
NEDERLANDS INDIË

CERTIFICERING LUCHTMOBIELE BRIGADE

Vereniging Officieren Artillerie Jaargang 72, Nr 1, 2020



Algemeen

Bestuur/ Colofon 4

Van de Redactie 5

Van de Voorzitter 6

Familiebarbecue VOA 9

Nieuws van het Wapen

Patroon bezoekt DGLC 11

Kanon Echt-Susteren 14

Tarakan 16

Oproep ALV VOA 2020 18

VustCo bezoekt KSS Amsterdam 19

Viering 343e Jaardag Artillerie 20

Barbaraviering VustCo 2019 21

Kennis & Inzicht

Nederlands Indie - deel 1 22

Leestip 28

Universal Conscription in Norway 29

Tactiek & Techniek

Nieuw simulatiesysteem FST 35

Certificering Luchtmobiele Brigade 44

The Norwegian VIDAR   46

INHOUDSOPGAVE

22

16

14

21

20
11



Operatie & Oefening 

Nederlandse vuursteun voor de eFP 54

Pabrade  56

Personalia

In Memoriam 58

80+ jarigen 60

Nieuws uit de Afdelingen

Verslagen afdelingsbijeenkomsten 62

Bediening Achter! 72

56

72

35
29 54

46

44



VERENIGING OFFICIEREN 
ARTILLERIE

ERELID
P.H.M. Messerschmidt, Genm b.d.

VOORZITTER
A.M. Rosengarten, Bgen b.d. (2019)
tel. 038-4200184
e-mail: brosenga@planet.nl

VICEVOORZITTER
R. Jeulink, Bgen

SECRETARIS
Lkol M. van Weerd
tel. 06-53651538
e-mail: m.v.weerd@mindef.nl

PENNINGMEESTER
Ing. R.A.M.M. van Santvoord, lkol (R) b.d.
e-mail: finvoa@outlook.com

LID-ACTIVITEITEN
E.A. Honing, lkol b.d.
e-mail: E.A.Honing@hotmail.com

LID-COMMUNICATIE
J. Venekamp, Maj (2020),
tel. 06-53256 317
e-mail: j.venekamp.01@mindef.nl

LID-EXTERNE BETREKKINGEN EN NETWERKEN
Maj D. Schotmeijer
e-mail: d.schotmeijer@mindef.nl

LID-CWVA “DE ARTILLERIST”
Cadet-Wmr T.J. Cornelissen
e-mail: tj.cornelissen@mindef.nl

CONTRIBUTIE VOA
Leden, donateurs en begunstigers:
> minimum € 25 bij automatische machtiging
> minimum € 27 bij overige betalingswijze
IBAN: NL58 INGB 0000 0023 71
t.n.v. Officieren Artillerie ‘t Harde

LEDENADMINISTRATIE/BOEKHOUDING
Ing. R.A.M.M. van Santvoord, lkol (R) b.d.
e-mail: admvoa@outlook.com

VOA-WEBSITE
www.voaweb.nl

Jaargang 72 - nummer 1
Sinte Barbara verschijnt 4 keer 
per jaar.

REDACTIE SINTE BARBARA
Hoofdredacteur
Kol P.G.F. Hoefsloot 
Eindredacteur
Kol b.d. T. Baartman
e-mail t.baartman@chello.nl
Kap b.d. drs. E.J. Vonk, lid
Maj H. te Kulve, lid

REDACTIEADRES
e-mail: t.baartman@chello.nl
tel. 06 800 959 13

OPMAAK/ VORMGEVING
mijnreclamebureau

INLEVEREN KOPIJ
Met ingang van 1 januari 2019 
dient alle kopij ingeleverd te 
worden voor respectievelijk: 15 
februari, 15 mei, 15 augustus en 15 
november.

Tekstmateriaal in een Word docu-
ment (zonder opmaak) aanleve-
ren. Beeldmateriaal afzonderlijk 
aanleveren (niet plaatsen in word 
document), in hoge resolutie/ 
minimaal 2MB per foto. Graag in 
een apart document wensen mbt 
plaatsing van beeldmateriaal/ op-
maak ed. aangeven. 
De redactie behoudt zich het 
recht ingezonden artikelen te 
redigeren, in te korten en/of niet 
te plaatsen.
Niets in deze uitgave mag wor-
den overgenomen, vermenig-
vuldigd of gereproduceerd wor-
den zonder schriftelijke
toestemming van de redactie of 
andere auteursrechthebbenden. 
De VOA en mijnreclamebureau 
kunnen geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de juistheid 
en volledigheid van alle in deze 
uitgave opgenomen teksten en 
beelden.

