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De Sinte Barbara is laat dit jaar, wat is er aan de hand? Inderdaad de Barbara is een stuk later dan gepland. De 
reden hiervoor is in haar geheel toe te schrijven aan uw eindredacteur. Ik ben door verdrietige familieomstan-
digheden een tijdje letterlijk “uit het veld geslagen” geweest. Een nieuwe gewaarwording voor me, maar wel 
een die er voor zorgde dat er weinig meer uit mijn handen, laat staan mijn pen vloeide.

Ieder nadeel heeft zijn voordeel, 
zoals de filosoof des vaderlands al 
schreef. U hoeft nu een heel stuk 

minder lang op het volgende nummer 
te wachten.

Defensie staat tussen het geweld van 
boeren, stikstof, PFAS, onderwijs en 
bouwend Nederland misschien niet 
op de voorpagina van het nieuws, 
maar schijn bedriegt. In Den Haag 
staat het wel degelijk op de agenda. 
Onze premier en onze minister heb-
ben bij de NAVO beloofd dat ze zullen 
toewerken naar een budget van 2% 

van het BNP. Nu weten we allemaal 
dat een politieke belofte nog heel iets 
anders is dan een zekerheidje, maar 
het is wel iets dat onze hoogste com-
mandanten kunnen gebruiken in hun 
overleg in Den Haag.

Reden te meer om ons nette pak maar 
eens aan te trekken voor een inter-
view met onze Staatssecretaris Barba-
ra (what’s in a name) Visser. Verwacht 
geen wereldschokkende uitspraken, 
het blijven politici, maar lees tussen 
de regels door.

Dit nummer weer veel aandacht 
voor het Korps Luchtdoelartillerie. 
Onze samenwerking gaat steeds be-
ter en levert dus ook meer op. Voor 
volgend jaar is nu al een samenwer-
kingsverband afgesproken om een 
Vuursteunevent met als zwaartepunt 
luchtverdediging op basis De Peel te 
organiseren.

Het hoofdartikel is weer een serie. In 
twee delen zal professor Wim Klinkert 
zijn licht laten schijnen op de Neder-
landse Reserveofficier. Ik denk een 
zeer interessant onderwerp gezien het 
ledenbestand van de VOA, maar ook 
met het oog op de toekomst. Wellicht 
wordt de reserveofficier weer heel 
belangrijk voor de Koninklijke Land-
macht.

In dit nummer dan toch echt het ar-
tikel “Als de Russen komen”. Vorige 
keer al aangekondigd, zelfs prominent 
op de cover, maar in het blad geen let-
ter. Dat maken we nu goed. Een stukje 
Koude Oorlog en dat misstaat niet 25 
jaar na het vallen van de muur. 

Ik wens u veel leesplezier.
Teun Baartman
eindredacteur

AAN DE LATE KANT…
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INFORMATIEVERSTREKKING 

OF ONGEPASTE KRITIEK?

Nog niet zo lang geleden was het goed gebruik dat actief dienende militairen niet in de publiciteit traden als 
het ging om het wel en wee van de krijgsmacht, zeker niet met een niet-positieve of kritische boodschap. Mi-
litairen voeren immers gewoon uit wat hen door de politieke leiding wordt opgedragen en doen dat met de 
middelen, hoe schaars ook, die hen daarvoor ter beschikking worden gesteld. Zou een militair publiekelijk zijn 
mening geven over wat in zijn ogen een tekortkoming is, dan zou hij de politieke leiding van Defensie voor 
de voeten lopen, zo heette het en dat zou dan slecht zijn voor de organisatie. Ex-militairen treden altijd al in 
de publiciteit, niet gehinderd door opgelegde of gevoelde beperkingen vanuit de organisatie, maar zij worden 
niet altijd serieus genomen door hun nog actief dienende vakbroeders als de kennis waarop zij hun mening 
baseren verouderd blijkt te zijn. Steeds vaker lijkt van het gesloten bolwerk van Defensie zoals dat wordt 
gezien af en toe de poort open te staan en zijn er actief dienende officieren die zich in de media uitspreken. 
Onvermijdelijk komt dan de vraag op waar de grenzen liggen van de informatie die zij daarbij verstrekken. De 
afgelopen periode hebben commandanten van ons Wapen interviews gegeven in de landelijke dagbladpers. 
Aangezien in de top van de organisatie, naar verluidt, wat reuring optrad over het blijkbaar onverwachte 
resultaat van in ieder geval één der interviews, wil ik die interviews eens bekijken en een grensverkenning 
uitvoeren.

Over welke interviews praten we? Het eerste inter-
view stond in een artikel in de Telegraaf van 23 
juni onder de titel ‘De kanonnen bulderen weer’. 

Commandant Vuursteuncommando (C-VustCo), Kolonel 
Paul Hoefsloot geeft daarin een stand van zaken van de 
grondgebonden vuursteun en hij noemt de uitbreiding 
met extra pantserhouwitsers (uit depot). Naast de mening 
van C-VustCo, geeft het artikel achtergrondkleuring door 
bijvoorbeeld de voor militairen pijnlijke bezuinigingsdrang 
binnen Defensie te noemen. Het vermeldt ook een toege-
nomen Russische dreiging waarvoor de ‘kanonnen’ goed 
van pas komen. Het artikel beschrijft vervolgens de sterke 
reducties binnen de artillerie sinds de val van de Berlijnse 
muur en de prioriteit die NAVO momenteel geeft aan de 
verhoging van de slagkracht, met een toelichting van Ko-
lonel Hoefsloot over het belang daarvan in het licht van de 
huidige dreigingen. Hij stelt daarbij dat om een aanval uit 

het oosten te kunnen pareren de artillerie niet alleen gro-
ter in aantal moet worden, maar ook sneller moet kunnen 
manoeuvreren en vuren. Hij geeft verder een beeld van de 
technische ontwikkelingen binnen de artillerie, zoals ver-
groting van dracht en precisie en gaat in op de rol ervan 
tijdens recente inzet in Uruzgan. Tenslotte schetst Kolo-
nel Hoefsloot de gewenste verdere ontwikkelingen op het 
gebied van extra zware mortieren en raketartillerie en be-
sluit dan dat het afwachten is of daarvoor geld beschikbaar 
komt. Een prima en positief artikel dat een goed overzicht 
geeft.

Het tweede interview met als titel ‘Nederland kan raket-
aanval niet aan’ stond in een artikel in de Telegraaf van 20 
augustus. Hierin schetsen commandant Defensie Grond-
gebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) Kolonel 
Jan Blom en zijn plaatsvervanger Luitenantkolonel Jos 
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Kuijpers een beeld van de situatie en ontwikkelingen bin-
nen de grondgebonden luchtverdediging. Ook in dit arti-
kel wordt er positief nieuws gemeld en kunnen we bijvoor-
beeld lezen dat de eerste gemoderniseerde Patriot Fire Unit 
is ingestroomd. Kolonel Blom stelt dat die modernisering 
hard nodig is omdat de luchtdreiging groter is dan ooit, 
een dreiging die nog wordt versterkt door allerlei techni-
sche ontwikkelingen. Luitenantkolonel Kuijpers en Kolo-
nel Blom stellen 
dan ook dat het 
kwalitatief wel 
goed zit, maar 
dat er onvol-
doende middelen 
zijn en dat we 
met de huidige 
capaciteit moe-
ten kiezen: die is 
te klein om het 
eigen grondge-
bied te verdedi-
gen tegen raket-
ten en aanvallen 
van vijandelijke 
vliegtuigen. De 
informatie in 
het artikel maakt 
duidelijk dat de 
in 2009 samengevoegde luchtverdediging van land- en 
luchtmacht bij uitstek slachtoffer is geworden van de be-
zuinigingen en dat ook de Nederlands-Duitse samenwer-
king onvoldoende extra slagkracht oplevert. In het artikel 
lezen we vervolgens dat de leiding van het DGLC, zoals 
het militairen betaamt, niet zegt wat er nu moet gebeu-
ren en ook niet hoe de schaarse middelen moeten worden 
toegewezen, want, de geïnterviewden citerend, ‘dat is aan 
de politiek’. Ook dit was een prima artikel dat eveneens 
een goed beeld schetst van de huidige situatie. Er kwam 
echter een vervolg op in de pers toen in een redactionele 
reactie werd gesuggereerd dat het binnen het Ministerie 
van Defensie even slikken was toen ze het artikel lazen. 
In de reactie wordt het beeld verworpen dat het hier om 
een verkapte lobby van officieren voor meer geld zou gaan; 
hier was sprake van officieren die gewoon hebben gedaan 
wat was beloofd: vertellen hoe het ervoor staat met onze 
luchtverdediging. De redactionele reactie eindigt dan met 
de opmerking dat de meeste militairen zeggen waar het op 
staat en er geen geheim van maken dat de door bezuini-
gingen geplaagde marine, land- en luchtmacht er nog niet 
bovenop zijn, ‘ook al vindt in Den Haag niet iedereen dat 
even leuk’. 

Het laatste interview dat ik onder uw aandacht breng is 
dat van 20 augustus in het NRC onder de kop ‘Bij toene-
mend personeelsgebrek bij defensie kan dienstplicht terug 
keren’. Het is een vraaggesprek met onze, toen nog, Com-
mandant Landstrijdkrachten Luitenant-generaal Leo Beu-
len. Het gesprek gaat onder andere over het grote aantal 
van meer dan 8000 vacatures binnen Defensie waardoor 

de Nederlandse bijdrage aan internationale missies onder 
druk kan komen te staan en waardoor bij verdere toename 
Nederland zal moeten nadenken over het opnieuw active-
ren van de dienstplicht. Na een gedachtewisseling over de 
huidige personeelsproblematiek en de mogelijkheden daar 
wat aan te doen, komen de vragen aan de orde ‘hoe het 
is gesteld met het aanzien van de krijgsmacht in Neder-
land’, antwoord: ‘veel groter dan militairen zelf denken’, 

en ‘hoe het dan 
komt dat toch te 
weinig mensen 
komen werken 
bij defensie’. Lui-
tenant-generaal 
Beulen noemt 
het huidige pro-
bleem van de 
concurrentie van 
andere sectoren 
in de maatschap-
pij en ziet als mo-
gelijke oplossing 
technologische 
vernieuwingen 
waardoor bij-
voorbeeld met 
kleinere beman-
ningen van wa-

pensystemen kan worden volstaan. Op de vraag waarom 
zoveel mensen weglopen is zijn antwoord dat het tijd kost 
voordat maatregelen effect sorteren en dat het onvoorstel-
baar veel moeilijker blijkt te zijn iets op te bouwen dan om 
iets stil te zetten. We moeten daarom volgens hem minder 
heftig reageren op signalen van buiten, zoals opgelegde 
bezuinigingen. Dat is geen kritiek op de opgelegde be-
zuinigingen, ‘je moet gewoon doen wat je gezegd wordt’, 
maar je kunt het anders invullen, zoals bijvoorbeeld door 
een eenheid niet op te heffen maar ‘even uit te zetten’: 
een kleine vaste kern en materiaal in de schuur. Ten slotte 
spreekt Luitenant-generaal Beulen over zijn hoop dat het 
huidige beleid wordt voortgezet en dat de versterking van 
vuurkracht op zee en op het land alsnog aan de beurt ko-
men. Het interview eindigt met wat gefilosofeer over de 
vermeende verburgerlijking van de krijgsmacht, een beeld 
dat in de hand wordt gewerkt door de CAO-discussie en 
over de operaties in Mail en Uruzgan. Een goed interview 
met afgewogen antwoorden van een bevelhebber met ken-
nis van zaken, die de complexiteit van de problematiek 
doorziet en het politiek-militair niveau kent.

Wat kunnen we nu concluderen uit deze interviews? Het 
is mij niet bekend van wie het initiatief uitging om de in-
terviews te houden; er kan een verzoek zijn geweest uit de 
media, een opdracht van de defensietop of een verzoek van 
de geïnterviewde zelf. In alle gevallen gaat het noodzakelij-
kerwijs om het beter informeren van het publiek over De-
fensie, anders was er geen reden voor een interview. Dat is 
belangrijk, aangezien het overgrote deel van de Nederlan-
ders weinig weet van de krijgsmacht en van een aantal za-
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ken een verkeerd beeld heeft. Daarom stel ik dat officieren 
het initiatief mogen nemen met informatie naar buiten te 
treden, gelet op hun verantwoordelijkheid voor het goed 
functioneren van de krijgsmacht en voor het personeel dat 
onder hen is gesteld. Als zij dat doen, is dat niet ter meer-
dere eer en glorie van zichzelf, maar om de effectiviteit van 
de krijgsmacht te vergroten. Je zou in dit verband van een 
soort maatschappelijke plicht kunnen spreken, net zo goed 
als bijvoorbeeld ook een brandweerman of politieman de 
plicht hebben tekortkomingen te melden die hun functi-
oneren in gevaar brengen en daarmee de veiligheid in het 
land. Als de officier het publiek informeert, doet hij dat in 
zijn rol van militair professional en vakman. Zijn informa-
tie volgt uit de hem gegeven taken, de veiligheidssituatie 
in de wereld en ontwikkelingen daarin en de middelen 
die hem daarvoor ter beschikking zijn en worden gesteld. 
Daarop gebaseerd is de militaire professional zeer goed in 
staat aan te geven wat hij nodig heeft om zijn taken uit 
te voeren; hij kent bovendien de markt en weet wat er is 
of gaat komen en wat hij ermee kan en moet doen. Voor 
hem hoort geld geen rol te spelen: hij maakt duidelijk wat 
de behoefte is, zonder op voorhand al een voorbehoud te 
maken ‘omdat we het toch wel niet zullen krijgen’, maar 
voert uiteindelijk loyaal zijn taken uit met wat hij krijgt. 
Hij realiseert zich daarbij dat hij geen geclassificeerde 
informatie mag verstrekken en dat de toewijzing van (fi-
nanciële) middelen het resultaat is van een afwegingspro-
ces, zowel binnen als buiten Defensie, zonder dat hijzelf 
(geheel) kan overzien welke factoren een rol speelden bij 
de besluitvorming en welke prioriteiten daarbij werden 

gesteld. Door het daardoor genuanceerde verhaal dat hij 
naar buiten brengt, maakt hij de burger duidelijk waar 
de eventuele knelpunten liggen en het is dan volgens de 
democratische spelregels aan de burger daarmee vrede te 
hebben of de politieke leiding erop af te rekenen. Dit is na-
tuurlijk een beschrijving van de ideale situatie waarin goed 
geïnformeerde burgers een afweging maken over wat het 
beste is voor het land en zijn bewoners. Dat betekent dus 
min of meer een passieve informatieverstrekkingsrol voor 
de officier, maar het is wel zoals ons democratisch bestel, 
waaraan we ons als officier hebben verplicht, werkt. 

Dat gezegd zijnde, luidt mijn conclusie dat de geïnter-
viewden niet te ver zijn gegaan in hun informatieplicht. 
Zij hebben laten zien wat er goed gaat en waar de schoen 
(nog) wringt en gaven aldus een genuanceerd beeld zon-
der kritiek te uiten. Ik begrijp de vermeende ontsteltenis 
in Den Haag dan ook niet over het luchtverdedigingsar-
tikel. Nog los van het feit dat het wat de strekking betreft 
niet wezenlijk verschilt van het VustCo-artikel, waarover 
blijkbaar geen gedoe is geweest, zou het verzwijgen van de 
tekortkomingen het artikel waardeloos hebben gemaakt 
en de onwetendheid bij de burgers versterkt. We hebben 
voor die burgers toch niets te verbergen? De toekomst zal 
leren of die burger het signaal oppakt.
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De laatste weken raken de media niet uitgesproken over collateral damage of in goed Nederlands, neven-
schade. De redenen hiervoor zijn de dodelijke gevolgen van een aantal bombardementen door Nederlandse 
F-16’s waarbij grote hoeveelheden burgerslachtoffers te betreuren zijn.

De Nederlandse regering heeft 
democratisch besloten, met 
instemming van de tweede 

kamer, dus met instemming van ons, 
om deel te nemen aan een oorlog. We 
zagen dus blijkbaar geen andere mid-
delen meer, in handen van de staat, 
om iets aan deze situatie te doen. 

De krijgsmacht, als zwaardmacht van 
de staat, krijgt de opdracht om deze 
oorlog te voeren. Het wezen van oor-
log is het toebrengen van leed, de kern 
is verschrikking. Dit is perfect zicht-
baar in de gevolgen van deze bombar-
dementen. Die verschrikking, dat toe-
brengen van leed is dus een bewuste 
beslissing van ons als het Nederlandse 
volk. 

Het belangrijke punt lijkt nu opeens 
te zijn wie wie, wel of niet geïnfor-
meerd heeft en wanneer dan. Het leed 
wordt teruggebracht tot politieke mo-
res. Hier gaat het echter niet om. De 
informatie over burgerslachtoffers of 
over nevenschade moet niet achteraf 
gegeven worden maar vooraf. 
Het besluit om mee te doen met een 
oorlog impliceert dit soort leed, niet 
als een fout of als een ongelukje maar 
per definitie!!!

Iedere keer als Nederland een besluit-
vormingsproces start om haar krijgs-
macht in te zetten zien we het zelfde 
mechanisme. De militaire operatie 

wordt neergezet als iets wat helemaal 
niet zo gevaarlijk is. Een opbouwmis-
sie of een monitor en trainingsmissie 
of als het inrichten van een veilige 
zone of eentje uit het verleden, een 
politionele actie. De reden hiervoor is 
niet zo duidelijk maar het lijkt het er 
op dat de politici zichzelf en daarmee 
ook ons zand in de ogen willen strooi-
en. De Nederlander houdt niet zo van 
militaire inzet dus dan noemen we 
het maar anders. Eenmaal dit pad ge-
kozen is het daarna natuurlijk moei-
lijk om open te zijn over zaken die niet 
zo goed lopen als gehoopt en al hele-
maal over slachtoffers. We leggen de 
nadruk op geweldsinstructies, Rules 
of Engagement, Rode Kaart-houders, 
oorlogsrecht, etc. etc. Maar we verge-
ten te vertellen dat we er voor gekozen 
hebben om de zwaardmacht in te zet-
ten en dus daarmee gekozen hebben 
voor geweld, slachtoffers aan beide 
zijden en leed, heel veel leed. Dit moet 
de boodschap zijn voordat we aan een 
militaire inzet gaan deelnemen. Daar-
na komt het melden van slachtoffers 
ook niet meer als verrassing. 

Als je als land er een Krijgsmacht op 
na houdt heb je ook de plicht om uit 
te leggen wat de modus operandi is 
waaronder een Krijgsmacht opereert. 
Het is een machtsmiddel dat nooit 
zal leiden tot de uiteindelijke oplos-
sing van een probleem tussen staten. 
Oorlog kent geen overwinnaars, al-

leen overlevenden. Oorlog leidt er 
op zijn best toe dat de partijen zoveel 
leed hebben moeten verdragen dat ze 
weer open staan voor het gebruik van 
andere machtsmiddelen, die minder 
destructief zijn.

Natuurlijk houdt de Nederlandse 
krijgsmacht zich aan het oorlogsrecht. 
Als dat geschonden is zijn we de eer-
ste om daar tegen op te treden. Laten 
we echter niet doen alsof we hier niet 
voor gekozen hebben. Een keuze voor 
oorlog is een keuze voor dit resultaat. 

Nu maar hopen dat de omvang van 
de verschrikking zo groot is dat we 
als internationale gemeenschap weer 
kiezen voor het gebruik van ande-
re machtsmiddelen. Dat is namelijk 
waarom oorlog werkt.

- TEUN TZU - 

 
Wie eindeloos informatie verza-
melt over het vijandelijk zwaarte-
punt zit er waarschijnlijk midden 
in. Wie intuïtief zijn eigen zwaar-
tepunt kiest is altijd verrassend.

COLLATERAL DAMAGE IS GEEN FOUT…
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BEËDIGING MILITAIREN OP DE MARKT IN EPE

Met militair ceremonieel werden op vrijdag 14 juni jl. 44 militairen, behorende tot het VuursteunCommando, 
beëdigd op de markt in Epe. Dit gebeurde onder auspiciën van kolonel P.G.F. (Paul) Hoefsloot, Commandant 
Korps Veldartillerie en luitenant-kolonel R.L. (Rob) ten Horn, Commandant Korps Rijdende Artillerie, uit ’t 
Harde.

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

Gastheer voor deze bijeenkomst 
was burgemeester de heer Ir. 
H. van der Hoeve van de ge-

meente Epe. Voor deze bijzondere 
locatie is gekozen omdat de Eed of 
Belofte is gericht aan het Nederland-
se volk en aan de militaire collegae. 

Daarom vinden de Korpscomman-
danten het heel belangrijk dat zowel 
dat Nederlandse volk als de collegae 
bij de beëdiging aanwezig zijn.

Officieren, onderofficieren, korpo-
raals, kanonniers en rijders ingedeeld 
bij de Artillerie werden gezamenlijk 
beëdigd bij het Korps waarbij zij zijn 
ingedeeld. De beëdiging is een van 
de belangrijkste gebeurtenissen in de 
loopbaan van een militair. De militair 
spreekt daarin uit dat hij of zij trouw 
belooft aan de Koning, gehoorzaam-
heid aan de wetten en onderwerping 
aan de Krijgstucht.

