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De vorige Van de redactie had als titel “Alle Begin...” Het was de bedoeling dat iedereen dit op zou vatten als: 
dat zegt ie nou wel, maar er ligt toch een keurig product. Een soort onwaarachtige nederigheid dus. Maar 
zoals zo vaak komt niet alleen hoogmoed maar ook onwaarachtige nederigheid keihard voor de val. Er ging 
namelijk iets vreselijk mis met de verzending. Zoals Murphy al zei: als uw aanval heel voorspoedig gaat wacht 
u waarschijnlijk  een hinderlaag...

We hebben de problemen zo 
goed als mogelijk opgelost 
en hebben als bijkomend 

voordeel ook het adressenbestand een 
goede update kunnen geven. Dus van-
daar ook nu weer de titel: Alle Begin. 
Dit keer zonder een zweem van on-
waarachtigheid.

In dit nummer de erfenis van 
oud-commandant Vustco kolonel 
Marc van Ockenburg. Hierin be-
schrijft hij in het kort waar hij in feite 
al zijn hele carrière mee bezig is na-
melijk, het op de kaart zetten van de 
Vuursteun binnen de Krijgsmacht. 
De titel: Joint Fire Support of JOINT 
FIRES? Is meer dan een semantische 
discussie. Het beschrijft namelijk zijn 
visie op vuursteun voor de 21e eeuw.
Afscheid nemen binnen Defensie 
betekent gelukkig ook bijna altijd 
welkom heten. Zeker als het gaat om 
essentiële banen zoals Commandant 
Vustco. In deze Barbara een mooi 
fotoverslag van de commando-over-
dracht maar ook de mogelijkheid 
om op een iets persoonlijker manier 
kennis te maken met de nieuwe com-
mandant kolonel Paul Hoefsloot. Een 

flexibel mens, dat kan niet anders als 
je kijkt naar het gemak waarmee hij na 
een militair leven lang de Rijdersmuts 
gedragen te hebben, deze verwisseld 
voor de baret waarbij het lijkt als of hij 
nooit iets anders op zijn hoofd gehad 
heeft.

Veel aandacht voor ons derde Korps, 
het Korps Luchtdoelartillerie. Zowel 
vanuit het perspectief van oefenen als 
uit dat van de krijgshistorie besteden 
we aandacht aan deze Artilleristen. 
Het feit dat ZKH Willem-Alexander 
hun tijdens een oefening heeft be-
zocht heeft hier natuurlijk zeker aan 
bijgedragen.

Twee vervolgartikelen in deze Bar-
bara. We gaan door met het tweede 
deel van de commandovoering tijdens 
de eerste wereldoorlog door lgen b.d. 
Willem Loos. Ook het tweede deel 
van het gemechaniseerd optreden op 
het Afrikaanse continent door ko-
lonel Hans van Dalen verder vindt u 
een zeer interessant artikel over het 
mega-project dat al jaren binnen De-
fensie loopt en dat de vervanging van 
de operationele wielvoertuigen moet 

regelen. Voor de Artillerie een zeer 
belangrijk project want wij zijn zeer 
afhankelijk van dit type voertuigen 
voor zowel de logistiek als de Com-
mand&Control.

U mist in dit nummer nog een uitge-
breid verslag van de ALV die midden 
in het politieke centrum van Neder-
land is gehouden. Ik zeg u dat toe voor 
het volgende nummer maar verklap 
nu al dat het een daverend succes was.
Overigens ben ik van mening dat de 
Artillerie moet doorgroeien naar een 
groot en machtig Wapen!

Veel leesplezier,
Teun Baartman
eindredacteur

ALLE BEGIN … 
OP HERHALING
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SAMENWERKING

Op uitnodiging van de voorzitter van onze Duitse zustervereniging de Freundeskreis der Artillerietruppe, Bri-
gadegeneraal bd Heribert Hupka, bracht ik met de plaatsvervangend commandant van onze vuursteunschool 
Majoor Dominik Derwisinski, tevens bestuurslid van onze Vereniging, op 20 en 21 mei een bezoek aan het 
Duitse opleidings- en trainingscentrum voor indirecte vuren in Idar Oberstein, kortgezegd de Artillerieschu-
le. Het doel van het bezoek was meervoudig: bevestigen van onze goede samenwerking en aanhalen van de 
banden tussen onze verenigingen, leggen van contacten met voorzitters van andere gelijksoortige verenigin-
gen en ten slotte bezoeken van het opleidings- en trainingscentrum. 

Mijn contact met de Generaal Hupka is uitstekend 
en betekenisvol, niet alleen door zijn persoon-
lijkheid en de kameraadschap die hij laat voelen, 

maar ook doordat we meningen uitwisselen, en delen, over 
tal van onderwerpen die te maken hebben met ons vakge-
bied. Reeds op de avond van onze aankomst konden wij 
genieten van zijn gastvrijheid en kennismaken met de ver-
tegenwoordigers van de artillerieverenigingen uit Frank-
rijk, Italië en Zwitserland; de Britse delegatie was verhin-
derd. De Presidente Nationale, Direttore de L’Artigliere 
Generale Rocco Viglietta uit Rome en General Jean-Pierre 
Meyer uit Parijs spraken na kennismaking vrijwel onmid-
dellijk hun belangstelling uit om tot een vorm van contact 
of samenwerking te komen tussen hun verenigingen en de 
onze. Ik heb positief gereageerd, in ieder geval om de con-
tacten te versterken en te bezien wat we voor elkaar kun-
nen betekenen. Er zullen ongetwijfeld meer ontmoetingen 
gaan plaatsvinden.

Op de dag van onze aankomst maakten Majoor Derwisin-
ski en ik ook van de gelegenheid gebruik om een bezoek 
te brengen aan ons opleidingsdetachement voor de pant-
serhouwitser. Het detachement staat onder leiding van 
Majoor Tuinhof en zijn plaatsvervangend commandant 
is Adjudant Kurvers. De opperwachtmeesterfunctie is een 
vacature en daarnaast zijn er vijf instructeurs in de rang 
van Wachtmeester-I. Wij spraken met Adjudant Kurvers 
en een aantal instructeurs die met veel enthousiasme over 

hun werk vertelden. Hun gedrevenheid en de professiona-
liteit die zij uitstraalden spraken tot de verbeelding.

Het leggen van internationale contacten is plezierig, maar 
ook belangrijk en interessant, doordat kennis kan wor-
den genomen van de inspanningen en plannen van de 
verschillende landen op het gebied van Joint Fire Support 
(JFS). Wat deze ontmoetingen betreft gaat onze grootste 
belangstelling natuurlijk uit naar Duitsland, waarmee Ne-
derland defensiebreed al nauw samenwerkt. Op 21 mei 
kregen we eerst een briefing over het Duitse opleidings- 
en trainingscentrum, hun trainingssysteem, het nabijgele-
gen schietterrein Baumholder, de huidige situatie van de 
vuursteuneenheden, de plannen voor de toekomst en in-
ternationale samenwerking. De lezing werd gegeven door 
Majoor Lenzen, aangevuld met deskundige commentaar 
en een openhartige toelichting bij gestelde vragen door 
de commandant Kolonel Felber. De briefing werd gevolgd 
door een rondleiding door de school. Ons bezoek werd ’s 
middags afgesloten met een schietdemonstratie. Ik zal hier 
kort ingaan op enige interessante elementen uit de lezing 
in vergelijking met onze inspanningen, voor zover ik daar 
zicht op heb.

De Duitse Artillerie beschikt momenteel over vier artille-
riebataljons, waarvan drie zijn ingedeeld op divisieniveau 
en één binnen de Duits-Franse-brigade. Ieder artillerie-
bataljon beschikt naast de pantserhouwitser over rake-
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tartillerie. Zowel de indeling van de artilleriebataljons op 
divisieniveau als het onderbrengen van raketartillerie en 
vuurmonden in één afdeling waren noodzakelijk gewor-
den door de net als in ons land verregaande bezuinigingen 
in de krijgsmacht. Een vergelijking met de Nederlandse 
grondgebonden vuursteun dringt zich op: concentratie 
van de weinig overgebleven middelen om de veelheid van 
overgebleven taken zo goed en kwaad als het gaat te kun-
nen blijven uitvoeren. Zowel in Duitsland als in Nederland 
leidde dit tot een organisatieomvang en -structuur die 
ongewenst, maar onvermijdelijk was. Beide landen heb-
ben ook dezelfde ideeën over de gewenste structuur: elke 
brigade een afdeling (of artilleriebataljon), raketartillerie 
bij elkaar in een of meer eenheden boven brigadeniveau 
en een gelaagde vuursteunstructuur zoals we die vroeger 
ook kenden met vuursteuncoördinatie op verschillen-
de niveaus en de mogelijkheid zwaartepunten te leggen. 
Het verschil tussen Duitsland en Nederland is echter dat 
voor de Duitse artillerie, of ruimer geformuleerd ‘Joint Fire 
Support’ (JFS), al concreet uitgewerkte en geaccepteerde 
plannen bestaan die in 2032 moeten leiden tot die gewens-
te structuur met onder andere dertien artilleriebataljons. 
Over ‘lange lijnen naar de toekomst’ gesproken! En ove-
rigens beschikt Duitsland 
al over raketartillerie en is 
in Nederland wel de nood-
zaak daartoe onderkend 
maar ontbreken voorals-
nog de financiële midde-
len daarvoor.

Wat opleiding en training 
betreft is Idar Oberstein 
het opleidingscentrum 
voor alle vormen en aspec-
ten van JFS, vergelijkbaar 
met de manier waarop 
wij de opleiding en trai-
ning doen. Voor opleiding 
en training beschikt het 
opleidings- en trainings-
centrum onder andere sinds kort over een zeer geavan-
ceerde JFS-simulator waarin Firesupport Teams (FSTs) 
die zich op compagniesniveau bevinden, kunnen worden 
getraind. Aangezien ook in onze Vuursteunschool een der-
gelijk systeem wordt geïnstalleerd, dringt de vraag zich op 
of er, in ieder geval om doelmatigheidsredenen, niet meer 
zou moeten worden samengewerkt tussen Nederland en 
Duitsland op het gebied van JFS-opleiding en -training. 
Die vraag is des te meer relevant in een situatie waarin 
de pantserhouwitseropleiding van Nederland een enclave 
vormt binnen het Duitse opleidings- en trainingscentrum, 
zonder daarin te zijn geïntegreerd. Een opleiding ver van 
huis zonder gebruik te maken van de voordelen van sa-
menwerking is niet kosteneffectief.

Een laatste interessant onderwerp in de briefing was het 
Framework Nations Concept (FNC). Het FNC werd in 2013 
door Duitsland geïntroduceerd met als doel samenwer-

king op het gebied van defensie een nieuwe stimulans te 
geven. Het concept voorziet in het oprichten van multina-
tionale eenheden en moet kleinere landen in staat stellen 
schaarse capaciteiten onder te brengen in een organisato-
risch raamwerk dat wordt geleverd door een ‘framework 
nation’. Uitgangspunten bij het concept waren dat de VS 
een steeds groter Europees aandeel in NAVO-defensie-in-
spanningen zal eisen, dat geen enkel Europees land meer 
in staat is militaire operaties alleen uit te voeren en dat 
de meeste Europese krijgsmachten blijvend met beperk-
te financiële middelen te maken zullen hebben. Volgens 
het concept zouden grotere en kleinere Europese landen 
clusters moeten vormen waarin wordt gecoördineerd welk 
land welke middelen en eenheden levert in een lange- ter-
mijnbenadering. Een ‘framework nation’ zal dan zo’n clus-
ter leiden en de militaire ruggengraat ervan vormen. Een 
term die in dit verband van toepassing is, althans voor de 
kleinere landen, is taakspecialisatie. Het voert te ver in dit 
voorwoord het concept verder uit te diepen; deze korte 
samenvatting volstaat om er een beeld van te krijgen. In 
de briefing vormde het een belangrijk onderdeel, aange-
zien Duitsland het cluster II, Joint Fires, voor zijn rekening 
heeft genomen. Een element ervan is het oprichten van 

een multinationaal JFS 
Training en Exercise Cen-
ter. Voor dit cluster heeft 
zich al een aantal landen 
als deelnemer aangemeld. 
Daarnaast kijkt een aan-
tal landen, waaronder 
Nederland en België, als 
waarnemer voorlopig de 
kat uit de boom. Het Ne-
derlandse standpunt in dit 
initiatief is mij onbekend. 
Het is in ieder geval op-
vallend dat Nederland op 
veel gebieden een nauwe 
militaire samenwerking 
met Duitsland kent, den-
ken we bijvoorbeeld maar 

aan de grondgebonden luchtverdediging, maar dat dat nog 
niet geldt voor de grondgebonden vuursteun (JFS) of al-
thans de opleiding en training daarvoor. 

Het is voor mij vanzelfsprekend dat Nederland zijn eigen 
grondgebonden vuursteuncapaciteit heeft om het inmid-
dels weer op waarde geschatte gevecht van de verbonden 
wapens te kunnen voeren. Dat neemt niet weg dat inter-
nationale samenwerking belangrijk en onontkoombaar is, 
zeker gelet op de blijvende aarzeling waarmee Nederland 
geld beschikbaar stelt voor zijn krijgsmacht. Opleiding 
en training bieden daartoe veel mogelijkheden, zeker als 
meer landen erbij worden betrokken en elk deelnemend 
land een redelijk aandeel kan leveren aan de gezamenlij-
ke inspanningen. Hierbij moet de kwaliteit van de inbreng 
voorop staan, maar dat kan voor ons het probleem niet 
zijn.
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EXTREMEMODULARITY

FORCE PROTECTION IS OUR MISSION.

MOBILITEIT, VUURKRACHT EN BESCHERMING

De Rheinmetall Groep wordt in de Defence en Security sector gezien als leidend op het gebied van 
innovatieve producten van militaire toepassingen. Rheinmetall biedt oplossingen op het gebied van 
service en mogelijkheden op het gebied van mobiliteit, verkenning, simulatie, vuurkracht en bescherming.

Rheinmetall staat voor vele jaren ervaring en innovatie aan pantservoertuigen, wapens en munitie. Maar 
ook op het gebied van Air Defence, electronica en detectie worden vele nieuwe toepassingen aangeboden.

Rheinmetall is een belangrijke en strategische toeleverancier voor geheel Defensie, en met name voor de 
Koninklijke Landmacht een strategische partner. In onze faciliteit in Ede (NL) is de nieuwe Boxer ontwikkelt 
en gebouwd, waarvan inmiddels een groot deel aan de Koninklijke Landmacht is geleverd. Dit voertuig 
brengt een maximum aan mobiliteit en bescherming. Gelet op de extreme modulariteit van het BOXER 
voertuig is deze uitermate geschikt om maximale inzetbaarheid te garanderen, en zijn binnen de familie 
een groot aantal varianten denkbaar.

Aanvullende varianten zijn bijvoorbeeld:

• Met middenkaliber wapensysteem, zoals LANCE met 35mm wapen
• Met mortiersysteem, zoals 120MWS RAGNAROK
• Met surveillance capaciteiten en targetting-apparatuur, zoals VINGTAQ
• Met C-UAV en Integrated Air Defence capaciteiten, zoals High Energy Laser, Skyranger35 en Missiles
• Met NBC sensoriek en geintegreerde autonome systemen

www.rheinmetall-defence.nl

A0286nl0519_Sinte Barbara_210x297.indd   1 07.05.19   14:20



Arbeidsvoorwaarden, cao, actie voeren, vakbonden… Allemaal begrippen waar wij ons als officieren verre van 
hielden. Wij hadden tenslotte een roeping, daar zetten we ons ten volle voor in en we gingen er van uit dat 
voor de rest wel voor ons gezorgd zou worden.

Dat standpunt hebben we heel 
lang vol kunnen houden. Het 
grootste deel van de Krijgs-

macht was immers dienstplichtig en 
dus maar een beperkte tijd afhanke-
lijk van de arbeidsvoorwaarden van 
defensie. Het beroepspersoneel had 
“goudgerande regelingen” met gra-
tis medische verzorging, een eind-
loon-pensioen, een FLO-regeling en 
een salaris waar het gezin goed van 
kon leven.
Langzaam kwam hier de klad in. Een 
voor een werden de regelingen afge-
schaft of nadelig aangepast. Tiental-
len jaren bezuinigingen hadden niet 
alleen invloed op de omvang van de 
Krijgsmacht en haar inzetbaarheid, 
ook de arbeidsvoorwaarden kwamen 
steeds meer onder druk te staan.
Een luitenant kan allang niet meer 
met zijn salaris voor een jong gezin 
zorgen, een wachtmeester der eerste 
klasse kan het wel vergeten om zich 
als starter op de woningmarkt te be-
geven en een adjudant onderofficier 
met een geweldige loopbaan en twee 
studerende kinderen is verplicht om 
na zijn FLO bij te verdienen om rond 
te kunnen komen.
Dit is de werkelijkheid van nu... helaas 
is de perceptie van de politiek en de 
Nederlandse bevolking blijven han-
gen in de goudgerande regelingen van 
vroeger. Daar denken ze nog steeds 
dat de Nederlandse militair zich bezig 
houdt met het groen schilderen van 
wat groen is en met het invetten van 

alles wat beweegt, en dat heel vaak, en 
dat ze daar dik voor betaald worden. 
De intentie van de politiek om iets te 
doen aan de steeds verder achterop 
lopende arbeidsvoorwaarden is der-
halve niet groot. Het feit dat wij als 
militairen niet de cultuur hebben om 
daar over te klagen en actie te voeren 
helpt dan ook niet.
Militairen trekken hun eigen plan. De 
laatste jaren bestaat dat plan er vaak 
uit om dan maar het heil elders te zoe-
ken. In hoog tempo stroomt de kwali-
teit de organisatie uit. Tegen hun zin, 
maar toch. Ook potentieel nieuwe 
militairen trekken hun plan en solli-
citeren massaal niet bij Defensie maar 
op banen die ze eigenlijk liever niet 
wilden. Degenen die blijven worden 
geconfronteerd met een werkdruk die 
schier onmenselijk is en branden op. 
Ziehier het enorme probleem waar we 
voor staan.
Officieren spreken niet over geld... zo 
zijn we opgevoed, dat is onze cultuur. 
Welnu, ik heb nieuws. Die cultuur is 
contraproductief, zelfs destructief 
voor onze krijgsmacht. Juist de officie-
ren moeten hun stem wel laten horen. 
Ze zijn ingehuurd om de krijgsmacht 
optimaal te laten functioneren en een 
van de belangrijkste bedreigingen op 
dit moment is het feit dat het perso-
neel steeds minder bereid is om bij 
ons te komen werken en te blijven 
werken en dat dan ook nog met een 
normale werkdruk.

Er ligt nu een voorstel voor de ar-
beidsvoorwaarden, dat ziet er goed 
uit. Het is onze taak als officieren om 
dit voorstel te bestuderen, er iets van 
te vinden, het te bespreken en uit te 
leggen aan ons personeel en vooral, 
van af nu, nooit meer de handen van 
de arbeidsvoorwaarden af te trekken. 
Het is onze verantwoordelijkheid 
richting ons personeel en die kunnen 
we niet afschuiven naar de bonden of 
naar Den Haag of naar wie dan ook.
Nee, ik pleit niet over een nieuw te-
nuevoorschrift met daarin een DT-7 
(Dagelijks Tenue met Spandoek). Wij 
voeren nog steeds Trouw, Gehoor-
zaam en Onderworpen uit wat de 
Nederlandse maatschappij van ons 
vraagt. Ik pleit wel voor officieren en 
vooral officieren in de rol van com-
mandant die zich net zo druk maken 
over de arbeidsvoorwaarden voor hun 
personeel als over discipline, inzet-
baarheid en trainingsniveau. Al deze 
factoren zijn namelijk essentieel voor 
een Krijgsmacht en behoren daarmee 
dus tot het Domein van de officier.

- TEUN TZU - 

Als een officier gevraagd wordt om 
de politiek te adviseren geeft hij 
een militair advies. Als hij echter 
gevraagd wordt om een politiek 
advies geeft hij desalniettemin een 
militair advies.

OFFICIEREN SPREKEN NIET OVER GELD
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EVEN VOORSTELLEN…

Op 8 mei ben ik aangetreden als de nieuwe commandant van het VuursteunCommando. Een prachtige 
ceremonie waar veel belangstelling voor was en waar ik weer veel oude bekenden mocht begroeten. 
Voor diegenen die mij nog niet kennen, wil ik me graag even voorstellen.

Ik ben de trotse vader van drie dochters en ik ben ge-
trouwd met Miranda. Wij hebben de afgelopen 27 jaar op 
verschillende plekken in Amersfoort gewoond, maar net 
na de commando-over-
dracht hebben we Amers-
foort verruild voor het 
dorp Nijkerkerveen. Hier 
hebben we een prachti-
ge boerderij gekocht met 
veel ruimte voor onze ge-
zamenlijke hobby, paard-
rijden.

Ik ben mijn militaire car-
rière gestart in 1985 op 
de KMA in Breda; in 1989 
ben ik daar afgestudeerd 
en aansluitend als lui-
tenant gestart bij 11 Afde-
ling Rijdende Artillerie te 
Schaarsbergen. Ik heb daar 
verschillende functies mo-
gen vervullen, zoals vuur-
regelingsofficier, pelotons-
commandant, waarnemer, 
bataljonsvuursteunofficier, 
commandant 1 Batterij en 
commandant Stafbatterij.

Wat mij het meeste bij is 
gebleven uit die periode is 
mijn uitzending als C-1Bt 
naar Kosovo in 1999. Een 
uitzending van 8 maanden, 
waar ik voor het eerst geconfronteerd werd met de ge-
volgen van diepe haat en extreem geweld.

In de periode 2002-2003 mocht ik de Hogere Militaire 
Vorming volgen en aansluitend begon ik aan mijn eerste 
staffunctie op de Landmachtstaf, toen nog op de Prinses 
Juliana Kazerne in Den Haag. Daarna volgde een plaat-
sing op het Ministerie als Hoofdofficier Toegevoegd van 
de PCDS, een leerzame ervaring in een politiek-bestuur-
lijke omgeving met verschillende belangen.

Aansluitend werd ik geplaatst bij de Afdeling Bestuurson-
dersteuning van de Landmacht, waar ik in mijn laatste 
jaar werd uitgezonden als Hoofd Sectie G5 (Plannen) van 

de Task Force Uruzgan-6. 
Na terugkomst kreeg ik 
het commando over 11 Af-
deling Rijdende Artillerie, 
wat door de bezuinigin-
gen van 2011 helaas eerder 
dan gepland tot een einde 
kwam. Hierop volgde een 
plannersfunctie bij de Di-
rectie Materieel & Dien-
sten bij Staf CLAS.

Internationale en NATO 
ervaring mocht ik opdoen 
bij 1 GE/NL Corps in Mün-
ster, binnen de Joint Lo-
gistic Support Group. Hier 
heb ik leiding gegeven aan 
logistieke operaties bij gro-
te NATO oefeningen.

De afgelopen drie jaar heb 
ik gewerkt in het kabinet 
van C-LAS, waarbij het 
accent lag op het poli-
tiek-bestuurlijke speelveld, 
de positionering van de 
landmacht, relaties van de 
landmacht en de toekomst 
van de landmacht.

En tenslotte weer terug in de vertrouwde omgeving van 
’t Harde en De Knobbel, waar ik me de komende jaren 
graag samen met de staf, de school, de afdeling en onze 
partners wil inzetten voor de groei en verdere moder-
nisering van de vuursteun. Samen hebben we maar een 
doel: de vuursteun blijven door ontwikkelen zodat we 
altijd een passend antwoord hebben op welke dreiging 
dan ook.

Kolonel Paul Hoefsloot
Commandant Vuursteuncommando
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KOLONEL HOEFSLOOT NIEUWE COMMANDANT 
VUURSTEUNCOMMANDO

Op 8 mei 2019 vond de commando-overdracht van 
het VuursteunCommando plaats op de Legerplaats 
bij Oldebroek (LbO). De kolonel P.G.F. (Paul) Hoef-
sloot nam het commando over van de kolonel M.R.C. 
(Marc) van Ockenburg. De ceremonie met wat lichte 
regen vond plaats op het Korpsplein van de LbO. 
Het plein werd omringd door verschillende militaire 
voertuigen en de aangetreden militairen. De tenten 
waren gevuld met familie, genodigden, burgemees-
ters en generaals.

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

Kolonel Van Ockenburg is sinds 2016 commandant 
van het commando en heeft zich bezig gehouden 
met het herstellen en de groei van de Nederland-

se Artillerie-eenheid. Zo heeft van Ockenburg een nieuwe 
afdeling opgericht om de aansturing van de verschillende 

‘batterijen’ (artillerie-eenheden) te optimaliseren. In de na-
bije toekomst komen er nieuwe Pantserhouwitsers binnen 
bij het VuursteunCommando, de aankoop van een nieuwe 
radar (Multi Missie Radar van Thales) heeft plaats gevon-
den en er is inmiddels geschoten met de Excalibur.
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In een persoonlijke toespraak waarin hij zijn personeel en 
externe relaties bedankte voor de steun die hij ontving in 
de afgelopen jaren was ook een punt van zorg te horen. 
Het tekort aan munitie en de inzetbaarheid van het mate-
riaal laat ons soms in de steek. Daarnaast is er een gebrek 
aan technisch personeel.

Toch ziet Kolonel Van Ockenburg de toekomst van het 
commando positief tegemoet: “De afgelopen jaren zijn de 
eerste herstelstappen van de Nederlandse artillerie geno-
men. Met veel trots draag ik het commando van het Vuur-
steunCommando over waarbij mijn opvolger verder kan 
bouwen aan de toekomstige slagkracht voor het landop-
treden.” Aldus kolonel Van Ockenburg.

Kolonel Hoefsloot heeft ruime ervaring binnen de vuur-
steun en kijkt uit naar deze nieuwe uitdaging. Hoefsloot: 

“Er zit nu gelukkig weer groei in Defensie, de Koninklijke 
Landmacht en ook in de vuursteun. Er zijn mooie inno-
vatieve stappen gemaakt en daar wil ik graag een verdere 
bijdrage aan leveren. In het moderne gevecht is het aan-
grijpen van een vijand op grote afstand en grote nauwkeu-
righeid onmisbaar. Met de verdere doorontwikkeling van 
de vuursteun gaan we die behoefte invullen.” 

Een laatste knal en een laatste saluut en dan verlaat Kolo-
nel Van Ockenburg te paard gezeten in een stevige draf de 
ceremonie.
De overdracht werd afgesloten met een receptie voor ge-
nodigden in de Officierscantine. Na de diverse toespraken 
waren er de felicitaties met de bijbehorende cadeaus, na-
praten en kennismaken met de nieuwe commandant.
Allen kijken terug op een zeer geslaagde ceremonie.

12

Nieuws van het Wapen



DODENHERDENKING LBO MET SCOUTING 
“DE TRIJSBERG” UIT HATTEM

Tijdens de 66e herdenking op vrijdagmorgen 3 mei jl. zijn op de Legerplaats 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 oorlogssituaties en bij vre-
desoperaties. Hierbij waren 12 jonge leden van de scouting met 2 begeleiders aanwezig evenals burgemeester 
J.W. Wiggers van de gemeente Hattem.

Foto’s: 2e luitenant V.I. (Victor) van der Griendt 
Tekst:  mevrouw A.M.J. (Anke) Dijkhuizen

De indrukwekkende ceremonie vond plaats bij het 
Artilleriemonument. Dit monument heet officieel 
het “Monument voor gevallen artilleristen tijdens 

WO II, in Indonesië en Korea”. Het herinnert ons aan de 
artilleristen die op Nederlands grondgebied, in Europa en 
in Azië hun persoonlijke veiligheid ondergeschikt maakten 
aan onze veiligheid en aan de veiligheid van anderen. 
De namen van alle omgekomen artilleristen zijn vereeu-
wigd in een ereboek in het mooie Artilleriemuseum waar 

deze geschiedenis levend wordt gehouden. De offers die zij 
brachten moeten tot nadenken stemmen over het grootste 
goed dat wij hebben: onze vrijheid.

Aan de plechtigheid ging een stille tocht vooraf. Vanaf de 
Officierscantine begaven de genodigden zich te voet naar 
het monument. Naast genodigden en gasten als oud-mili-
tairen, veteranen en burger belangstellenden stonden de-
tachementen aangetreden van de Korpsen Veldartillerie, 
Rijdende Artillerie en Luchtdoelartillerie. 

De traditionele krans werd gelegd door de Wapenoudste 
der Artillerie (WOA), brigade-generaal R.J. Jeulink samen 
met de Commandant Korps Veldartillerie, kolonel M.R.C. 
van Ockenburg. Hierna werd een minuut stilte in acht 
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genomen. Een minuut waarin de aanwezigen zich  reali-
seerden dat zij hier in vrijheid een minuut stil kunnen en 
mogen zijn.

Aansluitend volgde de toespraak van de WOA. In het jaar 
dat in Nederland het algemeen kiesrecht precies honderd 
jaar bestaat, heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei geko-
zen voor het jaarthema: “In vrijheid kiezen”.

Hiermee staat het stil bij de waarde van de vrije, demo-
cratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze 
rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijk-
heid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de 
vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen.

Na de toespraak speelde het Fanfare Korps Bereden Wa-
pens (FKBW) het Wilhelmus. 

Aan het einde van de stijlvolle ceremonie volgde het defilé, 
terwijl het FKBW passende koraalmuziek speelde. De aan-
wezige leden van de scouting hebben elk een bloem gelegd 
bij het monument. De herdenking was traditiegetrouw 
een waardige plechtigheid.
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WOA: toespraak LBO dodenherdenking 3 mei 2019

Geachte aanwezigen,

Op 4 mei herdenkt Nederland haar slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en sinds 1961 ook de Nederland-
se slachtoffers van vredesmissies en oorlogssituaties van 
na de Tweede Wereldoorlog. Een dag eerder zijn ook wij 
hier samen om hen te herdenken die sinds 10 mei 1940, 
waar ook ter wereld, voor het Koninkrijk zijn omgeko-
men bij de uitoefening van hun dienst.

Herdenken, waar gepaster dan hier bij ons ‘Artille-
rie-monument’ dat in 1953 speciaal is onthuld ter nage-
dachtenis aan alle wapenbroeders die zijn gesneuveld, 
onder meer tijdens de Tweede Wereldoorlog, in voor-
malig Nederlands-Indië en in Korea. 
De namen van alle omgekomen artilleristen zijn ver-
eeuwigd in een ereboek in ons mooie Artilleriemuseum 
waar deze geschiedenis levend wordt gehouden.