4

Bestuur/ colofon



Voor u ligt het eerste nummer van 2020. De 72e jaargang alweer van ons blad. Tot mijn grote spijt moet ik 
beginnen met een verdrietige mededeling. De majoor Walter Håland is begin dit jaar plotseling overleden. 
Walter was een Noorse Artillerist b.d. die al enige jaren met regelmaat artikelen schreef voor de Sinte Bar-
bara. Zijn specialiteit waren de meer technische artikelen over wapensystemen maar ook algemenere on-
derwerpen waren voor hem niet vreemd. Als eerbetoon aan hem plaats ik in dit nummer een artikel van zijn 
hand over het Noorse systeem van algemene dienstplicht.Het tweede artikel van Walter gaat over een nieuw 
Noors artilleriesysteem VIDAR.

Aangezien hij ook 
lid was van de 
VOA heb ik na-

mens ons allen onze 
condoleances over ge-
bracht aan zijn familie en 
nabestaanden.

Verder in dit nummer het 
eerste deel van een bij-
zondere serie artikelen. 
In het kader van 75 jaar 
bevrijding, maar ook in 
het licht van de aandacht 
die er nu is over de ac-
ties van de Nederlandse 
Krijgsmacht in Nederlands Indië, plaatsen we de zeer per-
soonlijke verhalen van kapitein b.d. Erik Becking. Hij is de 
zoon van een KNIL-militair en een inheemse vrouw en zijn 
familiegeschiedenis werpt een bijzonder licht op dat deel 
van onze vaderlandse geschiedenis. 
De stijl van deze artikelen is wellicht wat afwijkend van 
wat u gewend bent in de Barbara. Er spreekt ook zeker een 
persoonlijke perceptie en visie in door. Desalniettemin 
denk ik dat ze zeker zullen bijdragen aan onze begrips- en 
meningsvorming over deze best ingewikkelde periode.
Natuurlijk beveel ik de woorden van onze voorzitter weer 
warm  aan. Hij behandeld het concept of ideaalbeeld van 
de Universele Mens. Dit concept heeft lange tijd ook mo-
del gestaan voor de officiersopleidingen in de Westerse 

wereld. Op basis van werken van Von Moltke (de oudere) 
werd de officier niet alleen onderricht in militaire vakken 
maar stond er ook kunstgeschiedenis, muziek, filosofie en 
zelfs ballet op het programma. Het idee hierachter was dat 
de complexiteit van zaken als oorlog en vrede alleen be-
grepen konden worden door mensen met een zeer brede 
achtergrond en ontwikkeling. Ik ga er dus maar van uit dat 
de verplichte danslessen op het Kasteel van Breda daar nog 
een overblijfsel van waren.
Het kan u niet ontgaan zijn dat we een nieuwe Wapenoud-
ste hebben. De Brigadegeneraal Wilfred Rietdijk heeft zich 
zelf geïntroduceerd op onze Jaardag. Deze introductie is 
zeker niet onopgemerkt gebleven. In zijn toespraak heeft 
hij stenen in de Artillerievijver gegooid die een behoorlijke 
rimpeling te weeg hebben gebracht. Het is zijn wens om 
het niet bij deze stenen te laten. Er komt een vervolg, zeker 
ook omdat het zijn ambitie is om de functie van Wapen-
oudste langere tijd, hij spreekt zelfs over vijf jaar, te ver-
vullen.
De bedoeling was om al in deze Sinte Barbara een uitge-
breid interview met de generaal te plaatsen waarin hij zijn 
ideeën gedetailleerder uit een zou zetten. Helaas is hij in 
de Haagse functie die hij nu heeft, aangesteld als Krijgs-
macht-Corona-generaal en zit zijn agenda boordevol. Dit 
houdt u echter tegoed.

Ik wens u veel leesplezier!

Teun Baartman
Eindredacteur

2020:
75 JAAR VRIJHEID!
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HOMO UNIVERSALIS

In vroeger tijden was het bestaan wat overzichtelijker en minder hectisch dan het nu is, de periodes van 
rampspoed daargelaten. Het wereldbeeld was simpel en de onderlinge verhoudingen in de maatschappij 
waren duidelijk. Je zou ook kunnen spreken van een prettige onwetendheid; wat niet weet wat niet deert 
tenslotte. Ook toen de mens zich meer ging ontwikkelen in Europa en de renaissance zijn intrede deed, bleef 
het wereldbeeld eenvoudig en de beschikbare kennis over die wereld beperkt. De Kerk speelde nog steeds 
een dominante rol en vertelde wat iedereen moest en mocht weten. In die situatie van waardering voor ont-
wikkeling en een beperkt gezichtsveld kon het idee van de homo universalis ontstaan: de volmaakte mens die 
zich volledig heeft ontwikkeld, zowel lichamelijk als geestelijk en een brede alomvattende kennis en vaardig-
heden heeft verworven. Leonardo da Vinci geldt als een voorbeeld bij uitstek voor dit ideaal. De achterliggen-
de gedachte was dat een mens alles kan bereiken wat maar mogelijk is en dat de opvoeding en een gedegen 
veelzijdige opleiding dat streven moesten ondersteunen.

