.

Om kwart voor zes houdt onze WTDV Hans Schumacher appel, 
heet ons welkom en wenst ons allen een goed en gezond 2017. 
Enkelen worden  in het bijzonder welkom geheten, waaronder Ton 
Seijkens uit Maastricht, die onze bijeenkomsten minstens een-
maal per jaar wil bijwonen. Dirk Hoekendijk krijgt de gelegenheid 
zich nader bij ons bekend te maken. Gestart in 1970 op de KMA 
heeft hij in 2009 als kolonel de krijgsmacht verlaten. Hij houdt zich 
onder meer bezig met het organiseren van battlefield-tours met de 
nadruk op de andere (Duitse) kant van het verhaal. Hans Schuma-
cher vervolgt met te vertellen over het plan dit jaar als afdeling het 
Gele Rijdersmuseum in ‘t Harde te bezoeken en spreekt de hoop 
uit dat het hier volle bak zal zijn op onze 600e bijeenkomst in Chez 
Armand op 12 mei as. Nadat Cees Venemans in zijn functie van 
penningmeester de financiële situatie aan de hand van een over-
zicht heeft toegelicht gaan we door met de hoofdreden van onze 
aanwezigheid hier. Achtereenvolgens bieden Frits Richert en Peter 
Siebelink een drankje aan, waarbij beiden aangeven niet te weten 
er volgende keer bij te kunnen zijn vanwege hun gezondheid. On-
danks deze minder vreugdevolle berichten kunnen we terugzien 
op een geslaagde en gezellige bijeenkomst.

Overgenomen uit de Gelderlander /// Harry van der Ploeg  
11-02-17, 08:55 Laatste update: 09:01 

GESTOLEN EREZWAARD TERUG 
BIJ GELE RIJDERS
ARNHEM/’t HARDE - Bij de Gele Rijders, het roemruchte Korps 
Rijdende Artillerie, dat tot 1999 in Arnhem gevestigd was, is het 
feest. Een gestolen erezwaard uit de negentiende eeuw is na meer 
dan 70 jaar boven water gekomen. “Ik kreeg op een vroege och-
tend telefoon van een man die over een zwaard begon te vertel-
len”, zegt Marius van Pelt, directeur van het Museum Korps Rij-
dende Artillerie in ‘t Harde. “Ik stond paf. Ik werd geconfronteerd 
met een historische sensatie.”
Een luitenant van de Gele Rijders, gekleed in het befaamde uni-
form uit 1842 met de fraaie dolman met gele koorden en lissen, is 
vanuit de manege in Arnhem naar het museum afgereisd om het 
gevonden voorwerp te tonen in de juiste historisch sfeer. “Het 
zwaard maakte deel uit van de schatten van het korps in de Wil-
lemskazerne in Arnhem. Tijdens de mobilisatie van het Nederland-
se leger vlak voor de inval van de Duitsers is alles in veiligheid 
gebracht. Alles was keurig opgeslagen in kisten. Ze stonden in 
een veem in Tiel. Na de oorlog bleken er drie kisten gestolen te 
zijn. Met daarbij het zwaard.”

GELDERLAND
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OORLOGSVETERAAN
Dat zwaard was speciaal vervaardigd voor de gelauwerde oor-
logsveteraan kolonel Adriaan Rudolf Willem Gey van Pittus, een 
man die zijn sporen had verdiend in een hele reeks veldslagen en 
gevechten in de eerste helft van de negentiende eeuw. Alle moge-
lijke oorden van geweld staan gegraveerd in het zwaard: Smo-
lensk, Dresden, Leipzig, Waterloo, Java Vorstenlanden, Celebes, 
Brussel.

VERDWENEN KISTEN
Stiekem hoopt Van der Pelt dat zich meer gegadigden melden met 
spullen uit de drie verdwenen kisten. “De Korpsbeker, die we ge-
bruiken bij het indrinken van nieuwe officieren, hebben we een 
hele tijd geleden al teruggekregen via Sotheby’s.” De beker bleek 
geruime tijd in bezit te zijn geweest van een Nederlandse familie. 
Hoe die eraan gekomen was, bleef in het midden. 

FEBRUARI-BIJEENKOMST
Het activiteitenjaar van de Afdeling draait, zoals van ouds, alweer 
op volle toeren. Op 2 februari konden we luisteren naar ons lid 
Hans Osseweijer die een uiteenzetting gaf over de bronstijd van 
Zweden. Even werden enkele leden op het verkeerde been gezet 
want zij verstonden bronsttijd. Nadat de gehoorapparaten waren 
bijgesteld, kwam het geluid echter weer goed door. Hans hield 
een boeiende lezing en illustreerde zijn woorden met een prachti-
ge diapresentatie. De bronstijd in Zweden duurde van 1800 tot 
500 vóór Christus. Wat wij weten uit die tijd kon men afleiden uit 

OLDEBROEK

Lezing Hans Osseweijer
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opgravingen en vooral van rotsteke-
ningen met name op grote platte 
stenen. Als onderlaag in het verhaal 
bleek dat wij mensen de laatste 
paar duizend jaar niet echt zijn ver-
anderd. Wat waren de bezigheden 
van de “Zweden” in die tijd? Eten, 
drinken, seks, werken, huizen bou-
wen, kunst maken, vechten, jagen 
en geloven. En wat doen wij nu? Ja, 
precies dat. Al bleek onder de aan-
wezigen dat bij een aantal de verde-
ling van deze activiteiten in de loop der jaren enigszins was veran-
derd. En de relatie met defensie werd geïllustreerd door 
afbeeldingen van wapens waaronder pijl en boog, de voorloper 
van onze artillerie. 