Het is belangrijk om te blij-
ven herdenken, de verhalen 
te blijven vertellen en ze 
door te geven aan volgen-
de generaties. Niet alleen 
omdat anderen het hoog-
ste offer brachten zodat wij 
in vrijheid kunnen leven, 
maar ook omdat we hieruit 
kunnen leren, want ‘Wie 
het verleden vergeet, is ge-
doemd het te herhalen.’
Hier aanwezige veteranen, 
oud en jong, buiten dienst 
en actief. U weet wat het 
betekent om vrijheid te her-
winnen, te herstellen, te behouden of te brengen. Blijf 
uw kennis en ervaringen overdragen aan de huidige en 
toekomstige generaties.
Daarom een speciaal welkom aan de leden van scouting 
‘de Trijsberg’ uit Hattem. Fantastisch dat jullie vandaag 
aanwezig willen zijn om samen met ons te herdenken, 
dat jullie je verdiept hebben in het waarom van herden-
ken. 

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de 
Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.We vieren dat 
we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we 
samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven 
aan nieuwe generaties.
4 Mei verliest niet aan belang, ze blijft actueel zolang er 
oorlog en onderdrukking bestaan, onschuldige slacht-
offers vallen en mensen huis en haard moeten verlaten. 
Gebeurtenissen die helaas ook in 2019 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. 
Zo zijn ook nu nog vele Nederlandse militairen actief op 
diverse locaties in de wereld. Samen met anderen zetten 
zij zich in voor de veiligheid, vrede en vrijheid van de 
medemens. Ze verdienen daarvoor onze steun en res-
pect. 

Morgen gedenken wij de Nederlandse slachtoffers die 
sinds de Tweede Wereldoorlog waar ook ter wereld zijn 
omgekomen tijdens oorlogssituaties of bij vredesmis-
sies. Zonder gedeelde geschiedenis geen gedeelde toe-
komst.
In het jaar dat in Nederland het algemeen kiesrecht pre-
cies honderd jaar bestaat, heeft het Nationaal Comité 4 
en 5 mei als jaarthema gekozen: ‘In vrijheid kiezen’. 

Hiermee staat het stil bij 
de waarde van de vrije, de-
mocratische rechtsstaat, 
het buitenwerkingstellen 
van deze rechtsstaat in de 
jaren 1940-1945, en de ver-
antwoordelijkheid die we 
met z’n allen dragen om de 
rechtsstaat én de vrijheden 
die we daarbinnen genieten 
te waarborgen. 

Vanuit de vrijheid van nu 
kijken we terug op de on-
vrijheid van toen. We bena-
drukken de verantwoorde-

lijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want 
juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen 
kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te 
beschermen en te koesteren.
Door vanuit de vrijheid van nu terug te kijken naar de 
onvrijheid van toen, zien we scherper dan ooit dat een 
democratie niet alleen geeft maar ook vraagt, namelijk 
om mee te doen. Natuurlijk door gebruik te maken van 
je stemrecht, maar ook door te debatteren, meningen 
uit te wisselen, naar elkaar te luisteren, kritisch te oor-
delen en compromissen te sluiten. Ook in Nederland en 
Europa, ook in 2019.

Elie Wiesel, overlevende van Auschwitz, heeft zich veel-
vuldig uitgelaten over het gevaar dat schuilt in zwijgen 
en wegkijken: “Het tegenovergestelde van liefde is niet 
haat, maar onverschilligheid. En het tegenovergestelde 
van vrede is onverschilligheid jegens zowel vrede als 
oorlog”. 
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HERDENKINGSBIJEENKOMST OP 11 MEI 2019 BIJ 
HET MONUMENT IN DUBBELDAM

Op zaterdag 11 mei 2019 vond te Dubbeldam bij het Artilleriemonument op het Damplein voor de 79e maal 
de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats van III-14-RA. Daarbij werden de gevallenen herdacht die in de 
meidagen van 1940 het  leven lieten voor het vaderland. Het Artilleriemonument te Dubbeldam is een van de 
weinige artilleriemonumenten in Zuid-Holland.

Foto’s:  Susan Kroes 
Tekst:  Giel Massy

Dit monument is opgericht in 
de jaren vijftig van de vorige 
eeuw om de herinnering le-

vend te houden aan de moedige inzet 
en het standvastig optreden van de 
derde afdeling Veldartillerie, beho-
rende tot het veertiende regiment, 
III–14–RA, na de vijandelijke inval in 
ons land op 10 mei 1940. Initiatief-
nemer 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 eer-
ste luitenant R.J.W. Drees en reser-
vewachtmeester A. Kleiboer. Tot aan 
zijn overlijden, in 2008, was luitenant 
Robbé Groskamp elk jaar bij de her-
denking aanwezig. 

Ook dit jaar was de herdenking een 
indrukwekkende gebeurtenis. De or-
ganisatie was zoals gebruikelijk in 
handen van de Vereniging Officieren 
Artillerie, afdeling Rotterdam. De mu-

ziek en de trompetsignalen bij de vlag 
werden dit jaar wederom op uitste-
kende wijze verzorgd door een ensem-
ble van de Fanfare ‘Bereden Wapens’.

Een verheugend feit is dat het monu-
ment begin 2019 een waardige nieuwe 
plaats heeft gekregen op het zuid-oos-
telijk deel van het Damplein. En ook 
nu is de schietbuis van het stuk, 
evenals destijds, precies gericht op de 
Moerdijk.
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Het geheel werd op indrukwekkende 
wijze opgeluisterd door het optreden 
van een detachement van het Exer-
citie Peloton 48. Een stukje nostalgie 
dat niet meer weg te denken is binnen 
onze krijgsmacht!! Onder de naam 
Peloton 48 treedt deze groep enthou-
siaste ex-militairen sinds 1996 op als 
exercitiepeloton bij allerlei evene-
menten. 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 mi-
litaire exercitie van eind jaren veertig 
van de vorige eeuw. Het Peloton staat 
onder bevel van kap b.d. Kees Heidt.

In de ontvangstzaal van ‘De Graven-
horst’ was een groot aantal veteranen 
en belangstellenden bijeen. Onder de 
eregasten bevonden zich onze Voor-
zitter, bgen b.d. A.M. Rosengarten, 
onze wapenoudste, bgen R.J. Jeulink, 

en de heer M. Stam, Loco-Burgemees-
ter van de Gemeente Dordrecht. 

Lkol (R) R.G. Boissevain, die optrad 
als voorzitter van het Herdenkings-
comité Dubbeldam, sprak een wel-
komstwoord, waarin hij ook lui-
tenant-generaal b.d. Ton van Loon, 
de spreker van die dag, voorstelde. 
Ook Loco-Burgemeester Stam sprak 
de aanwezigen kort toe. Hij toont zich 
zeer betrokken bij deze herdenking 
en hij zal proberen enkele scholen te 
entameren om evenals dit jaar aan ko-
mende 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 familie-
leden van de gesneuvelden het ‘hier’ 
horen bij het noemen van de namen 
van hen die hier het leven lieten. Het 
was een plechtig moment. De trom-

petsignalen ‘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 aanwezi-
gen met grote belangstelling gevolgd. 
Het geheel stond onder leiding van 
lkol (R) R.G. Boissevain, die de militai-
re handelingen verrichtte. Er werden 
13 kransen gelegd door oudgedienden, 
burgers en militairen, onder wie: 

Eveline en Lisotte Koole, achterklein-
kinderen van ir. A.H.H. Robbé Gros-
kamp, reserve 1e luitenant der Artil-
lerie, die een krans legden namens 
III-14-RA, bgen b.d. A.M. Rosengarten 
namens de VOA, de Wapenoudste 
der Artillerie bgen R.J. Jeulink en Lo-
co-Burgemeester M. Stam namens de 
Gemeente Dordrecht.

Na terugkomst in de ontvangstzaal 
hield luitenant-generaal b.d. Ton van 
Loon op zeer persoonlijke en stijl-
volle wijze de traditionele jaarlijkse 
toespraak, die hieronder integraal is 
weergegeven. 

Na afloop werd er onder het genot 
van een kopje koffie en een broodje 
nog geruime tijd nagepraat en van 
gedachten gewisseld. Oude herinne-
ringen werden opgehaald en vriend-
schapsbanden werden versterkt. Diep 
onder de indruk van de plechtigheid, 
en een ervaring rijker, keerden de 
deelnemers huiswaarts.
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TOESPRAAK DOOR LUITENANT-GENERAAL 
B.D. TON VAN LOON
ter gelegenheid van de herdenking van III-14-RA  te Dubbeldam op 11 mei 2019

Dames en heren, geachte aanwezigen,
Ik ben Ton van Loon. Ik ben als militair begonnen in de 
koude oorlog en heb daarna onder andere gediend als 
commandant van de Gele Rijders in Kosovo en later als 
multinationaal commandant in Zuid-Afghanistan. Een 
groot deel van mijn carrière heb ik nauw samengewerkt 
met onze vijanden van toen. In mijn laatste functie was 
ik ook de commandant over Duitse troepen. Mijn per-
spectief voor herdenken en vieren van vrijheid is dan ook 
vanuit die drie optieken: koude oorlog, inzet voor vrede 
en veiligheid en internationale samenwerking.
  
In de afgelopen week is overal in Nederland onze vrijheid 
gevierd en zijn zoals ieder jaar de slachtoffers van oor-
logsgeweld herdacht. Zojuist hebben we dat ook hier in 
een indrukwekkende ceremonie gedaan. 

Het centrale herdenkingsthema is dit jaar: in vrijheid kie-
zen. Dit thema sluit ook mooi aan bij de viering van 100 
jaar algemeen kiesrecht.  Ik denk dat we te vaak onze 
vrije, democratische rechtsstaat voor vanzelfsprekend 
aannemen, terwijl we met z’n allen de verantwoordelijk-
heid dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we 
daarbinnen genieten te waarborgen.  Ik benadruk de 
verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich mee-
brengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen 
en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze 
vrijheid te beschermen en te koesteren.  

In vrijheid kiezen beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. 
Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard bin-
nen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. 
We leven in een vrij land, mogen over van alles en ie-
dereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed 
voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los van de 
wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kun-
nen de onvrijheden van de ander betekenen. Nemen we 
verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er, behalve 
juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de 
keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in staat verder te 
kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons 
nog voldoende in de ander?  

We besteden bij de herdenkingen veel aandacht aan de 
grote verschrikkingen van de holocaust, de hongerwinter 
en aan de militaire kant: aan de bevrijders. We besteden 
m.i. onterecht veel minder aandacht aan de dappere Ne-
derlanders die in de meidagen van 1940 hun best deden 
met heel weinig middelen de Duitse overmacht tegen te 
houden. Ik was in mijn laatste militaire functie comman-

dant van het Duits-Nederlandse legerkorps. Paradoxaal 
misschien maar behalve nauwe samenwerking met onze 
toenmalige vijanden zet dat legerkorps ook de traditie 
voort van het veldleger. Of het nu op de Grebbeberg is 
of in Mill of vandaag hier, steeds valt mij weer op hoe 
slecht onze dappere jonge soldaten waren uitgerust en 
voorbereid op die oorlog. 

Bij het voorbereiden van deze toespraak viel mij de 
persoonlijke aantekening op van luitenant Robbé Gros-
skamp:
… wat doe je dan eigenlijk als commanderend officier, 
om met zo’n bewapening tegen die zwaarbewapende 
kerels op te trekken. Dat realiseer je je naderhand veel 
sterker. Je was toen alleen maar woedend.

De luitenant was terecht woedend, het lijkt een leuke 
anekdote dat hij op de tank van zijn motor een kistje mu-
nitie is gaan halen waardoor zijn mannen ieder 10 patro-
nen konden krijgen, maar dat is het natuurlijk niet. Het 
Nederlandse leger was door voortdurende bezuinigingen 
en vooral het politiek wegkijken van de echte gevaren 
nauwelijks inzetbaar. Toen het gevaar onderkend werd, 
was het te laat. 

Hebben we daar dan nu wat van geleerd? Ik denk dat als 
we eerlijk in de spiegel kijken het antwoord NEE moet 
zijn. Weer is onze krijgsmacht kapot bezuinigd. Het is 
helemaal vreemd om dan te horen dat we maar even 
geen missies moeten doen, alsof de CAN DO mentali-
teit het probleem is. Het probleem was en is dat we on-
voldoende verantwoordelijkheid namen en nemen voor 
onze vrijheid. 

De CAN DO mentaliteit van die 1e batterij, 3e afdeling 
van het 14e regiment artillerie hier op het eiland van 
Dordrecht is juist een voorbeeld voor de militairen van 
vandaag. Beroerde planning toen en nu is niet iets wat 
we aanvoeren als reden om dan maar niks te doen, in-
tegendeel de eigen verantwoordelijkheid nemen is wat 
echte soldaten doen. 

Kunt u zich voorstellen dat kapitein Dethmers, toen 
zijn antieke vuurmonden verloren waren gegaan, had 
gezegd: ja we moeten nu eerst even rust inbouwen om 
de organisatie weer op orde te krijgen. Natuurlijk gaat 
dat vergelijk scheef, de meidagen van 1940 zijn niet te 
vergelijken met de uitdagingen van de meidagen 2019. 
Maar waarom zijn wij zo overtuigd dat het niet weer kan 
gebeuren. De politiek zegt dat er geld bij gaat komen, 
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maar het besef van de urgentie is er nog steeds niet echt. 
We gaan munitie kopen en reservedelen en hopelijk ook 
onze militairen beter betalen, maar in 1940 hadden we 
ook nieuwe kanonnen besteld alleen, helaas bij Krupp. 
De meidagen van 1940 leren ons ook dat het op orde 
brengen van de krijgsmacht niet iets is waar we onze tijd 
voor kunnen nemen, want we weten niet wanneer die 
krijgsmacht er moet staan. 

Militairen deden en doen hun plicht maar dat betekent 
ook dat zij recht hadden en hebben op goed leiderschap, 
de beste spullen en training, maar vooral ook op draag-
vlak in de samenleving. 

Antoine de Saint-Exupery, u weet wel de auteur van ‘De 
kleine prins’ maar ook van ‘Nachtvlucht’ en ‘Oorlogsvlie-
ger’, formuleerde het heel treffend:
´De soldaat is geen man van geweld, hij draagt wapens 
en riskeert zijn leven voor fouten die niet de zijne zijn. 
Zijn verdienste is het tot het einde achter zijn woord te 
staan.”

Het neerschieten van MH17 en de invasie van de Oekra-
ine hebben wel tot op zekere hoogte de ogen geopend. 
Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend en vereisen 
inspanning, ook financieel. De verkiezing van Donald 
Trump heeft ook het besef gebracht dat we niet altijd 
maar achter de brede rug van Uncle Sam kunnen gaan 
staan. Minister Hennis verwoordde het treffend: “Euro-
pa moet volwassen worden.” 

En ook los van onze eigen vrijheid hoeven we de krant 
maar open te slaan om te zien op hoeveel plaatsen ter 
wereld mensen niet vrij zijn. Het lijkt soms wel of er 
steeds meer conflicten bijkomen en het tempo waarin 
conflicten ontstaan en escaleren is schrikbarend. Ikzelf 
heb de verschrikkingen van oorlogsgeweld gezien in 1999 
in Kosovo. Mijn Rijders en ik hebben gezien waartoe de 
door Milosovic en zijn regiem aangewakkerde haat kan 
leiden. Alleen in ons gebied hebben de rijders zo’n 2000 
lijken geborgen, veelal gewone burgers, mannen, vrou-
wen en zelfs baby’s. 

Als ik vandaag hoor hoe we identiteit steeds meer zien 
als extreem ‘wij tegen zij’ denken, als ik een Amerikaan-
se president hoor die alles definieert in ‘wij eerst’, als ik 
politieke partijen hoor die anderen de schuld geven van 
alles, als ik mensen hoor die afgeven op anderen alleen 
maar omdat ze anders zijn, dan maak ik me zorgen. De 
internationale rechtsorde staat onder enorme druk. Ne-
derland heeft in artikel 97 van de grondwet vastgelegd 
dat onze krijgsmacht ook als doel heeft de handhaving 
en de bevordering van de internationale rechtsorde. Op 
momenten als deze is het goed even stil te staan bij de 
verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Een 
Nederland dat zich achter de dijken terugtrekt kan ik me 
niet voorstellen.

Ook daarom moeten we stilstaan bij de offers die ge-
bracht zijn voor onze vrijheid. Het is daarbij goed dat 
we ons bezinnen op onze rol in de samenleving en hoe 
wij een bijdrage kunnen leveren aan de vrijheid die wij in 
Nederland hebben en zo graag willen houden. Op dagen 
als deze moeten we ons afvragen of de IK cultuur waarin 
we nog net een “minute to win it” nemen, waarbij al-
les wordt gereduceerd tot de vluchtigheid van twitter, 
eigenlijk niet een heel zorgelijke samenleving oplevert. 
Wanneer mensen geen rekening meer met elkaar hou-
den, loopt de vrijheid gevaar. Ook daarom gedenken wij.

Zojuist hebben we een dodenappel gehouden en speci-
fiek die zes artilleristen herdacht die in mei 1940 tot het 
uiterste gingen en hun leven gaven in de strijd om onze 
vrijheid te behouden. 

Kapitein Willem Dethmers, 39 jaar
Soldaat Jan ter Steege, 31 jaar
Soldaat Johan van Elten, 24 jaar
Soldaat Gelijn Westerdijk,  23 jaar
Soldaat Lambert Pennings, 22 jaar
Soldaat Harry van den Akker, 22 jaar

Hun dappere optreden, zoals dat van die vele jonge men-
sen die begraven liggen op de Grebbeberg of elders in 
Nederland,  kon niet verhinderen dat Nederland vijf jaar 
lang onvrij zou zijn. Maar hun moed en CAN DO menta-
liteit is een voorbeeld voor velen. Deze zes jonge man-
nen dachten vast niet veel na over vrijheid, maar toen 
het erop aan kwam gaven zij er hun leven voor.

Als commandant in Afghanistan heb ik afscheid moeten 
nemen van goede en dappere soldaten van verschillen-
de landen. Van een jonge Amerikaanse luitenant die zijn 
dochtertje nooit heeft gezien, van een dappere sergeant 
die zijn leven gaf bij een poging om het lichaam van een 
collega te bergen, van een Canadese bataljons-adjudant 
die tot het laatst zijn soldaten bleef motiveren en van 
vele anderen. 

Ieder land heeft daarbij haar eigen manier van afscheid 
nemen, maar mij zal een detail van de Britse ceremonie 
altijd bij blijven. De oudste onderofficier van de eenheid 
spreekt aan het eind van de ceremonie de woorden:

They shall not grow old as we who are left to grow old.
Age shall not weary them, nor do the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning,
WE WILL REMEMBER THEM.

Gedenken is een groot goed en een plicht voor ons die in 
vrijheid kunnen leven omdat zij hun ‘morgen’ gaven voor 
ons ‘vandaag’. Gedenken is ook in nederigheid denken 
aan onze eigen rol voor een betere samenleving en een 
betere wereld.
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Een Algemene Beschouwing en een Verdieping v.w.b. de Eerste Wereldoorlog (DEEL 2)

Het fenomeen commandovoering in WOI wordt nu bezien op basis van hetgeen in de algemene inleiding 
naar voren is gekomen. De factoren die op de commandovoering van invloed zĳn hebben in 1914 een bepaal-
de inhoud gekregen. Er zĳn massalegers van miljoenen militairen. Technologisch levert de stand van zaken 
het volgende op: snelvuurkanonnen, geweren met getrokken loop en magazĳn, mitrailleurs, prikkeldraad 
(USA 1874), spoorwegen, telegraaf, telefoon, waarnemingsluchtballon, lichte verkenningsvliegtuigen, de eer-
ste bruikbare auto’s (b.v. de taxi’s van de Marne).

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

WAARNEMINGSLUCHTBALLON
De bĳ allen overheersende tactische 
doctrine: offensief/aanval. De opera-
tieplannen van alle partĳen waren dan 
ook gebaseerd op offensief optreden. 
1914 begon daarom als de oorlog van 

de „ontmoetingsgevechten” b.v. de 
Marne en Yper. De krachtsverhoudin-
gen in aantallen militairen was in het 
begin als volgt: Duitsland (761.000) en 
Oostenrĳk-Hongarĳe (478.000) sa-
men 1.239.000. Frankrĳk (927.000) en 
Rusland (1.445.000) samen 2.372.000. 
Het Duitse operatieplan (het aan-
gepaste Von Schlieffenplan) was be-
halve op deze numerieke ongunstige 
verhouding met name ook gebaseerd 

op de Duitse geostrategische positie 
op de binnenlĳnen. In een dergelĳke 
situatie moet men (hoe dan ook) een 
twee frontenoorlog voorkomen. De 
tegenstanders moeten partieel wor-
den verslagen. Dat vereiste het maken 
van een keuze t.a.v. wie eerst moet 
worden gepakt (in dit geval Frankrĳk 
eerst en daarna Rusland). Dat vereis-
te tevens razend snel handelen. Een 
land op de binnenlĳnen kan zich niet 

COMMANDOVOERING

Luchtwaarnemers in ballonnen (Westfront 1916)
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veroorloven te wachten tot de tegen-
stander beweegt. Vaak is zelfs een 
„pre-emptive-strike” of preventieve 
aanval geboden (zie Israël in 1956 en 
1967; in 1973 ging het bĳna mis). Het 
Duitse operatieplan in het Westen 
was gebaseerd op het z.g. Von Schief-
fenplan. 

De kern van dat plan werd gevormd 
door het optreden met een zo sterk 
mogelĳke rechtervleugel, die door 
België, Noord-Frankrĳk via Parĳs 
(globaal) zwenkend naar het zuidoos-
ten en oosten het Franse leger moest 
omvatten (links draaiende bewe-
ging). Intussen zou het Franse leger in 
Noordoost Frankrĳk worden gebon-
den door relatief sterke en krachtig 
optredende Duitse legers. Essentieel 
voor het slagen van het plan waren de 
sterkte van de rechter vleugel en een 
hoog uitvoeringstempo. De Fransen 
mochten niet de tĳd krĳgen om te 
reageren o.a. door hun linker vleugel 
uit te bouwen en te versterken. Of het 
politiek verstandig was de Belgische 
neutraliteit te schenden is een vraag 
(militaire planning en politiek waren 
in Duitsland volledig gescheiden …). 
Maar voor de Duitse legerleiding was 
het onontkoombaar: de tĳd was zeer 
beperkt; de ruimte broodnodig om 
er de nodige gevechtskracht door te 
kunnen stuwen. De bĳzonder gede-
tailleerde planning en de noodzaak 
van een ongestoorde en feilloze uit-
voering van de mobilisatie en het ope-

ratieplan leidden tot wat genoemd 
wordt het begin van een „time table 
war” met bĳzonder weinig flexibiliteit 
in geval van tegenslag. 

Dat laatste, tegenslag, mag in oorlo-
gen (en niet alleen dan) als normaal 
worden beschouwd. Van Moltke sr. 
zei reeds: „planning kan niet verder 
gaan dan tot het eerste contact met de 
vĳand”. Daarna moet er door bevel-
voering worden bĳgestuurd. Dat moet 
dan wel gebeuren met het grote raam-
werk voor ogen. In dat licht moet ook 
het zg. „Wonder van de Marne” wor-
den beschouwd. Het wonder waarbĳ 
de rollen schĳnbaar plotseling werden 
omgedraaid. De glorieuze opmars van 

de Duitsers en de terugtocht van de 
Fransen stopten. De Fransen namen 
op 6 september 1914 het initiatief 
weer in handen en in de daarop vol-
gende „slag aan de Marne” wierpen zĳ 
de Duitsers weer een fors eind terug. 

De oorzaken van het mislukken van 
de Duitse omvattingmanoeuvre kun-
nen aan beide kanten worden gevon-
den. Aan Franse zĳde kunnen wor-
den genoemd de formatie van het 6e 
leger op de (Franse) linkerflank door 
de strategische verplaatsing van di-
visies vanaf de rechterflank, de zorg-
vuldige personele (aanvulling van de 
niet-geringe verliezen) en logistieke 
voorbereiding, gebruikmakende van 

Alfred van Schlieffen 1906

Von Schlieffenplan 1905

 Inzet van taxi’s om troepen snel te verplaatsen (Frankrijk Slag om de Marne 1914)
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de door de terugtocht ontstane kor-
te verbindingslĳnen. Zeker niet in de 
laatste plaats heeft de onverstoorbare 
houding van de Franse bevelhebber 
Joffre bĳgedragen aan het voorkomen 
van paniek en defaitisme bĳ de terug-
tocht.

JOFFRE
Ook het scheppen van de voorwaar-
den voor het tegenoffensief en de 
keuze van het juiste moment zĳn aan 
hun te danken. De Duitse bĳdrage 
aan het voor hen ellendige „Wonder 
van de Marne” is ook niet gering. Het 
gaat om veel meer dan wat beschre-
ven wordt als „Führungsfehler und 
falsch begriffen auftragstaktik”. Het 
begon al met de afwĳking van het oor-
spronkelĳke Von Schlieffenplan door 
verzwakking van de rechter vleugel 
ten gunste van het oostfront. Ook het 
rechtstreeks commanderen van zeven 
legers van uit „Das grosze Hauptkwar-
tier” bleek de stand van de communi-
catietechniek niet goed doenlĳk. De 
span of control was duidelĳk te groot. 
Daar kwam nog bĳ dat de afstand van 
het hoofdkwartier van Von Molkte 
naar de snel west en zuidwestwaarts 
opmarcherende legers te groot was. 
Eerst werd getracht het commando 
te voeren vanuit Koblenz, later van-
uit Luxemburg. Ook al omdat Von 
Molkte zĳn hoofdkwartier nimmer 
verliet om b.v. zĳn legercommandan-
ten en lager (b.v. in het zwaartepunt) 
te bezoeken had hĳ weinig grip op de 
gebeurtenissen. Delegatie van uitvoe-

ringsbevoegdheden aan de legercom-
mandanten lĳkt dan mooi, maar kan 
leiden tot ongelukken als het gaat om 
ondercommandanten met sterke, ei-
genzinnige karakters, die uit zĳn op 
persoonlĳke successen zonder het 
grote geheel in de gaten te houden. 
Door botte ongehoorzaamheid van 
de commandant van het Eerste Duit-
se Leger, Von Kluck, was het mogelĳk 
dat er een kwetsbare rechterflank 
ontstond, hetgeen rechtstreeks in de 
kaart speelde van het nieuw gevorm-
de 6e Franse leger. Ook kon zo een gat 
ontstaan tussen de beide Duitse legers 
op de rechterflank. Tot overmaat van 
ramp besloot Von Molkte het zwaar-
tepunt van de gehele operatie wat 
meer naar het centrum te verleggen 
en verzwakte hĳ zĳn rechter vleugel 
door daar divisies weg te halen t.b.v. 
de in de Elzas optredende legers. En 
dit alles onder druk van zĳn onder-
commandanten die voornamelĳk het 
succes van de eigen eenheid op het 
oog hadden. De rechterflank had bo-
vendien al aan kracht ingeboet omdat 
er gevechtskracht te waarde van drie 
legerkorpsen benodigd bleek voor de 
belegering van Antwerpen en Mons/
Bergen. Aan de vooravond van het be-
gin van het Franse tegenoffensief wa-
ren de krachtsverhoudingen dan ook 
drastisch gewĳzigd t.o.v. de beginsi-
tuatie. Stonden op de Duitse rechter 

vleugel aanvankelĳk 30 Duitse tegen-
over 10 Franse divisies, op 6 september 
1914 waren er nog slechts 19 Duitse 
divisies tegenover 35 Franse. Onge-
wild hadden de Duitsers dus flink bĳ-
gedragen aan de voorwaarden voor 
een Frans succes. Het is in WOI een 
algemeen voorkomend verschĳnsel: 
de commandovoering beschikt niet 
over de juiste informatie op de juiste 
tĳd en beschikt niet over de midde-
len de coördinerende of bĳsturing-
bevelen op tĳd op de gewenste plaats 
te krĳgen. Informatieverzorging en 
datatransmissie staan nog te zeer in 
de kinderschoenen. Zo beschikte de 
Franse bevelhebber, generaal Joffre, in 
zĳn eerste hoofdkwartier te velde op 
4 september 1914 aanvankelĳk noch 
over een telegrafieverbinding noch 
over telefoonverbindingen. Liaison 
officieren waren zĳn enige middel 
om contact te onderhouden met zĳn 
commandanten. Joffre koos de loca-
tie van dat hoofdkwartier, Vitry-le-
FranÇois, zodanig dicht bĳ zĳn troe-
pen dat hĳ in staat was regelmatig per 
auto op bezoek te gaan, „car il aime 
davantage apprécier une situation sur 
le terrain que sur le papier, à l’apposé 
de Von Molkte”. 

In de bewegingsfase van de oorlog 
was het met name de cavalerie die al 
verkennend voor de nodige informa-

Generaal Joffre bezoekt troepen te vel-
de samen met koning Albert (1914)

Leven in de loopgravenLeven in de loopgraven Leven in de loopgraven .jpg
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tie moest zorgen. Ook lichte verken-
ningsvliegtuigen speelden al een ze-
kere rol. In de latere loopgravenoorlog 
was de rol voor het verkennende paar-
devolk uiteraard uitgespeeld. In die 
fase moesten verkenningspatrouilles 
te voet (o.a. door krĳgsgevangenen 
te maken), waarnemingsballons en 
vliegtuigen de nodige informatie bin-
nen brengen. Het is overigens interes-
sant om op te merken, dat wat op het 
hoogste niveau van de Duitse mili-
tair-strategische planning niet gelukte 
wel slaagde op een niveau lager. In het 
oosten wisten de Duitsers hun veel 
sterkere Russische tegenstander met 
zwakke(re) krachten wèl partieel te 
verslaan. Uiteindelĳk wordt Rusland 
zelfs gedwongen tot een wapenstil-
stand en in feite uitgeschakeld, waar-
door troepen van het oostfront wer-
den vrĳgemaakt voor het Westfront 
(1918 offensief) in plaats van omge-
keerd zoals oorspronkelĳk de strategi-
sche opzet was. Na de mislukking van 
de „openingszet” in het westen was de 
Duitse strategische positie eigenlĳk al 
hopeloos. De geallieerden waren met 
hun menselĳk en economische po-
tentieel duidelĳk de meerderen van 
de centralen (lees Duitsland), hetgeen 
nog eens werd benadrukt door de iso-
latie als gevolg van de zeeblokkade. 
Slechts een wonder zou de situatie 
fundamenteel kunnen veranderen. 
Redelĳkerwĳze was de vraag toen al 
niet meer „Hoe kan Duitsland alsnog 
winnen?”, maar „Hoe kan worden 
voorkomen dat Duitsland de oorlog 
verliest?”. De tĳd was echter nog lang 
niet rĳp om die vraag onder ogen te 
kunnen zien. De geallieerde over-
macht komt tot uitdrukking in vele, 
overigens in bloed gesmoorde offen-
sieven. Duitsland voerde in het wes-
ten talloze tegenaanvallen/stoten uit 
en een tweetal grote offensieven: 1916 
Verdun en 1918 het slotoffensief, die 
beiden overigens ook doodbloedden. 

Door de verwoestende en moorden-
de vuurkracht van mitrailleurs en 
artillerie was iedere vorm van aanval 
letterlĳk ten dode opgeschreven. Ten 
dode opgeschreven, omdat het in 
deze periode van de krĳgsgeschiede-
nis gaat om aanvallen door infanterie 
te voet. Zwaar bepakt met de bajo-
net op het geweer uit een loopgraaf 

klimmen („going over the top”), door 
niemandsland (met kraters omwoeld) 
richting vĳandelĳke loopgraven die 
beschermd worden door zware prik-
keldraad versperringen. Voor de vele 
vĳandelĳke mitrailleurs is dan de rol 
weggelegd de aanvallende golven in-
fanteristen neer te maaien. Voorberei-
dend artillerievuur is meestal niet in 
staat gebleken de tegenstander echt 
uit te schakelen; ook niet als dit artil-
lerievuur vele uren, soms dagen ach-
tereen heeft geduurd. Er zĳn dan nog 
geen bruikbare tanks en vliegtuigen 
beschikbaar om doorbraken te force-
ren. 

Zo vielen op 26 september 1915 twaalf 
Britse bataljons aan de op Duit-
se stellingen bĳ Loos in Noordwest 
Frankrĳk. Na 3½ uur waren er van de 
bĳna 10.000 man 8246 uitgeschakeld 
(dood, gewond, vermist). De Duitsers 
leden in dit geval géén verliezen; het 
was prĳsschieten geweest. Dit soort 

„gehakt¬molen¬achtige” oorlogvoe-
ring is kenmerkend voor de loop-
graven oorlog in West-Europa. Niet 
alleen in de periode van de loopgra-
venoorlog waren de verliezen hoog 
en ten hemel schreiend. Ook in de 
openingsfase van WOI, toen het nog 
om een bewegingsoorlog ging, waren 
de verliezen al zeer hoog. De Franse 
verliezen in de maanden augustus en 
september 1914 bedroegen 329.000 
man, ongeveer een zesde van het tota-
le verliescĳfer in de periode 1914-1918. 
De Britten verloren in die 2 maanden 
meer mensen dan in de hele Tweede 
Wereldoorlog. De generaals leken van 
geen ophouden te weten. Steeds maar 
weer vergeefs aanvallen met geweldi-
ge verliezen aan mensenlevens en dat 
(met de nodige adempauzes tussen de 
offensieven) jaren achtereen. 
Alan Clark noemt hen dan ook in zĳn 
gelĳknamige boek The Donkeys (de 
ezels): „the English soldiers fight like 
lions, but they are led by donkeys”. 

 Gesneuvelde Duitse soldaat (1918 Westfront)

Een voortdurende aanvoer van troepen richting front
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Hĳ concludeert o.a. n.a.v. de slag bĳ 
Loos: „vanity and stupidity were the 
main ingredients of the massacres of 
1915. The Donkeys (French, Rawlins-
on, Watson and Haig) whose orders 
resulted in the virtual destruction of 
the old professional British Army”. 
De vraag is dus gerechtvaardigd „Wa-
ren die generaal, die commandanten, 
dan helemaal gek?” Wisten ze nu echt 
niets beters te verzinnen. Welnu gek 
waren ze in ieder geval niet helemaal. 
Tot de algemene grondslagen van de 
oorlogvoering behoren o.a. de ele-
menten offensief handelen, verrassing 
en concentratie van middelen. Alleen 
als volgens deze grondslagen wordt 
gehandeld kan men doelen bereiken 
en oorlogen winnen. De gevechts-
vormen defensief en verdediging 
kunnen een vĳand wel tegenhouden, 
eventueel helpen een oorlog niet te 
verliezen, maar winnen niet. Evenals 
met het voeren van het vertragend 
gevecht kan men eventueel wel tĳd 
winnen om zich elders op een (tegen)
offensief voor te bereiden. Al voor 
1914 was het duidelĳk dat de vuur-
kracht van wapens sterk was toege-
nomen. Vuurkracht is natuurlĳk niet 
alleen een essentieel hulpmiddel bĳ 
het voeren van de verdediging maar 
ook bĳ het uitvoeren van een aanval. 
Analyses van de Boerenoorlog en de 
Russisch-Japanse oorlog 1904¬/1905 
gaven aan dat het offensief zeer wel 
uitvoerbaar was, mits men niet optrad 
in gesloten formaties, met een goede 
combinatie van vuur en beweging en 
een ĳzeren wil om te winnen. Zware 
verliezen incasseren hoorde daar van-
zelfsprekend bĳ, maar in het licht van 
het te verwachten succes zouden die 
zeker „aanvaardbaar” zĳn. „Careful 
preparation and fanatical Courage” 
bleken in de praktĳk van WOI toch 
niet voldoende. Niet zo verwonder-
lĳk als men ook de lessen van de bal-
kan¬oorlogen (1912/1913) bĳ de oor-
deelsvorming had betrokken. Toen 
al bleken met name mitrailleurs een 
verwoestende uitwerking te hebben 
op de aanvallende infanterie. De toe-
genomen vuurkracht, gecombineerd 
met een systeem van veldversterkin-
gen (l’organisation du terrain) maakte 
ook toen al de manoeuvre vrĳwel on-
mogelĳk. Niet alleen waren overigens 
de dracht, de nauwkeurigheid en de 

uitwerking van de wapens toegeno-
men. Ook de gebruiks¬intensiteit van 
de wapens toonde dat beeld. V.w.b. de 
artillerie bleek het volgende:

DUITS 21 CM GESCHUT
• 1870-71, 199 schoten/stuk in 5 

maanden;
• 1914, 1000 schoten/stuk in 6 weken 

(25 per dag); 
• 1918, 400-500 schoten/stuk per 

dag. 

De gevolgen, ook voor het logistieke 
systeem, laten zich raden. Het is overi-
gens interessant om ook hier weer eens 
te constateren hoe huiverig een mens 
kan zĳn voor „nieuwigheden”. Dat gold 
zeker ook in de periode voorafgaande 
aan de Eerste Wereldoorlog, een perio-
de waarin velen elektriciteit beschouw-
den als een overdreven nieuwigheid. Zo 
stonden ook generaals achterdochtig 
tegenover technologische ontwikkelin-
gen. Voor Haig, was de mitrailleur een 
zwaar overschat wapen, veel Franse 
officieren weigerden de telefoon te ge-
bruiken, de Engelsen weigerden aan-
vankelĳk mortieren aan te schaffen en 
Kitchner beschouwde de tanks als een 
speeltje. Foch zei over het vliegtuig: 
„aardig voor de sport, militair gezien 
is het vliegtuig niets waard” (l’avion est 
zéro!). Ook nieuwe middelen die tĳdens 
de Eerste Wereldoorlog beschikbaar 
kwamen, vermochten niet het verstoor-
de evenwicht tussen vuur en beweging 
te herstellen. Gas bleek vaak contrap-
roductief en de geallieerde tanks (1916) 
waren technisch nog niet ver genoeg uit 
ontwikkeld. Hoewel de inzet van beide 
fenomenen in WOI soms tot verrassen-

de initiële resultaten leidde bleek men 
niet in staat de „Gunst des Augenblicks” 
uit te buiten. Zeker aan geallieerde zĳde 
was dat het geval: niets doen zonder toe-
stemming en nadere bevelen van boven. 
En die toestemming en/of bevelen kwa-
men meest al niet, omdat de généraux 
de château niet of veel te laat op de 
hoogte waren van wat er voor gebeur-
de: geen adequate verbindingssystemen 
beschikbaar (kapot geschoten telefoon-
lĳnen en bĳ bosjes sneuvelende ordon-

nansen). Met hun offensief bĳ Verdun 
in 1916 probeerden de Duitsers de im-
passe te doorbreken m.b.v. een nieuw 
operationeel concept. Zĳ vielen mas-
saal aan met een beperkte doelstelling 
(geen doorbreking, geen omvatting); 
zĳ wilden slechts grootscheepse Fran-
se tegenaanvallen uitlokken om deze 
door geconcentreerde vuurkracht te 
laten doodbloeden. Zo gingen de Duit-
sers over van „Vernichtungsdenken” 
(uitschakeling door vuur en beweging) 
tot „Abnutzungsdenken” (slĳtage door 
vuurkracht). In de praktĳk ontaardde 
de maanden durende slag bĳ Verdun 
in een gruwelĳke slĳtageslag voor bei-
de partĳen. Concluderend kan worden 
gesteld, dat de Eerste Wereldoorlog mi-
litair gezien eigenlĳk een periode was 
van onvermogen en machteloosheid. 
Dat klinkt vreemd, het was immers een 
tĳd van massalegers en technologische 
ontwikkelingen. Nieuwe vindingen op 
militair gebied, zoals mitrailleurs, vlam-
menwerpers, handgranaten, gifgas e.d., 
alsmede civiele ontwikkelingen, zoals 
spoorwegen, telefoon, telegraaf, de eer-
ste auto’s, luchtballonnen en de eerste 
vliegtuigen, en toch machteloos. 

De inzet van een Frans 305 mm spoorwegkanon tijdens de Eerste Wereldoorlog (Frank-
rijk Westfront)
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Machteloos, omdat de genoemde tech-
nologische ontwikkelingen net niet ver 
genoeg waren. De vuurkracht was zo 
overheersend, dat elke poging tot bewe-
ging in bloed werd gesmoord. En bewe-
ging/manoeuvre is nu eenmaal nood-
zakelĳk om militair een beslissing te 
kunnen forceren. Bovendien waren de 
middelen t.b.v. de commandovoering 
ontoereikend om de massalegers doel-
treffend te kunnen aanvoeren. Zo bleef 
de informatievoorziening onder de 
maat o.a. door het ontbreken van ade-
quate communicatiemid-
delen. Het tĳdsgewricht 
van „Funken, Fahren und 
Schieszen” (Guderian) was 
nog niet aangebroken. 
Ook de wĳze van denken 
b.v. t.a.v. machtsstructu-
ren tussen staten en over 
de rol van het fenomeen 
oorlog daarbĳ, de starre 
militaire hiërarchie en de 
politiek-militaire instelling 
t.a.v. verliezen aan mensen-
levens in die periode heb-
ben het onvermogen om 
tot een oplossing te komen 
gecontinueerd en aldus 
geleid tot het 4-jarig bloed-
bad. Uitputting, zowel in materiële als 
in morele zin (civiel en militair) van 
beide partĳen bracht uiteindelĳk in het 
najaar van 1918 het einde met een nipte 
overwinning voor de geallieerden. Het 
oordeel achteraf is dan ook vernieti-
gend zowel voor de betrokken politici 
als voor de hoogste militaire aanvoer-
ders. Toch past daarbĳ enige terughou-
dendheid en nuancering. Hoe zou men 
in de gegeven constellatie en omstan-
digheden anders hebben kunnen/moe-
ten handelen? Men kan slechts ver-
bĳsterd en met afschuw terugkĳken. 
Dat geldt zowel voor de wĳze waarop 
de Eerste Wereldoorlog kon ontstaan 
als voor de wĳze waarop die oorlog 
militair is gevoerd. Als studieobject is 
de Eerste Wereldoorlog militair ge-
zien slechts interessant in zĳn aanloop 
(bondgenootschappen, mobilisatie- en 
operatieplannen) en in de beginfase 
als het gaat om mobilisatie, concentra-
tie en bewegingsoorlog in augustus en 
september 1914. Ook het beschouwen 
van de eindfase is politiek-militair weer 
boeiend, vooral in de maanden okto-
ber en november 1918 als de beweging 

weer op gang komt. Tot slot verdient 
de invloed van het gebruik, dan wel 
het misbruik van nieuwe middelen op 
de oorlogsvoering in het algemeen en 
de commandovoering in het bĳzonder 
de aandacht. In tegenstelling tot 1914-
1918 beschikten de commandanten bĳ 
aanvang van WOII in principe wel over 
middelen om adequaat commando 
te voeren (o.a. tactische radioverbin-
dingen). De impasse van het dodelĳke 
contravuur kon worden doorbroken 
door het beschikbaar komen van be-

tere tanks (vuurkracht, mobiliteit en 
pantsering), pantserinfanterie voer-
tuigen (Halbkettenfahrzeuge e.d.) en 
gepantserde commandovoertuigen. 
Het credo van generaal Von Guderian 
„Funken, Fahren und Schieszen” luid-
de de Blitzkrieg in (Polen 1939). Ook de 
Duitse veldtocht in 1940 in West-Eu-
ropa droeg daarvan de kenmerken. 
Aan het Fahren kan ook het Fliegen 
worden toegevoegd. De luchtsteun 
aan de pantsertroepen vervolmaakte in 
feite het concept van het optreden van 
verbonden wapens. Het gebruik van 
transportvliegtuigen en parachutisten/
luchtlandingstroepen maakte ook de 
verticale omvatting van de tegenstan-
der mogelĳk. Een methode die later in 
vele operatieplannen een rol zou gaan 
spelen. Vergelĳking van de Duitse ope-
ratieplannen uit 1914 en 1940 (op basis 
van de strategie: eerst het westen, dan 
het oosten) laat zien, dat 1914 tot doel 
had Omtrekking en vernietiging ge-
richt op uitschakeling van de Fransen 
in Noord-Oost Frankrĳk. In 1940 was 
het een verrassende doorbraak (Arden-
nen) met als doel de omtrekking en de 

uitschakeling van de geallieerden in 
Noordwest Frankrĳk en België.
Enkele Slotopmerkingen
Hoewel commandovoering in wezen 
een onveranderlĳk fenomeen is, blĳ-
ken de inhoud en de wĳze waarop het 
commando wordt of kan worden ge-
voerd op een bepaald moment in de 
historie van vele factoren van invloed 
afhankelĳk (stand van de techniek, 
operationele en tactische concepten/
doctrines, menselĳke en maatschap-
pelĳke factoren etc.). Frederik de Grote 

zei eens: „het ideale com-
mandosysteem bestaat 
alleen in de hemel”. Toch 
is het streven er steeds op 
gericht geweest om in ge-
geven omstandigheden een 
voor dat moment of tĳds-
gewricht optimaal systeem 
te hebben als uitgangs-
punt voor de praktĳk van 
de commandovoering. En 
die praktĳk is al moeilĳk 
genoeg. Von Clausewitz 
raakte daarbĳ de kern door 
te stellen: „Der Krieg ist das 
Gebiet der Ungewiszheit 
und des Zufalls”. En ook 
daar moeten commandan-

ten mee leren omgaan willen zĳ succes-
vol het commando kunnen voeren.
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Gemechaniseerde oorlogvoering in Angola - deel 2

BLACK STALINGRAD

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

Kolonel Hans van Dalen

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

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

dat land te behouden voor communistische machtsover-
name en te voorkomen dat SWAPO vanuit zuidelijk An-
gola het toenmalige Zuid-Afrikaanse Zuidwest-Afrika (nu 
Namibië) zou destabiliseren. Angola werd als dreiging ge-
zien, temeer omdat het land naar lokale maatstaven rela-
tief veel olie en mineralen bezat. Omdat Zuid-Afrika geen 
economische machtsmiddelen kon inzetten tegen Angola, 
bleef alleen een militaire interventie over. De grootscha-
lige Zuid-Afrikaanse inval in Angola leidde echter tot de 
inzet van een omvangrijk Cubaans expeditieleger om de 
Angolese machthebbers in het zadel te houden. Dienten-
gevolge hebben de Zuid-Afrikaanse, Cubaanse en Angole-
se gemechaniseerde eenheden onderling een paar grotere 
gevechten gevoerd. Dit artikel belicht specifiek deze groep 
grotere gemechaniseerde militaire confrontaties. In de vo-
rige editie van de VOC-Mededelingen schonk de redactie 
aandacht aan de politieke aanleiding van het conflict en 
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operatie MODULER. Nu volgt het tweede en laatste deel: 
operatie HOOPER tot en met de vredesakkoorden en een 
nabeschouwing.

OPERATIE HOOPER
Cuito Cuanavale werd nu feitelijk belegerd door UNITA 
(Uniao Nacional para a Independence Total de Angola) en 
de SADF (South African Defence Forces). De FAPLA (de 
Forças Armadas Populares de Libertaçao de Angola), de le-
gereenheden van de Angolese regeringspartij Movimento 
Popular de Libertaçao de Angola (MPLA), had haar een-
heden op de hoge grond ten oosten van de stad gegroe-
peerd en haar troepen ingegraven. De FAPLA luchtmacht 
had bovendien geleerd van haar eerdere verliezen en een 

luchtverdedigingsring rond de stad gelegd, gesteund door 
gevechtsvliegtuigen van nabij gelegen vliegvelden in mid-
den Angola. De SAAF (South African Air Force) vliegtuigen 
daarentegen moesten grote afstanden afleggen vanaf hun 
bases om het gevechtsterrein rond Cuito Cuanavale te be-
reiken. Met andere woorden: de sortie rate van Angolese 
en Cubaanse vliegtuigen was aanmerkelijk groter dan die 
van de SAAF. Ook werden FAPLA troepen uitgerust met 
draagbare luchtdoelraketten. Bovendien moesten SAAF pi-
loten dieper in Angola steeds lager vliegen om de Angolese 
radarsystemen te omzeilen. Ook dit kwam de fitheid van 
de piloten niet ten goede. Kortom: het eerdere Zuid-Afri-
kaanse luchtoverwicht was langzamerhand verdwenen.

Omdat 32 Buffalo bataljon (32 Bat) voor andere taken was 
teruggetrokken, bleven feitelijk alleen de 61 Gemechani-
seerde Bataljonsgroep (61 Mech) en 4 Gemechaniseerde 
Infanteriebataljon (4SAI) over om ingezet te worden. Wel 
was er inmiddels een tweede tankeskadron aangetrokken. 
De FAPLA had haar brigades in drie verdedigingslinies 
georganiseerd. De eerste linie lag op de hoogterand van 
Chambinga, van noord naar zuid: 21 Brigade, 59 Brigade en 
25 Brigade. De tweede linie lag dichter bij de Cuito rivier, 
van noord naar zuid 16 Brigade, 66 Brigade en 3 Tankbatal-
jon. De derde linie lag west van de Cuito rivier en bestond 
uit de 13 Brigade. De Cubaanse eenheden waren verdeeld 
over de linies. De zuidelijke nadering werd slechts bewaakt 
door één FAPLA infanteriecompagnie, maar dit werd niet 
uitgebuit door de SADF.

Onderhoud tanks door F-eskadron voor aanvang operatie 
HOOPER.

Operatie HOOPER. De aanval op 21 Brigade op 13 januari 1988.
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FASE 1
Op 13 januari 1988 werd de aanval ingezet. Na een zwaar 
artilleriebombardement vielen UNITA brigades aan met 
het zwaartepunt op  21 en 59 FAPLA brigades. De UNITA 
eenheden waren echter niet in staat om door te breken. Op 
2 januari slaagde de SAAF er wel in om de brug bij Cuito 
zwaar te beschadigen, maar met Cubaanse hulp legde de 
Angolezen een houten pontonbrug ten zuiden er van om 
de logistieke aanvoerlijnen open te houden. De Cubanen 
doopten deze brug ‘Patria o Muerte’ (vaderland of dood). 
4 SAI, versterkt met tankeskadrons, viel nu 21 FAPLA Bri-
gade aan, ten zuiden afgeschermd door 61 Mech. Ondanks 

hevig FAPLA verzet en interventie van de Cubaanse lucht-
macht, slaagde de aanval. Desondanks was er nog altijd 
geen gat in de FAPLA verdedigingslinie en ook 61 Mech 
kon het succes niet uitbuiten door gebrek aan eigen tanks. 
De SADF trok daarom haar eenheden terug en gaf de ge-
wonnen posities over aan UNITA eenheden. Een paar da-
gen later versterkte de FAPLA de 21e Brigade en heroverde 
haar positie op de UNITA.

FASE 2
Op 14 februari probeerde de SADF het opnieuw. Nu was de 
middelste 59 FAPLA Brigade het voornaamste doelwit. De 
SADF hoopte dat de vernietiging van deze (sterke) FAPLA 
brigade de Angolezen zou doen besluiten de twee buitenste 
brigades terug te trekken op de tweede verdedigingslinie in 
de zogenaamde Tumpo-driehoek. Intussen was echter de 
brug over de Cuito gerepareerd en stroomden Angolese en 
Cubaanse versterkingen over de rivier. De Zuid Afrikaanse 
aanval, vooraf gegaan door zwaar artillerievuur, veroor-
zaakte paniek onder 21 en 59 FAPLA brigades. 4 SAI veegde 
zonder veel moeite door de posities van 59 Brigade. Maar 
de Angolese leiding hield het hoofd koel en gaf 3 Tankba-
taljon en de bij 66 Brigade ingedeelde Cubaanse tanks op-
dracht 4 SAI richting noord in de flank aan te vallen. De 
SADF had echter rekening gehouden met deze dreiging en 
61 Mech ten zuiden van 4 SAI ingezet. Dit resulteerde in 
een hevig tankgevecht, waarbij een Cubaanse tankcom-
pagnie aanvallende SADF gemechaniseerde eenheden in 
de val lokte. Slechts superieure gevechtsleiding en tank-

Operatie HOOPER. Opmars 61 Gemechaniseerde Bataljons-
groep.

Operatie HOOPER. De aanval op 59 Brigade op 14 februari 1988.
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gunnery redde de SADF eenheid. Een versterkte aanval van 
59 Brigade om haar posities te heroveren werd afgeslagen. 
De SADF had echter weer genoeg en trok haar eenheden 
terug. De SADF aanval had de eerste FAPLA verdedigings-
linie doen instorten, maar de tweede verdedigingslinie was 
nog intact en werd nu de hoofdweerstandslijn.

FAPLA en de Cubanen hadden posities gekozen in de zo-
genaamde Tumpo-driehoek. Een gebied van ongeveer 30 
km2  tussen de Dala rivier (noord), de Tumpo rivier (zuid) 
en de Cuito rivier (west). Dit beperkte gebied beroofde de 
SADF dus van haar grootste troef, haar tactische beweeg-
lijkheid. FAPLA eenheden ruimden schootsvelden en leg-
den uitgestrekte mijnenvelden aan om zich voor te berei-
den op een nieuwe SADF aanval. FAPLA en de Cubaanse 
artillerie waren bovendien op de hooggelegen gebieden 
ten westen van de rivier de Cuito instelling gegaan met 
goed zicht op de verwachte SADF naderingen.

EERSTE AANVAL OP TUMPO
Op 25 februari viel de SADF voor het eerst de zuidelijke 
stellingen van 25 Brigade rond Tumpo vanuit het oosten 
aan. De aanval werd uitgevoerd door 61 Mech, versterkt 
met een eskadron tanks. UNITA voerde misleidingsaan-
vallen uit. 32 Buffalo bataljon viel vanuit het zuiden aan. 
De aanval verliep niet volgens plan. Hoewel de FAPLA sol-
daten van 25 Brigade in sommige gevallen naar achteren 
vluchtten, liep de aanval van 61 Mech vast in een mijnen-
veld en het vastgelopen bataljon werd hevig geraakt door 
aanvallende MIG vliegtuigen en hevig FAPLA en Cubaans 
artillerievuur. Hoewel de daadwerkelijke verliezen mee-
vielen, was de SADF gedwongen om zich terug te trekken. 
Het operationele doel, de Angolese en Cubaanse troepen 
naar het westen van de rivier de Cuito te drijven, was niet 
bereikt. 

Slechts superieure gevechtsleiding en tankgunnery redde de 
SADF eenheid.

Operatie HOOPER. De eerste aanval op Tumpo op 25 februari 1988.
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Naast de langzaam oplopende gevechtsverliezen werd het 
ook steeds moeilijker de nu al maanden ingezette SADF 
gevechtsvoertuigen en artillerie (G5, G6), Ratels pantser-
voertuigen en Olifant tanks inzetbaar te houden. Boven-
dien misten de SADF luchtdoelartillerie om de Cubaanse 
en Angolese MIG vliegtuigen van zich af te houden. De 
FAPLA luchtmacht bezat min of meer plaatselijk luchto-
verwicht, waardoor SADF manoeuvres vroegtijdig werden 
gespot en gehinderd. 

TWEEDE AANVAL OP TUMPO
Op 29 februari probeerde de SADF het tegen beter weten 
in, opnieuw. Dit maal met een nachtaanval. 4SAI plaats-
te een schijnaanval in het zuiden, terwijl het zwaar ver-
sterkte 61 Mech het nu vanuit het noordoosten aanviel. 

Na een eventuele doorbraak zou een flankaanval worden 
ingezet en een speciale UNITA commando-eenheid zou 
worden ingezet om de brug te vernietigen. Maar de Cuba-
nen hadden dit verwacht en de avond ervoor een speciale 
genie-eenheid naar die plaats gestuurd en anti-tank mij-
nen op de naderingen gelegd. De nachtaanval begon goed, 
maar het regende pijpenstelen en de mijnenrollers die op 
de tanks gemonteerd moesten worden, waren nog niet ge-
arriveerd. De nachtaanval werd uitgesteld tot dagaanbre-
ken. De voorste stellingen van de FAPLA waren verlaten 
en de aanvalsmacht kwam tot op 4 km van de brug over 
de Cuito rivier. Maar toen de regen stopte en de lucht op-
klaarde, stegen de MIG’s op en al snel was de lucht ver-
zadigd met aanvallende vliegtuigen. Ook de Cubaanse en 
FAPLA artillerie en mortieren werden massaal ingezet. 
De SADF aanval werd desondanks voortgezet en maakte 
voorgang totdat ze in een zorgvuldig opgezet Cubaanse 
killzone terechtkwamen en meerdere voertuigen treffers 
ontvingen. Meldingen dat een Cubaanse tegenaanval met 
tanks op handen was, deed 61 Mech terugtrekken. Won-
derbaarlijk was geen enkele SADF soldaat gedood.

OPERATIE PACKER
De SADF probeerde het op 23 maart nog een keer. Maar 
niet nadat verse troepen van 82 Brigade vanuit Zuid-Afrika 
waren ingebracht. Deze brigade nam het over van de oude 
10 TF (Task Force). Twee nieuwe Olifant eskadrons van het 
Regiment President Steyn werden aangetrokken, evenals 
twee nieuwe gemechaniseerde bataljons van Regiment De 
La Rey en Regiment Groot Karoo om 61 Mech en 4SAI te 

Aanval op Tumpo door 61 Gemechaniseerde Bataljonsgroep.

Tweede aanval op Tumpo op 29 februari 1988.
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vervangen. Ook de artilleriebatterijen werden vervangen. 
32 Buffalo bataljon bleef ter plaatse. De sterkte van de 82 
Brigade was dus ongeveer even groot als die 10 TF. Alleen 
bestond ze voor het merendeel uit reservisten, die veelal 
adequate training miste.

De Angolezen en Cubanen benutten de drie weken tussen 
de tweede en derde SADF aanval goed. Nog meer mijnen-
velden werden gelegd en meer tanks werden aangetrokken. 
Ook stond een speciale tankeenheid gereed voor de directe 
beveiliging van de Cuito-brug. Het SADF aanvalsplan van 
operatie PACKER leek op dat van de vorige poging, met 
32 Buffalo bataljon ingezet bij een misleidingsaanval ten 
zuiden van de Tumpo rivier om een bruggenhoofd over de 
Cuito rivier te vormen. Daarna zouden de twee nieuwe ge-
mechaniseerde bataljons en de twee verse tankeskadrons 
weer vanuit het noordoosten aanvallen en proberen de 
brug te bereiken. In de nacht van 22 op 23 maart werd de 
aanval ingezet, maar het ging vanaf het begin af aan mis, 
doordat gidsen de weg kwijt raakten en een tank met mijn-
roller op zijn zijkant kwam te liggen. Zware bewolking hin-
derde enigszins de inzet van Cubaanse MIG vliegtuigen. 
Rond het middaguur op 23 maart ging de aanval nog steeds 
voorwaarts, maar de Cubanen en Angolezen zetten weder-
om massaal artillerievuur in en dit maal ook raketvuur van 
BM-14 en BM-21 raketwerpers. Ook liepen de SADF een-
heden in een tweede onbekend mijnenveld en de verlie-
zen liepen op, vooral onder de op de tanks meerijdende 
UNITA soldaten. Omstreeks 13.30 uur klaarde de lucht en 

de snel opstijgende MIG’s vergrootten de Zuid-Afrikaanse 
problemen. De aanval moest weer worden afgebroken en 
drie kapotte Olifant tanks moesten worden achtergelaten, 
mooie trofeeën om de Cubaanse overwinning aan de we-
reld te tonen. 

Na de mislukte SADF aanval voerde de FAPLA wederom ver-
se eenheden aan in de Tumpo-driehoek. Vooral veel tanks, 
waaronder enkele T-62 tanks. Ook werd de zuidwest nade-
ring naar Cuito Cuanavale beter afgeschermd. De SADF re-
organiseerde haar eenheden en ruilde 82 Brigade om voor de 
oude en ervaren 20e Brigade. Deze eenheid had slechts tot 
taak Angolese en Cubaanse uitbraken uit het bruggenhoofd 
te voorkomen. Deze situatie duurde tot augustus, waarna de 
SADF eenheden zich terugtrokken naar Zuid-West Afrika. 

Buitgemaakte Cubaanse BM-21 raketwerper. 

Operatie PACKER. Derde aanval op Tumpo op 23 maart 1988.
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LAATSTE GEVECHTEN EN VREDESAKKOORDEN
De SADF nederlaag rond Cuito Cuanavale was natuurlijk 
een enorme opsteker voor het Angolese bewind en de Cu-
banen. De nieuw gearriveerde 50e Cubaanse Divisie werd 
ontplooid in de Cunene provincie om een dreiging voor 
te stellen richting Zuid-West Afrika. In totaal werden drie 
Cubaanse Task Forces ontplooid met zes infanterieregi-
menten en een speciale tankbrigade met 40 T-62 tanks. 
De eenheden waren ruim van luchtverdedigingsmidde-
len en (raket) artillerie voorzien. Van de 50.000 in Angola 
aanwezig Cubanen waren maar liefst 20.000 in deze regio 
gepositioneerd. De SADF voelde zich bedreigd en begon 
verdedigingsplannen op te stellen en eenheden samen te 
trekken. Op 18 april liepen eenheden van 101 Mech in de 
Cunene provincie in een Cubaanse val. Dit gevecht werd 
echter nog wel gewonnen door 101 Mech. 

Op 24 juni volgde een groter Cubaans offensief, dat slechts 
gestopt kon worden door zware gevechten door 61 Mech en 
32 Buffalo bataljon (Operatie EXCITE). Hoewel de meeste 
verliezen aan Cubaanse zijde vielen, eindigde de slag on-
beslist. De Cubanen wilden vermoedelijk niet de grens 
met Zuid-West Afrika oversteken maar zochten naar een 
manier om de SADF te intimideren en uit Angola te doen 
terug trekken. Dit lukte want de SADF trok vrijwel alle 
eenheden terug uit Angola. Het besef groeide dat de inten-
siteit van deze oorlog niet langer vol te houden was. Achter 
de schermen werd echter intensief onderhandeld en in ruil 
voor Cubaanse terugtrekking uit Angola was Zuid-Afrika 
bereid verkiezingen toe te staan in Zuid-West Afrika. Me-
dio 1988 werd overeenstemming bereikt en op 22 decem-

ber werd in New York tussen Angola, Cuba en Zuid Afrika  
een formeel vredesakkoord gesloten. Zuid-Afrika staakte 
haar steun aan UNITA. De oorlog om Angola was na 23 
jaar vrijwel over. 
Maar niet nadat op 1 april 1989 nog een grote SWAPO ac-
tie werd uitgevoerd. 2000 SWAPO strijders infiltreerden 
vanuit Angola naar Zuid-West Afrika. Er werd onmiddel-
lijk een militaire tegenactie gestart waaraan de beruchte 
anti-guerrilla politie-eenheid ‘Koevoet’ deelname, samen 
met 101, 102 en 61 Mech. Na 9 dagen was SWAPO versla-
gen en de rust voorlopig weergekeerd. Op 21 maart vonden 
uiteindelijk verkiezingen plaats die SWAPO won. De vrede 
keerde terug in Namibië. Helaas nog niet in Angola, want 
het duurde nog enkele jaren tot de dood van UNITA leider 
Savimbi, voordat de MPLA UNITA definitief had verslagen.

NABESCHOUWING
Er vallen een paar dingen op bij de inzet van de SADF 
eenheden. Over het algemeen waren de gemechaniseer-
de SADF eenheden in staat door hun superieure techniek 
en tactiek de overhand te houden op grotere Angolese en 
Cubaanse eenheden. Er werd vaak gebruik gemaakt van 
misleidingsaanvallen die over het algemeen goed werden 
doordacht en opgezet, en ook significante gevechtskracht 
kregen toegewezen om de afleidingsdoelstelling te kunnen 
bereiken. De gevechtsdiscipline en vuurverdelingstechnie-
ken waren bewonderenswaardig en ook onder zware vij-
anddruk behielden de SADF eenheden hun cohesie. Die 
gold echter niet voor de reserve eenheden van de 82ste 
Brigade die tijdens Operatie PACKER geen standvastig-
heid tijdens het gevecht vertoonden. De gevechtsvoertui-

Brug over de rivier bij Cuito Cuanavale.
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gen van de SADF (Ratel en Cassir pantservoertuigen, Oli-
fant tanks) waren van goede kwaliteit en in staat treffers of 
mijnexplosies te incasseren en toch in inzetbaar te blijven. 

Opvallend was daarnaast het gebrek aan eigen gespecia-
liseerde SADF verkenningseenheden. Over het algemeen 
werd vertrouwd op UNITA gidsen en gevechtsveldver-
kenning door de 
voorste eenhe-
den. Dit resul-
teerde in een aan-
tal onaangename 
verrassingen, zo-
als plompverlo-
ren in mijnenvel-
den en Cubaanse 
vuurzakken rij-
den. Ook was er 
te weinig SADF 
artillerie. Met 
name in de la-
tere operaties 
waren er niet 
genoeg stukken 
om tegelijkertijd 
vuursteun aan 
de oprukken-
de eenheden én 
grondwapensy-
steembestrijding 
in de diepte uit te voeren. Ook logistiek was er het no-
dige aan te merken. De SADF planning ging uit van kort 
durende anti-guerrilla raids (max 30 dagen) en was nooit 
voldoende toegerust om gedurende maanden grotere ge-
mechaniseerde operaties te ondersteunen. Bovendien wa-
ren de aanvoerwegen te lang en in slechte staat, waardoor 
het moeilijk was de SADF eenheden inzetbaar te houden. 
Luchttransport werd in latere fase door het Angolese en 
Cubaanse luchtoverwicht steeds moeilijker. 

Daarnaast werden ook de Olifant tanks verkeerd ingezet. 
Ze werden ingezet om zelfstandig door de mijnenvelden te 
breken (met een tekort aan mijnenrollers) in front van vij-
andelijke opstellingen. Er werd uit angst voor teveel verlie-
zen daarnaast verzuimd om SADF infanterie en genie in te 
zetten om doorgangen te creëren. Ondanks de uitstekende 
mogelijkheden om in de Angolese bush met uitgestegen 
infanterie omtrekkende bewegingen te maken, bleef dit 
vaak uit angst voor verliezen achterwege. Tekenend hier-
voor is de favoriete SADF tactiek van ‘firebelt’: er werd een 
vuurwals van indirect en direct vuur gecreëerd, waarbij uit 
alle macht met de boordwapens werd gevuurd, terwijl de 
gevechtsvoertuigen langzaam voorwaarts rolden. Ook de 
infanterie vuurden hun handvuurwapens dan bovenluiks 
af. De SADF had dus de neiging dicht in de buurt van hun 
Ratel-pantservoertuigen te blijven en vooral door middel 
van superieure vuurkracht en vuurdiscipline voorwaarts te 
gaan. 

Een ander nadeel was dat de SADF na 1985 de slag in het 
elektromagnetisch spectrum verloor. Aanvankelijk was 
men in staat FAPLA en Cubaanse transmissies te intercep-
teren, maar in de latere jaren slaagde men daar niet meer in. 
Hierdoor gingen waardevolle inlichtingen over de inten-
ties van de tegenpartij verloren. Over het verliezen van het 
luchtoverwicht en gebrek aan luchtverdedigingsmiddelen 

is al voldoende 
opgemerkt. Het 
verliezen van 
het luchtover-
wicht was echter 
doorslaggevend. 
Hierdoor konden 
de beweeglijke 
gemechaniseerde 
SADF eenheden 
hun superieure 
mobiliteit en ge-
vechtstactieken 
niet langer ten 
volle benutten 
en eindigden 
operaties vaak 
in infanterie-ge-
vechten rondom 
bunkers, stellin-
gen en loopgra-
ven, compleet 
met zwaar artil-

lerievuur. En de angst om blanke dienstplichtige Zuid-Afri-
kaanse soldaten teveel risico te laten lopen, maakte dat de 
SADF dergelijke gevechten nooit kon winnen.

Een paar opmerkingen moeten gemaakt worden over 
de Cubaanse gevechtskracht. De eerste confrontaties 
met Cubaanse eenheden hadden niet veel indruk op het 
SADF-personeel gemaakt, maar dat veranderde daarna 
snel. De Cubanen bleken goede leerlingen te zijn en ook 
bereid tot massale hulp aan FAPLA. Alles werd uit de kast 
gehaald om de SADF te weer te kunnen stellen. Ze bleken 
al snel (nog beter dan de eerste Sovjet-Russische adviseurs) 
in staat te zijn goede verdedigingsstellingen te organiseren, 
compleet met vuurzakken en optimaal gebruik van alle 
wapens. Ook was hun vuursteun systeem goed georgani-
seerd. Misschien niet altijd accuraat, maar massaal genoeg 
om indruk te maken op de SADF infanterie. De Cubanen 
waren ook agressief en snel bereid tot tegenaanvallen. De 
Cubaanse tanks bleken ook een geduchte tegenstander, 
zeker na de introductie van de T-62 tanks. Opvallend was 
ook de kwaliteit van de lagere officieren. In tegenstelling 
tot hun Sovjet-collega’s vertoonden ze veel gevechtsveldi-
nitiatief.

Op de hogere SADF leiding was het nodige aan te merken. 
De tactische bevelvoering op bataljonsniveau was vaak uit-
muntend maar door bemoeienis van de SADF leiding in 
Pretoria (en soms politieke interventie) was de speelruimte 
van de hogere SADF officieren ter plaatse gering. Kansen 

Cubanen in Angola.
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om operationeel voordeel te behalen door SADF eenhe-
den ten westen van de Cuito rivier in te zetten werden uit 
politiek oogpunt niet benut, waardoor frontale aanvallen 
ten oosten van de rivier op het bruggenhoofd overbleven. 
Ook werden naderingsmogelijkheden vanuit het zuiden 
niet uitgebuit met infanterieaanvallen en bleef men vast 
houden aan het meer open (en dus geschikt voor geme-
chaniseerde eenheden) terrein ten noorden van de Tum-
po-driehoek. En er werd geen mission command toege-
past. Generaals bemoeiden zich met de kleinste tactische 
details. Aanvalsplannen van de SADF brigades moesten 
zelfs goedgekeurd worden door Pretoria en Pretoria moest 
zelfs geconsulteerd worden voor het nemen van zwaarwe-
gende tactische besluiten op het gevechtsveld!  

 
Maar het ergste was dat de SADF topleiding altijd op twee 
gedachten hinkte. Men wilde UNITA in de oorlog houden 
en de FAPLA een knock-out verkopen. Maar er werden te-
veel troepen ingezet om UNITA in de oorlog te houden, 
maar te weinig voor een complete knock-out. Zeker niet 
toen ook Cubaanse troepen zich in de strijd mengden. De 
dreun die FAPLA verkocht werd, was overigens stevig. Pas 
in 1989/1990 kon de FAPLA haar offensief tegen de UNITA 
opnieuw beginnen. Maar de verkochte dreun had ook tot 
uitputting van Zuid-Afrika geleid en tot een politiek iso-
lement. En dat leidde op haar beurt tot verlies van Zuid-
West Afrika. De verloren legitimiteit van het Zuid-Afri-
kaanse optreden beschadigde internationaal en nationaal 
de geloofwaardigheid van het regime en zou één van de 
oorzaken worden van de ineenstorting van het apartheids-
regime. Ondanks de geweldige Angolese en Cubaanse ver-
liezen aan voertuigen en personeel, was het stuklopen van 
de SADF aanvallen op het bruggenhoofd van Cuito Cuan-

avale feitelijk de ommekeer in de Zuid Afrikaanse betrok-
kenheid in de oorlog. De betiteling ‘Black Stalingrad’ is dus 
begrijpelijk en terecht.  Net zoals de Duitse suprematie 
vastliep op de taaie Russische verdediging in Stalingrad, 
bezweek ook de Zuid-Afrikaanse militaire superioriteit 
onder de taaie Angolese en Cubaanse verdediging, het ver-
mogen van deze landen om verliezen te accepteren en zich 
militair te herstellen, en de gemaakte foute strategische en 
tactische beslissingen aan Zuid-Afrikaanse zijde.

VERDER LEZEN?

Dit artikel is gebaseerd op het boek van Leopold Scholtz, 
‘The SADF in the Border War’, Helion & Company, Soli-
hull, 2015. Een aanrader voor geïnteresseerde militairen. 
Voor de diepere politieke achtergronden: Paul L. Moor-
craft, ‘African Nemesis’, Brassy’s, London, 1990, en Al. J. 
Venter, ‘Battle for Angola, the End of the Cold War in 
Africa 1975-89’, Helion & Company, Solihull, 2017. Ver-
der: Frank Welsh, ‘A History of South Africa’, Harper 
Collins Publishers, London, 1998.

Artilleriesteun door de SADF. De G5 (links) getrokken houwitser en de G6 Rhino gemechaniseerde houwitser 155 mm.
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Een doorkijk in het programma DVOW en analyse van 

de invloed van DVOW op Defensie 

DEFENSIEBREDE VERVANGING  
OPERATIONELE WIELVOERTUIGEN

18 december jongsleden is in het bijzijn van een groot deel van de Defen-
sietop de Scania vrachtauto geïntroduceerd als het nieuwe werkpaard van 
de Krijgsmacht. De minister van Defensie Ank Bijleveld prijst het nieuwe voertuig om zijn moderne middelen, 
laadvermogen en flexibiliteit onder meer door de modulaire opbouw. Om deze reden wordt de Scania be-
titeld als vervanging van de logistieke ruggengraat van Defensie. Deze belangrijke mijlpaal zal de komende 
jaren gevolgd worden door nog meer grote vervangingsprojecten, daarom hoog tijd om eens stil te staan bij 
het programma DVOW en wat de invloed ervan is op onze organisatie.

Lkol Rob Wessels

Het programma DVOW loopt ondertussen al weer 
bijna tien jaar en is dus gestart in een tijd waar-
in Defensie in zwaar weer verkeerde. In deze tijd 

van grote bezuinigingen bleek al dat veel operationele 
wielvoertuigen tegen de zogenoemde End-Life-Of-Type 
(ELOT) aan liepen. Deze transportmiddelen zijn intensief 
ingezet, vaak in omstandigheden waar ze niet voor bedoeld 
waren. Een voorbeeld hiervan is de Mercedes-Benz jeep die 
niet bedoeld was om ingezet te worden in woestijnklimaat 
zoals in Irak of Afghanistan. De grotere slijtage van de sy-
stemen hadden een groot effect op de inzetbaarheid van de 
eenheden. Daarnaast is door de financiële schaarste voor 
veel systemen besloten om niet een-op-een te vervangen. 
De daaruit voortkomende tekorten van voertuigen zijn 
opgevangen door middel van het fenomeen Poolvorming 
(voertuigen worden centraal beheerd en op aanvraag kun-
nen eenheden de voertuigen gebruiken).  

Het originele programma DVOW omvat de vervanging 
van de volgende systemen:
• Mercedes-Benz jeeps (alle types, dus ook de ziekenauto, 

verbindingsvoertuigen)
• Landrover (van het Korps Mariniers)
• DAF vrachtauto’s (4 tonner en 10 tonner)
• Fokker sheltersystemen en diverse typen containers
• Brandstofdistributiemiddel (BDM)
• LSVs van 11 Air Manoeuvre Brigade
• Benzine quads

Voor de vervanging lopen binnen het programma DVOW 
een aantal projecten die hieronder worden toegelicht. Ver-
volgens wordt het logistiek concept beschreven en de in-
vloed van het programma DVOW op Defensie.

AMAROK 
Medio 2018 is de voorlaatste batch van 11 Amaroks overge-
dragen door de firma PON aan Defensie. Het betrof 11 spe-
ciale varianten van de Amarok 10kN die zijn aangepast voor 
het vervoer en inzet van de Telemax robot van de Explosie-
ven Opruimingsdienst Defensie (EODD). In 2019 vindt de 
laatste levering plaats van 72 voertuigen. Daarmee komt 
formeel een einde aan dit deelproject van DVOW. In totaal 
gaat het om meer dan 2100 Volkswagens Amarok. Initieel 
had de militaire Amarok, een aangepaste civiele auto, een 
laadvermogen van 7,5kN (ongeveer 750 kg), echter de laat-
ste 456 voertuigen hebben een laadvermogen van 10kN. 
Deze verzwaarde voertuigen hebben behalve een groter 
laadvermogen ook een aantal verstevigingen zoals een sta-
len bumper. Naast de standaard configuraties zijn er ook 
veel speciale varianten gebouwd, afgestemd op specifieke 
gebruikers. Zo zijn er onder andere speciale lesvoertuigen, 
grijze en blauwe voorrangsvoertuigen respectievelijk voor 
de EODD en de KMar, hondenbegeleiders varianten voor 
CLSK, terreinopzichters voertuigen en speciale Mobile 
Combat Training Centre (MCTC) varianten. Het primai-
re doel van de Amarok is uitvoering van nationale taken, 
reguliere vredesbedrijfsvoering en Opleiding en Training 

Amarok
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(O&T). De Amarok is dus niet bedoeld voor het expeditio-
naire optreden, maar kan hier wel voor worden aangepast 
en ingezet voor bijvoorbeeld humanitaire missies. 

VAU 12 KN 
Voor de vervanging van MB’s voor operationele inzet wor-
den vanuit DVOW zwaardere operationele voertuigen aan-
geschaft (12 kilo Newton laadvermogen). Dit project omvat 
een groot aantal verschillende type voertuigen; naast het 
standaard model Hardtop en Softtop is er ook een pick-
up (PU), een voertuig voor gewondentransport (Casualty 
Transport, CAST) en een Airfield Security Vehicle (AFSV) 
voor de bewaking van vliegvelden. Daarnaast wordt ook 
een apart type ontwikkeld voor het Korps Mariniers ter 
vervanging van de landrover en er wordt zelfs een vervan-
gend voertuig voor de YPR’s van de KMAR ontwikkeld. De 
voertuigen zullen uitgerust worden met moderne midde-
len, zoals een Remote Controlled Weapon System (RCWS). 
Wegens het belang van goede bescherming van het perso-
neel kunnen deze  voertuigen ook bepantserd worden met 
een zwaarder pakket dan tot nu toe gebruikelijk was bij de 
te vervangen MB’s. 

De aanbesteding van deze 1275 voertuigen blijkt bijzonder 
uitdagend te zijn. Niet alleen is het eisenpakket bijzonder 
uitgebreid, ook het budget is voor enkele kandidaten te 
laag gebleken om hun voertuigen aan te kunnen bieden. 
Op dit moment liggen de offertes van de overgebleven kan-
didaat partijen ter beoordeling bij het Team 12kN binnen 
het programma DVOW. Na de beoordeling ligt het gun-
ningsadvies ter besluitvorming bij DMO, aansluitend bij 
de Bestuurstaf om tenslotte door toedoen van de Staatsse-
cretaris bij het Algemeen Overleg Materieel in de Tweede 
Kamer behandeld te worden. Na dit besluitvormingstraject 
kan het contract afgesloten worden met de winnaar. Hier-
na begint het traject van ‘engineering’ waarbij het voertuig 
ontwikkeld wordt. Na ontwikkeling van prototypes wor-
den de voertuigen uitvoerig getest, eerst door de fabrikant, 
daarna door Defensie om zeker te stellen dat het voertuig 
geschikt is voor inzet in alle geëiste omstandigheden. Door 
het zware eisenpakket voor de 12 kN voertuigen neemt dit 
traject enkele jaren in beslag. Om de inzetbaarheid van het 
huidige voertuigenbestand te garanderen wordt momen-

teel een investering gedaan in reservedelen en levensver-
lengend onderhoud om deze voertuigen langer inzetbaar 
te houden. 

VAU 12 KN AIR ASSAULT (AASLT)
Het DVOW-programma omvat ook een “broodje speciaal”. 
Het nieuwe voertuig voor de 11e Luchtmobiele Brigade is 
waarschijnlijk het meest in het oog springend: een com-
pact, terreinwaardig voertuig dat compleet met belading 
en ballistische bescherming door de lucht vervoerd kan 
worden. Het contract voor deze voertuigen is gewonnen 
door Mercedes Benz Cars Nederland (MBCNL) en omvat 
535 auto’s in drie varianten: het Fighting Vehicle (“FV”, een 
jeep-achtig voertuig voor gevechtsoptreden), de Logistie-
ke variant (“LOG”, voor transport van een NATO-pallet 
met goederen of van bijv. gereedschapsets) en de Casualty 
Transport uitvoering (“CAST”, de “ziekenauto” voor ge-
wondentransport). Het nieuwe voertuig vervangt primair 
de bekende LSV’s van 11 LMB, die inmiddels zwaar verou-
derd en veel te klein zijn, maar ook de MB’s die bij deze 
brigade in gebruik zijn.

De basis van de drie varianten is het beproefde en binnen De-
fensie alom geliefde onderstel van de Mercedes Benz G-klas-
se, dat we van de huidige MB’s 250, 280 en 290 kennen. Op dit 
rolling chassis, dat zijn degelijkheid uitgebreid heeft bewezen, 
bouwt het Eindhovense VDL onder supervisie van MB de 
bovenkant. Dankzij deze samenwerking tussen MBCNL en 
VDL wordt dit speciale voertuig een grotendeels Nederlands 
Mercedes-product. De FV en LOG varianten kennen elk ver-
schillende uitvoeringen die het voertuig specifiek geschikt 
maken voor de eindgebruikers, waaronder infanteristen, 
mortierpelotons en verkenners. De bepantsering is modulair 
en kan naar behoefte inwendig worden aangebracht onder de 
bodem, in de portieren en zelfs tot en met de ruiten. 

Tijdens de NIDV beurs werd het contract met Mercedes gete-
kend

Vervanging van een groot aantal typen vtgn zoals de zieken-
auto
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De ontwikkeling van het voertuig is inmiddels opgestart, 
direct na de contractondertekening eind november 2018. 
Alle varianten moeten in een C-37 Hercules transportvlieg-
tuig en underslung met een transporthelicopter kunnen 
worden vervoerd; de VF moet daarnaast zelfs volledig be-
laden IN een CH-47 Chinook helikopter vervoerd kunnen 
worden, een onmisbare eigenschap voor het luchtmobiele 
optreden van 11 LMB. Daarbij moet aan de strengste eisen 
van de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA), waaron-
der crashbestendigheid, worden voldaan. De combinatie 
van eisen op gebied van laadvermogen (minstens 1,2 ton), 
maximaal voertuiggewicht, beperkte buitenafmetingen 
en genoemde luchtwaardigheid maken deze VAU 12 kN 
AASLT (Air Assault) een uniek voertuig. 
In 2020 worden de drie varianten (pre-serie auto’s) uit-
gebreid beproefd door zowel de leverancier als Defensie 
(MatlogCo Tech), waarna de finale seriemodellen in 2021 
in productie gaan en de leveringen aan Defensie op gang 
komen. Medio 2023 zullen alle 535 stuks zijn ingestroomd 
bij de eenheden die het voertuig moeten krijgen. 

VRACHTAUTO’S “GRYPHUS”
Ter vervanging van de DAF vrachtauto’s van het type 
4-tonner en 10-tonner is eind 2018 gestart met de invoer 
van de Scania vrachtauto, te beginnen met de auto’s voor 
rij-instructie, vanaf eind 2019 te volgen door de overige 
types. De codenaam voor de Defensie Scania: Gryphus, 
verwijzend naar de mythologische dier uit het Scania logo. 
Op 1 september 2017 werd een leverings- en onderhouds-
contract getekend met Scania – geen onbekende binnen 
Defensie. De firma uit Zwolle met haar thuisbasis nabij 
Stockholm gaat de komende jaren in totaal bijna 2900 
middelzware en zware vrachtwagens leveren. De assem-
blage van de vrachtauto’s zal volledig in Zwolle plaatsvin-
den en heeft daarmee ook een positief effect op de werkge-
legenheid in Nederland.

De 50 kN variant (laadvermogen 5 ton, 4x4) is voor CZSK 
en krijgt diepwaadvermogen (tot 150 cm) voor landingen 
vanaf het water en wordt als Low Operational geleverd 
(niet voorzien van een pantsercabine). De belangrijkste 
variant is de 100 kN (8x8) , wordt van een pantsercabine 
voorzien en is hiermee HO (high Operational). Door de 
cabines in hun geheel te wisselen – wat aanzienlijk sneller 
gaat dan een standaard cabine van bescherming voorzien 
– kan de auto worden ingezet voor optredens in het hoge-
re geweldsspectrum dankzij de bescherming tegen zowel 
ballistische dreigingen als IED’ s. De serie wordt gecomple-
teerd door een 150 kN 6x6 trekker die voor de verschillen-
de soorten trailers past. 
Inmiddels zijn de leveringen op gang gekomen: OTCRIJ 
is de eerste eenheid die de nieuwe Scania’s ontvangt: 65 
vrachtauto’ s en 6 trekkers, allen 6x6. De nieuwe vracht-
auto’s zijn state-of-the-art: moderne cabine, automatische 
transmissie, Euro-6 motor en hoge terreinwaardigheid. De 
DAF-chauffeur maakt zodoende een sprong in de tijd van 
bijna 40 jaar technische ontwikkeling! In 2023 zal deze se-
rie Scania’s geleverd zijn. 

CONTAINERS
Naast operationele wielvoertuigen voorziet het program-
ma DVOW ook in logistieke middelen zoals in het project 
Containers. Hiervoor is onlangs een contract getekend met 
een Brits bedrijf met een brede logistieke ervaring, de firma 
Marshall Land Systems. Door een state-of-the-art systeem 
aan te bieden was deze firma in staat om een bod te doen 
met een zeer sterke prijs-kwaliteit verhouding. De contai-
ners vormen samen met de in het 50-100-150kN project te 
leveren laadbakken, het ladingdragerdeel voor de vracht-
auto’s. Vrachtauto en ladingdrager vormen een modulair 
systeem dat naar believen cq. operationele voorkeur uitge-
wisseld kan worden. Momenteel worden de containers ont-
wikkeld om vanaf medio dit jaar uitgeleverd te worden. De 
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levering start met de meest eenvoudige, ongeconditioneer-
de containers. Vanaf begin 2020 volgen de werkplaats en 
medische containers, die aanmerkelijk complexer van aard 
zijn vanwege de elektriciteits- en aircosystemen in deze mo-
biele werkplekken voor onze technische en medische een-
heden. Afhankelijk van het klimaat in het inzetgebied, kan 
in de container een extra airco-unit worden opgenomen. 
Afhankelijk van de dreiging, kan een CBRN-filter geplaatst 
worden in een structureel aanwezige CBRN-unit.

De meest complexe systemen betreffen de com-
mand-and-control en de verbindingscontainers. Deze 
worden als laatste uitgeleverd rond 2022/2023. Deze con-
tainers worden gekenmerkt door de zwaarste EMC- en 
Tempest eisen. Een speciaal type command-and-control 
container is het uitschuifbare type, dat onze staven de mo-
gelijkheid biedt om in een enkele ruimte te werken. 

BRANDSTOFCONTAINER
Een van de kleinere projecten binnen het programma is 
het project Brandstofcontainers. In totaal loopt de verwer-
ving van 30 stuks met een minimale capaciteit van 6000 
liter diesel. Deze brandstofcontainers zullen worden inge-
zet vanaf vrachtwagen (WLS of nieuwe Scania vrachtauto 
100 kN) of zelfstandig als “tankstation te velde”. Om ver-
voerbaar te zijn wordt de container geplaatst in het frame 
van een 20ft container. De containers zijn uitgerust met 
een generator en pomp om zelfstandig voertuigen af te 
kunnen tanken. Er kunnen zelfs twee voertuigen tegelijk 
worden afgetankt met een container, high-speed en/of 
low-speed. Het maximale gewicht van de container is 100 
kN. Het project is op dit moment in de aanbestedingsfase 
waarbij onderhandeld wordt met meerdere Europese kan-
didaat partijen.

CONTAINERHEFMIDDEL
Een ander kleiner project bij DVOW is dat van de contai-
nerhefmiddelen (CHM). In totaal gaat het om de aanschaf 
van 68 stuks CHMn en 12 spreaders (een speciale module 
waarbij de container aan de bovenzijde opgepakt kan wor-
den). Normaal gesproken is een CHM uitgerust met lepels 
om container in forklift pockets op te pakken. Het hefver-
mogen van deze hefmiddelen moet minimaal 100 kN zijn. 
Het project zit nu in de gunningsfase waarbij het project 
aan een partij gegund gaat worden conform het traject dat 
bij het 12kN project is beschreven.

DIESEL QUADS
Het laatste project dat momenteel loopt onder DVOW is 
Diesel quads. Hierbij zullen samen met de industrie bijna 
250 diesel quads ontwikkeld worden. Dit project bevindt 
zich momenteel ook in de gunningsfase waarbij door mid-
del van onderhandelingsrondes het project gegund gaat 
worden. De Benzine quads die nu in de organisatie ge-
bruikt worden zijn niet optimaal voor gebruik in militaire 
operaties door het beperkte vermogen en een afwijkende 
brandstof. Om deze reden is er behoefte aan een dieselty-
pe. Helaas bestaat dit type quad (nog) niet, vandaar dat ge-
kozen is voor een ontwikkeltraject samen met de industrie.

LOGISTIEK CONCEPT

Eén van de speerpunten voor de toekomst van de Krijgs-
macht is “samenwerking”. Dat geldt nadrukkelijk ook 
voor de samenwerking met de Defensie industrie. Om 
inhoud te geven aan samenwerking heeft Defensie een 
aantal sourcing projecten gedefinieerd, waaronder ook de 
DVOW projecten. In de projecten komt dit tot uiting door 
(een deel van) het onderhoud uit te besteden aan de be-
drijven die de nieuwe systemen leveren door middel van 
een prestatiecontract. Deze bedrijven zijn dan ook meer 
partner dan extern bedrijf. Zo is voor de Amarok gekozen 
om het onderhoud volledig uit te besteden, vooral omdat 
dit voertuig geen expeditionaire taken heeft en daarom 
in principe geen militaire monteurs nodig heeft. Wel is er 
een mogelijkheid om militaire monteurs op te leiden op de 
Amarok mocht dat nodig zijn.
Voor de vrachtauto’s en de 12kN voertuigen geldt dat het 
onderhoud deels is uitbesteed: de  fleetmanagement syste-
men in de voertuigen voorzien in uitgebreide informatie 
over de toestand van de auto’s. Hierop wordt periodiek 
onderhoud op gebaseerd;  Toestandsafhankelijk onder-
houd dus, waardoor de exploitatiekosten van de auto’s 
beter beheerst kunnen worden en de inzetbaarheid van 
het wagenpark optimaal blijft. Dat onderhoud wordt on-
der eindverantwoordelijkheid van de industrie partner en 
deels uitgevoerd door militaire monteurs op samenwer-
kingslocaties waar de partner tevens zorg draagt voor de 
opvoer van reservedelen en bedrijfsstoffen. Bij oefeningen 
en inzet in veilig gebied kan de partner desgewenst zorgen 
voor technische ondersteuning ter plaatse, maar wordt 
onderhoud uitgevoerd door militaire monteurs. Bij inzet 
en missies levert de partner de reservedelen en helpdesk 
support op afstand. Zo speelt bijvoorbeeld Scania’s erva-
ring met Defensie en de WLS de samenwerking onder ope-
rationele omstandigheden in de kaart. 
In het geval van de Brandstofcontainers wordt onderhoud 
in de vredesbedrijfsvoering in principe bij de leverancier 
uitgevoerd.  De belangrijkste reden hiervoor is dat aan het 
onderhoud aan een brandstofvoerend systeem hoge mi-
lieu-eisen worden gesteld waar de Defensie-locaties niet 
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aan voldoen.  Eenvoudig onderhoud aan niet-brandstof-
voerende delen kan met instemming van de leverancier 
op Defensie locatie gedaan worden. Het spreekt voor zich 
dat tijdens operaties het onderhoud moet kunnen worden 
uitgevoerd door militaire monteurs. De leverancier moet 
hiertoe een opleiding aanbieden. 

Een andere mogelijkheid is dat het onderhoud in princi-
pe altijd op Defensie-locatie wordt uitgevoerd, ofwel door 
de man-in-the-van ‘op de plaat’. Dit is bijvoorbeeld bij de 
containersystemen en de containerhefmiddelen het geval, 
omdat Defensie niet te veel wil slepen met deze systemen.