We weten inmiddels dat het 
vroegere ideaal van de 
homo universalis niet meer 

bestaat en ook onhaalbaar is, zeker als 
we kijken naar het aspect ‘kennis’. Hoe 
meer kennis we verwerven, hoe meer 
we tot de conclusie komen dat we op 
veel gebieden nog erg weinig weten. 
Een verklaarbaar gevolg is dan dat er 
tal van specialismen ontstaan in een 
poging steeds meer te weten te komen 
over een steeds kleiner gebied van on-
derzoek. Het gevolg daarvan is dat 
niemand nog in staat is alomvattende 
kennis te verwerven en dat het steeds 
moeilijke wordt verbanden tussen el-
kaar beïnvloedende kennisgebieden 
te zien of toe te passen. Veelzeggend 
is de term ‘multidisciplinaire aanpak’ 
in hedendaags jargon, die op dat pro-
bleem duidt. Er is dus sprake van een 
teveel aan voor de mens verwerkbare 
informatie, die vaak ook nog onbe-

trouwbaar is, zonder dat we altijd een 
oordeel kunnen vellen over de juist-
heid ervan. Mensen worden onzeker 
door de informatieovervloed en de 
veelheid aan kennisgebieden en ver-
vallen als reactie tot het gemakzuchtig 
aansluiten bij de mening van anderen 
zonder kritisch te zijn en tot triviale 
informatie-uitwisseling. Die ontwik-
keling staat haaks op het ideaal van 
de Homo Universalis en levert tal van 
gevaren op zoals ongerechtvaardigde 
beïnvloeding. Kwaadwillenden kun-
nen hun medemensen manipuleren 
en de specialisten die pretenderen de 
waarheid in pacht te hebben en daar 
ook vaak van overtuigd zijn, kunnen 
zich afsluiten voor andere meningen. 
Bij dit alles ontstaat een groepsdyna-
miek die andersdenkenden uitsluit, 
verkettert of belachelijk maakt. Ik re-
aliseer me dat ik dit thema al herhaal-
delijk aan de orde heb gesteld, maar 

het is het herhalen waard aangezien 
het gaat om één van onze fundamen-
tele verworvenheden: de vrijheid van 
meningsvorming en -uiting. Zelfont-
wikkeling is daarvoor cruciaal.

Uit de voorgaande opsomming blijkt 
al dat de menselijke psyche een gro-
te rol speelt bij het verwerven en ge-
bruiken van kennis en informatie. Die 
psyche voegt een extra dimensie toe 
aan het menselijk handelen die ten 
tijde van het ontstaan van het idee 
van de homo universalis nog onbe-
kend of onderzocht was en ook heden 
ten dage nog niet altijd de aandacht 
krijgt die zij verdient. Door de invloed 
en eigenaardigheden ervan hebben 
opleiding, vorming en intelligentie 
veelal een veel kleinere invloed op ons 
handelen dan we zouden wensen; een 
mens is veel minder een redelijk we-
zen dan hij denkt te zijn en hij kent 
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vaak zijn eigen drijfveren niet. Niet 
alleen lijden alle mensen onder de in-
formatieterreur en kennisovermacht, 
zij zijn dus ook nog eens niet de baas 
in eigen hoofd. Het ‘vervelende’ is dat 
een aantal van hen besluiten moet ne-
men en leiding moet geven met voor 
andere mensen vaak verstrekkende 
gevolgen. Het is dus interessant deze 
problematiek ook vanuit een psy-
chologische invalshoek 
te bekijken en dan vooral 
de rol van de zogenaamde 
experts te beschouwen. 
De expert is in dit verband 
voor mij iemand die op 
een bepaald gebied meer 
kennis of ervaring heeft 
of op grond van opleiding, 
training en bepaalde (ver-
onderstelde) kwaliteiten is 
aangewezen om leiding te 
geven of beleidsbeslissin-
gen te nemen.

Om wat meer inzicht te 
verwerven in deze pro-
blematiek geef ik enkele 
voorbeelden uit het boek 
van Daniel Kahneman 
‘Ons feilbare denken’1 . Het 
boek leunt zwaar op empi-
risch onderzoek, praktijk-
voorbeelden en statisti-
sche principes waardoor 
de indruk van een grote 
mate van betrouwbaar-
heid ontstaat. Die indruk 
van betrouwbaarheid 
wordt nog versterkt door-
dat de schrijver zijn eigen 
tekortkomingen niet verdoezelt (hij 
maakt zelf ook de fouten die onder-
werp zijn van zijn onderzoek) en de 
vaak tegenstrijdige meningen van 
deskundigen tegenover elkaar zet. Na 
de voorbeelden, die ongetwijfeld te-
kortdoen aan het boek, maar mogelijk 
aansporen tot zelflezen, kunnen we 
bezien of het ook voor de defensieor-
ganisatie waardevolle inzichten bevat.