Met enige fantasie kon men zelfs een afbeelding ontdekken van 
de voorloper van het Korps Rijdende Artillerie. En daarbij bleven 
ook “de meisjes schoon van leden” niet onbesproken. Dus: goed 
verhaal, goed gebracht, goede uitbreiding van onze, reeds aan-
wezige, historische kennis. Bijzonder was ook dat Johan van Bal-
legooij, na enkele hartoperaties weer aanwezig was. Hij kon niet 
nalaten te vermelden dat nu echt was bewezen dat zijn hart op de 
goede plaats zit. En zo is het! 

Artikel uit De Stentor van zaterdag 11 maart 2017

‘WE ZIJN EEN LEGER ZONDER 
SLAGKRACHT’
Het leger is geen bewaarschool. Normen en waarden leer je  
maar thuis. En met extra geld heb je het leger niet ineens op orde. 
IJzervreters uit het tijdperk Koude Oorlog laten in de Officierscan-
tine van schietkamp ASK hun licht schijnen over Defensie. 
,,Politici blussen de brand die ze zelf hebben gesticht.’’ Dienst-
plichtigen werven om het leger snel slagkracht te geven? Dat 
wordt niks. 
Al helemaal niet om ze normen en waarden aan te leren, het leger 
is geen bewaarschool. En zelfs met dubbel budget lap je een aan 

flarden bezuinigd leger niet zomaar weer op. 
Luister naar de waarschuwing van ouwe ijzervreters uit de Koude 
Oorlog vanaf de knobbel bij Oldebroek. Jazeker, met veel instem-
ming hebben ze staan kijken hoe oud-officieren bij de NAVO-oe-
fening in Polen de jonge garde weer moest komen vertellen hoe je 
een brigade van 4.000 militairen op een slagveld kunt laten opruk-
ken. Nu Poetin z’n spierballen laat zien wordt het urgent om oude 
kennis weer in te huren. ,,Die is helaas snel verdampt”, zegt Bart 
Rosengarten, brigadegeneraal buiten dienst, 65 en laatstelijk chef 
van de staf commando landstrijdkrachten. Na de val van de muur 
werd het leger afgeslankt tot vredesmacht. De landsverdediging 
bleef slechts op papier als taak bestaan. ,,Maar zo’n vaardigheid 
moet je wel bijhouden. Oefenen! Oefenen!” En nu zijn de rapen 
gaar. Bekijk opnieuw hoe je de grootschalige logistiek goed orga-
niseert, hoe je met een colonne aan voertuigen niet vastloopt in 
een doodlopende weg. 

,,Door de bezuinigingen is in stafcapaciteit veel verdwenen en in 
ondersteuning ook.” Hij is 65 en toch al tien jaar met ‘functioneel 
leeftijdsontslag’. ,,Je gaat de dienst uit met 55, op de toppen van 
je kennis, kunde en ervaring”, zegt hij met een tastbare spijt. 

De oefening in Polen heeft laten zien dat er veel losse draadjes 
hangen uit een grootschalige actie - het dat doet hun militaire hart 
zeer. Daar willen ze voor waarschuwen. Paul Lemmens (oud luite-
nant-kolonel, 59), die op een Duitse artillerieschool werkte, zegt: 
,,Als je dit niet regelmatig doet, krijg je 3.500 man nauwelijks de 
kazernepoort nog uit - deze schaalgrootte is niemand meer ge-
wend.’’ ,,Vroeger hadden we hier een compagnie van 120 man 
met eigen materiaal, met drie daarvan had je een bataljon met  
eigen materiaal waarvoor je de logistieke verantwoordelijkheid 
had - dat is allemaal weggehaald - en dat is een grote vergissing 
geweest’’, vindt Fred Müller, kolonel in ruste. Ooit zwaaide hij de 
scepter over het Artillerie Schiet Kamp, het ASK, op deze ‘Leger-
basis bij Oldebroek’. Wie Koude Oorlogkennis wil aftappen moet 
hier naartoe.

Herenclub
Op een vaste donderdag in de maand komen de leden van de 
‘Vereniging Officieren Artillerie’ hier samen. Hoge voormalige  
officieren, vanaf luitenant, via luitenantkolonels naar generaals. 

Bronstijd in Zweden

Johan van Ballegooij
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De bijeenkomsten beginnen steevast om vijftien punt nul nul uur  
in de Officierscantine (met een ‘c’) uit de negentiende eeuw.  
Inmiddels toegankelijk voor alle rangen en standen, maar de  
grandeur van een Engelse herenclub is blijven hangen. De Oranjes 
hangen hier in olieverf aan de muur, tussen het hertengewei, van 
Koning Willem III tot en met Amalia. De leden, vandaag zijn dat er 
23, trakteren elkaar graag op een rondje, de wijn of het biertje 
wordt hen dan aangereikt door de hofmeester, die Johan Kurk 
heet. Bijna iedereen draagt een pak, maar in de burgers van nu zie 
je de militairen van toen gemakkelijk terug. 

Recht van lijf en leden zijn ze, de meesten hebben een lintje in het 
knoopsgat. De hiërarchie is hier verdwenen. 
Luitenant-kolonel of generaal? Ze waren bovenal artilleristen, 
mannen die de grote kanonnen lieten bulderen bij de ‘Knobbel’ op 
de Veluwe, een bergje van 65 meter - allen gericht op het oosten, 
hoe symbolisch wil je het hebben? 