Wat de militair in feite uitspreekt is 
dat hij of zij zich in dienst stelt van 
zijn land, zelfs onder de moeilijk-
ste omstandigheden, dat hij zich zal 
houden aan de spelregels die wij met 
elkaar hebben afgesproken en dat hij 
die ook zal verdedigen. Bovenal be-
looft hij echter, dat zijn kameraden 
onder alle omstandigheden op hem 
kunnen rekenen. 
Het militaire beroep is veel meer dan 
een baan, het is een roeping en dege-
nen die moedig genoeg zijn om die 
roeping te volgen verdienen meer dan 
ons respect.
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Tevens werd er tijdens deze plechtig-
heid de bronzen legpenning met lof-
felijk getuigschrift van het Carnegie 
Heldenfonds uitgereikt voor moedig 
handelen en levensreddend optreden 
bij een verkeersongeval op de A28  
waarbij de heer M. van Nieuwburg 
zwaar gewond raakte. De legpenning 
werd uitgereikt door burgemeester de 
heer J. van Oostrum van de gemeente 
Berkelland (Borculo) aan Wmr1 M.R. 
Lalleman,  Kpl A. Monasso en Kpl N. 
van Osch. De heer Van Nieuwburg in-
middels hersteld van zijn verwondin-
gen was samen met zijn vrouw aanwe-
zig als eregast en diep onder de indruk.

Het geheel werd muzikaal opgeluis-
terd door een optreden van de Fanfare 
“Bereden Wapens”.
Na afloop van de ceremonie was er 
een uitstekend verzorgde receptie in 
het gemeentehuis van Epe. 
Voor de genodigden was hier alle gele-
genheid om na te praten en de militai-
ren te feliciteren.

De beide Korpscommandanten, mili-
tairen, genodigden, aanwezige gasten, 
relaties en de deelnemende troepen 
kijken terug op een zeer geslaagde ce-
remonie in een zonovergoten Epe.
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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



BEZOEK GEMEENTE ELBURG AAN HET ASK

Aan het begin van het politieke 
jaar heeft de Raad van de gemeen-
te Elburg altijd een excursie en een 
etentje met elkaar. Burgemeester 
de heer Ir. J.N. Rozendaal van de 
gemeente Elburg had dit jaar zijn 
oog laten vallen op het ASK.

Foto’s: 
de heer T. (Tom) Zonnebeld 
Tekst: 
mw A.M.J. (Anke) Dijkhuizen

Op vrijdag 30 augustus jl. werd de burgemeester en 
zijn voltallige raad met partners, een kleine 50 per-
sonen, ontvangen door kolonel P.G.F. Hoefsloot, 

commandant van het VuursteunCommando (VustCo).

De middag begon met een korte ontvangst in het Museum 
Korps Rijdende Artillerie. Hier werd de groep in tweeën 
verdeeld. De eerste groep kreeg een rondleiding in het mu-
seum verzorgd door  luitenant-kolonel tit. b.d. M. van Pelt, 
directeur van het museum. De overste vertelde zeer bevlo-
gen en de tijd was natuurlijk veel te kort. 
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De tweede groep werd naar het Artillerie Schietkamp (ASK) 
gebracht waar zij een uitleg kregen door luitenant-kolo-
nel M.C. Hoekstra, commandant van het ASK, over de ge-
schiedenis, de veelzijdigheid en de mogelijkheden van het 
schietterrein. Tevens konden zij bureau Veiligheid bezich-
tigen, waar zij een goede indruk kregen van het weidse uit-
zicht. Hier werden zij uitgebreid bijgepraat over de actuele 
ontwikkelingen door adjudant D.J.M. de Vries, Hoofdop-
zichter Veiligheid ASK. Na ongeveer een uur wisselden de 
beide groepen van locatie. 

Allen waren zeer geïnteresseerd en verrast door hetgeen zij 
hoorden en zagen. Er werden ook vele vragen gesteld. Het 
programma liep duidelijk uit echter niemand vond dat een 
bezwaar.

Op verzoek van de burgemeester werd de dag afgesloten 
met een aperitief en een “Blauwe Hap” in de Officierscan-
tine op de Legerplaats bij Oldebroek (LbO). Het gezelschap 
kijkt terug op een leerzame en ontspannende bijeenkomst.
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NIEUWE COMMANDANT VOOR  
FLARAKGRUPPE 61

In het Duitse Todendorf is het commando van Flugabwehrraketengruppe 61 overgedragen aan luitenant-ko-
lonel Stephan Plagge. De Duitse eenheid, onderdeel van het Nederlandse Defensie Grondgebonden Lucht-
verdedigingscommando (DGLC), heeft tijdens een bijzondere ceremonie, tegelijkertijd afscheid genomen van 
vertrekkend commandant luitenant-kolonel Nikolas Scholtka. Brigadegeneraal Hogrebe, commandant van de 
grondgebonden luchtverdedigingseenheden van de Duitse luchtmacht, overhandigde traditioneel de een-
heidsvlag aan de nieuwe commandant.

Er zijn verschillen tussen een Neder-
landse en Duitse commando-over-
dracht. Zo heeft de Duitse brigadege-
neraal Hogrebe een belangrijke rol in 
het ontvangen en doorgeven van de 
eenheidsvlag, een gebruik die tijdens 
Nederlandse commando-overdrach-
ten niet voorkomt. Als commandant 
van de grondgebonden luchtverdedi-
gingseenheden van de Duitse lucht-
macht heeft hij een verbindende func-
tie tussen de nieuwe commandant en 
de scheidend commandant.
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FLARAKGRUPPE 61

De Flugabwehrraketengruppe 61 is 
een Duitse operationele luchtver-
dedigingseenheid op bataljonsni-
veau. Sinds april 2018 is de eenheid 
onder bevel gesteld bij Comman-
dant Defensie Grondgebonden 
Luchtverdedigingscommando. 
Met haar wapensystemen biedt de 
eenheid bescherming tegen lucht-
dreigingen op de korte afstand 
voor het beschermen van eigen en 
bondgenootschappelijke troepen, 
objecten, installaties en infrastruc-
tuur. De eenheid bestaat uit onge-
veer 400 militairen en is gelegerd 
in Todendorf/Panker aan de Duitse 
Oostzeekust.

De ceremonie is bijgewoond door de 
commandant, kolonel Jan Blom, en 
andere vertegenwoordigers van het 
DGLC. Tijdens zijn toespraak be-
dankte hij scheidend commandant 
Scholtka en benadrukte de fijne sa-

menwerking en onderlinge vriend-
schap die ontstaan is. Vervolgens 
heette hij luitenant-kolonel Plagge en 
zijn vrouw welkom binnen het DGLC 
en gaf aan uit te kijken naar een 
vruchtbare samenwerking. De nieu-

we commandant Plagge zei dat zijn 
eerste dienstreis, de reis naar de Lui-
tenant-generaal Bestkazerne zal zijn. 
Wel nadat hij met zijn vrouw en kin-
deren heeft genoten van zijn vakantie 
aan de Baltische Zee.
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EVEN VOORSTELLEN

De brug naar de actief dienende collega’s is voor de VOA onmisbaar. Met het vertrek van Dominik Der-
wisinski bij Defensie neem ik het stokje van hem over.

Mijn naam is Dennis Schotmeijer. Ik ben geboren en ge-
togen in Twente, waar ik samen woon met mijn vrouw 
Tina en dochter Emma. Na de middelbare school ben 
ik in 2001 op de KMA begonnen. Mijn loopbaan begint 
bij de 11e Afdeling, als pelotonscommandant M109 bij 
de 1e batterij. Na deze prachtige functie heb ik geko-
zen voor de ‘voorkant van de kogelbaan’ en heb ik bij de 
Stoottroepen in Assen gediend als waarnemer/JTAC en 
vuursteunofficier. Na een instructiefunctie op de ‘School 
Grond Lucht Samenwerking’ ben ik weer terug gekomen 
bij de Afdeling als commandant van de Bravo ‘Longhorns’ 
Batterij. Ik heb het voorrecht gehad om vier keer uitge-
zonden te worden naar Afghanistan. Momenteel ben ik 
werkzaam op de staf van het Vuursteuncommando als 
plaatsvervangend hoofd ‘Plans’.

Ik ben trots op datgene wat wij aan het front kunnen 
brengen zodat de manoeuvre-eenheden hun werk beter 
kunnen doen. Daarnaast hebben we gemerkt dat we in 
tijden van schaarste elkaar nodig hebben. In tijden van 
groei blijkt nu dat we elkaar nog harder nodig hebben. 
Als officieren moeten we een sterk front vormen en voor 
elkaar staan. Daarom neem ik graag het stokje van Do-
minik bij de VOA over.

Tot snel!
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Expositie

ALS DE RUSSEN KOMEN

Op 22 februari j.l. opende de minister van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, in het Nationaal Mili-
tair Museum te Soesterberg de tijdelijke tentoonstelling ‘Als de Russen komen’. De expositie belicht de drei-
gende decennia van de Koude Oorlog in de tweede helft van de vorige eeuw vanuit Nederlands perspectief 
en met speciale aandacht voor de dienstplicht. Het zijn de jaren dat de Koninklijke Landmacht een oorlogsop-
dracht heeft op de Noord-Duitse Laagvlakte en een van de tien Nederlandse brigades permanent is gelegerd 
in de Bondsrepubliek. Het zijn ook de jaren van de dienstplicht, de grootschalige oefeningen en de periode 
dat Nederland nog over een legerkorps beschikt met drie divisies en meer dan 900 tanks. De boeiende expo-
sitie kwam tot stand onder leiding van conservator Alfred Staarman. De tentoonstelling komt op een actueel 
moment. Nadat het Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF-verdrag) 30 jaar de hoeksteen van de 
Europese veiligheid is geweest, hebben de Verenigde Staten recent het verdrag opgezegd omdat Rusland in 
overtreding is met de ontwikkeling van een supersonische raket voor de lange afstand. Een modern wapensy-
steem geschikt voor nucleaire ladingen en dat doelen kan bereiken in geheel West-Europa. De geschiedenis 
herhaalt zich?

Luitenant-kolonel b.d. Ed Wes-
terhuis

OPENING
Tijdens haar openingswoord vroeg de 
bewindsvrouw zich af of we inmiddels 
niet in een tweede Koude Oorlog zijn 

aanbeland. Ze somde vervolgens een 
rits voorbeelden op van de huidige 
Russische dreiging. Van het neerhalen 
van de MH17 vlucht en de inname van 
de Krim tot de recente hackpoging op 
het gebouw van de Organisation for 
the Prohibition of Chemical Weapons 
(OPCW) in Den Haag. Toch beant-
woordde ze de vraag met ‘nee’. Des-

tijds waren er twee duidelijke machts-
blokken. Nu is de dreiging diffuser. 
Denk maar aan cyber, computer hacks 
en fake-news. Professor Jan Hoffenaar 
van het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie (NIMH) wees even-
eens de toehoorders op de nieuwe 
dreiging uit het Oosten en stelde on-
omwonden dat de Koude Oorlog had 
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aangetoond dat een sterke defensie 
noodzakelijk is. Zonder ‘hardpower’ 
krijg je geen gehoor op het wereldto-
neel. Ook directeur Militaire Inlich-
tingen- & Veiligheidsdienst (MIVD), 
generaal-majoor Onno Eichelsheim, 
drukte de aanwezigen op het hart 
niet naïef te zijn, maar realistisch. 
Rusland is bezig met een wapenwed-
loop en heeft daarin een voorsprong 
genomen. Onze vrijheid en veiligheid 
lijken iets alledaags, maar zijn niet 
vanzelfsprekend. Diplomatie gaat al-
tijd voor, maar als het niet anders kan, 

moet je spierballen kunnen tonen, al-
dus mevrouw Bijleveld. Niet iedereen 
heeft de Koude Oorlog meegemaakt. 
Er zijn inmiddels twee generaties op-
gegroeid die aan de wereld voor de 
val van de Muur geen bewuste herin-
neringen bewaren. Voor hen zijn be-
grippen als Warschau Pact en Duitse 
Democratische Republiek historische 
momentopnamen. Deze indrukwek-
kende expositie neemt ons mee terug 
naar de tijd van toen en biedt ons les-
sen voor nu.

EXPOSITIE
De jaren 1947 tot 1991 waren de ja-
ren van de Koude Oorlog. Twee he-
gemoniale machtsblokken stonden 
lijnrecht en tot de tanden toe bewa-
pend tegenover elkaar. Dit conflict 
overschaduwde de internationale en 
nationale verhoudingen in de wereld. 
Tijdens een 3-D audiotour van ruim 
een uur herbeleeft de bezoeker de 
gespannen periode waarin de wereld 
toen was verdeeld in Oost en West. 
Bijzondere objecten uit binnen- en 
buitenland, film en geluidsfragmen-
ten, uniek fotomateriaal en histo-
rische affiches wisselen elkaar af en 
geven een uitstekend beeld van de 
politieke en militaire situatie in Mid-
den Europa in de tweede helft van de 
vorige eeuw. Het tijdsbestek waarin 
het Warschau Pact en de NAVO te-
genover elkaar stonden aan weerszij-
den van het IJzeren Gordijn. De expo-
sitie toont de vele gebeurtenissen in 
deze jaren vanaf de eerste crisis rond 
het naoorlogse Berlijn tot en met de 
vredesdemonstraties bij Woensdrecht 
rond de mogelijke plaatsing van kruis-
raketten op Nederlands grondgebied. 
En ten slotte de val van de Muur en de 
opheffing van het Warschau Pact.

Onder de talloze grote en kleine ob-
jecten een Chieftain tank in ‘urban’ 
camouflage. Deze gevechtstank was 
destijds ingedeeld bij de Britse Berlin 
Brigade. Natuurlijk ook een origineel 
stuk van de Berlijnse Muur, het sym-
bool van de Koude Oorlog, verder 
een replica van de Fat Man, de eerste 
atoombom, uniformen en wapens uit 
de Sovjet Unie, Polen en de voorma-
lige Duitse Democratische Republiek. 
Maar ook wapens en uitrusting van 
de Nederlandse geheime Stay Behind 
organisatie om het verzet voor te be-
reiden en bij een eventuele Russische 
bezetting bovengronds te komen. 
Vanaf het midden van de jaren zes-
tig krijgt de Koninklijke Luchtmacht 
de beschikking over Hawk en Nike 
luchtdoelraketten. Deze waren inge-
deeld bij de Groep Geleide Wapens 
en geplaatst in de NAVO luchtverde-
digingsgordel in West-Duitsland. Een 
compleet Hawk-systeem staat opge-
steld bij de ingang van het museum.  

Minister van Defensie mevrouw Ank Bijleveld-Schouten bekijkt de Poolse stafkaart.

De enige keer dat Amerikaanse en Russische tanks daadwerkelijk tegenover elkaar ston-
den gedurende de Koude Oorlog: 27 oktober 1961. De ‘stand off’ bij Checkpoint Charlie 
in Berlijn. 
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Een opvallend object bij deze tentoon-
stelling is een Poolse stafkaart van 3 x 
3 meter waarop duidelijk de intenties 
van het Warschau Pact te zien zijn. De 
kaart is na het einde van de Koude Oor-
log door de Poolse luitenant-generaal 
Waldemar Skrzypczak in privé bezit be-
waard gebleven (hij was aanwezig bij de 
opening van de tentoonstelling) en later 
vrijgegeven. Of dit een weergave is van 
de daadwerkelijke oorlogsplannen van 
weleer of een momentopname van een 
grootschalige oefening, is helaas niet 
vast te stellen. Maar de kaart geeft een 
goede indruk hoe het Rode Leger dacht 
op te treden en welke aanvalsdoelen 
men zag. Bij een eventuele aanval op 
het Westen werden o.m. kernwapen-
aanvallen gepland op alle grote steden 
in Nederland. De Russische militaire 
archieven zijn tot op heden nog steeds 
niet geopend.

In een korte visuele presentatie wordt de 
taak van 1 (NL) Legerkorps als onderdeel 
van de Northern Army Group belicht: 
de plannen voor de verdediging op de 
westelijke oever van het Elbeseitenka-
nal (ESK) en de rivier de Ilmenau met 
twee divisies voor, een divisie in reserve 
en een pantserbrigade in de Salzwedel 
Bogen voor het beweeglijk vertragend 
gevecht. Historische film en tv-beelden 
laten oefeningen zien van het mobi-
lisatiesysteem, de noodzakelijke troe-
penverplaatsingen van Nederland naar 
Duitsland en het ontplooien van de een-
heden in het toegewezen vak van ver-
antwoordelijkheid. Er wordt ingezoomd 
op het optreden van een eskadron Leo-
pard-1 tanks van 41 Tankbataljon tijdens 
het vertragend gevecht vanaf de Innere 
Deutsche Grenze tot het terugvallen 
achter het ESK. De heldere uitleg wordt 

ondersteund met filmfragmenten van 
onze dienstplichtige tankbemannin-
gen die de eerste klap hadden moeten 
opvangen bij een eventueel gewapend 
conflict. 

BOEK
Ter gelegenheid van deze expositie is een 
boek uitgegeven met de titel - hoe kan 
het ook anders - ‘Als de Russen komen’. 
De fraaie catalogus toont afbeeldingen 
van alle belangrijke objecten van de ten-
toonstelling met een duidelijke toelich-
ting. In zes hoofdstukken kan de lezer 
zich verder verdiepen in onderwerpen 
als ‘De logica van de Koude Oorlog’ door 
professor Jan Hoffenaar van het Neder-
lands Instituut voor Militaire Historie 
(NIMH). ‘Voor altijd Soldaat’, een boei-
end betoog over de dienstplicht door 
historicus Caspar van den Broek. Tom 
Duurland blikt met ‘Alle ogen op Woens-
drecht’ terug op de maatschappelijke 
onrust in Nederland tijdens de politieke 
besluitvorming rond het plaatsen van 
kruisraketten op Nederlands grondge-
bied. Sandra van Lochem-van der Wiel 
belicht de voor velen onbekende wereld 
van het ‘Vliegtuigspotten tijdens de Kou-
de Oorlog: het Korps Luchtwachtdienst 
1950-1968’ en politiek analist Ivo van de 
Wijdeveen beschrijft ten slotte ‘De angst 
van het Warschau Pact voor de NAVO’. 
Het artikel ‘Een tankeskadron tijdens de 
Koude Oorlog’, dat eerder in de jubile-
umuitgave van de VOC-Mededelingen 
werd gepubliceerd, is eveneens opgeno-
men in deze rijk geïllustreerde uitgave. 
Het boek kost € 19,90.

NATIONAAL MILITAIR MUSEUM
Het Nationaal Militair Museum is er 
zondermeer in geslaagd om met deze 
tentoonstelling en het gelijknamige 

boek iets van de sfeer en de dreiging van 
toen op te roepen. Iedereen (of ze er bij 
waren of niet) kan zich een beeld vormen 
over hoe het geweest moet zijn en vooral 
wat die Koude Oorlog betekent voor de 
wereld waarin we nu leven. De media 
staan tegenwoordig immers bol van de 
vergelijkingen met de Koude Oorlog. 
Want volgens velen zijn de Russen weer 
terug: nepnieuws, trollen, hackers en cy-
ber warfare zijn aan de orde van de dag. 
Het lijkt er op dat het laatste hoofdstuk 
van dit verhaal nog niet is geschreven. 
De tentoonstelling ‘Als de Russen ko-
men’ is te bezoeken tot zondag 1 septem-
ber 2019. Nadere informatie is te vinden 
op de website van het Nationaal Militair 
Museum: www.nmm.nl  Een expositie 
die u moet hebben gezien!

De Chieftain tank van de Britse Berlin Brigade. Het 1 (NL) Legerkorps op de Noord-Duitse Laagvlakte.

Affiche uit de Koude Oorlog dat waar-
schuwt tegen het Sovjet-Russische ge-
vaar en de Communistische Partij.
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DE RESERVEOFFICIER  
IN HET NEDERLANDSE LEGER 1880-1950

Zelden ziet men een Koninklijk Besluit, dat eene legeraangelegenheid regelt, buiten het leger zoo de aan-
dacht trekken en zooveel bijval vinden, dat velen zich genoopt voelen ongevraagd den Minister van Oorlog 
hunne instemming te betuigen, zooals thans het geval is met het besluit van 4 October 1893, waarbij de 
vorming van reservekader wordt vastgesteld.

Zo begon de officier en publicist 
George Nijpels zijn artikel in de 
Militaire Spectator over het be-

sluit van minister van Oorlog A.L.W. 
Seyffardt reservekader (officieren en 
onderofficieren) in te stellen. De mi-
nister, een links-liberale artillerieoffi-
cier, vervulde hiermee een wens van 
vooral progressief denkende officie-
ren die zich ernstig zorgen maakten 
over zowel de omvang van de Neder-
landse krijgsmacht als de band tussen 
leger en samenleving.

LEGERHERVORMINGEN GEWENST
Het Nederlandse leger van de late ne-
gentiende eeuw was onderwerp van 
heftige politieke discussie. Sinds de 
mobilisatie van 1870 ten tijde van de 
Frans-Duitse oorlog aan het licht had 
gebracht dat het leger dringend aan 
hervormingen toe was, ijverden offi-
cieren en sommige politici voor meer 
financiën en organisatorische hervor-
mingen. Nederland bezat een klein 
leger van beroeps(onder)officieren en 
dienstplichtig soldaten (miliciens) en 
een schutterij voor lokale ordehand-
having. Deze schutterij had door de 
geringe oefening geen militaire waar-
de van betekenis. Een echte legerre-
serve was zij niet. Van de dienstplicht 

kon de gegoede burgerij zich gemak-
kelijk vrijkopen. De mogelijkheden 
van plaatsvervanging en nummerwis-
sel maakte het hen gemakkelijk iedere 
militaire verplichting te ontwijken. 
Kazerneleven associeerde de burgerij 
met drank, losbandigheid en godde-
loosheid waaraan zij hun zonen niet 
wensten bloot te stellen. De omvang 
van het leger was bovendien wettelijk 
beperkt tot ongeveer 55.000, hetgeen 
door de meeste officieren als veel te 
klein werd beoordeeld.

Gestimuleerd door de gewelddadige 
Duitse eenwording in de jaren 1864-
1871, en de dreiging die daarvan naar 
Nederland uitging, streefden officie-

Prof. dr. W. (Wim) Klinkert

Velddetachement van officieren in opleiding van het 1e Regiment Veldartillerie (bivak te Oldebroek 1913)
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ren in het parlement en daarbuiten 
naar afschaffing van de plaatsvervan-
ging en uitbreiding van de legerom-
vang. Dit werd een strijd van vele de-
cennia, zowel omdat in het parlement 
altijd zorg om de defensie uitgaven 
bestond, maar ook omdat er zoveel 
verschillende opvattingen waren hoe 
nu precies het ideale Nederlandse le-
ger er uit moest zien. Tot een van de 
meest actieve, bevlogen officieren van 
de late negentiende eeuw behoorde de 
infanterist J.T.T.C. van Dam van Isselt. 
Zijn ideeën lagen ten grondslag van 
het besluit van de minister uit 1893. 

Van Dam van Isselt, actief in het mi-
litair onderwijs, was de woordvoerder 
van liberale officieren die de omvang 
van het Nederlandse leger wilden 
vergroten en de gegoede stand hun 
maatschappelijke plicht wilden laten 
doen en dat als kader van de krijgs-
macht. Het ging in Europa aan het 
eind van de negentiende eeuw steeds 
meer om de macht van het getal. De 
op dienstplicht gebaseerde legers wer-
den steeds omvangrijker en de idee 
dat in de, onvermijdelijke, oorlogen 
van de toekomst de kracht en overle-
vingskansen van volkeren op de proef 
gesteld zouden worden heerste alge-
meen. Een grote invloed hadden de 
werken van de Duitse officier Colmar 
von der Goltz, ook veel gelezen in Ne-
derland. Deze Pruis beargumenteerde 
in de ogen van veel militairen overtui-
gend dat elke staat zijn kracht moest 
zoeken in deelname van de gehele 
bevolking in het leger. Reserveofficie-
ren waren dus van cruciaal belang, het 
Duitse leger ontleende hieraan voor 
een belangrijk deel zijn kracht. Van 
Dam van Isselt bewonderde boven-
dien het Britse schoolsysteem, waarin 
de jeugd fysiek en mentaal werd voor-
bereid zijn krachten voor het Empire 
te geven. Natuurlijk besefte Van Dam 
dat Nederland niet op een lijn te stel-
len was met Groot-Brittannië of met 
het militair superieure Pruisen, maar 
hij weigerde zich neer te leggen bij 

de constatering dat het Nederland-
se volk antimilitair zou zijn of dat de 
Nederlandse jeugd zich niet zou wil-
len inspannen voor het behoud van 
de staat. Maatschappelijke rechtvaar-
digheid gebood dat zij die de meeste 
lusten van de staat hadden ook hun 
deel van de plichten droegen, daarbij 
moest de Nederlandse bevolking in 
zijn geheel gaan beseffen dat lands-
verdediging niet afgeschoven mocht 
worden op een beperkte groep. Bij de 
opvoeding van de middelbare school 
jeugd hoorde zijns inziens het mili-
taire element een duidelijke plaats te 
krijgen, hetzij in de vorm van gymnas-
tiek en schietonderricht hetzij door 
de mogelijkheid te bieden militaire 
oefeningen te doen. 

Van Dams idealen werden in meer of 
mindere mate door liberale officie-
ren gedeeld, die de afschaffing van de 
plaatsvervanging en de instelling van 
persoonlijke dienstplicht hoog in het 
vaandel voerden. Politieke succes-
sen kwamen echter traag. Pas bij de 
grondwetswijziging van 1887 kwam 
de beperking op de omvang van het 
leger te vervallen, maar de nieuwe 
wetten die invulling aan de moder-
nisering van de krijgsmacht moesten 
geven, waren nog tot de eeuwwisse-
ling onderwerp van discussie. Knopen 
werden doorgehakt in 1898, toen de 
confessionelen hun verzet tegen de 
persoonlijke dienstplicht lieten varen 
en in 1901 toen een geheel nieuw le-
gervormingssysteem werd ingevoerd. 

OVER DE AUTEUR:  

Prof. dr. W. (Wim) Klinkert stu-
deerde geschiedenis aan de Uni-
versiteit Leiden, met als speciali-
satie vaderlandse geschiedenis. Na 
zijn diensttijd bleef hij als docent 
verbonden aan de KMA in de rang 
van luitenant en promoveerde hij 
in 1992 aan de Universiteit Leiden 
op het proefschrift ‘Het vaderland 
verdedigd. Professor Klinkert is 
hoogleraar Militaire Geschiedenis 
aan NLDA. Sinds 2007 is hij tevens 
hoogleraar militaire geschiedenis 
aan de Universiteit van Amster-
dam.

Karikatuur van Johan Braakensiek, getiteld ‘Persoonlijke dienstplicht tot verhooging 
van het intellect in ‘t leger’, verschenen in het bijvoegsel van de ‘Amsterdammer’, 10 
april 1898.

J.T.T.C van Dam van Isselt fragment 
uit historische collectie KMA1890
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De miliciens bleven veel langer op-
roepbaar, en het aantal jaarlijks op te 
roepen miliciens groeide aanmerke-
lijk. In plaats van de schutterij kwam 
er nu een geloofwaardige legerreserve 
in de vorm van de landweer, waar-
in de oudere dienstplichtigen hun 
mobilisatiebestemming kregen. Het 
Nederlandse leger kreeg een omvang 
van vier divisies en kon, in geval van 
mobilisatie gemakkelijk in kort tijd 
200.000 man te velde brengen. Tegen 
deze achtergrond vond de discussie 
over de plaats van de reserveofficieren 
plaats.

MILITIEOFFICIEREN
Van Dam van Isselt opende de dis-
cussie op 19 december 1878 met een 
vlammend betoog, gepubliceerd in 
het Orgaan van de vereeniging ter beoe-
fening van de krijgswetenschap (VBK). 
Hij maakte zich ernstig zorgen over 
de afstand tussen de gegoede standen 
en de krijgsmacht. Reserveofficieren 
waren zijns inziens een belangrijke 
brug tussen beide. De liberale minis-
ter van Oorlog A.W.Ph. Weitzel stond 
hier niet negatief tegenover en na de 
invoering van reserveofficieren van 
gezondheid in 1880, maakte hij in 
1883 de benoeming tot militieofficier 
mogelijk. De bedoeling van dit besluit 
was kader aan te vullen vanuit de goed 
functionerende dienstplichtigen. 
Voor de artillerie bijvoorbeeld was 

de planning zestien militieluitenants 
aan te stellen bij elk van de regimen-
ten veldartillerie, vier bij het KRA en 
tien bij elk regiment van de vestingar-
tillerie. Ze zouden bekend worden als 
‘patjes luitenants’ vanwege de specia-
le kentekening op hun uniform. Het 
werd een totale mislukking. Tot de 
opheffing van deze regeling in 1897 
bereikte slechts een tweetal dienst-
plichtigen de luitenantsrang: F. Rothe 
(1884) bij de cavalerie en H. Ketner 
(1887) bij de vestingartillerie. 

En dat terwijl in oorlogstijd veertig 
regimenten vestingartillerie geënca-
dreerd moesten worden. Het stand-
bewustzijn van de doorsnee beroeps-
officieren was blijkbaar nog te sterk 
om deze nieuwe collega’s te accepte-
ren. Het pad naar de afschaffing van 
de plaatsvervanging en de vorming 
van kader uit de betere standen bleek 
door deze maatregel niet begaanbaar. 
Van Dam zette zijn strijd ongebroken 
met volle overtuiging voort. In 1887 
boekte hij een klein succesje toen het 
ministerie een proef toestond scholie-
ren van het gymnasium en de hbs op 
vrijwillige basis enige militaire vaar-
digheden bij te brengen. Het wach-
ten was op een minister van Oorlog 
die sympathiek stond tegenover Van 
Dams ideeën. 

RESERVEOFFICIEREN
Seyffardts besluit van 1893 bracht een 
nieuwe categorie reserveofficieren in 
de krijgsmacht. De minister stelde de 
eisen niet te hoog: de doelgroep betrof 
middelbare scholieren tussen 17 en 24 
jaar met ten minste drie jaar hbs die 
vrijwillig tot de krijgsmacht wilden 
toetreden. Lichamelijke geschiktheid, 
ongehuwd zijn en over enige militaire 
basisvaardigheden bezitten waren de 
andere eisen. Hier tegenover stond 
een financiële vergoeding en de vrije 
keuze van tijd en plaats van oefening 
om de werving zo aantrekkelijk mo-

Gymnastiek en schermen als basis voor het reserve officierschap ( oprichting vereniging 
nov 1897)

De exercitie uniformen van de Nederlandsche vesting artillerie  rond 1896
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gelijk te maken. De regeling moest 
voorkomen dat de ouders het geld op 
tafel legden om hun zoon vrij te kopen 
en de tijden waarop de oefeningen 
plaatsvonden maakten het volgen van 
een studie mogelijk. De oefeningen 
vonden dus in de zomer plaats. De 
verbintenis was voor zes jaar, waarvan 
acht maanden daadwerkelijk onder 
de wapenen moesten worden door-
gebracht. Naast het praktische veld-
werk moest de (aspirant) vaandrig in 
een stad met een universiteit of een 
instelling voor hoger onderwijs in de 

winter gedurende drie uur per week 
kostenloze theorielessen volgen.
Zou hiermee ook de afkeer van de 
kazerne weggenomen worden? “De 
gedachte aan de kazerne grijnst vele 
moeders als een nachtmerrie aan” en 
daarom stelde de minister voor dat 
speciale uniformen van goede stof 
met speciale emblemen enige exclusi-
viteit aan de reservist moesten verle-
nen en dat verblijf buiten de kazerne-
poort toegestaan was. In de woorden 
van Nijpels:

‘Deze uiterlijke kenteekenen, gevoegd bij het examen, dat 

de toetreding uitsluitend tot de meer ontwikkelden beperkt, 

zullen aan het reservekader een cachet geven, waardoor 

het dienen daarbij eene onderscheiding wordt. De goede 

bezoldiging zal medewerken om eene laatste weifeling te 

overwinnen’

De vaandrigsrang zou volgens dit sys-
teem na ongeveer drie tot vier jaar 
kunnen worden bereikt, waarna inzet 
zowel bij het leger als bij de schutterij 
mogelijk zou zijn. Tevens bestond de 
mogelijkheid bij gebleken geschikt-
heid tot militieluitenant te worden 
benoemd. 
De pers was over het algemeen lo-
vend over deze instelling. Van Dam 
van Isselt zelf werd de eerste hoofdof-
ficier reservekader en zou dat tot 
1902 blijven. Naast de infanterie en 
de vestingartillerie voegden zich ook 
de cavalerie (1897), genie (1897) en de 
veldartillerie (1899) in dit systeem. Bij 
de marine deden in 1894 de reservis-
ten hun intrede.
De eerste vaandrigs konden sneller 
dan verwacht worden begroet. De 
primeur ging naar Izaak Hermanus 
Misset die in 1894 bij het achtste  Re-
giment  Infanterie  ingedeeld werd. In 
1897 betraden de eerste reserve  twee-
de luitenants de krijgsmacht (W. Cool, 
F.F.M. Wirtz en V. van Peski), alle van 
de infanterie. Een jaar voordien was 
ook de kapiteinsrang open voor reser-
visten opengesteld.
In 1905, het jaar waarin de positie 

van het reservepersoneel wettelijk 
geregeld werd, waren er 167 reserve 
luitenants en 54 vaandrig, de zoge-
naamde  “roodborstjes” vanwege rode 
kraagspiegels. Veel groter was het aan-
tal onderofficieren dat op deze wijze 
de krijgsmacht binnenstroomde. 
Was hiermee bereikt wat Van Dam en 
zo velen met hem wensten? Een nau-
were band tussen maatschappij en le-
ger, achting en respect vanuit de bur-
germaatschappij voor het leger, een 
fysiek en moreel sterkere jeugd om 
in de ure des gevaars het vaderland te 
verdedigen, het onvermijdelijk maken 
van de afschaffing van de plaatsver-
vanging en betere promotiekansen 
voor de beroepsofficieren? Misschien 
was het wat veel gevraagd, maar Van 
Dam zette met kracht een publiciteit-
soffensief in om de jeugd wakker te 
schudden en het nieuwe reservekader 
onder de aandacht te brengen. Hij 
schuwde grote woorden niet:

‘De bevolking moet doordrongen zijn 
van de waarheid, dat het leger de groo-
te, nationale volksschool is, waarin alle 
strijdbare mannen, zonen van één vader-
land, als broeders onder één kleed en één 

vaandel worden opgenomen, voorbereid 
en opgeleid ter richtige, kloeke vervulling 
van den hoogtsen staatsburgerplicht.’

De militaire autoriteiten begroetten 
het reservekader in het algemeen op 
zijn minst gereserveerd. Hoe konden 
vaandrigs die zo weinig praktijkerva-
ring en zo weinig militaire opleiding 
hadden genoten, als leidinggevende 
militairen serieus genomen worden? 
In 1898 kwam er een nieuw argument 
bij: de persoonlijke dienstplicht, die in 
dat jaar na lange parlementaire strijd 
tot stand kwam. Als de invoering van 
het reservekader ooit bedoeld was om 
de persoonlijke dienstplicht te bevor-
deren, dan was dit nu volbracht. Vanaf 
1898 kon de gegoede stand zijn mili-
taire plichten niet meer afkopen, dus 
waarom dan nog een vrijwillig reser-
vekader?

VERLOFSKADER
De praktijk was weerbarstig. In 1901 
veranderde, zoals opgemerkt, na 
decennialange discussies, het Ne-
derlandse legervormingsstelsel in-
grijpend. Het aantal op te roepen 
dienstplichtigen ging aanzienlijk om-
hoog en de periode waarin zij voor 
defensie beschikbaar waren werd 
verlengd. Na de eerste oefening van 
acht maanden volgde een periode als 
oproepbare milicien voor het veldle-
ger – dat nu tot vier divisies kon groei-
en – en nadien voor de landweer. Er 
was nu aanzienlijk meer kader nodig. 
Toch schrok het parlement nog terug 
om kaderplicht in de wet op te ne-
men. De bronnen voor het kader ble-
ven als vanouds: beroeps, militiekader 
en reservekader. De laatste twee – dus 
de resultaten van de  wetten van 1883 
en 1897 – werden samen met de offi-
cieren van de landweer aangeduid als 
verlofskader, maar het aantal vaan-
drigs en reserveluitenants dat uit deze 
wetten voortkwam was bij lange na 
onvoldoende om in oorlogstijd het 
omvangrijke Nederlandse leger aan te 
voeren.

W.E. van Dam van Isselt, die in de 
voetsporen van zijn vader trad, moest 
in 1905 – het jaar waarin verlofsoffi-
cieren structureel in de oorlogsorga-
nisatie werden opgenomen – consta-
teren dat zowel de aantallen als het 
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animo onder de jeugd ver beneden 
de gewenste maat waren gebleven. 
Bovendien was als de doorstroming 
vanuit de sergeantsrang naar die van 
vaandrig te gering. In 1908 becijferde 
Van Dam het tekort op 1200 verlofslui-
tenants en 2850 onderofficieren. Bij de 
vestingartillerie bijvoorbeeld ontbra-
ken honderd verlofsluitenants Vooral 
bij de landweer was de situatie droe-
vig, van de 44 benodigde kapiteins bij 
de landweer-vestingartillerie waren er 
maar drie en ook hier waren honderd 
luitenants tekort! Van Dam schilderde 
in een brochure uit 1908 het droeve 
lot van het Deense leger dat in 1864 
tegen de Pruisen roemloos ten onder 
ging, mede door kadergebrek hetgeen 
schril afstak tegen het Pruisische leger 
dat zowel toen als in 1870 zijn over-
winning op Frankrijk mede aan reser-
veofficieren te danken had. Leger en 
samenleving zouden nooit tot eenheid 
kunnen komen als niet de verlofsoffi-
cieren de schakel werden. 
 
Hij bepleitte kaderplicht als oplossing 
en hield de gegoede burgerij een spie-
gel voor: 
Zij die in vredestijd het volk eenmaal in 
allerlei betrekkingen zullen voorgaan en 
leiden, doen dit ook in oorlogstijd als mi-
litaire aanvoerders. 
Een ander alternatief was actieve 
vorming van kader vanuit de militie. 
Maar waarom was dit ideaal geen re-
aliteit?

VIERMAANDERS
Een onderdeel van de wetten van 1901 
behelsde de viermaanders. Na het vol-
gen van zogenaamd voorbereidend 
militair onderricht, kon een dienst-
plichtige zijn diensttijd bekorten tot 
slechts vier maanden. Dat was een 
bijzonder aantrekkelijk alternatief, 
waarvan met name de gegoede burger-
zonen gebruik maakten, omdat alleen 
zij over de benodigde diploma’s be-
schikten. Die militaire vooroefening 
moest in den lande worden verzorgd 
door het beroepskader, een extra be-
slaglegging op een toch al overbelaste 
groep.Van Dam pleitte er daarom voor 
de financiële en intellectuele elite van 
deze mogelijkheid uit te sluiten en 
hen met kaderplicht te confronteren, 
dat als eervol beschouwd moest gaan 
worden. Bovendien was de door den 
lande verspreide opleiding, los van de 
troep, vele militairen een doorn in het 
oog. Een verzameling individuen die 
kunnen schieten en marcheren vorm-
den immers geen leger. Een andere 
beperkende factor was de wijziging 
uit 1902 van de wet die de toelating en 
de opleiding tot het reserveofficiers-
schap regelde. Zo kwam er bijvoor-
beeld minder vrijheid de momenten 
van opkomst te bepalen en was het 
niet langer mogelijk de oefentijd te 
laten vallen in de vakantieperiode van 
de studie.

OPLEIDINGEN
De legerwetten van 1901 brachten niet 
alleen kommer en kwel voor werving 
van reserveofficieren, of beter gezegd, 
verlofsofficieren zoals de gebruikelijke 
verzamelterm werd. De eerste oplei-
dingen speciaal gericht op deze cate-
gorie begonnen te verschijnen, veelal 
als initiatieven vanuit ‘de troep’. Bij de 
vestingartillerie vond in 1903 de eerste 
opleiding van twee miliciens tot offi-
cier plaats op initiatief van kapitein 
J.H. Röell van Hazerswoude. Op vrij-
willige basis konden miliciens bij de 
troep opgeleid worden tot onderoffi-
cier en zelfs officier. Hieruit ontstond 
in 1909 op initiatief van C.C. de Gelder 
in Amersfoort de zogenaamde militai-
re schoolcompagnie die, aanvankelijk 
met slechts negentien leerlingen, de 
basis vormde voor de scholen voor 
verlofsofficieren die spoedig nadien in 
de organisatie verschenen.
In 1910 nam majoor P.L. Bergansi-
us het initiatief de opleiding voor de 
verlofsofficieren bereden artillerie te 
centraliseren bij het vierde Regiment 
Veldartillerie in Ede. De eerste cursus-
leider was eerste luitenant J.H. Wes-
terveld. Samen met H. Keppel Hesse-
ling, N.T. Carstens en D.M. Lucardie 
zou hij decennialang het artillerie-on-
derwijs voor reservisten vormgeven.

Militairen van de Landweer steken per pontveer een waterhindernis over tijdens een 
oefening onder leiding van kapitein P.J.H. van Deventer, reserveofficier van het 45e Ba-
taljon Landweer

Reserve officieren brachten ook nieu-
we ideen, reserve luitenant J.J. de Ree-
de van de artillerie ontwikkelde een 
opzetstuk om met 3,7cm kanonnen op 
luchtvaartuigen te kunnen schiet (1915)
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De toon was gezet, scholen voor ver-
lofsofficieren verschenen in 1912 in 
Amersfoort (cavalerie en infanterie), 
Maastricht (infanterie) en Utrecht – 
voor de onbereden artillerie - en een 
jaar later in Breda (infanterie).  In 
eerste instantie waren de scholen be-
doeld voor de aspirant militieofficie-
ren, maar ze waren ook toegankelijk 
voor het reservekader en voor offi-
cieren voor de landweer. Voor de be-
reden wapens was behalve de school-
opleiding ook een proeftijd van drie 
maanden in de rang van wachtmees-
ter bij een parate eenheid noodzake-
lijk. Westerveld schreef hierover:
 
Deze regeling heeft m.i. het onschatba-
re voordeel, dat de a.s. kornet, alvorens 
hem de rang wordt toegekend, wel-
ke hem de meerdere doet zijn van alle 
onderofficieren van de batterij, in den 
troep de bewijzen moet leveren, dat zijn 
verantwoordelijkheidsgevoel inderdaad 
zoo ontwikkeld is en zijn karakterei-
genschappen van dien aard zijn, dat hij, 
zonder gevaar voor de discipline, boven 
de onderofficieren van zijn onderdeel 
kan worden geplaatst.

Een andere positieve ontwikkeling 
was de oprichting in 1907 van een 
tijdschrift speciaal gericht op de ver-
lofsofficier: Mavors. Het zou tot 1940 
blijven bestaan. De eerste hoofdredac-
teur was reserve eerste luitenant D.H. 
Schilling.

DE LEGERWETTEN VAN COLIJN
In 1911 betrad een bijzonder dynami-
sche buitenstaander het ministerie: 
Hendrikus Colijn. Het kadertekort 
was een van de belangrijkste redenen 
waarom deze gelauwerde  Indië-ve-
teraan de legerwetten van 1901 een 
grondige herziening  liet ondergaan. 
Een nog groter, maar beter geoefend 
en beter geëncadreerd leger moest 
het gevolg zijn. In Colijns legerwetten 
verdwenen, op advies van de commis-
sie Alting von Geusau (1911-1912), het 
militaire vooronderricht en de vier-
maanders. Eindelijk kwam de kader-
vorming op basis van kaderplicht tot 
stand. De opleiding tot militieofficier 
kon dus verplichtend worden opge-
legd als zich onvoldoende geschikte 
vrijwilligers meldden. Tot aan de mo-
bilisatie van 1914-1918 was het aantal 

vrijwilligers voldoende. Colijn ver-
hoogde de jaarlijkse opkomst, maar 
verkortte de jaren van oproepbaar-
heid voor de militie. Na de militie en 
de landweer werd de landstorm aan 
het leger toegevoegd  (1913), waarin de 
oud-landweersoldaten en kaderleden 
stroomden. Aan veel kritiek uit het 
leger was Colijn tegemoet gekomen, 
zonder wezenlijk de wijze van samen-
stelling van de krijgsmacht te veran-
deren.