Voordat ik wat voorbeelden aanhaal, 
zal ik eerst de kern van het betoog van 
Kahneman schetsen. Hij stelt dat veel 

1 Ons feilbare denken.  Daniel 
Kahneman. Business Contact Amster-
dam/Antwerpen 2019

van wat hij in zijn boek bespreekt te 
maken heeft met intuïtieve voorin-
genomenheden (biases) die tot foute 
keuzes leiden. Dat houdt volgens hem 
geen miskenning van de menselijke 
intelligentie in en bovendien meent 
hij dat het vertrouwen dat mensen 
stellen in hun intuïtieve opvattingen 
en voorkeuren meestal gerechtvaar-
digd is. Hij merkt daarbij op: ‘Maar 

niet altijd! Niet zelden blaken we van 
zelfvertrouwen terwijl we het bij het 
verkeerde eind hebben en een ob-
jectieve waarnemer zal onze fouten 
eerder waarnemen dan wijzelf.’ Kah-
neman onderkent dan twee manieren 
van denken of systemen bij mensen 
die aan deze fenomenen ten grond-
slag liggen: het automatische en intu-
itief werkende systeem 1 dat snel rea-
geert met weinig of geen inspanning 
en gevoel van controle en systeem 2 
met bewuste aandacht voor mentale 
inspanningen zoals ingewikkelde be-
rekeningen. Systeem 2 vergt aandacht 
en focus en neigt tot luiheid, waardoor 
het systeem 1 vaak niet corrigeert als 
dat nodig is. Kahneman behandelt in 

zijn boek vooral het onderzoek van de 
werking van systeem 1, de intuïtieve 
besluitvorming. 

Dan wat voorbeelden. Ik noem in de 
eerste plaats wat Kahneman de ‘illusie 
van validiteit’ noemt, als uitvloeisel 
van de werking van systeem 1. ‘Subjec-
tief vertrouwen in een oordeel is geen 
beredeneerde inschatting van de mo-

gelijkheid dat dit oordeel 
correct is. Vertrouwen 
is een gevoel dat berust 
op de samenhang van de 
(mentaal) beschikbare in-
formatie en het cognitie-
ve gemak waarmee deze 
informatie kan worden 
opgeroepen en verwerkt. 
Het is verstandig om 
mensen serieus te nemen 
als ze onzekerheid erken-
nen, maar verklaringen 
van onwrikbaar vertrou-
wen maken vooral dui-
delijk dat iemand in zijn 
denken een samenhan-
gend verhaal heeft opge-
bouwd en niet noodza-
kelijk dat het verhaal ook 
waar is.’ 
Kahneman besteedt de 
nodige aandacht aan ‘de 
expert’. Hij vermeldt bij-
voorbeeld het standpunt 
van Paul Slovic dat ex-
perts risico’s veelal anders 
beoordelen dan leken. 
Experts denken meer aan 
meetbare grootheden, 
terwijl het publiek een 