INVLOED OP DEFENSIE
Met de invoer van de DVOW systemen maakt Defensie 
technologisch gezien een enorme sprong vooruit. Daar-
naast voldoen de nieuwe systemen ook aan eisen die ge-
steld zijn aan optreden in het hogere geweldsspecrum 
waarmee invulling wordt gegeven aan de terugkeer van de 
focus op de eerste hoofdtaak van Defensie  “bescherming 
van het Nederlands en bondgenootschappelijk grondge-
bied” en krijgt het mobiele optreden een boost. Ook vol-
doen de nieuwe voertuigen aan zware eisen voor klima-
tologie, waarmee voorzien is voor inzet bij missies overal 
ter wereld.  
Aanwezigheid van sensoren maakt de voertuigen ingewik-
kelder wat effect heeft op het benodigde opleidingsniveau 
van de bedienaars en het onderhoudspersoneel. Daarom 
gaat ook de wijze van Opleiden en het uitvoeren van onder-
houd veranderen. Bij het opleiden wordt er bijvoorbeeld 
aandacht besteed aan het bepalen van het instapniveau 
van de toekomstige monteurs. Door betere bewaking van 
de status van het enkele systeem is  ‘predictive maintenan-
ce’ mogelijk met meer aandacht voor storingsanalyses. Dit 
alles moet leiden tot een hogere beschikbaarheid van de 
systemen. Dit gegeven vormt wellicht een impuls voor de 
onderhoudswereld en in het belang voor OTCLOG om 
haar opleidingsvisie aan te passen, immers Werving, Op-
leiding en Inzet van monteurs gaat veranderen. Zo kan dit 
een stimulans zijn om meer te gaan nadenken over het fe-
nomeen Fleetmanagement binnen Defensie. 

Naast het programma DVOW is ondertussen aangevangen 
met de behoeftestelling vervanging van de Wissel Laad 
Systemen en trekker-opleggers (WLS,Tropco) en Wielber-
gingsvoertuigen. De basisbehoefte hierbij is beschreven in 
studies opgesteld door het Opleidings- en Trainingscen-
trum Logistiek. Een belangrijk onderdeel van de studies 
is de invulling van de “Adaptieve Krijgsmacht”.  Hierbij 
wordt ingegaan op hoe het tekort aan logistiek (onder-
houd en transport) personeel kan worden opgelost door 
intensievere samenwerking (gebruik maken van reservis-
ten, militaire en civiele middelen en personeel samen met 
de industrie inzetten).

Een goede lezer zal wellicht opmerken dat in het program-
ma DVOW weinig tot niet wordt gerept over toekomstige 
logistieke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld beschreven in 
de studie “Robuuste Logistiek”. Deze studie beschrijft waar 

onze organisatie in de toekomst behoefte aan heeft. Ter-
men als truck-platooning, selfguiding vehicles en drones 
worden daarbij aangegeven als mogelijke middelen voor 
Defensie. Het is goed om aan te geven dat deze ontwikke-
lingen zeker niet uit het oog verloren worden. De industrie 
is momenteel echter niet in staat om dergelijke middelen 
te ontwikkelen of te leveren in die mate dat Defensie di-
rect kan overstappen op nieuwe middelen. Ondanks dit 
kunnen we concluderen dat Defensie met de invoer van de 
DVOW systemen toch eerder een ‘Giant Leap’ de toekomst 
in maakt dan een ‘Small Step’. Hiermee kunnen onze mi-
litairen zeker weer trots zijn op de systemen waarmee ze 
optreden.
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and radar systems. 
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GNSS drop-outs and provides reliable, 
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information, ensuring continuous 
military operations for all forces on 
the battleground. It is designed to 
withstand severe environments such as 
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over the world, iXblue has become 
a global leader in land defense and 
Naval navigation. References in the 
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propelled howitzer, Thales Raytheon 
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collaborator, with the MARTHA radars 
for the French Army, or Hensoldt, a 
market leader in civilian and military 
sensor solutions, for the equipment of 
its air defense radars. ¢
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howitzer on various export programs, including for the Danish forces.
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Blijft de rol van vuursteun in het gevecht van de toekomst nog hetzelfde?

JOINT FIRE SUPPORT OF JOINT FIRES?  

De titel van dit artikel geeft de kern aan waar het Vuursteuncommando de afgelopen vijf jaar mee bezig 
is  geweest. De in januari 2019 opgerichte 41e Afdeling Artillerie, de Nederlandse parate capaciteit 
grondgebonden vuursteun, vervulde deze rol door het in stand te houden van het vuursteunsysteem en 
door operationeel beter inzetbaar te worden. De Vuursteunschool door opleidingen te verbeteren en 
onderwijsvormen en methodes aan te passen naar huidige moderne maatstaven. Het Artillerie Schiet-
kamp gaf hier invulling aan door zich, binnen alle veiligheidsmarges, steeds meer open te stellen voor 
andersoortige schietoefeningen, bijvoorbeeld in combinatie met helikopters. Binnen de staf van het 
Vuursteuncommando richtte het Expertise Centrum Joint Fires (kenniscentrum) zich op het oplossen 
van knelpunten binnen het vuursteunsysteem maar ook nadrukkelijk op de toekomst. De planners van 
de staf hadden de focus op de grotere oefeningen evenals op de afstemming van de schaarse vuursteun-
middelen.

Kol. M.R.C. van Ockenburg  
(oud-commandant Vustco) 

VUURSTEUNSYSTEEM ONDER DRUK 
Met een Vuursteuncommando bestaande uit circa 450 
VTE’n lag de prioriteit de afgelopen jaren bij kennisbe-
houd en voortzettingsvermogen van het vuursteunsy-
steem. Aangezien de grondgebonden vuursteun in de 
vorm van artillerie en zware mortieren tegenwoordig 
gecentraliseerd is in het Vuursteuncommando, in plaats 
van ingedeeld bij de brigades, was dit voor het landop-
treden een grote uitdaging. Het personeel ‘aan het einde 
van de kogelbaan’, de fire support teams op compag-
niesniveau en het vuursteuncoördinatiepersoneel op 
bataljons- en brigadeniveau waren immers nog wel inge-
deeld bij onze brigades. Samenwerking tussen ‘begin en 
einde van de kogelbaan’ en ook de manoeuvre-eenheden 
was geen automatisme meer. Ook niet voor de aloude 
samenwerking tussen genie, manoeuvre en vuursteun in 
het scenario ‘combat’. Het gehele netwerk van het vuur-
steunsysteem als onderdeel van brigade-optreden en 
hoger (bestaande uit een vuursteunketen met sensoren, 
coördinerende elementen en shooters), heeft de afge-
lopen jaren onder druk gestaan. Een logisch gevolg van 
onregelmatig met elkaar werken in realistische scenario’s 
waardoor afgesproken procedures uit elkaar gaan lopen 
en automatismen vervagen. 
Deze neerwaartse tendens heeft doorgewerkt in oplei-
dingen en training en uiteindelijk in het vertrouwen in 

de capaciteiten van het landoptreden. Maar ook onze 
inspanningen in stabilisatie-operaties vertroebelden het 
collectief geheugen hoe en in welke rol vuursteun in te 
zetten in gevechtsoperaties en wat daar nog meer voor 
nodig is, bijvoorbeeld op logistiek vlak.

De in mei 2019 gehouden oefening Ultimate Dragon 2019 
in Zweden liet, getuige de succesvolle inzet van 81 mm, 
120 mm, 155 mm, Close Air Support en de nieuwe Multi 
Missie Radar, gelukkig zien dat het operationele deel van 
het vuursteunsysteem in al zijn huidige beperkingen nog 
steeds intact is. Met dit soort oefeningen toont de Ne-
derlandse vuursteun aan de taak Joint Fire Support nog 
steeds te beheersen tot en met het brigadeniveau. Wel 
moet voor het landoptreden het integraal oefenen met 
manoeuvre-eenheden op brigade-niveau in het scenario 
‘combat’ verder worden bijgespijkerd. Daarvoor moe-
ten we iedereen de juiste basiskennis en ervaring geven, 
en dus ook nadrukkelijk onze opleidingen en trainingen 
tegen het licht houden. De in 2018 gehouden oefening 
‘Deep Strike’ heeft dit ook aangetoond. Veel werd ge-
leerd in de ‘academics week’, de periode voorafgaande 
de oefening. Maar wil een brigade een gevecht kunnen 
voeren, dan zou deze kennis bij iedereen paraat moeten 
zijn.

Al met al weten we de vuursteun in de nabij-operatie 
met horten en stoten vorm te geven, maar het systeem is 
kwetsbaar. Toch is dit niet het veld waartoe toekomstige 
vuursteun zich moet beperken. Om iedereen gerust te 
stellen, het ‘Support’ deel van fire support zal in elk geval 
nooit veranderen. Eenheden in gevechtscontact zullen 
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altijd kunnen rekenen op vuursteun. Support zal altijd 
worden geleverd. De Pzh2000 batterijen van de 41 Af-
deling Artillerie zijn in staat shoot & scoot toe te passen 
en de 41 Afdeling Artillerie mag begin 2020 uitbreiden 
met een batterij minus Pzh 2000 en een mortierpeloton 
120 mm. De eerste opleidingen op het nieuwe mortier 
60 mm worden gegeven en de 81 mm wordt vervangen.

Hoeveel in de ogen van velen kleine stappen, zijn ze 
essentieel om verdere groei van de vuursteun voor alle 
brigades, het KCT en de KMarns te kunnen garanderen. 
Precisie heeft de 41e Afdeling in handen met de Excali-
bur granaat met een dracht van 50 kilometer. Dit is een 
respectabele afstand, maar voldoet slechts voor een deel 
voor het toekomstige gevecht.

VOLGENDE STAP VUURSTEUN IN TOEKOMSTIGE 
GEVECHTSVELD
Eén ding is duidelijk: de mens leeft nog steeds op het 
land, dus het toekomstige landoptreden zal doorslagge-
vend zijn. Het luchtoptreden en maritieme optreden zijn 
slechts ondersteunend zijn aan het landoptreden. Dit 
geldt ook voor het cyberdomein. In dat landoptreden 
moet de toekomstige vuursteun bezien wat haar rol is 
naast het eerdergenoemde ‘support’ deel. Deze behoef-
te moet in de toekomst worden ingevuld door raketar-
tillerie. Hiermee kan de behoefte aan verdere diepte en 

hogere precisie relatief eenvoudig worden ingevuld. Ra-
ketcapaciteit met grote dracht is een goedkope manier 
om als afschrikkend element te worden toegevoegd te-
gen potentiele tegenstanders. 

Tijdens het jaarlijkse Fires Symposium in Fort Sill (USA) 
in april pleitten zowel Ltgen Cavoli (Commander US 
Army Europe) als Ltgen Volesky (Commander US Army 
1 Corps) voor uitbreiding van Joint Fires in dracht en 
precisie. Potentiele tegenstanders waar zij zich op voor-
bereiden moeten op alle niveaus (van Corps- tot briga-
deniveau) tegelijkertijd met meerdere dillema’s worden 
opgezadeld als het gevecht gevoerd moet worden. Dit 
succes kunnen zij slechts bereiken indien fires over de 
noodzakelijk dracht en precisie beschikt met en een kor-
te sensor to shooter link.  Ook leeft in de US Army de 
gedacht dat in het toekomstige opereren manoeuvre 
steeds vaker fires zal ondersteunen, het zogeheten ma-
noeuvre supporting fires.

Vanzelfsprekend ziet de US Army een belangrijke rol 
voor het luchtwapen in het kader van het gevecht in 
de diepte, maar de beperkingen van het luchtwapen als 
gevolg van A2AD (Anti Acces Arial Denial) is ook voor 
de USA nog een te overbruggen knelpunt. De sleutel 
voor zowel het oplossen van A2AD om luchtoverwicht 
te kunnen verkrijgen en te behouden als om de gevraag-
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de diepte en precisie te verkrijgen, ligt wederom bij voor 
grondgebonden vuursteun bij raketartillerie. Dit wordt 
in Nederland helaas niet altijd door anderen zo gezien, 
maar het argument dat een F-16 of F-35 het operatiege-
bied al is overgevlogen voordat grondeenheden de poort 
uitrijden, gaat met raketartillerie met een dracht van 150 
of 300 km of nog verder volledig mank. Samenwerking 
tussen eenheden op het land-, lucht en maritieme do-
mein is essentieel, zeker om het A2AD probleem te kun-
nen oplossen.

Simpele target acquisition data (een coördinaat en een 
hoogte) van een doel is voldoende om een vooraf gese-
lecteerd doel met een korte reactietijd en grote precisie 
met grondgebonden vuursteun uit te schakelen. Voor 

het optreden tot en met het brigadeniveau kunnen FST’s 
deze taak uitvoeren met afdelingen als de 41e Afdeling 
Artillerie voorzien van lange dracht munitie Assegai, de 
precisiegranaat Excalibur en de normale granaten voor 
oppervlaktevuren als eenheden in gevechtscontact zijn. 
Het is hierbij van belang onze FST’s uit te rusten met by-
ond line of sight capaciteit in de vorm van UAV’s. Daar-
naast kan loitering ammunition een uitstekende aanvul-
ling zijn op onze bestaande mortiercapaciteit, zeker in 
verstedelijk gebied. Opmerkelijk is dat US Marine Corps 
de mogelijkheden onderzoekt om zijn mortiercapaci-
teit volledig in te ruilen voor loitering ammunition. Het 
Vuursteuncommando heeft op het gebied van loitering 
ammunition door CD&E het afgelopen jaar de noodza-
kelijke ervaring opgedaan en werkt deze verder uit.

Target acquisition voor raketartillerie, die gezien de eer-
dergenoemde dracht van 150 tot 300 kilometer op mini-
maal divisieniveau moet worden ingezet, vraagt een om 
andere sensoren. Hier moet nadrukkelijk gekeken wor-
den wat de capaciteiten van de F-35 of het Reaper sys-
teem zijn. Hoewel vanuit het Vuursteuncommando de 
inzetmogelijkheden met het CLSK als uiterst veelbelo-
vend worden gezien, is er tot heden helaas onvoldoende 
samenwerking. Vanzelfsprekend kan target acquisition 
ook worden verkregen door de inzet van SOF (Special 
Operations Forces) of vanuit andere sensoren zoals ra-
dar, UAV, of vanuit Cyber en Sigint. Dit soort samenwer-
king stelt specifieke eisen aan informatiestromen. Het 
belangrijkste hierin is vaststellen wat het doel is, welk 
effect er bereikt moet worden en een korte sensor to 
shooter link om na detectie het doel succesvol te kunnen 

bestrijden. Gelukkig zijn dit soort principes niet anders 
dan de principes van het huidige vuursteunsysteem en 
kunnen deze op divisie en legerkorpsniveau relatief een-
voudig worden ingevoerd. Het is wel hoog tijd om daar-
voor krijgsmachtbreed de benodigde C4I architectuur te 
ontwerpen evenals de coördinerende elementen op het 
divisie en legerkorpsniveau daarvoor uit te breiden.

Samen met de afdeling Weiterentwicklung schrijft het 
kenniscentrum van het Vuursteuncommando momen-
teel aan een document over de Duits/Nederlandse visie 
op Joint Fires op het divisie- en legerkorpsniveau passend 
in het Corps Troops Concept van 1 GNC. Het visiedo-
cument moet de grondslag vormen om Joint Fires op 
divisie- en legerkorpsniveau voor de toekomst in te rich-
ten. Na voltooiing is de vervolgstap om dit toe te pas-
sen in oefeningen zoals Zebra Sword in 2020 en binnen 
de NAVO Arty community verder te promoten. Met de 
veelvuldig door US Army Europe geuitte behoefte aan 
deep precision fires kan dan conceptueel een verdere 
stap worden gezet. De enige stap die Nederland dan nog 
zou moeten zetten is daadwerkelijk investeren in rake-
tartilleriesystemen, bijbehorende sensoren en een goed 
C4I systeem om een ultrakorte sensor to shooter link te 
bewerkstelligen. Hiervoor zijn de plannen al gereed. 

JOINT FIRE SUPPORT OF JOINT FIRES?
Het Vuursteuncommando zal zich de aankomende jaren 
hard blijven maken voor het versterken de capaciteiten 
om Joint Fire Support te leveren aan manoeuvre-eenhe-
den. De nieuwe simulatoren van de Vuursteunschool zijn 
daarop ingericht en komen binnenkort in bedrijf. Met 
deze state-of-the-art simulator kunnen FST’s in elke ge-
vechtsomstandigheden worden gebracht om opgeleid 
en getraind te worden. Ook de nieuwe simulator van de 
Pzh2000 zal in ’t Harde worden geplaatst. Wellicht is dit 
een goed moment om de Nederlandse instructiegroep 
uit Idar Oberstein terug te halen. Op het gebied van 
Joint Fires moeten nog stappen worden genomen, maar 
hier is de richting wel overduidelijk. En zeker gezien de 
relatief lage kosten en de behoefte van USA aan deep 
precision fires is investeren in raketsystemen een een-
voudig te maken keuze.

De uitspraak van Sam Colt “Never send a man when you 
can send a bullit”, blijft in elk geval van toepassing voor 
de vuursteun, in de rol van Joint Fire Support en in de rol 
van Joint Fires! 

“Never send a man when you 
can send a bullit”

- Sam Colt -

  nr 2, 2019 43  

Tactiek & Techniek



500 specialisten, 250 tactische voertuigen en 80 containers…

ULTIMATE DRAGON 2019

De grond trilt als de eerste Houwitser van 60 ton in Zweden van de 
dieplader afrijdt. De 41e Afdeling Artillerie ontplooit, samen met Fire 
Support Teams (FST) en mortiergroepen van de 11e Luchtmobiele Bri-
gade, 13e Lichte Brigade en 43e Gemechaniseerde Brigade, FSTs van het 
KCT, 25 Reconnaissance, Surveillance and Target Acquisition Squadron 
van het Korps Mariniers, ondersteunende eenheden van 43 Herstelcom-
pagnie, 440 Geneeskundig Bataljon ent het Bevoorradings en Trans-
port Commando in een van de grootste en meest uitdagende oefen 
en schietterreinen die het Europese continent te bieden heeft. Tevens 
werd de oefening ondersteunt door het SICT, munitietechnici, een kas-
sier, de tandarts oplegger met bemanning, talloze onmisbare Observer 
Trainers en Veiligheidspersoneel.

Op de parkeerplaatsen naast 
de PzH’s staan onder meer: 
120mm mortieren, 81mm 

mortieren op wiel- en rupsvoertuigen, 
WLS-en, Pantser Rups Bergingstanks 

(PRB), (VIKING) Zau’s, BVs en Boxers. 
Voor het eerst staat de gehele Neder-
landse vuursteunketen op de mat. Lei-
der der oefening Luitenant Kolonel 
Rob ten Horn stelt 3 pijlers centraal: 
Het trainen van de vuursteunketen; 
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Het testen en valideren van innovaties 
en nieuwe Standard Operating Proce-
dures (SOP’s) en bovenal, een veilige 
uitvoering. Het belang van continue 
innovatie legt de druk hoog op finan-
ciële, maar ook materiële en perso-
nele middelen. De externe omgeving 
verschuift van irreguliere naar con-
ventionele oorlogvoering waardoor 
reorganiseren en trainen noodzaak 
is. De aanschaf en de implementatie 
van de Multi Mission Radar (MMR) 
en de Puma Unmanned Aerial System 
(UAS) voor doelsopsporing, het ge-
bruik van ingemeten navigatiepunten 
en de GPS-geleide Excalibur munitie 
binnen de oefening Ultimate Dra-
gon 2019 (ULDR19) zijn hier leidende 
voorbeelden van. De unieke combina-
tie van Live Fire Exercise (LFX)/Field 
Tactical Exercise (FTX), welke geënt 
is op het trainen van de Nederlandse 
vuursteun entiteiten in alle drie de di-
mensies, is tot stand gekomen na een 
jaar lang intensief plannen. 
In het terrein ziet de waarnemer (For-
ward Observer) een vijandelijk doel. 
Zijn commandant besluit het doel uit 
te schakelen middels de toegewezen 
mortierbatterij. De Call For Fire (CFF) 
klinkt over de radio naar het vuurlei-
dingscentrum; “Adjust fire, over!” Het 
coördinaat wordt in een vuurleidngs-
computer van de vuurleider verwerkt 
en omgezet naar de juiste data om de 
stukken op doel te richten. “Ready!”, 
de waarnemer antwoord met: “Fire!”. 
De granaten verlaten met een oor-
verdovende klap het mortierstuk en 
landen 40 seconden later in het deel-
gebied. 
Een doel waarbij het van belang is dit 
zo nauwkeurig mogelijk te raken om 
zo min mogelijk collateral damage te 
veroorzaken wordt aangegrepen met 

een 155 mm EXCALIBUR granaat ver-
schoten door een PzH van de A-Bat-
terij. Terwijl de MMR meekijkt is het 
schot een voltreffer en is het doel uit-
geschakeld. 
15 kilometer achter de frontlinie, ont-
vangen de mannen en vrouwen van 
B&Tco de munitie- en voedingsaan-
vragen. Middels WLS-en worden de 
nieuwe voorraden aangevoerd naar 
de stukken en waarnemers zodat con-
tinuïteit op het gevechtsveld gereali-
seerd wordt. Een Houwitser met pro-
blemen in het hydraulisch systeem, 
wordt afgevoerd met de PRB naar de 
onderhoudsloods van 432 herstel pe-
loton. Hier wordt hij zo snel mogelijk 
weer operationeel inzetbaar gemaakt.
Op de observatie post houden Puma 
(UAS) operators van het Korps Mari-
niers en het KCT de gevallen schoten 
nauwlettend in de gaten. De waarne-
mer corrigeert de gevallen schoten 
terwijl de Joint Terminal Attack Con-
troller coördineert met de straaljager 
van Skyline Aviation om eventuele 
doelen in diepte aan te grijpen.

Joint Fire Support; het combineren 
van verschillende vuursteun platvor-
men om de uitwerking op vijandelijke 
doelen zo groot mogelijk te maken. 
Dat is waar het om draait. Ondersteu-
nend en versterkend aan de Brigades, 
KCT en het Korps Mariniers is de Ne-
derlandse vuursteunketen vanaf de 
logistieke achterban tot aan de waar-
nemer aan de frontlinie een essentieel 
orgaan op het gevechtsveld.
Al met al is het Skjutfä Älvdalen een 
uitstekend oefenterrein om met de 
gehele vuursteunketen te trainen en 
hebben we uiteindelijk 4310 81 mm-, 
848 120mm- en 877 155 mm grana-
ten verschoten. Zowel de voor als de 
achterkant van de kogelbaan is maxi-
maal getraind inclusief integratie met 
de 3e dimensie, daarbij is getraind 
met de Terrein Meet Dienst en een 
transportgroep geïntegreerd in de 
Hoofdkwartiebatterij en zijn er ver-
bindingssystemen van verschillende 
krijgsmachtdelen aan elkaar gekop-
peld.
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JOINT PROJECT OPTIC WINDMILL (JPOW)

In maart 2019 werd de door Nederland en Duitsland georganiseerde lucht- en raketverdedigingsoefening 
Joint Project Optic Windmill (JPOW) gehouden. De 14e editie van de oefening vond plaats op de Lui-
tenant-generaal Bestkazerne, thuishaven van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. De 
oefening loopt voorop in de ontwikkeling en het beoefenen van lucht- en raketverdediging door het gebruik 
van hoogwaardige, innovatieve technologieën, ontwikkeling van concepten, de uitvoering van experimenten 
en training in een genetwerkte omgeving samen met andere gebruikers, kennisinstituten en organisaties als 
NAVO. De NAVO geeft een hoge prioriteit aan geïntegreerde luchtverdediging omdat in een instabiele we-
reld geïntegreerde luchtverdediging essentieel is voor de bescherming van bevolking, vitale objecten, NAVO 
grondgebied en onze, alsook bondgenootschappelijke eenheden.

Auteur: Majoor Alex Mac Lennan bc, HCD&E IAMD 
KC DGLC

JPOW is in 1996 door de Nederlandse Luchtmacht op-
gezet naar aanleiding van de ervaringen bij de inzet van 
het PATRIOT wapensysteem tijdens het golfconflict in 

1991. De oefening is in de loop der jaren uitgegroeid tot de 
meest toonaangevende interoperabiliteit oefening op het 

gebied van geïntegreerde raket- en luchtverdediging bin-
nen Europa. JPOW 2019 bood deelnemers een unieke mo-
gelijkheid om in internationaal netwerkcentrisch verband, 
te experimenteren met wapensystemen en procedures, 
maar vooral geïntegreerde raket- en luchtverdediging te 
trainen en te beoefenen. Hierbij werden luchtdreigingen 
als ballistische raketten en kruisvluchtwapens in ogen-
schouw genomen maar ook traditionele luchtdreiging 
van vliegtuigen en helikopters namen deel in het scenario. 
Voor de oefening JPOW bestaat geen alternatief binnen 
Europa.
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Tijdens de oefening werd met zowel de huidige grondge-
bonden en maritieme luchtverdedigingssystemen (zoals 
PATRIOT, US THAAD, LCF, AMRAAM etc.), als ook met 
in ontwikkeling zijnde wapensystemen geoefend en ge-
traind. Daarnaast namen Duitse vliegende eenheden via 
hun simulatie systemen deel in de oefening. De deelne-
mers werden de mogelijkheid geboden om bestaande doc-
trines en procedures te testen én toekomstige doctrines 
en procedures in een netwerkcentrische omgeving te ont-
wikkelen. Elke dag van de oefening werd afgesloten met 
een debrief waarbij door het JPOW ‘Joint Analyse Team’ 
(JAT) een terugkoppeling aan alle deelnemende niveaus en 
deelnemers werd gegeven over de bevindingen van die dag. 
Hierdoor was het mogelijk om tijdens de oefening geleer-
de zaken, direct de volgende dag in de praktijk te brengen.

Uniek aan JPOW is dat vanaf meerdere locaties werd deel-
genomen aan de oefening. Deelnemende instanties wer-
den via een bestaand netwerk aan de oefening gekoppeld, 
waardoor het voor deze eenheden mogelijk werd vanaf 
hun thuisbasis in Duitsland, Amerika en Italië aan de oe-
fening deel te nemen. De centrale regie en de meeste deel-
nemers van de oefening bevonden zich in Nederland op de 
kazerne in Vredepeel. 

In totaal namen bijna 900 personen deel aan JPOW. De 
deelnemers kwamen onder andere uit de NAVO (Joint 
Force Air Component (JFAC) en Ballistic Missile Defence 
Operation Center (BMDOC), Duitsland, Frankrijk, Ver-
enigde Staten, Spanje, Noorwegen, Italië en Nederland. 
Bij de simulatie van bestaande en toekomstige wapensy-

stemen kan gebruik worden gemaakt van internationale/
nationale industrie en wetenschappelijke instituten zoals 
TNO, IABG. 

NAVO SHAPE heeft aangegeven om tijdens de nabespre-
king van de oefening met de organisatie JPOW, het Project 
Office JPOW, te willen praten over de mogelijkheden om 
JPOW binnen NAVO oefening “STEADFAST ARMOR 19” 
(STAR19) te integreren. Hierdoor zou de oefening JPOW 
doorgroeien en de belangrijke “NICHE” capaciteit en ken-
nis die Nederland bezit, gewaarborgd worden voor de toe-
komst.

JPOW 2019 leverde veel bezoekers op die zich lieten bijpra-
ten over de lucht- en raketverdedigingsoefening waaron-
der Zijne Majesteit de Koning, de Staatssecretaris Barba-
ra Visser, Commandant der Strijdkrachten Admiraal Rob 
Bauer, Commandant Landstrijdkrachten Luitenant-gene-
raal Leo Beulen en Commandant Luchtstrijdkrachten Lui-
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tenant-generaal Dennis Luyt. Daarnaast was er ook volop 
aandacht vanuit NAVO-commandanten en Partnership 
for Peace landen. 

SCENARIO
Het digitaal gesimuleerde oefenscenario was gebaseerd 
op basis van de huidige en toekomstige lucht- en raket 
dreigingen en is door de NAVO geaccrediteerd zodat alle 
NAVO entiteiten konden en mochten deelnemen in de 
oefening. Het raketverdedigingsscenario speelde zich af 
in alle NAVO-landen binnen Europa en op de zuidflan-
ken van het continent werden er naast raketverdediging 
ook luchtverdedigingsoperaties uitgevoerd. Buiten de 
conventionele luchtdreiging, zoals vliegtuigen, helikop-
ters en kruisraketten werd er vooral gekeken naar de ma-
nier waarop NAVO Europa haar Ballistic Missile Defence 
(BMD) capaciteit inzet wanneer het NAVO grondgebied 
bedreigd wordt door een Ballistiche raket. Een ballistische 
raket kan verschillende ladingen ‘warhead’ bevatten zoals 
een conventionele-, chemische-, biologische- of nucleaire 
lading. Verder wordt binnen NAVO is er onderverdeling 
gemaakt tussen de afstanden die zo een raket kan afleggen. 

In het scenario werd er bijvoorbeeld gesimuleerd dat er 
een ballistische raket gelanceerd werd uit een fictief land 
richting het  NAVO-grondgebied binnen Europa. Op het 
moment dat de raket de lucht in ging traden binnen de 
NAVO commando structuur de daarbij horende processen 
in werking. De ballistische raket werd meestal snel naar 
lancering opgepikt door de satellieten die een voorwaar-
schuwing aan NAVO gaven. Dit wordt de Boost fase van 
de raket genoemd. Binnen de NAVO commando structuur 
werd vervolgens de richting van de raket bekeken en plaats 
van impact bepaald zodat het alarmering systeem binnen 
Europa geactiveerd kon worden. Vervolgens werd er geke-
ken welke middelen NAVO tot zijn beschikking heeft om 
deze dreiging te onderscheppen. Dit kan een Marineschip 
of een land-based wapensysteem zijn die in de volgende 
fase (Midcourse fase) van de raket, de onderschepping kan 
plegen. Mocht dit niet lukken of staat een andere wapen-
systeem er beter voor dan werd binnen de NAVO com-
mando structuur bekeken welke middel de vijandelijke 
raket in de laatste fase (Terminal fase/ End Game) nog kon 
onderscheppen.

In de verschillende fases heeft NAVO wapensystemen tot 
haar beschikking om de raket te kunnen bestrijden maar 
er moet een goede coördinatie plaatsvinden tussen de ‘be-
vel gevende’ instantie tot aan de eenheid die daadwerkelijk 
de raket gaat bestrijden. De middelen die NAVO tot haar 
beschikking heeft, participeren voor het gros mee aan de 
oefening om dit te kunnen beoefenen. De deelnemende 
wapensystemen in de oefening waren onder andere; AE-
GIS ASHORE (USA wapensysteem), BMD schepen van 
diverse nationaliteiten, THAAD (USA wapensysteem), PA-
TRIOT (USA, DEU, NLD, ESP), AMRAAM (NLD en NOR) 
en SAMP/T (FRA/ITA wapensysteem).

HCD&E IAMD KC DGLC 
Binationaal Project Office JPOW
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BEZOEK ZIJNE MAJESTEIT DE KONING
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BINATIONALE LAUNCHER TRAININGSWEEK

Project Apollo omvat de steeds verdergaande samenwerking van Duitse en Nederlandse luchtverdeding-
seenheden. In het kader van de intensivering van deze samenwerking vertrokken Duitse Patriot lanceerders 
uit het Sanitz, Bad Sülzen en Husum naar de Luitenant-generaal Bestkazerne, thuishaven van het Defensie 
Grondgebonden Luchtverdedigingscommando, om daar samen met hun Nederlandse collega’s te trainen.  
De doelstelling van de Launcher TrainingsWeek is om de Duitse en Nederlandse Patriot Launchercrews met 
elkaar en met elkaars systemen te laten werken en te trainen op het PATRIOT-wapensysteem.

Tekst: Aooi Bob van Wilgenburg

Op zaterdag 16 maart werden 
de 46 Duitse Patriot Lanceer-
ders met hun wapensystemen 

bestaande uit 6 Launching Stations 
(LS), 2 Guided Missile Vehicles (GMV) 
en 3 voor ondersteuning dienende 
voertuigen door de adjudanten Rob 
Huurman en Robert Mars ontvangen 
op de Luitenant-generaal Bestkazer-
ne. Vervolgens kregen ze eerst de tijd 
om te acclimatiseren omdat de Duitse 

gasten al ruim 12 uur onder weg zijn 
geweest. Maandagochtend werden de 
Duitsers welkom geheten door Com-
mandant 802 Squadron, Majoor Bart 
van Hamond, waarna de eenheden, de 
FlugAbwehrRakketenGruppen 21, 24 
en 26, geïntegreerd werden binnen de 
3 Nederlandse PATRIOT Fire Units. 
De gezamenlijke trainingen in mixed 
crews konden beginnen. 

De Launcher TrainingsWeek was 
opgedeeld in twee delen waarbij het 
eerste deel in het teken stond van wa-
pensysteemtrainingen. Na de intro-

ductie van het personeel en kennis-
name van de kleine verschillen die de 
Nederlandse en Duitse PATRIOT-sy-
stemen hebben werden de handen uit 
de mouwen gestoken. Alsof ze niet 
anders deden, werkte de Nederlan-
ders en Duitsers samen en werden de 
Lanceerinstellingen op vlugge wijze 
opgebouwd. Ook werd er uitleg gege-
ven over de gebruikte middelen en de 
toegepaste procedures, waarbij ver-
schillen inzichtelijk werden gemaakt 
en besproken. De afspraak was om 
Engels als voertaal te gebruiken, maar 
veel Nederlanderse luchtverdedigers 
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bleken ook prima Duits te spreken, 
zodat specifieke wapensysteemdetails 
nog beter onder woorden konden 
worden gebracht. Hierdoor konden 
de kleine verschillen in werkwijze, 
procedures en systemen makkelijk 
ondervangen worden en was de sa-
menwerking uitstekend te noemen. 

Naast het opbouwen van de PATRI-
OT-lanceerinstelling werden er ook 
zogenoemde reloads uitgevoerd. 
Hierbij werden Duitse Launchers 
beladen met Nederlandse kranen en 

omgekeerd. Toen dit goed ging, 
werd het tijd om het werken met 
elkaars systemen naar een ander 
niveau te tillen. Daarbij moesten 
Duitse crews zelfstandig de Ne-
derlandse lanceerinstellingen in 
stelling brengen. Omgekeerd de-
den de Nederlanders dat met de 
Duitse launchers. 

De Duitse onderofficieren kre-
gen ook nog les in Reconnais-
sance, Selection & Occupation 

of Position (RSOP), het verkennen 
en inmeten van nieuwe locaties voor 
de launchers. Ook werden de speci-
fieke eisen voor Remote Launch Fase 
3 uitgelegd, waarbij de Launcher op 
tientallen kilometers voor de radar 
wordt geplaatst. De Nederlandse on-
derofficieren legden de werking van 
het verkenningsvoertuig uit, zodat 
de Duitse collega’s geheel zelfstandig 
met de Nederlandse apparatuur kon-
den werken. 
 
De trainingen werden afgesloten met 
een competitie: “wie emplaced er het 
snelst een launcher volgens de juiste 
procedure”. Er waren 6 teams: 3 Duit-
se en 3 Nederlandse. Er werd gestre-
den om de eer en om de felbegeerde 
“LCA” wisselbeker. Allen werden be-
keken en beoordeeld door trainings-
teams van beide landen. Tijdens de 
vorige trainingsweek in Sanitz wa-
ren de Nederlanders heer en mees-
ter maar de laatste voetbalinterland 
onderstreep nog eens dat je Duitsers 
nooit mag onderschatten. 
Na een intensieve trainingsweek ble-
ken zij zich sterk verbeterd te hebben 
en wist de Duitse FlugAbwehrRaket-
tenGruppe 21 de felbegeerde prijs te 

winnen. Aan de Nederlanders de uit-
daging om dit de volgende keer recht 
te trekken. 

De Launcher TraininingsWeek werd 
afgrond met het bezoeken van de his-
torische verzameling Grondgebon-
den Luchtverdediging, de Stingersi-
mulator, schieten in de Klein Kaliber 
Wapen-simulator, een sportdag en 
een bezoek aan de Duitse militaire 
begraafplaats in Ysselsteyn, vlakbij de 
kazerne. Het succes van de trainings-
week werd afgerond met een gezellig 
informeel samenzijn, georganiseerd 
door de personeelsvereniging van het 
802 Squadron, waarbij de winnaars 
ook werden gehuldigd. 
 
De Launcher TrainingsWeek was 
een bijzonder leerzame week waar-
in contacten zijn gelegd, ervaringen 
zijn gedeeld en veel is geleerd. Door 
de lanceerders wordt er al uitgeke-
ken naar de volgende trainingsweek. 
Meer internationale samenwerking? 
“Ja graag!” 
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COMPAGNIE IN DE WEST

Een “Commanders Backbrief”? Heeft iemand een IK 2-17 voor mij? Wat? Een Aide Memoire? Sergeant Wes-
sels, luchtmacht militair bij het DGLC, had geen idee wat hem overkwam na zijn eerste bevelsuitgifte van een 
opdracht om een pelotonsverzamelgebied te betrekken. Nog geen jaar later stond hij met scherpe munitie 
tijdens een offensieve niveau 3 actie zijn mannen aan te sturen na een korte covo in de laatst gedekte opstel-
ling.

Compagnie in de West rotatie 28 is voor veel DGLC 
militairen een snelkookpan geweest waarbij in kor-
te tijd kennis en vaardigheden van het infanterie 

optreden op niveau werden gebracht. Niet alleen voor de 
luchtmachters was het even wennen, maar net zo goed 
voor de groene luchtverdedigers. Zeker de eerste weken 
bleek tijdens verschillende oefeningen dat de compagnie  
uit rasechte luchtverdedigers bestond die ineens nieuwe 
en onbekende taken kregen.
Er is in het opwerktraject van 8 maanden veel tijd en ener-
gie gestoken in de wapenopleidingen met bijbehorend 
schiettraject, het stabiliserend optreden en het beteuge-
len van woelingen (BvW). Een van de hoogtepunten was 
de certificering op niveau 2 van de 9 gevechtsgroepen. Een 
ander hoogtepunt was de eindoefening van het BvW in 
Weeze waar medewekers van het hele DGLC aan hebben 
bijgedragen.
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Uiteindelijk ging het om de vier maanden in de West. In 
totaal 3 maanden in Curaçao, 2 weken in Bonaire en 2 we-
ken in Aruba. Tijdens kazerneweken op Curaçao werd er 
volop gepland door de pelotonskaders, want de eenheid 
kwam al snel in een ritme van voorbereiding oefening, 
uitvoeren oefening, onderhoud en weer voorbereiden van 
de volgende oefening. Soms was er tijd tussen de oefening 
maar dan werd de eenheid ingezet voor het bemannen van 
covert Observatie Posten ter ondersteuning van de kust-
wacht. Deze operationele inzet is maar liefs 3x uitgevoerd. 
Een andere operationele inzet was de verhuizing van de 
gevangenis op Bonaire. Gecombineerd met een oefening 
heeft de compagnie mensen en middelen geleverd om 100 
gevangenen te verplaatsen naar hun nieuwe onderkomen. 
Routes werden verkend, decoy voertuigen werden ge-
bruikt, wegen werden afgezet en patrouilles werden gelo-
pen. Alles om iedere vluchtpoging af te schrikken. En met 
succes.

Een andere bijzondere oefening vond plaats in Aruba met 
als hoogtepunt het inrichten van een checkpoint waarbij 
de pelotonscommandanten uitgedaagd werden met de in-
zet van eigen middelen. Die bestond namelijk uit hun ei-
gen peloton, een groep van de Curaçaose- en/of Arubaanse 
milities, een groep van de lokale politie, een K-9 unit en 
een drone team. De mariniers waren de oefenvijand van 
de eenheid, maar ook burgers werden bij de checkpoint 
tegengehouden. Van voertuigen die voor de checkpoint 
omkeerde kon met behulp van de drone het kenteken wor-
den opgeschreven voor de lokale politie. Een oefening met 
deze middelen was voor jonge leidinggevenden een prach-
tige ervaring.

Defensief een linie inrichten, terugtrekken en ondertussen 
een gewondendrill uitvoeren of offensief een vuurbasis 
aan de ene kant van een klif inrichten, vervolgens het be-
wegend element een waterdoorsteek laten maken richting 
de andere klif en bij dageraad het doel uitschakelen. Een 
heel andere uitdaging, ditmaal op de schietbaan WACA-
WA, die ook een unieke beleving opleverde.

De militairen die deelgenomen hebben aan de Compagnie 
in de West hebben hun rugzak gevuld met een bult aan er-
varing. Ervaring als militair. Ervaring als mens. En ervaring 
als collega luchtverdediger waarop ze kunnen bouwen. Zo-
wel in het veld als op de strandfeestjes. Curaçao was een 
eiland waar hard gewerkt werd en dus ook hard mocht 
worden ontspannen.
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www.nederlandsartilleriemuseum.nl

NEDERLANDS ARTILLERIE MUSEUM

WAARNEMERSTRAINER NAAR HET MUSEUM 
Aan de “voorkant” van de kogelbaan kennen we al jaren 
de waarnemer of zoals hij tegenwoordig heet: de forward 
aircontroller. Ik ga er van uit dat het geschut dan aan de 
achterkant van de kogelbaan staat. Vroeger werd deze 
functionaris in een leslokaal getraind met een op schaal 
gemaakte stafkaart waarop het waarnemen en het geven 
van correcties werd geleerd. De instructeur op de klooster-
kazerne in Breda simuleerde de inslag met behulp van een 
rookpluimpje dooreen reactie met een potje zoutzuur of 
bij gebrek daaraan met een sigaar. (Er werd in die tijd nog 
wat stevig gerookt.) In de 70-er jaren werd er een simulator 
BT-33 geplaatst op de Artillerieschool Oldebroek, populair 
genoemd de schietbioscoop”. In het ontwerp van school-
gebouw “Generaal Seelig” in de 90-er jaren is ook rekening 
gehouden met een moderne versie van deze waarnemers-
trainer. Vele verbeteringen en modificaties werden er aan-
gebracht totdat in 2018 er werd gekozen voor een geheel 
nieuwe digitale opzet van de vuursteunketen. 

Veel van de verouderde apparatuur werd aangeboden 
aan het Artilleriemuseum en hiermee werd er dankzij de 
hoofdoperator op dit systeem aooi art bd Dick Douwma 
een museale waarnemerstrainer in paviljoen 4 gebouwd 
waar bezoekers de eerste beginselen van het waarnemen 
en vuurleiden kunnen ervaren. (Voorlopig op maandag en 
woensdag en na afspraak.)

Dit system is in 1994 door het Engelse bedrijf CAE in sa-
menwerking met het Artillerie Opleidings Centrum op de 
Legerplaats bij Oldebroek geplaatst in gebouw 206. (Het 
schoolgebouw). In 2000 heeft het systeem een ingrijpende 
upgrade gehad en heeft het zijn diensten uitvoerig bewe-
zen tot oktober 2018.Het is een opleidingssysteem voor de 
voorwaartse waarnemer. Als de leerling een of meerdere 
theorielessen heeft bijgewoond, kan hij vervolgens deze 
aangeleerde theorie in “praktijk” brengen in deze waarne-
mers-trainer. Aangezien “Live-Firing” een kostbare aange-
legenheid is, is dit systeem een zeer goed middel om op 
goedkope wijze dezelfde resultaten te boeken.
Er kunnen diverse verschillende terrein landschappen 
worden geselecteerd. Variërend van vlakke terreinen tot 
berglandschappen om alle facetten van het waarnemen 
aan bod te laten komen. De foto’s zijn genomen in Neder-
land, Duitsland, België, Luxemburg en Engeland. Op deze 
landschappen kunnen verschillende scenario’s worden af-
gespeeld. Weersinvloeden kunnen zichtbaar gemaakt wor-
den in de vorm van mist, regen en laaghangende bewol-
king. In elk scenario kan met zowel daglicht als ’s nachts 
worden gewerkt. De overgang van daglicht naar duisternis 
kan geleidelijk verlopen in een door de instructeur inge-
stelde tijd. Met deze optie kan de procedure “gecoördi-

neerde verlichting” aangeleerd worden om bij duisternis 
te schieten met lichtgranaten en brisantgranaten. In dit 
systeem worden de schoten zo realistisch mogelijk weer-
gegeven. De ballistische eigenschappen van de kogelbaan 
worden zichtbaar gemaakt conform de werkelijkheid. Met 
daarin begrepen alle afwijkingen die een schot ondervindt 
tijdens de kogelbaan. Zoals kruittemperatuur, draaiing van 
de aarde, projectiel gewicht en meteo gegevens. De leer-
ling kan tijdens het afspelen van een scenario doelen on-
derkennen en vervolgens  een vuuraanvraag (Call For Fire) 
door middel van een vastgestelde procedure schoten aan-
vragen bij de artillerie-eenheid om zo het  doel onder vuur 
te nemen. Het systeem was initieel bedoeld voor de op-
leiding van de waarnemer. Op de momenten dat de waar-
nemerstrainer niet in gebruik was voor opleidingsdoelein-
den, werd er dankbaar gebruik van gemaakt door de, reeds 
opgeleide, waarnemingsgroepen en (Fire Support Teams) 
FST van de parate eenheden. Dit gebeurde zelfs veelvuldig 
in de avonduren. Het was daarom een opleidingssysteem 
dat zijn geld ruim heeft terug verdiend, doordat het zo uit-
voerig is gebruikt en heeft om deze reden een eervolle plek 
(in een sterk verkleinde versie) in het artilleriemuseum ge-
kregen.

aooi bd D. Douwma en lkol art bd F.T. Dürst Britt

ARTILLERIE ATTENTIES

Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde worden diverse ar-
tilleristische artikelen aangeboden. Een batig saldo komt 
ten goede aan de exploitatie van de exposities. Bestellin-
gen kunnen worden gedaan via artilleriemuseum@min-
def.nl in ’t Harde.

Lkol art bd F.T. Dürst Britt
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SCHENKINGEN
De stichting Nederlands Artillerie Museum heeft in de afge-
lopen periode de volgende schenkingen mogen ontvangen.
• Maj ®, dr. P. Slump: een scherf (laatste schot 108 Afdva), 

diverse afgeschoten granaten en hulzen en een loden 
kogel (scheepsgeschut Zwin, Zeeland ).

• Dhr. Mallinckrodt: een fotoalbum (spiegelgevecht Zand-
berg, Kampen).

• Cavaleriemuseum: een foto (vuurmond met personeel).
• Maj art bd J. Venekamp: een huls 25 ponder (laatste 

schot actieve reservisten 2005, met nummer en proces 
verbaal).

• Kap aat b.d. N. Verweij: een Parasol.
• K.J. van t Hof: een zakboekje Jan Leendert van t Hof (3RI 

/3 RVA).
• G. Bos: een zakboekje J. Hoogland (3 RVA) en foto van 

betrokkene te paard.
• J.G. Roosenburg: een unieke schenking van een set fou-

ragieres, een sjako met zwarte hanenveren en een sjako 
met pluim van rood paardenhaar.

• Maj b. H. van de Rest: borrelglaasje 12 Afdva
• Kap kmar Groenheide: een glas oef “ Dragon Hogan”
• Dhr. M. Timmermans: een zakboekje Cornelis Heijsis en 

2x foto stukrijder II-3 -RA.

Alle schenkers worden bij deze nogmaals hartelijk bedankt 
voor hun bijdrage om het Artilleristisch erfgoed te comple-
teren.

BIJZONDERE SCHENKING UIT ENGELAND
In maart j.l. ontving het Artilleriemuseum een unieke 
schenking uit Sheldon (GB) van collega Jan G. Roosenburg 
bestaande uit een set fouragieres van diverse rangen, een 
sjako met zwarte hanenveren en een sjako met pluim van 
rood paardenhaar. Hij had de objecten gekocht op een vei-
linghuis Vectis Auctions Ltd en geschonken aan het Neder-
lands Artilleriemuseum.

In eerdere mailwisseling meldde Jan Roosenburg zich als 
volgt: 
“U kunt zich wellicht nog herinneren dat ik enige jaren geleden 
mijn zwarte pak en enkele prenten aan het museum schonk. 
Als U zoals ik ben, zult U zich dat waarschijnlijk niet herinne-
ren. Ik heb nog steeds in mijn studeerkamer mijn artilleriehoek, 
met een viertal originele prenten, een aquarel van A.M. Luyt 
van bereden Artillerie, mijn giberne, een Barbarabeeld en en-
kele schaalmodellen van stukken, welke allen tzt ook naar het 

museum zullen gaan, als ik geen studeerkamer meer heb. Ik heb 
vandaag in Engeland op een veiling een drietal artikelen ge-
kocht welke ik graag aan het museum wil schenken, zie afbeel-
dingen. De kwasten en de Sjako met veren zijn geen probleem, 
die zijn juist, maar ik heb geen enkele afbeelding kunnen vinden 
van de Sjako met rood paardenhaar, graag hoor ik hier meer 
over. Is het in orde als ik deze artikelen rechtstreeks van de vei-
ling naar het museum laat sturen, en zo ja, ter wiens attentie.”

Na inspectie door hoofd Collectie HCKVA, lkol art bd Henk 
Molman, gaf deze de volgende reactie.
“Uw schenkingen in goede orde ontvangen, waarvoor bijzon-
der veel dank. Wat ik al stelde naar het bestuur: zulke weldoe-
ners moeten we meer hebben. Ik heb navraag gedaan bij de 
sjako-specialist bij uitstek, Michel van Grinsven, die mij het 
volgende antwoordde:‘Mooie aanwinst! Inderdaad een sjako 
M1854 artillerie. Een hoofdofficier. De rode afhangende paar-
denharen “vlam” is correct. (Rood voor sjako met geelmetalen 
beslag, en zwart bij witmetalen beslag) oranje rozet van ge-
plooide zijde voor officieren en de lis en metalen kokarde keurig 
van het juiste model. De sjako is gedragen in de periode van 
1852 tot 1866’.
Aangezien het museum nooit een actief aankoop- of verwer-
vingsbeleid heeft gevoerd,  is er over deze periode helemaal 
niets in de collectie. Reden des te meer om u uiterst dankbaar 
te zijn voor het veiligstellen van een dergelijke sjako. Nogmaals 
mijn/onze dank.”

Tot besluit onderstaande reactie van Jan Roosenburg:
 “Ik ben blij te horen dat de sjako’s op hun juiste plaats terecht 
zijn gekomen. Leuk de informatie over de rode paardenharen 
pluim. Ik neem aan dat de zwarte veren sjako voor een subal-
tern officier was. Zoals ik al schreef aan de heer Dürst Britt, heb 
ik nog een aantal artilleristische artikelen in mijn studeerka-
mer welke tzt voor het museum bestemd zijn. Ik vrees dat mijn 
generatie wellicht wat meer banden voelde met het wapen 
dan latere generaties. Zo had ik, en enkele anderen van mijn 
lichting, nog een “zwart pak” laten maken bij de kleermaker 
in Breda, diens naam is mij ontschoten. Ik ben ook altijd in 
het museum geïnteresseerd geweest en heb indertijd een kleine 
opstelling gedaan van een batterij artillerie uit de 80jarige oor-
log uit de verzameling tinnen soldaatjes van mijn vader. Dit in 
samenwerking met Henk Beets, die les gaf op het SROA toen 
ik mij daar onmogelijk maakte, hoewel mijn lichting onder Jan 
Meijes viel. Ik blijf uitkijken naar spullen van de Nederlandse 
artillerie op veilingen e.d., echter het komt zelden voor.”

Jan G Roosenburg

Heeft U nog voorwerpen en/of documentatie met een 
relatie naar Defensie en in het bijzonder naar de Artillerie 
en waarvan U afstand wenst te doen? 
In dat geval even bellen met 0525-657310 of e-mail artil-
leriemuseum@mindef.nl  voor een afspraak om het af te 
leveren in ’t Harde om het op te laten halen.
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Oorlogsjaren 1940-1945

BELEVENISSEN VAN EEN RESERVE KAPITEIN DER 
LUCHTDOELARTILLERIE

Volgend jaar in 2020 is het tachtig jaar geleden dat de Nederland in de Tweede Wereldoorlog werd betrok-
ken. Ik wil alvast een voorschot nemen op de eventuele herdenking die in de maand mei van 2020 zal gaan 
plaats vinden en de schijnwerper richten op een officier van de luchtdoelartillerie waarvan het levensverhaal 
een bredere bekendheid verdient . Het betreft de reserve kapitein E. (Eddie) Hertzberger maar ook zijn echt-
genote Eleonore Katz.

E. (Eddie) Hertzberger

In 1992 werd op grootse wijze het 
75-jarig bestaan van het Korps 
Luchtdoelartillerie in Ede gevierd. 

Op vrijdag d.m.v. sportwedstrijden 
voor de militairen van het Korps en 
op zaterdag  werd er een groots op-
gezette reünie gehouden. Ik weet 
het niet meer zeker maar tijdens die 
reünie kwam een dame mij, in mijn 
hoedanigheid als Korpscommandant 
opzoeken. Dat was het mevrouw 
Hertzberger. Na de kennismaking 
overhandigde zij mij een boek met 

de titel “Door de mazen van het net”.  
Het kan ook zijn dat ze mij dat later 
heeft opgestuurd en mij toen ver-
zocht heeft haar te melden wat ik van 
het boek vond. In elk geval heb ik dat 
na enige maande gedaan. Het boek 
verhaalt over de belevenissen van de 
commandant van de 7e Luchtdoelar-
tilleriebatterij die in de meidagen van 
1940 opgesteld stond in de buurt van 
de Weespertrekvaart, die de verbin-
ding vormt tussen de rivier de Amstel 
en de Vecht bij Weesp.  Zie kaartje. De 
batterij maakte deel uit van de lucht-
verdediging zuid-oost van Amsterdam 
ter bescherming van o.a. de kruitfa-
briek te Muiden en het oostelijke ha-
venbekken van Amsterdam.

 De batterij stond opgesteld ongeveer 
halverwege de rode 3 en 4 die op het 
kaartje zijn ingetekend.
Kapitein Hertzberger was in de mei-
dagen van 1940 de batterijcomman-
dant. De bewapening van de batterij 
bestond uit drie kanonnen 7.5tl en 
twee mitrailleurs M25.

In mei 1940 capituleerde de Neder-
landse krijgsmacht. Maar na de ca-
pitulatie in mei 1940 ging het leven 
verder.  De belevenissen van het echt-
paar Hertzberger zijn zonder meer in-
drukwekkend te noemen en ik was na 
het lezen van het genoemde boek ook 
zeer onder de indruk.
Eddie Hertzberger werd geboren in 
1904 en was de zoon van een Rotter-
damse joodse  textielmagnaat. Hij 
was niet alleen ondernemer, hij was 
textielfabrikant, maar  ook zeer spor-
tief , deed aan boksen, zeilen en ski-
en. Bovendien was hij een begenadigd  
autocoureur. Hij deed o.a. mee aan de 
24 uur van le Mans en was de eerste 
Nederlandse Grand Prix winnaar.
 
Daarnaast was hij amateur filmer en 
aan die hobby danken wij beelden 
die door hem in de meidagen van 
1940 zijn gemaakt. Eddie trouwde in 
1939 met Eleonore Katz, die in 1917 
in Berlijn was geboren en in 1933 uit 
Nazi-Duitsland naar Nederland was 
gevlucht met haar ouders.
Toen Eddie gemobiliseerd werd en 
het commando kreeg over de Zeven-
de Batterij Luchtdoelartillerie, huur-
de  hij een woonboot die in de Wee-
spertrekvaart een ligplaats kreeg. Zo 
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kon zijn echtgenote in de buurt wo-
nen van de plek waar hij zijn functie 
moest vervullen. In mei 1940 wilde de 
verhuurder de woonboot niet langer 
verhuren. Op 9 mei, een dag voor de 
Duitse inval werd de woonboot weg-
gesleept en nam het echtpaar nood-
gedwongen hun intrek in een nabij-
gelegen veevoederfabriek “De Gaasp”.   
Overigens is zijn textielfabriek alsme-
de zijn in de fabriek gestalde Bugatti 
raceauto compleet vernietigd door 
het bombardement op Rotterdam.
Na de capitulatie probeerde het echt-
paar via IJmuiden Nederland te ver-
laten, maar dat lukte hen niet. Zij 
ontsnapten via België en Frankrijk en 
kwamen uiteindelijk in Zwitserland 
waar zij ongeveer een jaar bleven. La-
ter reisden ze door Vichy-Frankrijk 
naar Spanje. In Madrid maakte  Eddie 
Hertzberger deel uit van de inlich-
tingendienst van de inmiddels naar 
Engeland uitgeweken Nederlandse 
overheid.
Na de oorlog herbouwde Hertzberger 
zijn fabriek en woonde in Nederland 
zowel als in New York. Later verhuis-
de het echtpaar naar Zwitserland 
waar hij in 1993 overleed. Dat was dus 
een jaar na de reünie ter gelegenheid 
van de viering van het  75-jarig be-
staan van het Korps Luchtdoelartille-
rie. Zijn echtgenote overleed in 2016 
in Potsdam. 

Tot zover de algemene lijnen. Dan nu 
de gebeurtenissen zoals die beschre-
ven staan in het boek:

“Door de mazen van 
het net”
geschreven door Eleonore Hertzber-
ger-Katz, met een voorwoord van 
Prins Bernhard, die o.a. zegt:
In haar boek laat zij zien hoe en waar-

door mannen en vrouwen, in vaak 
zeer moeilijke en levensbedreigende 
omstandigheden, in staat zijn hun 
taken te vervullen en hun doelen te 
bereiken.

Eleonore Katz werd geboren in 1917 
en groeide op in Berlijn als dochter 
van een joodse vader en een niet jood-
se moeder. Haar vader was een uitge-
ver. Zij maakte als 16-jarige bewust de 
veranderingen mee die ontstonden 
toen Hitler Rijkskanselier werd. De 
veranderingen die door de invloed 
van de NSDAP werden bewerkstelligd 
werden overigens niet alleen onder-
steund door proletarische simpel-
mansen, maar ook gedragen door een 
relatief grote intellectuele bovenlaag 
van de bevolking. Het werd de peri-
ode van gedrilde schoolkinderen, het 
Horst Wessellied, de Kristallnacht, 
Entartete Kunst en razzia’s. De familie 
Katz had vrienden in Nederland. Dat 
was de familie Kattenburg, eigenaar 
van de confectiefabriek Hollandia in 
Amsterdam. Door de gevaarlijke situ-
atie voor joodse mensen en met het 
vooruitzicht dat haar vader mogelij-
kerwijs in Nederland een internatio-
naal  textiel-vakblad in samenwerking 
met uitgeverij de Spaarnestad zou 
kunnen verwezenlijken, vluchtte het 
gezin naar Nederland. De ouders van 
Eleonore vestigden zich in Amster-
dam en Eleonore leerde Nederlands 
op de Berlitzschool. Via vrienden 
van haar ouders ontmoette ze Eddie 
Hertzberger. De aanvankelijke vriend-
schap mondde uit in een huwelijk op 

7 maart 1939. Tijdens hun huwelijks-
reis werden ze door de vader van Ed-
die door middel van een telegram ge-
adviseerd onmiddellijk terug te keren 
naar Nederland i.v.m. het voornemen 
van Hitler om Polen te veroveren en 
de toespraak van Chamberlain die 
verklaarde dat als Duitsland Polen 
binnen zou vallen, Engeland de oor-
log zou verklaren. Ze keerden terug 
en gingen in hun nieuwe woning in 
Rotterdam wonen. Op Goede Vrijdag 
8 april werd in Nederland de voor- 
mobilisatie afgekondigd. Eddie werd 
als eerste luitenant opgeroepen. Na-
dat de mobilisatie was afgekondigd 
werd hij bevorderd tot kapitein en 
commandant van de Zevende Batterij 
Luchtdoelartillerie die stellingen had 
betrokken bij de Weespertrekvaart. 
De batterij  was bij de overname geen 
toonbeeld van een militaire eenheid. 
Het was een gezellig zootje. Er wer-
den geen appels gehouden en als dat 
wel een keer gebeurde konden de ka-
nonniers zelf beslissen of ze gingen 
aantreden. Er werd ook niet geoefend 
in alarmering en andere zaken die 
noodzakelijk zijn voor het geval het 
een oorlog zou worden. Hertzber-
ger was een kordate commandant en 
dus werden de teugels aangetrokken. 
Daar maak je in eerste instantie geen 
vrienden mee, maar na enige tijd werd 
het door de mannen wel gewaardeerd 
en veranderde hun  houding en werd 
hij gerespecteerd. Hierboven is al 
beschreven dat de kapitein Hertz-
berger een woonboot huurde  en die 
liet afmeren in de Weespertrekvaart 

Het kanon 7.5 tl

De watergekoelde Spandau mitrailleur M25
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nabij zijn luchtdoelartilleriebatterij. 
Zo kwam Eleonore weer in de buurt 
van haar Amsterdamse vrienden-
kring. Op de eerste dag van de aanval 
van de Duitsers op Nederland vlogen 
Duitse vliegtuigen in de 
buurt van de batterij in 
westelijke richting. Men 
had toen nog geen idee 
dat de oorlog was uitge-
broken. Nadat deze vlieg-
tuigen Schiphol hadden 
gebombardeerd en over de 
batterij terug vlogen naar 
Duitsland, werden zij wel 
beschoten. Het gevolg was 
een aanval op de batterij.  
De bommen vielen  op de 
dijk van de polder waar 
de 7e Batterij lua stond 
, waarbij een kanonnier 
licht gewond raakte en 
water de achtergelegen 
polder instroomde. Omdat de over-
stroming als het ware de indruk gaf 
dat dat de rand van het IJsselmeer was 
konden de Duitse vliegtuigen later de 
batterij niet terug vinden. De andere 
batterijen werden regelmatig aange-
vallen en er vielen slachtoffers.

Nadat de batterij voor de eerste maal 
het vuur had geopend op vijandelijke 
doelen ontstond er na korte tijd een 
lichte paniek. Men rook een vieze 
stank. De eerste gedachte was: GAS! 
Dus rende iedereen naar de plek waar 
zijn gasmasker lag en zette dat op. Ka-
pitein Hertzberger zette na enige tijd 
zijn gasmasker af en behield zijn nor-
male gelaatskleur. De conclusie was 
dat de vieze stank werd veroorzaakt 
door het schieten! Vrij naar het lied 
der artillerie: De kruitdamp kost geen 
levens, het kanon is hun banier! Oe-
fenen kan beslist geen kwaad, je leert 
er wat van! Het oorspronkelijke plan 
was dat de batterij van opstelling zou 
veranderen zodra de oorlog zou zijn 
uitgebroken. Dat plan ging na het uit-
breken van de vijandelijkheden niet 
door en daar sta je dan, onbeschermd. 
Ook daar toonde Hertzberger initi-
atief. In de buurt van Weesp lag een 
schuit met zand en en waren zandzak-
ken. Hertzberger gelaste iedereen die 
hun opstelling passeerde om mee te 
helpen de zandzakken te vullen. Dat 
deed men ook. Zo konden de opstel-

lingen althans enigszins worden be-
schermd. Aan het einde van de eerste 
oorlogsdag was de voorraad munitie 
voor de kanonnen en de mitrailleurs 
vrijwel op. Bovendien vertoonden de 

mitrailleurs keer op keer  storingen en 
weigeringen tijdens de bestrijding van 
vijandelijke doelen. Het moreel van de 
troep daalde daardoor en dat was een 
punt van grote zorg. Gelukkig was de 
staf van de afdeling waar de batterij 
deel van uitmaakte er in geslaagd om 
de volgende dag de munitie voorraad 
weer aan te vullen. Ik meen dat de staf 
van de afdeling waartoe de batterij be-
hoorde in het Vondelpark in Amster-
dam lag.

Vanwege de mogelijkheid dat Ne-
derland de strijd zou verliezen en in 
Duitse handen zou vallen werd het 
voor de joodse kapitein en zijn half 
joodse echtgenote zaak om in dat ge-
val te kunnen vluchten. Hun geld en 
papieren zoals paspoorten lagen ech-
ter in hun huis in Rotterdam. Zoals 
wij nu weten   was de verticale  om-
vatting van de Duitsers gericht op de 
Randstad met steden als Den Haag en 
Rotterdam  en de bijbehorende vlieg-
velden. Zijn echtgenote heeft getracht 
hun huis te bereiken en moest telken-
male “Scheveningen”  zeggen en dat 
was voor iemand die in Duitsland was 
opgegroeid toch een moeilijke opga-
ve. Zij realiseerde zich dat ze haar ac-
cent moest zien te onderdrukken. Dat 
lukte wel, maar uiteindelijk moest ze 
onverrichter zake terugkeren vanwe-
ge de gevechten langs de route. De 
tweede keer kreeg ze een sergeant van 

de batterij mee,de sergeant Sacré die 
tijdens de reis zijn uniform droeg, in 
de hoop dat hij als militair de  bezwa-
ren van de Nederlandse eenheden om 
hen door te laten zou kunnen wijzi-

gen in een vrije doortocht. 
Toen ze Rotterdam na-
derden zagen ze de rook-
wolken als  gevolg van het 
bombardement op 14 mei 
1940. De sergeant kon de 
verantwoordelijkheid niet 
nemen vanwege het grote 
gevaar en ze keerden we-
derom onverrichter zake 
terug. Daar aangekomen 
hoorde ze van haar echt-
genoot dat Nederland had 
gecapituleerd. Kapitein 
Hertzberger heeft zijn 
mannen bij elkaar geroe-
pen, uitgelegd dat hij als 
jood grote gevaren liep. 

Hij maakte zijn voornemen bekend 
om in burger met zijn echtgenote te  
proberen  naar Engeland te vluchten. 
De mannen begrepen dat en respec-
teerden zijn standpunt. Sterker nog, 
het echtpaar  kreeg  geld uit de kanti-
ne kas en de opbrengst van de collecte 
die in de batterij voor hen was gehou-
den,  zodat ze toch over wat geld be-
schikten. Immers de tochten naar hun 
huis in Rotterdam waren mislukt.

Met hun eigen auto bereikten ze in het 
donker  IJmuiden. Daar stonden drom-
men mensen. Niemand wist of er nog 
een boot zou uitvaren. Hertzberger 
ging op onderzoek en ontdekte een 
logger met draaiende motor. Hij bood 
de schipper zijn auto aan en gaf hem 
de sleutels in ruil voor de overtocht die 
zou gaan plaats vinden. Dat bleek ach-
teraf niet mogelijk want de havenmond 
was door de Koninklijke Marine geblok-
keerd met schepen die in de vaargeul 
tot zinken waren gebracht. Gelukkig 
had de man met de autosleutels de auto 
niet kunnen vinden en zo kreeg hij de 
auto weer in bezit. Zij keerden toen te-
rug naar de batterij en brachten nog een 
keer de nacht door op hun logeerplek in 
de veevoeder fabriek “De Gaasp”. 

De volgende dag is het echtpaar  naar 
Rotterdam gereden. Hun huis was on-
beschadigd. Er was niets ontvreemd. 
Hun fabriek echter was totaal verwoest.
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Na dat ze van de eerste schrik wa-
ren bekomen heeft Hertzberger met 
de restanten die hij kon redden,  op 
de bovenste etage van het mooie ge-
bouw van de Holland-Amerika lijn, zo 
goed en kwaad als het ging zijn bedrijf 
weer opgebouwd. Een groot probleem 
vormde het confisqueren van de 
grondstoffen die door de bezetter naar 
Duitsland werden afgevoerd. Vermel-
denswaard is nog dat op de verjaardag 
van Prins Bernhard op 29 juni 1940, de 
z.g. Anjerdag, genoemd naar de witte 
anjer die Prins Bernhard altijd op zijn 
revers droeg op grote schaal werd ge-
vlagd en dat heel veel mensen ook een 
witte anjer op hun kleding droegen. 
De lieden die sympathiseerden met de 
Nationaal Socialistische Beweging, de 
NSB van Mussert rukten bij vele men-
sen de anjer van de kleding. Een aan-
tal van degenen die een anjer droegen 
had daar rekening mee gehouden en 
een scheermesje in de anjer verstopt. 

Zo kon je aan de bebloede handen en 
de verbanden aan de handen zien wie 
collaboreerde met de NSB. Wat mij 
(J.v.B.) betreft “Douze Points”  voor 
de scheermesjes!  Al heel spoedig 
werd het de Joden moeilijk gemaakt 
om normaal te leven. Men werd ont-
slagen, eerst uit het ambtelijke le-
ven, later ook uit het bedrijfsleven. 
Stranden, parken en andere openbare 
ruimten werden voor Joden verboden. 
Later werd er ook in het persoonsbe-
wijs een grote J gestempeld. Razzia’s 
begonnen. Verraders werden actief. 
De beruchte van der Waals die op 26 
januari 1950 in de Scheveningse straf-
gevangenis werd geëxecuteerd woon-
de een tijdje in het huis naast hen. Ui-
terste voorzichtigheid was geboden.

Ook Eddie Hertzberger werd uit zijn 
bedrijf gezet. Gelukkig had zijn echt-
genote Eleonore een niet -joodse 
moeder. Zij liet zich wettelijk schei-

den van haar echtgenoot en kon zo 
het bedrijf in naam besturen.  Ook 
die constructie werd door de bezetter 
opgeheven en er werd een “Verwalter” 
aangesteld.

Na enige tijd slaagde het echtpaar er 
in om via een ondergrondse organisa-
tie naar Zwitserland te vluchten. De 
tocht begon op 13 maart 1942 en liep 
via België en Frankrijk. Ik schrijf dat 
zo eenvoudig op, maar de tocht ken-
de vele hindernissen en gevaarlijke 
momenten. Met Zwitserse precisie 
werden ze eerst in een gevangenis 
opgesloten in  het kader van nader 
onderzoek. Dat zij niet teruggestuurd 
werden naar Nederland hebben ze 
vermoedelijk te danken aan het feit 
dat Eddie Hertzberger reserve officier 
was en militairen  mogen vanwege 
de internationale verdragen niet aan 
de vijand worden uitgeleverd. In Ne-
derland werden alle in mei/juni ge-
demobiliseerde militairen plotseling 
opgeroepen en voor een deel verdwe-
nen ze in krijgsgevangenkampen zoals 
Colditz. De Joodse mensen moesten 
voortaan een gele ster op hun kleding 
dragen.

Het echtpaar Hertzberger wilde 
van meet af aan niet in Zwitserland 
blijven, maar wilde vanuit  Enge-
land bijdragen aan het verslaan van 
Duitsland. Na ruim een jaar kwam 
een bericht van de Militair Attaché, 
de generaal van Tricht dat Eddie de 
kans kreeg om via bezet Frankrijk, 
de Pyreneeën, Spanje en Portugal 
naar Engeland te ontsnappen. De 
tocht werd te zwaar geacht voor een 
vrouw. Onder geen voorwaarde wilde 
het echtpaar in die zin van elkaar ge-
scheiden worden. Uiteindelijk wisten 
ze de generaal te overtuigen. De tocht 
verliep van uit Genève via Annecy, 
Lyon, Montpellier, Narbonne, Tou-
louse, Foix en Andorra  naar Spanje. 
Het was een barre tocht met een in-
ternationaal gezelschap. Van Andorra 
ging het naar Madrid. Op het Neder-
landse Consulaat werd Hertzberger 
hoofd van de inlichtingendienst, met 
als primaire taak de Nederlanders 
die in Spanje in kampen waren opge-
sloten na zorgvuldige controle naar 
Engeland door te sluizen. Maar ook 
de Engelandvaarders te ontvangen. 
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Zij brachten informatie mee uit het 
bezette gebied in microfilms die op 
listige wijze waren verstopt in hun 
bagage. Bovendien verschaften zij in-
lichtingen over mogelijke vluchtrou-
tes.  Vragen, microfilms en opdrach-
ten vanuit Londen werden door hem 
verstopt in sardineblikjes met een 
dubbele bodem en  door Franse gehei-
me agenten naar Zwitserland of Ne-
derland gesmokkeld. Op een bepaald 
moment meldde zich een meneer met 
de naam van Heuven Goedhart die zei 
dat hij dringend naar Londen moest. 
Hertzberger verifieerde dat en het 
bleek dat het een zeer belangrijke man 
(VIP) was. Dus was actie vereist. Na 
een hoop geregel werd deze man afge-
leverd op het Britse consulaat. Nadien 
is hij op een Noorse kustvaarder naar 
Gibraltar gebracht. Hij was zo bang 
dat hij aan boord van die kustvaarder 
onmiddellijk in de schroeftunnel weg 
is gekropen. Na het starten van de 
motor werd hij vermoedelijk de eerste 
“roetveegpiet”. Die angst kwam overi-
gens voort uit het feit dat de Duitsers 
op zijn hoofd een groot bedrag aan 
geld hadden gezet en dat maakt het 
verleidelijk voor mensen om verraad 
te plegen. Hij kwam pas tevoorschijn 
toen de Spaanse politie van boord 
ging. Later werd hij van Gibraltar met 
een vliegtuig naar Engeland gebracht.  
In Engeland ging hij als minister van 
justitie deel uitmaken van het kabinet 
Gerbrandy.

Eleonore maakte zich verdienstelijk 
door de Engelandvaarders die lang 
moesten wachten op hun vertrek naar 
Engeland een veelzijdig programma te 
bieden dat gunstig was voor het mo-
reel en in elk geval de verveling ver-
dreef.

In zijn functie als hoofd van de inlich-
tingendienst werd hij ook nog gecon-
fronteerd met het z.g. Englandspiel. 
Hoe zat het ook alweer? Een geheim 
agent Huib Lauwers werd vanuit En-
geland boven Nederland gedropt aan 
een parachute. Helaas werd hij na vijf 
maanden  gevangen genomen op 6 
mei 1942. Zijn opdracht was een goed 
communicatie systeem op te bouwen 
tussen de Nederlandse overheid in 
Londen, in de vorm van de Nederland-
se tak van de Britse veiligheidsdienst  

en de ondergrondse in Nederland. 
In Rijswijk werd zijn zender gepeild 
en werd hij gearresteerd. Hij werd 
gedwongen nep informatie met zijn 
eigen code door te seinen naar Enge-
land. En hoewel hij meerder malen de 
veiligheidscontrole toepaste waaruit 
bleek dat hij zich in gevangenschap 
bevond, ging Londen stug door met 
berichten die voor de Duitsers waar-
devolle informatie bevatten. Maar dat 
niet alleen, men bleef ook wapens en 
veiligheidsagenten droppen. Kortom 
de kolonel der mariniers de Bruyne 
en zijn medewerkers letten niet goed 
op en dat had dramatische gevolgen. 
Uiteindelijk zijn 53 veiligheidsmen-
sen vanuit hun gevangenschap in het 
klooster in Haaren,  naar Mauthausen 
gedeporteerd en op gruwelijke wijze 
om het leven gebracht. 

Wat gebeurde er in Spanje? Twee van 
de gevangen genomen veiligheidsa-
genten wisten te ontsnappen uit het 
genoemde Brabantse seminarie in 
Haaren. Dat waren Jan Ubbink en 
Peter Dourlein. Uit het verhoor bleek 
hoe het z.g. Englandspiel werkte en 
dus werd Londen gewaarschuwd. De 
Bruyne hechtte geen geloof aan het 
verhaal van die twee ontsnapten en 
kwalificeerde hen als verraders. De 
Duitsers hadden namelijk in het ka-
der van de berichtgeving tijdens  hun 
Englandspiel een bericht gestuurd dat 
de beide agenten voor Duitsland zou-
den gaan spioneren. Dit zou thans als 
nep nieuws worden aangeduid. Dit be-
richt leek dus nog steeds van Lauwers 
afkomstig te zijn en het Nederlandse  
inlichtingenbureau trapte er in. Triest 
is ook dat Ubbink en Dourlein na 
aankomst in Londen gevangen wer-
den gezet en pas werden vrijgelaten 
na D-day in juni 1944 met als doel te 
voorkomen dat de operatie Overlord 
door hen zou worden verraden aan de 
Duitsers.  Je zou bijna zeggen dat de 
Nederlandse inlichtingendienst in die 
tijd als zeer amateuristisch zou kun-
nen worden gekwalificeerd en zo ook 
het leven van vele goedwillende dilet-
tanten in gevaar heeft  gebracht. Een 
droevige zaak al met al. Overigens is 
Dourlein later onderscheiden met de 
Militaire Willemsorde en Ubbink met 
de Bronzen Leeuw.  Het zeer boeiende 
verhaal van hun ontsnapping is opge-

tekend in het fraaie boek “De Schakel” 
, geschreven door Frank Visser, op ba-
sis van interviews met beide heren. 
Eind december 1944 werd het echt-
paar Hertzberger naar Londen geroe-
pen. Hun missie was voorbij. De geal-
lieerden hadden met succes de aanval 
op Duitsland voortgezet.

Eddie Herzberger richtte zijn  tex-
tielfabriek weer op in Rotterdam en 
woonde beurtelings in Rotterdam en 
New York. In de jaren tachtig stort-
te zijn textielimperium in door de 
concurrentie uit lage lonen landen. 
Eleonore maakte nog carrière als ope-
razangeres. Het echtpaar ging zoals 
gezegd in Zwitserland wonen en van 
hun rust genieten na een bijzonder en 
avontuurlijk leven.
J.van Ballegooij (voormalig Korpscom-
mandant van de luchtdoelartillerie)

BRONNEN:
1. Door de mazen van het net. Ele-

onore Hertzberger
2. Strijd om ons luchtruim. S.H. 

Hoogterp
3. De luchtverdediging mei 1940. 

Deel II “Groene serie”. 
4. De Schakel. De geschiedenis van de 

Engelandvaarders. Frank Visser
5. Een uitzending van het VPRO pro-

gramma “Andere tijden” is gewijd 
aan de 7e Batterij. Het programma 
bestaat uit twee delen. Het tweede 
deel is gewijd aan de luchtdoelartil-
lerie eenheid. Via de onderstaande 
link kunt u het programma zien.

https://www.vpro.nl/speel~WO_
VPRO_036341~de-zevende-batterij~.
html
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ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE
www.artillerieveteranen.nl 

REUNIE VOOR ALLE ARTILLERIS-
TEN
Op zaterdag 14 september (de 2e za-
terdag in september) wordt in combi-
natie met de  Open Monumentendag 
op de Legerplaats bij Oldebroek door 
de AVA de inmiddels traditionele re-
unie voor alle veldartilleristen en rij-
ders georganiseerd.

Uitgenodigd zijn: alle actiefdienen-
de militairen en burgers, veteranen, 
oudgedienden en vm dienstplichti-
gen die dienen of gediend hebben bij 
een eenheid van de artillerie. Nadere 
richtlijnen volgen via www.artillerie-
veteranen.nl. 
Heeft U zich al laten registreren bij 
het KVA, het KRA of het KLUA? 

Lkol art bd F.T. Dürst Britt

ARTILLERIE ONDER DE AANDACHT

“VOERTUIGEN BIJ DE KONINKLIJKE MARINE”
Auteur Harry Isings, samensteller 
van het lijvige boekwerk over “Voer-
tuigen bij de Koninklijke Land-
macht” heeft na uitgebreide naspeu-
ringen een nog dikker overzicht in 
boekvorm samengesteld over “Voer-
tuigen bij de Koninklijk e Marine”.
Het eerste exemplaar is inmiddels 
aangeboden.

Harry is vrijwilliger bij de HCKVA 
en bij het NMM.
Bijgaand ook de link waarin de men-
sen rechtstreeks kunnen bestellen 
en komen ze op onze conto! 
https://stilinovi.nl/bestelmogelijk-
heid-via-de-auteurs/

CONVOCATIE

OPROEP VOOR DE
 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA
ter goedkeuring van de voorstellen tot wijziging statuten.

Op grond van het bepaalde in artikel 31 van de statuten 
van onze vereniging roep ik namens het bestuur het erelid, 
de leden en donateurs op tot het bijwonen van de extra 
algemene leden-vergadering ter goedkeuring van de voor-
stellen tot wijziging statuten, die zal worden gehouden op 
woensdag 23 oktober 2019 te Oldebroek.

AGENDA VAN DE 72STE ALV
1. Opening.
2. Mededelingen van de voorzitter.
3. Wijziging statuten Vereniging Officieren Artillerie.
4. Rondvraag.
5. Sluiting.

De oproep met agenda en de wijzigingsvoorstellen statu-
ten zijn uiterlijk vanaf 1 september 2019, na te hebben in-
gelogd, in te zien op/te downloaden/af te drukken van de 
website www.voaweb.nl. Bij eventuele problemen kunt u 
zich wenden tot de webmaster. Voor hen die niet beschik-
ken over internet zijn de vergaderstukken op te vragen bij 
de secretaris. U wordt verzocht de stukken tijdens de ver-
gadering bij de hand te hebben.

Oldebroek, juli 2019 
Lkol M. van Weerd 
Secretaris
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ARTILLERIE RUIM VERTEGENWOORDIGD OP  
NEDERLANDSE VETERANENDAG

Zaterdag 29 juni tijdens de 14e editie van de Nederlandse Veteranendag hebben meerdere artilleriedetache-
menten deelgenomen aan het defilé. Het betrof een detachement veteranen artillerie, een detachement 
van de Alfa-batterij gekleed in CT en een detachement van de Charlie-batterij gekleed in DT.  Dit alles met 
muzikale begeleiding van het Reünie Orkest Artillerie. 

Dit jaar na een gedegen voorbe-
reiding hebben we 88 “jonge 
veteranen” bij elkaar gebracht 

om te defileren. Dit zijn zowel actie-
ve als post-actieve veteranen die uit-
eenlopende missie hebben gedraaid. 
De “oude” veteranen van het KNIL, 
Nieuw Guinea etc. zijn helaas niet 
meer vertegenwoordigd vanwege hun 
leeftijd. Dus een goede ontwikkeling 
dat de jonge veteranen het stokje 
overnemen. Totaal aantal deelnemers 

aan het defilé betrof dit jaar 4500 ve-
teranen waaronder 180 artilleristen.
Ook hebben we op het Malieveld de 
gebruikelijke twee artillerietenten be-
mand. Deze tenten zijn een ontmoe-
tingspunt voor alle aanwezige artille-
risten op deze dag. Door een gedegen 
voorbereiding zijn we gekomen tot 
een uitstekende inrichting die veel be-
zoekers trok. Deze organisatie is opge-
zet door de Stichting Korpsveldartille-
rie en de Stichting Veteranen Korps 

Rijdende Artillerie onder de vlag van 
de Artillerie Veteranen Associatie.
Een geweldig mooie dag met prachtig 
weer, al was het erg warm, is door de 
vele toeschouwers (75.000) langs de 
route tot een succes geworden. Hart-
verwarmend om te zien en mee te ma-
ken dat men dankbaar is voor de inzet 
van de Nederlandse militair waar dan 
ook ter wereld. Hier kunnen wij als 
artilleristen trots op zijn! 
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REÜNIE ORKEST ARTILLERIE TROMPETTERKORPS
www.reunieorkestartillerie.nl 

TERUGBLIK OP OPTREDENS

ARTILLERIEJAARCONCERT 2019

JAARCONCERT  ROA 
(REÜNIE ORKEST ARTILLERIE): 
EEN SURPRISE!
Cees Brugman (koor/orkestdirigent, 
recensent drie dagbladen, arrangeur 
en examinator HAFABRA examens) 
gaf de volgende reactie: 

Het ROA pre-
senteerde tijdens 
zijn jaarconcert 
2019 op 13 april 
in ‘’t Podium’’ 
Renswoude  een 
veelzijdig reper-
toire, waaronder 
ook vertolkingen van enkele befaam-
de marsen. En dit alles onder de titel 
’ROA ON FREEDOM TOUR’’. Het 
omvangrijke orkest, waarvan de leden 
in diverse woonplaatsen woonachtig 
zijn, verzorgt optredens tijdens mili-
taire en civiele evenementen in Ne-
derland en buitenland. Zo zal het ROA 
van 14 tot 16 juni optredens verzorgen 
in Luxemburg. Het bereikte niveau is 
de verdienste van dirigent Harmen 
Klaver die de muzikanten weet te 
motiveren en inspireren met als re-
sultaat een evenwichtige klankbalans 
hoewel er nog enkele vacatures zijn 
bij de bugelgroep. Muzikale hoogte-
punten tijdens het jaarconcert waren 
onder meer de ‘’Free World Fantasy’’ 
van Jacob de Haan en het lyrische 
‘’Concierto d’ Aranjuez ‘’’ van Joaquin 
Rodrigo met als solist Lourens den 
Hollander ( bugel), een arrangement 
van de beroemde song ‘’You raise me 

up’’ en de fijnzinnige compositie ‘Re-
membrance Day’ eveneens van Jacob 
de Haan met in de hoofdrol muzikant 
Nico van Oudheusen, die naast de 
bugel ook uitnemend het orgel bij dit 
werk bespeelde. Vanzelfsprekend ook 
een fraaie weergave van enkele onver-
gankelijke marsen zoals ‘’Army of the 
Nile’, ‘’The Standard of St.George en 
‘’Arromanches’’. Uiteraard mocht bij 
de finale niet ontbreken de energieke 
‘’Artilleriemars’’ in een arrangement 
van Geert Flik. Verrassend was ook 
het vocale element waarbij de muzi-
kanten zich even transformeerden tot 
een koor. Een apart intermezzo was 
zeker een bewerking van de populai-
re Italiaanse song ‘’ Softly as I leave 
you’’ met als solisten het euphonium-
duo Leen Muit en Hans van Dongen’’. 
Delicaat klonk het gevoelvolle ‘’Áve 
Maria’’ van Caccini, door onderge-
tekende bewerkt voor harmonieor-
kest , en sprankelend de compositie 
‘Champions Fanfare’’, eveneens van 
ondergetekende. Terecht beloonde 
het publiek dirigent, orkest, evenals 
de kundige presentatrice Astrid Bone-
meijer, met een staande ovatie. 

NATIONALE HERDENKING IN 
DOORN
Op zaterdag 4 mei 2019 werd in Doorn 
bij “De Basis” (voorheen BNMO Cen-
trum) een bezinningsprogramma ge-
organiseerd waarbij deze herdenking 
WO2 de afsluiting vormde. Hierbij is 
een grote groep veteranen, oorlogs-
slachtoffers of nabestaanden aanwe-
zig die deze periode hebben meege-
maakt. Het ROA leverde muzikale 
ondersteuning bij deze herdenking.

DIEKIRCH
Van 14-16 juni Ondersteunde het ROA 
de Tweedaagse Marsen in Luxemburg.

GEPLANDE OPTREDENS IN 2019
De planning repetities en optredens 
voor 2019: zie onze website: 
www.reunieorkestartillerie.nl voor 
evt. wijzigingen. 

Mocht U nog een beroep willen doen 
op het ROA voor een optreden, meldt 
U dat dan tijdig via: 
ftdurstbritt@kpnmail.nl. 
De repetities zijn (tenzij anders aange-
geven) op de zaterdag vanaf 10.00 tot 
14.30 uur in de sportzaal op de Leger-
plaats bij Oldebroek in ‘t Harde. 
In 2019 zijn de volgende repetities ge-
pland die ook door belangstellenden be-
zocht kunnen worden: 10 augustus, 5 ok-
tober en 16 november, 7 en 21 december. 
I.v.m. de toegangscontrole tot het ka-
zerneterrein, worden bezoekers ver-
zocht zich vooraf aan te melden bij 
Frits Dürst Britt

Lkol art bd F.T. Dürst Britt

JAARPLANNING 2019: ROA ON FREEDOM TOUR.
29 juni Veteranendefilé in Den Haag (middag, Malieveld)
29 juni Veteranentaptoe in Den Haag (avond, Binnenhof)
21 juli Ensemble ondersteunt kerkdienst in Haamstede
15 augustus Herdenking einde WO2 ZO-Azië op de Basis in Doorn
31 augustus Garnizoensdag in Coevorden
14 september Open Monumentendag en Reünie Artillerie op de LbO
15 september  Opmaat naar Prinsjesdag in Den Haag
26 oktober Bevrijdingsfeest Bergen op Zoom
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In Memoriam

T.E. KIEWIET DE JONGE
Majoor der luchtdoelartillerie b.d.

Ridder in de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

Op 21 december 2018 is op vierentachtig jarige leeftijd de majoor b.d. Ted Kiewiet de Jonge overleden. Ted 
werd geboren op 17 juli 1934 in Groningen en werd voor zijn nummer in dienst opgeroepen. Na enige tijd ging 
hij over in beroepsdienst. Ted volgde de normale loopbaanpatronen voor een officier van de luchtdoelartillerie 
en werd in de planningsfase van de pantserluchtdoelartillerie aangewezen om een trainer te helpen ontwikke-
len. Gelet op zijn bovengemiddelde kennis van elektronica, radartechniek en onderwijs was hij de juiste man 
om niet te zeggen de enig  juiste man op de juiste plaats. In samenwerking met TNO en de industrie werd een 
trainer ontwikkeld die uniek was in de wereld. Met behulp van simulatie werden de leerlingen geconfronteerd 
met een operationele situatie, meer specifiek de dreiging van een luchtdoel. Door  de  computer assisted in-
struction (CAI) werd gemeten of de leerling voldeed aan de gestelde eisen. Bij onvoldoende resultaat werd het 
proces automatisch herhaald of er werd een eenvoudiger leerweg gekozen, zulks afhankelijk van de gemaakte 
fouten. Indien was voldaan bood het systeem de volgende stap aan.  Deze lessen zijn door zijn hand ontwor-
pen en hebben geleid tot inzetbare en voor hun taak berekende bemanningen van het gecompliceerde en dure 
wapensysteem, de pantserrups tegen luchtdoelen. Van zijn nu nog steeds moderne visie op onderwijs met 
ondersteuning van computers, wordt tot op heden nog veel gebruik gemaakt bij de ontwikkeling en realisering 
van simulatoren binnen de krijgsmacht.

Mijn opdracht was, om dat wat niet in de trainer aangeleerd kon worden zoals munitie laden, onderhoud, echt 
schieten etc  in een syllabus op te nemen en kerninstructeurs te vormen. In dat kader heb ik heel veel steun 
gehad van deze bijzonder vakman, die na enige tijd mijn vriend is geworden. Het grote aantal belangstellenden 
bij de uitvaart getuigt van het respect dat wij voor hem hebben. Ik wens Irene, de kinderen en hun partners en 
kleinkinderen veel sterkte toe i.v.m. het verlies van deze bijzondere echtgenoot, vader, schoonvader en opa.

Dat hij in vrede ruste
Johan van Ballegooij
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Actieve Dienst Verlaten

RANG NAAM WAPEN RANG NAAM WAPEN

Lkol J. Wijnman  (luart)

Maj B.L. Kemper  (art)

Kap  A. Jochems  (art)
 T. van der Linde  (art)
 A.G. Veltman  (art)
 M. Verhoef  (art)
 P.P.F. Smits  (luart)

Tlnt J.W. Mudde  (luart)

Bevorderderingen

RANG NAAM WAPEN RANG NAAM WAPEN

Bgen J.W. Maas  (art)

Kol P.A. Eijkelenkamp  (art)

Lkol M.C. Hoekstra  (art)
 R.A.L.A. van Gorp  (art)
 R.J. Albertema (log ma voorheen art)
 T.J.P.H. Paulissen  (art)

Maj W.P. Steens  (art)
 M. Huizing  (art)
 H.P. Nuijten  (art)
 R.P.G. Verheijen  (luart)
 J.M. van den Berg  (art)
 B.G.R. de Kovel  (luart)
 S. Wilkens  (art)
 A. Mulders  (art)

Kap T.J. de Bruyn  (luart)
 B. Warrink (art)

Elnt Y.O. van Ettekoven  (art)
 S. Sibrijns (art)
 D. van Mierle  (art)
 J.T. van den Brink  (art)
 J.B.L. Post  (art)

Tlnt S.A.H. Visser  (luart)
 J. van der Zaag  (luart)
 B.B. Hermans  (luart)

Overleden

RANG/ TITEL NAAM  WOONPLAATS OVERLIJDENS LEEFTIJD
    DATUM

Lkol b.d. H.J.T. Deloo  Elburg 28 juni 2019 60 jaar
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80+ Jarigen

DATUM RANG/ TITEL NAAM WOONPLAATS  JAAR

1 aug Elnt (R) b.d. Merx LENT/NIJMEGEN 87
2 aug Maj (R) b.d Ing Geertsen HEILIG LANDSTICHTING 87
3 aug Lkol b.d. Niemeijer ASSEN  87
9 aug Lkol (R) b.d. Ing Antonissen VOORBURG  83
10 aug Kol b.d. Noorman DOORWERTH  91
10 aug Kap b.d. Nikkels ‘T HARDE  82
14 aug Elnt (R) b.d. Ing Baarda SNEEK  83
17 aug Kap (R) b.d.Ir baron van  Dedem BAARN  88
17 aug Maj b.d. Brethouwer ETTEN-LEUR  83
29 aug Kol b.d. Hoksbergen SOEST  88

1 sep Lkol (R) b.d. mr Enschedé AERDENHOUT  93
7 sep Kap b.d. Maurits SOEST  80
9 sep Lkol b.d. Hendriks HAVELTE  85
11 sep Maj b.d. van Gijzel APELDOORN  85
11 sep Maj (R) b.d Ir van Rhoon EPE  80
17 sep Maj (R) b.d.MJD Prof Mr  Franken ‘S-GRAVENHAGE 83
17 sep Elnt (R) b.d. Dr Walstra BURGUM  82
21 sep Elnt (R) b.d. Matray LEUSDEN  83
22 sep Kap (R) b.d. van Leeuwen OEGSTGEEST  83
22 sep Kap (R) b.d. Mr Kroes ROTTERDAM  81
10 feb Genmaj b.d. Bruurmijn UDEN  80

1 okt Maj b.d. Meihuizen ELBURG  81
6 okt Elnt (R) b.d. Knol ROTTERDAM  89
6 okt Elnt (R) b.d. van Gorp AMSTERDAM  83
9 okt Kol b.d. drs Tromp ALMELO  87
12 okt Ing Ingenluyff SANTA Fé de BOGOTÁ 84
12 okt Kol.b.d. van Run OOSTERHOUT  82
16 okt Lgen b.d. Loos LISSE  89
16 okt Lkol b.d. Dooijeweerd GOES  85
16 okt Elnt (R) b.d. Vlot KERK-AVEZAATH 84
21 okt Kap (R) b.d. Schreurs ROTTERDAM  96
21 okt Kap (R) b.d. baron  van Harinxma thoe Slooten WASSENAAR  91
21 okt Kap b.d. Schaftenaar ‘T HARDE  87
22 okt Genm b.d. Leeflang DONGEN  87
26 okt Kap (R) b.d. van ‘t Veen EELDE  89
30 okt Genm b.d. Cayaux RIJSWIJK  84
30 okt  van der Graaff ARNHEM  82
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CADETTEN WAPENVERENIGING ‘DE ARTILLERIST’
Vz: C-wmr M.M. van Veen
Secr: C-wmr B.J. van Nifterik
Penm: C-wmr M.A. van Nieuwstraten
1e lid: C-kpl M. Theunis
2e lid: C-kpl P. de Weerd en C-kpl R. Ravers
Adviseur: Lkol b.d. T. Bijlsma
Co-adviseur: Kap M. Mastenbroek
Adres CWVA: postbus 90002, 4800 PA, Breda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ede

MAARTBIJEENKOMST DE 621E
Acht onzer weten vandaag de weg te 
vinden naar de artilleriehoek in onze 
Arnhemse bodega. Als gebruikelijk 
gaat het appelboek, ditmaal vergezeld 
van een kaart met wensen voor  een 
spoedig herstel van Adriaan rond ter 
tekening. Hij viel thuis van de trap, 
brak hierbij een sleutelbeen en werd 
via 112 afgevoerd naar het ziekenhuis, 
waar men niet verder kwam dan ge-
noemde breuk te constateren. Na een 
enkel nachtje aldaar weer naar huis, 
waar het toch, ondanks het ongemak, 
maar vooral dankzij de verzorging 
door zijn liefdevolle echtgenote en 
de aanhankelijkheid van zijn trouwe 
viervoeter beter toeven is.

Het eerste door Brenda geserveerde 
drankje maakt de tongen al snel los, 
waarbij in rap tempo de namen van 
roemruchte oud-collega’s en de daar-
bij behorende anekdotes de revue pas-
seren. 

Frans heeft een aandenken uit lang 
vervlogen tijden meegebracht, een  
dank zij noeste huisvlijt destijds ver-
vaardigd vuurmond(je) met als op-
schrift aan de ene kant “922 Afdltlua” 
en aan de andere kant “Nijmegen”. Hij 
wilt het graag aan de afdeling schen-
ken en verzoekt dit toe te voegen aan 
de verzameling artillerieparaferna-
lia, zo kenmerkend voor onze hoek. 
Mits “Nijmegen” onzichtbaar blijft en 
Brenda geen bezwaar maakt tonen we 
ons verheugd met deze aanwinst met 
dank aan Frans.

Jaap, vorige maand afwezig wegens 
zijn jaarlijkse golfuitje in Agadir biedt 
ons een drankje aan omdat hij in dit 
verre oord een “eagle” geslagen heeft. 
Een prestatie van formaat, waar we 
graag op drinken. Ter toelichting voor 
de leken op dit gebied: een “eagle” 
geeft aan dat Jaap met twee slagen on-
der “par” (het gemiddeld aantal slagen 
dat een goede speler nodig heeft de 
hole te bereiken) de hole wist te be-
reiken. 

Aan aandacht voor ons wapen heeft 
het tijdens zijn vakantie niet ontbro-
ken, getuige het feit dat hij met zijn 
vrouw en een bevriend echtpaar in 
Essaouira een kustbatterij, bestaande 

uit veertien stukken van Nederlandse 
makelij heeft bezocht. Sommige stuk-
ken zijn in 1744 in Den Haag gegoten 
en ooit opgevist uit aldaar vergane 
schepen.

Nadat Brenda de traditionele heer-
lijkheden heeft geserveerd zijn we toe 
aan het welkomstwoord van voorzit-
ter Marius. Het bezoek aan het Rij-
dersmuseum eventueel in combinatie 
met een bezoek aan Bureau Veiligheid 
van het ASK blijkt na enig overleg op 
twee data in april mogelijk en Jaap 
zegt toe dit de leden van onze afdeling 
per e-mail voor te leggen. Koken met 
George staat in het najaar op het pro-
gramma. Marius sluit af met het aan-
bieden van een drankje, waar we geen 
”nee” tegen zeggen.

Frans heeft een boekje geschreven 
over de geallieerde operaties aan het 
westelijk front in de laatste fase van 
de Tweede Wereldoorlog met als ti-
tel “Op weg naar de Rijn”. Het proe-
fexemplaar van dit door de Heemkun-
dewerkgroep Heilig Landstichting uit 
te geven boekje gaat rond en oogst ons 
aller waardering. Indien er voldoende 
belangstelling voor is zal het boekje 
door genoemde werkgroep worden 
uitgegeven. Jaap zal hier per e-mail 
aandacht voor vragen bij de leden van 
onze afdeling.

De bijeenkomst loopt ten einde als er 
nog een opmerking wordt gemaakt 
over het feit dat ooit het Artillerielied 
op het carillon van de kerk in Does-
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burg te horen was. Dat waren nog 
eens tijden beseffen we en neuriend 
op de mooie klanken van dit lied ver-
laten we de warmte van het samenzijn 
de striemende regen tegemoet.

APRILBIJEENKOMST DE 622E
De Edese batterij, drie man sterk, 
denkt eindelijk als eerste in onze bo-
dega in Arnhem in stelling te kunnen 
gaan tot ze in de garderobe komen om 
de jassen op te hangen. En wie zien 
ze daar? Onze secretaris a.i. Jaap van 
onze Wageningse nevenbatterij, die 
ons net even voor is.

Successievelijk loopt de stelling vol 
tot op deze vrijdag de 12e het aantal 
deelnemers het getal dertien heeft 
bereikt. Alleen penningmeester Cees 
ontbreekt zonder zich bij Jaap te heb-
ben afgemeld. Niets voor hem is ons 
aller mening, maar wat blijkt, hij heeft 
zich afgemeld bij onze marketentster 
Brenda. Dat verdient natuurlijk geen 
navolging.

Gelukkig is Adriaan weer in ons mid-
den na onze maartbijeenkomst nood-
gedwongen te hebben moeten over-
slaan. Dat had een reden als vermeld 
in het vorige verslag. Voor Adriaan 
aanleiding ons te bevestigen dat hij 
destijds inderdaad thuis van de trap 
is gevallen met een gebroken sleutel-
been als pijnlijk resultaat. Inmiddels 
is hij pijnvrij, weer in staat zijn trou-
we viervoeter uit te laten, auto te rij-
den en ons een drankje aan te bieden. 
Adriaan, fijn dat je er weer bent en 
gezondheid gewenst tot in lengte van 
jaren.

Het is inmiddels zes uur en daartoe 
aangespoord door oud-voorzitter Jos 
heet voorzitter Marius ons welkom en 
toont zich verblijd door de grote op-
komst. Als eerste wijst hij op de aan-
wezigheid van Frans, die een aantal 
van het door hem geschreven boekje 
met als titel “Op weg naar de Rijn” 
voor belangstellenden heeft meege-
nomen. Vervolgens meldt hij dat onze 
wapenoudste op 11 mei as. aanwezig 
zal zijn bij de herdenking in Dubbel-
dam en attendeert ons op de 70e jaar-
vergadering van onze vereniging op 

26 juni as. in Den Haag. Het door de 
afdeling ‘s-Gravenhage in Sinte Barba-
ra gepresenteerde programma is veel-
belovend en nodigt uit tot deelname. 
Tot slot komt het as. bezoek door een 
tiental deelnemers van onze afdeling 
aan het Rijdersmuseum  en het Bu-
reau Veiligheid van het ASK op 18 april 
as. aan de orde.
Luisteren maakt dorstig en Evert 
heeft dat begrepen. Hij biedt ons een 
drankje aan omdat hij voor de eerste 
keer dit jaar aanwezig kan zijn en hij 
ons node gemist heeft. Hij voelt zich 
als reserve-officier der infanterie extra 

welkom bij onze vereniging nu hij ook 
al vermeld wordt onder de 80+jarigen 
in de zojuist verschenen Sinte Barba-
ra. Evert, wij hebben je ook gemist, 
dank voor de borrel, gezondheid ge-
wenst en hopelijk nog vele malen in 
ons midden.
Terwijl onze marketentsters Yvette en 
Brenda ons voorzien van allerhande 
lekkernijen doet Jaap verslag van de 
ledenraad van onze vereniging met als 
belangrijkste mededeling dat de voor-
zitter van onze vereniging nog twee 
jaar in functie zal blijven.

Het laatste drankje wordt ons aan-
geboden door Cor, die tien weken in 
warmer oorden heeft vertoeft en dat 
is te zien ook. Toch staat hij even stil 
bij het feit dat alles anders met hem 
had kunnen aflopen. 
Hij is namelijk blij dat hij enkele jaren 
geleden wonderwel is genezen van 
een levensbedreigende ziekte en daar-
door kan en mag blijven genieten van 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinde-
ren. Cor, ook wij zijn blij voor en met 
jou dat het zo is afgelopen en drinken 
je van harte toe en hopen je nog vele 
malen in ons gezelschap te hebben.
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Ook aan deze geslaagde bijeenkomst 
komt helaas een einde. Na “Houd op 
Vuur” wordt de stelling verlaten en 
marcheert een ieder tevreden af naar 
zijn haardstede.

Nabrander: met elf man bezoeken we 
zoals aangekondigd het Rijdersmu-
seum, het Bureau Veiligheid van het 
ASK en de manege van de Rijders op 
donderdag 18 april. In het museum 
luisteren en kijken we na de ontvangst 
met koffie en cake naar een interes-
sante presentatie over de historie van 
de Rijders en het museum door de 
directeur, tevens onze voorzitter Ma-
rius. 

Als dank biedt oud-voorzitter Jos Ma-
rius een koperen plaatje ten behoeve 
van de collectie aan met daarin gegra-
veerd “Jubileum Inspectie der Artille-
rie 3 februari 1814-1938”. Jos had dit 
van de helaas in 2017 overleden Frits 
Richert gekregen bij zijn afscheid als 
voorzitter van onze afdeling. Na be-
zoek aan de expositie sluiten we af 
met een glaasje Gele Rijders Kruit en 
verplaatsen we naar de serre van de 
officierskantine, waar ons een voor-
treffelijke lunch wacht. In het Bureau 
Veiligheid van het ASK volgt een inte-
ressante presentatie door de adjudant, 
waarna tot slot de manege wordt be-
zocht. Na een rondleiding, verzorgd 
door de manager Angela langs de 
paarden - ruinen die volgens haar net 
als bij de mens gezeglijker zijn dan 
merries - en enkele stukken geschut 
kan oud-voorzitter Jos, na in de loop 
van een van de stukken te hebben ge-
keken niet nalaten op te merken dat 
de trekken in geen velden of wegen 
meer te bekennen zijn. Het bezoek 
wordt in de kantine van de manege 
afgesloten met dank en applaus voor 
Marius en de manager Angela.

MEIBIJEENKOMST DE 623E
Het is de tweede vrijdag van de 
maand en dus op naar onze bodega 
in Arnhem, die bij aankomst ook ga-
lerie blijkt te zijn. Zelfs de wanden 
van onze eigen hoek hangen vol met 
“schilderijen” van schaars geklede da-
mes, geproduceerd door een lokale 
“kunstenaar”. Ontheiliging van onze 
hoek waar onze maagd over waakt 
menen sommigen, maar Cees kan het 
zoals u ziet wel waarderen.

Sinte Barbara blijkt tegen de “twee-
de vrijdag van de maand-traditie” in 
onverlicht in haar huisje te staan, 
hetgeen Cees doet opspringen om 
hier iets aan te doen. Wat blijkt? De 
batterijen zijn leeg, waarop Cees ver-
volgens in speedmars afmarcheert 
naar de dichtstbij zijnde winkel om 
batterijen te kopen. Een zucht van 
verlichting slaken allen wanneer onze 
maagd dankzij het technisch vernuft 
van onze penningmeester weer in het 
zonnetje staat.

We zijn met z’n negenen, blikken 
terug en kijken vooruit. Pasen, Ko-
ningsdag, Dodenherdenking en Be-

vrijdingsdag zijn verleden tijd, maar 
met als tussenstop Moederdag is de 
koek met Pinksteren toch echt op. De 
jaarvergadering van onze vereniging 
blijkt tot onze teleurstelling te zijn 
verplaatst naar juni, de maand dat ve-
len van ons vakantie vieren. Jammer, 
maar helaas.

Na het gebruikelijke eerste drankje 
op eigen kosten serveert Brenda ons 
daarna het eerste rondje, door haar 
aangeboden ter gelegenheid van haar 
verjaardag op Koningsdag. Tot ons al-
ler verbazing tovert Cees vervolgens 
een prachtig boeket tevoorschijn dat 
hij haar namens ons aanbiedt. Brenda, 
je bent een top gastvrouw, van harte 
gefeliciteerd en we hopen dat je ons 
nog vele jaren mag blijven verwennen 
met je drankjes, hapjes en niet te ver-
geten altijd opgewekte humeur.

Jaap is voorzien van een indrukwek-
kend verband om zijn linker wijs-
vinger, dat begrijpelijkerwijs bij ons 
allen de nodige vragen oproept. Jaap 
legt geduldig uit welk onheil hem is 
overkomen, maar vanwege medisch 
geheim kan de reden anno 2019 niet 
aan het papier worden toevertrouwd. 
Beterschap gewenst Jaap.

Mede om Cees’ humeur naar aanlei-
ding van zijn vermeende onwettige af-
wezigheid in april op te krikken biedt 
George een drankje aan. Hij hoopt 
morgen de leeftijd van 72 jaar te be-
reiken en waardeert de van ons ont-
vangen kameraadschap het afgelopen 
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voor hem zo moeilijke jaar. Van harte 
George en hopelijk nog vele jaren in 
ons midden.

Geanimeerde gesprekken te over, 
heerlijke door Brenda geserveerde 
hapjes en bitterballen en tot slot een 
drankje voor ons allen van Frans die 
op 15 mei a.s. 60 jaar getrouwd hoopt 
te zijn. Van harte Frans, wij wensen 
jullie een fijne dag met de kinderen en 
kleinkinderen.

Het is al weer na zevenen als we suc-
cessievelijk tevreden huiswaarts ke-
ren.
Het was het ook deze keer meer dan 
waard elkaar te ontmoeten in onze 
bodega.

JUNIBIJEENKOMST DE 624E
Het is juni en prachtig zomer- en va-
kantieweer, dan zijn begrijpelijkerwijs 
de verwachtingen qua opkomst min-
der hoog gespannen. Wat schetst ech-
ter onze verbazing: binnen een mum 
van tijd zijn we met z’n tienen.

Voorzitter Marius ontbreekt noodge-
dwongen om medische redenen en 
onze secretaris a.i. Jaap, tevens foto-
graaf toert met echtgenote en caravan 
door Bretagne. Gevolg van dit al: geen 
traditioneel welkomstwoord van onze 

voorzitter en foto’s van mindere kwa-
liteit. Het zij zo, maar het mag de pret 
niet drukken.

George is net terug van zijn vakantie in 
Frankrijk, waar de mistral zo sterk was 
dat een raam uit zijn caravan werd ge-
blazen en penningmeester Cees meldt 
dat hij a.s. zondag  met  vakantie gaat 
en derhalve tot zijn spijt zal ontbreken 
op de jaarvergadering in Den Haag. 
Hoewel te laat met inschrijven is uw 
verslaggever voornemens met Evert 
26 juni a.s. Den Haagwaarts te reizen, 
want het programma is veelbelovend.

Na het gebruikelijke eerste drankje op 
eigen rekening biedt uw verslaggever 
een drankje aan omdat hem dat in 
mei niet lukte, het weer zo mooi is, hij 
blij is met de grote opkomst en dat hij 
het daarom hierbij laat.

De nieuwe haring is weer in het land 
en traditiegetrouw laat Brenda een 
schaal met dit zeebanket rondgaan. 
Ondanks dat ontbreken de traditio-
nele bitterballen ook deze keer niet.

Het zal de lezer inmiddels duide-
lijk zijn dat we qua gezelligheid een 
top-bijeenkomst hebben, waar we 
het weer tot de volgende maand mee 
moeten doen. Het is niet anders of zo-
als een onzer het ooit betitelde: het is 
zoals het is.

VOA OLDEBROEK

BIJEENKOMST 7 FEBRUARI 2019
In maart hebben we steeds onze Al-
gemene Ledenvergadering. Omdat 
deze door omstandigheden een week 
later plaats vond, kon onze voorzitter 
vanwege een zeer belangrijke golfac-
tiviteiten in Zuid Europa niet lijfelijk 
aanwezig zijn. Dit gemis werd ruim-
schoots gecompenseerd door zijn be-
moedigende toespraak per video.

Waarschijnlijk hierdoor verliep de 
vergadering buitengewoon vlot en 
gezellig ondanks een kleine vermin-
dering van het vermogen. Maar daar-
door hadden allen het afgelopen jaar 
ook kennis kunnen nemen van de in-
breng van boeiende sprekers.
Lkol. Ronald Schuurman verliet ons 
bestuur, was inmiddels op cursus en 
komt een volgende keer in persoon 
afscheid nemen. Ronald bedankt voor 
je zorg achter de schermen. Ronald 
wordt opgevolgd door Lkol. Marco 
Hoekstra, de nieuwe commandant 
van het ASK. Marco welkom! Onze 
penningmeester Paul werd herkozen, 
zelfs nadat hij een goed verhaal had 
opgehangen waarom we het afgelo-
pen jaar iets armer waren geworden.
Om de feestvreugde nog meer te ver-
hogen konden we intussen genieten 
van een rondje van Fred, Henk en onze 
jongste kanonniet Hans. Het aanbod 
van nog meer rondjes moesten we om 
gezondheidsredenen afslaan.
De avond werd afgesloten met een uitste-
kend diner. Zelfs onze bekende spraakwa-
terval kon hieraan geen afbreuk doen.

Gijs de Jong

72

Nieuws uit de Afdelingen



BIJEENKOMST 2 MEI 2019
In mei is immer de jaarlijkse kloot-
schietwedstrijd op De Knobbel, bin-
nenkomst rond 15.00 uur. Doch reeds 
lang voor de tijd liepen de matadoren 
zich reeds warm rond de ballenmast. 
Tevoren had Nico V. reeds de com-
mandant ASK overgehaald de poort 
naar de Kingsroad ver open te stellen. 
Je weet immers nooit of door een on-
gelukkige zwaai de pijlen uit de poort 
worden geworpen.

Nadat Fred M. en Halbo B. de teams 
hadden samengesteld, koos ieder 
team, alvorens aan te vangen, eerst 
nog een naam. Het is altijd handig om 
de teams uit elkaar te kunnen hou-
den. Er werden bijzonder creatieve 
namen gekozen, zoals de C-tjes, de 
O-tjes, Muurbloemen, Uden vooruit 
en Vuur en Beweging. Duidelijk werd 
dat het team Vuur en Beweging direct 
een sterke indruk maakte en ging der-
halve ook als eerste van start. 

Wegens een sterke tegenwind, ex-
treme koude en een zeer moeilijk 
begaanbaar terrein was, door een 
vooruitziende blik van Marian B., 
geassisteerd door Henk W., een revi-
tailleringskamp ingericht alwaar een-
ieder kon bijtanken met een drankje 
dat werd toegeschreven aan onze pa-
trones.

Verwarmd, gelaafd en moreel opge-
pept togen de deelnemers verder. Met 
nieuw elan werd er wederom gewor-
pen en nog wel bergopwaarts waarbij 
het terugrollen van het projectiel niet 
meer van toepassing bleek te zijn. 
Deze nieuwe regel werd ontvangen 
met grote acclamatie.
Het laatste schot tegen het monu-
mentje bleek niet geheel zonder ge-
vaar mede omdat de dappersten onder 
ons niet schroomde in de vuurlinie te 
lopen. Daarnaast verdwenen verschil-
lende projectielen al dan niet door een 
verkeerde berekening van de czb of 

draaiing der aarde in het struweel het-
geen voor sommigen weer een leuke 
oefening was om zich te camoufleren, 
hetgeen overigens ook nog, vanaf de 
Ireneweg, bespied werd door de oud 
hofmeester Johan K.

Nadat alle teams binnen waren, kon 
iedereen nog de strijd aangaan voor 
de individuele verste worp.
Daarna konden Fred en Halbo hun 
cognitieve vaardigheden botvieren op 
de niet al te duidelijk ingevulde for-
mulieren. Het gerucht ging dat som-
migen hun formulier met opzet min 

of meer onduidelijk hadden ingevuld 
in de hoop dat de leiding dan per on-
geluk hen zou bevoordelen. Anderen 
vonden het vreemd dat ze de leiding, 
tijdens rekenen, geen drankje moch-
ten aanbieden. Deze potentiële omko-
pers werden echter scherp in de gaten 
gehouden. Het meest provocerend 
was wel dat aan enkelen die er toch 
nog redelijk fris uitzagen, ondanks de 
zware inspanning, werd gevraagd of 
dat ze waren bijgevoerd met verboden 
middelen. Voorst ging alles er redelijk 
ontspannen en sportief aan toe. Naar-
mate de tijd verstreek liep toch de 
spanning op.
Uiteindelijk bleek de uitslag als volgt: 
de C-tjes:53, de O-tjes: 48, Muurbloe-
men: 76, Uden vooruit: 60 en Vuur en 
Beweging: 57.
Bij de individuele worp was de verste 
afstand in het voordeel van Marlies en 
Gijs. Laatste werd gevraagd of hij zijn 
testosteronniveau wilde laten contro-
leren, doch na enige discussie mocht 
hij, om reden van privacy, weigeren. 
Bovendien wilde de leiding geen pre-
cedent scheppen.
De prijsuitreiking was plezierig en 
werd bovendien gebruikt om, zonder 
verdacht te zijn, een andere dame te 
zoenen. De heren onderling lieten 
deze pret aan zich voorbijgaan.
Voorzitter Piet W., helemaal vereen-
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zelvigd met het spel, beëindigde het 
officiële gedeelte met een bedankje 
aan de spelleiding en prees de spor-
tiviteit van de deelnemers voor zover 
die dat had kunnen waarnemen.

Door deze opwindende wedstrijd en 
een voortreffelijke maaltijd met on-
derhoudende gesprekken, inclusief 
het aangaan van nieuwe vriendschap-
pen ging het licht in de cantine laat 
uit.

NB
Wegens bescherming van de 
privacy zijn alleen de voornamen 
vermeld of erger (!) en om verwar-
ring te voorkomen soms alleen de 
eerste letter van de achternaam.

BIJEENKOMST 6 JUNI 2019
Hoewel de meeste leden van de afde-
ling Oldebroek de veertig al zijn gepas-
seerd, zijn ze nog steeds paraat om zich 
nieuwe ontwikkelingen toe te eigenen. 
Zo togen de meest nieuwsgierigen op 6 
juni naar Zwolle om zich bij I-watch te 
laten informeren over een nieuw con-
cept betreffende veiligheid in Neder-
land en omstreken.
I-watch is een non-profit stichting die 
is gericht op de publiek private samen-
werking op het gebied van cameratoe-
zicht in het publieke domein.
In een schitterende ambiance wer-
den we ontvangen door de dames Ter 
Schegget, officemanager en Hegeman, 
projectleider. Nadat we op ons gemak 
waren gesteld door zitting te kunnen 
nemen op gemakkelijke zetels on-
der het genot van een drankje, begon  
mevr. Hegeman aan een goed door-
wrocht betoog gelardeerd met mooie 

foto’s en tenslotte ook nog live beelden.
I-watch is een stichting zonder 
winstoogmerk. Het bestuur getuigt in 
zijn samenstelling reeds van een pu-
bliek private samenstelling. (Op grond 
van de AVG worden hier geen namen 
vermeld!) 
I-watch legt de nadruk op het optima-
liseren van de veiligheidsketen door 
een intelligente techniek, concept en 
samenwerking door middel van zijn 
expertise op het gebied van: publiek 
private samenwerking, cameratoe-
zicht, collectief beveiligen en onder-
zoek. Dit krijgt gestalte in de verschil-
lende schillen, afstandsruimten van 
camerabewaking.
Een heikel punt in deze vorm van toe-
zicht is dikwijls het omslagpunt van 
het observeren van het publieke do-
mein én de privacy die we in ons land 
ook erg hoog achten. Dit komt ook 
aan de orde in de nauwe samenwer-
king met de politie, immers die kan 
en mag alleen optreden op grond van 
haar door de wet toegekende bevoegd-
heden. Vandaar dat de camerabeelden 
worden beoordeeld onder regie van 
de politie voordat, indien nodig, ande-
re diensten worden geïnformeerd. Op 
deze wijze kunnen politie, beveiligers 
of hulpdiensten efficiënt en effectief 
worden ingezet.
Samengevat hebben we kunnen con-
stateren dat het cameratoezicht via 
I-watch in het publieke domein is ge-
richt op handhaving en bij bedrijven 
op beveiliging en bescherming. Na 
de prachtige lezing ontvingen de toe-
hoorders als aandenken nog een bal-
pen (zonder camera) om al schrijvend 
rekening te kunnen houden met eigen 
en andermans privacy.

Teneinde al deze informatie bij een 
drankje en tijdens een etentje te la-
ten bezinken werd onze bijeenkomst 
afgesloten bij en in Het Engels Werk.

AFDELING UTRECHT 
EN NOORD-HOLLAND

MEI-ACTIVITEIT
Een delegatie van onze afdeling be-
zocht het Waterlinie-museum in Fort 
Vechten (bij Bunnik). Een “State-of-
the Art”-museum, een aanrader dat 

ook voor kinderen zeer interessant 
is. Wij hadden ons voorzien van een 
rondleider, waardoor wij ook binnen 
in het fort konden kijken en zien hoe 
daar werd geleefd in de tijden van 
WO-1 en de aanloop naar WO-2. Het 
museum geeft een goed beeld van 
zowel de Hollandse Waterlinie als de 
later aangelegde Nieuwe Hollandse 
waterlinie; bij deze laatste werd ook 
de stad Utrecht in de bescherming 
opgenomen. Dolend door de donke-
re gangen troffen wij de tekst van het 
Vesting-Artillerie-lied.

Hendrik Quint en Marten Hilbrands 
hebben dit tijdens het diner in onze 
vertrouwde Biltse Hoek voorgedra-
gen, zingend op de melodie van ons 
eigen Veldartillerie-lied, hetgeen 
bleek te kunnen.
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AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

JULI 2019
Utrecht / NH 06 juli vanaf 17:30 uur Bijeenkomst met dames, Van der Valk De Biltsche Hoek, de Holle 

Bilt 1, De Bilt
Oldebroek 04 juli vanaf 16:00 uur Afdelingsbijeenkomst met partner, BBQ, Officierscantine LBO
Rotterdam 04 juli vanaf 17:00 uur Humanitas-Kristal, Cypruslaan 400 Nesselande, Rotterdam
Gelderland  12 juli Bodega Bij Ons (Voorheen Chez Armand), Koningstraat 87/88, Arn-

hem
’s-Gravenhage 18 juli vanaf 17.00 uur Gewone bijeenkomst in gebouw147 van de Frederikkazerne
Zuid-Oost 22 juli aanvang 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

AUGUSTUS 2019
Oldebroek  01 aug, 16:00 uur Afdelingsbijeenkomst, Officierskantine LBO
Rotterdam 01 aug Humanitas-Kristal, Cypruslaan 400 Nesselande, Rotterdam
Gelderland  09 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 aanvang 18.00 uur  Chin. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven 

SEPTEMBER 2019
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 07 september Reünie Artillerie / Open Monumentendag LbO
‘s-Gravenhage  13 sept vanaf 17:00 uur  Lunchbijeenkomst met de VOC in de Haagsche Club, Lange Voor-

hout 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 september Golftoernooi; Ontvangst vanaf 10:30 uur op de nieuwe baan “De 

Kroonprins” in Vianen
Zuid-Oost 24 sept aanvang 18.00 uur  Chin. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

OKTOBER 2019
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 aanvang 18.00 uur  Chin. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven (bij Born)

ZIE OOK VOOR UPDATE WWW.VOAWEB.NL
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Alle Artilleristen herkennen het beeld op deze foto. Het gaat over samenwerking en 
ijzersterke verbindingen smeden tussen voorkant en achterkant van de kogelbaan, 
tussen vuursteun en manoeuvre en vooral: tussen mensen.

BEDIENING ACHTER!