,,De kameraadschap is gebleven”, zegt J. van Ballegooij (oud- 
kolonel en 76): ,,Je hebt toch 35 tot 40 jaar met elkaar gediend in 
een vak waar ze buiten de poort niet alles van weten.” Even weer 
onder elkaar zijn? Heel louterend, zo eens per maand op donder-
dag. Uit de notulen blijkt een beschaafde humor. Van 2 februari 
bijvoorbeeld, toen lid Hans Osseweijer een lezing gaf over de 
bronstijd van Zweden. Citaat: ,,Enkele leden werden op het ver-
keerde been gezet, want zij verstonden bronsttijd. 
Wat deden de Zweden in die tijd? Eten, drinken, seks, werken, 
vechten, jagen en geloven. En wat doen wij nu? Ja, precies dat. Al 
bleek onder de aanwezigen dat bij een aantal de verdeling van 
deze activiteiten in de loop der jaren enigszins was veranderd.” 
Jan de Koning (93) - luitenant-kolonel, bijnaam ‘King’- is de oud-
ste van het gezelschap. Hij is bijna veertig jaar geleden afge-
zwaaid. De Koning diende van 1945 tot 1981, onder drie koningin-
nen (Wilhelmina, Juliana en Beatrix). Hij was commandant in de 
tijd dat de Koude Oorlog-dreiging dagelijks de kanonnen liet bul-
deren. ,,Het is allemaal aan flarden bezuinigd. We zijn een leger 

zonder slagkracht geworden’’, zegt hij met spijt.

Tucht
Decorum wordt in dit gezelschap op hoge prijs gesteld. ,,We ver-
wachten u wel in jasje en dasje”, had voorzitter Müller vooraf ge-
zegd. In het gesprek - precies een uur - blijkt een militaire tucht te 
zitten. ,,U heeft nog 30 minuten!”, zegt de voorzitter halverwege. 
En later: ,,10 minuten!” Kolonel van Ballegooij brengt koffie. 
,,Zwart, zoals de ziel van een journalist”. Hopelijk is dat ook een 
grapje. In deze voormalige antichambre van de commandant 
kreeg je ‘enorm op je sodemieter’ bij elke fout of afzwaaier, zegt 
hij. De muren zien er hier uit of er een eeuw sigarenrook in is ge-
trokken. Buiten draait in spreekwoordelijke zin de wind: president 
Trump eist dat NAVO-partners 2 procent van het bruto nationaal 
inkomen in hun defensie steken (Nederland zit op 1,17).
Als het ooit zou gebeuren is het een budgetsprong van zes naar 
bijna elf miljard. Is het leger dan in één klap weer op orde? Welnee 
- en zeker niet snel. Het is niet alleen geld waar het hier om draait, 
zegt Müller: ,,Het 44ste bataljon uit de Johan Frisokazerne in As-
sen diende destijds in Libanon, het duurde twee jaar voor ze klaar 
waren voor de vaste brigadetaken. Zelfs met veel meer budget 
hebben we in 2022 pas de draai gemaakt.” Even bellen om alles 
bij te bestellen wat werd wegbezuinigd? ,,Kan ook niet zomaar. 
Als je een nieuwe schietbuis wilt hebben, duurt het een jaar voor 
hij hier is. Je kunt niet zeggen: we hebben nu weer geld en we 
gaan tanks kopen, er bestaat geen productielijn”, zegt Lemmens. 
,,Je moet beginnen met te werven en op te leiden om de eenhe-
den weer op kracht te krijgen. Duurt ook jaren”, zegt Rosengarten. 
,,Door de bezuinigingen denken ze nu: defensie? - daar zit geen 
toekomst in, je moet dat eerst weer aantrekkelijker maken. Je hebt 
een hele brede basis nodig, van jonge mensen.” 

Dienstplicht 
Uit de radio is zojuist het nieuws geschald dat Zweden de dienst-
plicht weer instelt. Voilà, zou je denken: probleem opgelost, het 
leger krijgt weer jonge mensen en de brede basis. Maar enthou- 
siasme blijft uit bij de vier oud-militairen. ,,Dienstplichtigen? 
Je hebt ze twaalf maanden in huis maar het duurt zeker twee jaar 
voordat ze operationeel zijn. Het is niet alleen een trucje dat je 
leert, maar je moet ook ervaring opdoen. En bedenk eens hoe 
groot de maatschappelijk schok zal zijn als dienstplichtigen om-
komen.” Jongeren de dienst insturen om ze normen en waarden 
mee te geven, zoals al vanaf Lubbers in Den Haag wordt geroe-
pen? On-mo-ge-lijk bij de technische en gecompliceerde taken 
waarop militairen getraind worden. ,,Je moet ze juist niét hebben”, 
zegt Lemmens. ,,Begin er thuis zelf maar mee”, bromt Rosengar-
ten vanuit z’n diepe rookstoel. 
De voorzitter kijkt dwingend op z’n horloge. ,,Was dat uw laatste 
vraag? Nee, die is namelijk wat ze de minister zouden willen advi-
seren? Werf beroepskrachten, bouw de expertise weer op, zorg 
dat elk onderdeel weer voldoende eigen materieel heeft en een 
eigen verantwoordelijkheid - zeggen ze met z’n vieren. Helaas 
heeft Van Ballegooij weinig fiducie in de politiek en ook dus dat het 
goed komt. ,,Politici zijn als brandweermensen die de brand blus-
sen die ze zelf hebben gesticht. Kom nou alsjeblieft met een visie 
die langer dan vier jaar duurt.”

Vrouw
En tevreden zien ze met z’n vieren hoe dat wordt opgeschreven. 
Ziezo, klaar – nu wacht de jaarvergadering in de belendende ruim-

Voor de Officierscantine vlnr. Kol b.d. Johan van Ballegooij,  
Bgen b.d. Bart Rosengarten, Kol b.d. Fred Müller en Lkol  
b.d. Paul Lemmens
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Die lieten zich echter niet kennen en namen plaats aan de andere 
tafel en wilden niet eens meer mengen. Gevolg een hoop jolijt en 
drukte: de gehoorapparaten konden worden uitgeschakeld. 
En toen ook het diner weer van hoog niveau was, had ieder het 
naar zijn/haar zin. Op verzoek van de dames werd aan het eind 
van de maaltijd het eerste couplet van het Artillerielied gezongen, 
waarna afscheid werd genomen en we weer de kou in moesten! 

De volgende bijeenkomst van ZW is op woensdag 19 april a.s. in 
‘De Fazanterie’ te Ulvenhout, waarbij zal worden ingegaan op  
(militaire) veteranen in Nederland. 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
Mist en vorst geven mooie plaatjes, maar verwachte ijzel deed 
toch 6 deelnemers afzeggen. In onze nieuwe locatie op de Herten-
kamp in Assen werd er op ons gewacht en hoewel wat onwennig 
verliep de voorafgaande borrel aan het diner zeer geanimeerd. 

De voorzitter (Dhr. Heyse) kon na de ontvangst, waarin vele nieuw-
jaarswensen werden uitgewisseld, 18 deelnemers verwelkomen. 
Hij begon met een zorgelijke blik over de vergrijzende toekomst 
van de VOA. Alhoewel nieuwe leden zich aanmelden vallen er toch 
veel door verschillende oorzaken af. Het bestuur van de VOA heeft 
hierover haar licht laten schijnen en een discussiestuk geprodu-
ceerd. Het afdelingsbestuur zal dit stuk bestuderen en aan de le-
den van de afdeling toezenden met het verzoek daarop commen-
taar te leveren. Het afdelingsbestuur zal blij zijn met elke reactie 
van uw kant. 

Hoewel wij een kleine afdeling zijn, hebben wij over de opkomst  
bij onze activiteiten niet te klagen. Het blijkt dat de vier bijeen- 
komsten per jaar voldoende zijn om de onderlinge band vast  
te houden. Ook in 2017 hopen we weer vier keer bij elkaar te  
komen. De volgende keer zal een bezoek aan het museum  
Vosbergen op 19 april zijn. Daarna de BBQ en op 1 december  
de Barbaraviering. Hij besloot met de wens  dat het een ieder 
goed zal gaan en bracht daarop een toast uit. 

Vanwege de verwachte “mogelijke” ijzel werden degenen die zich 
voor het diner hadden gemeld wat eerder aan tafel geroepen voor 
een voortreffelijk diner met keuze mogelijkheden. Wellicht wordt 
de Hertenkamp in de toekomst onze vaste stek. Na de koffie, veel 
te laat zoals gewoonlijk, werd deze bijeenkomst afgesloten.

te, die in precies een half uur zal worden afgerond. Nog een  
paar uur zijn ze hier weer even op en top militair. Kolonels en  
generaals onder gelijkgezinden. En dan? Naar huis. ,,En daar is 
maar één commandant, en dat is moeder de vrouw”, zegt Rosen-
garten. Gelukkig. Relativering!

FEBRUARI-BIJEENKOMST
In ‘De Fazanterie’ in Ulvenhout stond deze keer op het ZW-pro-
gramma de Jaarvergadering en een gezellig samenzijn met diner. 
Om 16.30 uur zonderden een negental heren zich af in de ‘Tuinka-
mer’ en opende voorzitter Ben Mooren de vergadering met de 
mededeling dat secretaris Jan Brethouwer ziek was. 

Daarna werden de in het afgelopen jaar overleden ZW-vrienden 
herdacht: Bob de Goede, Ton Ritmeyer, Harrie van Hasselt en Jan 
(Flip) Zwartelé. We hadden dit jaar twee 80-jarigen: Rosa Pauwels 
en Jan Brethouwer. Een levendige discussie ontstond over de 
nieuwe regeling om bij de uitvaart van een militaire collega door 
het bestuur een militair hoornblazer te regelen voor het blazen van 
het ‘Signaal Taptoe’. 

Volgens de nieuwe richtlijnen van het ‘Impresariaat Militaire Mu-
ziek Krijgsmacht’ blijkt dat voor militairen b.d. alleen nog mogelijk 
vanaf de rang van brigadegeneraal. Dit stuitte op groot onbegrip 
met name bij de aanwezige generaals b.d., die voorstelden ‘dit 
geldt of voor allen of helemaal niet’. We besloten voor Zuid-West 
voortaan bij een afscheid het 1e couplet van het Artillerielied a 
capella te zingen met alle aanwezige artilleristen! Daarna bleken 
de financiën van ZW keurig op orde en werden de kascommissie 
en de penningmeester hartelijk bedankt. Het bestuur heeft het zo 
goed gedaan dat ze nog een jaar de scepter mogen blijven zwaai-
en: applaus! 

Het nadenken over de toekomst van de VOA bleek slechts te ge-
schieden bij het Hoofdbestuur en drie afdelingen?! Zo schiet het 
niet op; Ben moet daarover in de Ledenraad ons ongenoegen luid 
en duidelijk laten horen. 