fijner onderscheid maakt (de ‘men-
selijke maat’) en daardoor een rijker 
beeld heeft van een bepaalde situatie. 
Experts moeten het dus volgens Slo-
vic niet alleen voor het zeggen hebben 
en hun mening moet niet klakkeloos 
worden overgenomen. Hij stelt daar-
om verder dat de alleenheerschappij 
van experts ten aanzien van risico-in-
schatting moet worden beëindigd; 
risico-inschatting is subjectief en 
afhankelijk van de gekozen maatstaf 
en wordt dus medebepaald door een 
voorkeur voor de een of andere uit-
komst. Kahneman noemt dan ook 
nog het standpunt van Cas Sunstein, 
die van mening is dat risicometing 
objectief is, aangezien die gebaseerd is 
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op onderzoek, kennis en zorgvuldige 
beredenering. Mocht u mijn artikel 
over de paradigmaverandering heb-
ben gelezen, dan zal het u niet verba-
zen dat de mening van Slovic mij het 
meest aanspreekt. En overigens laat 
het boek zelf zien dat het juist vaak 
schort aan de zorgvuldige redenering 
en dat subjectieve, niet-gerechtvaar-
digde meningen vaak de overhand 
hebben. Kahneman gaat nader in op 
het fenomeen van de intuïtieve beslis-
singen door experts. Hij vraagt zich 
af wanneer je vertrouwen kunt stel-
len in een zelfverzekerde professional 
die zich op intuïtie beroept. Hij stelt 
dat het vertrouwen dat mensen stel-
len in hun intuïties geen betrouwbare 
aanwijzing is voor hun validiteit en: 
‘vertrouw niemand, inclusief jezelf, 
die je voorhoudt dat je je sterk op je 
intuïtieve oordeel moet verlaten’. De 
vraag is dan wanneer oordelen van ex-
perts blijkgeven van werkelijke exper-
tise en niet van een illusie van validi-
teit. Kahneman geeft twee belangrijke 
criteria: de omgeving moet voldoende 
regelmatig zijn en de expert moet de 
gelegenheid hebben gehad de regel-
matigheden door langdurige oefening 
te leren. Hij geeft hierbij het voor-
beeld van de schaakgrootmeester. 
Politieke wetenschappers en beleg-
gingsadviseurs daarentegen kunnen 
volgens hem geen lange termijnvoor-
spellingen doen omdat hun omgeving 
geen enkele validiteit bezit. Hij geeft 
als voorbeeld onthutsende cijfers uit 
onderzoek naar het succes van beleg-
gingsadviseurs. 
Kahneman maakt ons ook duidelijk 
dat zelfs als we goed beredeneerde be-
sluiten nemen, de gevolgen altijd een 
combinatie zijn van onze deskundig-
heid (talent) en een forse dosis geluk. 
Dat heeft te maken met de complexi-
teit en onvoorspelbaarheid van onze 
omgeving waarin veel meer factoren 
van invloed een rol spelen dan we 
kunnen overzien of behandelen. Hij 
spreekt in dit verband van het feno-
meen van ‘regressie naar het gemid-
delde’: na een opvallend hoge of lage 
uitkomst of score (statistische uitbij-
ter) zal waarschijnlijk een resultaat 
volgen dat dichter bij het gemiddel-
de ligt. De behaalde resultaten geven 
geen garantie voor de toekomst, juist 
door de factor geluk, maar dat geldt 

zowel voor opvallend positieve als 
negatieve uitslagen. Je kunt in dit ver-
band denken aan bedrijfsresultaten of 
uitslagen van sportwedstrijden.
Kahneman doet ook interessante uit-
spraken over voorspellingen. Hij stelt 
dat het fout is om iemand de schuld 
te geven van het onvermogen om in 
een onvoorspelbare wereld trefzekere 
voorspellingen te doen, maar dat het 
wel redelijk is om professionals aan te 
spreken op hun overtuiging dat ze een 

onmogelijke taak met succes kunnen 
volbrengen. Zoals hij treffend schrijft: 
‘Bij afwezigheid van geldige aanwij-
zingen zijn intuïtieve treffers ofwel 
te danken aan geluk of aan leugens. 
Intuïtie is niet te vertrouwen bij afwe-
zigheid van stabiele regelmatigheden 
in de omgeving.’ Ook zeer herkenbaar: 
‘Het idee dat de toekomst voorspel-
baar is, wordt elke dag ondermijnd 
door het gemak waarmee het verle-
den wordt verklaard. Onze neiging 
om samenhangende verhalen over het 
verleden op te stellen en in die verha-
len te geloven, maakt het ons moeilijk 
om in te zien dat we niet in staat zijn 
de toekomst te voorspellen. Experts 
voorspellen over het algemeen de toe-
komst nauwelijks beter dan wanneer 
je een muntje zou opgooien. Mensen 
die hun brood verdienen door een 
bepaald onderwerp te bestuderen, 
komen met slechtere voorspellin-
gen voor de dag dan pijltjes gooien-
de apen. Zelfs op het gebied van hun 
specialisatie waren experts niet sig-
nificant beter dan niet-specialisten 
(strategische voorspellingen).’ Blijk-

baar voorspellen mensen die meer 
weten iets beter, maar mensen met 
de meeste kennis zijn vaak minder 
betrouwbaar door een sterkere illusie 
van vaardigheid. Kahneman herhaalt 
dan nog eens zijn eerdere boodschap 
dat het er niet om gaat dat mensen die 
proberen de toekomst te voorspellen 
veel fouten maken, maar dat voorspel-
lingsfouten onvermijdelijk zijn omdat 
de wereld onvoorspelbaar is. De be-
trouwbaarheid van een voorspelling 
hangt af van de onzekere omgeving 
en de ‘berekenbaarheid’ van de toe-
komst. Een aardige uitsmijter op dit 
gebeid van Kahneman: ‘Bij het verkla-
ren van het verleden en het voorspel-
len van de toekomst richten we ons 
op de causale rol van de vaardigheid 
en verwaarlozen we de rol van toeval. 
Daarom zijn we kwetsbaar voor een 
illusie van beheersing. We richten ons 
op wat we weten en verwaarlozen wat 
we niet weten; iets wat ons te veel ver-
trouwen geeft in onze overtuigingen.’ 
Wat mij betreft heeft hij zijn punt wel 
gemaakt. 
Mensen blijken iedere keer weer in 
dezelfde valkuilen te vallen bij hun be-
sluitvorming, maar de situatie is niet 
uitzichtloos, zoals Kahneman in het 
begin van zijn boek al opmerkte: veel 
besluiten zijn ook gewoon goed. En 
mensen kunnen zich verbeteren als 
zij de valkuilen onderkennen en voor 
de goede aanpak kiezen. Zo blijkt bij-
voorbeeld dat simpele algoritmen om 
een besluit te nemen met een beperkt 
aantal criteria vaak tot een beter resul-
taat leiden dan complexe en subtiele 
beoordelingen. Hij wijst er ook op 
dat planningsfouten door individu-
en, overheid en bedrijfsleven zouden 
kunnen worden verbeterd door plan-
nen die onrealistisch diep bij ideale 
scenario’s liggen te verbeteren door 
cijfers van soortgelijke gevallen te 
raadplegen. Hij stelt dat planners zich 
alle mogelijk moeite moeten getroos-
ten om het voorspellingsprobleem 
zodanig in te kaderen dat dit het ge-
bruik van alle beschikbare informatie 
ondersteunt.

Zoals gezegd doet dit korte overzicht 
geen recht aan het boek, maar we kun-
nen toch wel wat zeggen over de be-
tekenis ervan voor de besluitvorming 
binnen de Defensieorganisatie. In zijn 
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algemeenheid zou je kunnen stellen 
dat het succes of de betrouwbaarheid 
van besluitvorming niveauafhankelijk 
is en beter zal zijn naarmate meer aan 
de randvoorwaarden van Kahneman 
wordt voldaan. Dat wil zeggen dat de 
omgeving voldoende regelmatig moet 
zijn en dat er voldoende gelegenheid 
moet zijn geweest ervaring op te 
doen. Aan die criteria zal een com-
mandant te velde in beginsel moeten 
kunnen voldoen, hoewel dat in tegen-
spraak lijkt met het criterium van de 
‘regelmatige omgeving’. Verhelderend 
is in dit verband de beschrijving van 
Kahneman van het optreden van een 
ervaren brandweercommandant die 
in staat is om door jarenlange ervaring 
situaties te ‘lezen’ en succesvol op te 
treden doordat hij een repertoire aan 
reactiepatronen heeft opgebouwd. 
Het blijkt dat zo’n commandant op 
grond van zijn ervaring in een bepaal-
de operationele situatie een plausibe-
le intuïtieve oplossing kan kiezen met 
zijn ‘systeem 1’ en daarop een mentale 
simulatie toepast met zijn ‘systeem 
2’ om na te gaan of het zal werken. 
Blijkt het dan in de praktijk anders 
te lopen, past hij zijn plan aan aan de 
omstandigheden. Hoewel niet zonder 
meer vergelijkbaar, kan toch wel een 
parallel worden getrokken met de si-
tuatie van militaire commandanten 
te velde. Voorwaarde is wel dat die 
commandanten inderdaad de kans 
hebben gehad kennis en ervaring op 
te bouwen, en niet gedwongen wor-
den door schade en schande wijs te 
worden. Dat betekent dus voldoende 
realistische oefeningen en simulaties. 

Het meest van toepassing is dit op het 
niveau van de groep of stuksbediening 
waar ‘skills en drills’ voor standaard-
situaties tot in den treure kunnen 
(en moeten) worden beoefend. Naar-
mate het operationele niveau hoger 
wordt, zullen meer (onbekende) fac-
toren van invloed een rol spelen en 
de onregelmatigheid van de omgeving 
toenemen. Maar ook in die situatie 
zullen commandanten door oefenen 
en trainen de onzekerheden kunnen 
verminderen en daardoor hun snel-
heid van handelen verhogen. Zo zul-
len zij ook meer tijd over hebben om 
de onverwachte, buiten hun ervaring 
liggende problemen aan te pakken. 
Ik wijs in dit verband ook nog op het 
fenomeen dat Kahneman aan de orde 
stelt, dat van de ‘vervangingsvragen’. 
Als het voor mensen moeilijk is een 
adequaat antwoord op een moeilijke 
vraag te geven, zal systeem 1 op zoek 
gaan naar een eenvoudiger vraag die 
ze wel kunnen beantwoorden. Het re-
sultaat is dan wel een imperfect ant-
woord. Ook hier kan een parallel wor-
den getrokken met een operationele 
situatie waarin zich een niet eerder 
ervaren probleem voordoet. Het on-
derstreept nogmaals de noodzaak van 
voldoende realistische training om 
het aantal verrassingen zoveel moge-
lijk te beperken.
Als we ons dan eens richten op de 
beleidsniveaus in onze organisatie 
wordt het beeld anders. Het behoeft 
geen betoog dat hier de ‘regelmatige 
omgeving’ ver te zoeken is. En ove-
rigens geldt dit uiteraard voor soort-
gelijke niveaus in onze samenleving, 

getuige ook de vele maatschappelijke 
discussie van vandaag de dag. Hoewel 
het dus onvermijdelijk is, zoals Kah-
neman ook schrijft, dat visies niet al-
tijd even betrouwbaar zijn en dat door 
de hoeveelheid van, vaak onbekende, 
factoren van invloed niet altijd de op-
timale besluiten worden genomen, is 
de situatie niet hopeloos. Een belang-
rijke les die we uit het boek kunnen 
trekken is dat we ons bewust moeten 
zijn van onze tekortkomingen; als we 
onze persoonlijke valkuilen kennen, 
kunnen we ook tegenmaatregelen ne-
men. En natuurlijk kunnen we leren 
van de ervaringen van anderen in ver-
gelijkbare situaties waarvan de afloop 
bekend is. 

Het ideaal van de homo universalis is 
meer dan ooit onbereikbaar en zelfs in 
vroeger tijden kon niemand het echt 
realiseren. Dat neemt niet weg dat het 
voor mensen noodzakelijk is zichzelf 
zo goed mogelijk te ontwikkelen en zo 
compleet mogelijke kennis te verwer-
ven; hun voortbestaan in deze com-
plexe wereld hang ervan af. Dat kan 
alleen als die kennis ook leidt tot een 
beter begrip van de drijfveren van de 
mensen die haar bevolken.  

FAMILIEBARBECUE VOA
Op 2 juli 2020 organiseert het be-
stuur van de VOA, in samenwerking 
met het bestuur van de. Afdeling Ol-
debroek een barbecue voor VOA-le-
den en hun familie, dus inclusief 
kinderen en kleinkinderen. 
De barbecue wordt gehouden op het 
vernieuwde terras voor de officiers-
cantine met extra zitmogelijkheden 
bij het tuinhuis van het Artillerie-
museum. Het Artilleriemuseum is 

geopend en er worden activiteiten 
voor de kinderen georganiseerd.
Vanaf 16:00 uur is de ontvangst en 
we sluiten af rond 20:00 uur. Het 
spreekt vanzelf dat het tenue soepel 
is.
Nadere informatie over inschrijving 
en betaling staan vanaf april op de 
VOA-website; inschrijving is moge-
lijk tot uiterlijk 21 juni.
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PATROON GRONDGEBONDEN 
LUCHTVERDEDIGING BEZOEKT DGLC

Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten, generaal-majoor, Rob Jeulink, bracht eind januari een 
werkbezoek aan het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. De patroon van de luchtver-
dediging kreeg een update van de huidige stand van de luchtverdediging en er werd vooruit gekeken naar 
toekomstige ontwikkelingen en de daarbij horende uitdagingen.

Vervolgens bracht de generaal een bezoek aan het 
Opleidings- en Trainingscentrun, 13 Luchtverde-
digingsbatterij ‘Ypenburg’ en het 802 Patriotsqua-

dron. Daar ging zijn aandacht uit naar zaken die bij de een-
heden en bij het personeel leven.

Als patroon grondgebonden luchtverdediging heeft de ge-
neraal onderwerpen aangaande lucht- en raketverdediging 
in zijn portefeuille namens de landmacht. Tijdens het be-
zoek bleek dat de generaal al goed op de hoogte was van 
het DGLC.

www.iai.co.il • mlm_marketing@iai.co.il

Seamless Mission Operation in a GNSS Jammed Environment 
with the ADA Anti Jamming Solution
• High Performance in a single LRU
• Support multi-GNSS & GPS M-Code
• Integrated GNSS receiver or RF add-on
• MIL-STD qualified and suitable for continuous outdoor operation 

(Vibration, Shock, Sand, Dust, Rain, etc.)
• MCAST simulation & testing suite
• One stop shop - design, integration, validation

ADA-O 
GNSS Jam Resistance System
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Today’s Armed Forces require high 
performance navigation, with or without 
GNSS, as well as swifter and more 
accurate pointing. iXblue’s pioneering 
work on Fiber-Optic Gyroscope (FOG) 
technology has revolutionized inertial 
navigation in the last decades, providing 
state-of-the-art performances, low-cost 
of ownership and the highest reliability 
in harsh environments.