C.C. de Gelder hield op 24 januari 1913 
in Den Haag een lezing waarin hij de 
loftrompet over Colijns maatregelen 
stak: 

Het keerpunt is gekomen 

en de verlofsofficieren zul-

len in de toekomst eene zoo 

belangrijke plaats in ons le-

ger gaan innemen, dat eene 

degelijke opleiding van deze 

categorie eene levensquaestie 

voor onze weermacht is ge-

worden.

Maar De Gelder besefte dat er nog 
vele negatieve vooroordelen bij de be-
roepsofficieren heersten. Hij meende 
dat deze op te heffen waren door hoge 
eisen te stellen aan de verlofsofficie-
ren, zowel wat betreft vooropleiding 
(hbs en gymnasium) als ‘algemene 
beschaafdheid’ en hen een goede mili-
taire opleiding te geven. Hij wenste de 
oude, intermitterende opleiding van 
het reservekader te laten vervallen en 
alleen een eenvormige, aaneengeslo-
ten opleiding aan een van de scholen 
voor verlofsofficieren te laten bestaan. 
Dat was niet alleen efficiënter, maar 
leverde ook een kwalitatief beter re-
sultaat op. De Gelder had niet kunnen 
vermoeden hoe snel de omstandighe-
den voor de verlofsofficieren in hun 
voordeel zouden veranderen. De Eer-
ste Wereldoorlog en de legerwetten 
van 1922 betekenden de doorbraak 
van de reservist.

 
 
 
In de volgende Barbara vindt u het 
slot van dit artikel. Als u meer wilt 
weten, is er op internet een weten-
schappelijke versie aanwezig, met 
daarin opgenomen de annotaties 
van de gebruikte bronnen en aan-
vullende informatieMinister-president H. Colijn brengt 

een bezoek aan legermanoeuvres in 
Noord-Brabant 1936

Hendrikus Colijn minister van Oorlog 
(1913)
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LEVEND VERLEDEN 
OVER H.SCHENKIUS

In het boek “Helder Den Helder” trof ik op bladzijde 
82-83 een prachtige foto aan van mijn grootvader. De 
foto is genomen in de voormalige Artilleriekazerne. 
De verklarende tekst bij de foto was niet helemaal 
correct. Vanwege dat feit heb ik mijn kennis gedeeld 
met de uitgever en onze Helderse Historische Vereni-
ging. U begrijpt het al, mij is verzocht een artikel te 
schrijven. 

De vader van mijn moeder heet Hendrik Schenkius. Hij 
werd geboren op 10 januari 1881 in het noorden van Fries-
land in Sint Jacobiparochie. Dat ligt in de streek die het 
Bildt heet en thans deel uitmaakt van de z.g. Waadhoeke. 
Zijn ouders zijn Jarig Schenkius en Geertje de Vries uit 
Wier. Mijn opa had twee zusters, Liesbeth en Wietske en 
drie broers, Rein, Waling en Piet Schenkius. Hun moeder 
overleed kort na de geboorte van Piet. Nadat ook hun vader 
was overleden werd Hendrik Schenkius in een weeshuis 
geplaatst. Hij is daar gebleven tot zijn 12e jaar. De broers 
van zijn vader waren ongetrouwde en tamelijk welgestelde 
boeren. De twee oudste kinderen gingen na het overlijden 
van hun vader op de boerderij van hun ooms werken. Mijn 
opa Hendrik Schenkius voelde zich later door deze ooms 
in de steek gelaten omdat hij naar een weeshuis moest en 
verkoos, toen hij 12 jaar oud was, om niet te gaan werken 
op hun boerderij, maar op een haringlogger. In de toenma-
lige Zuiderzee zwom een overvloed aan haring van overi-
gens uitstekende kwaliteit. 

De schipper van de haringlogger merkte dat deze jongen 
een goed stel hersens had en adviseerde hem om in dienst 
te gaan. Hendrik was toen 16 jaar. Hij ging te voet van Har-
lingen naar Leeuwarden om zich in te schrijven voor het 
leger. Hem werd gevraagd: Ben je Rooms Katholiek. Het 
antwoord was nee. Dus was hij gereformeerd. Hij werd 
aangenomen bij de Koninklijke Landmacht en werd in 
Den Haag geplaatst bij het IV Regiment Vestingartillerie 
en kreeg bovendien een administratieve opleiding. Dat 
regiment was ook belast met de kustverdediging. I.v.m. 
de bouw van drie pantserforten te weten in Den Helder, 
IJmuiden en Hoek van Holland werd het regiment al in 
1886 uitgebreid met drie compagnieën, in Den Helder, 
Haarlem en Den Haag. Overigens werd in 1893 opnieuw 
een compagnie opgericht en in Muiden gelegerd voor de 
bezetting van het pantserfort Pampus en van het III Regi-
ment vestingartillerie werd een compagnie bestemd voor 
het sperfort Pannerden. Deze vijf compagnieën werden in 
1893 verenigd in het Korps Pantserfortartillerie. De kust-
batterijen voor zover deze niet waren opgesteld in pantser-
forten werden open kustbatterijen genoemd. 

Adjudant H.Schenkius toen nog in het uniform van het Vierde 
Regiment Vestingartillerie

De kustbatterij in Terneuzen
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Mijn oma Dirkje Jacoba Johanna Grem, wonende in haar 
jeugd in Hellevoetsluis en mocht vanwege de “kerk” na het 
overlijden van haar moeder niet langer bij haar vader blij-
ven wonen. Zij werd dienstbode in Den Haag. Als de mi-
litairen langs marcheerden ging zij ijverig de koperen bel 
aan de voordeur poetsen. Zo hebben ze elkaar gezien en 
ontmoet. In 1903, na de lagere rangen te hebben doorlo-
pen, werd Hendrik Schenkius onderofficier. Dat was ook 
een voorwaarde om te mogen trouwen. In Den Haag zijn 
twee kinderen geboren, Jannetje Geertje Elisabeth, de oud-
ste, in 1909 en later Henk. Mijn moeder Johanna Jacoba 
was de jongste. Zij is echter geboren in Terneuzen in 1914. 

Na de plaatsing in Den Haag volgde de overplaatsing naar 
de kustbatterij in Terneuzen. Aan weerszijden van de Wes-
terschelde, in Terneuzen en Ellewoutsdijk waren na de 
opstand der Belgen in 1830, in het kader van de bescher-
ming van de vaargeul en de ingang van het kanaal naar Sas 
van Gent forten gebouwd. Deze forten werden na 1908 
opgeheven maar een deel er van bleef in gebruik als kust-
batterij. Die batterij heeft tot 1920 gefunctioneerd is toen 
buiten gebruik gesteld vanwege de bouw van nieuwe for-
ten bij Vlissingen en Breskens. De maximale bezetting (in 
oorlogstijd) van de kustbatterij Neuzen (Terneuzen) zou 
bestaan uit 1 luitenant, 1 sergeant-majoor, 4 sergeanten en 
38 korporaals en kanonniers. Hendrik Schenkius was toen 
de sergeant-majoor.

Na enige tijd, hoogstwaarschijnlijk in 1923, werd Hendrik 
Schenkius in Den Helder geplaatst als instructeur bij één 
van de twee Schoolcompagniëen. (FOTO 7). Het IV Re-
giment Vestingartillerie werd in 1922 namelijk samenge-
voegd met het Korps Pantserfortartillerie en omgedoopt 
tot het Regiment Kustartillerie. Intussen was hij bevorderd 
tot adjudant. Langs de kust van Den Helder zijn meerde-
re forten gebouwd ten behoeve van de kustverdediging. 
Tussen 1880 en 1884 is het Fort Harssens gebouwd ter 
bescherming van de Texelse zeegaten. Het Fort Kijduin, 
voorheen Morland, is reeds gebouwd in de Napoleontische 
tijd evenals het Fort Erfprins, voorheen Fort Lasalle. 

Adjudant H.Schenkius achter de dijk in Den Helder omgeving 
Fort Erfprins

Adjudant Schenkius meldt zich bij de kolonel Seyn

Artilleriekazerne Den Helder 1927. Voorlezen KB i.v.m. zilveren 
medaille voor adjudant H.Schenkius

Artilleriekazerne 1927.Het  Koninklijk Besluit wordt voorgelezen
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In 1927 kreeg adjudant Schenkius in de Artilleriekazerne in 
het oude Oud Den Helder, de zilveren medaille voor 24 jaar 
trouwe dienst, uitgereikt door de regimentscommandant, 
de kolonel Seyn. In dat zelfde jaar werd gereorganiseerd. 
Drie compagnieën werden opgeheven te weten in Den 
Helder, IJmui-
den en Hoek 
van Holland. Na 
zijn pensione-
ring heeft hij als 
administrateur 
gewerkt bij de 
Nutsspaarbank 
op de Polderweg. 
Tijdens die perio-
de is hij ook voor-
zitter geweest 
van de Neder-
landse Bond van 
Oud-onderoff i-
cieren afdeling 
Den Helder. In 
1939 werd mijn 
grootvader nog 
in werkelijke 
dienst opgeroe-
pen vanwege de 
mobilisatie.

In de periode dat hij in Den Helder woonde heeft zijn jong-
ste dochter, die later mijn moeder werd, mijn vader, een 
marineman ontmoet. Het paar trouwde in 1933 en woonde 
aanvankelijk op de Westgracht, later in de Joubertstraat en 
tot de oorlog uitbrak in de Gladiolenstraat.

Eerst nog even een uitstapje naar een iets ander onder-
werp. Mijn eigen vader maakte namelijk deel uit van de 
kernbemanning van de in aanbouw zijnde onderzeeboot, 
de O23. Mijn vader en moeder verhuisden van Den Helder 
tijdelijk naar Rotterdam. Mijn vader werd op 9 mei 1940 
aan boord geconsigneerd. Hij zei bij het afscheid die dag 
zoiets als “Tot morgen” en daar heeft hij iets meer dan vijf 
jaar over gedaan i.v.m. de inval van de Duitsers op 10 mei. 
Ze moesten namelijk aan boord blijven. De O23 ontsnapte 
op 13 mei 1940 en kwam in Engeland aan. Mijn moeder en 
mijn zuster Mary werden geconfronteerd met het bombar-

Adjudant H. Schenkius.Kolonel Seyn speldt de zilveren medaille 
op.

Koningsplein Den Helder. H.Schenkius voorzitter van de Bond 
van Oud Onderofficieren afdeling Den Helder

Deputatie Belgische onderofficieren bij het Station NS in Den 
Helder
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dement op Rotterdam. Mijn moeder vluchtte terug naar 
Den Helder. Dat was aanvankelijk een militair doel voor 
de Duitsers en vervolgens voor de geallieerden. Vanwege 
die gevaren en het feit dat ze zwanger was, vluchtte mijn 
moeder met haar dochter Mary in 1940 naar een broer en 
schoonzuster van haar vader, Waling Schenkius, getrouwd 
met Trijn Palstra. Zij woonden in Sint Jacobiparochie. De 
kiel voor mijn bestaan was al gelegd in maart 1940. Dus ik 
mocht mee. Na enige tijd voegde opa en oma Schenkius 
zich bij hen. Ze hadden een mooi huis gevonden op de Ka-
dalsterweg (Foto 10) in Sint Jacobiparochie. 

Na de capitulatie van de Duitsers kwam mijn vader met 
de nodige dapperheids onderscheidingen terug in Neder-
land (Foto 11). Den Helder werd marinestad en mijn ouders 
gingen wonen in de De Wetstraat en na enige tijd in de 
Ceramstraat. Jaren later keerden ook opa en oma Schen-
kius in Den Helder terug en gingen op de Jan Verfailleweg 
wonen (Foto 12). Daar zijn zij op relatief hoge leeftijd over-
leden en begraven op het kerkhof in Huisduinen.

Johan van Ballegooij
Elburg
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Huis op de Kadalsterweg in Sint Jacobiparochie

Sgt torpedomaker J.C van Ballegooij maakt na de oorlog lennis 
met zijn zoon van 4 jaar

Oma en opa Schenkius in 1949 met kleinzoon Johan
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Staatsecretaris Barbara Visser: 

‘WE GAAN ONS RICHTEN OP DE KRIJGSMACHT 
OVER 15 JAAR!’

Het is natuurlijk lastig om ‘nee’ te zeggen bij een verzoek om een interview voor een artikel in onze Sinte 
Barbara, als je dezelfde voornaam hebt. Maar uiteraard zijn er ook andere, veel betere overwegingen om ‘ja’ 
te zeggen. Het gaat beter met Defensie, maar er zijn nog genoeg onderwerpen over de verbetering en het 
toekomstbestendig maken van Defensie. Een Defensie, berekend op haar taken, met het juiste materieel, 
goed en gemotiveerd personeel. En die boodschap wil de staatssecretaris graag met u delen, met daarbij de 
nodige kanttekeningen. 

‘Laat ik duidelijk zijn: alles tegelijk aanpakken kan 
niet’, begint de staatssecretaris. ‘We zijn bezig met 
een herijking van de Defensienota. We kijken naar 

de behoeften van  Defensie voor de komende jaren, hier-
voor is het nodig om inzichtelijk te maken waar de organi-
satie staat en naar toe wil. 

Daar komt bij: het politieke proces kost jaren, om via 
wetten dingen aan te pakken en aan te passen. Nadat er 
voorwerk is gedaan moet het eerst door de Tweede Kamer, 
daarna volgt de Eerste Kamer.

Alle betrokken partijen gaan hier zorgvuldig mee om, en dat 
kost tijd’. Ze vervolgt: ‘In de afgelopen jaren is er veel bezui-
nigd, gelukkig is het tij gekeerd. We hebben nu anderhalf 
miljard erbij gekregen, naast het  extra geld dit voorjaar voor 
het Nationaal Plan, maar dat is niet voldoende om alle uit-
dagingen die we hebben het hoofd te bieden. We zijn, naast 
de grote wapensystemen, ook  begonnen om onderwerpen 
die de mensen direct raken aan te pakken Dan gaat het om  
de vierkante meter van de defensiemedewerker: waar werkt 
die mee, wat heeft hij/zij nodig. Directer laten ervaren dat er 
ontwikkelingen ten goede zijn. Kleding, schoeisel, maar ook 
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de mobiele telefoons, wifi, infra etc. Dat laatste is in de jaren 
van bezuinigingen qua onderhoud hard achteruit gegaan. 
Daar moet dan ook echt wat aan gebeuren.’ Maar dat dat 
ook tijd kost, realiseert mevrouw Visser zich maar al te goed: 
‘Bijvoorbeeld de munitieproblematiek, de voorraden daar-
van zijn een serieus probleem. Onze voorraadsystematiek 
is nog gebaseerd op de tweede hoofdtaak, optreden in het 
kader van bevorderen van de (internationale) rechtsorde en 
stabiliteit, maar we richten ons nu steeds meer op de eerste, 
beschermen van het eigen grondgebied en dat van de bond-
genoten. En dan praten we echt over andere hoeveelheden 
munitie. Dit maken we nu inzichtelijk Echter, het verwer-
ven daarvan is een proces van jaren! Het ligt niet bij de fa-
brikanten op de plank, daar gaat een heel behoeftestellings-, 
verwervings-, productie- en beproevingstraject aan vooraf. 
Niet op een achternamiddag met een druk op een knop 
geregeld, dus. Maar het begint ermee dat deze behoeften, 
maar ook zaken zoals infra inzichtelijk worden gemaakt. ’

TOEKOMST
‘Onze uitdaging is om, naast het hier en nu, te kijken naar 
hoe de Defensieorganisatie er uit moet zien over 15 jaar. 
Ook de financiering wordt op een andere leest geschoeid. 
Grote defensieprojecten en materieelaankopen zijn niet 
van vandaag op morgen gerealiseerd. Juist daarom moet 
er lang vooruit gekeken worden. Daarom krijgt Defensie 
een begrotingsfonds.  Het begrotingsfonds geeft meer fi-
nanciële stabiliteit. In het fonds kan het ministerie geld 
apart zetten om grote investeringen op de lange termijn 
te financieren. Daarbij gaat het om investeringen in mate-
rieel, IT en infrastructuur. Ook uitgaven voor het behoud 
ervan zullen in het fonds worden opgenomen. Zo kan de 
financiering van onderhoud van het oude en aanschaf van 
het nieuwe beter in samenhang tot elkaar worden bezien.’

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
‘Om over 15 jaar een goede visie, een goed plan en een goe-
de, op zijn taken berekende organisatie te hebben zijn er 
ook de nodige uitdagingen….. We kijken naar technologi-
sche ontwikkelingen, maar ook demografische. Technolo-
gische ontwikkelingen gaan razendsnel. Dan hebben we 
het over het nu: drones, elektrisch aangedreven voertui-
gen, autonome voertuigen. Drones is een goed voorbeeld 
van die snelle ontwikkelingen; waren dat in de afgelopen 
decennia voornamelijk dure, grote vliegende sensoren, 
nu zijn ze goedkoop via internet te bestellen. Met allerlei 
mogelijkheden. Zoals we gezien hebben op de Krim; in 
combinatie met separate wapensystemen werden eenhe-
den getraceerd en bestreden. En dat binnen heel korte tijd. 
Defensie is uiteraard ook bezig  met drones; gebruik, maar 
ook bestrijding. En de regelgeving: wat mogen particulie-
ren, wat professionals/bedrijven, wat mag en kan Defen-
sie? Over 15 jaar zal dat er weer totaal anders uitzien. Dat 
voorspellen is heel lastig.’

DEMOGRAFIE
De demografische ontwikkeling is ook een uitdaging. Ne-
derland vergrijst. Het aandeel jongeren met een leeftijd 
tussen de 18 en 28 jaar, onze voornaamste doelgroep als 

het gaat om de instroom, neemt af. En die toch al kleine 
vijver maken we zelf nog kleiner door de fysieke en psy-
chische eisen te stellen. Daar gaan we niet aan tornen; die 
eisen zijn er niet voor niets. Het vullen van de organisatie 
Is en een uitdaging zijn en blijven. Als de economie groeit, 
zoals nu, is de arbeidsmarkt buiten Defensie ook aantrek-
kend. Dit betekent dat naast de instroom het bovenal ook 
gaat om het behouden van mensen. Als we kijken naar 
vertrekredenen dan zien we bijvoorbeeld dat al een aan-
tal jaren het gebrek aan loopbaanperspectief, onzekerheid 
over contract in de top 3 van vertrekredenen staan. Dat be-
tekent dat we met ons nieuwe personeelsmodel aandacht 
aan deze punten moet schenken. Ook het aantal mensen 
dat bijvoorbeeld een technische opleiding volgt neemt af, 
en is onvoldoende om in de toekomst alle technische func-
ties in Nederland te vullen. Dat geldt voor zowel Defensie 
als het bedrijfsleven en andere organisaties. En dat met 
die kleinere vijver om uit te vissen, het gaat lastig worden. 
Daar moeten we dus nu al over na gaan denken. Dat bete-
kent meer samenwerking met het bedrijfsleven en binnen 
de overheid, maar ook een echt ander personeelsmodel. 
Daarmee biedt je ook andere kansen voor onze mensen 
om in het kader van loopbaanperspectieven, ook afhan-
kelijk van levensfase, binnen en buiten defensie te kijken. 
Kortom, meer maatwerk en flexibiliteit. Overigens is er  
nu al een groei van zo’n 3500 functies bij Defensie door de 
extra investeringen. Tel dat op bij de bestaande vacatures, 
dan hebben we nog wel wat te werven.’

IMAGO
‘Als Defensie hebben we nog steeds een probleem, dat de 
Nederlandse samenleving niet altijd goed voor ogen heeft 
wat het belang is van een goede, op zijn taken berekende 
krijgsmacht. Op het lijstje van mogelijke bezuinigingen 
van de onderzoeken  van het Centraal Plan Bureau bijvoor-
beeld staat ‘Internationale Missies Defensie’ nog steeds in 
de top 3 samen met cultuur en ontwikkelingssamenwer-
king. Dit betekent dat we  steeds moeten blijven benoe-
men waarom investeringen in Defensie hard nodig zijn. 
We moeten concreet worden in wat onze inzet betekent 
voor de Nederlandse samenleving, iedere dag werken we 
aan vrede en veiligheid. Dat is niet vanzelfsprekend. Dit 
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jaar start met de herdenking van de Slag om de Schelde de 
viering van 75 jaar bevrijding. Een nadrukkelijk moment 
om die boodschap, dat we iedere dag met vele militai-
ren zorgen voor vrede & veiligheid, en daarbij naar voren 
te brengen dat dit niet vanzelf gaat, maar investeringen 
vraagt. Dit komende jaar biedt ons daar een mooi podium 
waar we deze boodschap ook een gezicht kunnen geven. 
Het werk van defensie wordt soms vanzelfsprekend geacht 
en juist daarom moeten we het meer tastbaar en zichtbaar 
maken.’

VUURSTEUN
‘Het Vuursteuncommando heeft begin dit jaar weer com-
mando element gekregen, waardoor 41 Afdeling Artillerie 
weer als volwaardige inzetbare eenheid op de kaart staat. 
Ook voor de mensen die daar werken een belangrijk sig-
naal: er staat weer een commandant waar ze mee en voor 
mogen werken. Daarnaast is er de Assegaai en de Excali-
bur munitie ingevoerd, waardoor de Artillerie over langere 
afstand met veel grotere precisie doelen kan bestrijden. 
Eén van de intensiveringsopties uit het Nationaal Plan is  
‘Versterking Vuursteun Land’. Er is extra geld beschikbaar 
Gesteld dit voorjaar, maar deze optie kon nog niet worden 
ingevuld. In de opslag in Vriezenveen staan nog steeds 
Pantserhouwitsers die uit de verkoop zijn gehaald door de 
motie Van der Staaij in 2014. Hiervan worden er al 6 gereed 
gemaakt voor inzet. Ook de behoefte aan langere dracht 
inzetmiddelen, zoals raketartillerie is me bekend. Echter, 
hoe de verdere versterking van de vuursteun vorm gaat 
krijgen, daar kan ik op dit moment nog niets over zeggen. 

Overigens is het hier in Den Haag ook opgevallen dat het 
Vuursteuncommando één van de best gevulde eenheden, 
zo niet dé best gevulde eenheid is. We hebben hier geen 
wetenschappelijk onderzoek naar laten doen. We denken 
dat dat zou kunnen komen door het toegenomen toe-
komstperspectief, de uitbreiding met 6 Pantserhouwitsers, 
maar ook operationele inzet, zoals in de Very High Readi-
ness Joint Task Force (VJTF), en als eerste niet-manoeuvr-
eenheid die gaat bijdragen aan de enhanced Forward Pre-
sence (eFP)operatie in Litouwen.’ 

 LUCHTVERDEDIGING
‘Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Com-
mando (DGLC) beschikt over modern materieel. Echter 
gezien de ontwikkelingen richting de eerste hoofdtaak, en 
de ontwikkelingen op het gebied van internationale veilig-
heid is er wellicht behoefte aan meer middelen, ook op de 
korte en zeer korte dracht. Daarnaast is door het samen-
gaan met de Duitsers (project Apollo) hier ook weer een 
nieuwe dynamiek ontstaan. Wat er nu gaat gebeuren, is 
dat er ook met de Duitsers overlegd zal gaan worden.’

INTERNATIONALE SAMENWERKING
‘Voor de Nederlandse krijgsmacht is internationale samen-
werking van groot belang. We treden altijd op in interna-
tionale verbanden, waarvan de NATO duidelijk de hoek-
steen is. We zien bij de Marine al dat zij op materieelgebied 
samenwerken met de Belgen, bij de ontwikkeling op het 
gebied van mijnenbestrijding en de M-fregatten. Neder-
land is met Duitsland ook al ver met diverse initiatieven: 
11 Luchtmobiele Brigade bij de Division Schnelle Kräfte, 43 
Gemechaniseerde Brigade bij 1. Panzerdivision, de briga-
de heeft op haar beurt Panzerbataillon 414 in de slagorde. 
Bij de luchtverdediging zien we ook integratie met project 
Apollo. In mijn periodiek overleg met onze partners kijken 
we dan ook of we onze materiële behoeftes beter op el-
kaar kunnen afstemmen. In het verleden waren we er met 
zijn allen goed in onze eigen behoeftes te stellen, criteria 
te formuleren, waardoor de interoperabiliteit, uitwissel-
baarheid et cetera nogal te wensen overlaat. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld veel munitie met Duitsland niet gezamenlijk 
inkopen, omdat de wapensystemen (net) niet identiek zijn. 
Dat maakt allemaal wel lastig. Onze Pantserhouwitser lijkt 
wel op de Duitse, maar is niet dezelfde. Bij die besprekin-
gen gaan we kijken naar eventuele gezamenlijke behoeftes, 
de eisen die wij en zij stellen, en naar de tijdlijn. Dat moet 
allemaal op elkaar aansluiten. Als wij nu behoefte onder-
kennen voor een systeem op de kortere termijn, is samen 
oplopen een stuk lastiger als onze partners dat pas over 
langere termijn voorzien. Dat gaat niet werken, daarom 
proberen we dit concreet af te stemmen. 

ARBEIDSVOORWAARDEN
‘Ik ben blij dat we nu stappen hebben gezet met het ar-
beidsvoorwaardenpakket waar de achterban van de bon-
den mee hebben ingestemd. Ik denk dat we hiermee een 
grote stap voorwaarts hebben gemaakt. Natuurlijk is het 
onmogelijk het iedereen naar de zin te maken; het gaat om 
zoveel verschillende mensen die kijken naar ‘what’s in it 
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for me?’. Maar voor het gros van het personeel is het iets 
waar ze zich in kunnen vinden en blij mee zijn. Met deze 
arbeidsvoorwaarden zijn we er uiteraard nog niet… Ik ver-
gelijk het met een huis: 25 jaar geen onderhoud, dan is er 
waarschijnlijk iets mis met het dak, is de keuken aan ver-

vanging toe en misschien mankeert er zelfs iets aan de fun-
dering. Ik snap dat mensen er chagrijnig van werden. Geen 
tot weinig vooruitzichten, reducties, bevorderingsstop…. 
Dat helpt allemaal niet voor de motivatie. En daarbij gaat 
het niet alleen maar om geld. Het gaat om waardering. Het 
gevoel gehoord te worden. En dat je perspectief hebt. Zoals 
bij de langdurige onzekerheid die mensen hadden, over-
gang van fase 2 naar 3… Dat zijn dingen die weerslag heb-
ben op de motivatie, dus daar moeten we mee aan de slag.

Het is me opgevallen dat op P-gebied er nogal wat ach-
terstallig onderhoud is. Het loongebouw, om eens wat te 
noemen. Het principe van de loontabel, zoals die nu wordt 
gehanteerd, dateert uit 1917! En werd gebaseerd op de aan-
name dat oudere mensen meer uitgaven zouden hebben. 
Da’s niet meer van deze tijd. Loon naar werken, dus salaris 
op basis van het werk/functie/inzet en dat je daarbij ande-
re principes gaat hanteren, zoals de schaarste van de exper-
tise of de zwaarte van de functie. Maar daar komt-ie: als ik 
mensen vraag of ze dat een goed idee vinden, zeggen ze ‘JA’. 
Als ik de vervolgvraag stel: als nu je salaris aangepast wordt 
op basis van dat principe en er verschillen ontstaan tus-
sen mensen, dan kan het enthousiasme hiervoor best wel 
eens afnemen schat ik zo in.  Wat we hebben geleerd van 
het moeizame traject van de CAO onderhandelingen, met 
verwerping van het voorstel in oktober 2018 en het vervolg 
dat heeft geresulteerd in het huidige akkoord: niet alleen 
tussen werkgever en bonden, maar betrek ook de organisa-
tie er nadrukkelijker bij. Uiteraard binnen de spelregels die 
er in het overleg tussen centrales en defensie zijn. 

Een mooi voorbeeld voorbeeld de komende periode hier-
voor zal de aanpassing van het loongebouw en het perso-
neelsmodel zijn, zoals ook afgesproken in de CAO. Beiden 
moeten toekomstbestendig zijn en antwoord geven op de 

vragen van nu en straks. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
beter loopbaanperspectief. Voor het nieuwe personeels-
model starten we daarom dit najaar proeftuinen om con-
creet te kijken wat wel werkt en wat niet. Gelet op de im-
pact en omvang van de  veranderingen in het loongebouw 

en personeelsmodel worden ze waarschijnlijk stap voor 
stap ontwikkeld en geimplementeerd. Je verandert name-
lijk fundamenteel een aantal zaken. Het is waarschijnlijk 
niet allemaal in één keer gerealiseerd. Pas over een aantal 
jaren heb je dan een complete verandering doorgevoerd 
en beschikken we over een nieuw loongebouw en ander 
P-systeem.

‘Het gaat steeds beter met Defensie. Echter, alle bezuinigingen van 
25 jaar draaien we niet op korte termijn terug. En we willen ook niet 
terug naar de organisatie van 25 jaar geleden. We gaan naar de toe-
komst kijken, samen met onze mensen en betrekken allerlei stake-
holders uit wetenschap, industrie en samenleving er bij om die toe-
komst in kaart te brengen. Dit zijn grote opgaven, soms kan dat even 
duren, dat dan weer wel. Maar de eerste stappen zijn gezet!’
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BIHO, THE 30MM CANNON AND MISSILES AIR 
DEFENCE VEHICLE IN SERVICE WITH ROK ARMY
In order to improve the integration of air defence networks and to reduce the decision time from detection 
to interception, and increase the mobility and flexibility of air defences to protect own forces on the move, 
the South Koreans have a solution. The upgraded K-30 BiHo (Flying Tiger) 30mm  self-propelled anti-aircraft 
armored vehicle fitted with two launchers of KP-SAM Shin-Gung BOW shoulder-launched surface-to-air 
missile mounted on each side of the turret is now in service with the ROK (Republic of Korea) Army. The 
vehicle was developed to meet the operational requirements of the Republic of Korea Armed Forces for a 
highly mobile short range air defence. The Biho is based on the K200 infantry fighting vehicle tracked chassis, 
but has some differences. It has an extra road wheel in its suspension and uses a D2840L engine instead of 
the D2848T engine of the K200, with an increase in engine power from 350 horsepower to 520 horsepower, 
necessary since the K30 weighs almost twice as much as the K200.

Text and photos: 
Major (ret.) Walter Christian Håland

The upgraded Biho air defense vehicle consists of twin 
30 mm Oerlikon Contraves KCB weapons with a cyclic 
rate of fire of 600-rds/gun/min, each one being pro-

vided with 250 rounds of ready use ammunition, a TPS-830K 
surveillance and fire-control radar, an electro-optical targeting 

system (EOTS), panoramic periscope, forward looking infra-
red system (FLIR), laser rangefinder (LRF), thermal sight, a TV 
camera, and a digital fire-control system. There is one pod with 
two launchers for the shoulder-launched surface-to-air missile 
KP-SAM Shin-Gung BOW mounted on each side of the turret.
With the KP-SAM Shin-Gung BOW missile that features an 
integral Identification Friend or Foe (IFF) system, full night 
and adverse weather capabilities, and a two-colour infrared 
seeker, the Biho can destroy air targets at a maximum range 
of 5 km, while with the 30mm cannon, the maximum firing 
range is 3 km.

South Korean army upgraded BiHo with 30mm cannon and surface-to-air missiles, shown at DX Korea 2018, defence exhibition in South 
Korea. September 2018.  
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The Biho has a crew of four, with the driver at the front, 
gunner and commander in the turret and loader seating at 
the back of the vehicle. Mounted on the turret roof is the 
surveillance radar and mounted on the forward part of the 
roof is the day/thermal electro-optical tracker with laser 
range-finder which automatically tracks the target.
The Biho is motorized with a MAN-Doosan D2840L de-
veloping 520 hp. (388 kw) diesel engine coupled to a S&T 
HMPT500-3EK/4EK transmission. The torsion bar con-
sists of six dual light metal rubber-tired road wheels with 
the drive sprocket at the front, idler at the rear and four 
track-return rollers on either side. The vehicle can run at a 
maximum road speed of 60 km/h with maximum cruising 
range of 500 km.

https://www.youtube.com/watch?v=2U7aMyd3nf0

UPGRADED K-30 BIHO

Specifications
Combat weight:  25 tons
Crew:  4
Power system:   Engine 520 hp
Transmission:  Automatic
Max. speed:  60 kph

Armament
Air defence gun:  30 mm twin
Rate of fire:  2x600 rounds/min
Effective range of fire: 3 km
The missile system externally resembles a French Mistral 
system, the entire missile system including the seeker, 
control section, warhead and motor were developed and 
manufactured in South Korea. The missile features integra-
ted IFF systems, night and adverse weather capabilities, a 
two-colour (IR/UV) infrared seeker to aid in negating infra-
red countermeasures (IRCM) and a proximity-fuse warhead. 
During development tests the missile scored a 90% hit ratio.

Detection and tracking system
Detection radar
Type:  Pulse Doppler
Frequency:  X-Band
Detection range:  21 km
Electro-optical Tracing System (EOTS)
Tracking range:  7 km
Sensor:  TV-visible ray
Thermal image-infrared ray
Distance measurement Laser Rang Finder (LRF)
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THE PURPOSE OF THIS ARTICLE IS TO DESCRIBE TWO ARTILLERY “SUPER 

SLEDGES” SYSTEM - Artillery killers

MULTIPLE LAUNCHER ROCKET SYSTEMS (MLRS) 

Data from the Ukraine conflict 
shows that artillery causes approx. 
85% of all losses on both sides. 
While Ukrainians generally have 
used the artillery with consi-
derable efficiency in the defence 
combat, it’s on the Russian side 
that we see some trends that are 
important to note. Among other 
things, there’s a growing Russian 
emphasis on firing with multiple 
rocket artillery.

By Major (ret.) Walter Christian 
Håland

M270 MULTIPLE LAUNCHER 
ROCKET SYSTEM 
M270 MLRS was introduced in the 
U.S. Army in 1983. The M270 was de-
signed and optimized to impact on 
large surface targets during the Cold 
War situation. The weapons system, 
which fires 230 mm rockets from a 
tracked vehicle, is in use by many na-

tions and NATO forces. Twelve M270 
for the Norwegian Army was to be 
used for firing at long range and fire 
support for the manoeuvring units. 
When the M270 was introduced in 
1998, a rocket was fired called the 

“Army’s Super Sledge”. In 
addition to the M270, the 

project included an improved 
version with a navigation system, 
including emergency ammunition 
preparedness, exercise ammunition, 
logistics, workshop equipment, and 
documentation. Ammunition of vari-
ous types was to be procured over the 
entire duration of the project based 
on market availability and operatio-
nal needs. Upgrading of the rocket 
launchers was planned for 2004 and 
deliveries of bomblets ammunition in 
2003.

CONVENTION ON CLUSTER MU-
NITIONS (CCM)
CCM is an international treaty that 
prohibits the use, transfer and stora-
ge of cluster munitions, a type of ex-
plosive weapon that spreads “bomb 
blasts” over an area. The Convention 
was adopted on May 30, 2008, in Du-
blin. It came into force on August 1, 
2010. As of September 2018, 108 states 
have signed the treaty, including Nor-
way and 104 have ratified or joined it. 
Russia, China, the United States and 
many more have not signed the treaty. 
In the then Norwegian Army’s rocket 
artillery, only cargo grenades with 
bomblets were procured in the pro-
ject. When this ammunition was ban-
ned, the Norwegian M270s was put 
into storage. As of 1998, the project’s 
total framework was NOK 2.8 billion 

Hanwha CHUNMOO launches the high-explosive 239 mm guided artillery rocket.
(Https://www.youtube.com/watch?v=lapt_0jJpWY)

N0rwegian Armed Forces Media Ar-
chive. Live firing with a Norwegian 
MLRS at Hjerkinn firing range in May 
1998.
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for this weapon system, but material 
for only approx. 1.5 billion was pur-
chased before choosing to stop the 
project. Long range ammunition ty-
pes with greater range, firepower and 
precision are now available that do 
not violate CCM.

UPGRADEING M270 MLRS
MLRS was used to support Operation 
Iraqi Freedom in March/April 2003.
The US Army placed a $ 22.1 million 
order for the M270 upgrade kit and 
had upgraded the M270A1 MLRS 
and Army Tactical Missile System 
(ATACMS) in February 2011. In May 
2011, the Finnish Army placed a $ 45.3 
million order to upgrade their twen-
ty-two M270 in order to use preci-
sion-guided rockets. Italy upgraded 
its MLRS to MLRS improved. France 
upgraded its M270 to use 227mm M31 
high-explosive (HE) unitary warhead 
Guided MLRS. The upgrade was ne-
cessary following France’s ratification 
of the CCM, which excluded France’s 
existing M270 ammunition. The Ger-
man army has been using M270 since 
1990, designated the MARS - Mitt-
leres Artillerieraketensystem. After 
2010, the MARS system has in general 
been optimized and further adapted 
to network centric operations and for 
operational fire (MARS II). MARCH 
II is a system that, with the use of 
guided artillery rockets, provides the 
desired effect against targets with 
the necessary precision and range in 
most weather conditions. Through 
the upgrade to MARS II and the use of 
the “Guided Multiple-Launch Rocket 
System”, a range of> 70 km and high 
precision is achieved. The firepower is 
the firing of 12 rockets within approx. 
60 seconds. Multiple types of rockets 
can be selected depending on the tar-
get and with optimized sub-ammuni-
tion. A type of rocket with a warhead 
called SMArt (Suchzünder-Muniti-
on-Artillerie”) has been tested but is 
not at moment purchased. All MARS 
II is equipped with the new “Electrical 
Launch Drive System/Electronic Po-
sitioning System” developed by KMW, 
which enables quick positioning of 
the weapon system and replaces the 
previous maintenance’s intensive hy-
draulics. A new fully automatic and 
ozone-free fire extinguishing system 

for the engine compartment ensures 
automatic fire monitoring and fire 
control. This upgrade package is used 
in Germany and Italy.

CHUNMOO MRLS
CHUNMOO (Korean ~ “covers the 
sky”) is the new, next generation mul-
ti-calibre rocket artillery system. It 
can fire guided 230 mm class rockets 
and unguided 130 mm class rockets. 
CHUNMO MLRS consists of a lau-
nch unit and weapon carrier. The 
Weapon Carrier is a wheeled vehicle 

system that, along with ammunition 
after-supply vehicles, has high mobi-
lity and combat endurance. CHUN-
MOO can quickly run into a position, 
fire the missiles and hit the enemy 
with accurate and powerful fire, and 
then quickly drive away. https://www.
youtube.com/watch?reload=9&v=aD-
WIFITr9cs

A full salvo can be fired directly trig-
gered from the vehicle cab, or remo-
tely controlled via wired remote con-
trol to the vehicle. The Republic of 

Photo: Walter Christian Håland
CHUNMOO MLRS shown during DX Korea 2018 exhibition at the stand of Hanwha 
Corporation. The 239 mm guided missile (top), the larger missile (below) is designated 
KTSSM: Korean tactical ground-to-ground missile, a high explosive guided ballistic mis-
sile. To date, the missile has been fired from a fixed weapon section.

Photo: Walter Christian Håland, CHUNMOO as ready for fire.
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Korea’s Army (RoKA) was the user of 
the M270 (still in use), but the South 
Korean government awarded Hanw-
ha a development contract in 2009 to 
develop a new generation of MLRS. 
The development of CHUNMOO, 
under RoKA’s leadership, was com-
pleted in 2013, and the series produc-
tion started in 2014. Protection and 
simplicity were important principles 
for RoKA in the development of the 
system. CHUNMOO is now delivered 
to RoKA and Korea’s Marine Corps. 
More than 200 units have been orde-
red (with deliveries still in progress). 
The two types of rockets that CHUN-
MOO can fire today have different 
ranges.
• 239 mm guided rockets (with 2 

magazines, 6 rockets in each).
• 130 mm uncontrolled rockets 

(with 2 magazines, 20 rockets in 
each)

The rocket containers are sealed and 
can be stored without maintenance 
for a number of years. Chunmoo is 
also ready for integration of all types 
of ammunition from other suppliers 
like Lockheed Martin, as long as the 
communication protocols are made 
available. This means that the system 
does not limit the user to one supplier 
of ammunition.

THE WEAPONS LAUNCHER UNIT
The weapon unit for rockets and mis-
siles has the capacity for 2 magazines. 
It has hydraulic alignment system with 
digital control system. The weapon 
unit is constructed for self-loading 
and for unloading of empty magazi-
nes. The firing intervals for the 239 
mm guided rocket are 5 seconds (1 mi-
nute for 12 rockets). For the 130 mm 
un-guided rocket, it’s 0.5 seconds (20 
seconds for 40 rounds)

230 MM CLASS GUIDED ROCKET
The high explosive 239 mm long range 
artillery rocket has a precise navigati-
on control based on the INS/GPS & 
GLONASS Inertial Navigation System 
with a CEP of 15 m. The impact deto-
nation mode is for anti-personnel or 
to destroy installations. Delay feature 
is for detonating inside buildings or 
bunkers. The maximum range is 80 
km. CHUNMOO has a quick charging 
system for the two magazines with six 
rockets inside each. The high accuracy 
of the missiles also increases the secu-
rity of nearby own forces/objects to be 
saved (avoiding “blue against blue”).

130 MM CLASS UNGUIDET ROCKET 
The 130 mm rocket is an unguided 
artillery rocket. The magazines are 
loaded with 20 rockets each. The high 
explosive warhead has a plethora of 

bullet fragments so the rocket can 
destroy the target more effective-
ly. The rocket is of the type “on tar-
get-trajectory correctable munitions” 
with using air brake discs. They are 
triggered above the target where the 
final stage effect should be. The maxi-
mum range of the rocket is 36 km.

WEAPON CARRIER
The weapon carrier is an (8X8) whee-
led vehicle that is operated by a crew 
of 2. The vehicle has independent sus-
pension and CTI (Central Tire Infla-
tion System) as well as the ability to 
drive with punctured wheel tires (run-
flat tire). Protection is in accordance 
with STANAG level II (front, side, up-
per, rear) and nuclear, biological and 
chemical protection (vehicle cabin 
has collective protection). The dimen-
sions are approx. 8 m in length, 3 m 
in width and 4 m in height. The gross 
weight is 31.0 tonnes. The vehicle has 
a 450 hp Doosan engine (manufactu-
red in Korea) and an Allison transmis-
sion. Max. speed is over 80 km/h and 
the vehicle has a driving range of 450 
km along roads. It can run up a slope 
of 60% and a side slope of 20%. The 
vehicle is equipped with a navigati-
on system. The fire control system is 
connected to the C4I network. The 
CHUNMOO system is exported to a 
Middle East country (specifically to 
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which country is confidential). The 
CHUNMOO weapon part can also be 
mounted on vehicles other than the 
Hanwha vehicle.

AMMUNITION SUPPLY VEHICLE
The ammunition re-supply vehicle is 
operated by a crew of 2. The vehicle 
is based on the same chassis as the 
weapon carrier, with the same protec-
tion and specifications. The vehicle 
has an integrated hydraulic articu-
lated crane with maximum payload/
max. length: 2.5 tons/6 m respectively. 
The load capacity is 4 magazines (for 
2 CHUNMOO with one load). Charge 
control is manual or via wired remote 
control. Loading time is guaranteed 
to 7 minutes or less (demonstrated 
during DX Korea 2018 in 2 minutes).

NEW OPPORTUNITIES (UNDER 
DEVELOPMENT, READY WITHIN 
3 YEARS) 
The KTGMS missile (Korean ground-
to-ground missile) has a maximum 
range with two types of 170 km/300 
km range missiles. The basic missi-
le has a range of 170 km. By reducing 
the weight of the warhead, a range of 
300 km is achieved. The warhead type 
is HE fragmentation/thermobaric and 
the control is INS/GPS & GLONASS. 
CHUNMOO II will have a maximum 
range of 180 km. The weapon part 
will carry a container of two missiles. 

Warhead type is HE fragmentation/
thermobaric & area neutralizing war-
head. The missile control is INS/GPS 
& GLONASS. Use of GLSDB (Ground 
Launched Small Diameter Bomb) 
for CHUNMOO is under discussi-
on. GLSDB is a long range precision 
fire solution that extends the capacity 
of CHUNMO. GLSDB is designed to 
meet the development needs of today’s 
and tomorrow’s armed forces. GLSDB 
is capable of performing turns and al-
titude changes and fighting a variety 
of targets, from hard to non-hard, and 
adds a new and expanded dimension to 
target combat capabilities. It’s control-
led by an advanced anti-jam GPS/INS. 
GLSDB consists of two well-known 
(Combat proven) products: M26/GBU-
39. With the GBU-39 one can plan from 
which direction and angle it should 
attack (360 degrees). Reach 150 km in 
the “pointed” direction, but at the same 
time it can reach 115 km to the side, or 
70 km backwards. Pretty good foot-
print (Accuracy CEP50 is <1m, range150 
km). Warhead with break through de-
tonation and fragmentation and has 
electronic fuze. The laser SDB variant 
has the capacity to destroy moving tar-
gets. Saab & Boeing have demonstrated 
the capacity of the GLSDB during a test 
live firing where the weapon succes-
sfully localized and engaged a moving 
target at a distance of 100 kilometres. 
See: https://youtu.be/kP883020gE0.

AMERICAN M270 VS KOREAN 
CHUNMOO
Production of the M270 was comple-
ted in 2003. In 2006, the M270 was 
upgraded to fire guided missiles. Ran-
ge for M26A1/A2: 45 km, M30/31: 70 
km, ATACMS: 165 or 300 km, respec-
tively. In 2012, a contract was signed 
to improve armour protection and 
glass windows and also to improve fire 
control to HIMARS standard. CHUN-
MOO is the world’s newest and most 
modern MLRS. Simplicity is the most 
important principle when using 
CHUNMOO developed by Hanw-
ha Defense under the leadership of 
RoKA, with long and very good M270 
experience. CHUNMOO is a mul-
ti-calibre weapon system. Range for 
130 mm rocket: 36 km, 239 mm rocket: 
80 km, KTGMS: 170 km/300 km, res-
pectively. CHUNMOO crew protecti-
on levels are in accordance with. STA-
NAG Level II with NBC protection. 
The ammunition vehicle also has the 
same protection.

UPGRADE OF MLRS M270 VS 
PURCHASE OF CHUNMOO 
An upgrade of the Norwegian stored 
M270 MLRS will probably cost a few 
hundred million. This author has no 
prerequisite for making a conclusion 
on what will be right, upgrading old or 
acquiring new MLRS. Norwegian De-
fence Materiel Agency will take care 
of such calculation. Defence Materiel 
Agency will presumably and correctly 
place greater emphasis on operatio-
nal consequences and life-cycle costs. 
From a cost-benefit perspective, it may 
be more profitable to spend relatively 
more funds in the investment phase of 
new MLRS, if this results in a reducti-
on in total costs. In addition, the sale 
of the old M270s can bring in funds 
that can be invested in new MLRS. 
For upgraded M270s or CHUNMOO, 
new ammunition must be procured 
to Norway and then the cost of am-
munition does not mean anything for 
the choice of MLRS. There is a poten-
tial for collaboration with Nammo on 
ammunition and with KONGSBERG 
on FCS and others. Hanwha already 
has a very good logistics cooperation 
with Norway.

Photo: Hanwha, The ammunition resupply vehicle, which with four rocket magazines, 
supplies two CHUNMOO.

  nr 3, 2019 41  

Tactiek & Techniek



LUCHTDREIGING DETECTEREN MET 
AKOESTISCHE SENSOREN

De bestrijding en opsporing van Unmanned Aircraft Systems  (UAS) binnen Defensie deze week een nieu-
we stap gezet met het testen van een akoestische sensor. Het Joint Nucleus Counter-UAS Test Center is 
haar waarnemingsmogelijkheden aan het doorontwikkelen om de laatste ontwikkelingen in het gebruik van 
‘drones’ te kunnen aanpakken. Het waarnemen door middel van geluid speelt hierin een belangrijke rol. Deze 
week zijn er op de Luitenant-generaal Bestkazerne op Vredepeel diverse succesvolle testen uitgevoerd.

De ontwikkelingen op het gebied van 
onbemande vliegende systemen, ook 
wel drones genoemd, gaan razend-
snel. De mogelijke toepasbaarheid 
van deze apparatuur in de handen van 
kwaadwillenden is Defensie niet ont-
gaan en heeft recent het Joint Nucleus 
C-UAS opgericht om gepaste maatre-
gelen te kunnen nemen.
Binnen het Defensie Grondgebon-
den Luchtverdedigings Commando 
(DGLC) is kennis en ervaring aanwe-
zig op het gebied van detectie, classi-
ficatie en identificatie van Unmanned 
Aircraft Systems. Zo zijn de militairen 
van het C-RAM peloton van 13 Lucht-
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verdedigingsbatterij dagelijks bezig 
met deze taken.
Het Joint Nucleus Test Center, op de 
Luitenant-generaal Bestkazerne op 
Vredepeel, is een paarse eenheid die 
de Krijgsmachtsbrede kennis en kun-
de gebruikt voor een effectieve bestrij-
ding van deze vorm van luchtdreiging.

CONCEPT-ONTWIKKELING
Het tijdig detecteren van een lucht-
dreiging is al sinds de oprichting van 
de luchtverdediging in Nederland 
een belangrijke stap in de bestrijding 
van deze dreiging. Met het huidige 
gebruik van ‘drones’ binnen verste-
delijkt gebied is het vaak lastig de 

traditionele manieren van detectie in 
te zetten. Om toch tijdig te kunnen 
reageren worden er de komende tijd 
diverse systemen getest waarbij het 
geluid van de drone moest worden ge-
detecteerd. Hierbij is onder meer ge-
keken naar bruikbaarheid, betrouw-
baarheid en compatibiliteit. Het Test 
center krijgt met deze test inzicht in 
de mogelijkheden en effectiviteit van 
akoestische detectie. De komende tijd 
is de eenheid bezig met het Concept 
Development en Experimentation 
traject waarna mogelijk operationele 
inzet volgt.
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 “Sims, get me a prisoner”

“THE INCREDIBLE PATROL” 

Dit verhaal is in zijn volledigheid ontleent aan het boek met de boven-
staande titel. Het is geschreven door Eltn(R)inf. Evert van de Weerd. Hij 
heeft zich grondig verdiept in hetgeen zich tijdens de 2e Wereldoorlog 
in Ede en omstreken heeft afgespeeld. Er zijn acht boeken van zijn hand 
verschenen, waarvan dit boek de laatste is. Dit artikel is met zijn in-
stemming geschreven. 

Nadat de slag om Arnhem in sep-
tember 1944 door de geallieerden 
was verloren, liep de opmars van de 
geallieerden vast op de Rijn. Aan de 
noordzijde zaten de Duitsers en aan 
de zuidzijde geallieerde troepen. Van-
af 4 Oktober 1944 lag de frontlijn van 
de 101 US Airborne Divisie aan de Rijn 
tussen Opheusden en Driel. Het front 
was bevroren.  De commandant van 
het inlichtingen peloton was de 1e 
Luitenant Hugo S. Sims. Hij was 23 
jaar, getrouwd en vader van een baby.  
Afkomstig uit Orangeburg South Ca-
rolina.  Vanaf 16 oktober was het erg 
rustig aan het front. Verkenningspa-
trouilles kwamen zonder informatie 
terug.  Sims was ervan overtuigd dat 
de vijand een aanval aan het voorbe-
reiden was.

Op 20 Oktober bezocht de Generaal 
Higgins de frontlijn. Hij wilde we-
ten welke Duitse eenheden er aan 
de overkant waren en of er troepen 
verplaatsingen waren geweest. Sims 
moest het antwoord schuldig blijven. 
De Generaal sprak hierop de histori-
sche woorden “Sims, can you get me 
a prisoner?” en Sims antwoordde “Yes 
sir”

Bijna tien nachten lang zond Sims één 
of twee patrouilles van inlichtingen 
teams naar de overkant. Ze kwamen 
allemaal onverrichterzake terug. De 
patrouilles raakten erg gedemoti-
veerd.  Sims besloot toen om het maar 
zelf te gaan doen. Hij maakte een plan 
om met een kleine groep (6 man in 
totaal) over te steken en tot restau-

rant Planken Wambuis (N224) te gaan 
om daar te gaan observeren. Hij se-
lecteerde de beste verkenners en een 
Belg (Sgt.Maj. Frank) die ook vloeiend 
Frans en Duits sprak.

In de nacht van 30 op 31 oktober sta-
ken ze over bij het gemeentehuis van 
Heteren. Dit lag namelijk meteen aan 
de rivier en aan de overkant was er 
meteen dekking van begroeiing. Het 
was de kortste en veiligste weg. Hier-
bij werd gebruik gemaakt van twee 
rubberboten. Om de vijand te mislei-
den zou een mortiereenheid elk half 
uur een lichtgranaat afvuren. Verder 
zou een artillerie eenheid elk kwartier 
een granaat afvuren op vooraf bepaal-
de punten. Deze inslagen waren dan 
oriëntatie punten voor de patrouille. 

Lnt Sims ca 1945

Patrouille na terugkomst
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De oversteek lukte, ongezien door de 
Duitse wachtposten. Via de Noord-
berg ging men noordwaarts.
De eerste lichtgranaat gaf aanleiding 
aan de vijand om ook een serie licht-
granaten af te schieten. Tussen de 
schoten door wist men langzaam ver-
der te komen. Ze stuitten op een mu-
nitie dump van artilleriegranaten met 
wachtposten. Men maakte een omweg 
en via een verlaten artilleriestelling en 
een voertuigen park kwam men bij 
Wolfheze.  Dat bleek vol SS troepen te 
zitten. Met een omweg kon men vanaf 
hier, achter de Duitse linies, door het 
bos aankomen bij de weg Ede–Arn-
hem (N224).

Na enige verkenning vond men een 
huis waarop een Rode Kruis teken 
stond. Het leek op een klein nood-
hospitaal. Men ging voorzichtig naar 
binnen en troffen twee luid snurken-
de Duitse Officieren aan.  Ze werden 
meteen krijgsgevangen gemaakt. Op 
zolder maakte Sims meteen de radio-
zender in orde en maakte contact. De 

posities van de vijand en de verzamel-
de informatie werd doorgegeven.
Om 07.00 uur kwamen twee Holland-
se jongens aan. Ze kwamen groente 
inmaken. Een gaf aan dat hij bij de 
ondergrondse was. Hij gaf de posities 
militaire objecten, van verschillende 
artillerieopstellingen en nummers 
van Duitse eenheden door. Deze wer-
den meteen doorgeseind. De jongens 
moesten blijven tot de patrouille weer 
weg zou gaan.

De jongen die meldde dat hij connec-
ties had met de BS was een dubbel-
spion van de SD en BS. Deze misda-
diger uit Ede zocht op de heide naar 

achtergebleven wapens en verkocht ze 
op de zwarte markt. Toen de SD hem 
betrapte verzon hij informatie over de 
BS waarbij hij beweerde dat 17 (wille-
keurige mannen w.o. de burgemeester 
b.d.) uit Ede lid waren van de BS. Zij 
werden begin januari 1945 opgepakt 
en mishandeld maar vanwege het ont-
breken van bewijs vrijgelaten. Daar hij 

een groot gevaar vormde voor de BS 
is hij in februari te Barneveld geliqui-
deerd.   

Om twaalf uur werd het drukker op 
de weg. Vrachtwagencolonnes en ka-
nonnen werden waargenomen. Plot-
seling kwam een Duitse postbode het 
terrein op, waarschijnlijk om water te 
drinken. Ook hij werd meteen krijgs-
gevangen gemaakt. Tegen twee uur 
kwam er een Duitser met twee paar-
den en een wagen het erf op. Dit bleek 
de man te zijn die de eerste twee Duit-
sers op moest halen. 

Om vier uur ’s middags liepen nog 
twee Duitsers het erf op naar later 
bleek, om even te rusten. Uiteraard 
werden zij ook gevangen genomen.  
Hierna brak er brand uit in de voor-
kamer. De Duitsers stookte het op om 
de aandacht te trekken. De zaak werd 
geblust en de bewaking verscherpt. 
De gevangenen bleken afkomstig te 
zijn van het Oostfront.

Het werd tijd voor de terugtocht. De 
Duitse postbode wilde wel meewer-
ken. Hij was blij dat de oorlog voor 
hem voorbij was. Hij zou “Halt Kame-
rad” schreeuwen bij het aanhouden 
van een vrachtauto. Na anderhalf uur 
kwam er een motorrijder aanrijden. 
Hij bleek erop uitgestuurd te zijn om 
de vermiste soldaten op te zoeken. Hij 
en de Duitse postbode bleken elkaar 
erg goed te kennen. ze hadden jaren 
samen gediend. De motorrijder wilde 
ook wel meewerken. 
Even later kwam er een truck aan. De 
twee Duitsers moesten van de Ameri-
kanen naar voren gaan en “Halt Ka-
merad” schreeuwen. De truck stopte. 
Het bleek een grote vijf-tons vracht-
auto te zijn met 13 SS-soldaten in de 
laadbak, onderweg naar hun eenheid.  
Allen werden ontwapend. De chauf-
feur wou eerst niet meewerken, maar 
na zware druk wou hij wel. Hij bleek 
nog voor 30 km benzine te hebben.

De gevangenen uit het huis werden 
ingeladen, iedereen in de laadbak on-
der bewaking gezet en de zaak vertrok. 
Ze reden goed en wel toen de motor 
begon te sputteren. Terwijl de chauf-
feur de motor aan de praat probeerde 
te krijgen kwam er een Schwimmwa-

Route Incr Patrol
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gen (amfibie-Volkswagen) voorbij. Het 
bleek de Hauptsturmführer (kapitein) 
te zijn van de Duitse eenheid waar-
heen de vrachtwagen onderweg was. 
De SS officier werd direct ingerekend.

Men vertrok weer, maar men reed de 
afslag voorbij. De auto werd omge-
keerd en na een paar kilometer sloe-
gen ze af linksaf richting Rijn. Men 
reed nu over een zandweg (Kruislaan) 
naar het zuiden. Bij de A12 in aanleg 
liep de vrachtwagen vast in het zachte 
zand. Het was nu 22.00 uur. Iedereen 
moest uitstappen. De Amerikanen 
waren er niet blij mee want het was nu 
moeilijker om de gevangenen bewa-
ken.  En inderdaad, de Hauptsturm-
führer verdween in het bos. Maar een 
van de patrouilleleden wist hem na 
een paar waarschuwingsschoten te 
onderscheppen. Iedereen die nu zou 
proberen te ontsnappen zou meteen 
worden doodgeschoten.

De zaak werd in rotten van twee op-
gesteld.  Met de Sgt.Maj. Frank en de 
Hauptsturmführer voorop vertrok de 
colonne te voet richting Renkum. Bij 
de Telefoonweg stak men het spoor 
over. Op de kruising nam men het 
zandpad schuin links richting de Klein 
Amerikaweg en marcheerde de troep 
Renkum binnen. Door het geluid van 
de Duitse laarzen met ijzeren beslag, 
was het duidelijk dat hier midden in 
de nacht een Duits peloton onderweg 
was. Het viel dus niet op.

Om 23.40 kwam men vlakbij de Rijn. 
Net voorbij de Rijndijk werd een 
wachtpost waargenomen met vier 
Duitsers.  Frank riep in het Duits dat 
alles in orde was.  Ze maakten halt. 
Twee Amerikanen liepen naar vo-
ren en onder dreiging van twee tom-
my-guns, werden alle vier krijgsge-
vangen gemaakt.
De colonne liep verder langs de rivier 
en zes Duitsers van twee andere ri-
vierposten werden op dezelfde manier 
uitgenodigd om aan te sluiten. De 
zesmans patrouille had nu 32 krijgsge-
vangenen.

De Luitenant Sims gaf de afgespro-
ken lichtsignalen naar de overkant 
en kreeg meteen respons. De Ameri-
kaanse Artillerie begon storingsvuur 
af te geven op Duitse stellingen als 
afleiding van de riskante rivierover-
steek. Na elf keer overvaren waren 
alle betrokkenen om 01.40 uur aan de 
overkant. De gevangenen werden af-
gevoerd naar de boerderij “De Kleine 
Slob” aan het Weteringkanaal. Daar 
werden de Duitsers uitgebreid onder-
vraagd.

De patrouilleleden kregen een feest-
maal van de kok, zoals hij dat had be-
loofd. Daarna kreeg Sims de Generaal 
Higgins aan de lijn: “Luitenant Sims 
meldt zich terug met tweeëndertig 
krijgsgevangen, generaal”, “Hoeveel”, 
“Tweeëndertig, generaal”, “Incredi-
ble”.

De Deelnemers aan deze “Incredible 
Patrol” kregen de Silver Star Medal 
uitgereikt. Sims kreeg de bijna hoog-
ste onderscheiding van het Ameri-
kaans leger, het DSC (Distinguished 
Service Cross) en werd bevorderd tot 
kapitein.

Eltn(R)Art. Ir Jaap Dekker

Boot met Prisoners of War

Sims 1986 bij Monument

46

Tactiek & Techniek



HET EERSTE VOLLEDIG GEMODERNISEERDE  
PATRIOT-WAPENSYSTEMEN BINNEN BIJ DGLC

Het eerste van vier gemoderniseerde PATRIOT-wapensysteem kwam 13 juli op de Luitenant-generaal Best-
kazerne aan. Twee grote kranen hesen de radar, vuurleidingscentrale en vuurverdelingscentrale vervolgens 
op militaire voertuigen waarna ze door de gebruikers samen met de fabrikant uitvoerig getest zijn. De Patriot 
kan na uitgebreide revisie en modificatie weer tot 2040 ingezet wordt tegen de moderne luchtdreigingen.

Het wapensysteem wordt in de Verenigde Staten flink 
onder handen genomen. Alle radars worden volledig ge-
digitaliseerd en het identificatie systeem om vriend en 
vijanden de onderscheiden (IFF) wordt gemoderniseerd. 
De vuurleidingscentrale en vuurverdelingscentrale krijgen 
nieuwe Modern Man Stations met kleuren touchscreens. 
Dit maakt het voor de operator mogelijk om eenvoudi-
ger het onderscheid tussen doelen te maken en sneller te 
reageren op luchtdreigingen. De Patriots kunnen na de 
uitgebreide revisie en modificatie weer tot 2040 door de 
eenheid worden gebruikt. 

In de nabije toekomst staat ook modernisering van de lan-
ceerinrichtingen op de planning waardoor het gebruik van 
de nieuwste missile typen mogelijk is. Hierdoor krijgt het 
wapenysteem een opmerkelijk betere capaciteit tegen de 
lucht- en raketdreiging. In 2022 hebben alle Nederlandse 
Patriot-luchtverdedigingsystemen het onderhoud gehad. Ze 
zijn dan gewijzigd naar een nieuwe configuratiestandaard.
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LEIDERSCHAPSTRAINING DEN HELDER

Van woensdagmiddag 10 april t/m donderdagavond 11 april heeft een groot deel van de Alfa ‘wolven’ batterij 
van de 41e afdeling Artillerie deelgenomen aan een leiderschapstraining in Den Helder. 

Tlnt T.J. Cornelissen

De oefening had een drietal oefendoelstellingen:
• Verhogen saamhorigheid binnen de batterij
• Trainen leiderschap niveau 2 (inclusief plaatsvervan-

gers)
• Versterken mentale weerbaarheid

Ondanks dat de nadruk lag op niveau 2 waren er in ‘het 
einde van de wereld’ voldoende prikkels voor eenieder, 
fysiek dan wel mentaal. De opzet was vrij eenvoudig: vier 
groepen onder leiding van een junior onderofficier en een 
plaatsvervanger. Elke groep werd begeleid door een prakt-
lijkleermeester (PLM), een junior onderofficier met meer 
ervaring. De PLM’ers werden op hun beurt begeleid door 
een mentor, in dit geval de OPC van het Alfa peloton. Uit-
eindelijk werden er met elke opdracht en bijbehorende 
evaluatie dus meerdere lagen getraind.
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De oefening begon op woensdag met een verplaatsing van-
af de LTK naar Marinezwembad de Heersdiep. Hier aange-
komen werd de batterij aangemeld bij de sport en moesten 
de groepen omkleden en afwachten in de kleedkamer. De 
nodige zenuwplasjes werden nog gedaan en men probeer-
de ook even het zwembad in te turen om te kijken wat er 
op de planning stond. De groepen werden door de sport 
geblinddoekt en in een sliert meegenomen langs de rand 
van het zwembad, door een rubberen boot heen, naar de 
duikplank. Aldaar werd de groepscommandant door de 
sportspier als eerste van de duikplank af gepraat, waarna 
de groepscommandant zijn/haar personeel van de duik-
plank moest ‘begeleiden’. De meeste mensen kwamen bij 
dit onderdeel prima toe aan hun mentale prikkel.

Na de duikplank werd een groepshindernisbaan opgetuigd 
die daarna, op tijd, genomen werd door de groepen. Na-
tuurlijk zou de winnende groep die avond een presentje 
krijgen. De hindernisbaan was voor sommigen een fysieke 
en zelfs mentale prikkel. De groepscommandanten kwa-
men in ieder geval aan hun trekken vwb leidinggeven. De 
middag werd afgesloten met evaluaties en KL1 in de eet-
zaal in de Nieuwe Haven.  In de avond betrok de batterij 
de legering en vervolgend ‘de Witte Raaf’, een flinke bar in 
de Nieuwe Haven. Hier werd, onder genot van een aantal 
alcoholische versnaperingen, de dag afgesloten. 

Na het appel en ontbijt op donderdagochtend vertrok de 
bus richting Marinekazerne Erfprins. Hier stond de hele 
dag leiderschapstraining in de palenbak op het program-

ma. De batterij werd opgevangen door twee instructeurs 
van de School voor Maritieme Vorming, Bedrijfsvoering 
en Onderwijskunde (SMVBO). In de ochtend kreeg de hele 
club theorieles over bewustwording, feedback en het SLII 
model. Vooral voor de kaderleden en leidinggevende kor-
poraals was dit interessant, maar ook een aantal kanon-
niers vielen positief op door hun actieve houding. Niet 
geheel verassend waren er ook kanonniers die wat meer 
moeite hadden om wakker te blijven, maar daar speelde de 
instructeurs goed op in.

Aan het eind van de ochtend werd de opdracht van de 
palenbak verstrekt aan de groepscommandanten. De vier 
groepscommandanten werden daarnaast nog aangestuurd 
door een junior onderofficier. Er moest een constructie ge-
bouwd worden om al het personeel over het water van de 
palenbak heen te krijgen; geen simpele taak voor mensen 
met weinig technisch inzicht. De opdracht werd uiteenlo-
pend aangelopen en in dit proces waren dan ook genoeg 
aandachtspunten waar de PLM’ers mee aan de haal kon-
den. Na de (warme) lunch werd er gekleed voor de palen-
bak en gingen de vier groepen van start. Het proces liep bij 
de ene groep soepeler dan bij de andere groep, en na ruim 
3 uur heeft een deel van de club zelfs de overkant gehaald. 
Het water lag intussen vol met drijvende constructies die 
het helaas niet overleefd hadden. Ook enkele kanonniers 
hielden het niet droog en vielen in het water. Al met al ge-
noeg te zien voor de PLM’ers om terug te koppelen met de 
groepscommandanten en plaatsvervangers. De ‘afwas’, wij 
noemen het evaluatie, werd dan ook gedaan in de Echo’s 
en hier werd de oefening afgesloten. 

Het was een succesvolle oefening die ondanks de korte 
duur genoeg nuttige evaluatiepunten opleverde. Daar-
naast was het ook een eyeopener; Den Helder is niet de 
eerste locatie waar Artilleristen gaan zoeken om te trainen 
maar biedt uitstekende mogelijkheden, vooral op het ge-
bied van leiderschap en teambuilding. Vanwege de korte 
duur van het programma kwamen we bijvoorbeeld niet toe 
aan de escape room waar het SMVBO ook over beschikt, 
en zo zijn er nog meer mogelijkheden. De gastvrijheid en 
samenwerking met het SMVBO mag ook zeker genoemd 
worden, de instructeurs aldaar waren enthousiast en heb-
ben zat kennis waar ook wij Landmachters nog van kun-
nen leren. 
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Terugblik

TORBUQ LEGACY 2019, EEN OEFENING VAN  
FORMAAT

Met 5.000 NAVO militairen uit 17 landen en met meer dan 1.000 stuks luchtverdedigingsmaterieel mag de 
oefening Torbuq Legacy 2019 met recht een oefening van formaat worden genoemd. In juni leverde het 
DGLC samen met ondersteunende eenheden een significante bijdrage aan de geïntegreerde internationale 
luchtverdedigingsoefening in Polen. 

Sinds de oprichting van het DGLC werd de eenheid nog 
nooit eerder over twee assen tegelijk ingezet. Het was dan 
ook een hele uitdaging om de PATRIOT-eenheid op het 
oefenterrein in midden Polen te ontplooien terwijl tegelijk 
de Binationale Short Range Air Defence Task Force (BSTF) 
opereerde vanuit Ustka nabij de Oostzeekust. 

De verplaatsing van ruim 260 militaire voertuigen en meer 
dan 600 personen kende een grote logistieke uitdaging. In 
totaal waren er 29 separate verplaatsingen door de lucht, 
over de weg en over de zee nodig om al het materieel en 
personeel op juiste locaties in Polen te krijgen. 
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Tijdens de oefening Tobruq Legacy stemden de lucht-
verdedigers procedures met elkaar af ter verbetering van 
de internationale samenwerking. Commandovoering 
was hierbij een belangrijk item, waarbij zelfs vanuit het 
AWACS-vliegtuig de luchtoperaties voor PATRIOT wer-
den aangestuurd. Gastland Polen leverde gevechtsvliegtui-
gen en helikopters om de geïntegreerde luchtverdediging 
met een dynamisch en uitdagend scenario te testen. Tij-
dens dit live flying-deel krijgen militairen dus echte, hard 
en laag vliegende toestellen op hun radarschermen en in 
hun Stingervizier.

Het hoogtepunt voor de Stingerschutters lag aan het eind 
van de oefening. De twee weken durende oefening werd 
afgesloten met het afvuren van de Stingerraketten. Het 
merendeel van de raketten werd afgevuurd vanaf de Stin-
ger Weapon Platform Fenneks of de Weasel rupsvoertui-
gen van de Duitsers. Het ander deel verschoten de Neder-

landse luchtverdedigers vanaf de schouder. Voor een groot 
deel van de schutters was het de eerste keer dat ze daad-
werkelijk een Stinger mochten afvuren, een unieke erva-
ring voor het personeel.

Hoewel het zwaartepunt van de oefening lag bij lucht-
verdediging was het onmogelijk om een oefening van dit 
kaliber te laten slagen zonder hulp van ondersteunende 
eenheden zoals de Nationale Reserve voor het leveren van 
bewaking, Koninklijke Marechaussee voor ondersteuning 
bij militaire politiezaken, het C2OSTCO voor verbindin-
gen naar Nederland, Bevoorrading en Transportcomman-
do zorgde samen met DVVO voor de vele verplaatsingen, 
geneeskundige ondersteuning werd geleverd door 13 Ge-
neeskundige Compagnie en uiteraard 133 en 134 Herstel-
peloton zorgden ervoor dat de (wapen)systemen inzetbaar 
bleven.

NEDERLANDS-DUITSE SAMENWERKING

Nederlanders en Duitser werken steeds intensiever samen 
op het gebied van Grondgebonden Luchtverdediging. In 
het midden van Polen deden beide landen dat met het 
PATRIOT-luchtverdedigingssysteem en in Ustka traden 
de luchtverdedigingssystemen voor de korte afstand 
voor eerst samen op in de BSTF. Het Nederlands-Duit-
se samenwerkingsverband moet in 2023 deel uitmaken 
van de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF), de 
NAVO-flitsmacht.
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Overleden

RANG/ TITEL NAAM  WOONPLAATS OVERLIJDENS LEEFTIJD
    DATUM

Kol.b.d. R.G.H. van Run OOSTERHOUT  4-sep-19 81 jaar

80+ Jarigen

DATUM RANG/ TITEL NAAM WOONPLAATS  JAAR

5 nov Kap (R) b.d. van den Boogaard VOORTHUIZEN  80
6 nov Kap (R) b.d. Ir Beverdam ‘S-GRAVENHAGE 83
13 nov Lkol (R) tit b.d. Drs Venker DALFSEN  91
18 nov Kap b.d. Winkel FLUITENBERG  89
19 nov Maj b.d. Eger BREDA  89
21 nov Lkol b.d. Buitenhuis TETERINGEN  97
25 nov Genm b.d. Poot NIJKERK  89
26 nov Elnt (R) b.d. Drs Timmerman ZEIST  83
29 nov Maj (R) b.d Buurma HOEVELAKEN  80
6 dec Kol b.d. van Randwijk WOLFHEZE  87
10 dec Lkol b.d. de Koning EPE  96
15 dec Maj (R) b.d Terhenne EDE Gld  81
15 dec Lkol (R) b.d. Mr Venemans OOSTERBEEK  82
17 dec Kap (R) b.d. van der Velde ALDEBOARN  94
22 dec Elnt (R) b.d. Ir Soeteman ‘S-GRAVENHAGE 85
25 dec Lkol b.d. Enters ELBURG  88
26 dec Aalm lkol b.d. Crolla HUISSEN  83
1 jan Lkol b.d. Loukes PUTTEN  83
5 jan Maj b.d. Hermsen ALMEN  85
8 jan Maj b.d. van den Broeke KAMPEN  86
9 jan Kap b.d. van der Hulst ARNHEM  80
14 jan Elnt (R) b.d. Hekking NIJMEGEN  85
19 jan Maj (R) Lock BERGEN OP ZOOM 89
27 jan Lkol b.d. Scheffers TWELLO  90
29 jan Kap b.d. Sikkema ‘T HARDE  90

Personalia
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AFDELINGSBESTUREN
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

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

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: Ir. J. (Jan) P.M. van Oosterbos, Kap (R) 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

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
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.

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

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

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
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VERSLAGEN AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

VOA Afdeling Den Haag

SCHEMA BIJEENKOMSTEN
januari
donderdag 23 januari
4e donderdag vanaf 17.00 uur 
Nieuwjaarsbijeenkomst in gebouw 
147 van de Frederikkazerne

februari
donderdag 20 februari 
3e donderdag vanaf 17.00 uur 
Bijeenkomst samen met VOC regio 
Den Haag in gebouw 147 van de Fre-
derikkazerne

maart
donderdag 19 maart 
3e donderdag vanaf 17.00 uur 
Bijeenkomst met voordracht in ge-
bouw 147 van de Frederikkazerne

VERSLAGEN BIJEENKOMSTEN

AUGUSTUSBIJEENKOMST
Omdat eerder op deze dag de jaar-
lijkse herdenking bij het Indië-mo-
nument was gehouden, ontbraken 
enkele vaste deelnemers omdat ze 
daar ook het samenzijn na afloop van 
de plechtigheid wilden bijwonen. Wij 
zouden ook een beetje in Indië-stem-
ming worden gebracht maar daarover 
later meer. 
Voorzitter Kees vroeg bij opening 
meteen om het eerste couplet voor 
erevoorzitter Willem om daarna  een 
veelbladig spiekboek ter hand te ne-
men.  Omdat hij daar met heel grote 
letters – de zogenaamde hanenpoten 

– in had geschreven ging hij toch re-
delijk snel door zijn openingswoord 
heen om tot slot daarvan te komen 
tot het eerste rondje; een van secreta-
ris Piet voor diens 83e verjaardag. Het 
couplet van de kruitdamp ging voor-
af aan de toost, zij het dat het Haagse 
VOA mannenkoor nog niet helemaal 
bij stemming bleek en de inzet van 
pro-cantor Tony zo slecht overnam 
dat uiteindelijk iedereen in zijn eigen 
toonaard stond te zingen. Piet moest 
– of wilde desgewenst – nog even in 
functie om aandacht te vragen voor de 
VOC/VOA lunch en omdat hij de ach-
terban wilde raadplegen over enkele 
aspecten van ons blad Sinte Barbara.
Bij de uitnodiging om aan tafel te 
gaan bleek dat er een voortreffelijke 
rijstmaaltijd voor ons was opgevoerd 
zodat het makkelijk was om iets van 
Indië-stemming te creëren al zijn we 
niet aan het zingen van krontjong 
liedjes toegekomen en zeker niet aan 
de liedjes die de Indië-gangers ons 
na hun terugkomst voorzongen. Wel 
kwamen we nog toe aan het zingen 
van het vierde couplet – wat het lie-
velingscouplet van voorzitter Kees 
lijkt te zijn want hij kondigt dat te 
pas en te onpas aan – om Jan Kreuger 
toe te zingen ter gelegenheid van zijn 
62e verjaardag. Door ervaring geleerd 
werd nu de pro-cantor wel goed ge-
volgd zodat het uiteindelijke resultaat 
gehoord mocht worden. Bij de toetjes 
bleek niet veel keuze zodat daar geen 
problemen over konden ontstaan en 
omdat er ook maar een soort koffie 
was, kon de bijeenkomst in volledige 
harmonie worden afgesloten.     

VOC/VOA LUNCH 12 SEPTEMBER
We waren niet in de meerderheid 
maar toch ook weer met zoveel leden 
aanwezig dat het artillerieaandeel 
niet over het hoofd kon worden ge-
zien en dat zouden we in de loop van 
de bijeenkomst laten merken. Vanaf 
11.30 uur druppelden de deelnemers 
binnen in het statige gebouw van de 
Haagsche Club om onder het genot 
van een drankje eerst informeel de 
oude banden weer aan te halen. 
Om 12.30 uur werden we aan tafel 
genodigd en opende VOC voorzitter 
Axel Rosendahl Huber de bijeenkomst 
officieel met een welkomstwoord aan 
cavaleristen, artilleristen en één ge-
nist Arthur Bolder wat meteen stoot-
te op bezwaren van “onze” genist Ton 
Stenger. Na een dronk op onze kame-
raadschap kwam VOA erevoorzitter 
Willem Loos aan het woord, die weer 
maar eens demonstreerde hoe je uit-
gaand van een gewoon onderwerp als 
een zwarte baret via een bruine baret 
en een (Rijders) kwartiermuts tot een 
gloedvolle toespraak kunt komen. 
Willem eindigde met het aanbieden 
van de traditionele aanvulling op 
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de PSU, dit keer in de vorm van een 
heupflacon waaruit twee glaasjes Bar-
barabitter werden geschonken voor 
de twee voorzitters. Natuurlijk zong 
daarna het Haagse VOA koor het eer-
ste couplet en wel zodanig sterk dat 
de cavaleristen niet tot zingen durf-
den overgaan.  
Na de lunch bleek dat Arthur Bolder, 
wat Axel aan tafel al had verteld, niet 
alleen was gekomen omdat vanaf 1812 
een band bestaat met de genie toen 
die een brug over de Berezina bouw-
de voor het terugtrekkende leger  van 
Napoleon, een brug die daarna met 
achterlating van een deel van  de ca-
valerie op de oostoever door artille-
rievuur werd vernield waarbij hij niet 
vertelde of het “eigen vuur” was want 
dan zouden de Rijders verantwoorde-
lijk kunnen worden gesteld. Nee, Art-
hur vertelde ons over de positie van de 
reservist sinds de opschorting van de 
opkomstplicht in 1996. Na aanvanke-
lijke verwaarlozing gedurende enkele 
jaren zijn vervolgens enkele organi-
saties opgebouwd die geïntegreerd in 
de krijgsmacht een niet meer weg te 
denken component daarvan vormen.    
Met een “tot ziens in februari” en vol-
doening van onze schulden in de hal 
bij de uitgang namen we afscheid van 
onze bereden collega’s.        

BIJEENKOMST BIJ DE SALUUT-
BATTERIJ
Het is toch een elk jaar wat kleinere 
groep die het bezoek aan de saluut-
batterij aflegt. De reden daarvoor 
is een gecombineerde namelijk de 
mindere mobiliteit gepaard gaand 

met de mindere bereikbaarheid. Het 
eerste deel komt door de stijgende 
leeftijd het tweede deel door het ge-
deeltelijk stil liggen van het openbaar 
vervoer op deze Haagse hoogtijdag. 
De volhouders konden eerst ken-
nis maken met lkol Rob ten Horn de 
nieuwe commandant van de Rijders 
en vervolgens de kennismaking her-
nieuwen met lkol Rienk Sijbrandi de 
voormalige commandant hoewel we 
die in zijn burgervermomming eerst 
nauwelijks herkenden, om tot slot van 
het eerste deel van de bijeenkomst de 
inspectie van de saluutbatterij door de 
gouverneur van de Residentie gade te 
slaan. Aan een deel van de aanwezi-
gen moest worden uitgelegd dat in de 
huidige “slagorde” deze gouverneur de 
plaatsvervangend commandant van 
de 11e Luchtmobiele Brigade is en niet 
meer de hoogste baas van God’s Eigen 
Wapen in het Haagse. Al deze nieuwe 
kennis werd verwerkt bij de traditio-
nele droge sherry in het poffertjespa-
viljoen waar overigens deze keer nie-
mand zich aan de poffertjes waagde.
Opgejaagd door Kees van Harmelen 
stonden we tijdig terug bij de saluut-
batterij om het eerste schot er te zien 
en horen uitgaan. Dat horen leidde 
wel tot enige hilariteit want jonge ar-

tilleristen blijken te  schrikken van het 
knalletje van de 25ponder. Nadat we 
het verblijf lang genoeg hadden gerekt 
om ook deze jonge artilleristen door 
hun gewenningsperiode heen te hel-
pen konden we voldaan op huis aan.   

SEPTEMBERBIJEENKOMST
Ondanks dat de vakantiepiekperiode 
voorbij is, bleken opvallend veel leden 
die niet aan deze periode zijn gebon-
den, alsnog naar verre streken te zijn 
vertrokken met als gevolg een wat 
magere opkomst. Maar toen voorzit-
ter Kees om half zes bij zijn openings-
woord begon met het verzoek om het 
eerste couplet te zingen – natuur-
lijk voor erevoorzitter Willem Loos 
– kwam dat er toch nog voldoende 
sterk uit. Kees blikte terug en vooruit 
op deze voor de Haagse afdeling druk-
ke maand, liet daarna eerst secretaris 
Piet aan het woord over het KVEO/
KVNRO/VOA Kerstdiner – nota bene 
met VOA logo op de uitnodiging – en 
daarna penningmeester Teun over 
de excursiemogelijkheden voor 2020. 
Tot slot kondigde Kees een rondje aan 
van Martin Rauwé die als verklaring 
daarvoor gaf zijn onomkeerbare leef-
tijd namelijk 66. Beta’s zowel als Al-
fa’s  begrepen de uitleg, zongen daar-
om Martin enthousiast toe en omdat 
Martin geen meisje schoon van leden 
is maar wel een forse knaap, ging dat 
met het vierde couplet.
Er waren geen verdere aanbieders en 
daarom bood het bestuur de wijn aan 
tafel aan wat weer reden was om ons-
zelf toe te zingen met het tweede cou-
plet. Omdat we over verschillende ta-
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fels verspreid zaten, weet verslaggever 
niet wat er allemaal besproken werd 
maar aan zijn tafel ging het vooral 
over het selectiecentrum (heette dat 
niet Kamp Waterloo ?) waar met on-
handig zware kisten, te korte touwen 
en te smalle planken ons leiderschap 
werd getest. Kennelijk is dat voor ie-
der van ons goed afgelopen want we 
zijn met meer of minder blingbling’s 
door onze militaire loopbaan heen ge-
komen. Jammer genoeg was er alleen 
maar koffie om daar op te drinken al 
had dat weer als voordeel dat we, na 
het bewonderen van  Bram Schulte’s 
nieuwe voertuig met middenmotor 
dus een Ferrari onder de e-bikes, fris 
van geest door de mooie nazomer-
avond de thuisreis konden aanvaar-
den.

RODE BROEKENBIJEENKOMST
Wij kunnen het niet zo goed meer vol-
gen; we dachten dat de najaarsvakan-
tie speciaal was bestemd voor scholie-
ren en hun ouders en dan blijkt een 
niet gering aantal VOA leden dat aan 
geen enkele tijdsbeperking is gebon-
den, juist in deze periode te zijn uit-
gewaaierd over Europa en omstreken. 
Kees bleef hopen op een toestroom 
van leden maar toen ook al in niet-or-
ganieke sterkte de Katwijkse batterij 
eenmaal binnen was, begon hij toch 
maar om 17.31 uur aan zijn introduc-
tie. Hij memoreerde het ontstaan van 
de rode broekenbijeenkomst en vroeg 
om het eerste couplet voor de initia-
tiefnemer daartoe en erevoorzitter 
Willem Loos. 

Na een reeks van dienstmededelin-
gen nodigde hij Willem uit om naar 
voren te treden om de hulde voor zijn 
89e verjaardag in ontvangst te nemen. 
Willem verklaarde dat hij nu eindelijk 
een leeftijd had bereikt die overeen-
stemde met hoe oud hij zich voelde 
maar dat hij volgens het 3Z principe 
(niet zeuren, niet zaniken, niet zagen) 
daar niet verder op zou ingaan. Ge-
lukkig was het geen 5Z principe zodat 
een vierde Z (niet zuipen) en een vijf-
de Z (niet zingen) niet bestonden. We 
konden Willem daarom toedrinken 
en toezingen met het vierde couplet 
nadat hij – maar dat blijft eenmalig in 
onze afdeling -  een struik bloemen in 
Rijderskleuren had ontvangen. Daar-
na was het aantreden voor een bijzon-
der appel voor de – maar dat blijft wel 
jaarlijks in onze afdeling – foto’s met 
de rode broeken in de eerste lijn waar-
van een met onze vaste gastvrouw 
Marian als centrale figuur.     
Terug binnen was het al snel tijd voor 
de maaltijd met als blikvanger een 
kleurige en bovenal gezonde selectie 
aan groenten. De wijn aan tafel werd 
aangeboden door Max van Leeuwen 
die voor het eerst sinds mei weer in 
ons midden was. Hij bleek de tijd te 
hebben doorgebracht met het rei-
zen door diverse werelddelen en het 
fungeren als oppasopa in de zomer-
vakantie maar wilde nu met ons zijn 
83e verjaardag vieren. Hij werd toe-
gedronken en toegezongen met het 
vierde couplet. Aan onze tafel werd 
gesproken over de niveaustijging van 
het technisch onderwijs als Hogere 
Technische Scholen tot Technische 

Hogescholen worden en Technische 
Hogescholen tot Technische Univer-
siteiten. Hoe dan ook, de technische 
opleiding had voor de meesten van 
ons geleid tot een tot tevredenheid 
stemmende loopbaan – om het woord 
carrière niet te gebruiken – en daar 
kon zelfs met koffie op worden ge-
dronken.

Afdeling Gelderland

AUGUSTUSBIJEENKOMST DE 626E
‘t Wordt toch nog bijna een tropische 
dag als de zon na vele regenbuien 
doorbreekt terwijl we richting bodega 
wandelen. Zo’n zomerdag ook waarop 
je daar maar een klein gezelschap ver-
wacht. Niets is echter minder waar, 
we zijn in een mum van tijd met z’n 
elven. Ook hebben we ons jasje van-
wege de vochtige warmte maar uitge-
daan en zien verlangend uit naar ons 
eerste drankje, door Brenda vakkun-
dig geserveerd.
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Ons meest zuidelijke lid Ton is er 
weer en biedt het eerste rondje aan 
met als reden zijn lange afwezigheid 
en veel belangrijker de geboorte van 
kleindochter Stijntje. Fijn je weer te 
zien Ton en van harte gefeliciteerd.

Tussen het maken van de foto’s door 
vertelt Jaap nog iets over zijn geboor-
tegrond op het voormalige eiland 
Wieringen, waar tot ongeveer 1925 de 
korte Afsluitdijk werd gerealiseerd. 
De grote Afsluitdijk werd rond 1935 
gesloten en in de tussenliggende pe-
riode werd de ringdijk van de Wierin-
germeer afgerond en de polder droog 
gemalen. Jaap’s vader vertelde hem 
destijds dat de bevolking van Wierin-
gen heel lang beperkt bleef tot onge-
veer honderd boeren en even zo veel 
vissers. Tijdens de uitvoering van de 
Zuiderzeewerken in de jaren dertig 
kwamen veel arbeidskrachten naar 
het oude eiland, hetgeen vanwege het 
grote tekort aan vrouwen tot forse 
vechtpartijen tussen de Wieringer- en 
polderjongens leidde. Als het echt uit 
de hand liep kwam burgemeester Pee-
reboom, een boom van een vent, per-
soonlijk de orde herstellen. Hij kwam 
dan de kroeg binnen met een groot en 
zwaar gewicht in zijn hand. Onderin 
het gewicht zat een ijkgat, waarin pre-
cies een biljartkrijtje paste. Dan werd 
het stil in de kroeg en schreef hij met 
gestrekte arm zijn naam op de muur. 
Vervolgens daagde hij iedereen uit 
hem dit na te doen. Niemand durfde 
dat en de orde was hersteld.

Tijdens dit verhaal worden de borrel-
hapjes geserveerd, heel mooi verzorgd 
door Nima, met wie we voor de eerste 
keer kennis maken. Ook de bitterbal-
len ontbreken niet, want daar komen 
we toch ook voor.

SEPTEMBERBIJEENKOMST DE 627E
Er is deze bijeenkomst zowaar sprake 
van een druk programma. In plaats 
van de gebruikelijke ontspanning zou 
het wel eens een inspannende mid-
dag kunnen worden. De leden van 
het afdelingsbestuur zijn namelijk in 
verband met de “commandowisse-
ling” van onze afdeling al een half uur 
eerder aanwezig voor overleg. Helaas 
ontbreekt de aftredend voorzitter Ma-

rius, die om half vijf vanuit vertraagd 
openbaar vervoer Cees opbelt met de 
mededeling niet voor half zes aanwe-
zig te kunnen zijn. Geen nood, dan 
maar zonder Marius aan de slag, want 
hij vertrekt toch. Achtereenvolgens 
komen de viering van Sinte Barbara 
2019 en activiteiten en begroting 2020 
aan de orde. Er wordt zelfs een beslis-
sing genomen: Sinte Barbara vieren 
we dit jaar op woensdag 4 decem-
ber evenals vorig jaar in Brasserie De 
Boerderij in Arnhem. Inmiddels drup-
pelen achtereenvolgens een aantal le-
den binnen tot het aantal van negen 
is bereikt. Daar we inmiddels na ons 
eerste drankje op eigen rekening bij-
na droog staan biedt uw verslaggever 
het eerste rondje aan met als reden in 
augustus de leeftijd van negenenze-
ventig jaar te hebben bereikt. Hierop 
wordt geproost, maakt  Jaap een foto 
en gaan we door met het afwerken 
van de agenda.

Onze aanstaande oud-voorzitter Ma-
rius arriveert alsnog al “meaculpae-
nd” om kwart voor zes en brengt het 
totaal aantal aanwezigen op tien. Hij 
doet verslag van zijn bezoek aan het 
op 29 juni jl. door onze koning in Den 
Haag geopende Indisch museum Sop-
hiahof aan de Sophialaan aldaar. On-
der het motto “Van Indie tot nu” valt 
op de website te  lezen: “De culture-
le en historische erfenis van Neder-
lands-Indie is springlevend. Het mu-
seum verbeeldt dit gedeelde verleden 
en haar betekenis in het naoorlogse 
Nederland en de huidige tijd”. Volgens 
Marius een bezoek meer dan waard.
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Cees herinnert ons er aan dat hij 
een maand of twee geleden, tijdens 
het aanbrengen van LED-verlichting 
in het destijds door hem voor onze 
geschutspatrones gefabriceerde on-
derkomen, ontdekte dat de ets van 
Hoynck van Papendrecht niet meer 
op zijn plek hing. Deze ets, ooit eigen-
dom van ons oud-bestuurslid Henk 
Zieleman, werd ons na zijn overlijden 
door zijn kinderen aangeboden. Cees 
onmiddellijk in de rol van recher-
cheur aan de slag met als gevolg dat 
degene die de ets had doen verdwij-
nen door Cees werd opgespoord en 
aan Cees’ verhoor werd onderworpen. 
Dit verhoor was succesvol, gelet op 
het feit dat de ets inmiddels weer in 
volle glorie aan de wand in onze hoek 
hangt. Ter voorkoming van herhaling 
heeft Cees de achterzijde van de ets 
voorzien van een sticker waarop ver-
meld dat de ets eigendom is van de 
VOA  Afdeling Gelderland. Bravo Cees 
voor deze succesvolle actie.

Frans biedt ons een drankje aan ter ge-
legenheid van zijn zevenentachtigste 
verjaardag vorige maand. Frans van 
harte en nog vele jaren toegewenst.

Traditiegetrouw neemt Marius, daar-
toe aangespoord door zijn opvolger, 
om zes uur het woord, maar nu voor 
het laatst als voorzitter. Hij memo-
reert dat hij er na het overlijden van 
zijn voorganger en oud-rijder Hans in 
2017 als mede-rijder en goede vriend 
niet omheen kon het voorzitterschap 
op zich te nemen. Inmiddels is zijn si-
tuatie dusdanig veranderd dat hij vaak 

bij zijn kinderen in Frankrijk wil en 
kan zijn en zelfs overweegt zich daar 
blijvend te vestigen. Hij is verheugd 
dat zijn opvolging zo snel geregeld is 
en dat Jan vanwege zijn leeftijd voor 
de nodige continuiteit kan zorgen. 
Met het overhandigen van de voorzit-
tersbel wordt het “commando” over-
gedragen. Cees biedt Marius namens 
de afdeling als dank voor zijn inzet 
twee flessen wijn aan, afkomstig van 
de Wageningse wijngaard, een fles 
witte die verwijst naar de  kleur van 
de rijders en een fles rode, verwijzend 
naar de dominante kleur van ons wa-
pen.

Jan aanvaardt het “commando” en be-
kent dat hij er sinds zijn afzwaaien in 
1975 van heeft gedroomd ooit voorzit-
ter van de Afdeling Gelderland te wor-
den. Nu deze droom is uitgekomen 
verwoordt Hans onze droom met be-
trekking tot het voorzitterschap van 
Jan: “Je bent nog relatief jong en we 
gaan er dus van uit dat je de komende 
vijftien jaar onze voorzitter zal zijn”. 
Hans biedt de aftredende voorzitter 
een mooie fles wijn en diens opvolger 
een kruik Corenwijn aan.

Evert heeft wat hij te vertellen heeft 
gegoten in wat hij noemt een drieluik. 
Dat doe je als je in de Biblebelt bent 
opgegroeid en waar de preek op zon-
dag doorgaans uit een drietal punten 
bestaat.  Allereerst over zijn bezoek 
aan het Korps Commandotroepen, 
waar een soort handvuurwapen werd 
gedemonstreerd dat om een hoek kan 
schieten. Het tweede punt betreft het 
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feit dat hij aanstaande zondag 15 sep-
tember in de Edese Noorderkerk van 
de PKN tijdens de zondagmorgen-
dienst iets mag vertellen over wat hij 
noemt de metafoor Market Garden 
in relatie tot het verhaal van de ark 
van Noach als opgetekend in Gene-
sis 6. Evert zal dit in zijn toespraak 
aldus verwoorden: “Market Garden 
is de olijftak in de snavel van de duif 
als voorteken dat de echte bevrijding 
naar een nieuwe wereld aanstaande 
is”. Tot slot maakt hij ons deelgenoot 
van een voorstel voor een straatnaam 
in Ede, maar waarvan hij twijfelt of 
de burgemeester van Ede hiermee ac-
coord zal gaan. Na zijn uitleg over het 
wie en waarom van zijn keus zijn allen 
unaniem van mening dat hij dit niet 
moet doen.

Na het laatste rondje, aangeboden 
door de afgetreden voorzitter is het 
afmars en vangt het weekend  aan.

OKTOBERBIJEENKOMST DE 628E
Ondanks nogal wat afwezigen toch 
met negen man bijeen op deze regen-
achtige najaarsdag in onze vaste hoek 
van de bodega. Zowel voorzitter als 
Jaap en Frans hebben zich afgemeld, 
maar zonder hen redden we het wel 
deze middag. Na het gebruikelijke 
eerste drankje op eigen rekening biedt 
onze oud-oud-voorzitter Jos ons een 
drankje aan met als reden dat hij op 
11 oktober 1954, vandaag exact vijf-
enzestig jaar geleden, de oproepings-
brief van het Ministerie van Oorlog 
(sinds 1959 Ministerie van Defensie) 
kreeg om zich als dienstplichtige van 
de lichting 1954-6 te melden in de in 
de brief vermelde kazerne. Om er tij-
dig te zijn diende hij net als wij allen 
destijds gebruik te maken van de eer-

ste reisgelegenheid na 06.59 uur. Een 
goede reden om ons een drankje aan 
te bieden Jos, waarvoor dank en ge-
zondheid gewenst.

Jan Maarten, ook weer present, heeft 
ook nagedacht over zijn militaire ver-
leden, hoewel hij tot een van onze jon-
geren behoort. Tussen zijn militaire 
memorabilia vond hij een bundel met 
een voorwoord van Bgen Art B. Bou-
man van 30 april 1976, destijds C-1Le-
gerkorpsartillerie en Wapenoudste. 
Deze bundel met als titel HANDLEI-
DING BETREFFENDE HET MAAT-
SCHAPPELIJK VERKEER T.B.V. OF-
FICIEREN DER ARTILLERIE was in 
1961 oorspronkelijk uitgegeven door 
de KMA. Voor enkelen onder ons niet 
onbekend, maar voor de meesten een 
bijna vermakelijke militaire variant 
op HOE HOORT HET EIGENLIJK 
van Amy Groskamp-ten Have uit lang 
vervlogen tijden. Iemand stelt voor 
dit exemplaar voor allen te kopieren, 
maar of het ervan komt?

Zinvolle tradities zijn erom voortge-
zet te worden en het om zes uur wel-
kom heten van de aanwezigen door de 
voorzitter is er daar een van. Nu deze er 
niet is neemt Cees de honneurs waar, 
verwelkomt ons en deelt de van de 
VOA ontvangen jaarprogramma’s uit 

waarop vrijwel alle door ons geplande 
en door Jaap aangeleverde activiteiten 
van de afdeling Gelderland tot ons al-
ler verbazing en Cees’ teleurstelling 
ontbreken. Verder maakt hij ons deel-
genoot van de moeilijkheden die hij 
heeft ondervonden om bij zijn bank 
een rekening te openen, waar zowel 
voorzitter als penningmeester beta-
lingen mee kunnen verrichten. Cees, 
die in zijn werkzame leven als notaris 

voor hetere vuren heeft gestaan, stelt 
een creatieve en eenvoudige oplossing 
voor om dit probleem te omzeilen en 
waar allen het na zijn uitleg mee eens 
zijn. Als derde punt verzoekt Cees ons 
de avond van woensdag 4 december 
a.s. vrij te houden voor de viering van 
Sinte Barbara in Brasserie De Boerde-
rij in Arnhem.

George heeft het naar zijn zin en ver-
telt over het feit dat zijn in Hongarije 
geboren moeder op jeugdige leeftijd 
naar Engeland vertrok op zoek naar 
een baan. Dat lukte haar wonderwel, 
ze ontmoette een Nederlands jonge-
man met wie ze trouwde en naar Ne-
derland vertrok. Inmiddels is het hem 
gelukt zijn uitgebreide Hongaarse fa-
milie op te sporen, heeft zijn dochter 
er een huis en komt hij regelmatig in 
Hongarije. Nu de taal nog en dat is 
geen sinecure.

Nadat Brenda ons heerlijke hapjes en 
bitterballen heeft geserveerd biedt 
Cor ons een borrel aan omdat hij de 
afgelopen week vijftig jaar getrouwd 
was en maandag a.s. met zijn vrouw 
Linda naar Tenerife vertrekt voor een 
lange vakantie, waar zijn kinderen en 
kleinkinderen ook enkele dagen zullen 
komen. Cor vertelt ons ook iets over 
zijn jeugd, waarin hij als kind met zijn 
ouders vertrok uit zijn geboorteplaats 
Schiedam en emigreerde naar Austra-
lie. Zijn verhaal maakt duidelijk dat je 
in deze tijd als asielzoeker in Neder-
land beter af bent in vergelijking met 
de ontvangst destijds als emigrant in 
Australie. Het emigreren bleek bij na-
der inzien minder geslaagd dan ver-
wacht en zijn familie keerde enkele 
jaren later terug naar Schiedam, waar 
Cor zijn school afmaakte en daarna 
de opleiding tot onderofficier ging 
volgen op de KMS. Toch nog goed te-
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recht gekomen Cor met kapitein als 
eindrang. Bedankt voor je verhaal en 
borrel, van harte gefeliciteerd en een 
fijne tijd op dit mooie Canarische ei-
land met je vrouw, kinderen en hun 
kroost.

Tegen zevenen gaan de meesten van 
ons tevreden huiswaarts, maar Cees 
wandelt naar Musis Sacrum om een 
concert met muziek van Bach en zang 
van Maarten Engeltjes bij te wonen. 
Een passend slot van de avond na een 
gezellige borrel in onze bodega.

VOA Afdeling Zuid-Oost

SEPTEMBER BIJEENKOMST
In het voorjaar werd bij onze maande-
lijkse bijeenkomst, het idee geopperd 
om een keer iets anders te doen op 
de 4de maandag van de maand. Ludo 
K. stelde voor om de middag door te 
brengen in zijn woonplaats Meerssen, 
een historische plaats onder de rook 
van Maastricht.
Een ander in Meerssen wonend VOA 
lid, Jan S, werd ook gevraagd om mee 
te organiseren. De koppen werden bij 
elkaar gestoken en er rolde een prima 
programma uit.
Op 23 september kwamen we, samen 
met de dames, bij elkaar in huize Rita 
en Ludo K. Hier werden we getrak-
teerd op heerlijke koffie en vlaai en 
aansluitend werd ook de introductie 
over de geschiedenis van Meerssen 
gegeven.

Daarna gingen we naar de Synagoge. 
Zij is niet meer als zodanig in gebruik, 
aangezien in Meerssen geen Joden 
meer wonen sinds de tweede wereld-
oorlog.
In de Synagoge kregen we een duide-
lijk exposé over de Meerssense Joden, 
het Jodendom in het algemeen en hun 
fatale lot.
Bijzondere bijkomstigheid was, dat er 
een tentoonstelling was van de Pools/
Franse kunstenaar Isaac Celnikier, die 
na omzwervingen langs een aantal 
kampen, de Holocaust had overleefd.
Dit alles werd op een duidelijke ma-
nier verteld door dhr. K, voormalig 
deputé, burgemeester en nu beheer-
der van de Synagoge.
Daarna werd er verder getogen en 
arriveerden we op de Markt, waar de 
13de-eeuwse gotische Basiliek staat. 
Zij staat te boek als het pronkstuk van 
de Maaslandse Gotiek. Hier werd de 
rondleiding verzorgd door Jan S. Na-
tuurlijk werd er stilgestaan bij het zij-
altaar van de H. Barbara.
Langzaam werd het tijd om een hapje 
te gaan eten in een van de restaurants 
aan de Markt.
De dag werd gesloten door de plaats-
vervangend voorzitter, Peter L, die de 
twee organisatoren bedankte met een 
kruik Barbarabitter.
De algehele conclusie luidt, voor her-
haling vatbaar en dat zo’n activiteit 
minimaal eens per jaar moet voorko-
men.
Uiteindelijk ging eenieder zijns weegs 
in de hoop elkaar volgende maand 
weer te ontmoeten in ons vertrouwde 
Chinese restaurant te Papenhoven.

VOA OLDEBROEK

BIJEENKOMST JULI EN AUGUS-
TUS 2019
In juli was weer de traditionele BBQ 
op De Knobbel. Maar ja, wat moet je 
met deze traditie van vlees eten. Door 
het bestuur aangezet, konden de le-
den uitvoerig van gedachte wisselen 
over het ‘groene’ aspect van deze be-
zigheid. Hoe klimaat neutraal en mi-
lieuvriendelijk is een BBQ tegenwoor-
dig nog? Wat is de bijdrage ervan aan 
de opwarming van de aarde? Helpt het 
als we als BBQ-schaamte een boom 
planten in Polynesië? Is vlees eten 
ethisch nog wel verantwoord, immers 
het komt van levende warme wezens? 
Kunnen we dan niet beter vis eten?!                                                                                       

En wat drink je er dan bij? De sugges-
tie was dat rode wijn het beste was 
want dat kon je niet zien in je bloed. 
Kortom: de BBQ was niet alleen lekker 
en door de bediening keurig verzorgd 
maar was ook zeer gezellig, mede door 
de charmante inbreng van de dames.                                                                                  
We kunnen ons nu al verheugen op de 
maand juli 2020.

Augustus is een maand waarin het te 
warm is om oorlog te voeren en der-
halve is de cantine van het ASK dan 
gesloten. Om de situatie in Nederland 
toch kritisch te kunnen blijven volgen 
en zo nodig bij te sturen kwamen we 
bij elkaar op een passende en histo-
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risch niet onbelangrijke plaats name-
lijk bij het kasteel de Cannenburch 
aan het Maarten van Rossumplein in 
Vaassen. 
 Verschillende leden hadden hun reces 
onderbroken om de stand van zaken 
in Nederland en omstreken met el-
kaar te bespreken. De geesten werden 

fris gehouden door de buitenlucht en 
het zicht op een gedeelte van histo-
risch Nederland. De meningen waren 
niet allemaal hetzelfde hetgeen de ge-
dachtewisseling nog boeiender maak-
te. Overeenstemming was er wel dat 
zowel de locatie als de goede verzor-
ging in het Koetshuis voor herhaling 
vatbaar was.

Zuid-West

EXCURSIE ZUID-WEST NAAR DE 
ROOI PANNEN IN BREDA
Het bestuur van ZW had haar leden/
begunstigers met partners donderdag 
24 oktober uitgenodigd voor een ex-
cursie naar de scholengemeenschap 
De Rooi Pannen in Breda.
Het bijzondere aan dit instituut is 
haar nieuwe behuizing in de gebou-
wen van de v.m. Seelig Kazerne.

Om 16.15 uur was het merendeel van 
de 22 deelnemers al aanwezig in de 
Hotel Lobby.
Hotel? Ja, want het instituut kent 2 
onderwijsafdelingen, t.w. MBO Ho-
reca en MBO Toerisme & Vrije Tijd 
met in totaal zo’n 1500 leerlingen. En 
in beginsel wordt alles door studenten 
uit de diverse fasen in de opleidingen 
gemanaged, bereid en gepresenteerd. 
Rob van Mechelen heette ons welkom 
namens het bestuur en excuseerde 
voorzitter Ben Mooren, die na een Le-
denraadsvergadering de dag tevoren 
nog zo aangedaan was, dat hij moest 
afzeggen. 
Studenten leidden ons rond door de 
gebouwen met (gesponsorde) onder-
ling verschillende hotelkamers, keu-

kens, horeca-ruimtes en leslokalen, 
met in een lokaal zelfs een half-open 
touringcar. Bijzonder was hoe het 
‘oud’ van de vroegere kazerne en het 
‘nieuw’ van de nieuwbouw zo mooi bij 
elkaar pasten. Knap gedaan!
Overnachtingen in de hotelkamers 
kunnen tegen schappelijke prijzen 
worden geboekt; aanschuiven voor 
een lunch of er gaan dineren behoort 
ook tot de mogelijkheden. Na vele 
trappen op en af en langs veel oude 
balken keerden we terug naar de Ho-
tel Lobby voor het aperitief. Het diner 
werd genoten in het Restaurant: alles 

weer bereid en opgediend door cursis-
ten met op de achtergrond een docent 
als ‘supervisor’.
Na een voortreffelijk diner nam ieder 
hartelijk afscheid van de cursisten en 
de organisatoren van deze geslaagde 
excursie.
De volgende bijeenkomst van ZW zal 
zijn de Barbaraviering op 4 december 
a.s., op onze vaste stek De Fazant in 
Ulvenhout.
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Trouw, Gehoorzaamheid en Onderwerping
Zeldzame woorden
Zeldzame waarden
Wij beloven ze nog en houden ons er aan
“Werwaarts ook d’eer hen zendt”

BEDIENING ACHTER!