Voor onze afdeling belangrijke items: behoud huidige regio’s met 
regiobijeenkomsten en de organisatie van de jaarlijkse ALV VOA 
dient bij voorkeur door zorg van het hoofdbestuur te geschieden 
(veel afdelingen zijn daar te klein voor geworden!). Het ZW-pro-
gramma 2017 werd goedgekeurd en in de rondvraag nam Ruud 
van Run het woord om namens allen de bestuursleden te danken 
voor al hun werk in het afgelopen jaar. Applaus, en zo doorgaan! 
Hoog tijd om onze acht dames in het restaurant weer op te zoe-
ken, daar die ons vast hadden gemist. Niet dus! Ze zaten in een 
grote kring en hadden het prima naar de zin en waren allang be-
gonnen met het aperitief. 

Gezellig koutend en drinkend vloog de tijd, tot de 17 aanwezigen 
door voorzitter Ben aan tafel werden genood. Toen ontstond een 
aparte situatie in de Tuinkamer, de heren waren er al, terwijl de 
dames nog draalden in het restaurant. Er waren twee tafels gedekt 
en enkele baldadige heren stelden voor met de heren aan een tafel 
plaats te nemen, benieuwd als we waren naar de reactie van de 
dames bij binnenkomst. 

ZUID-WEST

NOORD
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ROUWBEKLAG LUITEANT-GENERAAL B.D. TED MEINES
Op 24-12-2016 is lgen art b.d. Ted Meines overleden. Con-
form zijn wens is op de Legerplaats bij Oldebroek op 3 janu-
ari 2017 gelegenheid gegeven voor het uitvoeren van rouw-
beklag door alle veteranen en belangstellenden. Door de 
AVA werd hieraan meegewerkt door de volgende personen. 
In het erecouloir: lkol art b.d. R. Abels, kap A. Mulders, oud-
kpl1 rdr J. Van Leuven, oud-kpl H.H.M. Rutten en oud-kan1  
H. De Cock. Bij de dodenwacht waren betrokken oud-rdr1 A.J. 
Dijkhuizen, oud-rdr1 oud-kpl rdr E. Uiterwijk, aooi art C.J.M.  
Damen en lkol art b.d. F.T. Dürst Britt. De bijdrage van 
de parate artillerie werd geleverd door artilleristen (KVA en KRA) 
van het Vustco. Zie ook het extra artikel in dit magazine.

REORGANISATIE AVA
De stichting Artillerie Veteranen Associatie (AVA) heeft in op-
dracht van C-LAS zichzelf opgeheven en daarvoor in de plaats is 
de vereniging Artillerie Veteranen Associatie (AVA) opgericht. De 
reden hiervoor is: in aanmerking blijven komen voor de reüniefa-
ciliteiten van de Koninklijke Landmacht. 

Deze AVA kent 3 leden: het Korps Veldartillerie (KVA), het Korps 
Rijdende Artillerie (KRA) en het Korps Luchtdoelartillerie (KLUA). 
De veteranen, postactieven en sympatisanten van de AVA zijn 
overgedragen aan: 
- bij het KVA: de stichting KVA;
- bij het KRA: de stichting Veteranen KR;
- bij het KLUA: de korpsadjudant KLUA, aooi Jacob Tonnes.

De Vereniging AVA blijft de belangenbehartiging via het Vete-
ranen Platform (VP), het Veteraneninstituut (Vi) en het Georga- 
niseerd Overleg Regimenten en Korpsen KL (GORKKL) voor haar 
rekening nemen evenals de evenementen waarbij het Wapen 
der Artillerie wordt ge(re)presenteerd. De drie korpsen doen aan  
leden vinden en binden en de korpsreünie. 
Inmiddels zijn er ook bij ieder korps een Veteranenfunctionaris 
aangesteld bij de Sectie S1 van Vustco en DGLC. Dat zijn: kap 
art b.d. Rob van der Pol (KVA), maj art b.d. Tony Boeije (KRA)  
en  lkol b.d. Huub Vleeshouwers (KLUA) bij Staf DGLC.

REUNIE 340 JAAR ARTILLERIE
In verband met het 340 jarig bestaan van de Artillerie in 2017 
wordt er op zaterdag 9 september 2017 een reünie georgani-
seerd voor alle oudgedienden van het KVA en het KRA. Nadere 
bijzonderheden volgen.

ARTILLERIE
V E T E R A N E N

VERENIGING

ASSOCIATIE

TEKST /// LKOL ART B.D. F.T. DÜRST BRITT

FOTO’S /// AOOI ART B.D. J. MOL

REÜNIE ORKEST
ARTILLERIE TROMPETTERKORPS

o.l.v. dirigent Harmen J. Klaver

nodigt u uit tot het bijwonen van het

JAARCONCERT
dat gehouden zal worden op

ZATERDAG 8 APRIL 2017
in het Auditorium van de

Koning Willem III-kazerne
Frankenlaan 70, Apeldoorn

Aanvang 15.00 uur - zaal open 14.30 uur

TOEGANG € 5,-- Kaarten bestellen via 
e-mail: roa@hetnet.nl

VOOR BEGUNSTIGERS
VAN HET ROA

GRATIS TOEGANG!
Wel kaarten bestellen via 

roa@hetnet.nl

V E R E N I G D  O P  D E  G R O N D ,  D A A D K R A C H T I G  I N  D E  L U C H T  

www.100jaarluchtverdediging.nl 

Interesse in het nieuwe 
boek? Laat je informeren 

via de website! 

SAVE THE DATE! 

w w w . 1 0 0 j a a r l u c h t v e r d e d i g i n g . n l  

Nieuws van het Wapen



Woensdag 28 juni 
Vuursteun event voor alle 

kaderleden werkzaam 
in de vuursteun.

Donderdag 29 juni 
Vuursteun event voor  

genodigden.

Reserveer de datum in uw agenda. 
De officiële uitnodiging volgt.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DIT  EVENT V IA  HOOFD SECTIE 5
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Zijn voornaam behoeft verder geen achternaam om te weten 
over wie we het hebben want deze naam staat model voor  
gastvrijheid, kundigheid en ongekende culinaire mogelijkheden. 
Zelfs als je iets wilde regelen waarvan je tevoren angstige  
vermoedens had dat het niet haalbaar zou zijn, was het Johan’s 
kwaliteit om het onmogelijke mogelijk te maken. 
Johan is in 1971 opgekomen in Tilburg en kreeg daar zijn rij- 
opleiding. Daarna volgde hij in Leiden de opleiding tot kok/ 
menagemeester en werd toen geplaatst bij het 102 Verken- 
ningsbataljon op de Tonnetkazerne. Toen had defensie het al 
goed met Johan voor want als huwelijkscadeau werd hij ge-
plaatst bij het Kazco! 

In 1981 werd Johan overgeplaatst naar het ASK en werd kok in 
de officiersmess. Daar bleven zijn steeds maar toenemende ca-
paciteiten niet verborgen, iedere korenmaat binnen zijn vakge-
bied was in principe te klein en zo werd Johan in 1989 chef hof-
meester van de officierscantine op De Knobbel. Hier kreeg Johan 
pas echt de mogelijkheid zijn capaciteiten te tonen. Dikwerf 
werkte hij tot in de kleine uurtjes, zonder vergoeding, om alles tot 
in de perfectie te regelen en zorgde er voor dat in de kortste ke-
ren zijn team van koks en barbedienden als team professioneel 
werkten en alles tot in de puntjes, met zichtbaar plezier, klopte.

De officierscantine van het ASK heeft een ruime schare klanten. 
We doen een greep uit de mensen en groepen die kennis hebben 
gemaakt met de kunsten van de smaakmaker van de artillerie: 
ZM Prins Bernhard, HM de Koningin, ZM de Koning, Ministers 
van Defensie, handenvol generaals, veteranen, VOA Afdeling  
Oldebroek, Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reserve Officieren, de burgemeesters van de  
zes aanpalende gemeenten. Ook reünies en monumentendagen 
gingen niet voorbij aan de aandacht van Johan. 

Van klein tot groot volgen de diners en recepties elkaar op, wel-
licht per jaar 220 diners, 60 recepties, 20 BBQ’s. Volgens diep-
gaand onderzoek bestond de grootste party uit 400 personen. 

Hoewel schieten en drinken niet echt samengaan, geeft een 
ruwe schatting aan dat Johan zo’n 28.000 flessen wijn heeft 
doen schenken en ongeveer één ton aan bonbons voor bij de 
koffie heeft laten bezorgen. Alleen al van deze accijns zou men 
onze artillerie weer op sterkte kunnen brengen! 
Veel heeft Johan op De Knobbel zien veranderen in sfeer, menta-
liteit en aankleding: er werden nieuwe schilderijen van nieuwe 
staatshoofden opgehangen, zelfs jonge officieren werden mon-
diger, dienstplichtig personeel werd vervangen door beroeps-
krachten, maar het respect voor de alles regelaar bleef hetzelfde. 
Commandanten kwamen en gingen en Johan bleef. Tot nu!  
Nu is ook voor Johan de tijd van gaan aangebroken. 

Op vrijdag 7 april is er een afscheidsreceptie voor Johan 
van 15.00 - 18.00 uur in de officierscantine van het ASK. 

Iedereen die dit leest mag dit als uitnodiging beschouwen. 
Indien men wil komen is het verstandig om zich op 

te geven per mail bij Adj. Damen CJM.Damen@mindef.nl 
in verband met een lijst bij de wacht.

Na deze dag gaat het leven voor Johan en ons hopelijk verder. 
Voor Johan betekent dit onder andere een taak als vrijwilliger  
bij het artilleriemuseum. Voor ons zal het ook zijn als we elkaar 
ontmoeten: “Ben jij nog van tijdens Johan of van na Johan?”
Johan bedankt!

Chef-hofmeester Officierscantine op de Knobbel

TEKST /// GIJS DE JONG, MAJ (R) B.D., SECRETARIS AFDELING OLDEBROEK

ZOALS WANNEER DONKERE WOLKEN, ZICH SAMENBALLEND VANUIT HET 
FLEVOMEER, AARZELEND OVER ’T HARDE SCHUIVEN, OM ZICH TE  
ONTLASTEN MIDDELS BUIEN EN DONDER, HOUWITSER GELIJKEND,  
ZO OOK DIENDE ZICH DE AFGELOPEN JAREN DONKER EN SOMS  
GEHEIMZINNIG EN NIET LOGISCH TE VOLGEN HET NADEREND  
AFSCHEID AAN VAN ONS ALLER JOHAN.

“Ben jij nog 
van tijdens Johan of 

van na Johan?”
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DIT JAAR ORGANISEERT DE CADETTEN WAPENVERENIGING DER ARTILLERIE 
‘’DE ARTILLERIST’’ IN SAMENWERKING MET DE VERENIGING OFFICIEREN  
ARTILLERIE (VOA) DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA RETURN TO  
KILACADMON. OP DONDERDAG 18 MEI 2017 VINDT DEZE BIJEENKOMST 
PLAATS OP DE KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE IN BREDA. HET  
KASTEEL VAN BREDA OPENT SPECIAAL VOOR DEZE GELEGENHEID AL  
ZIJN DEUREN EN WILT U DE MOGELIJKHEID BIEDEN OM UW CADETTENTIJD 
TE HERBELEVEN.
De middag wordt om 15.30 uur officieel geopend in de Grote Zaal. 
Aansluitend zullen er diverse sprekers vertellen over het leven van 
de cadet van toen en van nu. Sprekers die onder andere hun ver-
haal zullen vertellen zijn Bgen b.d. Otto van Wiggen en Kapitein 
Thijs van der Linden. 

Aansluitend zal er tijd zijn voor een borrel en een buffet. Zo kan 
eenieder weer oude herinneringen ophalen met collegae en  
“maatjes’’ van destijds. Omdat wij allen samenzijn zal er na het 
buffet de Algemene Ledenvergadering volgen. 
Nadat in de vergadering een aantal punten de revue hebben ge-
passeerd zullen wij de avond afsluiten in de Spijkerbar. In de  
Spijkerbar zal uiteraard de tap open staan, maar ook is er moge-
lijkheid tot het nuttigen van speciaalbier.

Wij kunnen het voorstellen dat u na het bezoek aan de spijkerbar 
geen interesse meer heeft om laat naar huis te rijden. 

Wij zouden graag u de mogelijkheid willen bieden om gebruik te 
maken van legering. Aangezien de overnachtingsmogelijkheden 
op de kazerne-locaties in Breda momenteel niet mogelijk is, vindt 
u in de belangrijke informatie een aantal suggesties waar u in de 
omgeving van het Kasteel van Breda een hotel kunt boeken. Wij 
willen u verzoeken zich bij voorkeur digitaal via www.voaweb.nl 
aan te melden. Mocht u daarvoor niet de mogelijkheid hebben, 
kunt u gebruik maken van het emailadres en telefoon nummer 
zoals hieronder vermeld staat. 
De sluitingsdatum voor de aanmeldingen is 1 mei 2017. Mocht u 
nog vragen en/ of opmerkingen hebben, dan kunt u deze mailen 
naar kelvinderichemont@gmail.com of telefonisch contact zoeken 
met de Back to Kilacadmon Commissie 2017, Luitenant-kolonel 
b.d. Kelvin de Richemont (06-1742.1815).
Wij hopen u met veel plezier terug te mogen verwelkomen op ons 
aller KILACADMON. Met uw komst levert u een bijdrage aan een 
geslaagde terugkeer naar het Kasteel!

TERUG NAAR WAAR HET VOOR 
VELEN ALLEMAAL BEGON...
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BELANGRIJKE INFORMATIE

LOCATIE

Kasteel van Breda, Koninklijke Militaire Academie.

ADRES
 

Kraanstraat 4, 4811 XC te Breda.

ROUTE
 

Op het kasteel kunt u de bewijzering (Return to 
KILACADMON 2017) volgen t.a.v. het parkeren.

PROGRAMMA

 14.30 - 15.45 uur     Ontvangst, registratie, bijkletsen 
    in de Grote Zaal 
 15.45 - 16.00 uur     Verplaatsing naar Aula
 16.00 - 17.15 uur     Sprekers over het thema 
    de Officier TOEN en NU
                                o.a. Bgen b.d. Otto van Wiggen, 
 17.15 - 18.15 uur     Verplaatsing en drankje 
 18.15 - 19.15 uur     Buffet 
 19.15 - 19.30 uur     Verplaatsing naar Aula 
 19.30 - 20.30 uur    Algemene Ledenvergadering  
 20.30 - ......... uur     Bierproeverij in de Spijkerbar...
    voor de liefhebber!

HOTEL OVERNACHTING

De volgende hotels liggen op loopafstand van het 
Kasteel van Breda. Dit zijn suggesties. De Return to 

KILACADMON Commissie 2017 is niet verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het hotel. Wij hebben diverse hotels 

benaderd en deze opties kunnen zij u bieden: 

NASSAUHOTEL 
€ 111, 4 sterrenhotel, Nieuwstraat 21-25, 4811 WV Breda. 

Dit hotel is alleen dtv Tlnt Jauke Lodder te boeken 
(E-mail: j.lodder@mindef.nl). Opgave voor 8 april 2017. 

APOLLOHOTEL 
€ 80 1-persoonskamer, € 90 2-persoonskamer, Stations-

plein 14, 4811 BB Breda. Details via cadet Kpl Wouter Prins 
(E-mail: ws.prins@mindef.nl). Opgave voor 8 april 2017. U bent 

uiteraard vrij om andere hotels in de omgeving te boeken.
 

TENUE

DT of Tenue de Ville

KOSTEN

VOA-leden € 30,- p.p., vóór 20 april 2017 over te maken op 
IBAN: NL 58 INGB 0000 0023 71 t.n.v. VOA, o.v.v. ALV 2017. 

Eten inbegrepen, drank m.u.v. welkomst koffie/thee niet.
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DIT JAAR ORGANISEERT DE GALACOMMISSIE 2017 WEDEROM HET GALA 2017 
IN SAMENWERKING MET DE VERENIGING OFFICIEREN ARTILLERIE (VOA),  
DE WAPENOUDSTE DER ARTILLERIE (WOA), HET DEFENSIE GRONDGEBON-
DEN LUCHTVERDEDIGINGSCOMMANDO (DGLC) EN HET VUURSTEUNCOM-
MANDO (VUSTCO) EN DE CADETTENWAPENVERENGING DER ARTILLERIE 
 (CWVA) “DE ARTILLERIST”.

Op vrijdag 23 juni 2017 vindt alweer het twaalfde Gala voor de 
officieren van het Wapen der Artillerie plaats op de Koninklijke  
Militaire Academie te Breda! Het Kasteel van Breda opent speciaal 
voor deze gelegenheid al zijn deuren en wilt u de mogelijkheid 
bieden om uw cadettentijd te herbeleven. Vandaar dat deze gala- 
avond dan ook de naam “Eén avond als cadet” draagt. De Gala 
Commissie 2017, die voor deze speciale gelegenheid versterkt is 
met cadetten, heeft de eer om u, uw partner en introducés uit te 
nodigen voor het Gala 2017. 

De avond wordt om 20.00 uur officieel geopend in de Grote Zaal. 
Aansluitend kunt u onder het genot van een hapje en een drankje 
genieten van de live muziek. De live muziek wordt deze avond 
verzorgd door Showband Feelings. Tevens bieden wij u de moge-
lijkheid om een gokje te wagen in de Indiëzaal die voor deze gele-
genheid omgetoverd zal worden tot een klassiek casino. Daar-
naast kunt u in de Pretzaal een blijvende herinnering van de avond 
in de vorm van een staatsieportret laten maken door onze profes-
sionele fotograaf Johan Bergsma. Rond middernacht zal het gala 
op een spectaculaire manier afgesloten worden op de binnen-
plaats van het Kasteel en krijgt u de mogelijkheid om de avond 

geheel in stijl van de cadet in de Spijkerbar af te sluiten. In de 
Spijkerbar wordt de muzikale omlijsting verzorgd door een DJ en 
verzorgen de leden van het Tappers Gilde Bestuur de drankjes. De 
avond wordt afgesloten met een pub quiz waarin de cadetten en 
jonge officieren de gelegenheid krijgen om hun kennis te meten 
met de oude garde. Echter door beperkte overnachtingsmogelijk-
heden op de kazerne-locaties in Breda en omgeving, kunnen wij u 
helaas geen legering aanbieden. U vindt in de belangrijke informa-
tie wel een aantal suggesties waar u in de omgeving van het Kas-
teel van Breda een hotel kunt boeken. 
Wij willen u verzoeken zich bij voorkeur digitaal via www.voaweb.
nl aan te melden. Mocht u daarvoor niet de mogelijkheid hebben, 
kunt u gebruik maken van het onderstaande email adres of tele-
foonnummers. De sluitingsdatum voor de aanmeldingen is 16 juni 
2017. Wilt u boeken of vragen stellen? Digitaal aanmelden:  
www.voaweb.nl. 
Heeft u al vragen en wensen, mail naar galafeest@live.nl of  
telefonisch contact zoeken met de voorzitter of vicevoorzitter  
van de Gala Commissie 2017. Wij hopen u met veel plezier te 
mogen verwelkomen op het Gala 2017. Met uw komst levert u een 
bijdrage aan een geslaagd Gala 2017!
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23 juni 2017
GALA

Wilt u boeken of vragen stellen? 
Digitaal aanmelden: www.voaweb.nl

Heeft u al vragen en wensen, mail naar: galafeest@live.nl

Met hartelijke Artillerie-groet, namens 
de Gala Commissie 2017

Voorzitter 
Kapitein Thijs van der Linde

Tel: 06 - 4195 4161

Vicevoorzitter 
Cadet-wachtmeester Max Hart  

Tel: 06 - 1946 4920

BELANGRIJKE INFORMATIE

LOCATIE

Kasteel van Breda, Koninklijke Militaire Academie.

ADRES
 

Kasteelplein 10, 4811 XC te Breda.

ROUTE
 

Op het kasteel volgt u de bewijzering (GALA 2017) 
t.a.v. het parkeren.

OVERNACHTING

Dit jaar kunnen wij u helaas geen legering aanbieden op 
de kazerne-faciliteiten van Breda. Ter compensatie hebben 

bieden wij u een lagere entreeprijs ten opzichte van 
voorgaande jaren. Indien u operationeel dienende officier 
bent kunt u zelfstandig een aanvraag voor legering doen, 

echter is er een geringe kans dat u de legering daadwerkelijk 
toegewezen krijgt i.v.m. verbouwingen en reeds toe-

gekende legering t.b.v. verscheidene opleidingen.

HOTEL OVERNACHTING

De volgende hotels liggen op loopafstand van het 
Kasteel van Breda. Dit zijn vrijblijvende suggesties. 
De Gala Commissie 2017 is niet verantwoordelijk 

voor de prijs en kwaliteit van het hotel.
Hotel Sutor (± 5 min.) - Stadshotel De Klok (± 5 min.)

Bliss Boutique Hotel (± 5 min.) - Hotel Nassau Breda (± 10 min.)

ONTVANGST & TENUE

Ontvangst is vanaf 19.30 uur. DT of Tenue de Ville

KOSTEN

VOA-leden € 17 p.p. (Met 1 x introducé/partner betaalt u € 30. 
Vanaf de tweede introducé is € 20 per introducé). Geen lid van 

de VOA? U betaalt € 22,50 p.p. (Met 1 x introducé/partner 
betaalt u € 45, vanaf de tweede introducé is het € 25 per 

introducé). U verklaart uiterlijk vóór vrijdag 9 Juni 2017 uw 
bedrag (afhankelijk van uw opgave) over te maken op  

IBAN: NL 58 INGB  0000 0023 71 t.n.v. VOA o.v.v. Gala 2017. 
Wordt u lid van de VOA? Dan profiteert u meteen van 

aantrekkelijke korting! Speciale GALA munten zijn te koop 
(5 à € 10). Munten dient u met contant geld te kopen.

BIJZONDERHEDEN

Voor deze avond zijn we op zoek naar foto’s uit de “oude doos”. 
Mocht u nog foto’s hebben van uw cadettentijd, willen  
wij u verzoeken deze te mailen naar galafeest@live.nl. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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