FOG technology  
for unrivaled performance
Leveraging 30 years of advanced 
and innovative expertise in Fiber-
Optic technology, iXblue designs and 
manufactures combat-proven FOG-
based Inertial Navigation Units and is 
now recognized as a global leader that 
provides resilient navigation to navies 
and armies worldwide.  

Fiber-Optic Gyroscopes are a technology 
that offers unrivaled performance to land 
platforms by providing measures and 
rotation rates to deliver the platform’s 
attitude, while the data gathered 
by accelerometers are integrated to 
yield speeds and distances. Advanced 
algorithms then use the data provided 
to continuously update the platform’s 
position relative to its starting point, 
along with its attitude (roll, pitch and 
yaw), speed and heading. 

Navigation solutions for the full 
spectrum of land defense applications.
Nowadays, GNSS availability and reliability 
has become a real concern for military 
forces. Spoofing or jamming are common 
practice in warfare environments, while 

iXblue, a global partner for all  
Armed Forces in the fields of undisrupted  
navigation, positioning and pointing.

in some areas of combat, GNSS may 
simply not be available. Therefore, GNSS 
can no longer be the unique tool used 
for precise location on the battlefield 
and the need for all vehicles and troops 
to be able to operate in GNSS-denied 
environments has dramatically grown. 
Inertial Navigation Units are the best 
solution to address this issue.

In the view of this paradigm shift, iXblue 
has developed a full range of Inertial 
Navigation Units (INUs) to respond to 
the integrators and end-users’ new 
challenges. Benefiting from its expertise 
in the naval domain, iXblue has made 
inertial navigation accessible to a wide 
spectrum of land defense applications 
(including Blue Forces tracking, artillery 
launchers, armored and tactical 
vehicles, as well as optronic and radar 
systems). Thanks to the mastering 
of the Fiber-Optic Gyroscope (FOG) 
technology at the core of iXblue’s 
INUs, the company can offer scalable 
solutions, covering broad performance 
needs, from medium grade INUs, 
compact and cost- effective for combat 
and auxiliary vehicles, to high-grade 
INUs dedicated to pointing accuracy for 
howitzers, radars or observation turrets.

All navigation systems produced 
by iXblue are strapdown solid-state 
designed, conceived to withstand 
severe environments such as extreme 
shocks, vibrations, sand, dust or rain and 
provide the robust autonomy, reliability 
and accuracy required by the most 
challenging land operations. Beside 
these operational requirements, iXblue’ 
systems meet industrial integrators 
needs for cost-effective and easy to 
integrate equipment. They share 
strong commonalities with regards 
to hardware, software and interface, 
resulting in significant savings in term of 
integration, installation, configuration, 
logistics and maintenance costs.

The Advans Series, combat-proven 
Inertial Navigation Units
The Advans Series, iXblue’s INUs range 
for Land Forces makes navigating in 

GNSS-denied environments accessible 
to all type of vehicles at a low cost 
of ownership for new and retrofit 
programs. Combat-proven and ITAR-
free, it has been adopted in numerous 
defense programs across Europe, South 
America and the Middle-East, proving 
iXblue’s technology leadership. 

Indeed, through vertical integration, 
iXblue develops, manufactures and 
integrates all critical FOG components, 
as well as accelerometers and processing 
boards, enabling the company to be 
fully independent to adapt, produce and 
export its INUs for the Land Forces. With 
this full mastery of the industrial process, 
iXblue has the capabilities to produce  
for major land defense programs across 
the globe. 

About iXblue
iXblue is a global high-tech company 
specializing in the design and 
manufacturing of advanced marine, 
photonics and autonomy technologies. 
The group in-house expertise includes 
innovative systems and solutions 
devoted to inertial navigation, subsea 
positioning, underwater imaging, as well 
as shipbuilding and test & simulation. 
iXblue technologies support Civil and 
Defense customers in carrying out their 
sea, land and space operations with 
maximum safety, efficiency and reliability. 
Employing a workforce of 650 people 
worldwide, iXblue conducts its business 
in over 60 countries. ¢

For more information, please contact iXblue Netherlands,  
Haarlem : hanswillem.deleeuw@ixblue.com 
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KANON ECHT-SUSTEREN SUCCESVOL 
TERUGGEPLAATST

Op 8 januari jongstleden is het kanon onder niet geringe belangstelling teruggeplaatst op de sokkel in het 
centrum van Susteren. Het oude Duitse anti-tank kanon, een doorontwikkeling van een luchtafweergeschut, 
speelt een belangrijke rol in de evenementen rondom 75 jaar bevrijding.

Kapitein D.J.P.C. (Donny) Demmers 
Hoofd Sectie Communicatie, 
Defensie Grondgebonden Lucht-
verdedigingscommando, Konink-
lijke Landmacht, