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Sinte Barbara verschijnt 4 keer per jaar.

Redactie Sinte Barbara

Kol M. van Ockenburg, Hoofdredacteur

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

Kol b.d. T. Baartman, nieuwe eindredacteur, 
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Inleveren kopij

Met ingang van 1 januari 2018 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 be-

houdt zich het recht ingezonden 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.

Coördinatie

Contactpersoon: 

John J. Akkerman  |  Tel: 0653 - 569 550

john.akkerman@greenpaper-association.com



Van de Redactie

In de rubriek Tactiek en Internationale Samenwerking twee  
artikelen over de grondgebonden vuursteun, met name over de 
ontwikkelingen in de toekomst. Hierbij bijdrages uit de Vere- 
nigde Staten, Lkol P. Sloot, en uit Duitsland, via Lkol M. van 
Weerd, met hun analyse en mogelijke oplossingen. 
In Operatie en Oefening is de hoofdmoot een verslag, in drie 
delen, van de schietoefening “Ultimate Dragon 2018” van de  
Afdeling in Zweden. Een uitgelezen mogelijkheid om met lange-
dracht munitie te schieten en Forward Observers in een com-
pleet ander terrein en doelengebied, en onder compleet andere 
weersomstandigheden (sneeuw), te oefenen en te valideren.  
De hierbij opgedane ervaringen zijn echt anders dan als bij- 
voorbeeld in een oefenterrein Munster-Süd.

Verder de gebruikelijke rubrieken met ruime aandacht voor  
Geschiedenis en Traditie; Het ontstaan en de eerste 35 jaar van 
het Korps Rijdende Artillerie, aandacht voor de HCKVA, een  
verslag van het jaarconcert ROA en aandacht voor de toekom- 
stige activiteiten; De Veteranendag op 30 juni in Den Haag en  
de Grote Reünie van alle Veld- en Rijdende Artillerie die, samen 
op de Open Monumentendag, op 8 september op de Leger-
plaats bij Oldebroek wordt gehouden.

Tenslotte de overdracht eindredacteurschap; Zoals op de  
Algemene Ledenvergadering al aangekondigd heeft de Kol  
b.d. Teun Baartman begin dit jaar kenbaar gemaakt het eind- 
redacteurschap te willen overnemen. Ik ben er natuurlijk erg blij 
mee om het eindredacteurschap over te dragen aan iemand die 
het klappen van de zweep kent, zowel als C-Vustco alsmede 
door zijn functie als hoofdredacteur gedurende die periode. 
Daardoor wordt dit nummer nog onder mijn verantwoordelijk uit-
gegeven maar, dat na het verschijnen van dit nummer, het einde-
redacteurschap door hem zal worden overgenomen. Ik blijf nog 
wel een jaar lid van de redactie om alles goed over te dragen en 
mij verder op het Verenigingsnieuws te storten. Dit houdt in  
dat mijn mailadres voorlopig blijft staan en dat de afdelingen 

daar hun verslagen op kunnen blijven indienen. Het houdt  
tevens in dat volgend jaar, na 10 jaar, een einde komt aan mijn 
deel uitmaken van de redactie. Wij, de redactie en het bestuur 
VOA, wensen Teun Baartman veel steun en sterkte om  
de kwaliteit van ons Verenigingsorgaan Sinte Barbara te be- 
houden en te verbeteren.

Voor u ligt het tweede nummer van 2018. In dit nummer bij Nieuws van het Wapen  

aandacht voor de verschillende herdenkingen (Oldebroek en Dubbeldam) en een verslag  

van de Battlefield-tour van het Vustco naar de Grebbeberg. Verder aandacht voor de onder bevelstelling van  

een Duitse eenheid (FLARAKGp 61) bij een Nederlands Commando (DGLC). En uiteraard ook een verslag van  

de Algemene Leden Vergadering VOA, die dit jaar op 16 mei in Den Bosch werd gehouden.

Laatste nummer als
Eindredacteur

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

Rectificatie
In aanvulling op de rubriek Bevorderingen en Uitreiking  
Officierskruizen: Bevordering tot Luitenant-kolonel (R) per 
15 nov 2016: Drs. J.W.A. (Jan Willem) Kradolfer MPM  
CMC, actief bij de 43X in Havelte, en Cijferwisseling  
van betrokkene op 6 december 2017 naar XXXV.
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Als VOA zijn wij wettelijk verplicht tot het beschermen van de 
persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, en alle andere  
personen van wie persoonsgegevens verwerkt worden. In dit  
artikel stel ik u op de hoogte van de belangrijkste regels en de 
gevolgen daarvan voor de Vereniging Officieren Artillerie  
(VOA). Bij het lezen van dit artikel zult u al te maken hebben  
gehad met een aantal gevolgen van de nieuwe regelgeving of  

op een andere wijze zijn geïnformeerd. Mogelijk volgt nog aan-
vullende informatie.

Enige termen en definities
Verwerkingsverantwoordelijke 
De verwerkingsverantwoordelijke stelt doel en middelen van de 
persoonsgegevensverwerking vast. Voor de VOA is het bestuur 

TEKST /// BGEN B.D. A.M. ROSENGARTEN EN LKOL (R) B.D. R VAN SANTVOORD

ZOALS ALGEMEEN BEKEND HEEFT IEDEREEN HET RECHT OP PRIVACY. DIT 
BETEKENT DAT JE NIET ZOMAAR IEMANDS PERSOONLIJKE INFORMATIE 
MAG GEBRUIKEN. VANAF 25 MEI 2018 GELDT ER NIEUWE EN STRENGERE  
EUROPESE REGELGEVING OP HET GEBIED VAN BESCHERMING PERSOONS-
GEGEVENS, DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  
(AVG). DE NIEUWE REGELGEVING EN DAAROP GEBASEERDE NEDERLAND-
SE PRIVACYWETGEVING LEIDEN TOT EEN INSPANNINGSVERPLICHTING 
VOOR VERENIGINGEN EN STICHTINGEN ZOALS VOA EN DE STICHTING ABC; 
BESTUREN ZIJN HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK VOOR DE NALEVING ERVAN. 

Van de Voorzitter
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Van de Voorzitter

verwerkingsverantwoordelijke. Het bestuur is als zodanig 
verantwoordelijk voor het naleven van de beginselen voor 
persoonsgegevensbeheer en houdt daartoe een register van 
verwerkingsactiviteiten (verwerkingsregister) bij. Bij het inrichten 
van de verwerkingen houdt zij rekening met de principes van 
‘privacy door ontwerp en standaardinstellingen’ en treft pas-
sende beveiligingsmaatregelen. In geval van een datalek doet zij 
melding daarover aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerker
Een verwerker is iemand die persoonsgegevens verwerkt ten 
behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke zonder aan diens 
rechtstreeks gezag onderworpen te zijn. Van een verwerker is 
sprake als het beheer van persoonsgegevens wordt uitbesteed 
en als de verwerking van de persoonsgegevens de primaire 
opdracht is. Hoewel volgens deze definitie de VOA niet te maken 
heeft met een verwerker, beheert de webmaster op het VOA-
Web wel persoonsgegevens. Er zijn dus met hem afspraken 
vastgelegd over het verwerken van persoonsgegevens op het 
VOA-Web en hij heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.

Intern beheer
Als iemand namens of voor de verwerkingsverantwoordelijke 
verwerkingsactiviteiten uitvoert en aan diens gezag is 
onderworpen, dan is sprake van intern beheer. Voor de VOA 
voert bijvoorbeeld de Administrateur intern beheer uit.

Betrokkene
De betrokkene is degene van wie de persoonsgegevens worden 
verzameld en beheerd. Voor de VOA zijn betrokkenen de leden, 
donateurs en begunstigers. In bepaalde gevallen zijn ook 
websitebezoekers betrokkenen, namelijk als we bijvoorbeeld het 
surfgedrag van identificeerbare personen bijhouden.

Privacy door ontwerp en standaardinstellingen 
Dit principe beschrijft de verplichting van een verwerkings-
verantwoordelijke ervoor te zorgen dat een zo klein mogelijke 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt bij 
systemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. 
Daarbij geldt:
•  Minimaliseer. Beperk zoveel mogelijk de verwerking van 

gegevens. Selecteer voor het verzamelen en verwijder 
wanneer mogelijk.

•  Scheid. Scheid persoonsgegevens zoveel mogelijk van elkaar 
en werk zo gedistribueerd mogelijk.

•  Abstraheer: Aggregeer tot het hoogst mogelijke niveau, 
beperk details zoveel als mogelijk.

•  Bescherm en maak onherleidbaar. Voorkom dat gegevens 
openbaar worden en beveilig gegevens. Verbreek waar 
mogelijk de link tussen personen en gegevens.

Verwerkingsregister
Het hiervoor genoemde verwerkingsregister bevat een opsom-
ming van de belangrijkste informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens. Het bijhouden van een register is vanaf 25 
mei 2018 wettelijk verplicht. Het bevat de volgende voor de VOA 
relevante elementen:
•  naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoor- 

delijke;
•  indien van toepassing de naam en contactgegevens van de 

functionaris voor gegevensverwerking of voor intern beheer;
•  de verschillende doeleinden waarvoor de vereniging per- 

soonsgegevens verwerkt;
•  een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van 

de categorieën van persoonsgegevens;
•  de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende cate- 

gorieën van gegevens moeten worden gewist;
•  een algemene beschrijving van de technische en organisa- 

torische beveiligings-maatregelen.

Privacyverklaring
De doelen voor het verzamelen en vastleggen van persoons- 
gegevens moeten uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd 
zijn. Dat betekent dat een verwerkingsverantwoordelijke voordat 
hij begint met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 
moet vastleggen waarvoor die gegevens nodig zijn. Anders 
gezegd: persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden 
verwerkt. Als vereniging zijn wij verplicht om alle leden daarover 
vooraf te informeren. Deze informatie kan beschikbaar worden 
gesteld via een zogeheten privacyverklaring. De informatieplicht 
geldt in principe voor alle verwerkingen binnen de vereniging die 
zijn vastgelegd in het verwerkingsregister. De privacyverklaring 
informeert een betrokkene over zijn rechten bij de verwerking 
van zijn persoonsgegevens. De informatie wordt aan betrokkene 
verstrekt voordat zijn gegevens worden verzameld en de 
gegevens worden pas verwerkt nadat hij daarvoor toestemming 
heeft gegeven. 
Die informatie vermeldt:
•  de identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverant-

woordelijke en degene die de persoonsgegeven opvraagt en 
beheert als vertegenwoordiger van de verwerkingsverant-
woordelijke. Dit kan een daartoe aangestelde functionaris zijn;

•  de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
•  de grondslag waarop de verwerking is gebaseerd (voor de  

VOA: expliciete toestemming betrokkene);
•  de eventuele ontvangers van gegevens;
•  de bewaartermijn, of criteria voor het bepalen ervan;
•  de rechten van betrokkene;
•  in geval van toestemming dat betrokkenen die toestemming  

altijd weer kan intrekken;
•  dat betrokkene altijd het recht heeft een klacht in te dienen 

over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als er meerdere doelen zijn vermeld op een privacyverklaring kan 
een betrokkene met geen, alle of een deel van die doelen 
instemmen. Het zal duidelijk zijn dat zonder (gedeeltelijke) 
toestemming een lidmaatschap niet mogelijk is.

Rechten betrokkene
Betrokkene heeft recht op:
•  informatie over de verwerkingen;
•  inzage in zijn gegevens;
•  correctie van de gegevens als die niet kloppen;
•  verwijdering van de gegevens en ‘vergeten worden’;
•  beperking van de gegevensverwerking;
•  verzet tegen de gegevensverwerking;
•  overdracht van de gegevens;
•  het niet onderworpen worden aan geautomatiseerde  

besluitvorming.
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Toestemming gebruik gegevens
Voor het gebruik van persoonsgegevens door de VOA is 
expliciete en geldige toestemming van betrokkenen nodig. Voor 
een geldige toestemming moet:
•  de toestemming vrij gegeven zijn;
•  de toestemming specifiek zijn en geïnformeerd. De 

verwerkinsgverantwoordelijke moet dus duidelijke informatie 
verstrekken over de redenen waarom hij de gegevens gaat 
verwerken;

•  de toestemming ondubbelzinnig zijn; er mag geen twijfel over 
bestaan.

Er is niet voor ieder verwerking toestemming nodig, zolang het 
gaat om verwerkingen die uitvoering geven aan de lidmaat- 
schaps-overeenkomst met leden.
Bij de rechtsgrondslag ‘toestemming’ zijn nog de volgende 
aanvullende voorwaarden van toepassing:
•  de verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen dat 

betrokkene toestemming heeft gegeven (getekende verklaring 
van betrokkene);

•  als de toestemming is opgenomen in een tekst die ook op 
andere onderwerpen betrekking heeft, moet de verwer- 
kingsverantwoordelijke op een duidelijke manier het onder- 
scheid aangeven tussen dat waarvoor betrokkene toestem- 
ming geeft en de andere onderwerpen;

•  betrokkene mag te allen tijde zijn toestemming intrekken.

De VOA-leden hebben veelal nog geen expliciete, geldige 
toestemming gegeven in de zin van deze regelgeving. De 
Vereniging zal dus een inhaalslag moeten maken. 
De betrokkenen zullen met een brief daarover worden benaderd, 
met het verzoek een bijgesloten verklaring van toestemming te 
tekenen. Bij nieuwe leden zal gehandeld worden volgens de 
nieuwe regelgeving.

Beveiliging
De Vereniging moet passende maatregelen treffen om te voor-
komen dat persoons-gegevens worden blootgesteld aan on-
rechtmatige verwerking. Informatiebeveiliging is echter meer dan 
het beschermen tegen diefstal en virussen. De praktijk leert dat 
de meeste beveiligingsincidenten het gevolg zijn van niet-
opzettelijke nalatigheid. Uiteindelijk draait informatiebeveiliging 
om een juiste combinatie van zowel technische als organi-
satorische maatregelen. Welke maatregelen nodig zijn, hangt af 
van de risico’s die met de verwerking van persoonsgegevens zijn 
verbonden. De autoriteit Persoonsgegevens heeft de ‘Beleids-
regels beveiliging persoonsgegevens’ gepubliceerd. Leidt een 
beveiligingsincident tot de vernietiging, verlies, wijziging of on-
geoorloofde verstrekking van of toegang tot persoonsgegevens, 
dan is mogelijk sprake van een datalek. Tenzij het datalek 
waarschijnlijk geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokken 
personen, moet het lek tijdig worden gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Heeft het lek bovendien een hoog risico op 
nadelige gevolgen voor de personen wier gegevens het betreft, 
dan moet het incident ook aan deze personen worden gemeld. 

Geheimhoudingsplicht
Bestuursleden of anderszins leden die in contact komen met 
persoonsgegevens, zoals de webmaster van het VOA-Web 
dienen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. De vereniging 

heeft inmiddels diegenen op wie dit betrekking heeft persoonlijk 
benaderd en hun een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.

SPAM
Het SPAM-verbod houdt in dat de vereniging geen ongevraagde 
elektronische berichten mag sturen, tenzij de ontvanger daar 
vooraf mee instemt.

Regels omtrent het maken en publiceren 
van foto’s en video’s
Bij foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte 
personen en daaraan gekoppelde tekst is veelal sprake is van tot 
personen herleidbare informatie en dus persoonsgegevens. Voor 
het maken en publiceren ervan heeft de vereniging vaak 
toestemming nodig van de betrokkene. Daarbij geldt tevens dat 
iemand die toestemming geeft voor het maken van een foto, niet 
per definitie toestemming geeft voor de publicatie ervan. Een 
herkenbaar in beeld gebrachte persoon heeft in sommige 
gevallen het recht om zich te verzetten tegen publicatie van 
dergelijke beelden. Ook op sociale media zijn wij als Vereniging 
verantwoordelijk voor het publiceren van persoonsgegevens 
(zoals foto’s). Bij publicaties in de Sinte Barbara of op de  
website zal met deze beperking rekening moeten worden 
gehouden. De redactie van de Sinte Barbara vergewist zich 

Van de Voorzitter

Uiteindelijk draait 

informatiebeveiliging om 

een juiste combinatie van 

zowel technische als 

organisatorische maatregelen.
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Van de Voorzitter

bewaard dat ook beveiligd is met een wachtwoord. Leden geven 
daartoe toestemming met hun aanmelding voor het lidmaatschap. 
De administrateur, penningmeester en de secretaris hebben 
toegang tot deze gegevens.

Verstrekking gegevens intern de Vereniging VOA.

Aan de Afdelingen:
Alleen als een lid daartoe toestemming heeft verleend worden 
zijn gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en 
e-mailadres) verstrekt aan de afdeling waarvan hij kenbaar heeft 
gemaakt lid te zijn en alleen als hij daartoe toestemming heeft 
gegeven.

Aan de webmaster t.b.v. het beveiligde deel van de 
website:
Alleen als een lid daartoe toestemming heeft verleend worden 
zijn gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en 
e-mailadres) verstrekt t.b.v. publicatie in het beveiligde deel van 
de website VOA-Web.

Verstrekking gegevens extern aan derden:
Aan derden worden geen gegevens verstrekt of ter beschikking 
gesteld tenzij: bij evenementen en bijeenkomsten op militair 
terrein. Dan wordt naam adres woonplaats en eventueel pas-
poortnummer verstrekt ten behoeve van de toegangscontrole. 
Dit geschiedt alleen voor hen die zich voor die gelegenheid 
hebben aangemeld.

Ten behoeve van de verzending van Sinte Barbara
Alleen aan de verzender van de Sinte Barbara worden de 
volgende gegevens verstrekt: Naam, adres, woonplaats. De 
restrictie is dat deze gegevens vernietigd dienen te worden twee 
weken na de verzending van het betreffende nummer. Leden die 
dat niet willen kunnen dat aangeven bij de Administrateur en 
krijgen dan niet meer de papieren versie van de Sinte BARBARA. 
Zij kunnen die ophalen in het beveiligde deel van het VOA-Web.

Personeel in dienst van de VOA
De gegevens van die persoon worden opgenomen in de 
administratie ten behoeve van goed werkgeverschap. Dat 
betekent naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboorte-
datum, geboorteplaats, sofinummer, salarisgegevens, bank-
gegvens en kopie ID. Tevens wordt de arbeidsovereenkomst 
bewaard. Deze gegevens worden aan die instanties verstrekt die 
dat nodig hebben voor de verwerking. (Sociale instanties en 
belastingdienst)

Omgaan met gegevens door de afdelingen.
De afdelingen worden gehouden aan het AVG. Zij mogen geen 
gegevens verspreiden over hun leden zonder expliciete toe-
stemming van hun leden. Binnen het bestuur moet afgesproken 
worden wie de gegevens verwerkt, beheert en de afdeling maakt 
kenbaar aan het hoofdbestuur wie verantwoordelijk is voor het 
beheer van de gegevens. De gegevens mogen alleen bewaard 
worden op een PC en het document moet met een wachtwoord 
beveiligd zijn en niet in een door derden beheerd medium zoals 
bijvoorbeeld one drive etc. 
Bovenstaande geldt ook voor publicatie in de Sinte Barbara. Aan 
leden, wier naam gebruikt wordt in een publicatie of waarvan een 

ervan dat voor plaatsing van de aangeleverde copy de benodigde 
toestemming is verleend door de in de artikelen vermelde (identi- 
ficeerbare) personen.

Omgaan met gegevens door de afdelingen
Ook de afdelingen van de VOA worden gehouden aan de 
bepalingen van de AVG. Zij mogen geen gegevens verspreiden 
over hun leden zonder expliciete toestemming van hun leden. 
Binnen het afdelingsbestuur moet afgesproken worden wie de 
gegevens verwerkt en beheert en de afdeling maakt kenbaar aan 
het hoofdbestuur wie verantwoordelijk is voor het beheer van de 
gegevens. De gegevens mogen alleen bewaard worden op een 
PC en het document moet met wachtwoord beveiligd zijn en niet 
in een door derden beheerd medium zoals bijv. one drive etc. 
Bovenstaande geldt ook voor publicatie in de Sinte Barbara. Aan 
leden, wier naam gebruikt wordt in een publicatie of waarvan een 
foto wordt gemaakt, dient expliciet om toestemming te worden 
gevraagd voor welke publicatie of verspreiding ook (geldt ook 
binnen de VOA). De afdelingen moeten toestemming hebben 
van de leden die hun gegevens aan de afdeling kenbaar willen 
maken, deze te gebruiken voor convocaties en mailing die  
ten behoeve van afdelingsactiviteiten worden gedaan.

Ter afsluiting
De nieuwe regelgeving op het gebied van beheer van 
persoonsgegevens heeft nogal wat voeten in aarde. In bepaalde 
gevallen kan nog aanvullende regelgeving volgen voortvloeiend 
uit Nederlandse wetgeving. Uiteraard doet onze Vereniging er 
alles aan tijdig en op de juiste wijze te voldoen aan alle bepalingen. 
Voor vragen op dit gebied kunt u zich wenden tot het bestuur;  
wij zullen u zo goed mogelijk blijven informeren. Onderstaand 
vindt u het Reglement van de VOA waarin is vastgelegd hoe 
onze Vereniging omgaat met persoonsgegevens.

REGLEMENT GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS 
VERENIGING OFFICIEREN ARTILLERIE

Inleiding.
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gege-
vensbescherming) van toepassing. De AVG geeft personen van 
de EU meer controle over hoe hun gegevens worden gebruikt en 
legt daartoe verplichtingen op aan instanties die informatie over 
die personen verwerken.

Transparantie
De VOA verzamelt gegevens die van belang zijn om de Vereniging 
volgens haar statuten en huishoudelijk reglement te besturen. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om ledenadministratie, contributie 
inning, informatieverstrekking en uitnodigingen. De gegevens 
die worden verzameld zijn de volgende: Naam, adres, woon-
plaats, geslacht, telefoon, e-mailadres, IBAN, registratienummer, 
promotiedatum en datum waarop lidmaatschap is ingegaan.

Verwerking gegevens.
De gegevens worden in een intern access bestand dat beveiligd 
is met een wachtwoord verwerkt. Geen van de gegevens worden 
bewaard in een door derden beheerd computersysteem. Een 
back-up van de gegevens wordt op een los opslagmedium 
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foto wordt gemaakt, dient expliciet om toestemming te worden 
gevraagd voor welke publicatie of verspreiding ook (geldt ook 
binnen de VOA). 
De afdelingen hebben toestemming van de leden die hun 
gegevens aan de afdeling kenbaar willen maken, deze te 
gebruiken voor convocaties en mailing die ten behoeve van 
afdelingsactiviteiten worden gedaan.

Sinte Barbara
De redactie vergewist zich ervan dat de aangeleverde copy de 
benodigde toestemming heeft van de in de artikelen vermelde 
personen.

Bewaartermijn
De gegevens worden bewaard zolang men lid is van de Vere- 
niging en daarna alleen die gegevens die nodig zijn voor de 
verantwoording voor een periode van 7 jaar. Leden kunnen 
toestemming geven om naam, laatste rang en datum aanvang 
lidmaatschap en eventueel promotiedatum, datum einde 
lidmaatschap te bewaren voor het archief van de Vereniging. Alle 
andere gegevens worden dan gewist.

Geheimhouding
Ieder die kennis kan nemen van de persoonsgegevens van leden 
is gehouden aan geheimhouding daarvan. Hij of zij mag die 
gegevens ook niet verder verspreiden anders dan in dit reglement 
is verwoord.

Plichten van degenen die de gegevens bewaren
Indien persoonsgegevens die berusten bij de beheerders of een 
van de eindgebruikers (zoals bijvoorbeeld de VOA-verzender van 

de SB) onbedoeld (door bijv. inbraak, verlies) in handen komen 
van derden die geen contract hebben met de VOA, dient 
onverwijld de Autoriteit Persoonsgegevens te worden ingelicht. 
Die verantwoordelijkheid ligt bij degen die verantwoordelijk was 
voor het beheer en gebruik van de betreffende persoonsgegevens, 
ook al zijn deze gegevens beveiligd met een wachtwoord. 
Bij informatie aan genoemde Autoriteit dient de melder direct 
aan te geven wat hij gedaan heeft om de gegevens te beschermen 
en wat misbruik ervan kan betekenen. Onverwijld dienen ook de 
leden die in dit bestand voorkomen geïnformeerd te worden. 
Afdelingen en derden melden verlies van persoonsgegevens 
onmiddellijk aan het hoofdbestuur. 

Rechten van de leden
Betrokkenen, dus de leden, donateurs en begunstigers, hebben 
het recht om de gegevens die zij hebben verstrekt te laten 
toesturen of in te zien (inzagerecht). Dat laatste dient dan te 
geschieden op de plaats waar deze bewaard worden. Eveneens 
hebben zij te allen tijde het recht de verstrekte gegevens weer  
te laten verwijderen. 

Klachten
Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens of het 
gebruik hiervan kunnen leden, donateurs of begunstigers  
direct contact op te nemen met het hoofdbestuur. Zij hebben 
ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Contactgegevens:
Administrateur VOA
E-mail: Admvoa@outlook.com

Ook de afdelingen van de VOA 

worden gehouden aan 

de bepalingen van de AVG.

Van de Voorzitter
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Defensienota 2018
De Defensienota 2018 heeft de titel meegekregen ‘Investeren in 
onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid’. Het stuk is in heldere 
taal geschreven en mede door de vele plaatjes, overzichten en 
tabellen zijn de plannen duidelijk gemaakt. Er worden relaties 
gelegd met eerdere concepten zoals het ‘total-force-concept’ en 
‘de adaptieve krijgsmacht’, waardoor de nota een logisch vervolg 
is op voorgaande ontwikkelingen. In haar voorwoord stelt onze 
Minister dat er een ‘realistische en toekomstgerichte Defensie-
nota’ ordt geboden om het vertrouwen in Defensie te versterken. 
Je zou kunnen opmerken dat een Defensienota die die kenmerken 
niet heeft, het niet waard is op papier te worden gezet, maar 
verderop maakt ze duidelijk wat ze hiermee bedoelt. Het realisme 
moet tot uiting komen in extra investeringen, de toekomst-
gerichtheid in ‘de lange lijnen naar de toekomst’. Wat dat laatste 
betreft zal blijken dat een investeringsprogramma is opgezet dat 
doorloopt tot 2033. In mijn beleving heeft de Defensienota weinig 
aandacht gekregen in de media. Mogelijk komt dat doordat de 
nota in de eerste plaats een overzicht geeft van reparatie-
maatregelen op personeel- en materieelgebied, mogelijk ge-
maakt door het extra geld dat het nieuwe Kabinet beschikbaar 
heeft gesteld. 

Die insteek blijkt verderop in de Nota waar we kunnen lezen dat 
deze Defensienota geen eindpunt is, maar een eerste stap die 
past binnen de lange lijnen die zijn uitgezet met de NAVO-

afspraken die in Wales zijn gemaakt (de tweeprocentsnorm voor 
het defensiebudget). Ook lezen we in de Nota dat een ‘herijking 
van de Defensienota’ staat gepland voor 2020 waarin in het 
kader van de lange lijnen naar de toekomst een stapsgewijze 
groei naar de capaciteitsdoelstelling van de NAVO zal worden 
opgenomen. Aldus voorbereid, kunnen we de Defensienota 
gaan lezen. 

Beschouwing
In de beeldende samenvatting waar de Defensienota mee begint, 
pik ik de krent uit de pap die staat onder het kopje ‘Wat we 
kunnen besteden’. We lezen daar dat we met een investering 
oplopend tot 1,5 miljard euro per jaar een goede stap kunnen 
maken en ook dat verdere investeringen nodig zijn om aan de 
capaciteitendoelstelling van de NAVO te voldoen. Dat het bij de 
verdere investeringen om de tweeprocentsnorm gaat, blijkt 
onderaan de bladzijde, waar een simpel diagram, dat de lange 
lijnen naar de toekomst verbeeldt, expliciet ‘2% BBP (NAVO)’ 
noemt. Daarbij staat dat het gaat om ‘uitbreiding gevechts-
eenheden’ conform de NAVO-doelstelling. Springen we dan 
maar vast vooruit naar Bijlage IV waarin het investeringsprogramma 
zichtbaar wordt gemaakt tot, zoals gezegd, 2033, dan zien we 
dat vanaf 2018 een jaarlijks krijgsmachtbreed totaal inves- 
teringsbudget van ca 2.9 (artilleristisch afgerond) miljard Euro 
beschikbaar wordt gesteld. Dat budget loopt dan geleidelijk af 
tot 2.7 miljard Euro in 2033. Als ik het juist lees, maken de 1.5 

In de Sinte Barbara nummer 4 van vorig jaar heb ik wat documenten in beschouwing 

genomen die de toekomst van de krijgsmacht beschrijven, onder andere door een  

overzicht te tonen van het geld dat daarvoor beschikbaar gaat komen. Een belangrijk document was de  

Nota ‘Houvast in een onzekere wereld’ van 14 februari 2017 waarin al een basis werd gelegd voor de nieuw  

te verschijnen defensienota. Dat bleek uit de richting die daarin werd uitgezet voor de krijgsmacht, de  

prioriteiten die werden gesteld en de nieuwe concepten die werden geïntroduceerd. We konden ons bij het 

verschijnen van nummer 4 al verheugen op een substantiële verhoging van het defensiebudget, maar moesten 

ook constateren dat met de financiële reeksen die liepen tot 2022 de toegezegde verhoging van dat budget  

tot de NAVO-norm van 2% van het bbp nog ver weg bleef. Met 1,3% was het wel gedaan, maar onze  

nieuwe Minister van Defensie stelde dat Nederland die norm in deze regeerperiode nog niet hoefde te halen. 

Hoewel dat op zich wel juist was, was er geen enkele informatie die liet zien dat het daarna beter zou  

gaan worden. Sterker nog: door de gepresenteerde stabilisering van het defensiebudget vanaf 2022 en  

de voorziene blijvende groei van het bbp, zou het procentueel weer gaan dalen. Het is dus interessant te  

bezien wat de inmiddels verschenen Defensienota 2018 te bieden heeft.

TEKST /// BGEN B.D. A.M. ROSENGARTEN, VOORZITTER VOA

nota 2018
Defensie-
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miljard Euro om de genoemde goede stap te kunnen maken deel 
uit van het totale investeringsbudget, maar is er nog geen sprake 
van een verdere groei van de investeringen. We zullen de herijking 
van 2020 moeten afwachten en met dit beeld in het achterhoofd 
de verschillende hoofdstukken bekijken.
Als we verder gaan lezen, komt eerst aan bod het hoofdstuk 
‘Wat er speelt’ (in de wereld), een analyse van de veiligheidssituatie. 
Wat hier en in de rest van de nota opvalt is het samenvattende 
karakter van de tekst. Was er in de vorige Defensienota nog 
sprake van een doorwrochte analyse, nu moeten we het doen 
met enige volzinnen. Het is weliswaar niet de verfoeilijke ‘Jip-en-
Janneketaal’, maar het zijn simpele mededelingen die verder niet 
worden toegelicht. Ook de rest van de Nota geeft dit beeld en 
daardoor een onbevredigend gevoel. De Defensienota wordt 
immers niet geschreven voor defensiepersoneel dat wel weet 
wat er aan de hand is, maar voor de buitenwacht die niet veel 
kennis van zaken heeft en die met dit soort informatie ook niet 
veel wijzer wordt. Moet Defensie met dit stuk zijn beleid naar 
buiten juist niet verkopen? Hoe dan ook, het plaatje geeft ons 
het bekende beeld van de dreigende ontwrichting van de 
samenleving door terrorisme en cyberaanvallen, de ring van 
instabiliteit rond Europa, de dreiging van Rusland, het feno- 
meen van de hybride oorlogsvoering, de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën en het risico van proliferatie van che-
mische, biologische en nucleaire wapens. Mijn samenvatting 
hier is ongeveer even lang als de informatie die wordt geboden. 

Hierna volgt een inleiding waarin de drie bekende hoofdtaken 
van Defensie worden genoemd. Belangrijk is de opmerking dat 
de veiligheid van Nederland is verknoopt met die van de 
buitenwereld. De nota stelt dat daarmee de afgelopen jaren de 
eerste hoofdtaak, de bescherming van eigen en bondgenoot-
schappelijk grondgebied, steeds belangrijker is geworden. 
En overigens geldt dat toegenomen belang ook voor de overige 
twee hoofdtaken. De vraag komt dan aan de orde hoe het extra 
geld wordt besteed: allereerst door te investeren in ‘onze men-
sen’, daarna in ‘middelen’, oftewel modernisering van onze hui-
dige slagkracht en versterking van informatiegestuurd optreden 
en tenslotte in ‘manieren’, waarbij het vooral gaat om meer en 
betere (internationale) samenwerking. De inleiding benadrukt 
tenslotte de al genoemde NAVO-afspraken en de vervolgstappen 
die daarvoor nodig zijn (lees: na de herijking in 2020).

Op de plaatjespagina ‘Wat willen we bereiken’ komen we de 
termen tegen die we herkennen uit de Nota ‘Houvast in een 
onzekere wereld’ van februari 2017: ‘veilig blijven’, ‘veiligheid 
brengen’ en ‘veilig verbinden’. De termen worden toegelicht met 
enige voorbeelden. Bij ‘veilig blijven’ gaat het bijvoorbeeld om 
een bijdrage aan de Enhanced Forward Presence en de snelle 
reactiemacht van NAVO. Met ‘veiligheid brengen’ wordt bedoeld 
het leveren van een bijdrage aan de bescherming van de 
internationale rechtsorde (strijd tegen ISIS enz.). 
Bij ‘veilig verbinden’ moeten we denken aan het knooppunt 
Nederland met zijn aan- en afvoerlijnen. Deze opsomming weer-
spiegelt een voortzetting van het huidige beleid, aangevuld met 
wat nieuwe termen, maar toont ons geen verder toekomst-
perspectief. Natuurlijk stelt de Nota dat er nog een herijking zal 
volgen, maar het blijft vreemd de investeringsreeksen door- 
lopen tot 2033 zonder dat, zoals het lijkt, al conceptueel is 
nagedacht. In dit verband merk ik ook op dat er de afgelopen 

jaren een onbalans is ontstaan in de verhouding tussen 
gevechtseenheden en gevechts-ondersteunende- en logistieke 
eenheden. Weliswaar wordt nu geïnvesteerd om de balans te 
herstellen, maar als we in de toekomst weer gaan investeren in 
gevechtseenheden, wat blijkbaar de vertaling is van de NAVO-
norm van 2%, zal de onbalans weer groter worden. 
Sterker nog: is het niet veel logischer juist meer te investeren in 
gevechtsondersteuning en logistiek gezien het dreigingsbeeld 
en het onderkende belang van de eerste Hoofdtaak, zodat in 
voorkomend geval de gehele krijgsmacht kan worden ingezet en 
we ons niet hoeven te beperken tot ‘Afghanistanscenario’s?

Het volgende hoofdstuk heet ‘Wat we willen zijn’. De tekst haalt 
aan dat de NAVO benadrukt dat er grotere en robuustere 
eenheden nodig zijn, die ook snel inzetbaar moeten zijn. De Nota 
stelt dat de kans dat tegelijkertijd een beroep wordt gedaan op 
de krijgsmacht in binnen- en buitenland bovendien is toe- 
genomen. Om die reden wordt afscheid genomen van de term 
‘ambitieniveau’ om te bepalen wat we kunnen, zo lezen we, want 
de inzet van de krijgsmacht is namelijk geen ambitie maar 
noodzaak. Ik wijs erop dat de term ‘ambitieniveau’ werd geïn-
troduceerd om vast te leggen wat de krijgsmacht maximaal 
gedurende een bepaalde tijd aan gevechtskracht moest kunnen 
inzetten. Dat was altijd slechts een deel, omdat we, afgezien van 
het maximale inzetscenario van een brigadetaakgroep of ver-
gelijkbaar niveau bij de andere krijgsmachtdelen, eenheden 
moesten kunnen afwisselen. In het licht van de redenering in 
deze Defensienota, zou logischerwijze ook de gehele krijgsmacht 
moeten kunnen worden ingezet met de daarvoor noodzakelijke 
(gevechts)ondersteuning, in ieder geval op zijn minst een groter 

Het is weliswaar niet de 

verfoeilijke ‘Jip-en-Janneke-

taal’, maar het zijn simpele 

mededelingen die verder 

niet worden toegelicht.
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deel en gedurende langere tijd. Verderop in de Nota, waar wordt 
beschreven ‘wat we gaan kunnen’ met de huidige investeringen, 
zien we slechts een voortzetting van de huidige inzetopties. 
Volgen we de tekst van de Nota verder, dan lezen we dat ook 
NAVO erop wijst dat we met deze investeringen veel van onze 
capaciteitendoelstellingen nog niet kunnen verwezenlijken en 
dat we vooral onze slagkracht en het voortzettingsvermogen 
moeten versterken. Waar het concreet in de toekomst toe zal 
leiden is onduidelijk, maar de afsluitende excuuszin vol met het 
bekende managementjargon maakt me niet optimistisch. 
Na het noemen van de NAVO-norm van 2% en de herijking van 
de Defensienota in 2020 lezen we namelijk: ‘Een mogelijk extra 
vervolgstap tijdens deze kabinetsperiode wordt integraal op de 
daartoe geëigende momenten bekeken in het licht van de 
ontwikkeling van de veiligheidssituatie, de rijksbrede prioriteiten 
en binnen de budgettaire kaders’. Hiermee is in mijn interpretatie 
de bodem onder een verdere groei van het Defensiebudget 
weggeslagen. 

Een ander thema dat in dit hoofdstuk aan bod komt is dat van de 
adaptieve krijgsmacht: het vermogen om in te kunnen spelen op 
snelle en onvoorspelbare veranderingen om ons heen. Dat komt 
onder andere tot uiting in ‘een veilige organisatie die leert van 
zijn fouten’, ‘robuustheid en wendbaarheid’ en het zijn van ‘een 
goede partner voor autoriteiten, maatschappelijke organisaties 
en bedrijfsleven’. In dit verband is ook sprake van ‘informatie-
gestuurd optreden’: het in staat zijn relevante informatie tijdig  
te verwerven, verwerken en verspreiden, opdat we zo veel 
mogelijk met de juiste middelen op het juiste moment op de 
juiste plaats zijn.

In het volgende hoofdstuk ‘Wat we gaan doen’ zien we het idee 
van het ‘Total Force Concept’ terugkomen. Dat concept is gericht 
op de vergroting van de flexibiliteit van de krijgsmacht en op 
duurzame samenwerking met andere actoren in de samenleving. 
Onder het kopje ‘Mensen’ staat de vermelding dat we voor een 
grote uitdaging staan om onze organisatie voldoende gevuld te 
krijgen. Daarna worden maatregelen genoemd die inderdaad 
een beeld geven van zorg voor onze mensen in de defensie-
organisatie. Onder ‘Middelen’ lezen we weer eens dat we gelet 
op de beschikbare financiële middelen niet kunnen voldoen aan 
alle capaciteitsdoelstellingen van de NAVO. Om die reden wor-
den er prioriteiten gesteld: de krijgsmacht moet veelzijdig inzet-
baar zijn omdat dreigingen zeer verschillend van aard zijn. 
Vervolgens moeten we eerst de wapensystemen moderniseren 
die we nu hebben en tenslotte gaan we meer en meer infor-
matiegestuurd optreden met een stevige IT-infrastructuur. 
Van de genoemde maatregelen vestig ik de aandacht op inter-
nationale samenwerking bij vervangingsprojecten, investeringen 
in cyber en het gehele informatiedomein en het moderniseren 
van onze wapensystemen, waaronder de pantserhouwitser, de 
Fennek en de Apache. De financiële reeksen in de al genoemde 
Bijlage IV geven aan hoeveel geld wanneer beschikbaar wordt 
gesteld voor investeringen om de maatregelen te realiseren. 
Het hoofdstuk eindigt met ‘Manieren’, waarvoor het thema van 
de adaptieve krijgsmacht van belang is. Kernwoorden zijn 
‘samenwerking’, met bondgenoten, bedrijfsleven en organisaties, 
‘innovatie’ en ‘aanpassen van interne processen’ om de orga-
nisatie effectiever en wendbaarder te maken. Dat klinkt allemaal 
goed; we zullen zien hoe het in de praktijk zal worden uitgewerkt. 

Het hoofdstuk ‘Wat we gaan kunnen’ gaat over wat we niet meer 
het ‘ambitieniveau’ willen noemen. Zonder in details te treden 
kunnen we constateren dat de opsomming gelijk is aan die in de 
vorige Defensienota ‘In het belang van Nederland’. Toen werd 
overigens de term ‘ambitieniveau’ ook al niet meer gehanteerd, 
maar werd het ‘inzetbaarheid’ genoemd. Zoals gezegd noopt het 
dreigingsbeeld blijkbaar nog niet tot een aanpassing op korte 
termijn van de toekomstvisie. Hoe dan ook, in grote lijnen voor 
de drie grootste krijgsmachtdelen:
•  De Koninklijke Marine moet eenmalig kortdurend een 

maritieme taakgroep van vijf schepen kunnen uitbrengen, 
waarbij vloot en mariniers geïntegreerd optreden, of langdurig 
twee oppervlakteschepen (afzonderlijk), waarvan één LC-
fregat, een onderzeeboot en een mijnenbestrijdingsvaartuig 
en kortdurend een bataljon mariniers en maritieme logistieke 
capaciteit.

•  De Koninklijke Landmacht moet eenmalig kortdurend een 
samengestelde taakgroep van brigadeomvang kunnen in-
zetten, of langdurig een samengestelde taakgroep van 
bataljonsomvang, kleinere bijdragen en kortdurend een 
samengestelde taakgroep van bataljonsomvang, een leger-
korpshoofdkwartier (GE/NL HQ) en capaciteit voor lucht- 
verdediging (Patriot).

•  De Koninklijke Luchtmacht moet tot de vervanging van de 
F-16 kortdurend een groep van acht jachtvliegtuigen of 
langdurig een groep van vier kunnen inzetten en tijdens de 
transitie naar de F-35 kortdurend een groep van vier 
jachtvliegtuigen en na de invoering langdurig een groep van 
vier jachtvliegtuigen. Daarnaast moet langdurig strategisch en 
tactisch luchttransport kunnen worden ingezet, evenals 
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helikoptercapaciteit en kortdurend capaciteit voor air-to-air-
refueling.

Wat we gaan kunnen is dus wat we al lang moesten kunnen, 
maar door de kaalslag niet konden waarmaken. In feite is deze 
Defensienota dus niet meer dan een bevestiging van de huidige 
situatie en een reparatielijstje, maar geen toekomstvisie. De 
lange lijnen naar de toekomst hangen in het luchtledige. 

We zijn dan aangekomen bij het hoofdstuk ‘Hoe we het 
toekomstbestendig financieren’. Hier wordt, terecht, gewezen 
op het belang van een schokbestendige, transparante en 
voorspelbare financiering te komen. Ook moeten we beseffen, 
klinkt de waarschuwing, dat de maatregelen in deze Nota niet 
van vandaag op morgen zijn gerealiseerd. Bij de maatregelen is 
de eerste vermelding dat we met investeringen die oplopen tot 
1,5 miljard euro per jaar een duurzame financiële financiering van 
de huidige krijgsmacht (en een verbeterde balans tussen 
ondersteunende en gevechtseenheden) realiseren. In het 
investeringsprogramma zijn alle vervangings- en vernieuwings-
investeringen voor de komende vijftien jaar (dus tot 2033) 
opgenomen. Maar nogmaals: daarin zijn geen investeringen op-
genomen voor de eerdergenoemde capaciteitsdoelstellingen 
van de NAVO om te voldoen aan de tweeprocentsnorm. 

De Bijlagen die dan volgen, werken een aantal thema’s nader uit. 
Bijlage I geeft het (grond)wettelijk kader. Bijlage II geeft een wat 
uitgebreidere opsomming van alle maatregelen. Bijlage III biedt 
een financieel overzicht van de financiën tot 2022 dat zich goed 
laat vergelijken met dat uit Sinte Barbara 2017-4. 

Interessant is het refereren hier aan een nota van wijziging bij de 
begroting 2018 over de ondersteuning van de krijgsmacht. Als 
we die nota opzoeken, zien we een belangrijke tekst over 
vuursteun- en luchtverdedigingscapaciteit.
Ik citeer: ‘Defensie heeft behoefte aan meer vuursteuncapaciteit 
om gelijktijdig het gereedstellingsproces en inzet te kunnen 
ondersteunen. Op dit moment wordt de pantserhouwitser en de 
120 mm mortier bediend door hetzelfde personeel. Met een 
uitbreiding van het personeel kan de bediening van deze 
wapensystemen worden gescheiden en een extra vuur-
steunbatterij worden opgericht. Ook de luchtverdedigings-
capaciteit wordt door het ontdubbelen van functies vergroot.’ 
Verderop lezen we ook nog dat de ISTAR-eenheden worden 
versterkt, onder andere ten behoeve van Target Acquisition. 
Tenslotte laat de Bijlage III cumulatief de bedragen voor 
investeringen van 2018 tot en met 2033 zien. Ik wil ze u niet 
onthouden: Zeestrijdkrachten 6,374 miljard, Landstrijdkrachten 
2,025 miljard en Luchtstrijdkrachten 1,074 miljard. 
De Bijlage IV is al aan bod gekomen en geeft een overzicht van 
de inves-teringsprojecten. Het voert te ver die allemaal op te 
sommen; wie geïnteresseerd is, kan ze opzoeken op het internet 
en zien hoe de hiervoor genoemde cumulatieve bedragen tot 
stand zijn gekomen. 

Conclusie
Wat kunnen we na dit alles concluderen? De nieuwe Defensienota 
heeft het karakter van ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Er wordt 
gerepareerd, wat uiteraard dringend noodzakelijk is, maar er 
blijkt geen nieuwe visie op de krijgsmacht uit, ondanks de 

gesuggereerde lange lijnen naar de toekomst. Telkenmale wordt 
verwezen naar de herijking in 2020, als het ware om te verde-
digen dat die visie nog niet in deze Defensienota is opgenomen. 
Bovendien worden nu al slagen om de arm gehouden als het 
gaat om de verdere verhoging van het defensiebudget. 

In dit licht is het vreemd dat er tot 2033 budgetreeksen zijn 
uitgezet met een sterke onbalans in de verdeling tussen de 
krijgsmachtdelen die toch alle in min of meer gelijke mate hebben 
geleden onder de afbraak van de krijgsmacht. Daaraan zullen 
ongetwijfeld goede overwegingen ten grondslag hebben ge-
legen, maar die heeft deze Defensienota niet onthuld. We zullen 
inderdaad op de herijking moeten wachten.

Defensie heeft behoefte 

aan meer vuursteuncapaciteit 

om gelijktijdig het gereed-

stellingsproces en inzet 

te kunnen ondersteunen.
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Door de projectorganisatie waren alle voorbereidingen zeer 
doeltreffend gepleegd. Daarnaast was de flexibiliteit van de 
uitvoering geheel in de hand. Het aanpassen van het programma 
werd op de dagen zelf gepleegd om zo de maximale benefits van 
het symposium te behalen. Een voorbeeld is daarbij het volgen 
van het weer. Op die wijze was het mogelijk om op korte termijn 

aanpassingen op het programma (online te volgen op www.
vuursteunsymposium.nl door te voeren. 

De start van beide dagen was in de sporthal (fitness zaal) van de 
legerplaats bij Oldebroek. De zaal (zie foto) was zeer goed 
ingericht. De presentaties waren op beide dagen afgestemd ism 

TEKST /// LKOL B.D. KELVIN DE RICHEMONT EN MAJ THOMAS ROELOFS

FOTO’S /// VUSTCO, HEER VOORHORST

HET VUURSTEUNSYMPOSIUM, GEHOUDEN 30 & 31 MEI OP DE LEGER- 
PLAATS BIJ OLDEBROEK, WAS EEN GESLAAGDE BIJEENKOMST. NAAST  
HET FEIT DAT OP BEIDE DAGEN HET AANTAL BEZOEKERS BOVEN VERWACH-
TING WAS (30 MEI 200 EN 31 MEI 120), WAREN ER 13 BEDRIJVEN DIE DEEL  
NAMEN EN WERDEN EEN AANTAL MILITAIRE ONTWIKKELINGEN GEDE- 
MONSTREERD. HET GEKOZEN ONDERWERP INNOVATIE BLEEK VOOR  
BEIDE DAGEN EEN MEERWAARDE TE ZIJN VOOR ZOWEL DE DEELNE- 
MENDE BEDRIJVEN ALSOOK DE DEELNEMERS.

Van de Redactie: Op 30 en 31 mei jl. heeft op de Legerplaats bij Oldebroek het Vuursteunsymposium 2018 plaatsge- 
vonden. In dit nummer vindt u een eerste impressie met veel foto’s. In de volgende Sinte Barbara (septembernummer)  
zal dieper ingegaan worden op het Thema ‘Innovatie’, zowel vanuit de industrie gezien als vanuit het VuursteunCommando.

Nieuws van het Wapen
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Opening door Kol Marc van Ockenburg

De inleiders van het Symposium

Dagvoorzitter / Ceremoniemeester Lkol Geert-Jan Heidekamp

In burger, Lkol b.d. Kelvin de Richemont, namens ABC een van de initiatoren van het Vuursteun Symposium
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Afsluiting ochtenddeel door Bgen W. Rietdijk

Rondgang langs de bedrijven
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het Kenniscentrum van het vuursteuncommando. Zowel vanuit 
Defensie alsook de bedrijven waren de  presen-taties gericht op 
het thema innovatie en werd de mogelijkheid geboden om in het 
middagdeel de diepgang te zoeken door bij de stands van de 
bedrijven langs te gaan. Deze stands waren opgebouwd in de 
brandweer kazerne van de legerplaats bij Oldebroek.

Het programma voor beide dagen luidde als volgt:
09:00 Opening door de dagvoorzitter/ceremonie-
  meester (lkol Geert-jan Heidekamp)

09:05-10:30  Eerste serie lezingen door Vustco (stand van 
  zaken/blik in de toekomst), Thales Hengelo 
  (multi missie radar), Thales Huizen (mortieren
  mortiermunitie)

10:30 – 11:00  Koffie pauze

11:00 – 12:00  Tweede serie lezingen; door Fa. Bagira 
  (Joint Fires Training System), Surcom (hand-
  held optics and com systems) en op 31 mei 
  lezing door French Army over artillery in Iraq

12:00 -12:30  Afsluiting. Eerste dag door Bgen Wilfred
   Rietdijk en C-Vustco Kol Marc Ockenburg

12:30 13:30  Lopende Lunch
13:30 – 15:00  Static show in en om de Brandweer-
  kazerne van 13 exposanten

15:15 Live firing demo (o.a. Red Phosporous 
  Smokescreen)

Het symposium was een eerste samenwerking tussen de 
onlangs opgerichte Artillery Business Club en het Vuursteun-
Commando. Door beide werd aangegeven dat deze formule 
voor meerdere jaren zal gelden. We zullen in het eerst volgende 
SB nummer een uitgebreider verslag doen van het Vuursteun-
symposium. 

Tip voor de Actief dienende Collegae, het Vuursteunsymposium 
2019 zal waarschijnlijk plaatsvinden in de tweede helft van 2019. 
Wilt u details volgen over dit symposium nalezen ga dan naar 
www.vuursteunsymposium.nl. Ter afsluiting nogmaals een groot 
compliment aan het Vuursteuncommando over de wijze waarop 
het Vuursteunsymposium is opgepakt.

Nieuws van het Wapen

Static Show

Afsluiting Live firing met met Phosporous Smokescreen



TEKST /// MEVROUW A.M.J. (ANKE) DIJKHUIZEN

FOTO’S /// KAP DANIELS EN DE HEER VOORHORST

VRIJDAG 4 MEI JL. ZIJN TIJDENS DE 65E HERDENKING OP DE LEGER- 
PLAATS BIJ OLDEBROEK (LBO) IN ’T HARDE, DOOR HET WAPEN DER  
ARTILLERIE ALLE WAPENBROEDERS HERDACHT DIE IN HET KONINKRIJK 
DER NEDERLANDEN OF WAAR OOK TER WERELD ZIJN OMGEKOMEN,  
SINDS HET UITBREKEN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG IN OORLOGS- 
SITUATIES EN BIJ VREDESOPERATIES. BIJ DEZE PLECHTIGHEID WAREN 
LEERLINGEN VAN GROEP 7/8 VAN BASISSCHOOL EBEN-HAËZER UIT  
ELSPEET AANWEZIG. NAMENS DE GEMEENTE NUNSPEET WAS DE  
WETHOUDER VAN ONDERWIJS VERTEGENWOORDIGD.

Nieuws van het Wapen

19



De indrukwekkende ceremonie vond plaats bij het Artillerie-
monument. Aan de plechtigheid ging een stille tocht vooraf. 
Vanaf de Officierscantine begaven de genodigden zich te voet 
naar het monument. Naast genodigden en gasten, oud-militairen 
en burger belangstellenden stonden detachementen aangetre- 
den van de Korpsen Veldartillerie, Rijdende Artillerie en 
Luchtdoelartillerie. 

De traditionele krans werd gelegd door de Wapenoudste der 
Artillerie (WOA), Brigade-generaal Jeulink samen met de 
Korpscommandant van de Rijdende Artillerie Luitenant-kolonel 
Sijbrandi in het bijzijn van de Commandant Korps Veldartillerie, 
Kolonel Van Ockenburg en Commandant Korps Luchtdoelartillerie, 
Luitenant-kolonel Kuijpers. Hierna werden twee minuten stilte in 
acht genomen. Twee minuten waarin de aanwezigen zich 
realiseerden dat zij hier in vrijheid twee minuten stil kunnen en 
mogen zijn. Aansluitend volgde de toespraak van de WOA. 

Toespraak Wapen Oudste Artillerie
Bgen R. Jeulink
Geachte aanwezigen. Hopelijk is vanavond bij het nationaal 
Monument op de Dam de stilte net zo indrukwekkend en gepast 
als hier zojuist op de Knobbel. Op 4 mei herdenkt Nederland 
haar slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse 
slachtoffers van vredesmissies en oorlogssituaties van na de 
Tweede Wereldoorlog. Ook wij zijn hier samen om hen te 
herdenken die sinds 10 mei 1940, waar ook ter wereld, voor het 
Koninkrijk zijn omgekomen bij de uitoefening van hun dienst. 
Herdenken, waar gepaster dan hier bij ons ‘Artillerie-monu- 
ment’ dat in 1953 speciaal is onthuld ter nagedachtenis aan  
alle wapenbroeders die zijn gesneuveld, onder meer tijdens  

de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands-Indië en in 
Korea. De namen van alle omgekomen artilleristen zijn 
vereeuwigd in een ereboek in het Artilleriemuseum hier boven op 
de ‘Knobbel’. Het is belangrijk om te blijven herdenken, de 
verhalen te blijven vertellen en ze door te geven aan volgende 
generaties. Niet alleen omdat anderen het hoogste offer brachten 
zodat wij in vrijheid kunnen leven, maar ook omdat we hieruit 
kunnen leren. 

Ik citeer in deze graag de heer Donner: ‘Wie het verleden vergeet, 
is gedoemd het te herhalen.’ Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
doet dan ook een appèl op iedereen om zich in te zetten voor de 
waarde van vrijheid: ‘Geef vrijheid door’. 

Hopelijk is vanavond bij het 

nationaal Monument op de Dam 

de stilte net zo indrukwekkend 

en gepast als hier zojuist 

op de Knobbel.

Nieuws van het Wapen
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Daarom ben ik erg blij met de aanwezigheid van de leerlingen  
en begeleiders uit de groepen 7 en 8 van de Eben-Haëzerschool 
uit Elspeet. 

Fantastisch dat jullie vandaag aanwezig willen zijn om samen 
met ons te herdenken. De capitulatie van Duitsland en Japan in 
1945 betekende het formele einde van de Tweede Wereldoorlog 
en de start van de wederopbouw van ons land. De vrijheid die  
in 1945 is herwonnen, kunnen wij nu doorgeven. 4 Mei verliest 
niet aan betekenis doordat de Tweede Wereldoorlog steeds 
verder achter ons ligt en het aantal ooggetuigen afneemt.  
Ze blijft actueel zolang er oorlog en onderdrukking bestaan, 
onschuldige slachtoffers vallen en mensen huis en haard moeten 
verlaten. Gebeurtenissen die helaas ook in 2018 nog steeds  
aan de orde van de dag zijn, veraf en dichtbij. Wij in ons mooie 
Nederland zijn zo gewend aan vrijheid dat we ons maar moeilijk 
kunnen voorstellen dat het ook anders kan zijn. Dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is. Dat we voorbereid en bereid moeten zijn 
haar waar nodig te beschermen: te vechten voor vrede en 
vrijheid. Nederlandse militairen vechten voor vrede en vrijheid, 
waar ook ter wereld. Zo zijn op dit moment ruim 1000 Nederlandse 
militairen actief op zo’n 30 locaties. Samen met anderen zetten 
zij zich in voor de veiligheid, vrede en vrijheid van de medemens. 
Ze verdienen daarvoor onze steun en respect. In dit kader zijn  
de woorden van Frank van Vree, directeur van het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie, behartenswaardig:

“in een samenleving (door mij verbreed naar de wereldge-
meenschap, RJ) waarin men ophoudt verantwoordelijkheid te 
nemen voor de ander, is de menselijke waardigheid gedoemd 
verloren te gaan en is ieder mens overgeleverd aan zichzelf, te 
midden van willekeur en rechteloosheid.” 

Vandaag gedenken wij de Nederlandse slachtoffers die sinds de 
Tweede Wereldoorlog waar ook ter wereld zijn omgekomen 
tijdens oorlogssituaties of bij vredesmissies. Zonder gedeelde 
geschiedenis geen gedeelde toekomst. 
Ik sluit af met de woorden van de Commandant der Strijd- 
krachten, Luitenant-admiraal Bauer:
“Voor mij is het dus duidelijk: Het militaire vak verbindt ons  
voor altijd. We zijn en blijven Brothers in Arms. Op 4 mei gaan  
we dat samen weer heel nadrukkelijk voelen. Waar we op dat 
moment ook zijn. (…). Velen pinken om 20.00 uur een traantje 
weg. Voor de maten die niet meer bij ons zijn. Voor hun dierbaren. 
En natuurlijk voor alle slachtoffers van die afgrijselijke oorlog. 
Want laten we vurig hopen, dat nooit meer.” 

Na de toespraak speelde het Fanfare Korps Bereden Wapens 
(FKBW) het Wilhelmus. Aan het einde van de ceremonie volgde 
het defilé, terwijl het FKBW passende koraalmuziek speelde.  
De leerlingen van de basisschool hebben elk een bloem 
neergelegd bij het monument. De herdenking was traditiege- 
trouw een waardige plechtigheid.
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TEKST /// GIEL MASSY - BEELD /// SUSAN KROES

OP ZATERDAG 12 MEI 2018 VOND TE DUBBELDAM BIJ HET ARTILLERIE- 
MONUMENT OP HET DAMPLEIN VOOR DE 78E MAAL DE JAARLIJKSE HER-
DENKINGSPLECHTIGHEID PLAATS VAN III-14-RA. DAARBIJ WERDEN DE  
GEVALLENEN HERDACHT DIE IN DE MEIDAGEN VAN 1940 HET  LEVEN LIE-
TEN VOOR HET VADERLAND. HET ARTILLERIEMONUMENT TE DUBBELDAM 
IS EEN VAN DE WEINIGE ARTILLERIEMONUMENTEN IN ZUID-HOLLAND.  
DIT MONUMENT IS OPGERICHT IN DE JAREN VIJFTIG VAN DE VORIGE  
EEUW OM DE HERINNERING LEVEND TE HOUDEN AAN DE MOEDIGE  
INZET EN HET STANDVASTIG OPTREDEN VAN DE DERDE AFDELING  
VELDARTILLERIE, BEHORENDE TOT HET VEERTIENDE REGIMENT,  
III–14–RA, NA DE VIJANDELIJKE INVAL IN ONS LAND OP 10 MEI 1940.
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de gesneuvelden het ‘hier’ horen bij het noemen van de namen 
van hen die hier het leven lieten. Het was een plechtig moment. 
De trompetsignalen ‘Taptoe’ en ‘Reveille’, met daartussen een 
minuut stilte, gaven daaraan een extra dimensie.

De uitleg die kap (R) b.d. R.E. Kamp gaf over de diepere betekenis 
van deze herdenking werd door alle aanwezigen met grote 
belangstelling gevolgd. Het geheel stond onder leiding van lkol 
(R) R.G. Boissevain, die de militaire handelingen verrichtte. Er 
werden 13 kransen gelegd door oudgedienden, burgers en 
militairen, onder wie: Yasin en Soufian Robbé Groskamp, 
achterkleinkinderen van ir. A.H.H. Robbé Groskamp, reserve 1e 
luitenant der Artillerie, legden de krans namens III-14-RA, bgen 
b.d. A.M. Rosengarten namens de VOA, de Wapenoudste der 
Artillerie bgen R.J. Jeulink en Burgemeester A.W. Kolff namens 
de Gemeente Dordrecht.

Na terugkomst in de ontvangstzaal hield de heer Ad van Liempt 
op zeer persoonlijke en stijlvolle wijze de traditionele jaarlijkse 
toespraak, die hieronder in grote delen is weergegeven. 

Toespraak door de heer Ad van Liempt
Zeer geachte aanwezigen. Ik heb me de afgelopen dagen weer 
eens proberen in te denken wat voor enorme schok de Duitse 
inval van 10 mei 1940 eigenlijk geweest moet zijn. De mensen 
die, zoals ik, dat niet hebben meegemaakt kunnen zich daar 
geen voorstelling van maken. Ikzelf ben van na de oorlog – 
tegenwoordig hoor je daar aan toe te voegen: en dat wou ik 
vooral zo houden.

Die schok – die moet enorm geweest zijn. Natuurlijk er was er 
een algehele mobilisatie afgekondigd, eind augustus 1939 al. En 
er waren in totaal 280.000 mensen onder de wapenen geroepen, 
die al die acht maanden hadden gewacht op die aanval die 
steeds maar niet kwam. Op het laatst geloofden ze er steeds 
minder in dat-ie ooit zou komen, dat maakte de schok alleen 
maar erger. Bovendien: Nederland was neutraal, al een eeuw 
lang, en dat had ons toch maar mooi buiten de eerste 
wereldoorlog gehouden. We hadden ons daar meer dan keurig 
aan gehouden. Het bestuur van het Rode Kruis had zelfs 

Initiatiefnemer voor de totstandkoming van dit monument was 
de reserve Eerste-luitenant ir. A.H.H. Robbé Groskamp samen 
met reserve Eerste-luitenant Gualthérie van Weezel, reserve 
Eerste-luitenant R.J.W. Drees en reservewachtmeester A. 
Kleiboer. Tot aan zijn overlijden, in 2008, was luitenant Robbé 
Groskamp elk jaar bij de herdenking aanwezig. 

Ook dit jaar was de herdenking een indrukwekkende gebeurtenis. 
De organisatie was zoals gebruikelijk in handen van de Vereniging 
Officieren Artillerie, afdeling Rotterdam. De muziek en de 
trompetsignalen bij de vlag werden dit jaar op uitstekende wijze 
verzorgd door een ensemble van de Fanfare Bereden Wapens 
o.l.v. Rob Geurts. De trompetsignalen werden geblazen door 
Bart Roobol. Het geheel werd op indrukwekkende wijze 
opgeluisterd door het optreden van een detachement van het 
Exercitie Peloton 48 onder het gedreven commando van kap 

b.d. Kees Heidt. Een stukje nostalgie dat niet meer weg te 
denken is binnen onze krijgsmacht!! Onder de naam Peloton 48 
treedt deze groep enthousiaste mensen sinds 1996 op als 
exercitiepeloton bij allerlei evenementen. Peloton 48 geeft een 
getrouw beeld van een peloton infanterie van de Koninklijke 
Landmacht uit 1948. Het doel van Peloton 48 is het in stand 
houden en demonstreren van de militaire exercitie van eind jaren 
veertig van de vorige eeuw.

In de ontvangstzaal van ‘De Gravenhorst’ was een groot aantal 
veteranen en belangstellenden bijeen. Onder de eregasten 
bevonden zich onze Voorzitter bgen b.d. A.M. Rosengarten, 
onze wapenoudste, bgen R.J. Jeulink, en de heer mr. A.W. Kolff, 
Burgemeester van de Gemeente Dordrecht. Lkol (R) b.d. ir. R.P. 
Peters, die optrad als voorzitter van het Herdenkingscomité 
Dubbeldam, sprak een welkomstwoord, waarin hij ook Ad van 
Liempt, de spreker van die dag, voorstelde. Ook burgemeester 
Kolff sprak de aanwezigen kort toe. Hij toont zich zeer betrokken 
bij deze herdenking en hij zal proberen enkele scholen te 
entameren om aan komende herdenkingen deel te nemen. Om 
11.00 uur begaf het gezelschap zich naar het Damplein, de 
plaats van handeling. Het was een ingetogen en indrukwekkende 
herdenking. Bij het jaarlijks dodenappél lieten familieleden van 

Nieuws van het Wapen

Burgemeester mr A.W. Kolff
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opdracht gekregen om in 1914 in Maastricht de hulpverlening te 
staken aan soldaten die vlak over de grens in Maastricht gewond 
waren geraakt – dat zou de neutraliteit van het land in gevaar 
kunnen brengen. Rode Kruis-chef Maastricht, dokter Derk Brokx, 
weigerde dat trouwens pertinent. Hij was van het Rode Kruis, hij 
was dus sowieso neutraal. In de jaren dertig hebben we mensen 
in de gevangenis gezet die beledigingen aan het adres van Hitler 
hadden geuit, hij was een bevriend staatshoofd – zo neutraal 
waren we. Kort voor de beslissing tot mobilisatie had de Duitse 
ambassadeur Zech von Burkensroda dat nog bevestigd. Zech 
von Burkensroda was bepaald geen nazi. 

Hij ging op audiëntie bij koningin Wilhelmina en minister Van 
Kleffens en las daar een verklaring van Hitler voor dat Duitsland 
de Nederlandse neutraliteit zou eerbiedigen. Geruststellend 
toch? Diezelfde ambassadeur moest op de ochtend van 10 mei 
1940 aan dezelfde minister Van Kleffens zijn instructie voorlezen, 
die hij van buitenlandse zaken had doorgekregen. Duitsland valt 
aan om een dreigende inval van Engeland te voorkomen, stond 
erin, maar Zech von Burkensroda was door de schok zo 
geëmotioneerd dat hij niet uit zijn woorden kon komen. Van 
Kleffens nam hem uiteindelijk het briefje maar uit handen. 

Voor koningin Wilhelmina moet de schok ook enorm geweest 
zijn. De laatste tijd krijgt ze postuum weer van allerlei types het 
verwijt dat ze door haar vertrek naar Engeland ons land in de 
steek gelaten heeft en daardoor allerlei ellende heeft veroorzaakt. 
Maar dat verwijt vindt weinig grond in de feiten. Ze heeft heftig 
geprotesteerd tegen het plan om te vertrekken, generaal 
Winkelman heeft haar uiteindelijk een bevel moeten geven uit te 
wijken naar Londen. Ze was werkelijk diep geschokt door de 

aanval van het grote buurland, het vaderland van haar overleden 
echtgenoot en van haar schoonzoon. 
En wat zullen de gemobiliseerde militairen geschrokken zijn, die 
bij de spoorbrug bij Gennep de Peel-Raam-stelling moesten 
verdedigen. Ze waren verbluft toen er over die spoorbrug een 
Duitse pantsertrein kwam aangereden, om vier uur in de ochtend 
van 10 mei, een trein met 23 wagons, volgestouwd met wapens, 
munitie en manschappen van het derde bataljon van het 481e 
Infanterieregiment van de Wehrmacht. De Duitsers hadden de 
bewaking misleid en in Nederlandse marechaussee-uniformen 
het hek geopend dat de spoorbrug afsloot voor treinen. De trein 
reed ongehinderd kilometers het land in tot ver voorbij Mill. De 
vijand kwam per trein – de schok van de verdedigers moet 
gigantisch geweest zijn.

Maar op iedereen had die schok een andere uitwerking. 
Sommigen waren totaal verbluft. Als de burgemeester van het 
Gelderse grensdorpje Wisch op 10 mei ‘s ochtends vanuit het 
gemeentehuis naar zijn vrouw belt om te horen hoe het gaat, 
hoort hij dat de hele buurt de stoelen buiten heeft gezet en langs 
de weg zit te kijken hoe de ene legergroep na de andere 
Nederland binnentrekt. Dat kon dus ook.

En wat moet de schok enorm geweest zijn onder de mannen die 
in Dubbeldam meer dan acht maanden hadden gewacht op de 
aanval die nooit meer leek te komen. Bij het lezen van de 
Lotgevallen van het veertiende regiment Artillerie, waarvan we 
vandaag de gesneuvelden herdenken, bleek dat overduidelijk. 
Opeens zaten de mannen midden in de oorlog, en oorlog – dat 
lees je altijd en overal – is vooral onzekerheid en gebrek aan 
informatie. Of zoals Ir Robbé Groskamp, de kroniekschrijver van 
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het regiment, het formuleerde: ‘Allerwegen was er een chaos 
waar je griezelig van werd.’ Ik vond het nogal schokkend om te 
lezen dat de manschappen op 3 mei, dus een week voor de 
aanval, de munitie voor hun handvuurwapens hadden moeten 
inleveren. Ze vroegen zich vanaf dat moment af wat ze daar nog 
zaten te doen, op hun goed gecamoufleerde stelling aan de 
Grafelijke weg te Dubbeldam. Je zou het ook als een geruststelling 
kunnen opvatten: wie soldaten hun kogels afpakt is er vast van 
overtuigd dat zij ze toch niet meer nodig hebben. Ik lees in de 
verslagen ook over de kanonnen. In vaktaal: vier stukken 12 
lang-staal per batterij. Ir Robbé Groskamp schrijft er bijna 
liefdevol over, ik citeer hem:

‘Het waren kanonnen die dateerden uit 1890, voortreffelijke 
vuurmonden, hoewel traag (maximaal één schot per minuut), 
maar als ze schoten, schoten ze goed raak. De dracht was 7500 
meter. In 1890 was met deze stukken het eerste schot gelost. 
Het tweede schot was volgens de geschutsboekjes gelost in 
1913. Uiteindelijk is dat ook het laatste schot geworden. Wij 
hebben er wel flink mee gesleept, maar niet mee geschoten. En, 
tot ons geluk, ook de Duitse parachutisten niet die, eerder dan 
wij er konden zijn, midden in onze stelling landden.’

Robbé Groskamp voegt er nog een droge mededeling aan toe. 
Eigenlijk had de batterij nieuwe houwitsers zullen krijgen. Alleen, 
die waren besteld in Essen, bij de firma Krupp, en, zo schrijft hij: 

‘wij kunnen ons wel voorstellen dat die niet meer geleverd zijn.’ 
Het is bijna om te lachen als het niet zo ernstig en treurig zou zijn: 
Nederlandse militairen moesten schieten met kanonnen uit 1890 
die maar eens per minuut vuur konden geven. En ze zaten te 
wachten op nieuw spul dat nooit zou komen omdat het besteld 
was bij de vijand. Hoe naïef kan een land zijn? De geschiedschrijver 
van het Veertiende Regiment Artillerie heeft nog veel meer 
voorbeelden van de deplorabele Nederlandse voorbereiding op 
de oorlog. De verplaatsingen gingen per rijnaak – en daar 
moesten de kanonnen in geladen worden. En als het over de 
weg ging, vroegen de boeren een dubbeltje per emmer water 
voor de paarden. 

Op 10 mei 1940, in de vroege ochtend, wordt het allemaal 
bloedige ernst. En er is overal onzekerheid, gebrek aan informatie, 
gebrek aan verbindingen, of, zoals Robbé Groskamp zegt: chaos 
waar je griezelig van werd. Als na het gruwelijke bombardement 
op Rotterdam en de dreiging dat daarna Utrecht aan de beurt is, 
Nederland capituleert, treedt er een nieuwe werkelijkheid in. Het 
neutrale Nederland wordt bezet. Alles wordt anders, voor de 
meesten gaat dat heel geleidelijk, maar uiteindelijk komt heel 
Nederland terecht in de donkerste periode uit zijn bestaan. Het 
is oorlog. De dood is opeens heel dichtbij. Het Veertiende 
Regiment Artillerie wordt er al in de eerste vijf dagen mee 
geconfronteerd. Het treurt om reserve kapitein W.J. Dethmers en 
de dienstplichtig soldaten H. van den Akker, J.H. van Elten, G. 
Westerdijk, L.J. Pennings en J. ter Steege.

Dát is de ware schok van 10 mei 1940. Een neutraal land wordt 
overvallen door een agressief en door grootheidswaan bezeten 
buurland. Gewone mensen, die alleen maar hun plicht deden, 
worden het slachtoffer. Het is goed dat we hen blijven gedenken, 
zo lang we kunnen.
Ik dank u. 

Ad van Liempt

Na afloop werd er onder het genot van een kopje koffie en een 
broodje nog geruime tijd nagepraat en van gedachten gewisseld. 
Oude herinneringen werden opgehaald en vriendschapsbanden 
werden versterkt. Diep onder de indruk van de plechtigheid, en 
een ervaring rijker, keerden de deelnemers huiswaarts. 

Nieuws van het Wapen

vlnr. Rolf Kroes, Ad van Liempt en Kees Heidt
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De pantserhouwitsers vuren pas na nauwkeurige doelopsporing. 
Soms gebeurt dat met behulp van radar of onbemande 
vliegtuigjes. In deze oefening zijn het vooral forward observers, 
die deze taak voor hun rekening nemen. Deze artillerie-
waarnemers worden tijdens inzet en oefeningen vanuit het 
vuursteuncommando ingebed bij alle grond-gevechtseenheden. 
Het vuursteuncommando levert vuursteun voor zowel de 
landmacht als het korps mariniers.

Excalibur-granaten
Zweden biedt zeer goede mogelijkheden voor de training. Dit 
omdat op het immense schietterrein met moderne lange dracht 
munitie kan worden verschoten. Met de pantserhouwitser heeft 
Nederland de modernste vuurmond van de NAVO, met een hoge 
tactische mobiliteit, lange dracht, vuurkracht én 24/7 inzetbaar-
heid. Binnenkort komen voor de PzH ook Excalibur-granaten 
beschikbaar: GPS-gestuurde Precision-Guided Munition. Die 
moet de artillerie een dracht van 50 kilometer geven, met een 
nauwkeurigheid van tien meter.

INLEIDING DOOR DE REDACTIE
In deze Sinte Barbara wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 
oefening Ultimate Dragon 2018 in Zweden. In maar liefst drie 
artikelen wordt deze oefening van uit verschillende perspectieven 
bekeken. Allereerst vindt u het perspectief van het hogere niveau. 
Wat zijn de doelstellingen; in hoeverre draagt een oefenterrein in 
Zweden bij aan het behalen van deze doelstellingen; hoe moeten 
we deze oefening bezien in het licht van de toekomst en in relatie 

met het veel bekendere oefenterrein Munster Süd. Dit zijn zo 
maar een paar vragen die hier aan de orde komen. Vervolgens 
komt het uitvoerende niveau aan bod. Wat zijn de uitdagingen op 
de werkvloer van oefenen onder deze omstandigheden. Wat 
voor invloed heeft het terrein; hoe ga je om met tijd/ruimte 
factoren die van een totaal andere orde zijn (maar wel zeer 
realistisch) dan  die men gewend is op de meer traditionele 
oefenterreinen; wat betekent het als de Klasse V bevoorrading 
een essentieel deel van het behalen van de doelstellingen is. 

Zo maar wat vragen die door het lagere en laagste niveau 
moesten worden beantwoord. Tenslotte komt ook de “voorkant 
van de kogelbaan” aan de orde. Ook hier zien we dat realistisch 
oefenen op dit oefenterrein een heel andere dimensie krijgt. Echt 
uitwerkingsvuur met grote hoeveelheden projectielen; zeer 
uitdagend terrein met grote hoogte verschillen; waarnemings-
posten die volledig vrij kunnen worden gekozen en betrokken. 
Allemaal zaken die ons zo ontzettend “normaal” in de oren 
klinken maar dat op de traditionele oefenterreinen al lang niet 
meer waren. 

Kortom, deze oefening verdient het om zo breed in de belang-
stelling te staan. We zien hier hopelijk de schietoefening zoals 
die er in de toekomst weer uit ziet. Realistisch, uitdagend, 
aansprekend voor het personeel en vooral, leidend tot een 
vuursteunketen die (weer) meedraait in de top en klaar is voor  
de uitdagingen die kijkend naar het wereldtoneel, om de hoek 
liggen.

PERSBERICHT DEFENSIENIEUWS 17 APRIL 2018

DE PANTSERHOUWITSER PZH 2000 IS HET ZWAARSTE WAPEN BINNEN DE 
KONINKLIJKE LANDMACHT. 6 STUKS VERSCHIETEN MOMENTEEL DAGE-
LIJKS TIENTALLEN 155 MM GRANATEN OP DOELEN TOT CIRCA 40 KM.  
DAT GEBEURT OP HET ZWEEDSE TRANGSLET, EEN VAN DE GROOTSTE 
SCHIETTERREINEN IN EUROPA. DE AFDELING ARTILLERIE, DEEL UIT- 
MAKEND VAN HET VUURSTEUNCOMMANDO, TRAINT ER MET GROND- 
GEBONDEN VUURSTEUN TIJDENS ULTIMATE DRAGON 2018.

Operatie & Oefening
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Met deze opdracht voor ogen is een groot gedeelte van de 
Afdeling Artillerie, ondersteund door enablers, richting Zweden 
afgereisd. Wat begon als een validatieoefening met minimale 
middelen groeide in de voorbereiding uit tot een Afdelingsgeleide 
LFX waarbij waarnemers van het KCT en alle drie de ge- 
vechtsbrigades (11, 13 en 43) deelnamen. Onderstaand leest u 
vanuit het oogpunt van de Afdelingsstaf een beknopt verslag  
van de oefendoelstellingen, de opzet van de Afdeling Forward 
Command Post / Fire Direction Center (FCP/FDC) tijdens de 
oefening en de voor- en nadelen van oefeningen in Zweden. 

Oefendoelstellingen
De initiële doelstelling voor ULDN18 was de validatie van 
Excalibur (155mm Precision Guided Munition) en het verifiëren 
van de hele vuursteunketen in combinatie met Excalibur. Om 
deze doelstelling te bewerkstelligen is er in het voortraject veel 
moeite gedaan om de pantserhouwitsers op tijd geschikt te 

maken om de Excaliburs te kunnen verschieten, zijn de stuks- 
bedieningen bijgeschoold en is het gedigitaliseerde vuurlei- 
dingssysteem (AFSIS) aangepast. Doordat de (steilbaan ver- 
schoten) Excalibur LFX een relatief grote Safety Danger Zone  
en voldoende luchtruim behoeft, moest men ook op zoek gaan 
naar een geschikt oefenterrein. Deze randvoorwaarden waren 
allemaal gerealiseerd. Helaas vertraagde de uitlevering van de 
Excalibur projectielen, waardoor de validatie geen doorgang kon 
vinden. Bij het verschijnen van dit artikel is de eerste batch 
Excaliburs gearriveerd in Nederland. Momenteel wordt een 
nieuwe LFX gepland om de validatie alsnog uit te voeren, zo 
mogelijk alsnog in 2018. 

De secundaire doelstelling was het optreden in heuvelachtig 
terrein te trainen. Het oefenterrein biedt zowel voor de 
waarnemers als voor de schietende eenheid veel mogelijkheden. 
Tegen de verwachtingen (van de Zweden in) lag er nog zoveel 

TEKST /// KAPITEIN DIEBEN, KAPITEIN OPERATIEN, AFDELING ARTILLERIE

“BEREID VOOR EN VOER UIT: LFX ULTIMATE DRAGON 2018 (ULDN18) IN  
ALVDALEN, ZWEDEN, TENEINDE HET VUURSTEUNSYSTEEM IN RELATIE  
TOT EXCALIBUR TE VALIDEREN EN QUALIFIED FORWARD OBSERVERS 
(QFO)-TRAINING IN HEUVELACHTIG TERREIN TE FACILITEREN”.

Operatie & Oefening
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sneeuw dat de oefenende eenheden grotendeels gebonden 
waren aan de wegen. Ondanks deze beperking is de doelstelling 
ruimschoots gehaald. Tijdens de oefening zijn er twee 
schietmomenten van beide vier dagen uitgevoerd. Gedurende 
deze schietmomenten konden we de grenzen van het vuur-
steunsysteem opzoeken, omdat we niet beperkt werden door 
bijvoorbeeld een maximaal aantal schoten of vaste schiettijden 
die gelden voor de schietterreinen in Nederland en Duitsland. 
Hierdoor volgden de Call For Fires elkaar in dusdanig tempo op 
dat het herbevoorraden op gegeven moment de beperkende 
factor werd. 

Tijdens de oefening zijn meerdere Qualified Forward Observers 
afgetoetst en zijn er in totaal meer dan 1700 schoten met de 
modulaire lading DM92 dan wel lading 8, afgegeven, een aantal 
om trots op te zijn.  

Afdelings Forward Command Post 
(Fcp) / Fire Direction Center (Fdc)
Om de eenheden in het oefengebied aan te sturen heeft de 
Afdeling de FCP uitgebracht. Vanuit deze locatie werd de 
oefening aangestuurd en de veiligheid gecoördineerd. Doordat 
de nadruk tijdens de uitvoering meer op het LFX-gedeelte lag 
dan op het Field Training Exercise (FTX) gedeelte is het CP-
concept in mindere mate aan bod gekomen. Vrijwel alles wat er 
in de CP BOXER gebeurde was van logistieke aard, zoals het 
coördineren van herbevoorrading en berging.

Een van de belangrijke oefendoelstellingen was om met de 
gemechaniseerde eenheden te schieten via data. Hierbij wordt 
het proces van ‘doelaanduiding –doelverwerking – doelbestrij-
ding’ volledig digitaal (dus zonder spraak) afgehandeld. Digitale 
vuren verhogen de snelheid en verminderen de kans op (mense-
lijke) fouten. Omdat het oefenterrein groot en heuvelachtig is, 
vergde dit het uiterste van ons C4I systeem en zijn belangrijke 
lessen geleerd en ontwikkelpunten geïdentificeerd.

Het Afdelings-FDC heeft een aantal keer de regie gevoerd als 
hoogste FDC binnen de vuursteunketen. Binnen de Sectie S3 
van de Afdeling zijn er onlangs veel personele wisselingen 
geweest, waardoor dit een goede gelegenheid was om proce-
dures te beoefenen en op elkaar ingespeeld te raken. AFSIS is 
ontwikkeld voor het brigade-optreden. Tijdens deze oefening 
werkten we echter met FST’s van alle drie de brigades. Dit 
leverde een aantal beperkingen op, die ter plekke snel (provi-
sorisch) opgelost zijn. Op de laatste schietdag ondervonden we 
aan den lijve dat de data-vuursteunketen kwetsbaar kan zijn. 
Door een hardware probleem viel het FDC uit en kwam de keten 
stil te liggen. Snel maakte de communicatiespecialist een cross-
over, waardoor het schieten hervat werd. De laatste schietdag is 
met een indrukwekkende Fire Mission vanaf de vliegstrip op de 
kazerne TRANGSLETS in stijl afgesloten, waarbij vier PZH’s een 
enkel uitwerkingsvuur afgaven van in totaal 56 projectielen.

De voor- en nadelen van oefeningen in Zweden
Het was een operatie op zich om de eenheden in het gebied te 
krijgen. De afstanden tussen het vliegveld, de haven en de 
kazerne waren dusdanig groot dat de heen- en terugreis elk twee 
dagen in beslag namen. Als verplaatsing per spoor mogelijk is 
geniet dit de voorkeur, dan wordt de reis gereduceerd tot een uur 

Schietterrein Alvdalen, Zweden

Modulaire lading DM 92, ofwel lading 8
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Heuvelachtig terrein met sneeuw

Afdelings Forward CP met Boxers en Tent

Digitale doelbestrijding

vanaf het oefenterrein. Daarnaast zijn een goede realistische 
planning en een flexibele opstelling van ondersteunende 
elementen essentieel. Het oefenterrein zelf biedt volop kansen. 

Door de grote oppervlakte kun je in de planning werken met een 
realistisch raamwerk voor brigade-operaties, wat voor zowel  
de Afdeling als voor de waarnemers toegevoegde trainings- 
waarde biedt. Artillerie, mortieren en luchtsteun kunnen hier in 
een geïntegreerd scenario optreden. Er zijn verschillende doe- 
lengebieden, waardoor in een tactisch scenario, realistisch 
beweeglijk optreden mogelijk is. 

De samenwerking met de Zweden is door eenieder als bijzon- 
der prettig ervaren. Zo brachten ze diverse opties onder de 
aandacht waardoor we de oefening nog uitdagender konden 
maken en stelden ze zich heel facilitair op. Het feit dat er geen 
beperkingen op het gebied van het aantal schoten per stelling, 
soorten munitie, schiettijden en dergelijke zijn stelde ons in staat 
het vuursteunsysteem realistischer te trainen, zowel op logistiek 
(onderhoud en bevoorrading) als personeel gebied dan dat in 
andere oefenterreinen mogelijk is. Dit is van grote meerwaarde, 
kijkend naar de taken die de Artillerie moet uitvoeren! 

Conclusie
Moderne artillerie vergt grote schietterreinen als gevolg van de 
toenemende dracht van de wapensystemen. Het oefengebied 
Alvdalen is zo’n groot schietterrein. 
Oefenen in Zweden is van zeer grote meerwaarde gebleken. De 
prettige samenwerking, flexibele opstelling en het feit dat er 
minder beperkingen zijn biedt grote kansen om het vuursteun-
systeem uitgebreid te kunnen testen en trainen. Trainen in  
andere en grote schietterreinen is ook noodzakelijk, om ze te 
vermijden dat het vuursteunsysteem onbedoeld afgestemd 
wordt op de traditionele oefenterreinen, met een soort van 
‘Munster-Süd Afdeling’ tot gevolg.

30
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TEKST /// KAP GELDOF, COMMANDANT A-WOLVENBATTERIJ

DE A-WOLVENBATTERIJ HEEFT AFGELOPEN APRIL DEELGENOMEN AAN DE 
OEFENING ULTIMATE DRAGON 2018 IN ZWEDEN. DOOR DE ‘VUURSTEUN-
COMMUNITY’ IS AL LANGERE TIJD NAAR DEZE OEFENING TOE GEWERKT. 
DE INITIËLE DOELSTELLING VAN DEZE OEFENING IN ZWEDEN WAS HET  
VALIDEREN VAN HET VUURSTEUNSYSTEEM IN RELATIE TOT EXCALIBUR. 
DIT IS DE NIEUW AANGESCHAFTE LANGE DRACHT GRANAAT, DIE VIA  
GPS GELEIDING OP RUIM 48KM OP DOEL KOMT.
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Helaas was de levering van Excalibur niet op tijd om deze te 
kunnen verschieten tijdens ULDN-18. Maar dit mocht deze 
oefening gelukkig niet in de weg staan. Wel waren voor de 
Batterij alle voorbereidingen al getroffen, zoals het opleiden van 
de stuksbedieningen en de vuurleiders, het inspoelen van nieuwe 
software (AFSIS 5.0), het inbouwen van de benodigde hardware 
in de Pantserhouwitser etc. Ondanks dat het verschieten van 
Excalibur niet kon plaats vinden, ging de oefening gelukkig wel 
door. De uitvoering van de oefening heeft een kleine drie weken 
geduurd, maar met de voorbereidingen en de afronding erbij is 
de Batterij er zo’n 7 weken mee bezig geweest. Maar dan zijn we 
met de Wolven wel in Zweden geweest!

In week 12 heeft de BCB-week (Beladen, Configureren en 
Bepakken) plaats gevonden. Dat houdt in dat de voertuigen 
gevechtsgereed zijn gemaakt, de functietesten zijn uitgevoerd 
en de verbindingen (voice en data) zijn getest. Daarnaast is er in 
de trainer geoefend, om zodoende goed getraind in Zweden aan 
te komen. Week 13 stond volledig in het teken van de deployment. 
De voertuigen zijn naar Eemshaven gereden en beladen op de 
boot. Het was een behoorlijke operatie om dit allemaal vloeiend 
te laten verlopen. Maar uiteindelijk stonden aan het einde van 
deze week al onze voertuigen op de boot. Tijdens de Tweede 
Paasdag zijn de kwartiermakers vertrokken naar Zweden en een 
dag later vertrok de hoofdmacht met het vliegtuig naar Zweden. 
Dinsdagavond kwam de boot aan in de haven van Hargshamn 
en woensdag hebben we alle voertuigen na een lange busreis 
opgehaald uit de haven en terug gereden naar de kazerne in 
Trangslet. Nu konden we ons gaan voorbereiden op de Live Fire 
Exercise (LFX).

In totaal hebben we twee keer een schietblok van 4 dagen 
gehad, waarbij we met name in het eerste schietblok tegen 
verschillende uitdagingen aan zijn gelopen. Zo lag de Artillerie 
Manoeuvre Area (AMA) i.r.t. de ladingen niet altijd even gunstig 
voor het doelengebied en hadden we regelmatig te maken met 
far crest en near crest. Daarnaast hebben we te maken gehad 
met software issues en hevige sneeuwval. Toen dat echter 
allemaal het hoofd was geboden konden we daadwerkelijk ons 
schietprogramma uitvoeren en de vuuraanvragen van de 
waarnemers verwerken. Naast de vele uitwerkingsvuren en daar 

Operatie & Oefening
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uitgevoerd door twee Wolven die uitstekend werden ondersteund 
door collega’s van de klasse-V-Cluster Compagnie. Zonder hun 
hulp was het onmogelijk geweest om zo snel te herbevoorraden 
van de munitie en had er vaker een Pantserhouwitser stil gezet 
moeten worden om de munitie van het Peloton/ Batterij te gaan 
voorbereiden. Hier moet tijdens oefeningen, maar zeker ook bij 
daadwerkelijke inzet over nagedacht worden.
De afsluiting van de LFX was het afgeven van een Batterijvuur 
vanaf de vliegstrip op de kazerne Trangslet. Het was voor de 
meesten de eerste keer dat er vanaf een kazerne op het 
doelengebied kon worden gevuurd. Daarnaast was de impact 
area van dit Batterijvuur de laatste AMA waar we daarvoor nog 
gestaan hadden. De laatste twee dagen hadden we getraind in 
een tactisch scenario waarbij we het vertragend gevecht 
ondersteunden. Met het Batterijvuur is de tegenaanval van de 
manoeuvre eenheden ondersteund en is het gevecht gewonnen.

Na dit Batterijvuur begon voor eenieder de redeployment. De 
voertuigen werden onderhouden, de sluitstukken gehesen, de 
containers ingepakt en alle voertuigen weer terug gereden naar 
de haven Hargshamn. Een boot- en beladingsteam bleef achter 
en de rest van de hoofdmacht vertrok op vrijdag met het vliegtuig 
weer terug naar Nederland. 
De laatste Wolven kwamen de week erna dinsdag met de boot 
aan in Eemshaven waar het ontladen begon. De laatste 
Pantserhouwitsers kwamen donderdag aan op de Lkol 
Tonnetkazerne in ’t Harde waarna het daadwerkelijke onder- 
houd en reparatie kon beginnen.

In totaal heeft deze oefening 18 dagen geduurd, waarbij we 8 
LFX dagen hebben gehad. Maar het gaat niet alleen om deze 
schietdagen. Het is voor de Batterij leerzaam geweest om 
onderdeel uit te maken van zo’n grote (re)deployment. 
Daarnaast is er op alle niveau’s enorm veel geleerd over 
Pantserhouwitser optreden in dit onbekende en besneeuwd 
terrein, er is geschoten met operationele ladingen (DM92) etc. 

Het is van belang om alle geleerde lessen van deze oefening  
vast te leggen en te borgen. Waarschijnlijk gaat er later dit jaar  
in een kleinere setting alsnog Excalibur geschoten worden  
in Zweden. Want daar begon het allemaal mee en daar gaan  
we mee door!

waar nodig een repeat hebben we veel geleerd van de vele 
verschillende (en onbekende) storingen die zijn voorgekomen. 
Deze storingen kwamen vooral door de harde bevroren 
ondergrond waardoor er verschillende sensoren los trilden en 
waardoor de storingen ontstonden. Hierdoor moest er regelmatig 
handmatig worden geladen achter het stuk, wat fysiek zwaar is 
voor de munitiewerkers. De uitdaging was dan ook dat de 
waarnemers zo min mogelijk last van deze vertragingen hadden 
en dat de vuren snel en accuraat op het doel lagen. Tijdens 
Ultimate Dragon zijn in totaal ruim 1700 granaten verschoten.

Omdat we binnen de Batterij niet meer werken met een 
munitiebewakingsgroep, is het voorbereiden van de munitie de 
verantwoordelijkheid van de gehele Batterij geworden. Tijdens 
Ultimate Dragon is het voorbereiden van al deze munitie 

Operatie & Oefening
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TEKST /// MAJOOR JOOST VAN DEN NIEUWENHUIZEN, CHIEF JOINT FIRE SUPPORT, 13 LICHTE BRIGADE

OOK AAN DE VOORZIJDE VAN DE KOGELBAAN ZIJN MEERDERE TRAININGS-
DOELSTELLINGEN BEHAALD. ZO IS DE JOINT FIRES KETEN WEER EEN AAN-
TAL QUALIFIED FORWARD OBSERVERS (QFO) RIJKER. ZE ZIJN AFGETOETST 
OP ZOWEL KENNIS VAN PROCEDURES EN HET BEDIENEN VAN SYSTEMEN/
HULPMIDDELEN EN HEBBEN DIT IN DE PRAKTIJK LATEN ZIEN. 

Het schietterrein heeft weinig tot geen beperkingen ten aanzien 
projectiel/fuse setting combinaties. Dit resulteert bijvoorbeeld  
in het weer schieten van Coordinated Illumination (CI) vuren en 
het combineren van SQ/PROX/DEL in de uitwerkingsvuren. In de 
sneeuw is het verschil tussen de verschillende fuse settings 
goed te zien en blijken sommigen zelfs lastig waar te nemen. 

Ook zijn er meerdere malen grotere oppervlaktevuren afgegeven. 
Hierbij vuurden twee Fire Units (FU) gezamenlijk op één doel en 
bestreken (met een flinke scherfdichtheid) 300 x 150m. 
Dit was erg uniek voor zowel de startende- als de ervaren FOs 
aangezien dit niet vaak voorkomt. Het verschil tussen de 
doelengebieden qua terreinaspecten en het feit dat deze 
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voorafgaand aan ons bezoek meer dan 10 jaar niet gebruikt zijn 
geweest zorgde ook voor extra leerwinst. Sommigen doelen 
waren lastig op te sporen, omdat er inmiddels wat begroeiing 
omheen stond. Al met al veel meerwaarde!

Tactisch optreden
Het schietterrein biedt een verfrissende kijk op de mogelijkheden 
tot het betrekken van de Observation Posts (OPs). Het is 
toegestaan om buiten de gebaande paden met voertuigen óf  
te voet te verplaatsen. Dit betekent dat een Fire Support Team 
(FST) bestaande uit twee Fennek pantserwielvoertuigen de 
complete drill realistisch uit kan voeren. Voorafgaand aan het 
betrekken van de OP moet er immers nog tactisch verplaatst 
worden door zwaar geaccidenteerd terrein. Dit brengt een  
hoop leerzame tijd/ruimte factoren met zich mee die anders 
lastig te trainen zijn. Zo bereik je al snel een combinatie tussen 
LFX en FTX voor teams die hier aan toe zijn. 
Ook voor het uiteindelijk betrekken van de OP ben je niet 
gebonden aan de voor de hand liggende hoogtes. 

Je kan en mag naar eigen inzicht een locatie betrekken mits 
uiteraard de minimale afstand tot het doelengebied gewaarborgd 
blijft. Dit levert bijzonder veel extra trainingswaarde op omdat 
het selecteren van een goede hoofd- en reserve OP vaak niet 
eenvoudig is. Gedurende een gevechtsoperatie wil je natuurlijk 
zoveel mogelijk kunnen zien maar niet op een te voorspelbare 
plek staan.

Helaas hebben we vanwege het dikke pak sneeuw maar enkele 
OPs kunnen betrekken en is het omwille van de veiligheid en 
begaanbaarheid bij verplaatsingen op de weg gebleven. Wij zien 
echter legio kansen om in de volgende editie(s) deze opties te 
verkennen omkleed in een geïntegreerd tactisch scenario.

Joint Fires integratie
Naast het vuren met de afdeling artillerie is er in Zweden ook 
getraind in het inzetten van luchtsteun. Dit is door de aanwezige 
Joint Terminal Attack Controllers (JTACs) zowel op de Range als 
in de strook gedaan. Met name de integratie van grondgebonden 
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vuursteun en luchtsteun in één scenario was erg leerzaam. 
Uiteindelijk moet de commandant-FST beide middelen zo 
effectief en efficiënt mogelijk inzetten binnen het oogmerk van 
zijn (compagnies) commandant. Hierbij kwamen uiteraard zaken 
als deconflictie en weapon-to-target matching aan bod. 

Jammer genoeg beschikten we tijdens de oefening Ultimate 
Dragon niet over jachtvliegtuigen en/of gevechtshelikopters met 
live ordnance maar hebben we de inzet dry gedaan. De range 
biedt echter goede mogelijkheden om dit, zonder al te veel 
beperkingen, in de toekomst ook hot te kunnen integreren. Dit is 
ook een unieke kans aangezien veel schietterreinen in Europa 
deze optie niet bieden. Ook de integratie van onbemande 
vliegende systemen of drones behoort tot de mogelijkheden wat 

het pakket nagenoeg compleet maakt. Om dit te faciliteren was 
er vanuit de verschillende gevechtseenheden ook personeel  
van de Joint Fire Support Coordination Centers (JFSCC) aan- 
wezig. Zij coördineerden onder andere de inzet van de FSTs 
maar verzorgden ook de scenario’s en evalueerden deze 
achteraf. Ook was er een Air Liaison Officer (ALO) aanwezig om 
alle vliegbewegingen vanaf het nabijgelegen vliegveld af te 
stemmen met de activiteiten op de Range. 
Ondanks dat de integratie niet tot de primaire doelstellingen 
behoorde hebben we gezien dat dit eenvoudig in te passen is 
mits we de juiste voorbereidingen treffen. Zo dienen we 
bijvoorbeeld vroegtijdig verruiming van het luchtruim aan te 
vragen om separatie in hoogte mogelijk te maken. 

Framgång! (Succes)
Met het valideren van Excalibur in de nabije toekomst verruimen 
we de capaciteiten van de Koninklijke Landmacht. Naast deze 
sprong vooruit heeft de oefening Ultimate Dragon ons 
onverwachts ook op het gebied van trainingsmogelijkheden veel 

gebracht. Zo heeft het dikke pak sneeuw naast een paar 
beperkingen ook een hoop voordelen opgeleverd en was  
het een welkome afwisseling ten opzichte van bijvoorbeeld 
Munster Süd. Daarnaast is gebleken dat we gelijktijdig zowel  
de voorzijde- als de achterzijde van de kogelbaan kunnen  
trainen zonder concessies te doen of een accent te leggen  
op één van de disciplines. Dit komt mede door de grootte  
van het schietterrein wat meerdere doelengebieden behelst. 

De Zweedse organisatie was daarnaast erg meedenkend en 
faciliteerde op alle vlakken onze training. Wat dat betreft is de 
vraag niet óf we terug moeten keren naar Alvdalen, maar eerder 
hoe vaak we dit zouden kunnen doen. 



Fires Conference 2018 – U.S. Fires Center of Excellence

OBSERVATIES EN ANALYSES VAN C- VUSTCO, KOLONEL DER ARTILLERIE M. R. C. VAN OCKENBURG, 

BIJ DE JOINT FIRES CONFERENCE 2018

ONDERSTAAND ARTIKEL VAN LKOL PETER SLOOT, ONZE LIAISON OFFICIER 
BIJ HET U.S. CENTRE OF EXCELLENCE IS EEN ZEER LEZENSWAARDIG  
VERSLAG VAN DE FIRES CONFERENCE 2018 DAT 1 T/M 3 MEI WERD  
GEHOUDEN IN FORT SILL, OKLAHOMA. IK BEZOCHT MET LKOL WILS  
HEIN EN LTKOL FRANK ZWARTS VAN HET DGLC DEZE ZEER INTERES- 
SANTE CONFERENTIE MET HET THEMA “FIRES IN LARGE SCALE  
COMBAT OPERATIONS”.
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De U.S. Army staat aan de vooravond van een grootschalige en 
uiterst noodzakelijke transformatie. De afgelopen 17 jaar lag de 
focus van de Amerikaanse strijdkrachten en haar coalitiepartners 
op het uitvoeren van Counter-Insurgency operaties. In de 
Amerikaanse historie is dit de langste aaneengesloten periode 
van gevechtsoperaties geweest waardoor de strijdkrachten nu 
overstreched en under-resourced zijn geraakt. Opmerkelijk is 
bovendien dat deze operaties plaatsvonden in het lager deel van 
het geweldsspectrum. Enigszins verrassende ontwikkelingen en 
nieuwe dreigingen in de operationele omgeving vereisen echter 
snelle aanpassingen. 

Er wordt een robuust antwoord gevraagd om de nieuwe 
complexe dreigingen te weerstaan. Van de U.S. Army wordt een 
snelle transformatie verwacht van optreden in kleinschalige 
Security Operations met lichte eenheden naar het kunnen 
uitvoeren van grootschalige operaties in het hoogste 
geweldspectrum. Een daadkrachtige response op de offensieve 
houding van Rusland, China, Noord-Korea en Iran is niet morgen 
of overmorgen gewenst maar reeds vandaag noodzakelijk. 
“Prepare to be ready for a fight tonight” is het uitgangspunt. 
Daarnaast is – gezien de enorme omvang en het hoge tempo van 
deze transformatie – de steun van haar coalitiepartners ronduit 
onmisbaar.

“Fires in Large-Scale Combat Operations”, was het thema van 
de Fires Conference 2018 van het U.S. Fires Center of Excellence 
te Fort Sill. De conferentie was vanwege de urgentie van de 
transformatie en de belangrijke rol van de vuursteun daarin 
vooral dit jaar van groot belang. Vele senior U.S. Army 
Commandanten en vertegenwoordigingen van in totaal 15 
coalitie partners hebben in de 1ste week van mei aan deze 
Conference deelgenomen. Prominente sprekers waren onder 

andere Under Secretary of the Army, Ryan McCarthy, Generaal 
Stephen Townsend, Commandant U.S. TRADOC; Luitenant-
Generaal Eric Wesley, Director Army Integration Center; 
Luitenant-Generaal James Dickinson, Commandant U.S. Army 
Space and Missle Defense Command, Generaal-Majoor Gary 
Brito, Commanding General U.S. Manoeuvre Center of 
Excellence en Dr. Philip Karber, President van de Potomac 
Foundation, een prominente non-profit organisatie die het 
Pentagon en andere overheidsinstellingen adviseert over 
internationale veiligheidsvraagstukken. 

Naast de participatie van officieren van onder andere Australië, 
Canada, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Israël, 
Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, South Korea en Zweden 
en was er dit jaar voor het eerst tevens een grote afvaardiging 
van de lopende Captains Career Course (CCC) aanwezig. De 
Commanding-General van het U.S. Fires Center of Excellence 
Generaal Majoor Wilson Shoffner, de gastheer van de Fires 
Conference benadrukte dat deze jonge kapiteins onze toekomst 
zijn. Het zijn de nieuwe batterijcommandanten, Afdeling S3’n of 
XO’s, FSO’s op bataljons-, brigade- en divisieniveau. Zij zullen 
de uitvoerders zijn van de koers die nu wordt ingezet. Hen in een 
vroegtijdig stadium betrekken bij de dialoog over de toekomst 
van het functiegebied Fires zal helpen bij de uitvoering van hun 
toekomstige taak. 

Van herkapitalisatie naar modernisering van de Strijdkrachten
Het financiële budget beschikbaar voor de Amerikaanse 
strijdkrachten is zonder enige twijfel het hoogste ter wereld. Ter 
illustratie: de Amerikaanse defensie uitgaven besloegen in 2015 
grofweg 1/3 van het totaal aan militaire uitgaven in de gehele 
wereld. De komende jaren zal dit reeds aanzienlijke budget 
verder stijgen. In februari 2018 heeft het Pentagon haar begroting 

Met een scala van hoogwaardige sprekers waaronder Dr. Philip 
Karber en Generaal Stephen Townsend, de commandant van 
TRADOC, was dit een conferentie waar het US Army de nieuw 
ingeslagen weg presenteerde. Luitenant-generaal Eric Wesley, 
Director Army Integration Center, herinnerde het publiek dat de 
Jom Kippoer oorlog in 1973 voor de US Army de aanleiding 
vormde om een uitgebreide studie te doen naar moderne 
oorlogvoering. Dit resulteerde destijds in de ontwikkeling van de 
Air-Land Battle doctrine, en de ontwikkeling van wapensystemen 
als de Abrahams tank en de Apache helikopter. Om de urgentie 
voor de volgende noodzakelijke verandering te benadrukken, 
markeerde de generaal de eerste dag van de Fires Conferentie, 
1 mei 2018, als de dag van de noodzakelijke start van verandering 
binnen de US Army. Deze verandering is gebaseerd op de 
huidige dreiging, het ontbreken van kennis en ervaring als gevolg 
van het decennialang uitvoeren van stabilisatie-operaties en het 
ontbreken van militaire middelen om huidige en toekomstige 
tegenstanders te kunnen domineren. 
Bij de toekomstige ontwikkelingen zijn Multi-Domain Operations 
het uitgangspunt. De ontwikkeling van Long-Range Precision 
Fires heeft inmiddels de hoogste prioriteit binnen de US Army 

gekregen. Dat is voor ons artilleristen op zich niet opzienbarend. 
Ook het Vuursteuncommando studeert in opdracht van Staf 
CLAS op dit onderwerp en de invoering van de Excalibur-granaat 
maakt onderdeel uit van deze ontwikkeling in Nederland.

Om de noodzakelijk versnelling in het ontwikkelen van nieuwe 
wapensystemen mogelijk te maken en bestaande bureaucratie 
te mitigeren zijn zogenaamde “Cross Functional Teams” op het 
niveau van het US Department of Defence ingesteld. Zo’n team 
met mandaat bestaat uit behoeftestellers/kennisadviseurs, 
financiële specialisten en verwervers die als team direct 
verantwoording afleggen aan bewindslieden. De US Field 
Artillery Commandant BG Stephan Maranian treedt binnen dit 
team op als behoeftesteller/kennisadviseur vuursteun. Wellicht is 
dit een geschikt concept om in Nederland ook toe te passen. 

De belangrijkste take-away van deze conferentie is dat de US 
Army, net als andere NAVO-partners, het belang van het 
grondgebonden vuursteun heeft herontdekt en weer prominent 
op de kaart heeft staan, zeker gezien de huidige dreiging en de 
wens hier een duurzaam antwoord op te hebben. 

Internationale Samenwerking

VERSLAG LKOL PETER SLOOT, FORT SILL, OKLAHOMA, 

FOREIGN NATIONAL-NETHERLANDS-LIAISON



voor FY2019 ingediend bij het Congres met een concreet 
verzoek van in totaal $686 miljard. Een geschatte verhoging van 
10% t.o.v. FY2017. Maar ondanks de enorme omvang van het 
budget is deze gezien de brede taakstelling van de U.S. Armed 
Forces, uiteindelijk ook aan beperkingen onderhevig. 

Het voornaamste (budgettaire) gevecht van de U.S. Army vindt 
dan ook plaats binnen de zgn. Program Objective Memorandum 
(POM) cycle. Deze POM-cycle resulteert in een advies van alle 
krijgsmachtdelen aan de Office of the Secretary of Defense 
(OSD) over de besteding van de beschikbare geldelijke middelen. 
In de POM als onderdeel van het Program, Planning, Budget and 
Execution proces, worden programma voorwaarden en richtlijnen 
van het Congres vertaald in een gedetailleerd plan over hoe het 
beschikbare budget wordt verdeeld over de diverse onderdelen. 
Ondanks de verwachte verhogingen van het defensiebudget de 
komende jaren, dreigt zodoende een organisatie te ontstaan die 
enkel gebaseerd is op de besteedbare financiële middelen: 
‘Welke capaciteiten kan ik aanschaffen/betalen met het 
toegewezen geld’ 

Bij het ontbreken van een duidelijk toekomstbeeld over hoe 
huidige tekortkomingen van de organisatie dienen te worden 
omgebogen naar een strijdmacht, die in staat is het gevechtsveld 
van de toekomst te domineren, worden nu fundamentele 
beslissingen vermeden en mogelijk verkeerde financiële 
prioriteiten gesteld. Een focus slechts gericht uitsluitend op 
herkapitalisatie van de organisatie is daarom fundamenteel 
onjuist en zal zodoende slechts leiden tot suboptimalisatie. Voor 
een transformatie naar een moderne krijgsmacht is het noodzaak 
een zo duidelijk mogelijke Dreigingsanalyse, een Operationeel 

Concept en een Moderniserings-strategie te ontwikkelen. 
Slechts in die volgorde zal een juiste afweging van de besteding 
van de huidige en toekomstige financiële middelen kunnen 
plaatsvinden. 

Threat based
Sinds enkele jaren zijn elementen van de toekomstige 
operationele omgeving zichtbaar. Typische hybrid warfare 
tactieken zijn herkenbaar bij de conflicten in Georgië, de Krim, 
Oost-Oekraïne en in Syrië. Deze relatief kleinschalige Russische 

French CEASAR supporting Iraqi troops

ZAPAD 2017 Joint military exercise of the armed forces of the 
Russian Federation and Belarus
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Operaties kunnen worden beschouwd als een preview van de 
Russische Next Generation Warfare. 

Ondanks mindere economische vooruitzichten houdt het 
Russische regiem grote conventionele grondeenheden in stand 
die regelmatig ook onaangekondigde oefeningen houden aan de 
grens van het NATO grondgebied. In geval van een gewapend 
conflict zullen deze conventionele grondeenheden in eerste 
instantie het nabij gevecht tegen een gelijkwaardige tegenstander 
vermijden. Russische grondeenheden zullen allereerst worden 
ondersteund door massale salvo’s van precisie raket- en 
artillerievuren, gericht op hun tegenstander waarbij effectieve en 
snelle doelopsporing plaatsvindt middels unmanned aerial 
vehicles. Ervaringen in Oost-Oekraïne leren bovendien dat deze 
artilleriegevechten worden gekenmerkt door een hoge intensiteit 
en ongekende letaliteit. Dergelijke gevechten zullen in de 

toekomst worden gecombineerd met een grote dosis aan EOV- 
en Cyberoperaties (Information Warfare) met als doelstelling het 
verblinden en verwarren van de NATO strijdkrachten met ernstige 
negatieve consequenties voor hun C2 vermogen. 

Ten slotte worden geavanceerde Anti-Access/Area-Denial (A2/
AD) systemen ontplooid, die de NATO dominantie in de lucht 
opheffen. Mede hierdoor is de huidige Air-Land Battle doctrine 
van de US en de NATO, waarbij de conventionele overmacht van 
het Warschau Pact wordt bestreden door de projectie van Air 
Power in de diepte, niet meer voldoende om de veelvoud van 
nieuwe dreigingen het hoofd te bieden.

Multi-Domain Operations
In de toekomst zal er nimmer een vanzelfsprekende dominantie 
worden verkregen en kunnen operaties slechts succesvol zijn bij 
gelijktijdig aangrijpen van de tegenstander in het land, lucht, 
maritiem, cyber en space domein. Kritisch element is het verlies 
van air dominance als resultaat van technologisch hoogwaardige 
wapensystemen van de tegenstander, de zogenoemde Anti-
Access/Area Denial systemen (A2/AD). De VS en haar 
bondgenoten zullen worden geconfronteerd met de onmoge-
lijkheid om nu en in de toekomst air supremacy te bewerkstelligen 
en zelfs het verkrijgen van lokale air superiority zal een enorme 
uitdaging blijken te zijn. Dit gegeven heeft verregaande gevolgen 
voor het landoptreden. 
In 2017 is door het U.S. TRADOC gelanceerd de contouren van 
een nieuw Operationeel Concept: Multi-Domain Operations. Dit 
concept is gebaseerd op gesynchroniseerd optreden van alle 
krijgsmachtdelen om de hoog geavanceerde tegenstanders als 
Rusland en China te kunnen afschrikken en in geval van een 
gewapend conflict, te kunnen verslaan. Inmiddels zijn er stappen 
gemaakt bij alle vier Amerikaanse krijgsmachtsdelen om dit 
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concept: Multi-Domain Operations verder vorm te geven. Bij  
de U.S. Army worden er twee belangrijke aangrijpingspunten 
onderkend.

Inverting the Anti-Access Challenge
De inzet van onder andere de Russische Anti-access/Area denial 
(A2AD) systemen veroorzaken serieuze bedreigingen voor de 
U.S. freedom of maneuver. Ontplooiing van Amerikaanse 
grondeenheden tot de Area of Operations bijvoorbeeld in Europa 
houdt hierdoor grote risico’s in terwijl tegelijkertijd het gebruik 
van het luchtruim zal worden ontzegd. De uitdaging is om 
mogelijkheden te vinden om deze vijandige anti-access 
systemen te bestrijden middels deep attacks. Simultaan zal er 
worden geïnvesteerd in het uitvoeren counter-battery fires om 
daarmee ook het raket- en artilleriearsenaal van de tegenstander 
te neutraliseren.

Offset by Cost Imposition
Verregaande proliferatie van goedkope platforms ondermijnen 
de budgettaire capaciteiten van de U.S. Army en haar 
coalitiepartners. Met de nu ter beschikking staande technische 
mogelijkheden is het erg kostbaar om de veelvoud van deze 
platforms te bestrijden. De VS en zijn bondgenoten lopen 
hiermee het risico van een ernstige onbalans v.w.b. de kosten. 
Met name het gebruik van relatief goedkope drones door 
Rusland voor intell, doelopsporing en mogelijk zelfs aan-
valsdoeleinden is een serieus vraagstuk geworden. De uitdaging 
is hoe deze nieuwe platforms kunnen worden bestreden waarbij 
de kosten bij de vijand komen te liggen. Gezocht wordt door 

bijvoorbeeld gebruik te maken van geavanceerde lasertechnologie 
– welke zich nu nog in experimentele fase bevindt – de 
kostvergelijking meer in balans te brengen.

Multi-Domain Task Force
Vanwege het nieuwe Operationeel Concept, Multi-Domain 
Operations is er inmiddels ook een experimentele eenheid opge-
richt om nieuwe technieken en tactieken te ontwikkelen. Deze 
Multi-Domain Task Force (MDTF) is een relatief kleine organisatie 
en heeft in zich technologische capaciteiten die zich nog in de 
test fase bevinden. 
Doelstelling van de MDTF is het identificeren en ontwikkelen van 
kritische capability gaps en zullen de komende twee jaar een 
programma uitvoeren van laboratoriumproeven en veldtesten. 
Een eerste pilot FTX ‘Ex Pacific Sentry’ jan/feb ‘18 is uitgevoerd 
in samenwerking met 17th Field Artillery Brigade onder 
commando van US PACOM. Primaire operationele taak van de 
MDTF tijdens Pacific Sentry was bescherming te bieden aan 
Joint Forces met behulp van lange dracht artillerie en air and 
missile defence systemen. Opdracht was tevens om met long 
range precision fires de critical enemy assets aan te grijpen zoals 
integrated air defense systems, cruise and ballistic missiles, 
aerial attack capabilities and surveillance capabilities. Vooralsnog 
wordt er niet veel meer informatie over deze Multi-Domain Task 
Force vrijgegeven. Opmerkelijk is wel dat de lead over het MDTF 
programma is gelegd bij het U.S. Fires Center of Excellence. 

Brigade Combat Team Commanders Fires 
Orientation Course (BCTFOC)
Ook binnen het land optreden blijft de nauwe integratie tussen 
alle 6 functies van militair optreden voorwaarde voor succes. 
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Vooral de samenhang tussen intell, vuursteun en manoeuvre is 
essentieel om een (near-)peer opponent in een high-intensity 
conflict te kunnen verslaan. Maar het is vooral deze relatie die in 
het low-intensity tijdperk van het COIN-optreden verloren is 
gegaan. Mede daarom is op verzoek van de US FORSCOM  
CG, Generaal Robert Abrams twee jaar geleden een pilot  
Fires Orientation Course gestart voor Brigade Combat Team 
Commanders (BCTFOC). 

Doel van de cursus was het verkleinen van de kennis en 
ervaringsachterstand van BCT commandanten op het gebied 
van vuursteun, het aanreiken van richtlijnen hoe vuursteun in 
relatie tot de manoeuvre te gebruiken in tactische operaties en 
het bieden van methoden hoe vuursteuntraining bij de BCT vorm 
te geven. Het succes van de pilot heeft geleid tot het instellen 
van een driedaagse BCTFOC bij het Fires Center of Excellence 
te Fort Sill. Commanding General Gary Brito van het Manoeuvre 
Center of Excellence ondersteunt deze verplichte cursus voor 
alle aankomende BCT Commandanten van harte en benadrukte 
ten overvloede: “BCT Commanders should always consider 
rather to use fires than soldiers to accomplish the mission.”
Dynamic Front
Dichter bij huis in het Europese theater is een ander initiatief van 
belang voor het verder ontwikkelen van Multi-Domain Operations 
in een multinationale omgeving. Onder initiatief en leiding van 
U.S. Army Europe (USAREUR) wordt jaarlijks de ‘FTX Dynamic 

Front’ georganiseerd. Dynamic Front richt zich op de inter-
operabiliteit tussen de U.S. Army en Joint en NATO partners 
binnen het functiegebied Joint Fire Support.
Sleutel voor het succes van Dynamic Front is het gebruik van 
Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA) om alle nationale 
vuurleidingssystemen aan elkaar te koppelen. ASCA is een 
software interface welke vuursteungerelateerde data vertaalt 
tussen de diverse nationale digitale vuurleidingsystemen. 
Doelgegevens en andere coördinatiemaatregelen worden dan 
gedeeld waardoor onder meer cross-boundary fire support 
mogelijk is. Doorontwikkeling van het ASCA is vooral nu van 
belang. In toekomstige Multi-Domain Operations is het huidige 
inzicht dat eenheden van brigadegrootte mogelijk geïsoleerd op 
het gevechtsveld zullen optreden. Hen ondersteunen met 
multinationale lange-dracht vuursteun kan dan essentieel zijn 
om te overleven. Daarnaast had Dynamic Front 2018 tevens de 
doelstelling om het Theater Surface Fires Command concept te 
testen. Het TSFC is bedoeld om vanuit een centrale organisatie 
vuursteunplanning, coördinatie en executie uit te voeren. 

USAREUR zal via de lessons learned van Dynamic Front 18 de 
multinationale vuursteunintegratie verder vorm geven in Europa.  
Oplossingen, ontwikkeld tijdens DF18 zullen worden toegepast 
tijdens ‘Saber Strike’ een oefening in de Baltische Staten. Deze 
joint en multinationale vuursteuninspanningen dragen bij aan de 
afschrikking van de toegenomen agressie in Europa en leveren 
lidstaten een extra verzekering bij de verdediging van het NATO-
grondgebied.  

Fire Support rehearsal Fort Bliss, Texas

Multi-Domain Battle: Evolution of Combined Arms for the 21st Century
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Cross Functional Teams
Bij de transformatie van de U.S. Army behoort ook het 
moderniseren van het moderniseringsproces. De huidige 
bureaucratische cultuur van het materiële aankoop proces is een 
ernstige belemmering voor snelle besluitvorming en heeft nu een 
punt bereikt dat het proces van behoeftestelling tot en met 
aanbesteding zo traag verloopt dat – tegen de tijd dat de 
(wapen-)systemen beschikbaar zijn voor de gevechtseenheden 
– ze in feite overbodig zijn. Daarom zijn er sinds oktober vorig 
jaar ingesteld zgn. Cross Functional Teams welke de integratie 
en synchronisatie moeten stroomlijnen tussen alle relevante 
stakeholders die betrokken zijn bij het oplossen van de meest 
urgente capability gaps. 

 In support of the overall strategy, the Cross Functional  
 Teams to advance the Army’s six modernization projects 
 are in order of priority:
 • Long-Range Precision Fires
 • Next Generation Combat Vehicle
 • Future Vertical Lift
 • Army Network
 • Air and Missile Defense
 • Soldier Lethality

Er zijn in totaal 6 Cross Functional Teams ingesteld. Binnen het 
functiegebied Fires zijn de volgende 2 CFTs van belang:

Long-Range Precision Fires
De U.S. Army was ooit dominant in range, precisie en snelheid 
en doelstelling is die verloren voorsprong ter herwinnen met 
‘deep-strike capabilities that can produce catastrophic damage’. 

De mogelijkheid zal worden ontwikkeld om een tegenstander tot 
staan te dwingen, zijn freedom of movement te ontnemen 
evenals diep kunnen penetreren in de beschermde anti-access/
area denial zones. 

“But ultimately, to ensure overmatch in the long term, 
we’re looking at hypervelocity projectiles, a category 

of projectiles that go very, very fast. Greater than Mach 8. 
And we need a capable gun to achieve that kind of 

velocity to get a round very, very deep on the battlefield.” 

U.S. Field Artillery Commandant BG Stephen Maranian

Air and Missile Defense
Potentiële toekomstige tegenstanders zullen in staat zijn om niet 
alleen verschroeiende artillerie barrages uit te voeren maar zullen 
tevens ook onze tactische en operationele hoofdkwartieren en 
essentiële infrastructuur bestoken met air and ballistic missle 
attacks. Gepantserde voertuigen en shelters bieden dan onvol- 
doende bescherming. 

Een actieve bescherming tegen bovengenoemde dreiging is 
dringend noodzakelijk evenals bescherming tegen de doelop- 
sporing met uav’s en/of massale offensieve drone aanvallen. 

Army Futures Command
De reeds ingestelde Cross Functional Teams zullen medio 2018 
worden samengevoegd tot het nieuw op te richten Army  
Futures Command. Dit is sinds de oprichting van het TRADOC  
in 1973 de belangrijkste reorganisatie van de U.S. Army. 
Het Army Futures Command zal dan het vierde Army Commando 
zijn en haar taak is het moderniseringsproces van de U.S. Army 
te sturen. 

 The US Army Commands (ACOMs):

 • Army Forces Command: Force provider of the Army- 
  trains, prepares a combat ready, globally responsive 
  Total Army Force of U.S. Army Soldiers to build and 
  sustain Army readiness to meet Combatant Command 
  requirements.
 • Army Training and Doctrine Command: Architect of the 
  Army- recruits, trains designs, acquires, and builds the 
  Army. 
 • Army Materiel Command: Sustains the Army- provides 
  materiel readiness by equipping and sustaining the force. 
 • Army Futures Command: Modernizes the Army for the 
  future- will integrate the future operational environment, 
  threat, and technologies to develop and deliver future 
  force requirements, designing future force organizations, 
  and delivering materiel capabilities.

ASCA Member Nations “Dynamic Front 2018”
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Conclusies Fires Conference 2018
“The future is not what it used to be.” In ieder geval niet voor de 
U.S. Army. In de afgelopen drie jaar, sinds de Russische inval in 
Oost-Oekraïne heeft het U.S. TRADOC als architect van de U.S. 
Army niet stil gezeten en hebben de contouren van een 
noodzakelijk nieuw Operationeel Concept beschreven. De 
operationele omgeving is immers veranderd, de dreigingen zijn 
complex en de huidige Air-Land Battle doctrine is niet afdoende 
om de toegenomen agressie af te schrikken en zal bij een 
gewapend conflict niet voldoende in staat zijn om succes te 
kunnen afdwingen. 

Bij de operaties in Oost-Oekraïne en Syrië blijkt niet alleen de 
artillerie de grootste killer op het gevechtsveld te zijn. De U.S. 
Army heeft daarnaast tot haar schrik moeten constateren dat in 
range, snelheid (sensor to shooter) en uitwerking (mass) de 
artillerie capabilities van Russische en andere potentiële tegen-
standers de hare inclusief de NATO ruimschoots overtreft zonder 
dat er nu een afdoende antwoord op mogelijk is. Bovendien stel-
len de A2/AD systemen de U.S. Army/NATO voor serieuze uitda-
gingen waar snel een oplossing voor nodig is. 

Het trainingsprogramma van de U.S. Army zal snel worden 
aangepast. Hierin zullen de Amerikaanse eenheden worden 
geconfronteerd met realistische scenario’s met daarin complexe 
multi-domain uitdagingen. Daarbij is reeds geconstateerd dat 
bijvoorbeeld het tempo van besluitvorming op tactisch niveau 
(BCT’s) drastisch omhoog moet; van dagen naar uren. 

Het DMP-tempo voor COIN-optreden blijkt immers niet geschikt 
voor High Intensity operaties. Ook moeten er meer repetitions 
worden ingebouwd om zodoende de eenheden en haar com-
mandanten vertrouwd te laten geraken met de nieuwe om-
standigheden en uitdagingen. Specifiek het gebied van de 
vuursteun is tevens de jaarlijkse USAREUR’s FTX Dynamic Front 
een belangrijke bouwsteen om groundbased fire support in een 
digitale en multinationale omgeving te verbeteren. Digitaal is nu 
en in de toekomst de ‘gouden’ standaard bij verdere ontwikkeling 
van vuursteun. 

Door de toepassing van digitale (vuurleidings-)systemen wordt 
enorme winst behaald in met name accuratesse en snelheid. 
Deze systemen vergen echter ook een intensieve en continue 
training om de vaardigheid van de bedienaars op peil te houden.  
Er zal vooral ook aandacht worden besteed aan leiderschaps-
training. Generaal Townsend (COM TRADOC): 

“Future wars will be different, 
leaders maybe surprised 

but never stunned.”

Huidige en toekomstige commandanten moeten leren omgaan 
met onzekerheid. De omstandigheden op het moderne 
gevechtsveld zullen immers zonder enige twijfel complex zijn 
met daarbij een continu gebrek aan actuele informatie van 
hogere en lagere niveaus. Doelbewust hanteren van Mission 
Command is daarin het leidende beginsel. Bovendien zullen 
bevoegdheden zoals bijvoorbeeld de Target Engagement auto-
riteit op een lager niveau moeten worden gelegd dan nu in het 
COIN-optreden het geval is. Toegegeven dat dit dan ook aan-
zienlijke risico’s met zich meebrengt. 

Ten slotte zullen toekomstige commandanten moeten worden 
geconditioneerd teneinde om te kunnen gaan met grootschalige 
destructie en mass casualties zonder dat dit hun functioneren 
negatief beïnvloedt. 

“Risk is the arbiter of the future; left unmitigated 
it provides windows of opportunity for the enemy. 

Today, we manage the consequences of more than 
15 years of modernizing forces for the here and now. 
All the while, our potential adversaries modernized 
and instituted changes to specifically disrupt our 
strengths. If we want to win the future fight, we 

must disinvest in the present to invest in the future.”

 General David G. Perkins, U.S. Army, former Commanding General 

of the U.S. Army Training and Doctrine Command

Future Battlefield
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Allerlei

Het is geen politiek correct boek. 

Het is een aanklacht tegen de politieke leiding van ons land die 
uit gemakzucht of blind opportunisme onze Krijgsmacht in de 
afgelopen twintig jaar heeft verkwanseld. Onze Krijgsmacht is 
niet meer bij machte om haar constitutionele taak uit te voeren! 
Het is het jaar 2021!

In het gebruikte scenario denkt de opportunistische President 
Putin gebruik te kunnen maken van de inmiddels onoverbrugbaar 
gegroeide tegenstellingen tussen Europa en de Verenigde 
Staten, alsmede de toegenomen verdeeldheid binnen Europa  
en denkt door een militair avontuur, Ruslands grenzen uit de 
USSR-periode en haar positie als wereldmacht definitief te 
kunnen herstellen. Het scenario voor dit manuscript is  
gebaseerd op de analyses en beschouwingen die ik de afge- 
lopen tien jaar voor verschillende platformen heb geschreven. 

Het boek is niet geschreven om te amuseren, maar om op  
feiten gebaseerd te waarschuwen wanneer het Westen blijft 
zwichten voor Vladimir Putin’s vorm van ‘’onderhandelingen’’, 
waarin wij geven en hij neemt.

Het boek is uitgegeven bij Bol.com en de bestellink is: 
https://www.bol.com/nl/p/de-grande-finale/9200000091266397
/?Referrer=ENTnlmcmproduct20180101017552

Victor A.C. Remouchamps
10103 Vilnius
Lithuania
www.remouchamps.eu

TEKST /// VICTOR A.C. REMOUCHAMPS

IK HEB OPNIEUW EEN ROMAN GEPUBLICEERD. EEN EERDERE VERSIE  
VAN HET VERHAAL HAD IK IN 2015 AL GESCHREVEN, MAAR DAT IS DOOR  
DE ONTWIKKELINGEN IN DE WERELD, ACHTERHAALD. DEZE NIEUWE  
ROMAN SPEELT ZICH AF IN 20121 EN HEEFT ALS ONDERWERP EEN  
MILITAIRE CONFRONTATIE TUSSEN RUSLAND EN DE NATO.
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Bijleveld: “De versteviging van de samenwerking kan niet op  
een beter moment komen. Overal om ons heen, bezigen partijen 
steeds stevigere taal en breiden ze hun arsenalen uit. Dit 
Defensiepact is de enige manier om ons te beschermen tegen 
dreigingen als de toegenomen beschikbaarheid van bemande 

én onbemande vliegtuigen en explosieve projectielen. Te lang 
hebben Europese landen hiervoor op anderen vertrouwd. Het  
is tijd om ons lot in eigen handen te nemen.”
Flugabwehrraketengruppe 61 bestaat uit ongeveer 300 militairen 
en beschikt over radargeleide kanon- en raketsystemen voor 

DEFENSIENIEUWS 4 APRIL 2018 - WWW.DEFENSIE.NL

DE DUITSE LUCHTVERDEDIGINGSEENHEID FLUGABWEHRRAKETENGRUP-
PE 61  IS VANDAAG ONDER BEVEL GESTELD VAN HET NEDERLANDSE  
DEFENSIE GRONDGEBONDEN LUCHTVERDEDIGINGS COMMANDO (DGLC). 
DIT GEBEURDE OP DE LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE TE VREDE- 
PEEL IN AANWEZIGHEID VAN MINISTER ANK BIJLEVELD-SCHOUTEN,  
HAAR DUITSE COLLEGA URSULA VON DER LEYEN EN COMMANDANT  
DER STRIJDKRACHTEN LUITENANT-ADMIRAAL ROB BAUER.

Nieuws van het Wapen
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Nieuws van het Wapen

vliegtuig- en projectielbestrijding op de korte afstand. De  
Duitse eenheid blijft gehuisvest in Todendorf, Duitsland. Wel 
versterken Duitse collega’s de staf, het kenniscentrum en de 
opleidingseenheid van het DGLC.

Ongeëvenaard succesverhaal
Von der Leyen sprak over het vervolg van een speciaal 
succesverhaal: “Wat in 1995 begon met de vorming van  
1 Duits-Nederlands legerkorps is inmiddels verworden tot  
een ongeëvenaarde Defensiesamenwerking. We zijn van 
samenwerking naar integratie gegaan.” Het DGLC is de 5e 
eenheid die geïntegreerd samenwerkt met Duitsland. Ook qua 
luchtverdediging werken Duitsland en Nederland al langer 
samen. Zo is sinds het najaar van 2016 al een uitzendbare  
Duits-Nederlandse Patrioteenheid operationeel.

Kenniscentrum
Naast de integratie van eenheden wordt onderzocht hoe 
luchtverdedigingseenheden nog intensiever met elkaar kunnen 

optrekken. Denk aan gezamenlijke doctrinevorming, opleidingen 
en het delen van kennis. 

Binnen het DGLC is inmiddels een binationaal kenniscentrum 
opgezet. Dit ter verbetering van de bestrijding van bemande en 
onbemande vliegende toestellen en ballistische raketten. 

Links: Commandant-DGLC kolonel Jan Blom (l.) en de Komman-
deur Bodentruppen Luftwaffe brigade-generaal Michael Gschoss-
mann met het schild van de Flugabwehrraketengruppe 61.

Minister Ank Bijleveld-Schouten (l.) en haar Duitse collega Ursula von der Leyen plakken het nieuwe embleem op de mouw

Dit Defensiepact is de enige 

manier om ons te beschermen 

tegen dreigingen als de toe-

genomen beschikbaarheid van 

bemande én onbemande vlieg-

tuigen en explosieve projectielen.



TEKST /// MAJOR DOMINIK NESSLER, GERMAN ARMY CONCEPTS AND CAPABILITIES DEVELOPMENT CENTER (ACCDC, 

III 2 (1))/CONCEPTS/C2 OF ARTILLERY/JFS SECTION

UNDER THE CURRENT HEER2011 STRUCTURE, THE ARTILLERY IS ORGANI-
ZED INTO FOUR UNITS: 131 ARTILLERY BATTALION, 295 ARTILLERY  
BATTALION, 325 ARTILLERY DEMONSTRATION BATTALION AND 345  
ARTILLERY DEMONSTRATION BATTALION. AT THE TIME OF PLANNING  
THESE BATTALIONS AND THEIR STRUCTURAL PLACEMENT AT THE DIVISION 
LEVEL, THE MOST LIKELY OPERATIONAL SCENARIOS FOCUSED ON  
CONFLICT PREVENTION AND CRISIS MANAGEMENT MISSIONS. AS PRO- 
VIDED FOR UNDER THE INTEGRATED ARTILLERY SYSTEM, IT IS A FIRST  
FOR EACH FORMATION TO HAVE FULL CAPABILITY AS TO COMMAND  
AND CONTROL, RECONNAISSANCE, EFFECTS AND SUPPORT. 
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In addition to the MARS II rocket launchers and the PzH 2000 
armoured self-propelled howitzers, every formation has coordi-
nation elements as well as active and passive, airborne and 
ground-based reconnaissance and target location systems. In 
principle, it is thus possible to provide direct support to the  
maneuver forces and to locate targets out to a reconnaissance 
depth of around 60 miles as part of the firefight process, and to 
engage targets at a maximum range of 50 miles.

With its capabilities spectrum, the artillery contributes sig-
nificantly to Joint Fire Support (JFS) and multinational operations. 
JFS is defined as the capability to provide mutual support at the 
tactical level of land, air and naval forces, using national and 
multinational reconnaissance and weapon systems. The required 
coordination elements at all tactical command levels are 
represented in the organizational structure of the artillery units, 
and up to battalion level in the infantry. 
Besides target location, fire requests, fire control and combat 
assessment, their major task is to advise the respective com-
manders on the time-and-space effects of weapons available 
from the JFS integrated system. 

With this national and multinational coordination capability, the 
fire support procedures based on NATO standards, and the 
already existing Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA) 
technical interface between the C2 and weapons control sys-
tems of currently nine NATO nations, the artillery has not only 

unlimited interoperability using its ADLER C2 and weapons 
control system but is also among the forerunners in this 
command capability, which will be of utmost importance in  
future multinational operations (e. g. as part of the Very High 
Readiness Joint Task Force (VJTF)).

Future Challenges to the Artillery
The security situation for Europe and the Federal Republic of 
Germany has been drastically transformed over the past few 
years and is constantly changing. Potential threats along NATO’s 
eastern and south-eastern flank have again moved into the focus 
of the German and allied forces. Derived from the Bundeswehr’s 
mission, national and collective defense have seen a massive 
revival in importance, irrespective of all the other tasks. 

For the artillery – as the Army’s contribution to JFS – this means 
in concrete terms that the current capabilities of the integrated 
system of C2 - Reconnaissance - Effects - Support must be 
consistently further developed based on the threat situation. 
Apart from longer ranges, improved precision and scalable 
effects, it is important above all to counter the new threats. It is 
especially the Russia-Ukraine conflict, Syria’s civil war and the 
fight against the IS that have provided deep insights into a future 
operating environment. Answers must be found to the threats 
emanating from the massive employment of nano/micro UAS as 

The Integrated Artillery C2, Reconnaissance, Effects and Support 
System. Source: Bundeswehr

 Führung Command and Control

 Aufklärung Reconnaissance

 Wirkung Effects

 Ustg Support



part of an enemy’s passive and, above all, active electronic 
warfare; cyber-attacks; considerably more lethal types of 
ammunition available on the world market, and, last but not 
least, tactical nuclear weapons for airborne weapon systems or 
artillery systems, and the systematic manipulation of navigation 
systems. As compared to airborne weapon systems, the artillery 
has very high combat effectiveness because of its indepen-
dence of weather and terrain, its small logistic footprint in relation 
to its possible ranges of fire, the spectrum of targets that it is 
able to engage as well as its mobility, responsiveness and 
precision. 

A major lesson learned from the Russia-Ukraine conflict relates 
to the highly developed capabilities of the Russian networked 
short-range and long-range air defense and antiaircraft 
capabilities. It cannot be assumed that friendly forces will be 
able to achieve air superiority or air supremacy over a compa- 
rable enemy that has Anti Access/Area Denial Capabilities (A2/
AD).This would lead to the conclusion that, on the one hand, it  
is necessary for numerically and qualitatively superior long- 
range enemy artillery to be engaged by ground-based indirect 
fire of superior range. 

The spectrum of targets includes combat airfields, command 
and control facilities, logistic facilities, follow-on forces and,  
last but not least, nuclear carrier platforms. On the other hand, 
air forces and, possibly, naval forces may need to be supported 
by long-range artillery so as to gain air superiority – at least 
within a limited space and for a limited period of time – by 
engaging enemy air defense and antiaircraft assets (e.g. 
command posts, radar and weapon systems) during Sup- 
pression of Enemy Air Defense (SEAD) operations so that  
friendly aerial assets may be employed. 

Joint Fire Support Team (JFST), Light/Wheeled. 
Source: Bundeswehr

MARS II Rocket Launcher Firing GMLRS Unitary in VIDSEL, 
SWEDEN. Source: Bundeswehr
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Way Ahead
The MARS II rocket launcher system and the PzH 2000 howitzer 
will continue to be employed as carrier platforms in the medium 
term. Comprehensive measures to extend service life have been 
initiated especially for the PzH 2000, e. g. for its electronics, 
ammunition management, C2 capability and fire control. As for 
the MARS II launcher, it is important that in the short term the 
structural deficit of 18 launch systems should be remedied by 
upgrading from MARS I to MARS II. It is also of significance that 
the capability of improving target location accuracy should soon 
be fielded to our Joint Fire Support Teams (JFST) to enable them 
to fire the available GMLRS Unitary ammunition for the MARS II 
launchers and the soon-to-be-available VULCANO precision 
ammunition for the PzH 2000 howitzers with the degree of 
accuracy that is technologically feasible. 

Ground-based fire support is currently planned under the 
concept of sustainability in the bi-national Common Indirect Fire 
Systems (DEU-FRA, CIFS) framework, with due regard to the 
threat situation. The focus is on the holistic approach to  
the integrated system of C2, reconnaissance, effects and 
support as the DEU Army’s contribution to JFS and to NATO’s 
targeting process. The system design is characterized by 
modularity, tactical mobility, high agility, worldwide deployability, 
high active and passive protection, broadband communications, 
interoperability and scalable effects. 

As for the weapon systems, three complementary sub-systems 
are currently examined in greater detail, since there is no artillery 
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weapon system that would satisfy all the capability require- 
ments. Therefore, the weaponry system will probably comprise a 
155mm gun sub-capability with ranges up to 60 miles, a rocket 
sub-capability with ranges up to 180 miles as a minimum, and an 
airmobile component on medium transport helicopters with a 
firing range of up to 16 miles. The weapon systems, which 
complement each other as to their deployability and effects, are 
to be provided with ammunitions for the effective engagement  
of the entire expected target spectrum within a range of below  
2 miles and up to a minimum of 180 miles, including the 
interdiction of mechanized forces and the effective engagement 
of moving targets as well as infrastructure.
CIFS must also consider the negative demographic development 
in Germany. In the future, it will also be important to reduce the 
number of crew members needed for reconnaissance systems, 
C2 systems and weapon systems while simultaneously en-
hancing system robustness and performance. 
Consequently, the artillery’s future viability will require the 
consistent use of today’s and future technologies for automation, 
autonomization, robotics and miniaturization as well as effective 
active and passive protection systems. For example, plans are 
being made for a wheeled, fully automatic howitzer with an 
autonomous navigation capability (Remote Controlled Howitzer, 
RCH) as a component of the 155mm gun sub-capability. In  
a step-by-step approach, the required number of system 
operators is to be reduced to an initial crew of two, with the 
designed end state being a crewless, fully autonomous,  
remote-controlled howitzer capable of conducting the firefight  
in a highly agile shoot-and-scoot mode so that it will effectively 
outrun the enemy’s counterbattery fire. 

Future reconnaissance and target location systems must be on  
a par with the capabilities of future weapon systems as regards 
range, accuracy, resilience against kinetic and electro-magnetic 
interference/manipulations, real-time capability, and ease of 
operation. It is true for reconnaissance and target location, too, 
that there is not a single system that will cover all the require- 
ments. The required effects superiority can only be achieved by 
integrating passive and active, ground-based and airborne 
target location systems and weapon systems into a network 
under unified digital command.

The renewed focus on national and collective defense results in 
significant changes as to the operational requirements of land 
force digitization. A dynamic operating environment with a 
mobile conduct of combat operations across the entire spectrum 
of tasks and at all levels of intensity will require – among other 
factors – robust, highly responsive, flexible and reliable data links 
between command posts, combat vehicles, sensors and 
effectors. For the integrated system of artillery and JFS, it is 
necessary that both deployable and mobile elements be inte- 
grated. This integrated system is to be maintained in a joint, 
level-appropriate protected multinational information and com- 
munications network from the major unit level (Joint Fire Support 
Coordination Group) to the unit level (Joint Fire Support Coor- 
dination Team) and down to the individual soldier (Joint Fire 
Support Team). Real-time interaction with seagoing units  
and/or aircraft must be ensured. The Community of Interest 
Service STF (COIS STF) initiative launched by the German Army 
Concepts and Capabilities Development Center (ACCDC) takes 

these complex requirements into account. It is to be imple- 
mented in the context of the “Mobile Tactical Information 
Processing, Land” program (“MoTIV Land” for short). 
It describes the requirements for optimizing the near real-time 
fire support capability for all performance dimensions of land 
operations conducted in a multinational environment, and 
integrates all elements of the land forces’ integrated JFS system. 
In addition, it adapts the integrated artillery system to the  
service-oriented Bundeswehr IT system to provide for network 
enabled operations. 

Multinationality
As part of the Framework Nations Concept (FNC), Germany has 
assumed responsibility for the Joint Fire Support (JFS) cluster. 
As the framework nation, Germany coordinates the contributions 
from the participating member states. Every interested nation 
capable of providing specific high-level sub-capabilities or 
wanting to reduce specific capability gaps may subscribe to the 
concept to achieve NATO’s planning objectives. 

The integrated JFS system supports national and multinational 
land operations and multiplies its effectiveness and efficiency by 
its capability for joint and multinational use in all dimensions of 
the battlefield. So as to be able to train the required large 
numbers of highly qualified personnel and to sustain their pro-
ficiency, an International Joint Fire Support Training Unit is 
currently being established at Idar-Oberstein under the umbrella 
of NATO’s FNC, with Germany being the framework nation. The 
quality of training and skill retention is to be enhanced and 
interoperability is to be promoted through the shared use of  
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Dutch JFST during GRIFFIN STRIKE at Baumholder. 
Source: Bundeswehr / Michael Schweikard

Real-time interaction 

with seagoing units and/or 

aircraft must be ensured.
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the required cost-intensive resources, such as flying hours of 
airborne weapon systems and ammunition. Another example of 
lived interoperability is the multinational organizational structure 
of the artillery battalion of the Very High Readiness Joint Task 
Force (VJTF) 2019. The core elements of this artillery battalion 
hail from Germany, with DEU providing the battalion headquarters, 
a reconnaissance battery, a rocket artillery battery and a PzH 
2000 tube artillery battery. The German forces are augmented  
by a PzH 2000 battery from the Nether-lands, an M109 battery 
from Norway, a 105mm towed howitzer battery from Belgium, 
plus the logistic forces and the coordination elements for each 
involved nation’s JFS. 
To be able to comply with the interoperability requirement in the 
area of C2 and weapons control systems, the high requirements 
of the JFS system regarding real-time performance and un-
ambiguity of requests for, and the assignment of, indirect fire 
with regard to multinational fire support are met already today by 
the international ASCA interface. ASCA allows real-time coope-
ration of the member states’ artillery units at the tactical level. 
Whereas, until recently, there were five member states (USA, 
DEU, FRA, TUR and ITA), the ASCA community has since grown 
to nine nations, including DNK, NLD, GBR and NOR today. Ten 
other nations, mainly from Eastern Europe, are highly interested 
in subscribing to the interoperability program. Upon subscription, 
they will be capable of fully automated exchange of digital data 
including, for example, status reports and met messages as  
well as requests for mutual fire support. 

Summary
With its current capabilities and its structural representation, the 
artillery is well prepared for stability operations. The ADLER C2 
and weapons control system and the ASCA interface make it a 
forerunner and driver of multinational cooperation. 

To counter current and future threats in the context of national 
and collective defense, the capabilities of ground-based in-
direct fire in the overall system of C2-Reconnaissance-Effects-
Support must be further developed as part of the CIFS project, 
and subsequent funding of procurement must be ensured. 
Besides, it is also important to achieve effects superiority across 
the German armed forces’ full spectrum of tasks in a multinational 
environment by threat- and level-appropriate representation of 
artillery/JFS in the Army’s capability profile.

Organizational Structure of the VJTF 2019 Multinational 
Artillery Battalion. Source: Bundeswehr

Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA). 
Source: Bundeswehr / Konrad Leitner

With its current capabilities 

and its structural representation, 

the artillery is well prepared 

for stability operations.
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In het veld tussen Rhenen en Wageningen, zo’n anderhalve 
kilometer ten noordoosten van de Grebbeberg, staan een stuk  
of twintig mannen in groene camouflagepakken. Op hun  
hoofden prijken kwartiermutsen en baretten met artillerie-
emblemen. Voor de groep kanonniers staat een man in 
burgerkledij. Serge Blom, historicus en docent van het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, verzorgt regelmatig 
battlefieldtours voor Defensie-eenheden. Vanmiddag loodst  

hij de staf van het Vuursteun Commando langs en over de 
Grebbeberg. Druk wijzend richting de posities van de Neder- 
landse troepen en de manoeuvres van de oprukkende Duitsers, 
vertelt historicus Blom over de mislukte verdediging van de 
Grebbeberg in mei 1940. ‘Het ging al mis in vredestijd. De 
Nederlandse militairen waren matig opgeleid en getraind. Daar- 
naast maakten Duitse officieren ongehinderd spionagereizen 
door het neutrale Nederland om inlichtingen te verzamelen over 

TEKST EN FOTO’S /// ROGIER KOEDIJK. DIT ARTIKEL BETREFT EEN HERPUBLICATIE. HET VERSCHEEN EERDER IN HET 

MAGAZINE FREDERIK (NUMMER 2, ZOMER 2017) VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE.

IN MEI 1940 WAS IN HET NEDERLANDSE VERDEDIGINGSPLAN EEN VOOR- 
NAME ROL WEGGELEGD VOOR DE ARTILLERIE. TOCH KWAM ER IN DE  
SLAG OM DE GREBBEBERG NAUWELIJKS VUURSTEUN. OP BATTLEFIELD-
TOUR MET EEN DEFENSIEHISTORICUS EN HET VUURSTEUN COMMANDO 
VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT.
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de zwakke plekken in de verdediging.’ Die werden gevonden bij 
Wageningen, waar de linie het minst diep was. Bovendien was 
daar geen inundatie (onderwaterzetting).

Lonende doelen
Op en rond de Grebbeberg stonden destijds zes artillerie- 
afdelingen met in totaal 64 geschutstukken. Die stamden deels 
nog uit de periode van de Eerste Wereldoorlog en daarvoor, 
zoals het kanon 7 Veld en de houwitser 15L17. 
Na het uitbreken van de gevechten in de vroege ochtend van  
11 mei, kwam er nauwelijks ondersteuning van de artillerie. En 
dat terwijl vuursteun juist essentieel was in het Nederlandse 
verdedigingsplan. Artillerievuur moest de tegenstander tot staan 
brengen en de infanterie ondersteunen in het verdere verloop 
van het gevecht.

Slechts mondjesmaat bestookten de batterijen de Duitse troe- 
pen die door het zuidelijke deel van de Grebbelinie probeerden 
te breken. Dat was mede het gevolg van moeizame com-
mandovoering. Een deel van de verbindingsmiddelen, waaraan 
al een tekort bestond, was uitgevallen na de eerste Duitse 
beschietingen. Bovendien waren de communicatielijnen erg 
lang: een vuursteunaanvraag moest langs een aantal tussen-
stations voordat commandanten hun fiat konden geven. Daar 
kwam nog bij dat sommige afdelingen niet in staat waren op de 
gewenste posities te vuren, bijvoorbeeld doordat bomen in de 

Foto links en hierboven: NIMH-historicus Serge Blom leidt  
artilleristen van het Vuursteun Commando over het voormalige 
strijdtoneel (Gerben van Es/Mediacentrum Defensie)

Een batterij 7 Veld in stelling, hier nog tijdens de mobilisatie (NIMH)



weg stonden. Door beroerde situational awareness deden de 
infanterie-commandanten in de frontlijn geen vuursteunaan-
vragen. ‘Ze zagen geen ‘lonende doelen’ omdat de Duitsers  
met hun stoottroepentactiek voortdurend in kleine groepen  
in beweging waren’, legt Blom uit. 
Ook de hogere legerleiding was slecht op de hoogte van de 
situatie op het strijdtoneel, waardoor nauwelijks bevelen tot 
artillerievuur werden gegeven. Vooral de commandant van het IIe 
Legerkorps, generaal-majoor der Artillerie Jacob Harberts, 
maakte grove inschattingsfouten. Hij onderschatte stelselmatig 
de kracht van de Duitse aanvallers.
Op basis van waarneming vanaf de Grebbeberg bracht de 
divisieartillerie wel vuur uit. Op 11 mei voeren twee van de zes 
afdelingen een aantal keer beschietingen uit op de voor- 
postenstrook, het gebied tussen de Grift (het huidige Valleikanaal) 
en Wageningen. Het uitblijven van grootschalig, goed ge-
coördineerd artillerievuur had rampzalige gevolgen. De Neder- 
landse verdediging stortte als een kaartenhuis ineen. Aan het 
eind van de middag van 11 mei viel de voorpostenstrook. De 
Duitse troepen stonden aan de voet van de Grebbeberg.
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Tegenstoten zonder vuursteun
De artilleristen en de historicus verplaatsen zich naar de 
Grebbeberg. Onderweg passeren ze het Militair Ereveld Greb-
beberg. Honderden witte stenen in lange, strakke rijen. Het is de 
meest zichtbare en indrukwekkende herinnering aan de ver-
woede slag die in mei 1940 in de omgeving van het Utrechtse 
Rhenen is gevoerd. De bossen op de Grebbeberg herbergen  
nog overblijfselen van de strijd. Hier en daar komen restanten 
van gietstalen koepelkazematten onder de bladeren en de 
begroeiing tevoorschijn.

In het bos op de oostelijke rand van de heuvel, met uitzicht 
richting Wageningen, vervolgt Blom zijn verhaal. 
Op 12 mei namen Duitse troepen deze hoek van de Grebbeberg 
in, vertelt hij. Ze waren door de frontlijn gebroken en stonden 
midden in de hoofdweerstandsstrook. ‘Met artillerievuur had de 
vijand vervolgens moeten worden afgegrendeld, maar door 
slechte communicatie tussen de divisieartilleriecommandant en 
de infanteriecommandanten gebeurde dat niet’, aldus de 
historicus. De batterijen werden nauwelijks ingezet tijdens 
tegenstoten van Nederlandse troepen, mede uit vrees eigen 
troepen te raken. Blom: ‘Het was chaos in de commandovoering.’

Militair Ereveld Grebbeberg. (Gerben van Es/Media 
Centrum Defensie)

(‘Groene Serie’ Hoofddeel III, deel 3 (kaarten), verdedigingslijnen)

De Grebbelinie bestond uit een aantal verdedigingslijnen. 
De militairen in de voorpostenstrook (tussen de frontlijn  
en Wageningen) hadden een waarschuwende en weer- 
stand biedende taak. Tussen de frontlijn en de stoplijn lag 
de hoofdweerstandsstrook, hier gold een ‘absoluut verbod 
om eenig te verdedigen terreingedeelte prijs te geven’. 

De Nederlandse verdediging was grotendeels gebaseerd 
op de statische oorlogvoering van de Eerste Wereldoorlog, 
met de nadruk op vuursteun en niet op manoeuvre. De 
Duitsers hanteerden daarentegen een beweeglijke stoot- 
troepen/infiltratie-tactiek.
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Samenspel
Blom vervolgt: ‘In de meidagen van 1940 bestond bij de infan-
terie ook onvoldoende kennis over hoe de artillerie de manoeuvre 
kon ondersteunen.’ Kolonel Marc van Ockenburg, commandant 
van het Vuursteun Commando, haakt daarop in: ‘Gezamenlijke 
oefeningen tussen infanterie en artillerie zijn essentieel voor  
het samenspel tussen manoeuvre en vuursteun. Dat zouden wij 
nog vaker moeten doen, dan ontstaat er kennis en vertrouwen.’

Tegenwoordig is die coördinatie geprofessionaliseerd. De he-
dendaagse vuursteun beschikt over gespecialiseerde en goed 
getrainde Fire Support Teams, waarnemers die voor in het veld 
liggen om het vuur op de juist plaats te leiden. Bovendien 
beschikt het leger nu over betere communicatieapparatuur. 
Om over moderne waarnemingsmiddelen als drones maar niet 
te spreken. In mei 1940 hadden artillerieofficier-waarnemers 
slechts ultra korte golf radio’s, waarvan de accu’s al vrij snel 

uitgeput raakten. Terwijl de lucht steeds dreigender wordt, rondt 
Blom de battlefieldtour af: ‘Op 13 mei deden Nederlandse 
troepen nog een poging tot een grote tegenaanval. Er had 
stormvuur gegeven moeten worden om de Duitse troepen terug 
te dringen terwijl de Nederlandse militairen oprukten. Helaas 
bleef rechtstreekse artillerieondersteuning uit.’ De tegenaanval 
mislukte, zeker na luchtaanvallen door Duitse Stuka-duik-
bommenwerpers. De Slag om de Grebbeberg was verloren. 
Kolonel Van Ockenburg: ‘Bij Scherpenzeel, halverwege de  
Grebbelinie, verliep de samenwerking tussen de artillerie en de 
infanterie veel beter. Mooi voer voor een volgende tour.’
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De artillerie beschikte over diverse soorten vuur. Zo kon  
zij ‘afsluitingsvuur’ uitbrengen op een tactisch belangrijk 
punt zoals een weg of een brug. Het zeer intensieve 
‘stormvuur’ diende om een aanval vernietigend af te  
slaan. Voor kleine doelen was er ‘concentratievuur’.

Gezamenlijke oefeningen 

tussen infanterie en artillerie 

zijn essentieel voor het 

samenspel tussen manoeuvre 

en vuursteun.
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Kolonel Han Bouwmeester is universitair hoofddocent militaire strategie en landoptreden bij de Faculteit Militaire Wetenschappen  
aan de Nederlandse Defensie Academie. De auteur dankt luitenant-generaal b.d. H. Sonneveld (Kolonel van het Korps Rijdende 
Artillerie), Prof. Dr. B. Schoenmaker (Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie), luitenant-kolonel R. Sijbrandi  
(Commandant Korps Rijdende Artillerie), luitenant-kolonel b.d. M. van Pelt (Directeur Museum Korps Rijdende Artillerie) en  
Dr. A. ten Cate (Nederlands Instituut voor Militaire Historie) en de bibliotheek van de Nederlandse Defensie Academie voor  
hun ondersteuning bij de totstandkoming dit artikel.

HET KORPS RIJDENDE ARTILLERIE KENT EEN RIJKE HISTORIE MET  
DEELNAME AAN VELE VELDSLAGEN EN, MEER RECENT, VELE OPERATIES.  
ARTILLERIE IS VAN OUDSHER EEN BELANGRIJK WAPEN OP HET SLAGVELD. 
ZIJ IS VAAK SAMEN MET ANDERE VORMEN VAN VUURSTEUN, ZOALS  
MORTIEREN EN DE INZET VAN HET LUCHTWAPEN, DOORSLAGGEVEND  
IN HET GRONDGEBONDEN GEVECHT. DE RECENTE MISSIE IN URUZGAN  
GETUIGDE DAAR WEER VAN. HET KORPS STAAT OOK BEKEND OM ZIJN  
CEREMONIËLE ROL EN OM HET OPVALLENDE HOOFDDEKSEL, DE  
KWARTIERMUTS, EN HET JASJE VAN HET CEREMONIËLE TENUE, DE  
DOLMAN. AAN DAT JASJE EN HET PAARDRIJDEN ONTLEENT HET  
KORPS DE BIJNAAM DE ‘GELE RIJDERS’.
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De trots en de saamhorigheid, samen de korpsgeest genoemd, 
zijn belangrijk voor het korps. De korpsgeest is enerzijds een 
resultante van de geschiedenis, de taken en het mooie uniform, 
anderzijds draagt het er aan bij dat de rijders hun militaire taken, 
hoe heftig en veelzijdig ook, met elan en als eenheid uitvoeren. 
Dit artikel besteedt aandacht aan de oprichting, de historie, en 
de reputatie van de rijdende artillerie in Nederland tot aan 1830. 

Het ontstaan
De rijdende artillerie ontstond door ingrijpende wijzigingen in de 
wijze van oorlogvoeren in de tweede helft van de achttiende 
eeuw. De mobiliteit van troepen werd steeds belangrijker met 
zelfstandig opererende cavalerie eenheden, en daar hoorde 
geen trage artillerie bij. De Pruisische Koning Frederik de Grote 
besloot in 1759 een brigade van tien 6-ponders te formeren, 
nadat eerder de Russen hier ook al mee hadden geëxperi-
menteerd. Deze 6-ponders bestonden uit een kanonloop 
gemonteerd op een lichte affuit met voorwagen, getrokken door 
zes paarden. Ook de stuksbediening verplaatste zich te paard, 
en hiermee onderscheidde de rijdende artillerie zich van de 
gewone artillerie. De Pruisische vinding kreeg navolging in 
Frankrijk. De Fransman Jean-Baptiste de Vaguette de Gribeauval 
had de Pruisische rijdende artillerie leren kennen toen hij met 
Oostenrijk tegen de Pruisen vocht. In 1774 zorgde hij er voor  
dat ook het Franse leger lichtere stukken kregen. Hij wist de 
mobiliteit van de affuit en voorwagen aanzienlijk te verbeteren. 
Uiteindelijk ging Frankrijk er in 1792 toe over om een vaste 
eenheid rijdende artillerie op te nemen in het leger. Andere  
landen volgden. Zo werd in februari 1793 in Engeland de Royal 
Horse Artillery opgericht. 

Het Staatse leger bleef niet achter. Het Staatse leger had naam 
gemaakt door professionalisering van organisatie en optreden, 
en door verregaande standaardisatie van wapens. Op 9 januari 
1793 ontving de Raad van State van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, belast met het toezicht op het leger, een voorstel 
van stadhouder Willem V tot oprichting van twee brigades 
rijdende artillerie. De Raad van State ging akkoord met het 
verzoek en legde het op 21 februari 1793 voor aan de Staten-
Generaal, gevormd door afgevaardigden van de zeven autonome 
gewesten van de Republiek, die nog dezelfde dag instemde. Het 
plan kwam in een stroomversnelling doordat de Republiek sinds 
1 februari 1793 in oorlog was met het revolutionaire regime van 
Frankrijk, een oorlog die zich korte tijd later ook op Staats 
grondgebied afspeelde.

De eerste krijgsverrichtingen
De eerste brigade rijdende artillerie zag in Utrecht het levenslicht, 
gevolgd door een tweede brigade die in Den Haag tot stand 
kwam. De twee nieuwe brigades namen al snel deel aan de strijd 
van het Staatse leger tegen de Fransen. 

De rijdende artillerie leverde strijd op het huidige Belgische en 
Nederlandse grondgebied bij plaatsen als Charleroi, Fleurus en 
Willemstad en trok zich later terug bij Schoonhoven, Haastrecht 
en Gouda. Vervolgens betrok de rijdende artillerie stellingen bij 
de verdediging van Nijmegen en Gorinchem. De inspanningen 
waren tevergeefs. Frankrijk veroverde de Nederlanden en stichtte 
de Bataafse Republiek naar voorbeeld van de eerder opgerichte 
Franse republiek. De rijdende artillerie, gereduceerd tot een 
brigade, maakte deel uit van het nieuw geformeerde Bataafse 
leger. Voor de meeste officieren was geen plaats in de Bataafse 
rijdende artillerie vanwege oranjegezindheid. Zij namen dienst in 
legers van andere landen, niet ongewoon in die tijd. 

Vier officieren gingen door in de Bataafse rijdende artillerie, te 
weten kapitein In de Betou en de luitenants Paravicini di Capelli, 
Seeger en Sprecher de Bergnegg, de overige officieren ontvingen 
hun ‘Versorgte Demissie’. De Bataafse rijdende artillerie had 
moeite met de vulling. De aanvankelijke sterkte was beneden de 
maat. De twee compagnieën rijdende artillerie hadden in totaal 
76 man. Frankrijk bepaalde niettemin, ondanks de ondervulling, 
dat de Bataafse republiek de helft van haar troepen beschikbaar 
diende te stellen voor de veldtochten die Frankrijk zou gaan 
ondernemen. 

De rijdende artillerie kwam aldus in 1799 in actie tegen de 
Engelse en Russische troepen, die in Noord-Holland aan land 
waren gekomen. Engeland en Rusland vormden samen met 

“Qui lance la foudre 
au combat?”

Strofe uit het derde couplet van het Lied der Rijdende Artillerie

De Gele Rijders in ’t Duin van G.H. Breitner
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Oostenrijk een coalitie. Zij besloten om Frankrijk en haar 
bondgenoten op drie verschillende locaties aan te vallen. De 
Bataafse Republiek was één van deze doelen. De rijdende 
artillerie voerde een verbeten strijd bij de herovering van Bergen, 
Schoorldam en Oudkarspel. Het Bataafse leger wist samen met 
Franse troepen de Britten en Russen steeds meer naar het 
noorden terug te dringen. Uiteindelijk tekenden de partijen een 
overeenkomst. De Britse en Russische troepen kregen een vrije 
aftocht. De rijdende artillerie had indruk gemaakt. De Franse 
generaal Jean-Baptiste Dumonceau was lyrisch: “De rijdende 
artillerie is verre boven alle lof. Geen artillerie bestaat er die 
dapperder is!” 

Een jaar later nam een compagnie van de Bataafse rijdende 
artillerie deel aan de Franse veldtocht gericht tegen het 
Oostenrijkse leger. In 1805 kwam een compagnie Bataafse 
rijdende artillerie in actie tijdens de slag bij Austerlitz en bij de 
verovering van Ulm. 

Napoleon Bonaparte, inmiddels keizer van Frankrijk, verdreef  
dat jaar raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck, hoofd 

van de Bataafse Republiek, en installeerde zijn broer Lodewijk 
Napoleon als koning. De Bataafse Republiek ging over in het 
Koninkrijk Holland. Al snel deed Napoleon een beroep op de 
Hollandse rijdende artillerie. In 1806 begon een twee jaar durende 
veldtocht tegen Pruisen en zijn bondgenoten, waarbij de rijders 
in Zweeds Pommeren strijd leverden bij het beleg van Stral- 
sund, en later in de vermaarde slag bij Friedland, thans gelegen 
in de Baltische regio, tegen de Russen.

Spanje en Rusland
In 1808 vormde Koning Lodewijk Napoleon, in opdracht van zijn 
broer, een zogeheten Hollandse Brigade onder leiding van 
generaal-majoor David Hendrik Chassé, later Baron Chassé. De 
Hollandse Brigade, waarvan ook een compagnie rijdende 
artillerie deel uitmaakte, kwam al snel in actie. Napoleon had in 
Madrid zijn broer Josef als koning geïnstalleerd. In die stad was 
een opstand uitgebroken, die oversloeg naar heel Spanje en 
Portugal. Voor de Engelse regering was dit een reden om troepen 
naar het Iberisch schiereiland te sturen. Napoleon had troepen 
nodig en daarom begon de Hollandse Brigade een lange tocht 
naar Spanje. De Spaanse veldtocht was de zwaarste uit de 
geschiedenis van de Nederlandse rijdende artillerie. In totaal 
legden man en paard meer dan zesduizend kilometer af onder 
zeer erbarmelijke omstandigheden. Er was grote uitval bij mens 

Hollandse Gele Rijders brengen een kanon in stelling tijdens 
het beleg van Stralsund, 1809
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en dier. Uitgeputte paarden werden tijdens de veldtocht ver-
vangen door muildieren. 

De veldslag bij Ciudad Real, die op 27 maart 1809 plaatsvond, 
gevolgd door Talavera op 28 juli 1809, en Almonacid op 11 
augustus 1809, vergden veel van personeel en paarden. 
De slag bij Ocaña, die later dat jaar op 19 november werd 
uitgevochten, was de belangrijkste krijgsgebeurtenis in de 
veldtocht naar Spanje. De Spanjaarden hadden namelijk in 
Andalusië een omvangrijk leger verzameld om zich een weg naar 
Madrid te banen. De rijders werden later overladen met roem. 
Vooral het optreden van kapitein Paets, de compagnies-
commandant, de tweede luitenant Ramaer en de opper-
wachtmeester De Seyff, de compagnies opper, spraken tot de 
verbeelding. In 1813 marcheerde de compagnie via het Franse 
Perpignan en Lyon naar het Duitse Dresden en Leipzig om daar 
nog strijd te leveren tegen het Oostenrijkse leger.

Ondertussen waren de Engelsen in 1809 in Zeeland geland, 
waardoor een andere compagnie rijdende artillerie, net 
teruggekeerd uit Stralsund, daarheen werd gedirigeerd. Deze 
compagnie, samen met andere eenheden, was zeer succesvol in 
het afslaan van de Britse aanval. Een derde compagnie rijdende 
artillerie voegde zich bij de Grande Armée van Napoleon om te 
gaan deelnemen aan de onfortuinlijke veldtocht naar Rusland. 
De compagnie heeft in 1812 gevochten tijdens de slag bij 
Borodino, gelegen aan de rivier de Moskva zo’n 125 kilometer 
ten westen van Moskou.

Op 14 september bereikte de compagnie Moskou zelf, en het 
gerucht deed al snel de ronde dat de Hollandse rijdende artillerie 
“het Kremlin zou hebben opgeblazen.” De commandant van de 
compagnie rijdende artillerie zou munitiewagens tegen het 
Kremlin hebben laten plaatsen om ze vervolgens te laten 
exploderen. Het verhaal is nooit opgehelderd, maar draagt wel 
bij aan de mythevorming van de rijdende artillerie. De Grande 
Armée trof een verlaten Moskou aan, en Napoleon voelde zich 
bedrogen. Hij was slachtoffer geworden van Russische 
maskirovka. Hij ging over zijn culminatiepunt en in de herfst van 
1812 aanvaardde hij uit bittere nood de terugtocht. Deze 
terugtocht vond plaats onder extreem slechte weersom-
standigheden en eiste vele levens. Geen van de officieren der 
rijdende artillerie overleefde de Russische veldtocht, slechts drie 
onderofficieren keerden terug. Dat waren de opperwachtmees-
ter Augustijns en de wachtmeesters De Bruin en Arends.

Quatre Bras en Waterloo
In 1813 herkregen de Nederlanden hun onafhankelijkheid. 
Erfprins Willem Frederik van Oranje, de oudste zoon van de 
laatste stadhouder, landde eind november 1813 bij Scheveningen. 
Enkele dagen later nam hij als soeverein het bestuur over het 
land op zich. Eén van zijn eerste initiatieven was het vormen van 
een eigen leger, waarin hij rijdende artillerie opnam. Voor het 
eerst kwam er een heus korps, bestaande uit een staf en acht 
compagnieën. Het kreeg Utrecht als standplaats. Door gebrek 
aan oefenmogelijkheden streek het korps later neer in Den Bosch 
en Breda. Begin 1815 bereikte Nederland het bericht dat 
Napoleon vanuit zijn verbanningsoord Elba was ontsnapt. 
De soevereine vorst in Nederland, erfprins Willem Frederik, riep 
zichzelf uit tot Koning Willem I en bracht zijn leger op voet van 

oorlog. De koning stelde een troepenmacht van ca 30.000 man 
ter beschikking aan de hertog van Wellington, die een Brits-
Hannoveraans leger onder bevel had. Dit leger zou zich verenigen 
met het Pruisische leger onder leiding van generaal Gebhard von 
Blücher, die op weg was naar de zuidelijke Nederlanden. 
Gezamenlijk zouden ze Napoleon en zijn Grande Armee 
uitschakelen. Napoleon wilde, op zijn beurt, zo snel mogelijk met 
beide geallieerde legers afrekenen en rukte op in noordelijke 
richting. Zijn linkervleugel stuitte op 16 juni bij Quatre Bras echter 
op felle tegenstand, terwijl zijn hoofdmacht op die dag bij Ligny 
de Pruisen wist te verslaan. 

Quatre Bras was een kruispunt van wegen, en vormde een 
belangrijke schakel in de verbinding van de geallieerde legers 
van Wellington en Blücher. Het Nederlandse detachement, 
gelegen even ten zuiden van Quatre Bras, kreeg een zware 
aanval te verduren. De batterij rijdende artillerie van kapitein 
Adriaan Bijleveld wist met zes 6-ponders en twee houwitsers 
manmoedig stand te houden. De Prins van Oranje, de latere 
Koning Willem II, kreeg zodoende de tijd om zijn verdediging te 
organiseren om de komst van Britse eenheden af te wachten. 
Het Nederlandse optreden bij Quatre Bras vertraagde de Franse 
opmars aanzienlijk. Het gaf Wellington voldoende gelegenheid 
met zijn hoofdmacht een sterke opstelling te betrekken ten 
zuiden van het dorp Waterloo, verscholen achter een lichte 
verhoging in het terrein. 

De Nederlandse rijdende artillerie was tijdens de slag bij Waterloo 
verdeeld over drie divisies. De rijders schoten onder meer met 
kartetsen, metalen bussen gevuld met kleine kogels, en wisten 
daarmee veel Franse troepen uit te schakelen. Zij speelden 
vooral een rol bij het terugslaan van aanvallen van de Franse 
Keizerlijke Garde toen de strijd al uren duurde. 

Uiteindelijk wist Wellington met hulp van de Pruisen Napoleon  
te verslaan. Beide krijgsverrichtingen, Quatre Bras en Waterloo, 
staan tegenwoordig met het jaartal 1815 op de standaard van 
het Korps Rijdende Artillerie. Maar liefst 41 leden van het  
Korps Rijdende Artillerie kregen voor hun optreden bij Quatre 
Bras en Waterloo een Militaire Willems-Orde uitgereikt. Kapitein 
A.R.W. Gey van Pittius werd zelfs benoemd tot Ridder Militaire 
Willems Orde 3e klasse vanwege de ‘leeuwenmoed die hij  
bij Quatre Bras had getoond.

De Grande Armée trof 

een verlaten Moskou aan, 

en Napoleon voelde 

zich bedrogen.
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Thema artikel

(STICHTING) NEDERLANDS ARTILLERIE MUSEUM
Na een audit in 2017 waarbij het nodig papierwerk moest  
worden verzameld en gecontroleerd, kreeg de stichting NAM  
het verlossende bericht dat zij wederom is aangemerkt als  
“Geregistreerd Museum”. 

Dat betekent dat het NAM (c.q. de HCKVA) de komende jaren 
weer voldoet aan de kwaliteitsnormen zoals we die kennen bij 
burgermusea in Nederland. Een heet hangijzer was het toepas-
sen van de Gouvernance Code voor Cultuur door het bestuur en 
de Ethische Code door alle vrijwilligers. Deze toekenning heeft 
ook een positief effect naar het predicaat Culturele ANBI, waar-
door giften aan de stichting NAM aftrekbaar zijn bij Uw opga-
ve Inkomstenbelasting. Ook voor het uitleenbeleid van bv. het  
Nationaal Militair Museum. Complimenten voor alle vrijwilligers 
voor hun enthousiasme en inzet om dit resultaat te bereiken.

Geschiedenis & Traditie
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Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde worden diverse artilleris- 
tische artikelen aangeboden. Onlangs zijn weer een aantal 
fraaie (en zeer betaalbare) miniatuurkanonnen in het assorti-
ment opgenomen. De prijzen variëren van € 1,75 tot € 5,95.  
De grootste heeft een puntenslijper onder de affuit, dus zeer 
geschikt voor de potloden van Uw (klein)kinderen. 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.

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

Na de info in SB 
2018-1 zijn er geen 
nieuwe antwoorden  
binnengekomen 
over de koperen of
over de houten meet-
instrumentjes.



De maquette van de oude Frederikkazerne die voorheen op-
gesteld was in paviljoen 3, is door de herinrichting van de  
Expositie mei 1940 overtollig geraakt. Dit prachtige object is  
ook helaas te groot voor opslag in ons depot en dreigt te  
worden vernietigd tenzij er een nieuwe locatie voor wordt  
gevonden. Wie helpt?
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Van dhr Henk Bouman kregen wij een voor ons onbekend 
instrument ter beoordeling aangeboden. Hij kreeg van 
iemand een tip om de HCKVA te benaderen en i.v.m. het 
opschrift “DOEL” was dit nog niet zo’n gekke tip... 

Het opschrift “BREEDTE-
VERDEELING” (met 2x de E) 
duidt op een oud instrument. 

De afmetingen van het instrument zijn: ingevouwen 11,5 cm en 
uitgevouwen 22 cm. 

Wie helpt ons en dhr Bouman verder?

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

• Dhr. Bjornar Rishaug: een baretembleem en twee 

 kraagspiegels cavalerie;

• Dhr. R. Beumer: een goederenzak met PGU;

• Owi art L. van Dijk: Landkaart Uruzgan;

• Maj art b.d. E. Janse: 4x metalen doos met vakjes 

 (legergroen), diverse bladen en tijdschriften;

• Maj(R) art b.d. van der Plas: een brochure “Verdun 

 inzet Artillerie“;

• TV Omroep Hattem: een DVD reportage bezoek aan 

 HCKVA;

• Dhr. R. de Wilde: een jubileumbord Artillerie 1677-1977;

• Mw. V.L. Ritschie: een oorlogsherinneringskruis, een 

 aantekenboekje, diverse foto’s, een boekje Verdronken

  land Walcheren;

• Kol art b.d. J. van Ballegooij: een huls (25 ponder);

• Lkol art b.d. Hendriks: een complete serie boeken van 

 Dr L. de Jong;

• Genm art b.d. P.H.M. Messerschmidt: een GT/AT cpl 

 met pet , handschoenen en cape, 2x DT, een borstzak-

 embleem KMA, een regenjas en een winterjas;

• Mw. Vrolijk d.t.v. lkol (R) art b.d. C.J. van Harmelen: 

 een boek 6 ARVA in Ned . Indie 1946-1950 over mil 

 luchtvaart, een brevetboekje KNIL res tlnt art J. Vrolijk, 

 een draaginsigne mil vlieger, een logboek 41 RVA 

 (verhalen en wetenswaardigheden);

• VUSTCO-LARIT d.t.v. maj art P. van der Smissen: 

 exercitiemunitie (3x granaat 155 mm, een tijdbuis, 

 een schokbuis en 3 x kardoes 155 mm in kisten);

• Dhr. E. van den Berg: een brochure ‘Lgen art b.d. 

 T. Meines, erevoorzitter VP;

• Dhr. Hermeling: een schaalmodel Russische tank T-72. 

Alle schenkers worden bij deze hartelijk bedankt voor hun 
bijdrage om het Artilleristisch erfgoed te completeren.

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

In de bibliotheek van het Artilleriedocumentatiecentrum is een 
boekwerkje aanwezig ‘Het GIETWEZEN in ’s Rijks IJzer-Giete-
rij te Luik’ Helaas ontbreken de prenten die in het boek aan- 
wezig zouden moeten zijn. Wie kan ons helpen aan het boek-
je met prenten of aan de mogelijkheid om een kopie te maken 
van de prenten.
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BEVORDERINGEN BEVORDERINGEN

ACTIEVE DIENST VERLATEN

Rang Naam Wapen

Kol E.E. Lobbezoo Art
Lkol P.P.B.F. Willems Art
Maj P.H. de Koning Art
 R.A.W.M. Gabriëls Luart
 F.H.L. van Lawick van Pabst Art
Kap S.V.A. van den Elsen  Art
 J.A.W. Dieben  Art
 D.E. Gerritsen Art
 J. van den Berg  Art
 A.G. Veltman  Art
 S.M.P. Goris  Art

Rang Naam Wapen

Elnt W.P. Noordenbos Art
 P. van der Stege Art
 G.E. Riela  Art
 S.A. van der Meer  Art
 N. Jeuring Luart
 B. van der Ven Luart
 P. Deeder Luart
Tlnt A. Bax Art
 D. Herkelman Art

Rang Naam Wapen

Maj J. Overduin Art
Kap T. Boekhout Art
 T. van Driel Art
 D. Manning Luart
Elnt A.J. Kaijser Art
 L.A. Sinke Art

Rang e/o Titel Naam Plaats Overlijdensdatum  Leeftijd

Elnt (R) b.d. H.J. Reitsema Arnhem 26 maart 2018 80 jaar

Kap (R) b.d. Mr H.W. Raven Mijnsheerenland 8 april 2018 87 jaar

Kap b.d. I.J. Faas Peniche 27 april 2018 72 jaar

Lkol (R) b.d. Ir T. Regtuijt Elst (Gld) 11 juni 2018 80 jaar

OVERLEDEN
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Datum jaar Rang / titel / naam woonplaats

01 aug 86 jaar Elnt (R) b.d. P.W.J. Merx Lent-Nijmegen

02 aug 86 jaar Maj (R) b.d Ing F.G.A.J.M. Geertsen Heilig Landstichting 

03 aug 86 jaar  Lkol b.d. H. Niemeijer Assen

04 aug 90 jaar  Kap b.d. W.J. Kerseboom Geertruidenberg

09 aug 82 jaar  Lkol (R) b.d. Ing P.J. Antonissen Voorburg

09 aug 82 jaar  Maj b.d. J. Brethouwer Etten-Leur

10 aug 81 jaar  Kap b.d. D.J. Nikkels ‘t Harde

14 aug 82 jaar  Elnt (R) b.d. J. Baarda Sneek

17 aug 90 jaar Kol b.d. E.J. Noorman  Doorwerth

17 aug 87 jaar  Kap (R) b.d. Ir A. baron van Dedem Baarn

29 aug 87 jaar  Kol b.d. R.W. Hoksbergen Soest 

01 sep 92 jaar  Lkol (R) b.d. Mr M. Enschedé Aerdenhout

03 sep 87 jaar  Kap b.d. H.C. Bosker Loenen (GLD)

09 sep 84 jaar  Lkol b.d. W. Hendriks Havelte

11 sep 84 jaar  Maj b.d. A.H.D. van Gijzel Apeldoorn

17 sep 82 jaar  Maj (R) b.d. MJD Prof Mr H. Franken ‘S-Gravenhage

17 sep 81 jaar  Elnt (R) b.d. Dr G. Walstra Burgum

21 sep 82 jaar  Elnt (R) b.d. E.O. Matray Leusden

22 sep 82 jaar Kap (R) b.d. M.E. van Leeuwen  Oegstgeest

22 sep 80 jaar  Kap (R) b.d. Mr R.P. Kroes Rotterdam

01 okt 80 jaar Maj b.d. G.A. Meihuizen Elburg

06 okt 88 jaar Elnt (R) b.d. A.W. Knol Rotterdam

06 okt 82 jaar Elnt (R) b.d. M.J.L.M. van Gorp Amsterdam

09 okt 86 jaar Kol b.d. Drs Th.H.J. Tromp Almelo

11 okt 88 jaar Bgen b.d. P.J van Driel Harderwijk

12 okt 83 jaar  Ing R.A.C. Ingenluyff Santa Fé De Bogotá

12 okt 81 jaar Kol. b.d. R.G.H. van Run Oosterhout

16 okt 88 jaar Lgen b.d. W.J. Loos Lisse

16 okt 84 jaar Lkol b.d. H. Dooijeweerd Goes

16 kt 83 jaar Elnt (R) b.d. D. Vlot Kerk-Avezaath

21 okt 95 jaar Kap (R) b.d. H.M.M. Schreurs  Rotterdam

21 okt 90 jaar Kap (R) b.d. C.L. baron van Harinxma thoe Sloote  Wassenaar

21 okt 86 jaar Kap b.d. E. Schaftenaar ‘t Harde

22 okt 86 jaar Genm b.d. H. Leeflang Dongen

26 okt 88 jaar Kap (R) b.d. H. van ’t Veen Eelde

30 okt 83 jaar Genm b.d. F.L. Cayaux Rijswijk

30 okt  81 jaar  L. van der Graaf  Arnhem

80 (+) JARIGEN



66

De opening werd verricht door de Elnt (R) b.d. Jan Hessel Kruit, 
die de voorzitter van Zuid-Oost Piet Goosen moest vervangen, 
omdat deze vanwege een kleine medische ingreep niet aanwe-
zig kon zijn. Hij deed de opening met verve en heette iedereen 
van harte welkom. Daarna werd het stokje aan de Voorzitter van 
de VOA, bgen b.d. Bart Rosengarten overgedragen en kon de 
feitelijke ledenvergadering om 10.55 uur daadwerkelijk aanvan-
gen. Er hadden zich 48 leden voor deze vergadering aangemeld 
en de drie Korpscommandanten moesten vanwege andere ver-
plichtingen helaas verstek laten gaan Gelukkig wel aanwezig 
was de Wapen Oudste Artillerie, tevens vicevoorzitter, Bgen Rob 
Jeuling en hij kon vanuit eerste hand de noodzakelijke aanvullen-
de tekst en uitleg geven. 

Daarna begon de voorzitter de agenda af te werken volgens een 
vast patroon. Als eerste een welkom aan alle aanwezigen. Ons 
erelid Genm b.d. Messerschmidt heeft zich tot zijn spijt om 
medische redenen moeten afmelden. Zoals al gememoreerd 
hebben zich voor vandaag 48 leden bij de organisatie aangemeld, 

dat is net als vorig jaar geen groot aantal. Er lijkt in vergelijking 
met voorgaande jaren sprake van een dalende trend. Het bestuur 
zal trachten uit te zoeken wat daarvan de oorzaken zijn, mogelijk 
speelt voor steeds meer leden de leeftijd een rol, en bezien wat 
we daaraan kunnen doen. Daarna het verzoek aan de leden om 
op te staan bij het voorlezen van de namen van de leden, die ons 
het afgelopen jaar zijn ontvallen. Het geheel werd afgesloten met 
een moment stilte.

Vervolgens begon de voorzitter met een lange trits aan mede-
delingen, die ik u vanwege het algemeen belang niet wil 
onthouden, met: Als eerste dank aan Afdeling Zuid-Oost voor  
de organisatie van de Algemene Ledenvergadering VOA en het 
interessante programma. Daarna het verzoek aan secretaris om 
het bericht aan Zijne Majesteit de Koning voor te lezen en het 
antwoord dat we mochten ontvangen. 

Verder de personele wisselingen in de besturen van de 
verschillende afdelingen; Afdeling Noord: Lkol (R) b.d. C.A.J. 

Nieuws van het Wapen

VERSLAG ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

VOA OP 16 MEI 2018
TEKST /// LKOL B.D. HENK VAN RIJSSEN

OP WOENSDAGMORGEN 16 MEI VERZAMELDEN ZICH DE VOA-LEDEN, DIE 
ZICH OPGEGEVEN HADDEN VOOR DE ALV, ’S-OCHTENDS OM TIEN UUR OP 
DE LUNETTEN KAZERNE IN VUGHT, WANT DE AFDELING ZUID-OOST WAS 
DEZE KEER DE ORGANISATOR VAN DE ALV. IN EEN MOOIE ZAAL VAN HET 
KEK-GEBOUW WAS EEN KEURIGE ONTVANGST INGERICHT MET UITERAARD 
KOFFIE. NA HET AANMELDEN EN DE HARTELIJKE, ONDERLINGE BEGROE-
TINGEN KON HET OFFICIËLE GEDEELTE AANVANGEN. 



(Chris) van Malkenhorst als opvolger van Maj (R) b.d. D.H.H. 
(Dick) Heyse. Van de Afdeling Cadetten Wapenvereniging der 
Artillerie “de Artillerist” (CWVA): Cadet-Wmr Sander Vernooij als 
de opvolger van de Cadet-Wmr Mees Thijssen als voorzitter van 
de CWVA. Hij wordt tevens de vertegenwoordiger in het bestuur 
van onze Vereniging. Met dank aan de aftredende voorzitters 
voor hun inzet en aan de nieuwe voorzitters voor hun bereidheid 
die functie te gaan vervullen. 

Vervolgens het nadenken over de toekomst van de VOA. Begin 
dit jaar heb ik een gesprek gehad over met C-VustCo, de AfdC, 
Vz Afd Zuid-West en Vz Afd Den Haag. De gedachtewisseling 
was zeer nuttig en heeft geleid tot een soort gezamenlijke visie. 
Deze visie, met een overzicht van alle daarvoor ingebrachte 
standpunten, zal worden besproken in de komende Ledenraad 
(juni 2018). Ik ga ervan uit dat er dan een definitief standpunt  
zal worden ingenomen, dat volgend jaar aan de ALV kan worden 
voorgelegd. 

Daarna de oprichting van de Stichting ABC. Zoals u weet is de 
Stichting ABC opgericht om de VOA te steunen met het 
financieren van de Sinte Barbara. Op 27 sep vorig jaar ging de 
Stichting ABC van start met voorlichting aan een 27-tal bedrijven 
over de taak en doelstelling van de stichting. Al direct toonden 
veel bedrijven interesse. Een trekkend element in het aanbod 
van ABC was het Vuursteunsymposium dat het VustCo met 
steun van de Stichting ABC organiseert op 30 & 31 mei 
aanstaande. Op dit Vuursteunsymposium zullen 13 bedrijven 
met ongeveer 33 personen er hun visie presenteren op het  
thema ‘Innovatie’. ABC heeft al met een 6-tal bedrijven een  
over-eenkomst afgesloten voor een bijdrage aan het symposium 
en verwacht dat met zo’n 7 bedrijven nog te doen. Los van de 
inkomsten zullen de inspanningen van de Stichting ABC leiden 

tot een versterkte relatie met de bedrijven en overigens het 
personeel van het grondgebonden vuursteunsysteem. Eenzelfde 
relatie wordt opgebouwd met personeel van het DGLC en zo 
mogelijk met daaraan gerelateerde bedrijven. Juist doordat het 
opbouwen van contacten door de Stichting ABC tijd en veel 
inspanning kost, ziet het bestuur dit jaar als een overgangsjaar 
waarin de inkomsten voor de financiering van de Sinte Barbara 
nog relatief beperkt zullen zijn (startpunt ca. € 10.000). Uiteindelijk 
moeten de inkomsten via de Stichting ABC en een deel van het 
lidmaatschapsgeld samen voldoende zijn de Sinte Barbara in 
zijn huidige vorm uit te brengen zonder in te teren op onze 
reserves of de contributie te verhogen. Het bestuur van de VOA 
zal voor het komend jaar weer tijdig een jaarplan opstellen om zo 
de nodige afspraken te kunnen maken met de bedrijven over de 
activiteiten waaraan zij deelnemen. Dat jaarplan is voor een deel 
een afspiegeling van het jaarplan voor onze eigen VOA-
activiteiten. 

Vorige ALV heb ik u geïnformeerd over het opheffen van de 
Stichting Officierscantine en de herbestemming van gelden en 
goederen. Inmiddels is al het geld uit de Stichting verdeeld en 
heeft ook onze Vereniging haar deel gekregen. Net als vorig jaar 
herinner ik u eraan dat de VOA het geld dient te besteden aan 
activiteiten die zoveel mogelijk artillerieofficieren ten goede 
kunnen komen, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse Galafeest, of 
activiteiten van afdelingen. De HCKVA heeft de goederen 
overgenomen die de Stichting Officierscantine in beheer of bezit 
had, maar draagt er tevens zorg voor dat het artillerie-aanzien 
van de officierscantine behouden blijft. 

Ook vorig jaar informeerde ik u ook over de functie-overdracht 
van onze administrateur. Hoewel wij toen een geschikte 
kandidaat op het oog hadden, is het tot op heden niet gelukt een 

67

Nieuws van het Wapen

Opening door Elnt(R) b.d. Jan Hessel Kruit



opvolger aan te stellen. Onze penningmeester Roeland van 
Santvoord zal die taak er dus voorlopig bij blijven uitvoeren. Ik 
verzoek u dan ook voor alle zaken op het gebied van financiën of 
ledenadministratie contact op te blijven nemen met Roeland van 
Santvoord. Op de website staan twee e-mailadressen: voor 
financiële zaken finvoa@outlook.com en voor de overige zaken 
zoals ledenbestand, adreswijzigingen admvoa@outlook.com.

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe en strengere Europese 
regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens, 
de zogeheten Algemene Verordening Gegevens-bescherming 
(AVG). De nieuwe regelgeving houdt een inspanningsverplichting 
in voor alle organisaties en dus ook voor verenigingen zoals VOA 
en de Stichting ABC; de regeling is niet vrijblijvend en besturen 
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving ervan. Als VOA zijn 
wij wettelijk verplicht tot het beschermen van de persoons-
gegevens van leden en alle andere personen van wie per-
soonsgegevens verwerkt worden. De VOA is verplicht zorg-
vuldig om te gaan met persoonsgegevens, zie ook mijn inleiding 
over dit onderwerp. 

Dit jaar bestaat de VOA 70 jaar. Het is op zich geen bijzonder 
jubileumjaar, maar wel een moment van overdenking. Door 
allerlei oorzaken is onze Vereniging niet meer zo groot als 
vroeger. Dat kan ook niet anders met een Wapen dat tot een 
onaanvaardbaar minimum is teruggebracht en dat nu eindelijk 
mondjesmaat weer wat gaat groeien. Er is dus weer een positieve 
toekomst en dat komt ook onze Vereniging ten goede. Ondanks 
alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft naar mijn 
mening het bestaansrecht van onze Vereniging nooit ter dis-
cussie gestaan. De oude vertrouwde doelstellingen als kame-
raadschap, saamhorigheid en traditiehandhaving zijn altijd 
waardevol geweest en gebleven. Met onze ondersteuning van 
het vakmanschap dragen we bij aan de instandhouding van ons 
Wapen en spelen we mede een rol die vroeger meer was 
weggelegd voor de vele officieren die binnen ons Wapen werk-
zaam waren. Jonge, aankomende officieren worden uit over-
tuiging lid van onze Vereniging, omdat zij zien dat die wat te 
bieden heeft. Ik zie dan ook met vertrouwen de toekomst van 
onze Vereniging tegemoet. 

Tot mijn vreugde slaagt de redactie van de Sinte Barbara er 
telkens weer in een uitstekend tijdschrift uit te brengen, maar de 
financiering van ons blad blijft een uitdaging. Om die reden is de 
Stichting ABC opgericht, waarover ik u al geïnformeerd heb. Het 
doel van die inspanningen is het blad in zijn huidige kwaliteit en 
verschijningsfrequentie in stand te houden en voor een zo laag 
mogelijke, of althans aanvaardbare prijs te laten produceren. Het 
bestuur onderzoekt verdere mogelijkheden voor kostenreducties, 
rekening houdend met de wensen van de leden. Daartoe zal 
zoals gezegd onder andere een enquête worden gehouden. 

Verder deel ik u mede dat Lkol b.d. Henk van Rijssen zijn functie 
als eindredacteur binnenkort zal overdragen. Dat spijt mij gezien 
mijn waardering voor zijn werk en grote inzet voor ons blad, maar 
ik prijs mij tegelijkertijd gelukkig dat we met Kol b.d. Teun 
Baartman een uiterst kundige en geschikte opvolger hebben 
gevonden. De komende Sinte Barbara zullen zij gezamenlijk 
uitbrengen, daarna draagt Lkol b.d. van Rijssen begin juli zijn 
eind-redacteurschap over. Hij blijft daarna nog een jaar gewoon 

lid van de redactie, waarbij hij zich vooral zal bezighouden met 
het Verenigingsnieuws. 

VOAWeb
De website voorziet duidelijk in een behoefte zoals het afgelopen 
verenigingsjaar heeft laten zien. Toch realiseer ik me dat er nog 
verbeteringen denkbaar zijn voor de leden die wat minder los zijn 
op de computer. Ook voortschrijdend inzicht kan leiden tot 
noodzakelijke of gewenste aanpassingen. Aarzel daarom niet 
vragen te stellen als iets niet duidelijk is, of suggesties te doen 
ter verbetering of verduidelijking. 

Tenslotte
Overdracht van het voorzitterschap in 2019. Volgend jaar zit mijn 
tweede termijn als voorzitter erop en heb ik 10 jaar uw voorzitter 
mogen zijn. Dat heeft me de nodige tijd en inspanning gekost en 
bracht vele verplichtingen met zich mee. Om die redenen en 
omdat ik van mening ben dat recente of actuele contacten met 
de defensieorganisatie voor een voorzitter belangrijk zijn, wil ik 
mijn functie volgend jaar wil overdragen. Ik hoop tijdig een 
opvolger te kunnen vinden.

Daarna werd de rest van de agenda vlot afgewerkt met de 
vaststelling van de notulen van de ALV van vorig jaar, de 
respectieve jaarverslagen van de secretaris, penningmeester en 
het verslag van de kascontrole commissie. Deze laatste 
commissie had wel enig kritische kanttekeningen, die overigens 
op een nette en correcte wijze door het bestuur werden 
beantwoord. Derhalve kon de kascontrole commissie ook aan 
de vergadering voorstellen om de penningmeester decharge te 
verlenen van het gevoerde beleid en werd door de vergadering 
met applaus bekrachtigd. Vervolgens de benoeming van de 
nieuwe kascontrole commissie, de herverkiezing van lkol Marcel 
van Weerd al secretaris voor een nieuwe termijn. Daarna een 
verantwoording door de eindredacteur Sinte Barbara met een 
overzicht van de kosten van de Sinte Barbara over de afgelopen 
8 jaar. Vervolgens het vaststellen van de Algemene Leden 
Vergadering van volgend jaar op woensdag 15 mei 2019 in Den 
Haag en de voorzitter van de Afdeling Den Haag, Lkol (R) b.d. 
Kees van Harmelen gaf een korte impressie van het programma 
dat op het Ministerie van Defensie in Den Haag gaat worden 
gehouden en waarvoor ook de minister is uitgenodigd. Derhalve 
een oproep om in grote getalen te komen en zo de betrokkenheid 
met ons Wapen te ondersteunen, hetgeen van harte werd 
ondersteund door de Wapenoudste. Als laatste agenda punt de 
rondvraag, hierbij waren er geen grote vragen. U kunt overigens 
al deze punten en overige aspecten teruglezen in de notulen van 
deze vergadering en bijbehorende jaarstukken op de VOAwebsite.

Alvorens de vergadering te sluiten wilde de Vz nog een moment 
aandacht voor een bijzondere handeling, namelijk de uitreiking 
van de VOA-Legpenning: Op voordracht van de Afdeling Noord 
wil ik de VOA-legpenning uitreiken aan Maj (R) b.d. D.H.H. (Dick) 
Heyse als blijk van waardering voor de bijzondere invulling van 
12 jaar (2006-2017) voorzitterschap van Afdeling Noord en zijn 
inbreng binnen de VOA. De voordracht wordt door het VOA-
bestuur van harte gesteund. Kwaliteiten die zijn voorzitterschap 
kenmerken: o.a. verbinding, tomeloze inzet, persoonlijke aan-
dacht, betrokkenheid en leiderschap. Na deze uitreiking kon de 
vergadering om 12:15 uur worden afgesloten.

Nieuws van het Wapen
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Hierna volgde het ontspannen deel te beginnen met een lunch in 
hetzelfde KEK-gebouw. Na de lunch de verplaatsing naar het 
centrum van Den Bosch alwaar onder schitterend zomerweer 
een rondvaart op de Binnendieze plaatsvond. Hier waren nog de 
sporen van drie oorlogen terug te vinden, ook die van het beleg 
en ontzet door Prins Frederik Hendrik tijdens de tachtig jarige 
oorlog in 1629. 
Na afloop van de rondvaart was er een ontspannen bijeenkomst 
met aperitief bij het Hotel/Restaurant De KASerne, een voor-
malige loods van Defensie van de Koning Willem 1 Kazerne.

In het begin van de avond verplaatsten ons te voet naar het 
complex van het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) Koning 
Willem 1 College aan de overkant en wel naar de oude 
officiersmess van dit complex. Vroeger, van 1968 er t/m 1992, 
was hier het 48 Painfbat (Pantserinfanterie bataljon), Regiment 

van Heutsz, gelegerd. Deze oude officiersmess doet nu dienst 
als eet- en dinerruimte voor leerlingen van het MBO-college, die 
hier een horeca opleiding volgen. We werden dan ook op 
uitstekende wijze door deze leerlingen bediend en ook het diner 
zelf was van uitstekende kwaliteit. 

Nadat het laatste couplet van het artillerielied, na het commando 
“Opstijgen” van Joop Al, was gezongen, kon de Voorzitter de 
dag afsluiten met dank aan de organiserende Afdeling Zuid-Oost 
en in het bijzonder aan Roeland van Santvoord, die het leeuwen-
deel van de organisatie op zich had genomen. 

Tenslotte konden de aanwezigen zich met een tevreden en 
voldaan gevoel over een boeiende en informatieve dag weer 
huiswaarts begeven. Nu op naar de ALV VOA in Den Haag op  
22 mei 2019! 

Nieuws van het Wapen

Maj (R) b.d. D.H.H. (Dick) Heyse (links) ontvangt de VOA-Legpenning Lunch in het KEK-gebouw
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Wat opvalt is dat trouw blijkbaar zeer belangrijk is aangezien 
deze kernwaarde voorkomt in beide sets waarden. Juist hier is 
het behoorlijk mis gegaan...  Op een of andere vreemde manier 
zijn militairen het woord trouw gaan vervangen door loyaliteit. 
Daarmee leek het alsof loyaliteit ook een soort kernwaarde  
werd, maar er zit een essentieel verschil tussen deze twee 
begrippen. 

Loyaliteit bestaat alleen tussen meerdere entiteiten. Mensen 
kunnen onderling loyaal aan elkaar zijn, je kunt loyaal zijn  
aan een genomen besluit of loyaal aan de organisatie waar je 
voor werkt. Trouw daarentegen, is een persoonseigenschap, 
trouw bied je aan, voor trouw verwacht je niets terug, trouw  
is voor altijd en onvoorwaardelijk. Loyaliteit wordt van je ge- 
vraagd en trouw is een geschenk. Loyaliteit kan in de tijd veran- 
deren afhankelijk van de situatie. De luitenant-kolonel senior 
beleidsmedewerker bij de Directie Plannen voelt een hele andere 
loyaliteit richting de Defensienota dan de luitenant pelotons- 
commandant die weer met één inzetbare vuurmond op oefening 
gaat met de helft van zijn personeel.

Maar goed, allemaal leuk en aardig die semantiek. Ik zei echter 
dat het behoorlijk misgegaan zou zijn en die “nagel aan de 
doodskist” in de titel, voorspelt ook al niet veel goeds, hoe zit  
dat dan? Het antwoord op deze vraag vergt een behoorlijke 
hoeveelheid eerlijkheid ten opzichte van jezelf. Het verlangt 
waarschijnlijk nog meer zelfkritiek en de capaciteit om zaken nu 
een niet buiten onszelf neer te leggen. Wie heeft bedacht dat de 
Artillerie gereduceerd moest worden tot de lachwekkende 
hoeveelheid die er nu nog is? Wie heeft bedacht dat de logistieke 
zelfstandigheid van Afdelingen Veldartillerie een achterhaald 
concept was? De luchtdreiging: wie vond dat die niet meer 

TROUW, GEHOORZAAMHEID EN ONDERWERPING ZIJN DE KERNWAAR- 
DEN VAN IEDERE MILITAIR, WANT VASTGELEGD IN DE EED. MOED,  
BELEID EN TROUW ZIJN DE KERNWAARDEN VAN DE DAPPERE EN  
ALLER-DAPPERSTE MILITAIREN.
 
 

bestond en dat we dus wel afscheid konden nemen van de LUA? 
Wie heeft het zaadje geplant dat de volgende oorlog wel 
gewonnen kon worden met vliegtuigen en onderzeeboten en dat 
dus de Landmacht niet meer van deze tijd is? 

WIE HEEFT DAT ALLEMAAL BEDACHT? DE POLITIEK?
VERGEET HET MAAR, DAT WAREN WIJZELF!
Ja u leest het goed (vandaar de hoofdletters). Dat waren in-
derdaad die loyale militairen die ieder op hun plaats in de 
organisatie invulling hebben gegeven aan de vraag van de 
politiek om het met minder geld te doen. De fout zit hem niet in 
de vraag. Politici mogen vragen wat ze willen. De fout zit hem  
in het antwoord en dan vooral in het feit dat we ons bij dat 
antwoord niet hebben laten leiden door onze trouw, maar door 
onze loyaliteit aan krijgsmachtdelen. Wapens, Dienstvakken, 
beoordelaars en carrières. 

Kijk denkt u nu waarschijnlijk, daar heb je er weer zo eentje. Zo’n 
BD’ er die het van achter zijn comfortabele rollator nu plotseling 
allemaal beter weet. En u heeft gelijk! Dat is ook zo. Ook ik heb 
gedurende mijn hele carrière iedere keer maar weer uitgelegd 
aan mijn personeel en aan mijn omgeving dat al die bezuinigingen 
ergens goed voor waren. Ook ik knipperde niet met mijn ogen 
toen ik Commandant Vustco werd en alles makkelijk op één 
appélplaats paste. Ik was tenslotte loyaal! 

Toch maar weer eens teruggrijpen naar trouw nu we mis- 
schien de kans krijgen om met iets meer geld andere besluiten  
te nemen.

Column
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Verenigingsnieuws

Maar hoe kom je dan tot een stichting, hoe gaat dat vervolgens 
lopen? Ook een stichting oprichten is niet nieuw – dat loopt via 
een notaris. Gelukkig dit keer een meedenkende notaris die de 
hobbels op het pad van de nieuwe stichting goed wist te duiden. 
Natuurlijk is integriteit belangrijk als fondsen worden geworven 
voor een vereniging van officieren. Er moet een duidelijke 
scheidslijn zijn tussen wat kan en wat niet (meer) kan. Informatie 
delen is prima – maar niet als het een inkooptraject beïnvloed of 
verstoord. De notaris drukte ons op het hart daar prudent mee 
om te gaan. Gelukkig hadden wij er al over nagedacht en stond 
het al in de te overhandigen informatie aan potentiele partners 
voor de stichting. Ook zo’n keuze bij een stichting is BTW-
plichtig of niet. Er is voor gekozen de Stichting ABC BTW- 
plichtig te laten zijn, omdat dat bij zowel partners als leveran- 
ciers voordelen oplevert. Immers kan de Stichting als zij BTW-
plichtig is, ook BTW aftrekken van een te drukken vere- 
nigingsblad.

Daarmee is de techniek van de Stichting onder controle. De 
Stichting werft fondsen t.b.v. doelen gerelateerd aan de VOA, te 
beginnen met de Sinte Barbara. Maar hoe doe je dat vervolgens. 
Daarvoor hebben we gelukkig een welbespraakte en assertieve 
accountmanager in de vorm van Kelvin de Richemont. Hij verzet 
bergen werk als het gaat om het leggen van contacten; het 
schrijven van mogelijke pakketaanbiedingen voor partners en hij 
kookt de contracten voor. Kortom – hij is degene die de handen 
en voeten geeft aan de Stichting. Uiteraard is de financiële 
afwikkeling daarvan gescheiden. Ook de Stichting heeft een 
penningmeester. Collega Paul Lemmens, die (na enige bijscholing 
op BTW gebied) keurig verantwoording kan afleggen over zijn 
handelen. Kort en goed – de Stichting ABC is vliegend gestart en 
zal partners blijven benaderen om fondsen te werven. De 
wederdienst voor die fondsen is niet alleen advertentieruimte, 

maar ook bijwonen van symposia; deelnemen aan static displays 
bij “Fires Community”, doelend op zowel de grond gebonden 
vuursteun alsook de grondgebonden luchtverediiging, evene-
menten en aanwezig zijn bij socials om zo in contact te komen 
en te blijven met elkaar, maar ook met die degene die is verboden 
met de doelgroep.

Van belang is daarbij dat we, de Stichting en U, waar maken wat 
we beloven. Vaak worden evenementen door U, als VOA of  
als VustCo of DGLC, georganiseerd en gebruikt de Stichting die 
om de partners de gelegenheid te geven mee te luisteren; 
inbreng te hebben. Het is goed dat een dergelijk evenement dan 
ook aan de verwachtingen voldoet.

Kortom, fondsen werven is niet alleen de activiteit van de 
Stichting, het steunt (zwaar) op de activiteiten van de “Fires 
Community”, lees een ieder werkzaam in het vakgebied van 
Grond gebonden vuursteun en Grond gebonden Lucht- 
verdediging, en de VOA. 

Samen de schouders eronder – dan kan de Stichting ABC een 
succes worden.

HET STARTEN VAN EEN STICHTING MET EEN MOOIE DOELSTELLING IS  
EEN VRIJ IDEËLE ONDERNEMING. ER VERVOLGENS HANDEN EN  
VOETEN AAN GEVEN IS VERS TWEE. ZO VERGING HET OOK DE STICHTING 
ARTILLERY BUSINESS CLUB. DE VERENIGING OFFICIEREN ARTILLERIE 
(VOA) WAS ER VRIJ SNEL UIT – DE FONDSENWERVING VOOR HET  
VERENIGINGSBLAD DE SINTE BARBARA (EN ZO MOGELIJK NOG MEER  
ACTIVITEITEN) MOEST ANDERS.



Afdelingsbesturen

72

Cadetten Wapenvereniging ‘De Artillerist’
Vz: C-wmr Sander Vernooij
Secr: C-wmr Max Hart
Penm: C-kpl Yannick Spohr
1e lid: C-kpl Mikkie van Veen
2e lid:  C-kpl Stijn Visser en Fahnenjunker 
Dennis Teilmanns
Adviseur: Lkol (R) b.d. T. Bijlsma
Co-adviseur: Kap T. van Nunspeet
Adres CWVA: postbus 90002, 4800 PA, Breda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Partnervereniging Officiersmess Blazing Skies
Vz: R.F.H.M. Keijenberg, maj
Secr: N.J. Hoetjes, kap
Penm: S.A.T. Slippens, kap
Lid: B.A.R. Pijls, elnt
Lid: K.A.R.E. Houthuizen, tlnt
Lid: N. Jeuring, elnt
Lid: J.A.E. Ackermans, tlt
Lid: C. Sweep, tlt
Email: dglc.offmess.blazing.skies@mindef.nl
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Nieuws uit de Afdelingen

JULI 2018
Oldebroek 05 juli vanaf 16.00 uur Afdelingsbijeenkomst met partner, BBQ, Officierscantine LBO

Rotterdam 05 juli vanaf 17.00 uur Humanitas-Kristal, Cypruslaan 400 Nesselande, Rotterdam

Utrecht / NH 06 juli vanaf 17.30 uur Bijeenkomst met dames, Van der Valk De Biltsche Hoek, de Holle Bilt 1, De Bilt

Gelderland  13 juli Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage 19 juli vanaf 17.00 uur Haringbijeenkomst in de beneden bar van gebouw 147 van de Frederikkazerne

Zuid-Oost 23 juli vanaf 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven 

AUGUSTUS 2018
Oldebroek  02 aug, 16:00 uur Afdelingsbijeenkomst, Officierskantine LBO

Rotterdam 02 aug Humanitas-Kristal, Cypruslaan 400 Nesselande, Rotterdam

Gelderland  10 aug Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

‘s-Gravenhage  16 aug vanaf 17.00 uur Gewone bijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne

Zuid-Oost 27 aug vanaf 18.00 uur  Chin. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven 

SEPTEMBER 2018
Oldebroek  06 sept, 16:00 uur Afdelingsbijeenkomst, Officierskantine LBO

Rotterdam 06 sept Humanitas-Kristal, Cypruslaan 400 Nesselande, Rotterdam

Utrecht-NH 07 sept vanaf 17.30 uur Bijeenkomst met dames, Van der Valk De Biltsche Hoek, de Holle Bilt 1, De Bilt

Oldebroek 08 september Reünie Artillerie / Open Monumentendag LbO

‘s-Gravenhage  13 sept vanaf 17.00 uur  Lunchbijeenkomst met de VOC in de Haagsche Club, Lange Voorhout 40

   18 sept vanaf 12.00 uur Prinsjesdag, bezoek aan saluutbatterij, Koekamp/Malieveld

   20 sept vanaf 17.00 uur Gewone bijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne

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

Gunners 21 sept Golftoernooi; Ontvangst 10:30 uur op “De Kroonprins” in Vianen

Zuid-Oost 24 sept vanaf 18.00 uur  Chin. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

OKTOBER 2018
Oldebroek  04 okt, 16.00 uur Afdelingsbijeenkomst, Officierskantine LBO

Rotterdam 04 okt Humanitas Akropolis, Achillesstraat 290, Rotterdam

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

‘s-Gravenhage  18 okt vanaf 17.00 uur Gewone bijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne

Zuid-Oost 22 okt vanaf 18.00 uur  Chin. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven (bij Born)

Zie ook voor update www.voaweb.nl



FEBRUARI-BIJEENKOMST
Het gaat vooruit. We zijn nu met z’n zevenen. Het westen laat 
verstek gaan; de ene chauffeur van dienst in Ede heeft griep en 
de andere heeft een echtgenote. Niet dat zulks net zo vervelend 
is als griep, maar die echtgenote heeft beslag gelegd op de auto 
en zodoende. Het begrip ‘openbaar vervoer’ hoort kennelijk niet 
tot de geestelijke bagage van de Edenaren. Jaap uit Wagenin-
gen is golfen in een ver land. Ook het Zuiden is er niet: Tom uit 
Elst is uitgerekend vandaag jarig en zijn aanwezigheid in fami-
lieverband is vereist. En Jos uit Nijmegen komt ook al niet, en 
dat is dubbel jammer want we hadden net een leuke verrassing 
voor hem in zijn archivariabele kwaliteiten. Wat blijkt namelijk? 
Een tijdje geleden kwam iemand de Bodega binnenlopen, werd 
getroffen door de attributen in onze Artillerie-hoek en kwam een 
paar dagen later weer langs, nu met een ingelijste statiefoto van 
zijn grootvader de wmr Jorksveld. Deze was stukscommandant 
bij de Rijders en had in 1938 meegewerkt aan het afvuren van 
de 51 saluutschoten in Sonsbeek bij de geboorte van HKH Prin-
ses Beatrix. Daarbij had hij ook een ingelijst exemplaar van het 
krantenartikel dat aan die gebeurtenis was gewijd. Hij vond dat 
deze stukken eerder thuis hoorden in onze Artillerie-hoek dan in 
zijn familiearchief, en dus is Boudewijn nu druk doende met het 
vinden van een mooi plaatsje in onze toch al overvolle hoek 

Marius ontpopt zich als evenementencommissaris. Op 28 fe-
bruari a.s. herdenkt het KRA zijn 225-jarig bestaan met een op-
richtingsappel in Arnhem, en Marius geeft een toelichting op de 
gebeurtenissen. Op onze bijeenkomst van 13 april krijgen we via 
hoog bezoek iets te horen over toekomstige ontwikkelingen bij 
Defensie, uiteraard de dienst en ijs en weder dienende. De ex-
cursie naar het Rijdersmuseum is vastgesteld op maandag 25 
juni, en aansluitend brengen we een bezoek aan Bureau Veilig-
heid, nu wat anders georganiseerd dan zestig jaar geleden. We 
genieten van de vorige maand uitgestelde nieuwjaarsborrel van 
de Afdeling, en van een door Marius aangeboden borrel ‘omdat 
het zo gezellig is’. De tijd wordt verder gevuld met kout over 
smokkelen, carnaval en andere culturele onderwerpen.

MAART-BIJEENKOMST
Opende verslaggever van dienst Cees het verslag van de febru-
aribijeenkomst met “Het gaat vooruit. We zijn nu met z’n zeve-
nen”, dan kan ik u melden dat de vooruitgang niet te stuiten 
lijkt. We zijn zowaar met z’n negenen deze vrijdag en dat stemt 
tot vreugde. Fijn dat Jos uit Nijmegen en Ton uit Maastricht er 

ook weer zijn. Omdat onze uitbater Boudewijn op vakantie is en 
Brenda wegens ziekte tijdelijk is uitgeschakeld worden wij door 
mij onbekend personeel bediend. Wel even wennen, zeker om-
dat we dankzij hun relaxte tempo niet meer toekomen aan het 
derde rondje van deze bijeenkomst. Het is dan al weer tijd om 
naar huis te gaan. Maar, wat in het vat zit …. Overigens hebben 
de kwaliteit en kwantiteit van de bitterballen en de hapjes er niet 
onder geleden.

Dan nu ter zake, na het gebruikelijke drankje op eigen kosten 
biedt Adriaan ons een borrel aan. Hij vertelt dat hij al vele jaren 
met veel plezier maandelijks afreist naar Arnhem, maar, en nu 
komt het, hij hoopt eind deze maand de leeftijd van tachtig jaar te 
bereiken. Daarom Adriaan, op voorhand van harte gefeliciteerd 
en we hopen je nog vele jaren in ons midden te hebben. Rond 
zes uur wordt de kout onderbroken voor enkele mededelingen 
van voorzitter Marius. Hij vertelt over de viering van het 225-ja-
rig bestaan van het KRA met een oprichtingsappel op die ijzige 
woensdag de 28e februari op het, hoe kan het anders, Gele Rij-
dersplein in deze stad. Er zijn toespraken en burgemeester Mar-
couch van Arnhem is bereid het kanon af te vuren, hetgeen hem 
voortreffelijk afgaat. Daarna is er een receptie in het Provincie-
huis, waar naast de burgemeester de Commandant Landmacht, 
Lgen Lua Beulen een der eregasten is. Ook verhaalt Marius over 
het door meer dan honderd gasten bezochte Korpsdiner van het 
KRA. Jaloersmakend voor enkele oudgedienden van (een) an-
der(e) korps(en), waar deze traditie helaas verdwenen is. Marius 
spoort iedereen aan toch vooral aanwezig te zijn op de volgende 
bijeenkomst op 13 april as. vanwege de aanwezigheid van een 
speciale gast, die komt vertellen over toekomstige ontwikkelin-
gen bij Defensie. Ook de rest van het jaarprogramma, Indisch 
koken met Georges op vrijdag 20 april en een bezoek aan het 
Rijdersmuseum op maandag 25 juni passeert de revue. Tot slot 
worden de in het februariverslag genoemde foto’s getoond van 
wachtmeester van de Rijders Jorksveld en het krantenartikel be-
treffende de geboorte van HKH Prins Beatrix uit 1938. Hierbij 
dient zich de hamvraag aan: waar komen deze attributen in onze 
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inmiddels overvolle Artillerie-hoek? Marius zal als voorzitter en 
enige aanwezige Rijder hier een antwoord op proberen te vin-
den. Wij wensen hem hierbij sterkte.

Lang luisteren naar al deze informatie maakt dorstig, reden voor 
uw verslaggever het volgende rondje aan te bieden om de zelfde 
reden als door Adriaan genoemd, met dien verstande dat zijn 
verjaardag nog lang niet aan de orde is. Rond een uur of zeven 
komt er een eind aan de leuke gesprekken en deze bijeenkomst. 
Reden elkaar “wel thuis en tot volgende maand” te wensen. Vol-
daan verlaten we de bodega en keren huiswaarts.

APRIL-BIJEENKOMST
Stil. Griezelig stil. Het leek even zelfs of het buiten op straat ook 
stil werd nadat Jaap ons het vreselijke nieuws vertelde dat Fran, 
de echtgenote van George, de week ervoor op woensdag 11 
april door een tragisch verkeersongeval om het leven was geko-
men. Nog maar 66 jaar. Vrijwel niemand van de aanwezigen in de 
Bodega kende Fran maar we realiseerden ons maar al te goed 
dat we de week hierna, tijdens een door George te organiseren 
kookevent – samen met onze partners-, Fran waarschijnlijk zou-
den leren kennen. Het mocht niet zo zijn. De gemoedstoestand 
was meteen zodanig dat iedereen eigenlijk gewoon naar huis 
wilde. Temeer daar er ook nog ongunstig medisch nieuws over 
Tom was. Een eventueel vertrek van ons allen zou ongetwijfeld 
hebben kunnen rekenen op het begrip van uitbater Boudewijn. 
Ook al zou hij daardoor met zijn altijd rijk gevulde schalen met 
borrelgarnituur achterblijven. Maar we bleven. In de wetenschap 
dat de Wapenoudste (WO), bgen Rob Jeulink, ons om 17.30 met 
een bezoek zou komen vereren. Om een kijkje in het ontstaan 
van de zojuist verschenen Defensienota te geven. Hij was voor-
afgaande aan zijn bezoek, onderweg naar ons, op de hoogte 
gebracht van bovenstaande droevige situatie.

Op de seconde nauwkeurig, deze WO eigen, betrad hij het pand 
en wist hij op charmante wijze de bedrukte stemming toch een 
draai ten positieve te geven. Door een vriendelijke klantgerich-
te actie van Boudewijn werd de Bodega van niet bedoelde toe-
hoorders ontdaan en was het podium voor de WO. Eerst werd 
ons een goed beeld werd geschetst van de twee jaar voorberei-
ding op de uitkomst van de Nota. Hoe de mogelijke mondiale 
dreigingen daarbij een rol spelen. En niet in het minst hoe de  
beide regerende dames, Minister Ank Bijleveld en Staatssecre-
taris Barbara Visser, hun finale wensen hebben laten uitvoeren in 
de uiteindelijke versie van de Nota. Noot: WO gaf tussendoor aan 
dat hij “nu drie dames” moest/mocht dienen, daarmee doelende 
op ook zijn echtgenote. Na te hebben vermeld dat de renova-
tie van de Koninklijke Marine op dit moment het grootste deel 

van zijn dagelijkse taak vulde kwam de ware artillerist in de WO 
gelukkig boven en schetste hij de komende ontwikkelingen van 
Ons Wapen. Enige hoop voor de toekomst lijkt gerechtvaardigd! 
Na ons ruim 5 kwartier een voortreffelijk en vooral humoristisch 
getint college te hebben voorgeschoteld en wat leesvoedsel te 
hebben rondgedeeld werd de WO uiteraard gefêteerd met een 
kleine attentie. Uiteindelijk waren ook de schalen van Boudewijn 
leeg en ging eenieder met ieder zijn eigen gevoelens tegen 19.00 
huiswaarts. De dinsdag volgende op bovenvermelde bijeen-
komst bezochten Jos, Jaap, Cor en Marius de uitvaart van Fran 
in Ede. Een indrukwekkende hoeveelheid mensen. Zelfs buiten 
het uitvaartcentrum stonden mensen stil te zijn. Triest dat we 
deze, zo bleek op deze uitvaart, zeer geliefde vrouw niet hebben 
mogen leren kennen.

MEI-BIJEENKOMST
Twee records sneuvelen deze keer, zowel het record afzeggingen 
als het laagterecord aanwezigen worden gebroken, we zijn met 
z’n vijven. Gedurende de bijeenkomst zal blijken dat het spreek-
woordelijke “klein maar fijn” zeer van toepassing is. 
Ook is Brenda na haar afwezigheid wegens ziekte weer present, 
zodat de catering in vloeibare en in vaste vorm weer in vertrouw-
de handen is. Na stellingname serveert Brenda als vanouds het 
eerste drankje op eigen kosten, waarna Jaap als waarnemend 
voorzitter ons verwelkomt. Hij leest een e-mail van George voor, 
waarin deze zijn dank uitspreekt voor het door ons getoonde 
medeleven met het onverwachte overlijden van zijn echtgenote 
en voor de aanwezigheid van vier van ons bij de druk bezochte 
uitvaartplechtigheid. Jaap staat ook stil bij de ziekte van Tom, 
die heeft aangegeven dat bezoek van ons welkom is, maar graag 
eerst even bellen.

Het volgend onderwerp betreft de ALV op 16 mei as. in Vught. 
Cees, Jaap, Evert en Jos gaan en afgesproken wordt wie met 
wie rijdt. Daar we dreigen droog te komen staan komt penning-
meester Cees met het voortreffelijke voorstel een rondje van de 
afdeling aan te bieden. Het voorstel wordt unaniem aanvaard, 
Brenda brengt de drankjes, de hapjes en enige tijd later de bitter-
ballen, waar Cor zoals te zien op de foto van geniet. Een moeilijk 
dossier komt nu aan de orde, het op 25 juni geplande bezoek 
aan het museum van de Rijders in ‘t Harde. Daar de aanmelding 
tot nu toe onder de maat is wordt besloten het bezoek door te 
schuiven naar het najaar. Bovendien is Jaap, die graag meegaat, 
in juni met vakantie. Om die reden zal Jos hem vervangen bij de 
vergadering van de ledenraad op 27 juni. Ook de per 25 mei as. 
gewijzigde privacy-wetgeving komt aan de orde en zoals u ziet 
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beperken we ons zowel bij het noemen van namen in de versla-
gen als in de bijschriften bij foto’s slechts tot voornamen. Als 
laatste komt de a.s. viering van Sinte Barbara al aan de orde. Er 
is een lichte voorkeur voor maandag 3 december en als mogelij-
ke locatie wordt “De Boerderij” in het Sonsbeekpark genoemd.

Na al deze huishoudelijke mededelingen is het tijd om het over 
iets anders te hebben en waar gaat het dan over? Jawel, ervarin-
gen tijdens onze diensttijd. En als Adriaan als oud-luchtdoelar-
tillerist beweert dat het kanon 40L70 vooroorlogs is en vele ge-
breken vertoonde moet Jos dit toch uit eigen ervaring met klem 
tegenspreken. De aap komt enige tijd later uit de mouw, Adriaan 
bedoelt de 40L60 en daar heeft Jos ook ervaring mee. Na op 
de SRO in 1960/61 te zijn opgeleid op de uit 1956 stammende 
40L70 voor de territoriale lua treft Jos bij zijn eerste parate plaat-
sing bij 45 Afdeling Lichte Lua in Leeuwarden de 40L60 Brits ge-
modificeerd aan. Zo wordt hij daar met meer zaken geconfron-
teerd, waar hij niet in is opgeleid. Op de SRO is het geweer Lee 
Enfield zijn persoonlijk wapen, maar bij de troep blijkt dat opeens 
een karabijn te zijn. Als OKP beschikten wij in Leeuwarden niet 
over het pistool Browning, maar liepen wij voor ons gevoel rond 
als cowboys vanwege de holster met een Smith & Wesson-revol-
ver aan de koppel. Het derde en laatste drankje komt van Jaap, 
omdat hij zich erg verheugt op zijn vakantie in Frankrijk volgende 
maand. De foto van ons allen in onze vertrouwde en van veel 
militaire  parafernalia voorziene hoek is illustratief voor de goede 
sfeer tijdens onze bijeenkomsten in “onze” bodega. Daarna is 
het rond een uur of zeven “houdt op vuur”, gevolgd door afmars.

Als nabrander tot slot een kort verslag van de ALV in Vught. Als 
eerder vermeld togen wij met vier man van onze afdeling naar de 
Lunettenkazerne in Vught, waar wij ons bij de overige (slechts) 
vierenveertig leden van onze vereniging voegden voor de verga-
dering en waarvan het verslag ongetwijfeld binnenkort in ons lijf-
blad c.q. op de website staat. Na de uitstekend verzorgde lunch 
in de allranks-eetzaal met routebeschrijving naar het Koning Wil-
lem I-College in ‘s-Hertogenbosch gereden en vandaar te voet 
naar de aanlegplaats van de fluisterboten in het riviertje de Dieze 
in de stad. Mede dankzij het stralende weer genoten we van een 
heerlijke vaartocht. Het was zeer de moeite waard, ook omdat 
de “gezagvoerder” van onze boot niet slechts blijk gaf van vak-
kundig zeemanschap, maar zich voor ons ook ontpopte als een  
een voortreffelijke -en vrijwillige- stadsgids. Na ontscheping te 
voet naar een fraai etablissement met terras aan het water voor 
de beroemde Bossche Bol met koffie. Hierna weer te voet naar 

het Koning Willem I-College voor het aperitief en aansluitend een 
voortreffelijk door leerlingen van dit ROC geserveerde diner. 
Ter informatie: dit ROC is gehuisvest in de voormalige Koning 
Willem I-kazerne, van 1968 tot 1992 de thuishaven van 48 Pain-
bat Regiment Van Heutsz. De afdeling Zuid-Oost van onze ver-
eniging verdient naar onze mening een pluim voor de organisatie 
van deze dag. 

APRIL-BIJEENKOMST
Bij de Afdeling Oldebroek zit in 2018 de vaart er weer in. Op 5 
april gaf ons lid Hans Osseweijer een presentatie over De Si-
gurdristning of wel ‘De oudste striptekening van Europa’. Hans 
heeft tijdens zijn studie Scandinavische talen ook belangstelling 
gekregen voor de geschiedkundige en culturele achtergrond van 
de taal en de mensen aldaar. 

Op boeiende wijze maakte hij ons deelgenoot van een runenin-
scriptie die uitbeeldde dat een zekere Sigrid ter nagedachtenis 
aan haar overleden echtgenoot een brug liet bouwen. In een na-
dere uitleg werd duidelijk dat via die afbeeldingen men op het 
spoor is gekomen van twee oude heldenliederen uit de Edda 
en daarmee op het spoor van een in de Germaanse goden- en 
heldenliederen beroemde schat: De Schat van de Nevelingen. 

Daarnaast, zoals dat altijd gaat met veel verhalen uit een ver ver-
leden, bleven er uiteraard ook nog gissingen en geheimen over. 
Ook heeft Hans de oude teksten mooi vertaald, zoals blijkt uit 
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het volgende:
Gij held, kunt daar die vrouw met helm vinden,

die van de veldslag Vingkorni wegreed.
Het is de beschikking van het lot dat alleen door jou, 

zoon van Skjölding
Sigrdrifa uit haar slaap kan worden gewekt.

Dat spreker, met zulke mooie romantische gedachten, op zijn 
reis door het hoge Noorden dan ook nog een afbeelding van ons 
aller Sinte Barbara tegenkomt, valt niet te verbazen.

MEI-BIJEENKOMST
9 mei 2018, een bijzondere dag omdat de eerste donderdag van 
de maand niet beschikbaar was voor onze jaarlijkse klootschiet-
wedstrijd. De tweede woensdag bleek ook een schot in de roos: 
bijzonder mooi weer (voor veel licht kalende mannen een reden 
om op gevarieerde wijze hun hoofd te beschermen), een goede 
sfeer, opgebouwd door de gezellige aanwezigen, een mooi par-
cours met een rustplaats waar, behalve voor rust met een hapje 
en een drankje ook nog enige ruimte was om de wedstrijdtac-
tiek te bespreken en bij te stellen. Sommigen bleken ook nog 
advies te vragen aan hen die om psychologische redenen niet 
meespeelden maar wel bekend stonden vanwege hun wedstrij-
dinzicht op grond van jarenlange ervaring. Bij aankomst boven, 
na toch even een helling van 10% genomen te hebben moest 
blijken welk team het beste was. Daarna werd nog een felle strijd 
geleverd om het persoonlijk kampioenschap 2018. 

Hierna kwam het moeilijke werk voor Fred om op eerlijke wijze, 
op grond van door de spelers zelf ingevulde formulieren het win-
nende team naar voren te toveren. Het verhaal gaat dat sommige 
deelnemers zich ook met de berekening wilden bemoeien, zoge-
naamd omdat er een foutje was gemaakt bij het invullen. Ja, een 
goede jury is altijd eenzaam. Na onpartijdige berekening bleek 
het team van Ria, Cor en Rob met zeer grote lengte winnaar was. 
Daarnaast wekte het niet echt verbazing dat de algemeen lande-
lijk voorzitter ook met de overwinningseer ging strijken, immers 
‘noblesse oblige’! Hoewel: enige kwade tongen beweerden dat 
ook enig geluk in het spel was. Ja! Bij de dames wekte het geen 
verbazing dat Lies, vanwege haar kracht, souplesse en techniek 
eveneens met de palmares ging strijken. 

Om alle gedachten weer op een lijn te krijgen, de winnaars  
te eren en de verliezers op te beuren, werd het officiële ge- 
deelte afgesloten met het klootschieterslied waarvan het laatste 
couplet luidt:

En iedere wedstrijd zijn we er weer bij
en staan met de prijzen vooraan in de rij.
Al zit het soms tegen verloren de strijd,
dan telt ons plezier en geen narigheid.

Na de enerverende wedstrijden de prijsuitreiking konden we  
genieten van een geweldig diner, gepresenteerd door Normen 
en zin team. Kortom: 9 mei 2018 gaat de annalen in als een  
bijzondere dag.

FEBRUARI-BIJEENKOMST
Deze bijeenkomst vieren we al jaren samen met onze bereden 
collega’s en het was dan ook met veel plezier dat voorzitter Kees 
van Harmelen zo rond de klok van half zes een uitgebreide de-
legatie VOC-ers welkom heette. Hij vervolgde met de gebruike-
lijke dienstmededelingen waaronder het noemen van een aantal 
afwezigen met als meest markante ons bestuurslid Tony Viskil, 
die aan het herstellen was van een nare val en door wiens afwe-
zigheid we het ook zonder onze Sinte Barbara moesten doen. 

Aan het einde van die mededelingen vroeg hij plaatsvervangend 
pro-cantor Teun van der Plas om het eerste couplet aan te heffen 
voor onze erevoorzitter Willem Loos. VOC voorzitter Axel Ro-
sendahl Huber zei in zijn reactie op het welkom hoezeer de VOC 
deze bijeenkomst op prijs stelt temeer omdat die nog steeds 
in een militaire omgeving plaats vindt met de bij die omgeving 
passende militaire maaltijden. Dat laatste bleek een brugge-
tje naar het gebruikelijke geschenkje; deze keer geen zakdoek 
maar – met een knipoog naar de ouderwetse plunjebaal – een 
set onvervalste messtins, die door Kees onder schallend gelach 
in ontvangst werd genomen. Toen Kees weer enigszins was bij-
gekomen, kondigde hij het eerste rondje aan. Met volle glazen 
konden we Ferry Neijndorff toedrinken voor zijn 72e verjaardag 
en daarna toezingen met het tweede couplet. 

‘S-GRAVENHAGE

Jarige Ferry Neyndorff
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we ruim na het gebruikelijke uur dat het nu toch wel tijd was  
om naar huis te gaan met het voornemen dat we het in februari 
2019 gewoon weer gaan overdoen. 

MAART-BIJEENKOMST
Gelukkig was onze pro-cantor Tony Viskil, weliswaar nog steu-
nend op een wandelstok voor meer stabiliteit, weer aanwezig zo-
dat niet alleen Sinte Barbara vanaf haar pedestalleke op ons kon 
neerkijken maar ook omdat hij meteen na de opening het eerste 
couplet kon aanheffen voor onze erevoorzitter Willem Loos. Hij 
was daarmee nog niet klaar met aanheffen want, nadat voorzitter 
Kees van Harmelen enkele af- , gezondheids- en overige mel-
dingen had opgesomd en zijn terug- en vooruitblik had gegeven, 
werd Hans Mulder uitgenodigd naar voren te treden om staande 
naast de voorzitter de felicitaties en het gezang voor zijn 76e 
verjaardag in ontvangst te nemen.
Tussen dat alles door moest Kees nog even naar buiten rennen 
om de spreker van de avond, niemand minder dan onze eigen 
Wapenoudste Rob Jeulink, te ontvangen. Rob kreeg niet meteen 
het woord want we moesten onderling nog de nodige, voorna-
melijk wintersport- en verhuizingsnieuwtjes uitwisselen wat hem 
de gelegenheid gaf om nader kennis te maken met onze niet 
alleen zingende maar ook zinderende afdeling en we moesten 
nog aan de maaltijd. Bij die ook nu weer aan de tijd van het jaar 
aangepaste maaltijd, werd het glas wijn aangeboden door Kees 
van Harmelen zodat vaste PLV Piet Antonissen tijdelijk de leiding 
van de bijeenkomst overnam om Tony nogmaals aan het werk 
te zetten en Kees toe te drinken. Na de maaltijd schaarden we 
ons rond de grootscherm TV waarop Rob Jeulink ons een aantal 
beelden toonde, die zijn op ongedwongen toon gepresenteerde 
verhaal ondersteunden. Dat verhaal gaf ons een kijkje in de keu-
ken van Defensie met weliswaar mooie plannen – ook voor ons 
eigen Wapen – maar ook de problemen die daar qua financiering 
en bemensing mee gepaard gaan. 

Des te groter was daarom onze waardering voor de luchtige wij-
ze waarop hij deze toch zware stof met ons deelde, temeer toen 
we ontdekten dat na afloop Rob de verste reis naar huis moest 
maken. Terwijl Rob zich door de donkere avond naar huis liet 
rijden, konden de meesten van ons al thuis onder het genot van 
een slaapmutsje nog wat na mijmeren over die zware stof. 

APRIL-BIJEENKOMST
Een bijeenkomst met bijzondere gebeurtenissen hoewel het be-
gin standaard – of moeten we zeggen traditioneel – was want 

Er werd deze avond nog meer gezongen want de cavaleristen 
hadden vastgesteld dat zij ook een eigen lied hebben en zij 
schaarden zich rond hun voorzitter om weliswaar nog wat on-
wennig maar toch dapper, het huzarenlied te zingen. 

Om te voorkomen dat het zou uitlopen op een songfestival, 
werden de aanwezigen uitgenodigd om ruimte te maken voor 
een battle run met deze keer 2 Leopard bestuurbare modellen 
(een bestuurd door Bram Schulte en een door Philip Leembrug-
gen) die onverschrokken een massa kartonnen tegenstanders 
aanvielen. Na het bericht “vuur geëindigd, vijandelijke cavale-
rie vernietigd” kon de overwinning worden gevierd want onze 
trouwe Marjan ging rond met Barbarabitter om het kruitslijm weg 
te spoelen. Het wachten is nu alleen nog op een in schaal ver-
gelijkbaar model van onze PzH2000-NL voor het verlenen van 
steun in de diepte maar de eerste zoektochten op het internet 
hebben nog niets opgeleverd en om nu een van de onverkochte 
levensgrote PzH’s te gaan opvoeren in de kleine benedenbar lijkt 
ons iets te ver gaan. 

Nadat we hadden geconstateerd dat er geen ballen in de soep 
zaten en we derhalve met een consommé te doen hadden, scho-
ven we aan tafel voor een verder winters getinte maaltijd want zo 
mag je boerenkool – met een kuiltje voor de jus – en worst toch 
noemen. De wijn aan tafel werd aangeboden door Miel Duijsens 
maar uit Miel’s toespraakje hebben we niet kunnen opmaken of 
het nu voor zijn 78e verjaardag was of omdat hij eind september 
1944 als een van de eerste Nederlanders was bevrijd en dat nog 
wel door de befaamde US Old Hickory Division. Hoe dan ook; 
toost en gezang waren zijn beloning. Na toetje en koffie besloten 

Zingende cavaleristen

Miel over The Old Hyckory

Rob ging niet met lege handen naar huis
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we begonnen zoals gewoonlijk met het zingen van het eerste 
couplet ter ere van erevoorzitter Willem Loos. Na de eerste in-
leidende woorden van de voorzitter met aanwijzingen omtrent 
het parkeren voor het vertrek voor de excursie en vooral de  
oproep om als de bliksem in te schrijven voor de ALV in  
’s-Hertogenbosch die toch echt op 16 mei plaats zou vinden, gaf 
hij al snel het woord aan de secretaris. Die gaf de bijeenkomst 
een officieel tintje want hij wilde een ledenraadpleging over de 
begroting 2018 van de vereniging waar het afdelingsbestuur wat 
kanttekeningen bij had. 

Na zijn toelichting en de daarop volgende discussie, kreeg 
het afdelingsbestuur toestemming om een positief pre-advies 
uit te brengen. De secretaris kon daarna nog niet terugtreden 
in de anonimiteit want Tony Viskil moest worden toegezongen 
en –gedronken voor zijn 83e verjaardag en kon toch moeilijk als 
zijn eigen pro-cantor optreden. Gelukkig voor de secretaris kon 
zijn inzet van het tweede couplet muzikaal worden ondersteund 
want na lange tijd en verlost van zijn promotie- en organisatie-
zorgen, was Boni Rietveld gewapend met Taschenjagdhorn en 
concerttrompet, inmiddels in ons midden verschenen. Het bleek 
dat hij ook zijn activiteiten als schutter weer had hervat en tevo-
ren nog even bij de M.S.V. “De Kanonnier” enkele schoten had 
gelost. Die M.S.V. kwam namelijk weer ter sprake toen Boni zijn 
terugkeer ondersteunde met het aanbieden van een rondje en 
daarbij toelichtte hoe hij via zijn vader Kees en Ferry Einthoven 
en het schieten – toen nog op de garnizoensschietbaan Waals-
dorp – als lkol (R) arts van het KCT tussen ons artilleristen was 
beland. Met het derde couplet verwelkomden we Boni formeel 
weer terug. Volgens de meteorologen was het was de warmste 
19 april ooit en de tropisch getinte maaltijd paste daar uitstekend 
bij. Er was ook een glas wijn bij ter ere van de 82e verjaardag van 
Ed van Gilst en het vierde couplet paste daar prima bij. 
De positie van Ed was overigens zowel nu als tevoren bij de 
M.S.V., onderwerp van wetenschappelijke gesprekken want hij 
dreigt een deel van zijn grondgebied te moeten afstaan, dat dan 
onder water wordt gezet om zo de door dieselmotoren uitge-
stoten NO ’n (stikstofoxyden voor degenen die niet verder zijn 
gegaan dan Bokhorst deeltje 3B) af te vangen. 

Zowel de natuurkundig als de scheikundig onderlegden onder 
ons – en dat zijn er heel wat – hadden daar hun vraagtekens 
bij en termen zoals absorptievermogen, oppervlaktespanning 
en dipoolmoment zoemden rond. We waren in ieder geval blij  
dat Ed ons nu nog van de rode wijn kon laten genieten. 
Na het kopje koffie konden we het einde van deze vroeg- 
zomerse dag thuis genieten in de tuin of op het terras.

MEI-BIJEENKOMST
In deze voor senioren al begonnen vakantietijd kwamen 12 leden 
van de afdeling Zuid-West bijeen in ‘De Fazanterie’ in Ulvenhout 
voor een drankje, een praatje en een diner. Op het terras in de 
middag/avondzon was het prettig toeven en omdat de groep re-
latief klein was kon iedereen elkaar zien en bepraten. Dat werd 
nog beter toen voorzitter Ben Mooren ons voorging naar de  
Prinsenkamer, waar de grote vierkant opgestelde tafel heel ge-
zellig bleek en prima geschikt om onderling nieuwtjes en ervarin-
gen te delen. Zo hoorden we over de recente vaarvakantie van 
Herman en Wies. 
Tijdens het varen in de buurt van Nijmegen werd Herman plots 
onwel. Na een kordaat optreden van Wies en een schip van 
Rijkswaterstaat kon hij snel en medisch adequaat worden be-
handeld. En een RWS-schipper voer hun boot naar een mooie 
steiger in Nijmegen. Een heldenrol was bij dit alles ook wegge-
legd voor de kleinzoon van 13 die hun boot aanvankelijk een 
tijdlang op koers hield! Na de medische behandeling kon de va-
kantie worden voortgezet en is Herman er weer beter aan toe als 
tevoren! Ook Ed had het over varen en zeilen, want hij wilde met 
zijn laatste Bavaria-aanwinst vanuit de jachthaven Dintelmond 
nu toch wel eens een rondje ‘buitenom’ gaan zeilen. Tijdens de 
eerste testvaart op het Volkerak ging er al veel goed, maar nu 
dienen nog enkele navigatie-zaken te worden hersteld/besteld. 
Afspraken werden gemaakt, meer daarover mogelijk in het vol-
gende verslag. 
Het diner dat de Fazanterie ons voorschotelde was heerlijk, van 
de asperge-soep t/m de coupe ijs met aardbeien! Bij de afslui-
ting dankte voorzitter Ben alle aanwezigen voor de gezellige en 
geanimeerde bijeenkomst. En daarna vertrok ieder langzaam- 
aan in de invallende duisternis tevreden richting huis.

Jarige Tony Viskil

Bony is back

Jarige Ed van Gilst

ZUID-WEST
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REÜNIE VELD- EN RIJDENDE ARTILERIE
Op zaterdag 8 september 2018 wordt in navolging van vorig jaar 
weer een grote reünie georganiseerd op het ASK en de lbO. 
Naast de aandacht voor het jubileum 225 jaar Korps Rijdende 
Artillerie worden wederom alle actiefdienende militairen en  
burgers, veteranen, oudgedienden uitgenodigd die dienen of ge-
diend hebben bij een eenheid van de artillerie. Nadere richtlijnen 
volgen via www.artillerieveteranen.nl. 

BEVRIJDINGSDEFILÉ WAGENINGEN
Ondanks de afwezigheid van het ROA bij het Bevrijdingsdefilé in 
wageningen op 5 mei 2018 werd de Artillerie vertegenoordigd 
door een van onze oudste Veteranen, namelijk door Indievete-
raan Hans Pieters uit Den Haag. Hij diende bij 3-2- RVA en die 
eenheid maakte deel uit van de 1e Divisie “7 December”. 

Hans Pieters, Indië-veteraan

NEDERLANDSE VETERANENDAG
Voor deelname aan de NLVD op zaterdag 30 juni 2018 hebben 
zich een groot aantal artilleristen gemeld om meet e lopen of 
mee te rijden in het Veteranendefile, of om van af de tribune die 
te bekijken. Het verzamelpunt was zoals andere jaren weer  
op het Malieveld in Den Haag. Of de Rijdende Artillerie een  
prominente plaats krijgt in het defile hoop ik u in de volgende 
editie van uw lijfblad te berichten.

Veteranendag 2017

ARTILLERIE
V E T E R A N E N

VERENIGING

ASSOCIATIE

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

Veteranendag 2017



Tijdens de reünie wordt het jubileumboek 225 jaar KRA aange-
boden. Hiervoor is de minister van Defensie uitgenodigd. Er is 
veel aandacht voor het verleden, heden en toekomst van het 
KRA. Bovendien zal dit jaar postuum een mobilisatiekruis  
worden uitgereikt aan de nabestaanden van een voormalig lid 
van het KRA. 

U kunt zich aanmelden door het invullen van het aanmeldings-
formulier (zie www.korpsrijdendeartillerie.nl).

PROGRAMMA

10.00-12.00 ontvangst, inschrijving en uitreiken 
   lunchpakketten
12.00-13.00 lunch
13.00-14.00 herdenkingsceremonie bij het monument in 
   front van het museum KRA
14.00-16.30 demonstratie ‘live firing’, historische stelling-
   name verzorgd door de manege KRA en 
   static show
16.30-21.00 diner en gezellig samenzijn

Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname aan de reünie. 
Mocht u het boek willen bestellen, neemt u dan € 10 mee.  
Ik hoop U op 8 september a.s. te ontmoeten op de Legerplaats 
bij Oldebroek!

R. Sijbrandi MA, Luitenant-kolonel, Korpscommandant

REÜNIE 225 JAAR KORPS RIJDENDE ARTILLERIE

Geachte (oud) rijder,

In 2018 viert het Korps Rijdende Artillerie (KRA) haar 225-jarig 
jubileum. Ter gelegenheid hiervan wordt op zaterdag 8 septem-
ber 2018 een reünie georganiseerd op de Legerplaats bij Olde-
broek in ‘t Harde. Deze festiviteit vormt een onderdeel van diver-
se activiteiten die gedurende het jubileumjaar worden geor- 
ganiseerd.

De reünie is toegankelijk voor het personeel dat dient of heeft 
gediend bij een eenheid van het KRA. Niet alleen veteranen en 
postactieven maar ook voormalig dienstplichtig militairen en  
collega’s van andere wapens of dienstvakken die bij een eenheid 
van het KRA waren ingedeeld, zijn van harte welkom. 
In verband met het jubileum zijn dit jaar ook de partners van 
harte welkom. 
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Kranslegging bij Monument (2017)



82

TERUGBLIK OP OPTREDENS IN 2018

ARTILLERIEJAARCONCERT 2018
Op 14 april werd het Artilleriejaarconcert in Uden (Noord Brabant) 
uitgevoerd met als thema ‘ROA on Tour With Space and Movie’. 
Dat dit in Theater Markant kon worden uitgevoerd was te danken 
aan de RABO-bank Uden die hiervoor optrad als hoofdsponsor. 
Onder leiding van dirigent Harmen J. Klaver en ladyspeaker Astrid 
Bonemeijer werd een gevarieerd muziekprogramma  aan het ca. 

450-koppige publiek gepresenteerd. Na een traditionele opening  
met het ‘Wilhelmus’, een welkom door Thijs Vonk van de RA-
BO-bank Uden en een openingswoord van de voorzitter, lkol art 
b.d. Frits Dürst Britt, was het aan de muzikanten om hun kwaliteit 
te laten horen. 

Zo volgden ‘Royal Salute’ van Richard Waterer, ‘Hymn of Glory’ 
van Bert Appermont, (jeugdherinneringen aan) ‘Thunderbirds’, 
‘Cinema Paradiso’ van Ennio en Andrea Morricone. Bij dit laatste 

stuk trad op als solist: Jaap Ouwehand op trompet. Na de slow-
march ‘Orion’ en het James Bondthema uit ‘Skyfall’ werd de mars 
‘Lynwood’ uitgevoerd met medewerking van de nieuwe tam-
boersgroep bij het ROA. Voor de pauze werd ‘Het leven is goed in 
mijn Brabantse Land’ letterlijk bezongen door Jan Wilmer (cornet-
tist van het ROA) als vocalist. Na de pauze werd het tempo gestart 
met orkest en tamboers met de ‘Colonel Bogey marsch‘ , ‚Dances 
with Wolves’, ‘Moment for Morricone’, ‘El Cordobes’, ‘The Cross 
of Honour’, de ‘M.R.A.–mars’ (vanwege het 225 jarig bestaan van 

het Korps Rijdende Artillerie) en traditioneel afgesloten met de ‘Ar-
tilleriemars’. In zijn dankwoord waren erdoor de voorzitter ROA 
veel medewerkers te bedanken voor het zeer geslaagde concert. 
Als toegift heeft het orkest (wederom met Jan Wilmer) het lied 
‘Brabant’ van Guus Meeuwis bedankt. Even traditioneel werd  
de aankleding met bloemen van de sponsors Veerman en Kuijven-
hoven weer voor een vriendenprijs aan het publiek gesleten.  
Het was een enerverend concert waarop met genoegen kan  
worden teruggekeken. 

REÜNIE ORKEST ARTILLERIE TROMPETTERKORPS
VustCo MPC 35C t.a.v. ROA  Telefoon: 0578-691646 (met antwoordapparaat)

Postbus 90004, 3509 AA Utrecht E-mail: ftdurstbritt@kpnmail.nl

TEKST EN FOTO’S /// LKOL ART B.D. F.T. DÜRST BRITT
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LINTJESREGEN 2018
Tot de gedecoreerden behoorde ook de dienstplichtig artillerist 
Pierre van Lanen uit Beers; indertijd (79-6) saxofonist bij het ATK 
en nu bij het ROA. Hij werd in Cuijk benoemd tot lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Burgemeester Wim Hillenaar heeft – in naam van 
Zijne Majesteit de Koning – de onderscheidingen in de Schouw-
burg in Cuijk uitgereikt. Vanaf 1967 tot 2017 heeft hij zich o.a. in-
gezet voor Harmonie Irene in Beers en deze vereniging is vorig 
jaar opgeheven. Hij was 40 jaar muzikant/lid van deze harmonie. 
Ruim 25 jaar was hij bestuurslid en hij heeft meerdere jaren de rol 
van tweede dirigent vervuld. Vanaf 2001 tot heden is hij bestuurs-
lid, plv. dirigent, muzikant (altsaxofoon) ROA (Reünie Orkest Trom-
petterkorps der Artillerie). De heer van Lanen is ook voorzitter van 
de muziekcommissie betrokken bij het ROA. Pierre en Nathalie 
van harte gefeliciteerd. En dat werd op de drukbezochte receptie 
onderstreept met een muzikaal intermezzo van en aantal ROA- 
leden die voor deze gelegenheid speciaal naar Beers waren  
gekomen.

NATIONALE HERDENKING 
Op 4 mei Herdenking werd bij de Basis in Doorn het einde van een 
bezinningsweek over WO2 afgesloten met een herdenkingsbij-
eenkomst en een bloemlegging. Het ROA ondersteunde de bij-
eenkomst met ruim 100 oude en jonge veteranen. Het grote en-
semble stond onder leiding van Nico van Oudheusden en Jan ten 
Kloosteer trad op als hoornblazer. 

BEVRIJDINGSFESTIVAL VLAARDINGEN
Op 5 mei nam het ROA deel aan het Bevrijdingsfestival in Vlaar-
dingen. Dit in tegenstelling tot hun jaarlijkse deelname aan het 
Bevrijdingsdefile in Wageningen. Dankzij toestemming van Sectie 
Ceremonieel en Protocol CLAS en de gewaardeerde medewer-
king van het Depot Ceremoniële Tenuen (CT’n) in Soesterberg kon 
het ROA beschikken over deze CT’n van de veldartillerie. 

Een primeur waren de nieuwe muziektassen die het ROA heeft 
aangeschaft. Het ROA werd gesteund door de Schutterij uit 
’s-Hertogenbosch. Verder traden ’s-avonds op: de Showbrass-
band Thalita uit Vlaardingen en Showkorps Excelsior uit Delft. 
Stipt om 20.30 uur marcheerden de orkesten en reden de leger-
voertuigen na een streetparade het eerplein op. Nadat bevrij-
dingsvuur door burgemeester mw. Annemiek Jetten was ontvan-
gen werd door de 3 korpsen de bevrijdingsmedley ten gehore 
gebracht o.l.v. dirigent Jan Wilmer. De medley bestond uit: ‘Colo-
nel Bogey mars’, ‘A bridge too Far’, ‘Happy Days’, ‘Soldaat van 
Oranje’, ‘Don’t Fence me in’, ‘In the Mood’, ‘St Louis March’ en 
afmars met ‘It’s a Long Way to Tipperary’. 

Het optreden van het ROA en de Schutterij bestond uit: opmars 
met ‘The Lights of Europe’, ‘Juventas-marsch’, ‘Jupiter Hymne’, 
‘Artillerie-mars’ met schot van de Schutterij en afmars met ‘Lyn-
wood’. Stipt om 22.00 uur stonden de orkesten weer gereed om 
de Finale o.l.v. Jan Wilmer ten gehore te brengen. 

Tot besluit volgde ‘Conquest of Paradise’, dat werd afgesloten 
meet een daverend kanonschot van de Schutterij en een regen 
aan confetti. Alle deelnemers hartelijk dank voor een zeer geslaag-
de Bevrijdingsavond en Jan Wilmer voor het in het ROA gestelde 
vertrouwen. 

GEPLANDE OPTREDENS in 2018
30 juni  Veteranendefilé Den Haag
15 juli  Kerk in Haamstede
1 augustus  Ensemble ondersteunt een koor op Urk
15 augustus  Herdenking bij de Basis in Doorn
25 augustus  Garnizoensdag in Coevorden
8 september  Open Monumentendag ’t Harde
29 september Concert in Zierikzee

Mocht U nog een beroep willen doen op het ROA voor een optre-
den, meldt U dat dan tijdig via ftdurstbritt@kpnmail.nl 
Het repetitieschema voor 2018: zie onze website www.reunieor-
kestartillerie.nl voor evt. wijzigingen. 

De repetities zijn (tenzij anders aangegeven) op de zaterdag  
vanaf 10.00 tot 14.30 uur in de sportzaal op de Legerplaats bij 
Oldebroek in ‘t Harde. In 2018 zijn de volgende repetities ge- 
pland die ook door belangstellenden bezocht kunnen worden:  
16 juni, 11 augustus, 6 en 27 oktober en 24 november. 

I.v.m. de toegangscontrole tot het kazerneterrein, worden bezoe-
kers verzocht zich vooraf aan te melden bij Frits Dürst Britt.
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