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De laatste Barbara van 2019 ligt voor u. Misschien heeft u de een na laatste nog niet eens uit. Een goed voor-
uitzicht voor de naderende vrije dagen, nog heel veel interessante artikelen om te lezen. Voor mij als eindre-
dacteur was dit het eerste jaar dat ik het alleen mocht doen. Natuurlijk voelde ik altijd de spiedende blik van 
Henk (van Rijssen) in mijn rug maar die blik was eerder behulpzaam dan lastig.

We zijn dit jaar in zee gegaan met een nieuwe vormgever 
waardoor de Sinte Barbara er ook optisch anders is gaan 
uitzien. Het getuigt van de flexibiliteit van geest van de 
Barbara-lezer dat deze verandering zonder rimpeling is ge-
internaliseerd. Artilleristen blijken immer toch meer van 
de inhoud dan van de vorm.

Over die inhoud gesproken, ook daar is wel het een en 
ander in veranderd. De aard van de artikelen is licht ver-
schoven van hardcore techniek naar toch wat meer histo-
risch-filosofische beschouwingen. Dit heeft natuurlijk al-
les te maken met mijn persoon als eindredacteur. Ik wil me 
echter niet volkomen loszingen van de vuursteun-commu-
nity. Ik sta dus zeker open voor suggesties op dit gebied. Ik 
ben bereikbaar!

Dit nummer het tweede deel van het artikel van professor 
Klinkert over de reserveofficier. Ik loop al een tijd mee in 
onze krijgsmacht maar ik moet zeggen dat ik veel dingen 
gelezen heb, die ik absoluut nog niet wist over deze (nog 
steeds) belangrijke categorie personeel.

Ik wil u vooral wijzen op het artikel van onze voorzitter. 
Hij legt daarin op meesterlijke wijze het verband tussen 
de theorie van een bekende wetenschapsfilosoof over hoe 
wetenschappelijke kennis zich ontwikkelt en hoe binnen 
de Krijgsmacht doctrinaire ontwikkelingen plaats grijpen. 
Geen makkelijke stof maar ik zou zeggen neem er eens 
goed de tijd voor.

U vindt ook een artikel dat in een Nederlands-Duitse sa-
menwerking tot stand is gekomen, Deep Fires. Ook zeer 
interessant juist om dat de samenwerking hier verder gaat 
dan het samen in een tank zitten. Hier gaat het al over ge-
zamenlijk denken en dat is wat mij betreft het summum 
van internationale samenwerking en vriendschap.

Onze vormgever verraste me met een collage van alle afde-
lingsbijeenkomsten van het afgelopen jaar. Veel benen op 
tafel, veel bier en bitterballen, veel artillerieliederen maar 
vooral heel veel echte, gemeende en jarenlange kameraad-
schap.

Ik wens u vanaf deze plaats hetzelfde toe in 2020. Gezond-
heid, geluk, voorspoed maar als dat er even niet is dan toch 
voornamelijk vriendschap!

Teun Baartman
Kolonel der Artillerie b.d.
Eindredacteur

GEZONDHEID, 
GELUK, 
VOORSPOED, 
VRIENDSCHAP!
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CATASTROFES

Teruglezend in een aantal eindejaarnummers van ons blad, zie ik dat mijn bijdragen daaraan niet altijd bij-
dragen aan de feeststemming waaraan we ons zo graag overgeven in deze periode van het jaar. Ook nu is 
er door alle problemen in de wereld om ons heen geen enkele reden om vrolijk te worden. Het wel en wee 
van onze Vereniging geeft weliswaar geen aanleiding tot somberheid, maar als leden daarvan leven we nu 
eenmaal niet in een cocon; we zijn tenslotte ook wereldburgers. Om uw bezwaard gemoed toch enigszins 
te ontlasten, wil ik, na een korte terugblik op ons verenigingsjaar, eens wat verder terugkijken in de tijd om 
te laten zien dat het nog veel erger kan zijn, in plaats van u een zonnige toekomst te voorspellen waarin alles 
beter wordt. Toekomstvoorspellingen komen immers toch nooit uit en bovendien hoeven we geen positieve 
ontwikkelingen te verwachten, hooguit beperking van negatieve gevolgen. Een reden temeer om dit voor-
woord te eindigen met wat overdenkingen.

Tot nog niet zo lang geleden was de 
heersende opvatting dat de aarde is 
zoals die altijd was geweest. Het leven 
ontwikkelde zich heel geleidelijk zoals 
Darwin ons liet zien en ook op geolo-
gische en kosmische schaal gebeurde 
er eigenlijk niet zo veel. Inmiddels is 
‘bekend’ en door velen aanvaard dat 
de aarde op verschillende momen-
ten in haar verleden is getroffen door 
catastrofes van ongekende omvang, 
door kosmische, seismische of vulka-
nische oorzaken, waardoor het leven 
op aarde voor een groter of kleiner 
deel werd uitgeroeid. Na elke cata-
strofe kabbelde het leven weer op en 
zie vandaag de dag het resultaat er-
van. Als we de ontwikkelingen in onze 
Vereniging in het afgelopen jaar naast 
deze uitersten zetten, dan is een ver-
gelijking met de evolutietheorie het 
meest op haar plaats. We hebben onze 
reguliere bijeenkomsten en activitei-
ten die voor een groot aantal leden de 
moeite waard zijn, onze financiële po-

sitie is uitstekend, mede door de be-
langrijke steun van de Stichting ABC. 
We werven nieuwe leden die nog een 
hele toekomst voor zich hebben, zoals 
op 12 november nog op de KMA, en 
helaas ontvallen ons leden van wie de 
meeste een lang en arbeidzaam leven 
achter de rug hebben. Onze bijeen-
komsten kennen een rustig verloop, in 
ieder geval aan het begin van de avond 
en het programma is aantrekkelijk 
voor de deelnemers eraan. Dat geldt 
zeker voor de Algemene Ledenverga-
dering van dit jaar, voortreffelijk geor-
ganiseerd door de Afdeling Den Haag 
en vooral door het organisatiecomité 
onder leiding van Lkol (R) Jan Kreuger 
en gebruikmakend van het grote net-
werk en de persoonlijke inzet van Lkol 
(R) Willem Verheijen. Tijdens een ex-
tra Algemene Ledenvergadering op 
23 oktober werd een wijziging van de 
Statuten en het Huishoudelijk Regle-
ment door de aanwezig leden goedge-
keurd. Hierdoor faciliteren we onder 

andere een langdurig lidmaatschap 
voor buitenlandse leden aan onze Ver-
eniging, proberen we de besturen van 
afdelingen te ontlasten en verbeteren 
we de programmering voor en de on-
dersteuning van activiteiten van de 
afdelingen. Van de activiteiten waarbij 
we als VOA betrokken waren en waar-
aan ook leden konden deelnemen 
noem ik nog de jaardag van 10 janu-
ari, het Vuursteunsymposium van 25 
en 26 september en het geslaagde Ar-
tilleriegala van 23 november. En dan 
heb ik nog niet eens onze traditione-
le Barbaraviering genoemd. Dit blad 
vormt een solide en uitstekende pijler 
onder onze Vereniging en we blijven 
ernaar streven nieuwe activiteiten te 
ontplooien of bestaande nieuw leven 
in te blazen. Dus, voor zover het onze 
Vereniging betreft, is er geen reden tot 
somberheid. Laten we maar weer te-
rugkeren naar het wereldtoneel voor 
gepaste zwaarmoedigheid.
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Een van de eersten die schreef over 
wereldcatastrofes was Immanuel Ve-
likovski. Bekende boeken van zijn 
hand uit de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw zijn ‘Werelden in 
botsing’ , ‘Eeuwen in Chaos’ en ‘Aar-
de in beroering’. Zeer kort samenge-
vat komt de theorie van Velikovski 
erop neer dat zo’n 10.000 tot 12.000 
jaar geleden de planeet Jupiter door 
kosmische activiteit onstabiel werd 
en sneller ging roteren, waardoor een 
stuk van zijn kern 
de ruimte in werd 
geslingerd. Dit 
stuk van de kern, 
de latere planeet 
Venus, verstoor-
de uiteindelijk de 
banen van Mars 
en de Aarde door 
(bijna)botsingen 
en veroorzaak-
te grote effecten 
op die planeten. 
Voor de aarde 
betekende dit 
grote rampspoed 
onder andere ca 
1500 en 750 voor 
Christus, waar-
naar talrijke my-
then en sagen 
van over de hele 
wereld verwijzen. Velikovski stelt 
dat dit niet zomaar kleurrijke verha-
len zijn, maar ooggetuigenverslagen 
van onnoemelijke verwoesting. Hij 
is grondig te werk gegaan in zijn on-
derzoek van oude bronnen. Een sterk 
punt van zijn aanpak is dat hij op basis 
van zijn onderzoek en stellingname 
voorspellingen doet op het gebied van 
de astronomie die met de toenmalige 
stand van de wetenschap niet kon-
den worden bevestigd of weerlegd. 
Hoewel Velikovski werd verketterd en 
genegeerd en ook tegenwoordig wei-
nig erkenning krijgt voor zijn baan-
brekende visie, wordt tegenwoordig 
algemeen aanvaard dat het er bepaald 
niet rustig aan toeging op onze vroe-
gere aarde. Men onderkent nu zo’n vijf 
grote momenten van uitsterven (mas-
sa-extincties), de grootste zo’n 251 
miljoen jaar geleden tijdens de over-
gang van het geologische tijdvak Perm 
naar het Trias tijdens welke 95% van 
alle levende soorten uitstierf. En als 

laatste natuurlijk 66 miljoen jaar ge-
leden toen, zoals de heersende opvat-
ting is, de inslag van een grote mete-
oriet een einde maakte aan het leven 
van de dinosauriërs en de zoogdieren 
hun kans grepen. Wel interessant om 
te vermelden is dat die heersende op-
vatting wordt bestreden door Brian 
Ford in zijn boek Too big to walk . Hij 
stelt daarin dat niet de inslag van de 
meteoriet (die wel overtuigend is aan-
getoond), maar een verandering in 

leefomgeving als gevolg van tektoni-
sche activiteiten de oorzaak was. Hij 
wijst er in dit verband op dat de dino-
sauriërs nog zo’n 300.000 jaar leefden 
na de inslag, zodat die de oorzaak van 
hun uitsterven niet kan zijn geweest. 
Overigens verwijst de titel van het 
boek naar de kern van de (door pale-
ontologen niet erkende) zienswijze 
van Ford dat de grote plantenetende 
dinosauriërs, zoals de 58 ton wegende 
Brachiosaurus, biomechanisch gezien 
onmogelijk kon hebben gelopen, zo-
als populaire films en plaatsjesboe-
ken ons willen doen geloven, maar in 
ondiepe wateren leefden die hun ge-
wicht hielpen dragen.
Laird Scranton is een schrijver die 
in zijn boek ‘The Velikovski heresies’  
vooral onderzoekt wat de voorspel-
lingen van Velikovski heden ten dage 
waard zijn, nu de astronomische ken-
nis en überhaupt de wetenschap een 
geweldige vlucht hebben genomen. 
Hij concludeert dat geen van de be-

weringen van Velikovski zijn weer-
legd, maar integendeel (veelal) zijn 
bevestigd. Enkele voorbeelden: een 
object in de omvang en samenstelling 
van Venus kan zijn gevormd en ge-
stoten uit de kern van Jupiter, Venus 
volgde in oude tijden niet zijn huidige 
baan, modellen lijken te bevestigen 
dat schade aan de korst van Mars is 
veroorzaakt door een botsing met een 
hemellichaam van planeetgrootte en 
op basis van moderne onderzoeksre-

sultaten kan wor-
den geconclu-
deerd dat venus 
een jonge planeet 
is met een hoge 
oppervlaktetem-
peratuur zoals 
door Velikovski 
voorspeld. Mo-
dern onderzoek 
lijkt ook te beves-
tigen dat bepaal-
de gebeurtenis-
sen rond 1500 en 
750 voor Chris-
tus, de periodes 
die Velikovski 
in beschouwing 
neemt, grote 
fluctuaties ver-
oorzaakten in het 
magnetisch veld 

van de aarde en dat de baan van aarde 
werd beïnvloed waardoor uiteindelijk 
de lengte van een aardjaar veranderde 
van 360 naar 365 dagen. Of er ooit dat 
onomstotelijk bewijs voor kan wor-
den geleverd moet blijken; een indi-
recte bevestiging ervan lijkt mogelijk, 
zoals het volgende laat zien.
Rampen van een kosmische omvang 
zoals door Velikovski beschreven 
moeten een verwoestende werking 
moeten hebben gehad op aarde en de 
in die tijd bestaande beschavingen. 
Voortbordurend op het werk van Ve-
likovski stelde Charles Ginenthal, ook 
een Velikovski-aanhanger, de traditio-
nele chronologie van het midden oos-
ten ter discussie. In zijn ‘Pillars of the 
past’  gaat hij daarop in, zowel voor 
Egypte als de daarvan afgeleide tijd-
rekening voor Mesopotamië. Velikov-
ski volgend, maar hier en daar diens 
visie aanpassend, stelt Ginenthal dat 
de chronologie van het Midden-Oos-
ten aanzienlijk korter is dan nu wordt 
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gedacht en dat de Egyptische bescha-
ving zich pas echt ontwikkelde vanaf 
ca 1500 (Velikovski’s eerste rampjaar) 
voor Christus in plaats van zo’n 3000 
jaar voor Christus zoals algemeen 
wordt aangenomen. Ginenthal bena-
drukt aan het begin van zijn boek dat 
hij zich bij zijn bewijsvoering puur 
richt op wetenschap en hedendaagse 
technologie en het moet gezegd dat 
hij dat op overtuigende (zij het af en 
toe wat langdradige) wijze waarmaakt. 
Dat doet hij door alle tegenstandpun-
ten en, in zijn ogen, verouderde opvat-
tingen uitvoerig te beschouwen en te 
weerleggen en te vervangen door meer 
plausibel klinkende verklaringen. Als 
uitgangspunt stelt hij dat de algemeen 
aanvaarde chronologie van Egypte is 
gebaseerd op de geschiedschrijving 
van Manethon, een Egyptische pries-
tergeleerde, nog wat indirecte en on-
volledige bronnen en verder heel veel 
speculatie. Manethon produceerde 
een onduidelijke koningslijst alsof de 
farao’s op die lijst achtereenvolgens 
regeerden, terwijl volgens Ginenthal 
in Egypte bepaalde periodes een aan-
tal koninkrijken gelijktijdig bestond. 
Dus was er veelal sprake van parallelle 
regeringen in plaats van opeenvolgen-
de. Om zijn stelling te bewijzen richt 
het onderzoek van Ginenthal zich op 
de ouderdom van de Sfinx en kijkt hij 
naar de sporen van watererosie daar-
op (een populair onderwerp tegen-
woordig), astronomische sothische  
dateringen in combinatie met maan-
cycli, de radiocarbonmethode voor 

ouderdomsbepalingen, dateringen op 
basis van kenmerken van opgegraven 
aardewerk, stratigrafische dateringen, 
de beschikbaarheid van ijzer en brons 
in de Egyptische cultuur in het eerste 
millennium voor Christus en de on-
mogelijkheid de zeer harde steensoor-
ten graniet en dioriet, waarvan veel 
oude artefacten vóór die tijd zouden 
zijn gemaakt, te bewerken met de be-
schikbare koperen werktuigen. Daar-
na stelt Ginenthal de chronologie van 
Mesopotamië, die is afgeleid van de 
Egyptische, op soortgelijke wijze ter 
discussie

Als we het klimaat op een geologische 
tijdschaal bekijken, zien we dat dat 
voortdurend aan grote veranderingen 
onderhevig was met afwisselend lang-
durige warme en zeer koude periodes 
en eveneens grote schommelingen in 
het CO2-gehalte van de atmosfeer. 
Daarbij lijkt er geen bewijs te zijn dat 
bovengenoemde catastrofes in alle ge-
vallen een blijvende invloed hadden 
op het klimaat, maar veelal ‘slechts’ 
massaextincties bevorderden. Kli-
maatveranderingen, die voortdurend 
plaatsvinden, lijken vooral te worden 
veroorzaakt door andere factoren, 
veelal van kosmische oorsprong. Ze 
vonden ook plaats in tijdvakken voor-
dat er mensen op aarde leefden en 
eveneens toen ze er wel waren, zonder 
dat ze daarop invloed konden uitoefe-
nen, zoals de holbewoners met hun 
kampvuren. We kennen die koude 
periodes als ijstijden en een populaire 

term is ‘sneeuwbalaarde’ verwijzend 
naar een volledig met ijs bedekte aar-
de, ongeveer 650 miljoen jaar geleden. 

Kort en goed, de ellende die over de 
aarde in het verleden is uitgestort is 
vele malen groter dan de ellende die 
we momenteel ervaren door de gro-
te crises waarvan vandaag de dag ge-
wag wordt gemaakt. Hiermee wil ik 
geenszins de problemen die mensen 
hierdoor ervaren bagatelliseren, velen 
worden wel degelijk hard getroffen en 
in hun bestaan bedreigd door de be-
leidsmatige reactie op de al dan niet 
vermeende misstanden. De crises, die 
we zelf veroorzaken, zijn deels de prijs 
die we betalen voor onze vooruitgang 
en bevolkingsgroei en deels het ge-
volg van paniekmaatregelen die een 
solide fundament missen, geen effect 
zullen hebben of zelfs contraproduc-
tief zijn. Ik merk hierbij op dat aller-
lei discussies door elkaar lopen; kli-
maatverandering en milieuvervuiling 
zijn verschillende zaken. Natuurlijk is 
iedereen voor het tegengaan van ver-
spilling en milieuvervuiling, maar de 
wereld is minder maakbaar dan vele 
mensen denken. We moeten accepte-
ren dat er geen ideale wereld bestaat 
waarin alle problemen kunnen wor-
den opgelost, zeker niet als we onze 
levensstandaard willen handhaven. 
Laten we met elkaar de discussie zui-
ver voeren om te trachten een duide-
lijk beeld van oorzaak en gevolg van 
alle rampspoed te krijgen om zodoen-
de te kunnen bepalen wat de optima-
le aanpak is om de gevolgen ervan te 
minimaliseren en met beide benen 
op de grond blijven staan. We moeten 
aanmoedigen dat mensen met afwij-
kende ideeën ook hun stem kunnen 
laten horen zonder dat zij worden ge-
negeerd door degenen die hun eigen 
mening als onaantastbaar beschou-
wen, of door de meelopers die kritiek-
loos het massastandpunt overnemen. 
Het gaat weliswaar goed met onze 
Vereniging en we kunnen ook het ko-
mend jaar met vertrouwen tegemoet-
zien, maar kijkend naar de wereld om 
ons heen is er dus niet echt reden voor 
een feeststemming. Er is wel alle re-
den voor overdenking, eveneens een 
gepaste bezigheid in deze tijd van het 
jaar. Ik wens u een voorspoedig en ge-
zond 2020.
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Krijgsmachten en vooral de daaraan gerelateerde wetenschap en industrie staan al sinds eeuwen aan de basis 
van technologische ontwikkelingen die in een latere fase hun nut hebben bewezen voor de rest van de maat-
schappij. Communicatietechniek, GPS en zelfs het internet vinden hun oorsprong in een militaire behoefte 
aan dit soort technologie.

Hier is niets mis mee. De menselijke creativiteit wordt 
vooral getriggerd door problemen die zeer lastig op te los-
sen zijn en problemen die te maken hebben met de extre-
me situaties van leven en dood zijn dat bijna per definitie.
Technologische ontwikkeling is inherent aan gewapende 
strijd en heeft zowel op het gebied van bescherming als 
op het gebied van letaliteit de krijgsmachten enorm ont-
wikkeld. Ik zie echter de laatste jaren een ontwikkeling 
waarvan ik me afvraag of die ook bijdraagt aan een hogere 
effectiviteit van onze gewapende macht.
Techniek tot nu toe diende vooral als versterking van de 
normale eigenschappen van de mens. Het heeft zijn mo-
biliteit enorm vergroot, de effectiviteit van de moderne 
persoonlijke bewapening is niet meer te vergelijken met de 
speer van vroeger, de bescherming van het harnas is on-
vergelijkbaar minder dan de moderne ballistische bescher-
ming, het vermogen om doelen te raken op grote afstand 
is enorm toegenomen samen met de precisie waar dat 
mee gebeurd. Waarnemen onder sterk verslechterde om-
standigheden is tegenwoordig geen enkel probleem meer 
en tenslotte is communiceren over veel grotere afstanden 
waarbij veel meer informatie in een keer kan worden ver-
spreid niet meer te vergelijken met de communicatie met 
vlag- en geluidssignalen op het klassieke gevechtsveld.
Maar, kenmerkend voor al deze techniek en technologische 
ontwikkelingen en verbeteringen (meestal verbetering, 
maar niet altijd) is dat het alleen diende om de capacitei-
ten van de mens te versterken en te verbeteren. In princi-
pe alle capaciteiten op één na. Dit is de meest menselijke 
capaciteit namelijk zijn capaciteit tot oordeelsvorming en 
het nemen van besluiten. Deze capaciteit stond buiten be-
schouwing vooral ook omdat we er in ons mensbeeld van 
uit gingen dat die capaciteit niet door een “machine” was 
te evenaren.
Natuurlijk kon de FADAC sneller vuurregelen dan de snel-
ste wachtmeester vuurregeling, mits de adjudant de aggre-
gaten aan de praat had gekregen. Maar de tactische vuur-
regeling was nog altijd mensenwerk.
Dit lijkt nu door de opkomst van zaken als Artificial Intel-
ligence (kunstmatige intelligentie) te veranderen. Nog niet 
eens zo zeer door die techniek an  sich, maar vooral dat 
door die techniek ons mensbeeld lijkt te veranderen. De 

menselijke suprematie boven de techniek en technologie 
die we zelf ontwikkeld hebben lijkt onder druk te staan. 
De AI-gelovigen proberen ons er van te overtuigen dat de 
door ons ontwikkelde machines inderdaad binnenkort in-
telligenter zullen zijn dan wijzelf. De theorie van de tech-
nologische singulariteit beweert dat er een moment in de 
nabije toekomst (sommigen voorspellen 2045) dat com-
putertechnologie meer invloed zal hebben op de richting 
waarin de wereld zich ontwikkeld dan de mens zelf.
Ik wil in dit verband maar niet in gaan op de discussie of 
dit nu wel of niet waar is. Ik behoor niet tot de AI-sekte, 
voor mij is kunstmatige intelligentie precies wat het is, na-
melijk kunstmatig…
Ik wil wel betogen wat dit, als het waar zou zijn, zou bete-
kenen voor de oorlogvoering. Als wij de oorlog inderdaad 
zouden kunnen uitbesteden aan autonome, zelfdenkende 
en intelligente wapensystemen, werkt oorlog dan nog wel 
als machtsmiddel.
Deze vraag zou ik met een hardgrondig, zeer luid uitge-
sproken, driewerf NEE, willen beantwoorden. Oorlog is de 
meest menselijke activiteit die er bestaat en kan dus uit-
sluitend door mensen worden gevoerd. Het menselijkste 
aspect van oorlog is het feit dat de mens er sneuvelt, zijn/
haar leven (dus menselijkheid) verliest. Dit allerhoogste of-
fer en het allergrootste leed wat daar uit voortvloeit is de 
modus operandi van oorlog. Daarom werkt oorlog onder 
omstandigheden waar alle andere machtsmiddelen niet 
meer werken. Dit allerhoogste offer uitbesteden aan ma-
chines rukt het wezen uit de oorlog en wat moeten we dan, 
als we het niet meer weten in onze relatie met anderen…

- TEUN TZU - 

Stel dat er binnenkort een perfec-
te, intelligente scanner zou bestaan. 
En stel, dat deze scanner een perfecte, want in-
telligente, scan zou maken van de Nachtwacht. 
Zouden we dan nog naar het Rijksmuseum gaan? 
Het antwoord op deze vraag bepaalt ons standpunt over 
Kunstmatige Intelligentie

TECHNIEK, TECHNOLOGIE EN HET WEZEN 
VAN OORLOGVOERING
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BEËDIGING LUCHTVERDEDIGERS IN HELMOND

Op 5 november 2019 zijn 47 
luchtverdedigers beëdigd tijdens 
een bijzondere plechtigheid in 
Helmond. De beëdigde militairen 
zijn na het afleggen van de eed of 
belofte volwaardig lid geworden 
van de Nederlandse Krijgsmacht.

Het is voor het eerst binnen 
de historie van het Defensie 
Grondgebonden Luchtver-

dedigingscommando dat er militai-
ren buiten de kazerne zijn beëdigd. 
In het bijzijn van vele familieleden en 
collega’s heeft de ceremonie plaatsge-
vonden. Als locatie diende de centraal 
gelegen Cacaofabriek van Helmond.

Onder het toeziend oog van enkele 
veteranen en de burgemeesters van 
Helmond, Gemert-Bakel en Venray 
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legden de militairen de eed of gelofte 
af. Met de hand aan het vaandel van 
het Korps Luchtdoelartillerie of, voor 
twee militairen, het Luchtmachtvaan-
del, hebben de militairen hun trouw 
belooft aan de Koning, onderwerping 
aan de Krijgstucht en gehoorzaam-
heid aan de wetten.

Het DGLC wil haar organisatie zicht-
baar laten zijn voor de Nederlandse 
samenleving. Met deze beëdiging op 
een locatie die voor iedereen toegan-
kelijk is, werd aan deze wens voldaan. 
Het DGLC heeft veel militairen in 
dienst die wonen en werken in de om-
geving van Helmond.

De plechtigheid kende veel momen-
ten die gebaseerd zijn op militaire 
tradities. Zo was er een vaandelwacht 
met zowel Landmacht- als Lucht-
machtmilitairen en werd de ceremo-
nie muzikaal ondersteund door de 
Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers 
en Jagers,’
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TROTSE LUCHTVERDEDIGERS LATEN ZICH ZIEN 
AAN DE REGIO

Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando heeft zich op 24 oktober gepresenteerd aan 
vele belangstellenden binnen de regio De Peel. Met maar liefst vier verschillende evenementen op de Lui-
tenant-generaal Bestkazerne hebben de luchtverdedigers laten zien waar ze mee bezig zijn. Zowel regionale 
bedrijven, potentiele nieuwe collega’s, veteranen en actief dienende militairen kregen een bijzonder program-
ma voorgeschoteld. De militairen pakten uit met een wervings-evenement, reünie en netwerkevent voor 
bedrijven.

Met twee wervingsevenemen-
ten zijn potentiële nieuwe 
collega’s enthousiast ge-

maakt voor een functie bij Defensie. 
De VIP-infodag Luchtverdediging en 
de Inhouse dag van de Koninklijke 
Luchtmacht, die rouleert tussen ver-
schillende luchtmacht locaties, is op 
de Luitenant-generaal Bestkazerne 
gehouden. Het DGLC heeft zowel 
Landmacht- als Luchtmacht militai-
ren die onder meer als luchtverdedi-
gers actief zijn, maar ook in andere 
functiegebieden zoals ICT, transport 
en logistiek. Ook heeft het DGLC ver-

12
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REÜNIE

Ruim tweehonderd actief 
dienende militairen en burgers 
hebben de reünie bijgewoond 
van de Ballistic Missile Defence 
Task Force (BMDTF) missie in 
Turkije. 

Kolonel Blom opende dit evenement waarbij de zware 
inspanningen tijdens deze missie werden belicht. Tevens 
roemde hij de inzet van het veteraneninstituut en de 
toenmalige Thuisfrontafdeling. Oud commandant Peter 
Koning gaf een uitgebreide briefing waarbij gebeurtenis-
sen tijdens de missie zijn belicht. Deze missie, waarbij de 
Turkse miljoenenstad Adana tegen ballistische raketaan-

vallen vanuit Syrië werd beschermd, is de langstlopende 
missie geweest van het DGLC. Vijf jaar geleden zijn hier 
door de luchtverdedigers 17.000 operationele uren ge-
maakt met twee PATRIOT Fire Units. Enkele honderden 
luchtverdedigers en ondersteunende militairen zijn in de 
periode van januari 2013 en januari 2015 uitgezonden ge-
weest, sommige meerdere malen.

schillende soorten technici in dienst 
zoals radar- en generatormonteurs. 
Ruim honderd jonge belangstellen-
den zijn in de ochtend door middel 
van pitches geïnformeerd over diverse 
vakgebieden binnen de Krijgsmacht 

waaronder de verschillende wapensy-
stemen binnen de Luchtverdediging, 
Luchtgevechtsleiding, Grondverde-
diging. Communicatie- en Informa-
tiesystemen. Tevens hebben de be-
langstellenden een uitgebreide Static 

show kunnen bezoeken, waarbij ze 
uitleg kregen over de diverse wapen-
systemen van het DGLC en Koninklij-
ke Luchtmacht. 
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PROEFTUIN
Ook Bedrijven uit de regio hebben 
kennis gemaakt met de wereld van 
Defensie die zich achter de omheining 
van de Luitenant-generaal Bestkazer-
ne bevindt. 

Het netwerkevenement is een com-
binatie van het bedrijfsbezoek van 
MKB regio Limburg en Business Vi-
sion Venray met diverse stakeholders 
van het DGLC. De bezoekers zijn op 
de hoogte gebracht van de laatste 
ontwikkelingen binnen de luchtver-
dediging door het bezoeken van een 
uitgebreide Static show. 

Ook is er ruim aandacht gegeven aan 
de verbinding tussen de regionale be-
drijven en Defensie. De ontwikkelin-
gen in techniek en arbeidsmarkt zorgt 
voor een actiever beleid om binnen 
de regio contacten aan te gaan tus-
sen bedrijven en Defensie. Door een 
paneldiscussie op te starten tussen 
vertegenwoordigers van het MKB en 
Defensie is gekeken hoe verbinding 
gezocht kan worden binnen diverse 
gebieden van de arbeidsmarkt. 
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BEËDIGING OP DE LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK 
(LBO)

Op vrijdag 29 november 2019 vond op het Korpsplein van de Legerplaats bij Oldebroek (LbO) de beëdiging 
plaats voor het Korps Veldartillerie (KVA), het Korps Rijdende Artillerie (KRA) en voor de Defensiebrandweer 
Artillerie Schietkamp (ASK). 

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

Deze ceremonie is bedoeld 
voor de te beëdigen militai-
ren van het VuursteunCom-

mando (VustCo) evenals nieuwe ar-
tilleristen die geplaatst zijn bij andere 
CLAS-eenheden en nieuw geplaatste 
brandweer medewerkers. Civiele me-
dewerkers, in dit geval de brandweer, 
worden beëdigd als burgerambtenaar 
bij het Rijk.

In totaal zijn er 22 militairen beë-
digd en 7 brandweermannen. De eed 
of belofte werd afgelegd bij kolonel 
P.G.F. Hoefsloot, Commandant Korps 
Veldartillerie en bij luitenant-kolonel 
R.L. ten Horn, Commandant Korps 
Rijdende Artillerie. 

De beëdiging vond plaats voor het 
front van de eenheden van het Vust-
Co. Bij de plechtigheid waren burge-
meesters, collegae, familie, vrienden, 
oud militairen en andere belangstel-
lenden aanwezig. De muzikale om-
lijsting was in handen van Regiments 
Fanfare “Bereden Wapens”.  Zij speel-
den tevens voor de eerste keer de  
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MARS “41 AFDELING ARTILLERIE” 
die speciaal gecomponeerd is voor de 
nieuw opgerichte Afdeling door de 
heer G. Flik. De heer Flik was samen 
met zijn vrouw aanwezig als speciale 
gast.

De beëdiging werd uitgevoerd met 
enig ceremonieel, waarbij de stan-
daardwacht een grote rol speelde. Het 
is een van de belangrijkste gebeurte-
nissen in de loopbaan van een militair. 
De militair spreekt daarin uit dat hij 
of zij trouw belooft aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de wetten en 
onderwerping aan de Krijgstucht. Het 
afleggen van de eed gedurende een 
plechtigheid als deze geeft aan dat de 
keuze dienst te nemen bij de Konink-
lijke Landmacht niet vrijblijvend is. 
De kameraden van de militair kunnen 
onder alle omstandigheden op hem/
haar rekenen.

Na afloop van de ceremonie was er ge-
legenheid om de nieuw beëdigde mi-
litairen en brandweermannen geluk 
te wensen met het bereiken van deze 

mijlpaal in hun loopbaan en een ple-
zierig en succesvol vervolg ervan bij de 
Koninklijke Landmacht.
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UITREIKEN VUURSTEUNEMBLEMEN

Sinds lange tijd zijn er weer vuursteunemblemen uitge-
reikt in Havelte. Op 14 oktober hebben de commandant 
en adjudant van het vuursteuncommando deze uitge-
reikt op het bataljonsappel van het 45ste bataljon. De 
uitreiking van deze emblemen is een bijzondere gebeur-
tenis omdat het door personeelstekorten vaak niet mo-
gelijk is om aan de eisen te voldoen. Door meer de na-
druk te leggen op het doel van het embleem is het toch 
gelukt een Fire Support Team van het 45ste bataljon te 
certificeren. Door de uitreiking in front van het bataljon 
te doen wordt het belang van de vuursteun onderstreept 
en krijgt het FST de waardering die het verdient. 

Voor personeel van een Fire Support Teams is het em-
bleem een belangrijke mijlpaal. Er moet zowel op indivi-
dueel als groepsniveau gepresteerd worden om aan de 
eisen te voldoen. Daarnaast is er voor de certificering mi-

nimaal de beoordeling “goed” nodig. Dit maakt het be-
halen van het vuursteunembleem iets om trots op te zijn.    

Kapitein Kalwij
Chief Joint Fires 45PIB
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    Stichting Reünie Orkest Artillerie Trompetter Korps                                                          

                                          

 

Correspondentieadres: Postbus 572, 3720 AN Bilthoven; secretaris P. van der Horst 
Emailadres: p.horst@admihorst.nl telefoon +31 6 54323666  KvK-nummer 08136366 

Bankrekening NL77 INGB 0000 8160 53 t.n.v. Stichting Reünie Orkest ATK te Dedemsvaart 
 

Aan de leden van  
Vereniging Officieren Artillerie  
  
 
 
 
Bilthoven, 13 november 2019. 
 
Geacht lid van de Vereniging Officieren Artillerie, 
 
Het Artillerie Trompetter Korps neemt al vele jaren een belangrijke plaats in bij activiteiten van het 
legerwapen der Artillerie. Een plaats waar wij als bestuur van de stichting reünie orkest ATK zeer 
dankbaar voor zijn. Een groot aantal van u dragen ons daarom een warm hart toe. Veel van u 
ondersteunen ons ook met een financiële bijdrage en ontvangen daarmee het predicaat  “vrienden 
van het ROA”. 
 
Dit jaar heeft er in onze stichting een bestuurswisseling plaatsgevonden waarbij een aantal belangrijke 
gegevens, waaronder het adressenbestand, niet zijn overgedragen. 
 
Uw financiële bijdrage aan het Reünieorkest Artillerie Trompetter Korps is van groot belang om onze 
toekomst financieel zorgeloos tegemoet te zien.  
 Heeft u in het verleden al uw financiële steun geboden, en wilt u dat in de toekomst continueren, 

dan verzoeken wij u uw gegevens met ons te delen.   
 Heeft u ons nog niet eerder financieel gesteund, maar wilt u dit wél doen, dan zien wij heel graag 

uw gegevens tegemoet.  
Uw financiële bijdrage van € 25,-- (of meer) stellen wij zeer op prijs.  
Onze Bankrekening NL77 INGB 0000 8160 53 t.n.v. Stichting Reünieorkest ATK te Dedemsvaart 
 
Als u geen belangstelling heeft om het Reünieorkest ATK  te steunen, dan danken wij u toch in ieder 
geval voor uw aandacht en hopen op uw begrip dat wij deze brief hebben toegezonden. 
 
U alvast dankend voor uw bijdrage en gegevens,  
hoogachtend, 
 
F.T. (Frits) Dürst Britt, voorzitter 
Luitenant-Kolonel der artillerie b.d.    Peter van der Horst, secretaris 
 
Reactie gaarne retourneren per email ( p.horst@admihorst.nl ) of post naar onderstaand adres: 
 
Uw naam Uw bijdrage:  €  
 
Adres bankrekening: 
 
Woonplaats email:  
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AFSCHEID C-LAS, GENERAAL LEO BEULEN

Op donderdag 22 augustus jl. heeft Generaal Joland 
Dubbeldam, commandant OOCL, Generaal Leo 
Beulen uitgenodigd om afscheid te nemen van de 
OOCL-eenheden. Met een strak geregisseerd pro-
gramma werd de generaal bij de verschillende eenhe-
den onthaald. Iedere eenheid benadrukte in een mooi 
programma zijn core-business. Er was een perfecte 
samenwerking tussen de verschillende eenheden en 
allen hadden hun uiterste best gedaan.

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

Het laatste bezoek van deze dag stond gepland bij 
het VuursteunCommando in ’t Harde. In een Fen-
nek kwam Generaal Beulen bovenluiks de kazerne 

oprijden. Hij bezocht de manege van het Korps Rijdende 
Artillerie, sprak met de Genie, reed door een erehaag en 
nam een kijkje in een trainings- en simulatieruimte van 
het JISTARC. Uiteraard mocht een glas Barbara bitter en 
een laatste schot door Generaal Beulen zelf niet ontbre-
ken. De dag werd afgesloten met een borrel en een BBQ 
met de commandanten van de verschillende eenheden.
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PARADIGMAVERANDERING

Binnen de wetenschap worden 
nieuwe inzichten maar moeilijk 
geaccepteerd door de gevestigde 
orde en bestaat de neiging alge-
meen aanvaarde opvattingen te 
koesteren, zelfs als die aantoon-
baar achterhaald zijn. Weten-
schappers of niet-vakbroeders 
die er een afwijkende mening op 
nahouden, gebaseerd op nieuwe 
inzichten of onderzoek buiten de 
bekende paden, komen niet aan 
bod, worden geridiculiseerd of 
zelfs verder werken onmogelijk 
gemaakt. In de wetenschappelijke 
wereld wordt een fundamentele 
verandering in zienswijze een pa-
radigmaverandering genoemd. De 
term ‘paradigma’ werd geïntrodu-
ceerd en geanalyseerd door de we-
tenschapsfilosoof Thomas Kuhn in 
zijn invloedrijke boek ‘De structuur 
van wetenschappelijke revolu-
ties’.1 Een paradigma in algemene 
bewoordingen een denkkader voor 
een wetenschappelijke (besloten) 
gemeenschap gebaseerd op bepaal-
de uitgangspunten, theorieën en standaardvoorbeelden. Volgens zijn visie is dat denkkader voorwaarde voor 
daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek en het stelt de leden van de wetenschappelijke gemeenschap in 
staat vooruitgang te boeken in hun discipline. Kuhn stelt dat zich in de wetenschapsbeoefening af en toe een 
crisis kan voordoen waardoor een bestaand paradigma ter discussie wordt gesteld en ten slotte, maar niet 
zonder slag of stoot, wordt vervangen door een nieuw.

Bgen b.d. A.M. Rosengarten

Onze krijgsmacht vormt welis-
waar geen wetenschappelijke 
gemeenschap, maar vertoont 

er toch een groot aantal kenmerken 

van. Die krijgsmacht kan eveneens 
worden gezien als een gevestigde 
orde waarin nieuwe inzichten maar 
moeilijk voet aan de grond krijgen. 
Zij heeft te maken met een dynami-
sche veiligheidssituatie in een wereld 
waarin technische vernieuwingen 
aan de orde van de dag zijn. In die 
omstandigheden kun je bij geconsta-

teerde tekortkomingen in de capaci-
teiten van de krijgsmacht in meer of 
mindere mate spreken van een crisis-
situatie die tot aanpassingen of zelfs 
fundamentele veranderingen dwingt. 
Daardoor dringt zich een vergelijking 
op van de krijgsmacht met de weten-
schappelijke wereld op basis van de 
inzichten van Kuhn. In dit artikel wil 

William Hogarth (1697-1764) ‘Satire on False Perspective’ Frontispiece to Kirby’s Per-
spective. Bron: Wikimedia Commons.
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ik een aantal belangrijke conclusies 
uit zijn werk voor het voetlicht bren-
gen en vervolgens eerst aan de hand 
daarvan voorbeelden uit de weten-
schappelijke praktijk bespreken. Ik zal 
daarna eens onze krijgsmacht tegen 
het licht houden.

DE STRUCTUUR VAN WETEN-
SCHAPPELIJKE REVOLUTIES.
In zijn inleiding geeft Kuhn een al-
gemeen overzicht van zijn ideeën. 
Hij stelt dat er in elk onderzoeksveld 
een periode is waarin in feite nog 
geen sprake is van echte wetenschap. 
Individuele onderzoekers zijn dan, 
alle op hun eigen wijze, bezig idee-
en uit te werken, zonder dat er over-

eenstemming over de problemen die 
moeten worden onderzocht. Pas de 
introductie van een gemeenschappe-
lijk denkkader en gemeenschappelij-
ke conceptuele, theoretische en me-
thodologische overtuigingen in dat 
onderzoeksveld maakt het mogelijk 
individuele bijdragen tot een geheel 
te maken en vooruitgang te boeken. 
Daarmee kunnen de wetenschappers 
de op hun vakgebied voorliggende 
problemen oplossen en is de basis ge-
legd voor wat Kuhn noemt ‘normale 
wetenschap’ die gebruik maakt van 
paradigma’s. Doordat de leden van die 
groep dezelfde grondslagen, modellen 
en regels hanteren zullen zij eensge-
zind verder onderzoek doen binnen 
hun vakgebied. Als echter binnen een 
vakgebied steeds meer vragen worden 

opgeworpen die met de beschikbare 
uitgangspunten niet kunnen worden 
opgelost, kan er een crisis ontstaan 
die uiteindelijk kan leiden tot een we-
tenschappelijke revolutie en paradig-
maverandering.

In het vervolg van zijn boek verdui-
delijkt Kuhn zijn visie. Normale we-
tenschap bepaalt wat de belangrijke 
feiten voor onderzoek zijn, vergelijkt 
die met de theorie en werkt die the-
orie verder uit. Voor de wetenschap-
pers is een paradigma een criterium 
om de onderzoeksproblemen (puz-
zels) te definiëren en als wetenschap-
pelijk aan te merken. Het oplossen 
van puzzels levert geen baanbrekend 
werk op, maar slechts een verdieping 
en verfijning van de bestaande kennis, 
hoe waardevol ook. Bij het uitoefenen 
van normale wetenschap kunnen we-
tenschappers voor verassingen komen 
te staan doordat ze te maken krijgen 
met verschijnselen die niet passen 
binnen het stelsel van paradigma’s. Ze 
worden veelal verworpen als niet rele-
vant, te moeilijk om aan te pakken of 
het domein van een ander discipline; 
er is dus geringe veranderbereidheid. 
Het vasthouden aan bestaande para-
digma’s werkt enerzijds bekrompen-
heid in de hand, maar is volgens Kuhn 
anderzijds essentieel voor de gerichte 
ontwikkeling van de wetenschap. Hij 
stelt dat er minder stringent de hand 
zal worden gehouden aan een para-
digma naar mate dat minder effectief 
zal blijken te zijn in het oplossen van 
problemen. Het stelsel van paradig-
ma’s in een wetenschappelijke ge-
meenschap vormt geen onlosmakelijk 
geheel; veranderingen kunnen in een 
deel ervan optreden zonder andere 
delen aan te tasten. 

Het is voorstelbaar in de wetenschap 
dat ontdekkingen tot aanpassingen 
leiden, maar ook nieuwe theorieën 
kunnen binnen de beperkingen van 
de normale wetenschap ontstaan. Een 
nieuwe theorie ontstaat gewoonlijk 
na een periode van grote onzekerheid 
als gevolg van de gebleken onmoge-
lijkheid normaalwetenschappelijke 
puzzels op te lossen. In eerste instan-
tie zullen elkaar beconcurrerende ver-
sies van theorieën ontstaan, de uitein-
delijk aanvaarde nieuwe theorie biedt 

het beste antwoord op de ontstane 
crisis. Kuhn stelt dan dat crises niet 
alleen de oorzaak zijn van veranderin-
gen die tot aanpassing van een para-
digma leiden, maar zelfs noodzakelijk 
daarvoor zijn. Een crisis dwingt tot 
herbezinning en bepaalt het moment 
waarop verandering noodzakelijk is.
Kuhn analyseert vervolgens hoe de be-
trokken wetenschappers reageren op 
het ontstaan van een crisis. Zij zullen 
aanvankelijk het bestaande paradigma 
dat tot de crisis leidde niet verwerpen 
en dat in ieder geval pas doen als een 
alternatief beschikbaar is. Dat gaat 
niet zonder slag of stoot. Aanvankelijk 
zullen zij verfijningen en aanpassin-
gen van hun theorie bedenken in een 
poging het conflict te omzeilen. Kuhn 
merkt hierbij overigens op dat binnen 
geen enkel paradigma alle problemen 
kunnen worden opgelost. Daarnaast 
stelt hij dat het in de wetenschap niet 
gaat om het ondubbelzinnig vast-
stellen van waarheid en onwaarheid, 
maar om het oplossen van puzzels op 
basis van een paradigma dat als gel-
dig wordt aangenomen. Interessant 
is ook zijn opmerking daarbij dat een 
leerboek van een bepaalde tak van we-
tenschap geen bewijs van waarheid is, 
maar slechts een middel om aanko-
mende wetenschappers de beginselen 
van het bestaande paradigma bij te 
brengen. Hoe dan ook, om een crisis 
te veroorzaken binnen een paradigma 
is meer nodig dan een afwijking of 
anomalie zoals Kuhn het noemt. Een 
eenvoudige afwijking kan worden 
ontkend of opzij worden geschoven 
voor later onderzoek; er moet dus wel 
wat meer aan de hand zijn, er moet 
echt sprake zijn van een crisis. Een cri-
sis kan eindigen met de opkomst van 
een nieuw paradigma en uiteindelijk 
de aanvaarding daarvan. Van belang 
is dat als eenmaal een nieuw para-
digma geldt, dezelfde gegevens die 
voorheen werden gebruikt, worden 
bewerkt, maar nu vanuit een ander 
gezichtspunt. Zeer interessant is ook 
de stelling van Kuhn dat degenen die 
een paradigmaverandering initiëren 
veelal jong zijn of pas kennis hebben 
gemaakt met het terrein waarop het 
paradigma betrekking heeft. Zij zijn 
door de praktijk nog niet gebonden 
aan de traditionele normaalweten-
schappelijke regels.

Thomas Kuhn portrait. Divi.trip. Bron: 
Wikimedi Commons, CC BY-SA 4.0
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Kuhn gaat dan in op het karakter 
van wetenschappelijke revoluties. Hij 
meent dat er bijna geen voorbeelden 
zijn van een cumulatief proces waar-
in veranderingen in een wetenschap 
geleidelijk worden doorgevoerd; het 
gaat volgens hem altijd in sprongen 
via crises en revoluties. Verschillen 
tussen opvolgende paradigma’s zijn 
noodzakelijk om vooruitgang te kun-
nen boeken, maar onverzoenlijk en 
een nieuwe normaalwetenschappe-
lijke traditie is onverenigbaar en on-
vergelijkbaar met haar voorgangster. 
Op een goed moment ontstaan twee 
kampen waarbij het ene kamp het 
oude paradigma zal verdedigen en het 
andere het nieuwe. Typerend hierbij 
is dat elk kamp het eigen paradigma 
gebruikt om zijn gelijk aan te tonen. 
Kuhn spreekt hier van een circulaire 
redenering en de onmogelijkheid op 
deze wijze het andere kamp te over-
tuigen door het ontbreken van een 
neutraal taalsysteem; men praat langs 
elkaar heen. Hoe zijn dan de aanhan-
gers van een nieuw paradigma in staat 
de aanhangers van het oude te over-
tuigen van hun gelijk en hoe komt een 
bekering tot stand? Kuhn stelt dat het 
van belang is dat men zich afvraagt 
welk van de twee theoretische stelsels 
beter met de feiten overeenstemt. Het 
belangrijkste argument dat aanhan-
gers van een nieuw paradigma kun-
nen inbrengen is dat zij problemen 
kunnen oplossen die niet oplosbaar 

waren met het oude paradigma. Daar-
naast spelen meer subjectieve esthe-
tische normen een rol; een nieuwe 
theorie kan als handiger, eenvoudiger, 
of eleganter worden ervaren. Deze 
subjectieve maatstaven zijn niettemin 
van belang aangezien een nieuw para-
digma aanvankelijk veelal een onvol-
maakt antwoord geeft op slechts een 
aantal van de problemen dat speelt. 
Juist door de beperkingen die aanvan-
kelijk nog aan het nieuw paradigma 
kleven, moet er volgens Kuhn ver-
trouwen ontstaan dat het nieuwe pa-
radigma de vele problemen waarmee 
het geconfronteerd wordt kan gaan 
oplossen. Overigens zal blijken dat 
niet alle aanhangers van het oude pa-
radigma (gelijktijdig) kunnen worden 
overtuigd; er zal sprake zijn van een 
graduele verschuiving.
Kuhn benoemt dan vooruitgang als 
belangrijk kenmerk van wetenschap-
pelijk onderzoek, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de kunst en filosofie. Die 
(gestage en ordelijke) vooruitgang 
komt vooral tot uiting in periodes van 
normaalwetenschappelijk onderzoek, 
doordat men op basis van dezelfde 
overtuigingen problemen op efficiën-
te wijze kan aanpakken en puzzels kan 
oplossen. Die efficiëntie wordt mede 
bevorderd door het isolement van de 
wetenschappelijke gemeenschap zo 
stelt Kuhn. Hij meent dat er geen an-
dere professionele gemeenschappen 
zijn waarin het individuele werk zo 

exclusief gericht is op en wordt geë-
valueerd door andere vaklieden. In 
andere gemeenschappen zou meer 
rekening worden gehouden met de 
mening van leken. Het isolement van 
de maatschappij stelt de wetenschap-
per in staat zich onafhankelijk te con-
centreren op zijn werk om problemen 
op te lossen. Dat betekent volgens 
Kuhn dat de autoriteit om besluiten 
te nemen over een paradigmaveran-
dering binnen de wetenschappelijke 
gemeenschap ligt en dat de mensheid 
geringe invloed heeft op het verloop 
van de wetenschap. Voortbordurend 
op dit thema beschrijft Kuhn nog 
een aantal essentiële kenmerken van 
de wetenschappelijke gemeenschap. 
Hij spreekt van een uitsluitend com-
petente professionele groep, een ge-
meenschap van collega’s met dezelfde 
opvattingen over oplossingen voor 
problemen. Hij stelt dat het een on-
geschreven regel in zo’n gemeenschap 
is dat voor het oplossen van proble-
men geen personen van buiten de 
gemeenschap te hulp mogen worden 
geroepen. Later merkt hij op dat in-
vloeden van buiten die gemeenschap 
wel een crisis kunnen veroorzaken. 
Kuhn geeft dan nog een belangrijke 
notie over het begrip ‘vooruitgang’ 
in de wetenschap. Hij oppert dat we 
misschien het idee los moeten laten 
dat vooruitgang ons steeds dichter bij 
de ‘waarheid’ brengt. Latere weten-
schappelijke theorieën zijn wel beter 
in staat dan eerdere om bepaalde pro-
blemen op te lossen.
In een naschrift bij de zesde editie 
merkt Kuhn naar aanleiding van com-
mentaar op zijn werk op dat hij het 
begrip ‘paradigma’ op een niet-consis-
tente manier heeft gehanteerd: zowel 
in de zin van het geheel van opvat-
tingen binnen een wetenschappelijke 
gemeenschap als toegespitst op een 
bepaald thema. Voor dat geheel van 
opvattingen vervangt hij de term 
‘paradigma’ door ‘disciplinaire ma-
trix’, waarvan hij vier componenten 
beschrijft. In de eerste plaats noemt 
hij ‘symbolische generalisaties’, uit-
drukkingen die zonder problemen 
binnen een gemeenschap worden 
gehanteerd, een soort van jargon dat 
de onderlinge communicatie verge-
makkelijkt. In de tweede plaats noemt 
Kuhn de gemeenschappelijke overtui-
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gingen, het geloof in bepaalde model-
len als representaties van de werke-
lijkheid. De derde component wordt 
gevormd door gemeenschappelijke 
‘waarden’, die bijdragen aan het ge-
voel van saamhorigheid. De laatste 
component van de disciplinaire ma-
trix die Kuhn noemt is het paradigma, 
in de zin van ‘standaardvoorbeeld’ als 
concrete en aanvaarde oplossing van 

problemen. 
Op het boek van Kuhn zijn de nodige 
commentaren geleverd, zoals over-
zichtelijk gepresenteerd in het boek 
‘Psychologie van de wetenschap’ van 
Pieter van Strien2. Hij wijst er bijvoor-
beeld op dat er bij wetenschap meest-
al sprake is van een geleidelijke ont-
wikkeling met de bijdragen van velen 
en geen revoluties; het beeld van een 
revolutie ontstaat pas als je, terugkij-
kend, een vergelijking maakt tussen 
het begin en einde van een verande-
ringsproces over een lange periode 
bezien. Een belangrijk deel van zijn 
onderzoek richt zich op het feno-
meen van de creativiteit, een aspect 
dat in het boek van Kuhn niet echt uit 
de verf komt. Kuhn wordt eveneens 
bekritiseerd vanwege zijn pleidooi 
voor een isolement van een weten-
schappelijke gemeenschap. Ook wij 
kunnen vraagtekens plaatsen. We 
kunnen ons bijvoorbeeld afvragen 
of Kuhn niet te veel een ideaalbeeld 
schets van de onafhankelijkheid van 
een wetenschappelijke gemeenschap 

in een wereld die zucht onder een 
informatiedictatuur. Iedereen vormt 
zich overal een mening over, veel-
al zonder gehinderd te worden door 
een overmaat aan kennis: politiek en 
publiek infecteren de wetenschappe-
lijke discussie zodra het onderwerpen 
betreft die van algemeen belang wor-
den geacht en waarover iedereen wel 
zijn zegje kan en wil doen. Daarnaast 

kunnen binnen een wetenschappelij-
ke gemeenschap ijdelheid, arrogan-
tie, aanzien, gewoonte en financiële 
belangen een paradigmaverandering 
en dus vooruitgang in de weg staan, 
waardoor die gemeenschap blijft 
hangen in verouderde, aantoon-
baar verkeerde opvattingen. Wie de 
moeite neemt om zich te verdiepen 
in verschillende zienswijzen over of 
in een bepaalde wetenschappelijke 
discipline, wordt overweldigd door 
de enorme hoeveelheid beschikbare 
informatie. Iedere verdediger van een 
bepaald standpunt weet zijn mening 
als de enige waarheid te verkondigen, 
veelal gemakshalve tegenargumenten 
of feiten die dat standpunt niet steu-
nen negerend of ontkennend, of be-
schikbare informatie zo aanpassend 
dat het eigen standpunt wordt on-
dersteund in plaats van verworpen. 
In ieder geval komt een beeld naar 
voren van langzaam voortschrijdende 
ontwikkeling, behoud van verworven 
standpunten en sterke oppositie te-
gen radicaal nieuwe meningen. 

Laten we maar daarom eerst maar 
eens voorbeelden uit de wetenschap-
pelijke praktijk bekijken voordat we 
naar de krijgsmacht en in het bijzon-
der onze landmacht kijken om te on-
derzoeken in hoeverre de door Kuhn 
beschreven mechanismen een rol spe-
len.

WETENSCHAP
Binnen de gevestigde wetenschap lijkt 
iedereen het er tegenwoordig wel over 
eens te zijn dat de evolutieleer van 
Darwin een juist beeld schetst van de 
ontwikkeling van het leven op aar-
de. Let wel: Darwin had er geen idee 
van hoe het leven is ontstaan en ook 
tegenwoordig is dat een nog onop-
gelost vraagstuk hoewel er inmiddels 
wel interessante theorieën en specu-
laties zijn verschenen. Een bekende 
verdediger van het neodarwinisme 
is Richard Dawkins die onder andere 
in zijn boek ‘Het grootste spektakel 
ter wereld’3 die theorie verdedigt. Op 
de achterkant van het boek lezen we 
dat Dawkins ‘voor eens en voor altijd 
duidelijk maakt dat evolutie bewe-
zen is en boven alle twijfel verheven’; 
een paradigma dat staat als een huis, 
zo lijkt het. Een aanbeveling als deze 
moet ons echter al aan het denken zet-
ten en er blijken dan ook wel degelijk 
goed gefundeerde andere meningen 
te bestaan. Ik ga daarbij voorbij aan de 
creationistische visie en beperk me tot 
tegengeluiden op wetenschappelijke 
gronden. Om die te kunnen plaatsen 
noem ik nog even de kern van de evo-
lutietheorie: de ontwikkeling van en 
binnen soorten vindt plaats door de 
overdracht van erfelijke eigenschap-
pen die kunnen veranderen door 
spontaan optredende mutaties. De 
mutaties die de meeste kans op over-
leven of een evolutionair voordeel 
bieden, zullen worden doorgegeven 
in een gelijkmatig en langdurig proces 
van natuurlijke selectie waarin dus 
het toeval een beslissende rol speelt. 
Bekende termen in dit verband, hoe-
wel niet door Darwin bedacht, zijn 
‘struggle for life’ en ‘survival of the fit-
test’. Evolutie is niet doelgericht maar 
blind en willekeurig en doordat het 
leven honderden miljoenen jaren tot 
zijn beschikking had, konden alle be-
staande varianten van het leven zich 
stap voor stap ontwikkelen.

Paradigma; het denkkader van waaruit je de wereld bekijkt. Wat zie je het eerst; Eend 
of konijn? Bron: Wikimedia Commons.
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Onder andere Stephen C. Meyer en 
Charles Ginenthal trachten de neo-
darwinistische denkbeelden te weer-
leggen. In zijn boeken ‘Signature in the 
cell’4 en ‘Darwin’s doubt’5 licht Meyer 
zijn standpunt toe. Hij toont onder an-
dere aan dat er geen sprake is van een 
gelijkmatig proces van evolutionaire 
ontwikkeling, bijvoorbeeld verwijzend 
naar de Cambrische explosie (zo’n 542 
tot 488 miljoen jaar geleden) waarin 
binnen relatief korte tijd en schijnbaar 
vanuit het niets (op de tijdschaal van 
het leven op aarde) alle huidige phyla 
zijn ontstaan. Hij stelt ook dat er geen 
sprake is van ‘gaten’ in het fossielenbe-
stand (de zogenaamde ‘missing links’), 
maar dat de evolutie sprongsgewijs 
is verlopen. Zijn belangrijkste thema 
is evenwel dat de groei naar grotere 
complexiteit en de ontwikkeling van 
en binnen soorten een enorme toevoe-
ging van (genetische) informatie ver-
eist die niet door toeval, zelfs binnen 
de tijdschaal van het veronderstelde 
evolutieproces, tot stand kan komen. 
Uiteindelijk concludeert Meyer dat er 
sprake moet zijn van ‘intelligent de-
sign’, geen creationisme, zonder overi-
gens aan te geven hoe dat dan wel tot 
stand moet zijn gekomen. 

Charles Ginenthal richt zijn kritiek 
in ‘Darwin & Velikovski, Cataclysmic 
metamorphic evolution’6 vooral op het 
veronderstelde geleidelijke proces van 
de evolutie en benadrukt de sprongs-
gewijze veranderingen onder invloed 
van de ‘hox-genen’, groepen van ver-
wante genen die bepalend zijn voor de 
volgorde van genexpressie en daarmee 
voor de lichaamsbouw van dieren. Hij 
stelt dat hox-genen niet of nauwelijks 
aan verandering onderhevig zijn gedu-
rende het evolutieproces en dat door 
toedoen van de hox-genen binnen een 
phylum overgangen naar andere klas-
sen, ordes, families of soorten mogelijk 
zijn, maar niet tussen phyla. Hij meent 
daarbij af te rekenen met de visie van 
Meyer door te stellen dat het niet no-
dig is dat we onze toevlucht nemen 
tot ‘intelligent design’ en ook dat de 
hox-genen het informatieprobleem 
van Meyer oplossen (alle informatie is 
daarin al beschikbaar), zonder dat hij 
kan uitleggen hoe die informatierijke 
en alles bepalende hox-genen evoluti-
onair tot stand zijn gekomen.

Met mijn samenvatting van enkele 
regels doe ik natuurlijk onvoldoen-
de recht aan beide schrijvers, maar 
waar het mij om gaat is dat zij een 
visie presenteren die haaks staat op 
het geldend paradigma van de evolu-
tieleer. Met de analyse van Kuhn in 
het achterhoofd kunnen we beoor-
delen hoe de wetenschappers van de 
evolutieleer reageren op de steen die 
Meyer en Ginenthal, maar ook ande-
ren, in hun paradigmavijver gooien. 

Het feit dat hun afwijkende mening 
niet algemeen bekend is zegt al ge-
noeg. Iemand die de evolutieleer niet 
onvoorwaardelijk volgt, is dom of een 
creationist; hij hoeft niet serieus te 
worden genomen. Daar komt bij dat 
de schrijvers Meyer (wetenschapsfilo-
soof en geofysicus) en Ginenthal geen 
vakbroeders zijn en dus, naar de me-
ning van de gevestigde wetenschap 
niet tot een zinnig oordeel in staat 
zijn. Zowel Meyer als Ginenthal geven 
talrijke voorbeelden van de weerstand 
die zij hebben ondervonden en weer-
leggen de commentaren die tegen hun 
zienswijze zijn ingebracht; zij gaan de 
discussie dus niet uit de weg. Denken 
we weer even aan Kuhn, dan stelt die 
onder andere dat een nieuw paradig-
ma pas zal worden aanvaard als er 
een nieuw paradigma beschikbaar is, 
dat beter in staat is bestaande pro-
blemen op te lossen. Wat dat betreft 

moet in het nadeel van in ieder geval 
Meyer worden opgemerkt dat hij wel-
iswaar duidelijk maakt waarom het 
oude paradigma niet klopt, maar een 
alternatief biedt, ‘intelligent design’, 
dat hij verder buiten beschouwing 
laat en daardoor de status heeft van 
toverspreuk waarmee je elk probleem 
kan oplossen. Ginenthal biedt dat al-
ternatief wel, de hox-genen, maar ook 
zijn aanpak lost niet alle problemen 
op. Los daarvan, zoals Kuhn ook op-
merkt, een paradigmaverandering zet 
niet een hele tak van wetenschap op 
zijn kop, het neodarwinisme biedt ze-
ker wel waardevolle inzichten over de 
ontwikkeling van het leven op aarde. 
Kortom het werk van beide schrijvers 
veroorzaakt nog geen crisis binnen de 
gemeenschap van de evolutieweten-
schappers en dus voor hen nog geen 
aanleiding tot een paradigma-aanpas-
sing.
Ter verdere illustratie van de manier 
waarop de wetenschappelijke wereld 
op andere standpunten reageert, stel 
ik de klimaatdiscussie nog een keer 
aan de orde. In dit verband vermeld 
ik het standpunt van een bekende 
Nederlandse hoogleraar transitiekun-
de die zichzelf als belangrijk weten-
schapper met veel kennis van zaken 
beschouwt. Hij stelt best met een top-
wetenschapper met een andere me-
ning dan die van hem in discussie te 
willen gaan (‘graag zelfs’), maar die zijn 
er volgens hem niet onder de klimaat-
critici! Niet-wetenschappers komen 
al helemaal niet in aanmerking voor 
een reactie van hem, want ‘je kunt Jo-
han Cruijff toch niet vergelijken met 
een amateurvoetballer’. Uiteraard zijn 
er, naast ‘amateurs’ die verstandige 
dingen zeggen, weldegelijk klimaat-
wetenschappers die niet de mens en 
de CO2 als grote boosdoeners van de 
klimaatveranderingen, die van alle tij-
den zijn, beschouwen. Als voorbeeld 
van een wetenschappelijk geschoolde 
amateur noem ik Bert Thurlings die in 
zijn boek ‘Gaat Al Gore zijn Nobelprijs 
teruggeven?’7 na veel cijferwerk toont 
dat er geen eenduidig bewijs is van de 
invloed van CO2 op de wereldtem-
peratuur. Voor een afwijkende visie 
van een klimaatwetenschapper leze 
men het boek ‘Kosmisch klimaat’ van 
Henrik Svensmark8 die laat zien dat 
vooral de zonneactiviteit en kosmi-
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sche straling van invloed zijn op ons 
klimaat door hun beïnvloeding van 
de wolkenvorming op lage hoogte. 
Wat de CO2-pessimisten, die de mens 
als oorzaak van alle kwaad zien, niet 
vermelden, is dat waterdamp een veel 
grotere invloed heeft op de tempera-
tuur op aarde dan CO2. Je kunt een 
arrogante afwijzing van andere stand-
punten stuitend noemen, maar overal 
worden dezelfde technieken toege-
past om tegenstanders monddood te 
maken, tegenstanders die vaak wel 
degelijk recht van spreken hebben 
door relevante kennis van zaken en 
gedegen onderzoek en ook Svensmark 
kreeg ermee te maken. Tegelijkertijd 
laat de klimaatdiscussie zien dat de 
invloed van publiek, politiek en geld 
een bedreiging vormen voor de onaf-
hankelijkheid van de klimaatweten-
schappers en voor zuiver wetenschap-
pelijk onderzoek. De fysica toont de 
heilzame werking van wetenschaps-
beoefening zonder inmenging van 
buitenaf. De huidige fysica kent een 
min of meer algemeen aanvaarde, zij 
het nog niet geheel doorgronde kern: 
de kwantummechanica en het stan-
daardmodel van de deeltjesfysica. 
Daarnaast zijn er veel exotische theo-
rieën die alleen in wiskundige termen 
kunnen worden gevat, waarover veel 
minder duidelijkheid en in ieder geval 
geen overeenstemming bestaat. Jim 
Baggot geeft er in zijn boek ‘Farewell 
to reality’9 een overzicht van. En toch: 
geen gedoe binnen de wereld van de 
natuurkundigen, althans zo lijkt het. 
Verschillende theorieën bestaan naast 
elkaar, er wordt binnen de fysica vrij-
uit over gediscussieerd en geen leek 
die er zich mee bemoeit. De reden is 
dat die wereld voor leken ontoegan-
kelijk is, aangezien de onderliggende 
wiskunde alleen voor de natuurkun-
digen zelf te bevatten is. Daardoor 
kan de discussie zuiver blijven en zijn 
er geen storende invloeden die de 
wetenschappers hun onafhankelijke 
houding doen verliezen.

KRIJGSMACHT
Onze krijgsmacht kan worden opge-
vat als gemeenschap die enerzijds in 
veel opzichten vergelijkbaar is met een 
wetenschappelijke gemeenschap, door 
een eigen disciplinaire matrix en stan-
daardvoorbeelden (paradigma’s), maar 

die anderzijds ook verschillen kent. Na 
het beschrijven van de overeenkom-
sten en verschillen stel ik de vraag of 
een krijgsmacht ook crises kent zoals 
Kuhn die binnen de wetenschap ziet 
en of die ook leiden tot aanpassing 
van de disciplinaire matrix of van pa-
radigma’s. Of is er meer sprake van een 
geleidelijk veranderingsproces? Een 
beschouwing van de toekomstvisie van 
de Koninklijke Landmacht levert ons 
interessant vergelijkingsmateriaal op.

De ‘disciplinaire matrix’ van de krijgs-
macht bestaat net als die van weten-
schappelijke gemeenschappen uit 
‘symbolische generalisaties’ (jargon), 
gemeenschappelijke overtuigingen en 
gemeenschappelijke ‘waarden’ die het 
personeel deelt en die bijdragen aan 
het gevoel van saamhorigheid. Ook 
werkt de krijgsmacht met ‘standaard-
voorbeelden’ die worden vastgelegd in 
operationele concepten, doctrines en 
procedures, om zo snel en gestructu-
reerd een probleem, in dit geval een 
operationele situatie, aan te kunnen 
pakken. Hierbij kunnen we denken 
aan de wijze waarop een operatio-
nele situatie wordt beoordeeld door 
een staf en vertaald in een plan voor 
de eigen inzet (de aloude beoorde-
ling van de toestand) of bijvoorbeeld 
de wijze waarop doctrinematig het 
aanvallend of verdedigend gevecht 
wordt gevoerd. Of dichter bij huis: de 

inzet van de artillerie in de verschil-
lende gevechtsvormen. En net als in 
de wetenschap geeft een standaard-
voorbeeld binnen de krijgsmacht een 
zienswijze of manier van aanpak voor 
een bepaald probleem zonder het ant-
woord te geven op de vraag hoe in een 
bepaalde situatie moet worden ge-
handeld. We moeten tenslotte altijd 
ons verstand blijven gebruiken.
Een verschil tussen wetenschap en 
krijgsmacht ontstaat als we het begrip 

‘voortuitgang’ beschouwen. Vooruit-
gang is essentieel in een wetenschap; 
hoewel vooruitgang ons daar niet uit-
eindelijk de absolute waarheid of het 
volledige inzicht brengt, we hebben 
zo onze beperkingen, ontstaat er wel 
beter begrip (althans verminderen de 
misvattingen) en zijn wetenschap-
pers steeds beter in staat problemen 
op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan 
de overgang van het geocentrische 
naar het heliocentrische wereldbeeld 
(Copernicus), de ontwikkeling van 
de geneeskunde, de ommezwaai van 
de Newtoniaanse fysica naar die van 
Einstein enz. enz. Is in die zin ook bin-
nen de krijgsmacht sprake van voor-
uitgang? Het krijgsbedrijf kent on-
danks alle veranderingen daarin door 
de eeuwen heen zeker geen ‘hogere 
waarheid’. Het gaat uiteindelijk nog 
steeds om het kunnen toepassen van 
geweld binnen een inmiddels breder 
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spectrum van middelen, waaraan bij-
voorbeeld (des)informatievoorziening 
en cyberactiviteiten zijn toegevoegd, 
naast de middelen die een land als 
geheel ter beschikking staat om een 
bepaald doel te bereiken. Je zou hoog-
uit kunnen zeggen dat de exclusiviteit 
van de krijgsmacht als machtsmiddel 
van een staat is afgenomen. Wel kun-
nen we in zekere zin over vooruitgang 
binnen de krijgsmacht spreken bij de 
beschikbare middelen (innovaties in 
wapensystemen) en, mede daarop ge-
baseerd, de organisatie en inzet ervan 
(doctrines en procedures). Om maar 
direct ons Wapen in de vergelijking te 
betrekken: door de eeuwen heen heb-
ben technische ontwikkelingen tot 
een steeds beter kanon geleid, maar 
uiteindelijk komt het er met de inzet 
ervan nog immer op neer een tegen-
stander met projectielen te bestoken, 
zij het met een steeds groter effect. 
Als we doctrines en procedures reke-
nen tot de paradigma’s van een krijgs-
macht, zal aanpassing ervan door 
bijvoorbeeld technische ontwikke-
lingen tot een paradigmaverandering 
kunnen of moeten leiden, afhankelijk 
van de mate waarin dat gebeurt. Een 
nieuw, geavanceerder wapensysteem 
vergroot de mogelijkheden opera-
tionele doelstellingen te realiseren, 
mits het overeenkomstig mogelijk-
heden ervan wordt gebruikt. Een te-
genstander die daarin niet meegaat, 
het inzicht mist, of niet tijdig een 

(technisch) antwoord heeft, verliest 
de slag of mogelijk zelfs de oorlog. 
Ook de wetenschap maakt gebruik 
van technische ontwikkelingen, maar 
in dit geval vormen die middelen zelf 
niet de vooruitgang, maar maken 
die mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan 
de ontwikkeling van de microscoop 
waardoor verwekkers van besmettelij-
ke ziektes konden worden ontdekt en 
uiteindelijk bestreden, of de deeltjes-
versnellers binnen de fysica waardoor 
het onderzoek naar elementaire deel-
tjes een vlucht kon nemen. 
Een ander onderscheid tussen weten-
schap en krijgsmacht met betrekking 
tot het begrip vooruitgang is dat een 
bepaalde (internationale) weten-
schappelijke gemeenschap in haar ge-
heel werkt binnen een denkkader om 
vooruitgang te boeken, terwijl binnen 
krijgsmacht slechts een klein deel van 
het personeel zich bezighoudt met wat 
we dan ‘plannen’ noemen. Het pri-
maire doel is immers het leveren van 
operationele inzetbaarheid en slag-
kracht met gebruik van de beschikba-
re middelen, procedures en doctrines. 
Die inzetbaarheid van de krijgsmacht 
moet bovendien altijd zijn gegaran-
deerd, waardoor de betrekkelijk rust 
ontbreekt, die veel wetenschappe-
lijk onderzoek kenmerkt, om nieuwe 
concepten te ontwikkelen. Net als in 
de normale wetenschap zoals Kuhn 
die definieert is het werken vanuit de 
bestaande paradigma’s voor de krijgs-

macht noodzakelijk is om überhaupt 
te kunnen functioneren en de dage-
lijkse problemen aan te pakken. In 
andere woorden: voortuitgang is in 
de krijgsmacht geen leidend beginsel 
en militairen zullen daardoor geneigd 
zijn op de oude voet door te gaan. Wel 
zal een krijgsmacht met de (techni-
sche) ontwikkelingen meegaan, voor 
zover de financiële middelen dat toe-
laten, om in staat te blijven haar taken 
uit te voeren in een omgeving waarin 
een tegenstander ook over die mid-
delen kan beschikken. Dat doet zij 
vanuit een toekomstperspectief, veel-
al vastgelegd in een zogenaamde toe-
komstvisie, dat noodzakelijk reactief 
is, gebaseerd op bekende concepten 
en afhankelijk van technische ont-
wikkelingen die het bedrijfsleven kan 
bieden. De krijgsmacht moet daarom 
wel de capaciteit en kennis hebben 
om de toepasbaarheid van nieuwe 
technische toepassingen te beoor-
delen vanuit vaktechnisch oogpunt, 
maar kan zelf geen nieuwe (wapen)sy-
stemen ontwikkelen. Ik praat dan na-
tuurlijk over technische doorbraken 
en nieuwe concepten en niet over het 
initiëren van de vervanging van een 
verouderd wapensysteem door een 
modernere versie ervan. Andersom 
kan het bedrijfsleven niet zelfstandig 
vaststellen wat voor het krijgsbedrijf 
noodzakelijk is. Dat betekent weer 
dat defensie en bedrijfsleven op elkaar 
zijn aangewezen voor de noodzakelij-
ke ontwikkelingen. 
In die samenwerking speelt een aan-
tal interessante mechanismen, onder 
andere veroorzaakt door langlopen-
de verwervingstrajecten voor nieuw 
militair materieel of uitrusting. De 
vraag is bijvoorbeeld of nieuwe mid-
delen uiteindelijk kunnen leiden tot 
een nieuwe doctrine (paradigma) of 
andersom? In andere woorden: moet 
eerst worden bedacht welk doel of ef-
fect moet worden bereikt, welke mid-
delen daarvoor nodig en beschikbaar 
zijn en hoe die moeten worden inge-
zet, voordat ze worden aangeschaft? 
Of kopen we nieuwe spullen om met 
de technische ontwikkelingen mee te 
gaan en bedenken we later hoe we ze 
gaan organiseren en gebruiken, zodat 
de kans groot is dat er doctrinematig 
niets verandert? Het probleem is veel-
al dat reeds in een vroeg stadium be-
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sluiten worden genomen over aan te 
schaffen middelen en de inzet ervan 
gebaseerd op bestaande inzichten, 
zonder dat toekomstige relevantie 
van die middelen geheel kan wor-
den overzien. Een krijgsmacht heeft 
dus behoefte aan een toekomstvisie, 
zoals een Defensienota, of dichter 
bij huis die van de Koninklijke Land-
macht, maar blijkt vaak zich niet te 
kunnen ontworstelen aan bestaande 
inzichten en gewoontes. We zouden 
in dit verband kunnen opmerken dat 
een wetenschappelijke gemeenschap 
werkt binnen paradigma’s en vanuit 
een bepaald wereldbeeld (zoals de 
unificatietheorie in de fysica die het 
denkbaar acht dat alle fundamentele 
natuurkrachten in één model wor-
den samengebracht) en ontdekkingen 
kan doen, die per definitie niet vooraf 
kunnen worden onderkend, die leiden 
tot vooruitgang. Daardoor kent de 
wetenschap geen toekomstvisie. De 
krijgsmacht daarentegen werkt wel-
iswaar eveneens binnen paradigma’s, 
maar is reactief en afhankelijk van 
ontwikkelingen binnen de techniek. 
Een toekomstvisie is daardoor in feite 
geen toekomstvisie maar de huidige 
oplossing voor de ontstane (techni-
sche) situatie en daaruit voortvloeien-

de ontwikkelingen. Wat wetenschap 
en krijgsmacht dan weer verenigt is 
de onmogelijkheid om echt vooruit te 
kijken. Laten we de laatste toekomst-
visie van de Koninklijke Landmacht 
van 5 november 2018, getiteld ‘Veilig-
heid is vooruitzien’, eens bekijken.

“Veiligheid is vooruitzien’ is een kort 
document, dat is ingedeeld volgens de 
onderwerpen ‘Wat willen we zijn’, ‘De 
uitdagingen voor toekomstig landop-
treden’, ‘De consequenties voor het 
landoptreden’ en ‘Hoe gaan we dit be-
reiken?’. In ‘Wat willen we zijn’ lezen 
we dat de Landmacht als het nodig is 
moet kunnen vechten in het hoogste 
deel van het geweldsspectrum met 
goed getrainde mensen, hoogwaardi-
ge technologie en vanuit slagvaardige 
operationele concepten. De verbin-
ding van mens en technologie staat 
centraal in de doorontwikkeling van 
de Landmacht. Dat betekent dat er 
meer moet worden geïnvesteerd in 
technologisch hoogwaardige syste-
men en snellere toepassing ervan in 
operationele concepten. De paragraaf 
‘De uitdagingen voor toekomstig 
landoptreden’ stelt dat toekomstige 
conflicten complex en onvoorspel-
baar zijn en dat hybride confronta-

ties dwingt tot gelijktijdige inzet op 
verschillende fronten. De wijze van 
oorlogsvoering wordt hierdoor com-
plexer. Daarom is technologische su-
perioriteit cruciaal in een technologi-
sche wapenwedloop op het gebied van 
robotica, energievoorziening, kunst-
matige intelligentie, biotechnologie 
en analysecapaciteit van ‘big data’. De 
paragraaf eindigt met de vaststelling 
dat door de toenemende reikwijdte 
van detectiemiddelen en wapensyste-
men gevechten over een steeds grote-
re afstand kunnen worden gevoerd. 
Wat zijn dan ‘De consequenties voor 
het landoptreden’? In het licht van 
onze beschouwing is de volgende pas-
sage van belang. ‘Hybride dreigingen, 
onvoorspelbaarheid en complexiteit 
vragen om een landmacht die wend-
baar is en die kan balanceren tussen 
robuustheid en flexibiliteit. Het vergt 
mensen, structuren en processen 
waarbij op alle niveaus continu wordt 
geleerd, snel wordt geïnnoveerd en 
waarbij operationele concepten en or-
ganisaties nooit af zijn, maar doorlo-
pend worden bijgesteld. Het vergt een 
transformatie naar een open organi-
satie die snel kan veranderen, die is 
gericht op samenwerking met externe 
partijen en waarbij doorontwikkeling 
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en innovatie op alle niveaus, maar 
vooral op de werkvloer plaatsvindt.’ 
Een andere consequentie die we kun-
nen lezen is dat de landmacht altijd 
zal samenwerken met internationale 
en binnenlandse veiligheidspartners. 
Dit leidt tot het concept van de ‘Mul-
ti-domain operations’. Het profiel van 
de Landmacht verschuift naar een set 
van zelfstandige bouwstenen en mo-
dules die naar behoefte kan worden 
samengesteld en ingezet met modu-
les van partners. Een andere conse-
quenties is nog dat het landoptreden 
hoogtechnologisch is waar het kan 
(we maken kennis met termen als 
‘human-machine teaming’ en ‘human 
performance enhancing’), waarbij de 
landmacht in een grootschalig hy-
bride conflict er rekening mee moet 
houden dat er geen technologisch 
overwicht is. Een laatste consequentie 
is dat landoptreden in een hoger tem-
po, over grotere afstanden en vaker in 
stedelijk gebied zal plaatsvinden. We 
lezen over slagkracht die uitblinkt in 
reikwijdte, snelheid en precisie (zoals 
slimme artillerie met lange dracht en 
drones). En over genetwerkte syste-
men die verspreid en geïntegreerd 
optreden mogelijk maken, waarbij in 
plaats van organieke verbanden en 
structuren semiautonome eenheden 
zullen worden samengesteld op basis 
van de specifieke opdracht. Opval-
lend is ook: ‘Om dit effectief vorm te 
kunnen geven is het toekomstig aan-
tal hiërarchische lagen waarschijnlijk 
kleiner’. In ‘Hoe gaan we dit bereiken?’ 
ten slotte worden vier ‘ontwikkelings-
lijnen’ beschreven die logisch aanslui-
ten op het voorgaande: ‘vergroten van 
het adaptief vermogen’, ‘intensiveren 
van de samenwerking met nationale 
en internationale partners’, ‘verster-
ken van de verbinding tussen mens 
en technologie’ en ‘beter worden in 
het gevecht over lange afstanden en 
in stedelijk gebied’. In deze paragraaf 
komen we een aantal interessante uit-
spraken tegen, zoals dat het gaat om 
het vergroten van de wendbaarheid 
en het schakelen tussen flexibiliteit 
en robuustheid in het optreden, en 
een snellere en flexibelere werving 
van personeel en van middelen. Ook 
moet er veel ruimte zijn voor innova-
tie, vooral op de laagste niveaus, ‘waar 
operationele problemen en jonge cre-

atieve denkers bij elkaar komen’. Com-
mandanten moeten probleemoplos-
send vermogen en innovatie op die 
niveaus stimuleren en faciliteren. 

Tot zover een kort overzicht van de 
toekomstvisie van de Koninklijke 
Landmacht dat voldoende elemen-
ten bevat om kennis te nemen van de 
kern van die visie en een vergelijking 
te kunnen maken met de analyse van 
Kuhn. Voor ons is de vraag interes-
sant of binnen de krijgsmacht, of in 
dit geval de landmacht, alle vernieu-
wing geleidelijk tot stand komt of 
ook via crises en of er sprake is van 
paradigmaveranderingen. En meer 
algemeen ook: zijn militairen in staat 
buiten bestaande denkkaders te tre-
den? Een oud voorbeeld komt uit de 
Atjeh oorlog in Nederlands-Indië die 
in 1873 begint en direct vastloopt. De 
vertrouwde militaire wijze van optre-
den werkt niet en na zeventien jaar 
controleert het KNIL nog maar vijf-
tig vierkante kilometer gebied. Door 
een combinatie van toepassing van 
wetenschappelijke kennis, contragu-
errilla en een meedogenloze aanpak 
van generaal van Heutsz werd uit 
eindelijk het gebied onder controle 
gebracht. We kennen ook de voor-
beelden uit WO I waarin de aanval ten 
koste van alles als het ultieme middel 
werd gezien om de overwinning te 
behalen, ondanks de superioriteit van 

het vijandelijke mitrailleurvuur en het 
gebrek aan eigen middelen (tanks) 
om dat het hoofd te bieden, met alle 
vernietigende gevolgen van dien. In 
die situatie was er een duidelijke cri-
sis: met de bestaande middelen was 
men niet langer in staat effectief op te 
treden volgens het heersend aanvals-
paradigma, alternatieven werden aan-
vankelijk niet als noodzakelijk gezien 
(het paradigma was heilig), technische 
middelen voor een oplossing, hoewel 
aanvankelijk niet effectief, kwamen 
pas (veel) later ter beschikking. We 
weten hoe het fort en de waterlinie 
hun effectiviteit verloren in de bewe-
gingsoorlog die mogelijk werd door 
de technische vooruitgang, maar ook 
dat desondanks niet iedereen tijdig 
tot dat inzicht kwam. En was het niet 
zo dat aanvankelijk de inzet van vlieg-
tuigen door weinigen van belang werd 
geacht voor de oorlogsvoering? Meer 
recent en binnen onze eigen krijgs-
macht kunnen we denken aan het 
echec van het fenomeen ‘vredesopera-
tie’ met een eenzijdige focus op vrede-
shandhaving zonder de mogelijkheid 
te escaleren als de situatie daar om 
zou vragen. Ook werd in Afghanistan 
werd het compounconcept heiligver-
klaard en gezien als raamwerk voor 
alle toekomstige operaties. In een 
aantal gevallen door schade en schan-
de wijs geworden, keerden we op onze 
schreden terug. 
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Voorop zij gesteld dat de nieuwe toe-
komstvisie van de Koninklijke Land-
macht een goede analyse is van de 
huidige situatie en ontwikkelingen 
waarmee de landmacht te maken 
heeft. Hoewel een deel van de tekst 
ons bekend in de oren klinkt, is het 
een bruikbaar instrument om rich-
ting te geven aan een planningspro-
ces voor de verwerving van nieuwe 
middelen en de organisatie daarvan. 
Kernbegrippen zijn technologische 
ontwikkeling, flexibiliteit en zelfstan-
digheid; meedenken op het laagste 
niveau en innovaties moeten worden 
gestimuleerd. De toekomstvisie inter-
preterend lijkt het nieuwe paradig-
ma van de landmacht (maar ook de 
gehele krijgsmacht) te zijn bestaande 
paradigma’s los te laten. Jonge, niet 
‘erfelijk belaste’ mensen moeten vol-
gens de toekomstvisie een vernieu-
wende rol spelen, net zoals Kuhn een 
dergelijke rol voor nieuwkomers in 
de wetenschap zag. Dat impliceert 
dat zij de ruimte moeten krijgen hun 
ideeën naar voren te brengen en dat 
er geen gevestigde orde moet zijn om 
dergelijke initiatieven in de kiem te 
smoren. Je zou kunnen zeggen dat in 
de toekomstvisie crises geen rol meer 
spelen doordat alles voortdurend 
verandert, of andersom dat er sprake 
is van een voortdurende crisis (door 
de dynamiek van de wereld om ons 
heen) waardoor voortdurende veran-
dering en aanpassing afgedwongen 
worden. Is het denken van Kuhn dus 
achterhaald in een wereld die veel 
dynamischer is dan de zijne, of is een 
vergelijking tussen de wetenschap 
en de krijgsmacht uiteindelijk toch 
misplaatst? Ik plaats nog wat kantte-
keningen bij de toekomstvisie van de 
Koninklijke Landmacht en nodig u 
overigens uit uw eigen vergelijking te 
maken.
Een vergelijking van de krijgsmacht 
met de wetenschap gaat naar mijn 
mening in ieder geval in zoverre op 
dat enige continuïteit zoals in de ‘nor-
male wetenschap’ noodzakelijk is om 
effectief te kunnen zijn. Ik frons dan 
ook mijn wenkbrauwen bij passages 
als ‘operationele concepten en orga-
nisaties die nooit af zijn’, ‘loslaten van 
organieke verbanden’ en ‘verminde-
ren van hiërarchieke lagen’. Hoeven 
we dan ineens niet meer rekening te 

houden met grootschalige conflicten 
waarvoor de eenheden in coalitiever-
band op een zinvolle wijze moeten 
kunnen samenwerken? Daarbij zul-
len ondanks alle goede bedoelingen 

en nieuw bedachte werkwijzen, in-
novaties niet zo snel kunnen worden 
doorgevoerd als wenselijk is, nog los 
van het feit dat de financiële mid-
delen daarvoor maar mondjesmaat 
beschikbaar zullen komen en politie-
ke overwegingen de besluitvorming 
beïnvloeden. Ik praat dan over inno-
vaties die er echt toe doen en te ma-
ken hebben met de kerntaken van de 
krijgsmacht en niet over thema’s als 
duurzaamheid, inclusiviteit en der-
gelijke als doel op zich, die ons aflei-
den van waar het in een krijgsmacht 
echt om gaat. En overigens suggereert 
de toekomstvisie dat techniek voor 

alles een oplossing kan bieden, een 
misvatting zoals we die ook zagen bij 
het optreden van luchtstrijdkrachten, 
die alleen in staat zouden zijn in een 
conflict een oplossing te forceren. 
Erkennend dat meer flexibiliteit en 
niet-dogmatisch denken noodzakelijk 
zijn, stel ik ook de vraag of mensen 
met visie binnen onze krijgsmacht 
inderdaad nieuwe concepten zul-
len kunnen introduceren of blijft die 
krijgsmacht traditioneel behoudzuch-
tig wanneer aanpassing gewenst is? Er 
zal een juiste balans moeten worden 
gevonden tussen noodzakelijke ver-
andering en behoud van concepten 
die hun waarde (vooralsnog) blijven 
behouden.
Wie de geschiedenis van de belangrij-
ke wetenschappelijke ontdekkingen 
kent en de ontwikkelingen en dis-
cussies binnen huidige wetenschap-
pelijke disciplines een beetje volgt, 
weet hoe veel verzet er vaak is tegen 
vernieuwingen, hoe andersdenken-
den worden verguisd en hoe stabiel 
bestaande paradigma’s zijn. De Ko-
ninklijke Landmacht lijkt met haar 
toekomstvisie die trend te willen 
doorbreken, door de weg te openen 
voor paradigmaveranderingen. Laten 
we de discussie kritisch blijven vol-
gen en daaraan onze bijdrage leveren, 
daarmee gevolg gevend aan de oproep 
van onze vorige Commandant Land-
strijdkrachten; deel te nemen aan de 
dialoog over de toekomst van ons vei-
ligheidsapparaat.
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Tweede deel van het artikel 

DE RESERVEOFFICIER  
IN HET NEDERLANDSE LEGER 1880-1950

auteur: prof. dr. W. (Wim)  Klin-
kert

EERSTE WERELDOORLOG
Het Nederlandse leger mobiliseerde in 
1914 met een groot officierstekort. Het 
aantal opgeleide verlofsofficieren was 
bij lange na niet voldoende om alle 
kaderplaatsen te bezetten. Daarenbo-
ven sloten de scholen voor verlofsoffi-
cieren, net als de KMA, hun poorten. 
Van deze maatregel kwam de leger-
leiding snel terug. Er dienden, liefst 
in zo kort mogelijke tijd, officieren te 
worden aangemaakt om de 200.000 
gemobiliseerden aan te voeren. In 
1915 heropenden zowel de KMA als 
de scholen voor verlofsofficieren hun 

poorten. Een bont scala van verkor-
te cursussen, over het algemeen zeer 
praktisch gericht, zag het levenslicht 
om het officierstekort op te lossen. 
Kwantiteit ging hierbij boven kwali-
teit. Toen bovendien duidelijk werd in 
welke aantallen officieren bij de oor-
logvoerende landen sneuvelden, werd 
de noodzaak voor een goede opleiding 
van reservisten zonneklaar. Volgens 
een berekening van De Gelder in 1920 
gepubliceerd in Mavors en VBK zou-
den, indien Nederland bij de oorlog 
betrokken was geweest, als aanvulling 
1500 beroeps- en 13.500 verlofsofficie-
ren nodig zijn geweest! Aanvankelijk 
vonden de in 1915 gestarte vaandrig-
scursussen decentraal plaats, namelijk 
bij de eenheden, maar dit werkte niet. 
Kwalitatief waren de vaandrigs bene-
den te maat. In de loop van de mobi-

lisatie werd een ander wel bijgesteld, 
maar het was duidelijk dat het gemis 
van de basis die in vredestijd gelegd 
had moeten worden, niet kon worden 
goedgemaakt.
Gedurende de mobilisatiejaren 1914-
1918 deden verlofsofficieren dienst in 
de meest uiteenlopende functies, al of 
niet aansluitend aan hun opleiding. 
Van chauffeur tot kwartiermeester of 
verplegingsofficier, van compagnies-
commandant tot instructeur, overal 
kwamen ze terecht. Nu werd voor het 
eerst duidelijk dat het leger met een 
omvang van ruim 200.000 man alleen 
kon functioneren met aanvullend ka-
der. Er begon begrip te groeien tussen 
beroeps- en verlofsofficieren, zij het 
dat de keerzijde van de beperkte mili-
taire opleiding wel zijn sporen naliet.
Een andere ontwikkeling ten gevolge 

Officieren en burger docenten KMA 1913
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van de mobilisatie was dat het be-
sef onder de verlofsofficieren groei-
de over hun belang voor de krijgs-
macht, maar dat zij wat financiële en 
rechtspositionele omstandigheden 
betreft nog ernstig achterliepen. De 
verlofsofficieren sloten de handen in-
een en richtten in 1917 de Vereeniging 
van Verlofsofficieren der Nederlandsche 
land- en Zeemacht op, een  initiatief 
van reserve eerste luitenant van de 
artillerie J.J.L. van Zuylen. De eerste 
voorzitter werd in 1918 reserve eerste 
luitenant B.P. van der Sloot.
In 1919, na een fusie, ontstond de Alge-
mene Vereeniging van Verlofsofficieren 
der Nederlandsche Land- en Zeemacht. 
In 1931 wijzigde de naam in Algemene 
Vereeniging van Nederlandsche Reserve-
officieren. Oud-opperbevelhebber C.J. 
Snijders steunde deze vereniging van 
harte.

DE DOORBRAAK
Nederland was weliswaar buiten de 
strijd gebleven, maar de effecten van 
de Eerste Wereldoorlog beïnvloed-
den de militaire omstandigheden in 
Nederland sterk. Na de oorlog sloeg 
de balans sterk in het voordeel van 
de verlofsofficieren door. Ingrijpende 
bezuinigingen op de krijgsmacht wer-
den onder meer gevonden door een 
inkrimping van de parate eenheden 
en van het beroepskader. Nu er, sinds 
de vrede van Versailles (1919), geen 
potentieel gevaarlijk leger meer aan 
de oostgrens stond en bovendien de 
Volkenbond als internationaal overle-
gorgaan was ingesteld, achtte de rege-
ring het verantwoord de diensttijd te 
verkorten tot alleen een opleidingspe-
riode van enkele maanden (1922).
Voor het zover was deden vele officie-
ren een duit in het zakje over hoe de 
positie en opleiding van de verlofsof-
ficieren vorm gegeven moest worden, 
rekening houdend met de bezuini-
gingen enerzijds en de recente oor-
logservaring anderzijds. Westerveld 
legde, wat hij al eerder had gedaan, de 
nadruk op training gericht op de da-
gelijkse praktijk van het leidinggeven. 
Contact met de troep en een soepele 
overgang naar de beroepsstatus wa-
ren voor hem essentieel. Tevens stel-
de hij voor alle middelbare scholieren 
met gymnasium of hbs te verplich-
ten reserveofficieren te worden. Dit 

was niet haalbaar, meer aanhang had 
de gedachte de officiersopleidingen 
van verlofs- en beroeps meer samen 
te voegen. Zou het wellicht mogelijk 
zijn een grote officiersopleiding te 
maken, voor alle categorieën?  Kapi-
tein Th.T.M. Schaepman had dit al in 
1917 bepleit en in 1923 legde de inspec-
teur van het militair onderwijs gene-
raal-majoor J.C. Logger zijn gewicht 
in de schaal voor deze oplossing. Niet 
alleen zou het goedkoper zijn, het 
bracht ook meer eenheid en weder-
zijds respect in het officierskorps. Hij 
stelde zich een opleidingsinstituut ter 
grootte van de Amerikaanse militaire 
academie West Point in Breda voor. 
Logger leek de wind in de zeilen te 
hebben, in 1924 werd deze concen-
tratie regeringsvoornemen. Maar een 
storm van protest stak op. De wapens 
wilden hun eigen scholen voor ver-
lofsofficieren niet opgeven en aan een 
mega-instituut van meer dan duizend 
leerlingen zou niet kunnen worden 
voldaan aan goede officiersvorming, 
Bovendien was de infrastructuur in 
Breda ontoereikend en het verschil in 
cursisten qua leeftijd en achtergrond 
te groot. De minister moest zijn voor-
stel intrekken.
De andere optie was de scholen voor 
verlofsofficieren te gebruiken als 
voorportaal voor de KMA. In de ja-
ren 1919-1921 groeide hiervoor het 
draagvlak gestaag. Het idee als zoda-
nig was niet nieuw. Van Dam van Is-
selt had het reeds in 1908 gelanceerd. 
Toen noemde hij als voordelen van 
dit systeem dat de aanstaande officier, 
omdat hij al een civiele opleiding had 

genoten op iets hogere leeftijd de stap 
naar de krijgsmacht maakte en, nog 
belangrijker, dat de organisatie en po-
tentiële officier elkaar tijdens de func-
tioneren als verlofsofficier al hadden 
leren kennen. In het jaar opleiding en 
functioneren als reservist konden de 
liefde voor het vak, persoonlijkheid, 
leiderschapskwaliteiten, toewijding 
enz. vastgesteld worden. De Staats-
commissie die van 1910 tot 1913 de 
officiersopleidingen bestudeerde had 
deze optie ook aangeprezen, maar 
wilde nog niet de stap zetten hier de 
volledige officiersrekrutering op te 
baseren. De commissie wilde op indi-
viduele basis de overgang van militie- 
en reserveofficieren naar de beroeps-
status mogelijk maken maar vreesde 
dat juist door de hogere leeftijd en de 
reeds gevolgde civiele opleiding ani-
mo gering zou zijn. De vrees werd ge-
uit dat alleen de kwalitatief minderen 
voor het leger als uitweg voor maat-
schappelijk falen zouden kiezen. Het 
fundamentele verschil tussen 1910 en 
1920 was dat de aantallen (beroeps) of-
ficieren die nodig waren naar beneden 
gingen en dat er zeer op de uitgaven 
gelet moest worden. In de vele plan-
nen tot herziening van het militair 
onderwijs zien we deze optie dus re-
gelmatig terugkeren. In feite maakte 
hiermee de emancipatie van de Scho-
len voor Verlofsofficieren (SVO) en de 
verlofsofficier de grootste sprong ooit.
Voor de verlofsofficieren braken met 
het legerstelsel van minister J.J.C. 
van Dijk uit 1922 gouden tijden aan. 
Het nieuwe beginsel beroepsofficie-
ren nog slechts te rukruteren uit de 

KMA opleidingsinstituut
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verlofsofficieren kreeg zijn wettelijke 
verankering. De SVO’s (SRO’s) werden 
de bakermat voor het Nederlandse of-
ficierskorps met uitzondering van de 
genie en de koloniale troepen (KNIL). 
Het beperkte aantal beroeps kwam als 
tweedejaars cadet op de KMA. Voor 
de artillerie lag de bron voor alle offi-
cieren dus in Ede (bereden) of Utrecht 
(onbereden). In feite betekende dit dat 
de aanvoering van dienstplichtigen 
in oorlogstijd geheel en al in handen 
van reserveofficieren kwam, terwijl de 
beroeps degenen waren voor de ho-
gere rangen en voor de opleiding van 
de reservisten. Het oude negentien-
de eeuwse idee dat de reserveofficier 
de schakel was tussen leger en maat-
schappij leek hiermee haast bereikt, 
zij het in andere omstandigheden 
dan de oude Van Dam van Isselt had 
kunnen bedenken. Het werd nu ook 
gemakkelijker als reserveofficier de 
hoofdofficiersrangen te bereiken.
In 1934 moest de broekriem nog ver-
der aangehaald worden. Een commis-
sie onder leiding van A.W.F. Idenburg 
kreeg de opdracht te onderzoeken 
of op defensie verder bezuinigd kon 
worden. De commissie wilde nog ver-
der gaan dan Van Dijk en stelde voor 
dat om beroepsofficieren te kunnen 
worden, niet alleen de opleiding van 
reserveofficier gevolgd moest worden, 
maar nadien ook nog een jaar actieve 
troependienst. Zo konden, volgens 
de commissie, alleen de besten gese-

lecteerd worden voor de KMA en kon 
het kleine korps beroepsofficieren zijn 
kwaliteit behouden. Dit ging toch wel 
erg ver, want degene die beroeps wil-
de worden, zou pas na twee jaren we-
ten of hij toegelaten werd. Het voor-
stel haalde het niet, mede omdat de 
situatie in Europa in de tweede helft 
van de jaren dertig snel verslechterde. 
Bezuinigingen maakten vanaf 1936 
plaats voor nieuwe investeringen.
Het was de chef van de generale staf, 
generaal-majoor I.H. Reijnders die in 
1935 een indrukwekkend memoran-
dum indiende waarin hij onderbouw-
de dat met de dreigende ontwikke-
lingen in Duitsland waar Hitler de 
dienstplicht had heringevoerd en de 
wapenindustrie bevorderde, Neder-
land niet langer kon bezuinigen. Re-
ijnders voorspelde dat met de moder-
ne wapensystemen een Duits-Franse 
oorlog niet langer het Nederlandse 
grondgebied zou ontzien. Begin 1936 
maakte het kabinet de miljoenen 
vrij om nieuwe wapens te kopen en 
hindernissen tegen een inval vanuit 
Duitsland te bouwen.
De heropbouw van de krijgsmacht be-
tekende niet dat aan de fundamentele 
problemen waarmee de reserveofficie-
ren kampten een einde kwam. Het le-
ger zou in oorlogstijd op zeer vele re-
serveofficieren een beroep doen, maar 
het bleek in de praktijk moeilijk zich 
voor deze taak in vredestijd te oefe-
nen. In vele artikelen spraken beroeps 

en reservisten hun bezorgdheid uit 
over het gebrek aan maatschappelijke 
waardering, over het gebrek aan mo-
gelijkheden bij te blijven op technisch 
en tactisch gebied en over het be-
houden van voeling met de dagelijk-
se praktijk van de troep. J.C. Kielstra,  
hoogleraar in Wageningen, verwoord-
de zijn bezorgdheid als volgt:

De maatschappij moet weten, dat er ze-
kere waarborg bestaat, dat degene, die 
eene benoeming als reserveofficier kan 
toonen, een man is, dat hij anderen lei-
den kan, dat hij meer heeft gekregen dan 
een zeker quantum militair-technische 
kennis, kortom, dat zijne benoeming tot 
officier een waarborg is, dat hij zekere 
eigenschappen bezit, die eveneens in het 
maatschappelijk leven waarborg voor 
slagen zijn.

Hij vergeleek Nederland met Zwit-
serland waar werkgevers gemakkelijk 
faciliteiten verleenden aan reservisten 
en waar families trots waren als een 
van hun naasten reserveofficier was. 
Daar ontbrak het in Nederland aan.
De reservisten namen wel initiatie-
ven om meer publieke bekendheid te 
verwerven en hun vaardigheden op 
peil te houden. Wellicht het bekend-
ste is de TMPT (tweedaagse militaire 
prestatietocht) waartoe de reserve-
officieren N. van Amersfoort (inten-
dance) , A.G. Cool (infanterie) en A.R. 
Kleyn (artillerie)  in 1936 het initiatief 
namen. De deelname van prins Bern-
hard in 1939 leverde de vurig gewenste 
extra publiciteit.

Bezoek aan het garnizoen van de opperbevelhebber van zee- en landmacht generaal 
Reijnders. 

TMPT medaille
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OPLEIDING IN HET INTERBEL-
LUM
De Eerste Wereldoorlog en de bezui-
nigingen die erop volgden hadden 
ook hun effect op de organisatie van 
de artillerie en de scholen. Bij de on-
bereden artillerie was een nieuwe loot 
aan de stam ontstaan, de luchtdoelar-
tillerie. Vanouds bestond de onbere-
den artillerie uit de vestingartillerie 
en de pantserfortartillerie (1893). Deze 
laatste bemande de stukken in de gro-
te forten zoals die van Den Helder, 
IJmuiden, Hoek van Holland, Pampus 
en Pannerden. Tijdens de mobilisatie 
van 1914-1918 begonnen vestingartil-
leristen te experimenteren met schie-
ten op vliegtuigen. Hieruit en uit de 
toentertijd moderne mobiele lucht-
doelkanonnen, op vrachtwagens, 
kwam het korps luchtdoelartillerie 
voort (1922). Met de legerhervormin-
gen van Van Dijk kreeg vooral de on-
bereden artillerie een nieuw gezicht. 
De vestingartillerie werd van vier re-
gimenten ingekrompen tot een, - en 
zou vier jaar later geheel verdwijnen 
- , de pantserfortartillerie werd omge-
doopt tot kustartillerie en kreeg ook 
lichtere, van de marine overgenomen 
geschut in zijn bewapening en ten 
slotte verscheen het nieuwe, meest 
technisch geavanceerde onderdeel, 
de luchtdoelartillerie. De opleiding 
bleef in Utrecht geconcentreerd aan 
de SROOA.
Voor de bereden artillerie in Ede ver-
anderde er niet zo veel, maar de leger-
wetten van Van Dijk lieten ook hier 
hun sporen achter. Zo werden in 1923 
voor het eerst dienstplichtigen aan-
gewezen de verlofsofficiersopleiding 
te volgen en een jaar later kwamen 
de eerstejaars cadetten aan de SROA 
aan. Nu merkte de artillerie in prak-
tijk het nieuwe uitgangspunt dat al-
leen bij gebleken geschiktheid tijdens 
de opleiding samen met de aspirant 
reserve officieren,  de weg naar het 
beroepsofficierschap open lag. Bij de 
artillerie werd dit geen succes. Het 
leeftijdsverschil tussen de aanstaande 
cadetten en de ‘echte’ reservisten en 
het wat studentikoze gedrag dat deze 
laatsten vertoonde, riep weerstanden 
op. Het bleek bovendien moeilijk de 
cadetten, als zij eenmaal in het twee-
de jaar aan de KMA verschenen, nog 
de gewenste discipline bij te brengen. 

In 1928 maakte de artillerie aan deze 
opleidingsvorm een einde.
De andere vorm van opleiding, die 
van de reservisten volgens het mo-
del van Van Dam van Isselt van 1893, 
verdween in 1933. De intermitterende 
opleiding, ieder jaar praktijk gedu-
rende de zomervakantie en theorie 
tijden de wintermaanden, beviel niet 
meer. Maar de term ‘reserveofficier’ 
verdween niet. De  verzamelnaam 
verlofsofficieren werd in 1927 vervan-
gen door reserveofficieren. De SVOBA 
werd dientengevolge SROBA, sinds 
1936 gehuisvest de nieuwe Bergansi-
uskazerne in Ede. 

Een vernieuwing uit 1930 was de in-
voering van schriftelijke cursussen 
voor reservisten. Dit moest tegemoet 
komen aan het bezwaar dat de reser-
visten weinig troepenervaring konden 
opdoen of geen vrij konden krijgen 
om korte opfriscursussen te volgen. 
Het betrof hierbij vooral vuurleiding 
en commandovoering op het niveau 
van de batterij en de afdeling.

TWEEDE WERELDOORLOG
In augustus 1939 mobiliseerde de 
Nederlandse krijgsmacht. In alle of-
ficiersrangen waren de reservisten 
ruim vertegenwoordigd, in de subal-
terne rangen kan dit percentage zeker 
op omstreeks 80 worden gesteld. Dit 
was de doorwerking van de beslissin-
gen van de jaren twintig. Het zou na-
der onderzoek vragen om een oordeel 
te kunnen geven over de effectiviteit 

van de reservisten ten opzichte van 
de beroeps in de gevechten van mei 
1940. In dit verband wil ik volstaan 
met twee voorbeelden van gedrag in 
oorlogstijd.

HENDRIK JAN MULDER  RMWO  
(1900-1961)
Mulder had in Deventer in hbs met 
succes doorlopen en was in 1919 in-
geloot voor de dienstplicht. Hij op-
teerde voor de opleiding voor reserve-
officier bij de onbereden artillerie en 
meldde zich in 1920 aan de poort van 
de School voor verlofsofficieren on-
bereden artillerie in Utrecht. In 1921 

slaagde hij voor het vaandrigexamen 
en nadien volgde zijn plaatsing, voor 
slechts twee maanden, bij de troep. 
In december 1921 werd Mulder bevor-
derd tot reserve tweede luitenant. Zijn 
opleiding had al met al bestaan uit ne-
gen maanden theorie en een enkele 
velddienst. Met soldaten had Mulder 
slechts twee maanden gewerkt.
Als reserve eerste luitenant, de bevor-
dering was in 1925 geweest, was Mul-
der ingedeeld bij het achtste regiment 
veldartillerie. In augustus 1939 kwam 
de oproep tot mobilisatie en Mulder, 
voor het laatst op herhalingsoefening 
geweest in 1928, moest zich melden bij 
het depot bereden artillerie in Voor-
schoten. In de spanning van het voor-
jaar van 1940 besloot de inspectie van 
de artillerie een nieuwe afdeling bij 
het twintigste regiment te formeren, 
waarvan staf en kader bestonden uit 
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reservisten en de stukken uit de oude 
8 staal. Mulder werd batterijcomman-
dant en geplaatst in de Peel-Raamstel-
ling bij Mill. Mulders afdeling moest 
het eerste bataljon van het derde re-
giment infanterie vuursteun verlenen. 
Met man en macht trachtten de artil-
leristen hun stellingvak in staat van 
verdediging te brengen.
In de vroege ochtenduren van 10 mei 
viel het Duitse leger Nederland bin-
nen. Mulders opstelling lag op de aan-
valsas van het Duitse 481 Infanteriere-
giment dat de spoorlijn Gennep-Boxtel 
gebruikte om met een pantsertrein 
verrassend door de Peel-Raamstelling 
heen te breken en de linie van achte-
ren aan te vallen. Tegen deze aanval 
heeft de batterij onder bevel van Mul-
der zich, ondanks het verouderde ma-
terieel, met succes verzet. De Duitsers 
moesten de aanval afbreken. Mulder 
toonde zich een inspirerend leider en 
wist door geïmproviseerd optreden 
enkele batterijen op een onorthodoxe 
wijze te laten samenwerken. Juist de 
oude stukken 8 staal leenden zich 
slecht voor snelle aanpassingen van 
de vuurrichting, Mulder wist dit toch 
te bewerkstelligen, niet alleen van zijn 
eigen batterij maar ook van de in de 
nabijheid opgestelde batterijen.
Uiteindelijk werd de Duitse over-
macht te groot, zeker toen de Duit-
se troepen luchtsteun kregen. In de 
avond van 10 mei besloot het Neder-
landse opperbevel de Peel-Raamstel-
ling op te geven, maar de stelling had 
zijn taak volbracht: de achterliggen-

de troepen tijd geven naar de vesting 
Holland terug te trekken. Mulder trok 
via Den Dungen terug naar Vught op 
weg naar de vesting Holland. Bij Breu-
kelen hoorde hij van de capitulatie. In 
1946 werd hij benoemd tot Ridder Mi-
litaire Willemsorde.
Als eerbetoon aan Mulder en ande-
re reservisten van de meidagen, is in 
1990 het Kamp Stroe omgedoopt tot 
Majoor Mulderkazerne.

JOHAN HENDRIK WESTERVELD   
(1880-1942)   
Westerveld is in het verhaal reeds 
aan de orde gekomen als een van de 
belangrijkste vormgevers van de op-

leiding van reserve\verlofs officieren 
van de artillerie. In woord en daad 
heeft hij zich hier lange tijd mee be-
zig gehouden. Zelf had hij zijn oplei-
ding aan de KMA genoten, hij was van 
promotiejaar 1901. In 1920 verliet hij 
de actieve dienst om zijn krachten te 
geven aan de Rotterdamse firma Van 
de Bergh en Jurgens (Unilever), maar 
via het reserveofficierschap bleef zijn 
band met defensie behouden.
Kort na de Duitse bezetting van Ne-
derland nam Westerveld het initiatief 
tot een organisatie die de geschiedenis 
zou ingaan als de Ordedienst (OD). Hij 
verzamelde via zijn netwerken vanuit 
zijn KMA-tijd, vanuit het bedrijf, en 

Trein bij Mill mei 1940

Artillerie in actie bij de kampong Tandjoengsari als inleiding tot voortgezette zuive-
ringsactie in de Porong-delta.

Johan Hendrik Westerveld reserve offi-
cier der artillerie
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andere kringen waarin hij verkeerde 
mensen – bij voorkeur reserveofficie-
ren – om een vreedzame overgang van 
het gezag mogelijk te maken zodra de 
Duitsers zouden zijn verslagen. Wes-
terveld wilde een op militaire leest 
geschoeide, landelijke organisatie die 
tevens de basis zou vormen voor de 
naoorlogse krijgsmacht.
In 1940-1941 kreeg de Ordedienst op 
veel plaatsen in den lande lokale ver-
takkingen. Westerveld zelf woonde 
in Den Haag. Snel was de organisatie 
niet alleen bezig met plannenmakerij 
voor een eventueel machtsvacuüm di-
rect na de oorlog, maar ook met hulp 
aan de Geallieerden en met afbreuk te 
doen aan de Duitsers. Groepen waren 
actief met sabotage, spionage, het ver-
krijgen van inlichtingen en het door-
zenden daarvan naar Engeland en het 
verkrijgen van wapens. Door dit soort 
werk, zeker in de beginjaren nog erg 
amateuristisch, liepen leden van de 
Ordedienst tegen de lamp. Via verho-
ren kwamen de Duitsers Westerveld 
op het spoor. Op 3 april 1941 werd hij 
gearresteerd. Na gevangenschap ver-
oordeelde de rechter hem in het zo-
genaamde eerste OD-proces ter dood. 
Op 3 mei 1942 vond in Sachsenhausen 
de fusillade plaats.

OPBOUW KRIJGSMACHT
Na de Tweede Wereldoorlog in Euro-
pa stond Nederland voor de taak van 
gezagsherstel in Indië en de opbouw 
van een krijgsmacht hier te lande. 
In eerste instantie waren opleiding, 
materieel en organisatie sterk op 
Groot-Brittannië georiënteerd. Niet 
nieuw was dat er tekort was aan offi-
cieren en kader. De eerste opleiding 
voor de artillerie vond in 1946 in Ol-
debroek plaats. Veertig oorlogsvrijwil-
ligers werden opgeleid om te dienen 
bij de zogenaamde Calmeyer-eenhe-
den, die via Engeland naar Indië ver-
trokken. In juli 1946 arriveerden de 
eerste artilleristen op Java. Vier afde-
lingen werden gecommandeerd door 
reserve-majoors.
Via de dienstplicht deed ook de ‘ tra-
ditionele’ reserveofficier weer zijn in-
trede. De dienstplichtigen vulden de 7 
december-divisie, die in 1946 Indië be-
reikte. In 1945 kwamen de eerste lich-
tingen onder de wapenen. De formele 
heroprichting van de SROBA vond in 

1946 plaats in Harderwijk. De eerste 
leerlingen waren sergeanten van de 
infanterie die omgeschoold werden. 
Het verblijf in Harderwijk was van 
korte duur, Breda kreeg de artillerie-
opleiding nadien binnen zijn poor-
ten, aanvankelijk op het terrein van 
de KMA – het Kasteel – nadien op de 
Trip van Zoudtlandtkazerne. In Breda 
kwamen voor het eerst de onbereden 
delen samen met de bereden artillerie 
in een opleiding: de luchtdoelartillerie 
en het pantserdoelartillerie. De eerst-
genoemde verzelfstandigde in 1950 in 
Ede, de andere werd in 1948 opgehe-
ven. De SROA verhuisde in 1948 naar 
de Chassékazerne als onderdeel van 
het AOC.

Het leven van de reserveofficier kwam 
na de oorlog in het internationale 
verband waarin ook de Nederlandse 
beroepsmilitair opereerde, zeker na 
de oprichting van de Westerse Unie 
(maart 1948) en de NAVO (april 1949). 
In 1948 ontstond de eerste vorm van 
internationale samenwerking met re-
serveofficieren uit België en Frankrijk. 
Nadien volgden de andere NAVO-lan-
den. In 1950 vond voor het eerst in 
Nederland het grote jaarlijkse inter-
nationale congres van reserveofficie-
ren plaats.

De artillerie kreeg na de terugtocht 
uit Indië een belangrijke rol in het ka-
der van NORTHAG bij de verdediging 
van aanvankelijk de Rijn-IJssellinie en 
later de Noordduitse Laagvlakte. Van 
het Britse model schakelde de krijgs-
macht in 1950 over op het Ameri-
kaanse. Datzelfde jaar trad weer enige 
stabiliteit op bij de opleidingen. Ede 
werd de bakermat voor de luchtdoe-
lartilleristen en Breda voor de veldar-

tillerie. Met de kou vanuit het Oosten 
in de lucht begon een nieuwe fase in 
de geschiedenis van de artillerie. Dat 
met een eventueel uitbreken van een 
conflict met het Sovjet-leger weer een 
groot aantal reservisten in de inmid-
dels artillerie-zware KL zouden moe-
ten dienen was en bleef een gegeven. 
Vele oefeningen gedurende de Koude 
Oorlog bewezen dat de KL nooit te-
vergeefs op de reservisten een beroep 
deed. Hun inzet was decennialang bij-
zonder hoog.

Opleiding SROA M109 in stelling

 
 
 
Als u meer wilt weten, is er op 
internet een wetenschappelijke 
versie aanwezig, met daarin op-
genomen de annotaties van de 
gebruikte bronnen en aanvullende 
informatie.
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“GROUND BASED DEEP FIRES”

One of the most imminent military threats the Russian Federation (RF) has developed over the past deca-
des is its anti-access and area denial (A2AD) capability. With a mixture of assets, the RF is capable not only 
of denying NATO forces access (by land, air and water/sea) to Russian territory, but also limiting maneuver 
space to NATO forces on their own soil. NATO is struggling with this new dimension in warfighting. The 
loss of air superiority and the lack of capabilities to apply effective suppression of enemy air defense (SEAD) 
hamper our own possibilities to maneuver, which makes ground forces very vulnerable to enemy forces. The 
answer to this threat is not a single capability, but will be a combination of existing and new capabilities. 
Cyber, Electronic Warfare (EW), PsyOps and the possibility to strike deep into enemy territory are only a few 
of them.

FOCUS / OBJECTIVE
This PP will focus on the latter capa-
bility: to strike deep into enemy ter-
ritory with ground-based fire support. 
This PP does not claim to hold the 
answer or to provide the silver bullet 
to this threat, but is merely one of the 
answers and might be a starting point 
to combine beneficial aspects of se-
veral different capabilities to arrive at 
a comprehensive multi-domain ap-
proach. While the A2AD threat serves 
as a striking example of the necessity 
to be able to strike deep into enemy 
territory, deep strike capability is im-
perative in many more scenarios.

STRUCTURE
To address the concept of “Ground 
Based Deep Fires” (GBDF), first of all 
the delimitation of this concept wit-
hin the overarching deep-strike ca-
pability will be dealt with. A working 
definition of GBDF followed by the 
operational and strategic environ-
ment and posture within the DMDP 
will follow. At the end of the PP the 
consequences for C4I, detecting, de-
livering and supporting will be briefly 
touched upon as well as a look at what 
may lie ahead.

THREAT
Emerging operational environment. 
Four interrelated trends are shaping 
competition and conflict: adversa-

POINT PAPER

Dit point paper is het resultaat van 
onderzoek en overleg tussen vuur-
steun specialisten uit Duitsland en 
Nederland in het kader van een op-
dracht uit de Army Steering Group 
(ASG). De ASG is hét forum waar 
de samenwerking en integratie 
tussen de DEU en NLD landmacht 
wordt gepland en uitgevoerd. 
Zowel de DEU als de NLD land-
macht hebben ingestemd met de 
inhoud van dit paper. Op dit mo-
ment vinden de eerste gesprekken 
met 1(GE/NL)Corps om te komen 
tot het operationaliseren van de 
conceptuele gedachten. Dit moet 
leiden tot het testen van het con-
cept in een oefening op Corps/
LCC niveau. U zult in dit docu-
ment geen organogrammen en de 
toewijzing van “staal” terugvinden 
daar eerst het conceptuele ge-
dachtengoed naar de mening van 
de auteurs dient te worden om-
armd vooraleer over te gaan naar 
het “hoe”. Wij zijn benieuwd naar 
uw mening over dit gedachten-
goed. U kunt uw reacties opstu-
ren naar m.v.weerd@mindef.nl of  
marcelvanweerd@bundeswehr.org.
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ries are contesting all domains, the 
electromagnetic spectrum (EMS), 
and the information environment; 
smaller armies fight on an expanded 
battlefield that is increasingly lethal 
and hyperactive; states face more dif-
ficulties in imposing their will within 
a politically, culturally, technological-
ly, and strategically complex environ-
ment; and near-peer adversaries more 
readily compete below the threshold 
of armed conflict making deterren-
ce more challenging. Dramatically 
increasing rates of urbanization and 
the strategic importance of cities also 
ensure that operations will take place 
within dense urban terrain. Adversa-
ries, such as the People’s Republic of 
China (PRC) and RF, have leveraged 
these trends to expand the battlefield 
in time (a blurred distinction between 
peace and war), in domains (space and 
cyberspace), and in geography (now 
extended into the Strategic Support 
Area, including the homeland) to cre-
ate tactical, operational, and strategic 
stand-off.

PRC and Russia in armed conflict. In 
armed conflict, PRC and Russia seek 
to achieve physical stand-off by em-
ploying layers of anti-access and area 
denial systems designed to rapidly 
inflict unacceptable losses on our mi-
litary forces and achieve campaign ob-
jectives within days – faster than we 
can effectively respond. Over the last 
twenty-five years, PRC and Russia in-
vested in and developed a systematic 
approach to “fracture” AirLand Battle 
by countering our increasingly pre-
dictable use of time-phased and do-
main-federated operational approa-
ches in armed conflict. The resulting 
anti-access and area denial systems 
create strategic and operational stand-
off that separates the elements of our 
forces in time, space, and function. 
Moreover, both PRC and Russia are 
continuing to improve these A2AD 
systems and are proliferating the as-
sociated technologies and techniques 
to other states. We have not kept pace 
with these developments. Our strate-
gy is still designed for operations in 
relatively uncontested environments 
that allow for sequential campaigns 
based on predictable approaches that 
assume air and naval supremacy. It 

involves extensive shaping with air 
and naval strikes before the final de-
struction of severely degraded enemy 
forces through joint combined arms 
operations.

LONG-RANGE FIRES SYSTEMS. 
Within Russian combined arms 
ground formations, long-range fires 
systems are carefully concealed from 
friendly Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance (ISR) and well-protec-
ted by layered air defenses. In a conti-
nental theater, short-range ballistic 
missiles (SRBMs) and long-range Sur-
face to Air Missiles are the critical ele-
ments creating military stand-off, and 
are supplemented by long-range mul-
tiple rocket launchers (MRL), offen-
sive cyber, counterspace, and uncon-
ventional warfare. Enemy long-range 
systems use intelligence gathered by 
Special Operations Forces (SOF) and 
espionage networks, space-based 
systems, unmanned aircraft systems 
(UAS), and ground-based sensors. The 
range of Russian long-range systems 
expands the battlefield into our Sup-
port Areas. In conflict, the enemy will 
target our command and sustainment 
capabilities to degrade friendly air 
and maritime superiority and recon-
naissance, strike, and strategic lift. 
Long-range kinetic strike capabilities 
will also target our forward postured 
forces, prepositioned equipment, and 
munitions stocks. Russian offensive 

electronic warfare (EW), counter-
space, and offensive cyber capabilities 
will jam, spoof, exploit, or destroy 
friendly space-based reconnaissan-
ce and communications platforms 
to prevent effective friendly mission 
command and ISR. Enemy long-ran-
ge strike capabilities will also be used 
against civilian (critical) infrastructu-
re and resources that support milita-
ry operations, such as transportati-
on networks, energy generation and 
distribution systems, and the defense 
industrial base. Destroying integrated 
air defense systems (IADS) to facilitate 
deep strikes, isolating enemy maneu-
ver forces, and opening the theater 
for friendly strategic movement are 
the critical initial premises of current 
operations. 

MID-RANGE AND SHORT-RAN-
GE SYSTEMS. 
Within Russian combined arms 
ground formations, mid-range 
systems provide the majority of fires. 
Advanced mid-range radars and SAM, 
capable of integration with long-ran-
ge systems, pose a significant threat to 
friendly air forces. The weight of fire 
produced by standard MRL and can-
non artillery employed in mass present 
the greatest danger to friendly ground 
forces, which can be destroyed before 
closing with enemy maneuver forces. 
Networked multi-domain reconnais-
sance forces deployed in depth disa-

  nr 4, 2019 37  

Kennis & Inzicht



Navigation, 
positioning 
and pointing 
solutions.
French industrial Group, leader in 
inertial navigation systems, iXblue 
equips more than 60 armies and 
marines in the world. Its rugged and 
field-proven solutions for artillery 
vehicles have been adopted by major 
European programmes and integrators.

Dutch office contact :   
hanswillem.deleeuw@ixblue.com



Navigation, 
positioning 
and pointing 
solutions.
French industrial Group, leader in 
inertial navigation systems, iXblue 
equips more than 60 armies and 
marines in the world. Its rugged and 
field-proven solutions for artillery 
vehicles have been adopted by major 
European programmes and integrators.

Dutch office contact :   
hanswillem.deleeuw@ixblue.com

ble our mid-range fires. These forces 
consist of numerous ground observa-
tion teams, unmanned aerial systems, 
radars, and signal intercept units. 
Additionally, the enemy can commit 
offensive cyber, SOF, space-based 
air strike, and maritime capabilities 
to reinforce combined arms ground 
maneuver formations when they are 
the main effort. Mid- and short-range 
air defenses severely limit friendly air 
surveillance capabilities, air assault, 
attack aviation, and close air support 
by forcing them to either operate at 
increased risk locally or with reduced 
effectiveness from stand-off ranges.
Within the stand-off created by 
mid-range systems, enemy short-ran-
ge systems (ground maneuver forces) 
maneuver to occupy key terrain, and 
create defensive positions that protect 
both the enemy long- and mid-range 
fires systems. In the offense, enemy 
short-range systems are designed 
to find and fix friendly forces to be 
destroyed by their long- and mid-ran-
ge fires. Once in defensive positions, 
Russian combined arms ground for-
mations employ camouflage, conceal-
ment, and decoys to defeat Joint Force 
surveillance and reconnaissance.

DELIMITATION
GBDF is a working title derived from 
other more frequently used terms 
such as Deep Strike or Deep Fires. To 
date, NATO has had no uniform de-
finition of these terms. Instead, many 
national definitions are used. The 
scope of this PP is shown in this pic-

ture. This picture not only illustrates 
the focus of this PP but also the inter-
dependencies with other capabilities, 
which often occur within the discus-
sion on Joint Fires, Deep Fires, Deep 
Strike and so on. This delimitation 
is obvious and clear, but one should 
keep in mind at all times that it has to 
be addressed in a professional way and 
will not be forgotten. The solutions in 
the PP cannot exist without looking 
at the broader picture of Fires. So ef-
fects of Air, Maritime, Cyber, Space, 
EW etc. need to be kept in mind and 
remain in a later stage as a conditio 
sine qua non. 

In line with the previous topic the 
involvement of other stakeholders 
is essential. ASG cluster Artillery has 
been tasked to write a common vision 
on Deep Fires. This task is the prima-
ry basis for the rest of the work. Next 
to the ASG there are three important 
other stakeholders, 1(GE/NL)Corps, 
the USA/NATO and the ICG IF.

1(GE/NL)CORPS
The Corps should be the promotor in 
the ongoing work. The Corps is not 
only the primary user level, but also 
essential in mirroring the outcomes 
of the concept. How does the con-
cept fit in existing strategic and ope-
rational concepts of the Corps? Whe-
re within the Corps MDMP are the 
already existing keystones to make 
implementation of the concept logi-
cal? Implicit in the relation with the 
Corps the development of a BCE will 

have further impact on the concept 
on GBDF. The further integration of 
the DEU and NLD armed forces will 
also reflect on Corps Troops and the 
essence of Corps level Organic Joint 
Fires Command elements.

USA/NATO
The USA is a very important partner 
when it comes down to the acceptan-
ce of new concepts. Where the USA is 
moving towards their MDO concept, 
this concept agrees on its essence and 
seek to align both concepts. GBDF fits 
perfectly within the MDO concept. 
Experiences and lessons learned of 
USAREUR´s Artillery exercise DY-
NAMIC FRONT with other NATO 
partners should be considered. The 
key objective of this US led exercise 
is deep fires for the Europe theatre 
scenario. One way of keeping on the 
same track will be through the chain 
of command to USAREUR, another 
way might be to go through the ICG 
IF.

ICG IF
The ICG IF is momentarily develo-
ping a new NATO STANAG on Coun-
ter Battery Fires (A ARTY P2). Though 
the concept of GBDF is of a higher 
conceptual level, both topics are very 
much interrelated. USA is the custo-
dian on this new STANAG. DEU and 
NLD are co-writers of the A ARTY P2. 
Relation to AArtyP-5 (doctrine) and 
AArtyP-3 (ASCA) should be conside-
red within the ICGIF.

GBDF
Definition
“GBDF is the ability to target and strike 
any combination of point, area, moving, 
static, armored and soft targets across 
every operational and strategic echelon 
focused on reducing capabilities or dis-
rupting command and control of enemy 
forces by surface to surface fire IOT over-
match the ENY threat stand-off by their 
long range fires, unconventional warfa-
re, ground-based air defense systems and 
EW, space and cyber, to regain the com-
petitive advantage and own freedom of 
maneuver”.
It is imperative to strike fast and deep 
and often to impose our will upon the 
enemy. We must own the enemy de-
cision cycle by attacking him through 
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the depth (even beyond the feasible 
range of movement for conventional 
forces) of the battlefield with all joint 
and coalition fires available, ICC with 
SOF, InfoOps and virtual capabilities. 
GBDF is the collective and coordina-
ted use of indirect fire in support of 
the commander’s battle plan that gives 
us the competitive edge to dominate 
the air, land and sea. The objective is 
to expand the battlefield in space and 
time to the full extent of friendly ca-
pabilities. Effective GBDF require the 
commander’s guidance (concept and 
intent) to facilitate overall mission 
success and enhance protection of the 
force. The measure of success in GBDF 
effectiveness is simple: either we work 
faster than the enemy’s decision and 
execution cycle (we own his cycle), or 
the enemy will own ours.
GBDF are the principal means of 
shaping the theater battlefield. The 
commander’s interests are those the-
ater-wide enemy forces, functions, 
facilities, and operations that impact 
on future ground/land force plans and 
operations. There are three tasks to 
achieve the commander’s intent: (1) fa-
cilitate maneuver in depth by suppres-
sing the enemy’s deep-strike systems, 
disrupt the enemy’s operational ma-
neuver and tempo, and create exploita-
ble gaps in enemy positions; (2) isolate 
the battlefield by interdicting enemy 
military potential before it can be used 
effectively against friendly forces; and 

(3) destroy critical enemy functions 
and facilities to eliminate or substan-
tially degrade enemy operational ca-
pabilities. GBDF is not limited only to 
strikes against fielded enemy units, but 
they also encompass a broad spectrum 
of targets that attack all of the enemy’s 
centers of gravity such as the enemy’s 
leadership, infrastructure and key pro-
duction components like transportati-
on, energy, command control commu-
nications computers and intelligence 
(C4I), nuclear biological and chemical 
(NBC, also known as weapons of mass 
destruction or WMD), theater ballistic 
missiles (TBMs), enemy air defense, 
armaments industries, and non-lethal 
methods targeting the population. Ef-
fective GBDF produce effects beyond 
the proportion of effort expended in 
execution. GBDF are long-term efforts 
that have both immediate and long-
term effects on the enemy’s capability 
and will to prosecute the war.
To be able to effectively strike deep, a 
profound integrated and orchestrated 
balance between C4I, detecting, delive-
ring and supporting is of the utmost 
importance. Only in this way it will be 
possible to break the enemy’s decisions 
cycle and thus to always be one step 
ahead. This highly sensitive process 
requires a clear commander’s intent, a 
fully integrated planning process pri-
oritizing assets, and the full attention 
as a priority within the commander’s 
targeting cycle.

GBDF TASK / MISSION
Up to this moment Ground Based Fire 
Supports (GBFS) tasks have been de-
fined as:
• Direct Support (DS);
• General Support (GS);
• Reinforcement (RI);
• General Support / Reinforcement.
These tasks merely tell us something 
about their organizational relations 
within the Concept of Maneuver of 
the operational commander. Within 
their own context, these tasks remain 
applicable, however, describing GBDF 
in the same way we look at derived tas-
ks like Counter Battery Fire as a new 
derived task for GBFS assets focuses 
on the uniqueness of this capability. 
In the traditional tasks for GBFS the 
relation with time and range is im-
plicit. The derived task GBDF much 
more relates to effects and specific 
HVTs in the changed operational en-
vironment characterized by the A2AD 
threat and enemy hybrid warfare (also 
in GS to brigade and division level 
deep fires). The application of GBDF 
is a very complex and asset-consu-
ming capability. Though bringing this 
capability to bear is also possible in 
other operational environments, 
the complexity of planning and the 
integrated use of all theatre intel from 
target acquisition (TA) means makes 
GBDF primarily a Corps or LCC ca-
pacity.
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GBDF as part of an entire LCC cam-
paign prepares the contested and con-
gested battlefield to allow the LCC 
forces to take favorable positions to 
start either defensive or offensive ope-
rations on their own and on enemy 
territory. By suppressing the enemy 
air defense, striking other HVTs like 
enemy C4I knots, enemy long-ran-
ge rocket assets and long-range TA 
systems, the enemy A2AD capability 
will be compromised. Also enemy tar-
gets related to enemy hybrid threats 
are priority targets for GBDF.

ORGANIZATION
As already addressed, GBDF are me-
rely a Corps or LCC capability. Other 
NATO partners such as the USA are, 
because of their endless amount of as-
sets, capable of creating a Fires Com-
mand at all levels. From the divisional 
level with a DFC to an Operational 
Fires Command (OFC) on Corps le-
vel, and at last a Theatre Fires Com-
mand. In the DEU-NLD context we 
envisage, as main effort, Corps level 
Organic Joint Fires Command and 

control elements (OFC) with organic 
and non-organic delivery and target 
acquisition units. To allow especially 
the C2 to work flawlessly and to rea-
lize near real time sensor to shooter 
capability, a robust network is a pre-
condition. This network is not only a 
robust technical multi domain com-
munication network, but also a net-
worked planning and joint targeting 
environment where all domains are 
embedded and networked, integra-
ted and interoperable procedures in 
all domains. Though in this context, 
the Theatre Fires Command is not 
applicable, the GBDF (Command) ele-
ments should be easily connectable 
and interoperable with that kind of 
Command to interconnect when ne-
cessary with all allied Multi Domain 
Fires capabilities.

C4I, DETECTING, DELIVERING 
AND SUPPORTING
There are several buzzwords in the 
field of C4I to take into account for 
further consideration, exploration 
and development of an operational 

concept for GBDF: joint; integrated, 
long range capability; real time; net-
worked; MN; operational availability 
/ mobile (tactical) / force protection; 
CDEM; NLOS; targeting; decision aid 
tools; human in the loop; HPT.
There are several buzzwords in the 
field of detecting to take into account 
for further consideration, exploration 
and development of an operational 
concept for GBDF: autonomous; land 
and air; active and passive; LOS and 
NLOS; 300+ km; identification and 
classification; target pursuit; geo-refe-
rence; Precision Cat 1-3; urban; RPAS; 
assess; loitering; target mensuration, 
RAS, sensor fusing.
There are several buzzwords in the 
field of delivering to take into account 
for further consideration, exploration 
and development of an operational 
concept for GBDF: all types of targets; 
all terrain; urban; 300+ km; precision; 
scalable; loitering; abort; angle of im-
pact; (N)LW, area denial ammunition, 
EW payloads.
There are several buzzwords in the 
field of support to take into account 
for further consideration, exploration 
and development of an operational 
concept for GBDF: force protection; 
MET, RAS.

THE WAY AHEAD
With these conceptual thoughts this 
PP intends to pave the way for fu-
rther doctrinal work. One of the im-
plicit challenges will be the ability to 
narrow the focus as laid down in the 
delimitations. In essence, a more in-
tegrated, joint approach would on the 
one hand lead to a more comprehen-
sive product on “Deep Strike”, while 
on the other hand developments in 
other military areas are still in their 
infancy and would hamper the ra-
pid development of already existing 
thoughts on GBDF. The answer will 
possibly be to further elaborate doc-
trinal and operational thoughts on 
GBDF and make sure other essential 
capabilities remain within the wor-
king scope. When possibilities occur 
to incorporate other capabilities (see 
delimitation picture, from inside out) 
these opportunities should be seized 
with both hands.
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VUURSTEUN SYMPOSIUM 2019

“SIMULATIE & INNOVATIE” 

Op 25 en 26 september organiseerde het Vuursteun Commando in samenwerking met de Artillerie Business 
Club (ABC) weer het Vuursteun Symposium op de Legerplaats bij Oldebroek.

Lkol BD Kelvin de Richemont (secretaris ABC) 
Lkol Ronald Schuurman

In aanloop naar het symposium was ABC de kartrekker 
in het benaderen van bedrijven die willen deelnemen 
aan het Vuursteun Symposium. Hiertoe werd in het 

voorjaar een briefing georganiseerd om geïnteresseerde be-
drijven te informeren over de opties tijdens het evenement 
en konden bedrijven zich aanmelden voor de gebruikelijke 
stands en voor het verzorgen van briefing en demo’s.

De insteek voor dit jaar was om beperkt plenaire lezingen 
aan te bieden en de bezoekers daarnaast zelf hun keus te 
laten maken welke demo’s en lezingen men wilde volgen.  
Hiertoe werd vanuit de organisatie een smartphone app 
aangeboden. Met behulp van deze app kon men zich zelf 
aanmelden voor de verschillende demo’s en lezingen. Te-
vens werd er digitale informatie over het evenement en de 
bedrijven aangeboden. Gedurende het evenement konden 
bedrijven via de app hun demo’s een extra boost te geven.

In totaal hadden zich 27 bedrijven aangemeld voor het 
symposium. Dit was een verdubbeling t.o.v. van het aantal 
uit 2018.  Dit gaf de organisatie in de voorbereiding wel 
wat kopzorg. Waar moeten we deze bedrijven allemaal 
kwijt. Gelukkig  konden we gebruik maken van een grote 
tent die ook gebruikt werd tijdens de reünie die een week 
eerder gehouden werd.

Op 25 sep was de dag voor genodigden. Het gezelschap werd 
in de ochtend gebriefd door de Commandant OOCL ,Bgen 
Dubbeldam, en aansluitend door de C-VustCo, Kolonel Hoef-
sloot. De firma’s MAXAR en ELBIT vervolgden het program-
ma met  nog 2 lezingen.  Na de lezingen kon iedereen hun ei-
gen programma  invullen. Demo’s/ lezingen in het lesgebouw 
en bezoeken van de stands op en rond de brandweerkazerne.

Legerplaats bij Oldebroek
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De eyecatcher van het evenement was de nieuw opgelever-
de Joint Fires Training & Exercise System (JFTES) van de 
School Vuursteun. De opvolger van de oude waarnemings-
trainer. Het is momenteel het meest geavanceerde systeem 
ter wereld in zijn soort. Met 10 meer dan volledig gevulde 
demo blokken per dag bleek dat hier zeer veel interesse 
voor was. 

De tweede dag was soortgelijk van opzet en bedoeld voor 
de kaderleden die deel uitmaken van de operationele vuur-
steun.  M.u.v. van de lezing van C-OOCL van het program-
ma identiek aan de dag er voor.  In de middag waren ook de 
manschappen aanwezig. Zij werden gebriefd over de nieu-
we ontwikkelingen van de Vuursteun. Aansluitend werden 
zij ook in de gelegenheid gesteld om de demo’s en stands 
te bezoeken.

In totaal waren er zo’n 10 verschillende demo’s die men 
kon bezoeken. Velen daarvan waren interactief en/of live 
te beleven.

Gezien de vele positieve reacties vanuit de bezoekers en de 
deelnemende bedrijven, kunnen we terug kijken op een 
geslaagd evenement.  C-VustCo heeft aangegeven dat de 
doelstelling is om samen met ABC in 2021 weer een Vuur-
steun Symposium te organiseren.
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Het hele spectrum van luchtverdediging

OEFENING 13 LUCHTVERDEDIGINGSBATTERIJ 
”YPENBURG” 

Ook luchtverdedigers van 13 Luchtverdedigingsbatterij”Ypenburg” oefenden in november in het Noorden van 
Nederland. Naast strategische- en tactische verplaatsingen lag de focus tijdens de oefening Egrit Challenge 
op het in stand houden van luchtverdediging. Diverse incidenten werden in een doorlopend scenario op de 
luchtverdedigers los gelaten, waarna de commandanten beslissingen moesten maken om hun eenheid 24 uur 
per dag inzetbaar te houden. De eenheid nam met AMRAAM-launchers, Stinger Weapon Plaform Fenneks, 
TRML-radars, commandoposten en het logistiek peloton met ondersteuning van 800 squadron en eenheden 
van het OOCL deel aan de oefening.

De oefenweek begon met een verplaatsing over lan-
ge afstand van de Luitenant-generaal Bestkazerne 
naar Eemshaven. Vanuit Eemshaven trok eenheid 

met een tactische verplaatsing door naar het militair oe-
fenterrein de Marnewaard. Waarna de luchtverdedigers op 
locatie te maken kregen met diverse soorten dreigingen 
waaronder die van Chemische, Biologische, Radiologische 
en Nucleaire dreiging.

Tijdens de oefening werd op alle niveau’s, van batterijstaf 
tot de enkele man vaardigheden getraind. Tevens was er 
tijd ingepland voor de pelotons- en groepscommandanten 
zodat ook zij oefendoelstellingen met hun team konden 
behalen. Daarom kreeg het personeel onder andere de 
kans om meermalen stellingen te betrekken, voertuigen 
te bergen en te camoufleren. Dit naast het feit dat de ijzi-
ge temperaturen en de dichte mist al nodige uitdagingen 
voor het personeel met zich mee bracht.
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UNIEKE SAMENWERKING BINNEN LUCHT- EN 
RAKETVERDEDIGING

Nederlandse luchtverdedigers van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) heb-
ben in november 2019 samen met Japanse en Amerikaanse militairen deelgenomen aan een multinationale 
luchtverdedigingsoefening op Fort Bliss Texas in de Verenigde Staten. Tijdens de oefening Imperial Crucible 
hebben de landen gezamenlijk een Live-Firing met het PATRIOT wapensysteem uitgevoerd. Het integre-
ren van procedures en werkwijzen om gezamenlijk een dreiging vanuit de lucht aan te pakken, speelde een 
hoofdrol tijdens deze oefening.

De luchtverdedigers van het 802 
PATRIOT-squadron hebben 
in de meest westelijke punt 

van de staat Texas intensief de samen-
werking op het gebied van grondge-
bonden luchtverdediging beoefend. 
De samenwerking tussen de Neder-
landers en Amerikaanse collega’s van 
11th ADA “Imperial” Brigade bestond 
uit het in stelling brengen en (her)la-
den van het Amerikaanse PATRIOT 
wapensysteem. Ook het vergelijken 
van procedures en werkwijzen om in 
een multi-nationale operatie op ef-
fectieve wijze luchtdreiging te bestrij-
den zijn beoefend. Imperial Crucible 
is afgesloten met het daadwerkelijk 
afschieten van raket-wapensystemen 
tijdens een tri-nationale Firing op 
McGregor Range Complex.
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KENNISOVERDRACHT
Tijdens de eerste week hebben de Ne-
derlandse militairen van het DGLC 
de Amerikaanse PATRIOT-systemen 
leren kennen. Het opbouwen van 
het systeem en het uitvoeren van een 
tactische verplaatsing zijn zowel vol-

gens Nederlandse- als Amerikaanse 
procedures uitgevoerd. Tevens is er 
getraind met gesimuleerde lucht- en 
raketverdedigingsscenario’s en zijn de 
crews verantwoordelijk voor de (raket) 
lancering geoefend in het laden en 
herladen, de zogenaamde reload. Het 

zo snel en veilig mogelijk opbouwen 
van lanceerplatformen is ook beoe-
fend tijdens een gezonde competitie. 
De Nederlanders hebben zegegevierd 
op alle competitie onderdelen tijdens 
deze zogenaamde launcher-challenge. 
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JAPANSE SAMENWERKING
De laatste dagen van de oefening heeft 
in het teken van gestaan van het voor-
bereiden en uitvoeren van een Live-Fi-
ring, waarbij er daadwerkelijk raketten 
werden afgeschoten op bewegende 

doelen. Voor certificeringsdoeleinden 
brengt de Japanese Air Self Defense 
Force (JASDF) al 55 jaar voor 3 maan-
den een luchtverdedigingsysteem naar 
Fort Bliss Texas en hebben met dit sys-
teem deelgenomen aan de live-firing. 

Het is voor het eerst in de rijke Neder-
landse luchtverdediging historie dat er 
samengewerkt is met Japanse lucht-
verdedigers. De Japanse crew heeft 
met hun Patriot raket een drone uit-
geschakeld die op aanwijzing van een 
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bi-nationale Amerikaans/Nederlandse 
crew als doel werd aangewezen. Tege-
lijkertijd heeft deze gemixte crew vanaf 
het Amerikaanse systeem een onder-
schepping uitgevoerd op een tweede 
onbemand vliegtuig.
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PATRIOT-LANCEERDERS BEOEFENEN KERNTAAK

In november trainden de PATRIOT-lanceerders hun lanceertaken op het militair oefenterrein in de Marne-
waard. Vanaf de kazerne zijn dagelijks tactische verplaatsingen naar posities op het grote oefenterrein uitge-
voerd en herlaadden de lanceerders hun wapensystemen. Door dagelijks met het systeem te trainen, zijn de 
vaardigheden van de militairen vergroot en aangescherpt.
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Bewapend met 7 lanceerinstellingen 
zijn de luchtverdedigers van het 802 
PATRIOT Squadron maandagoch-
tend vertrokken naar het uiterste 
Noorden van het land. Door elke dag 
een verplaatsing van het kazerneter-
rein naar de oefenlocaties in het veld 
uit te voeren, zijn de skills and drills 
van het werken met lanceerplatfor-
men veelvuldig beoefend. De PATRI-
OT-platformen zijn elke dag herladen 
met oefencanisters om deze proce-
dure nóg beter en nóg sneller op een 
veilige manier uit te voeren. Naarma-
te de oefenweek vorderde werden de 
omstandigheden verzwaard, waarbij 
er uiteindelijk onder CBRN-omstan-
digheden herladen moest worden. 
Daarnaast zorgden de koude en soms 
natte weersomstandigheden voor een 
extra uitdaging. 

Het is de taak van de luchtverdedigers 
om hun lanceerplatformen tijdens in-
zet 24 uur per dag, in alle omstandig-
heden en voor langere tijd inzetbaar 
te houden. Door deze continuïteit te 
waarborgen is de Nederlandse grond-
gebonden lucht- en raketverdediging 
een betrouwbare schakel is in de ge-
hele luchtverdedigingsketen. 
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LUCHTVERDEDIGING 
BELANGRIJK BIJ IRON WOLF 2019

In november waren de Duitse luchtverdedigers van Flug Abwehr Raketen Geschwader 61 uit Todendorf druk 
b met het leveren van Luchtverdediging in Litouwen tijdens de grote oefening Iron Wolf 2019. De Duitse 
eenheid, die onder bevel van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) valt, levert 
een bijdrage aan de Enhanced Forward Presence-Battlegroup Litauen (eFP-BG LTU).

Foto’s: Sarah Schulte Bundeswehr!

Ruim tachtig militairen zijn van-
uit Noord-Duitsland afgereisd 
naar Litouwen, waar ze hun 

radars en wapensystemen inzetten 
bij deze groots opgezette NAVO oefe-
ning.
Voor een goed overzicht van het 
luchtruim hebben de militairen hun 
Luftraumüberwachungsradar (LÜR) 
meegenomen, die gelijkenissen ver-
toont met de TRML radar van het 
DGLC. Deze LÜR levert informatie 

voor het wapensysteem OZELOT 
dat bestaat uit de zeer mobiele STIN-
GER-wapenplatformen en radar-
systeem.

Het realistische scenario van de oefe-
ning zorgt ervoor dat de Duitse mili-
tairen hun tactische skills en drills op 
orde moeten hebben. Zo is het goed 
kunnen camoufleren van de wapensy-
stemen en de militairen zeer belang-
rijk. Het meteen en adequaat kunnen 
reageren op een dreiging vanuit de 
lucht is een belangrijke training voor 
de luchtverdedigers, die van belang is 
voor de gehele Battlegroup.

FLARAKGRP 61
De FlaRakGrp 61 (Flug Abwehr Ra-
keten Geschwader 61) is een Duitse 
operationele luchtverdedigingseen-
heid op bataljonsniveau die sinds 
april 2018 onder bevel is gesteld van 
het DGLC. Met haar wapensystemen 
biedt de eenheid bescherming tegen 
luchtdreigingen op de korte afstand 
voor het beschermen van eigen en 
bondgenootschappelijke troepen, ob-
jecten, installaties en infrastructuur. 
De eenheid bestaat uit ongeveer 400 
militairen en is gelegerd in Toden-
dorf/Panker aan de Duitse Oostzee-
kust.
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ARTILLERIE ATTENTIES

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

www.nederlandsartilleriemuseum.nl

NEDERLANDS ARTILLERIE MUSEUM

SCHENKINGEN
De stichting Nederlands Artillerie Museum heeft in de af-
gelopen periode de volgende schenkingen mogen ontvan-
gen.
• Maj art b.d. E. Janse: diverse dekschalen en groente-

schotels (met NL Leeuw), een drinkglas, een tegel Al-
exanderkazerne en 3 houten lepels (keukenwagen).

• Lkol A. van Wijk: een zwarte officierscape.
• Mw. J. van de Os: een handboek gasbescherming en een 

VS-sterrenkunde.
• Lkol art M. van Weerd: boeken uit de nalatenschap van 

kol art G.van Weerd.
• Bgen art b.d. A.Verhagen: diverse uniformen.
• HC Technische Dienst: een Prijslijst Materieel der Ar-

tillerie.
• Dhr. van Horwick: een zakboekje milicien Van Horwick 

3e regiment, 4e batterij.
• Lkol art b.d. Friesen: een militaire winterjas en een NL-

vlag (groot formaat).

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

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

     
BIJZONDERE SCHENKING “BOERENOORLOG”
Bij de koptekst ”BOERENOORLOG” denk je in eerste in-
stantie aan de beelden op televisie van demonstrerende 
boeren die met hun tractoren optrokken naar Den Haag 
en de diverse provinciehuizen. De boerenoorlog waaraan 
ik refereer, werd uitgevochten in Zuid-Afrika anno eind 
19e eeuw tussen Boer (de nazaten van Jan van Riebeek) en 
Brit (de Engelse regering). Waarom voor dit onderwerp ge-
kozen?

Als u een bezoek brengt aan de expositie van de HCKVA 
loopt u na het verlaten van paviljoen 2 tegen een uniek 
object aan “Bolding Bank”. Over dit monument heb ik 
al eerder geschreven in Sinte Barbara. Wat is er dan voor 
nieuws? In voorjaar 2012 werd door Halbo Bosker (bekend 
als klootschieter) met zij partner een reisavontuur ervaren 
waarin de geschiedenis van Zuid-Afrika centraal stond. 
Halbo heeft die reiservaring aangevuld met informatie uit 
diverse bronnen waaronder het Artilleriedocumentiecen-

trum van het Artilleriemuseum tot een overzichtelijk te 
presenteren lezing. Hierin staan de omstandigheden waar-
onder luitenant der artillerie Gerrit Boldingh sneuvelde, in 
een hoofdrol. Ook vele andere Nederlandse en Europese 
vetetranen hebben zich als oorlogsvrijwilliger bij de BOE-
REN gemeld om te vechten tegen het Britse leger.

Dankzij Halbo is de geschiedenis over deze Boerenoorlog 
van meer dan 100 jaar geleden voor een breder publiek ter 
beschikking gekomen. U kunt Halbo uitdagen om zijn le-
zing te presenteren. U bent dan verzekerd van een gevulde 
middag.  

Lkol art bd F.T. Dürst Britt
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Overleden

RANG/ TITEL NAAM  WOONPLAATS OVERLIJDENS LEEFTIJD
    DATUM

Kap (R) b.d. C. Robbe ‘S-GRAVENHAGE 1 dec 2019 83 jaar
Genm  b.d.KMAR H.C. de Bruijn VOORBURG  12-10-2019 95 jaar
Aalm lkol b.d. C.M.H.E.Crolla HUISSEN  14-sep-19 82 jaar

80+ Jarigen

DATUM RANG/ TITEL NAAM WOONPLAATS  JAAR

5 jan Bgen b.d. KMAR Drs. A.D. Vriezen WENUM-WIESEL 93
1 feb Lkol (R) b.d. C.J. van Harmelen ‘S-GRAVENHAGE 80
3 feb Kap b.d. G.J.F. Cleijsen HATTEM  82
5 feb Elnt (R) b.d. Dr W.F. van Eekelen ‘S-GRAVENHAGE 89
5 feb Maj.b.d. H.S. Elings EDE Gld  87
6 feb Bgen b.d. A.W. Schulte ‘S-GRAVENHAGE 90
7 feb Lkol b.d. J. Sikkens ‘T HARDE  88
10 feb Genm b.d. J.Th. Bruurmijn UDEN  81
15 feb Maj b.d. B.A. Schelling RIJSWIJK ZH  91
24 feb Maj b.d. E.H. Wagenvoort WAPENVELD  90
10 mrt Kol b.d. F.H.L.M. Müller ZWOLLE  80
15 mrt Maj (R) b.d G.L. van Lennep AMSTERDAM  90
20 mrt Kol b.d.  J. de Haan LEIDEN  95
30 mrt Lkol (R) b.d.  H.A. Korpel TEN BOER  90
1 apr Lgen b.d.  G.J. Folmer OOSTERHOUT  81
6 apr Elnt b.d. Drs  R.R. Smit BERN  80
8 apr Kap (R) b.d.  J.C. Mol HELMOND  94
9 apr Lkol b.d.  R.W. van de Graaf EDE  81
14 apr ELnt (R)  b.d. KRA  G.A. van Krevel ROSMALEN  80
14 apr Elnt (R) b.d.  A. Viskil RIJSWIJK ZH  85
21 apr Elnt (R) b.d. K. Duiker GOUTUM  81
21 apr Lkol b.d.  M.H.B.M. Lurvink KAMPEN  82
29 apr Lkol (R) b.d.  A. Kooistra HEERENVEEN  82
29 apr Kol b.d.  J. van Wincoop HARDERWIJK  82
30 apr Kol b.d.  J.M.H. Lambie WAGENINGEN  81

Mededeling: in deze lijst zijn alleen opgenomen de leden die de AVG hebben ondertekend en instemming hebben 
gegeven tot plaatsing
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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: 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 AFD GELDERLAND                                                   

VERSLAG  BIJEENKOMST  8 NOV 
2019

Een select gezelschap van acht man 
deze keer.
Onze vaste verslaggever Jos moest 
verstek laten gaan, vandaar dat onder-
getekende genoodzaakt werd zijn pen 
in de inkt te dopen.

We staan uitgebreid stil bij het over-
lijden van Rien de Jong die, begonnen 
als marinier, opklom tot de positie 
van Generaal-Majoor van het Regi-
ment Van Heutz. 

Belangrijker nog is dat hem tussen-
tijds de hoogste mogelijke onder-
scheiding, de benoeming tot Eer-Ka-
nonnier, te beurt viel. Rien was tot op 
hoge leeftijd een trouw bezoeker van 
onze bijeenkomsten, niet alleen van 
de borrels, maar ook van excursies en 
de Barbara-diners, tot zijn gezond-
heidstoestand dat niet meer toeliet.
We halen herinneringen aan hem op 
en drinken een glas te zijner herinne-
ring.

De komende evenementen passeren 
de revue: het Artillerie-gala op 23 no-
vember, het Barbara-diner op exact 
de 4e december, weer in de Boerderij, 
de geplande excursies naar het Greb-
bemuseum, en de kookcursus onder 
leiding van George Brouwer in Lun-
teren, in het sociaal-cultureel verzor-
gingscentrum aldaar (wij zouden dat 
gewoon het Dorpshuis noemen).

Dat leidt weer tot het bespreken van 
de problemen bij het wonen in of op 
de Biblebelt en het verwerken van 
slachtresten tot een vleeswaar waar-
voor je het woord vlees eigenlijk niet 
mag gebruiken, en van de anatomie 
van varkens (in een varkensschouder 
zit écht geen ham).

En dan blijkt een probleem. Yvette 
heeft een krantentafeltje geplaatst, 
precies onder ons beeld van Sinte Bar-
bara. Ongewild zorgt onze Heilige nu 
voor een splitsing tussen de aanwezi-
gen.
In de ene groep houdt men het cultu-
reel, van de problemen die een slag-
werker ondervindt bij het begeleiden 
van dansmuziek, via Bruckner naar 
Mozart en Bach.
In de andere groep –maar dat was 
door Uw verslaggever niet goed te vol-
gen- leek het gesprek te gaan over de 
wat minder heilige Trump, en de door 
de Amerikanen zelf nog niet ontdekte 
mogelijkheden om het impeachment 
tot een goed einde te brengen. Voor-
zichtigheidshalve werd niet aangege-
ven wat met een goed einde was be-
doeld.

Conclusie: we kunnen ons zegje doen 
over alle op tafel komende onderwer-
pen, van de plaatselijke politiek in 
Lunteren tot de wereldproblemen in 
Washington, terwijl ook de cultuur 
ons niet vreemd is. Aldus besluiten 
we, tevreden met onszelf, de bijeen-
komst.
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Zuid-West 

4 DECEMBER J.L.

16 Artilleristen uit de regio Zuid-West 
kwamen op deze donkere maandag-
avond bijeen in ‘De Fazant’ in Ulven-
hout voor de traditionele viering van 
de naamdag van onze patroonheilige 
Sinte Barbara. Drie man sterker dan 
vorig jaar: well done bestuur!
In de lekker verwarmde Prinsenkamer 
was stemmig gedekt, waarbij de lange 
tafel was voorzien van onze wellui-
dende 40 mm tafelgong, artillerievlag-
getjes en fraai uitgevoerde menukaar-
ten (designer Jan Brethouwer).
Na een aperitief nodigde voorzitter 
Ben Mooren ons allen om 18.15 uur 
aan tafel en opende hij de bijeenkomst 
officieel met een gongslag. Een dronk 
werd uitgebracht op Zijne Majesteit 
de Koning. Vervolgens ging Ben in op 
het wel en wee van de VOA en de aan-
gepaste VOA-Statuten waarmee voor 
de komende jaren bij een krimpend 
ledenbestand een daarbij passende or-
ganisatie is gevonden. Mede door een 
actieve inbreng vanuit onze afdeling 
blijven de afdelingen met voorname-
lijk oud-artilleristen bestaan met klei-
nere besturen tot ze te klein worden, 
waarna ze dan evt. kunnen fuseren. 
De Afdeling Zuid-West (ZW) werd 
medio dit jaar in De Fazanterie ge-
confronteerd met een nieuwe eige-

naar, een nieuwe opzet en een nieuwe 
naam ‘De Fazant’. Na wat strubbelin-
gen heeft een goed gesprek geleid tot 
een acceptabele oplossing voor de bij-
eenkomsten van ZW en een ZW-kor-
ting op menu’s en drank. ZW gaat op 
woensdag
13 mei 2020 de ALV VOA organiseren 
en zal dit doen op het ASK met o.a. 
een symposium. Steun zal worden ge-
leverd door het Vuursteuncomman-
do, maar ook enige helpende ‘handjes’ 
uit ZW zullen nodig zijn: opgeven bij 
bestuur!
Het huidig bestuur zal aanblijven tot 
en met die ALV: opvolgers gelieve zich 
te melden!
Na de speech van Ben kreeg Rob van 
Mechelen het woord om een dicht-
versie van het Barbaraverhaal in 60 
seconden voor te dragen: dat lukte 
en alles kwam er in voor. Applaus, ge-
volgd door het eerste couplet van het 
Artillerielied: luid en duidelijk!
De soep werd opgediend en daarna 
het hoofdgerecht met o.a. hertenbief-
stuk: het smaakte verrukkelijk. We 
namen er onze tijd voor, totdat Vz 
Ben ons voorging in het zingen van 
het 4e couplet over de ‘Meisjes schoon 
van leden’; en ook dat lukte weer en-
thousiast en meerstemmig. Overigens 
werd over dit couplet ‘geroddeld’, dat 
StasDef Barbara Visser er bezwaar te-
gen had aangetekend, nadat zij er mee 
was toegezongen tijdens het ALV-
VOA-bezoek aan de 2e Kamer. Als je 

deze traditie en goedbedoelde aubade 
al niet (meer) kunt waarderen ….  
Omwille van de tijd verzocht Vz Ben, 
voorafgaand aan het dessert, de oudst 
aanwezige artillerist Art Eger om het 
commando ‘Opstijgen’ te geven voor 
het zingen van het 5e couplet van ons 
Artillerielied. Het opstijgen lukte zon-
der ongelukken, waarna het ‘Hoera 
dus voor ons Wapen’ door de Prin-
senkamer (en de Fazant) schalde. Na 
het probleemloze afstijgen, kregen we 
een lekker dessert en koffie en werd 
de bijeenkomst om 21.15 uur door Vz 
Ben afgesloten. Geleidelijk verlieten 
daarna de tevreden deelnemers De 
Fazant om door de natte en donkere 
Ulvenhoutse bossen huiswaarts te ke-
ren. Het was een geslaagde gezellige 
avond! 

CADETTEN WAPENVERENIGING 
DER ARTILLERIE “DE ARTILLE-
RIST”
Ook dit jaar heeft de CWVA zich weer 
kunnen onderscheiden van alle an-
dere wapenvereniging als gezelligste 
vereniging van de KMA. Bij ons staat 
naast trots en kennis van het wapen 
met name verbondenheid en gezel-
ligheid hoog in het vaandel. Dat heeft 
zich dit jaar geuit in leuke activiteiten 
en een goede band tussen onze leden. 

De CWVA heeft in het jaar 2019 de 
volgende activiteiten ontplooid:
• 2 corpsdagen
• 2 wapenmomenten tijdens de co-

tijd
• 2 inauguraties
• Pa-zeun stapavond
• Sinte Barbara viering
• Saluutschot tijdens de Dies Natalis
• Artillerie weekend

Met de eerste corpsdag in juli hebben 
we een bezoek gebracht aan 11 Lucht-
mobiele Brigade in Schaarsbergen, 
hier werd uitleg gegeven over het FST 
bij LMB, de VAKOL en konden we het 
nieuwe VOSS gevechtsuitrusting be-
proeven. Vervolgens zijn wij richting 
Arnhem vertrokken voor een Crazy 88 
en een drankje in de stad. 
Aansluitend aan deze corpsdag, begon 
het CWVA-weekend. We zijn met de 
vereniging doorgetrokken naar het 
verre noorden, de stad Groningen. 
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Nadat wij ons onderdak hadden ge-
vonden zochten wij bescherming bij 
onze Sinte Barbara in het restaurant 
de Biechtstoel (of dit nu Maria- of Bar-
barabeeldjes waren is nog onbekend). 
Gezegend door 
onze Barbara 
werd vervolgens 
de stad tot in de 
late uurtjes ver-
kend. De schone 
lei ver
kregen in de 
Biechtstoel ken-
den voor velen 
een korte duur. 
Desalniettemin 
stapten we de 
volgende dag in 
twee bootjes om 
de grachten van 
Groningen te be-
wonderen. Na de 
verkenning van 
de vrijdagavond 
kon de aanval dan echt geopend wor-
den op de zaterdagavond. Ondanks 
de lange nacht wist iedereen zijn bed 
weer te vinden en hebben we de vol-
gende ochtend het weekend afgeslo-
ten.
De tweede corpsdag in oktober stond 
in het teken van een battlefield tour. 
In de vroege ochtend met hier en daar 
een paar artilleristen die de donder-
nacht nog niet helemaal achter zich 
hadden gelaten vertrokken wij rich-
ting Westkapelle, Zeeland. Onder be-
geleiding van een betrokken kaderlid 
hebben wij onze historische kennis 
rondom de Slag om de Schelde weten 
te verbreden en hebben we een gezel-
lige dag gehad. 

Ook dit jaar mochten wij tweemaal 
nieuwe artilleristen welkom heten 
binnen onze gelederen. Dit kwam 
voor hen natuurlijk niet aanwaaien en 
moest voor worden gewerkt. Tijdens 

de co-tijd hebben zij kennis genomen 
van ons wapen en zijn tradities. Hier-
naast werd het nieuwe programma 
voorafgaand aan de inauguratie door-
gezet vanuit vorig jaar. De eerstejaars 
hebben zich bewezen maar met name 
stond deze avond de verbondenheid 
centraal.
De jaarlijkse pa-zeun stapavond was 
ook dit jaar weer een succes. Na de 
ontvangst in de spijkerbar zijn we met 
een mooie groep van zo’n 60 artilleris-
ten vertrokken naar café Bruxelles in 
het centrum van Breda. Het oktober-
fest thema en de bijbehorende pullen 
bier naast het luidkeels gezongen ar-
tillerielied droegen bij aan het succes 
van de avond. Voor de organisatie van 

het restaurant was het een hectische 
avond maar door de goede band tus-
sen een bestuurslid en de serveerster 
verliep alles probleemloos. 
Op de Dies Natalis viering van de 

KMA op 25 no-
vember is een 
oude traditie 
weer opgepakt. 
Het aanbieden 
van een saluut-
schot vanuit de 
CWVA aan de 
C-KMA. Dankzij 
de ondersteu-
ning van de 41e 
afdeling is er een 
25-ponder op de 
parade gezet en 
heeft deze tijdens 
het ochtendappél 
de feestelijkhe-
den ingeluid. 
Natuurlijk heb-
ben wij ook dit 

jaar ter ere van onze beschermheilige 
Sinte Barbara een viering gehouden. 
Bij deze viering waren naast onze le-
den ook andere artilleristen uitgeno-
digd vanuit gebouw H, de faculteit 
en de VOA. Onder het genot van een 
drankje werd genoten van de verschil-
lende acts en ook vond deze avond de 
bestuurswissel plaats. 
Het is een druk jaar geweest waarbij 
we toffe activiteiten hebben neergezet 
en als club dichterbij elkaar zijn geko-
men. Dank naar iedereen die hier een 
bijdrage aan heeft geleverd en veel 
succes aan het volgende bestuur.

Vive l’ Artillerie!

CADETTEN WAPENVERENIGING DER ARTILLERIE 
“DE ARTILLERIST”

Bestuur 2019
Voorzitter   Mikkie van Veen
Secretaris   Barend Jan van Nifterik
Penningmeester   Matthijs van Nieuwstraten
1e Lid   Marijn Theunis
2e Lid   Robin Ravers & Pieter de Weerd (september lichting) /
   Robin van den Bogerd & Rick van den Berg (februari lichting)
Adviseur   l-kol (r) Tom Bijlsma
Co-adviseur   kap Michael Mastenbroek
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www.reunieorkestartillerie.nl 

REUNIE ORKEST ARTILLERIE TROMPETTERKORPS

TERUGBLIK OP OPTREDENS ROA ON FREEDOM 
TOUR.

DEN HAAG PLEIN-CONCERT
Eind juni was het zwaartepunt van het ROA gelegd in de 
hofstad. Op 26 juni was er een buitenconcert op het Plein 
in het kader van de ALV van de VOA. Het was niet alleen 
een lust voor het oor van de aanwezige VOA-leden en 
de toevallige passanten maar ook voor de international 
Gathering IMMS The Hague 2019. Dat gezelschap bestond 
uit op dat moment aanwezige vertegenwoordigers uit bin-
nen- en buitenland van de International Militairy Music 
Society. De IMMS-NL trad op als gastheer. Na afloop van 
het concert complimenteerde Bob Davis, president van de 
IMMS en zelf ook artillerieofficier in Nieuw-Zeeland, het 
ROA voor hun muziekkeuze en d uitvoering daarvan.

DEN HAAG VETERANENDEFILE 
Enige dagen later op 29 juni werd de Nederlandse Vetera-
nendag op het Malieveld georganiseerd met in de middag 
het Veteranendefilé. Het grote artillerieblok (dank aan maj 
art bd Arie den Breejen) presenteerde ook het ROA zich op 
een uitstekende manier.

DEN HAAG BINNENHOF TAPTOE
Diezelfde avond op 29 juni kwamen de vrijwilligers- en re-
unieorkesten bijeen om hun bijdrage te presenteren aan 
200 jaar militaire muziek in Nederland met hun TAPTOE 
BINNENHOF. Een compliment aan Lkol bd Hans van de 
Bosch die erin geslaagd is om de bijna alle bestaande vrij-
willigerskorpsen bijeen te brengen in deze taptoe. Dat be-
trof de Garde Jagers, de Garde Grenadiers, de koninklijke 
Marechaussee, de Genie en de Artillerie, de Verbindings-
dienst, het regiment Van Heutsz , de Falcon Guards en de 
schutterij van ‘s-Hertogenbosch. In de show van het ROA 
was wederom een plaats ingeruimd voor de Schutterij van 
’s-Hertogenbosch. Voor het afvuren van een kanonschot 
op het Binnenhof was helaas geen vergunning afgegeven. 
De verrassing was er des te groter dat er toch iets de loop 
verliet, namelijk een bos confetti.

HAAMSTEDE
Traditiegetrouw heeft op zondag 21 juli heeft ons ensem-
ble de kerkdienst in Haamstede muzikaal ondersteund.
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DOORN
Tijdens de Nationale Herdenking van het einde van WO2 
in ZO-Azië heeft het ROA op 15 augustus op de Basis bij 
het Veteraneninstituut de herdenkingsdienst en de vlagce-
remonie ondersteund.

OTTERLO EN ARNHEM
In Memoriam Gerard Bosch
Gerard Bosch is geboren op 3 februari 1950 en werd eind 
60-er jaren opgeroepen om zijn militaire dienstlicht te 
gaan vervullen. Hij werd ingedeeld bij de lichtingsploeg 
70-2. Hij had op dat moment een muzikale hobby en mu-
siceerde hij bij muziekvereniging Oefening Baart Kunst 
(OBK) in Otterlo. Hij werd vanwege zijn muzikale kwa-
liteiten op saxofoon geplaatst bij het Artillerie Trompet-
terkorps (ATK) een fanfareorkest dat was geformeerd uit 
dienstplichtig militairen en gestationeerd op de Leger-
plaats t Harde. Het ATK stond onder leiding van kapel-
meester Piet van Uffelen.  Zijn muziekinstructeur was Joop 
van Wakeren In maart 1970 heeft Gerard zich gemeld bij 
het ATK en heeft daar ongetwijfeld met veel plezier een 
jaar lang zijn dienstplicht vervult.
Eind november 2009 heeft Gerard gemerkt dat er sinds 
2001 een Reünie Orkest van zijn oude eenheid (het ATK) 
is geformeerd onder de naam ROA en dat die ook nog re-
peteert in de grote filmzaal op zij oude kazerne die nu de 
Lkol Tonnetkazerne draagt. Hij meldt zich bij mij aan en 
wordt met zijn altsaxofoon opgenomen in de saxofoon-
sectie. Ook wordt hij in hetzelfde uniform gestoken zoals 
hij dat 40 jaar geleden heeft gedragen. Later blijkt dat ook 
het ceremoniële tenue met de hoge kraag en de talpa als 
hoofddeksel hem nog steeds past. 
In de afgelopen 10 jaar heeft hij meegeholpen om op di-
verse plaatsen in- en buiten Nederland de militaire muziek 
en in het bijzonder marsen ten gehore te brengen tijdens 
concerten, streetparades, taptoes, herdenkingen en andere 
ceremonies. Begin dit jaar merkten we dat hij na een aan-
wezigheid in januari steeds afwezig was; dat was niets voor 
hem. Helaas verslechterde zijn gezondheid en werd de 
hoop op herstel opgegeven. Op 13 juli heeft het ROA hem 
in Otterlo nog een aubade gebracht. Gerard heeft genoten 
van ons laatste afscheidsoptreden. Op 7 augustus is Gerard 
op natuurbegraafplaats Heidepol bij Arnhem onder grote 
belangstelling van zijn muziekvrienden van OBG en ROA 
ter aarde besteld. Ik wens namens het ROA Willie, zijn kin-
deren en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. Ook bij 
het ROA zullen we Gerard missen. Gerard jouw strijd is 
gestreden, rust in vrede.

COEVORDEN
Al enige jaren wordt het ROA uitgenodigd om haar mede-
werking te verlenen aan de Garnizoensdag in Coevorden. 
Zo ook dit jaar op 31 augustus. Een hoogtepunt is steeds 
het concert met als finale de “Ouverture 1812” waarbij de 
muzikale klanken van het ROA worden ondersteund door 
kanongebulder van de aanwezige reenactmentgroepen en 
het geschut van de militairen van het regiment Van Heutsz.

LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK
Onder een stralende zon musiceerde het ROA op 14 sep-
tember tijdens de Open Monumentendag en Reünie Ar-
tillerie op de LbO. De circa 1000 bezoekers en 500 reünis-
ten konden genieten van de muzikale intermezzo’s zoals 
de zelfstandig marcherende tamboerssectie en het open-
luchtconcert onder directie van Nico van Oudheusden. 
Tijdens de opening van de reünie werd de “Mars 41 Afde-
ling Artillerie” gepresenteerd. Deze mars is gecomponeerd 
door Geert Flick. 

GEPLANDE OPTREDENS
De planning repetities en optredens voor 2019: zie onze 
website www.reunieorkestartillerie.nl voor evt. wijzigin-
gen. 
Op 26 oktober is het ROA aanwezig in Bergen op Zoom ter 
gelegenheid van 75 jaar Bevrijding en de herdenking van de 
Slag om de Schelde.

JAARPLAN ROA 2020
Op dit moment wordt het jaarplan optredens en repetities 
opgesteld. De eerste afspraken zijn reeds gemaakt. Mocht 
U nog een beroep willen doen op het ROA voor een op-
treden, meldt U dat dan tijdig via ftdurstbritt@kpnmail.nl. 

De repetities zijn (tenzij anders aangegeven) op de zater-
dag vanaf 10.00 tot 14.30 uur in de sportzaal op de Leger-
plaats bij Oldebroek in ‘t Harde. 
In 2019 zijn de volgende repetities gepland die ook door 
belangstellenden bezocht kunnen worden: 16 november, 7 
en 21 december. 
I.v.m. de toegangscontrole tot het kazerneterrein, wor-
den bezoekers verzocht zich vooraf aan te melden bij Frits 
Dürst Britt.

GEPLANDE OPTREDENS IN 2020

Mocht U nog een beroep willen doen op het ROA voor een 
optreden, meldt U dat dan tijdig via: 
ftdurstbritt@kpnmail.nl 

Het repetitieschema voor 2020: 
zie onze website www.reunieorkestartillerie.nl 
Voor evt. wijzigingen. De repetities zijn (tenzij anders aan
gegeven) op de zaterdag vanaf 10.00 tot 14.30 uur in de 
sportzaal op de Legerplaats bij Oldebroek in ‘t Harde. In 
2020 zijn de volgende repetities gepland die ook door be-
langstellenden bezocht kunnen worden. 

I.v.m. de toegangscontrole tot het kazerneterrein, wor-
den bezoekers verzocht zich vooraf aan te melden bij Frits 
Dürst Britt. 

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

ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE

REUNIE ARTILLERIE
Tegelijk met de Open Monumentendag wordt de Reünie 
Artillerie op de tweede zaterdag in september georgani-
seerd. Dit jaar stonden de eenheden van de raketartillerie 
central. Zo waren er oudgedienden van 19 en 49 Afdva, 
109, 119 en 129 Afdva, 8 KL-det en van 109 Btva.

Tijdens de opening van de reunie werd de “Mars van 41 
Afdeling Artillerie” gepresenteerd. Deze mars is gecompo-
neerd door Geert Flik. 

MARS VAN 41 AFDELING ARTILLERIE
In het kader van de reorganisatie van het Vuursteuncom-
mando is op 18 januari 2019 aan de daaronder ressorte-
rende Afdeling Artillerie een “nieuwe” naam toegekend. 
Met de 41e Afdeling Artillerie beschikt de Nederlandse 
krijgsmacht weer over een eenheid van bataljonsgroot-
te voor de operationele inzet van vuursteun in de vorm 

van Pantserhouwitser (PzH) en 120mm mortieren. De 
afdeling bestaat nu uit een hoofdkwartierbatterij, 3 ge-
vechtsbatterijen elk met 8 PzH’s en een mortierbatterij. 

In verband met traditiehandhaving zijn er 2 batterijen in-
gedeeld bij het Korps Veldartillerie (KVA) en twee bij het 
Korps Rijdende Artillerie (KRA). De vlag van de afdeling 
symboliseert ook deze combinatie door de bekende ge-
kruiste kanonnen af te beelden op de kleuren: ponceaur-
ood boven (KVA) en nassaublauw beneden (KRA). Boven-
dien is bewust gekozen de benaming ‘veld’ resp. ‘rijdende’ 
achterwege te laten en alleen ‘artillerie’ in de benaming op 
te nemen.
Tenslotte de nummering ‘41’. Bij de KL kennen we op dit 
moment nog maar 3 brigades waarvan er één gemechani-
seerd is, namelijk 43 Mechbrig. 

Lkol art bd F.T. Dürst Britt
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Vooraankondiging uitnodiging Jaardag 2020

Deze uitnodiging is bestemd voor alle actief dienende officieren van het Wapen der Artillerie.
Daarnaast is een delegatie van maximaal 35 leden van de Vereniging Officieren der Artillerie 
(VOA) van harte welkom op deze jaarlijkse bijeenkomst.

UITNODIGING
 

De Wapenoudste der Artillerie
BRIGADE-GENERAAL W.S. RIETDIJK

heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse bijeenkomst 
voor officieren ter gelegenheid van de

343E VERJAARDAG VAN HET WAPEN DER ARTILLERIE

op donderdag 9 januari 2020 in de Officierscantine
(gebouw 230) van de Legerplaats bij Oldebroek.

PROGRAMMA
17:00 uur:  ontvangst en inschrijving 
21:00 uur:  einde bijeenkomst

TENUE
Militairen:  GLT (groen, met wit overhemd, zwarte stropdas en batons); giberne zeer gewenst 
Burger: dames avondjurk / heren smoking

FINANCIELE BIJDRAGE 
Voor deze bijeenkomst bedragen de kosten € 10,-- per persoon.
U wordt verzocht dit bedrag vóór 28 december 2019 over te maken op postgiro 
NL61 INGB 0005 6533 43 t.n.v. Wapentraditieraad Artillerie, Postbus 1000, 
8084 ZX ‘t Harde.

R.S.V.P.
Uiterlijk 28 december 2019 per e-mail naar: vustco.jaardag@mindef.nl
Gelet op de ervaringen van de laatste jaren wordt u geadviseerd tijdig te reserveren. 
Zonder aanmelding is toegang in principe niet mogelijk in verband met de benodigde mise-en-place.
Voor aanvraag van legering kunt u contact opnemen met de Servicebalie, telefoon *06 733 of 0800 225573 optie 6.

LEGERING
Voor aanvraag van legering kunt u contact opnemen met de servicebalie:
*06 733 of 0800 2255733 en dan optie 6.
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WIJ WENSEN U 

VEEL GELUK, 

GEZONDHEID EN 

KAMERAADSCHAP 

IN 2020!
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Iedereen kent wel de uitdrukking:
Aan de verkeerde kant staan
Als dit het uitzicht is,
Aan die verkeerde kant,
Dan maak je liever een andere keuze!

BEDIENING ACHTER!


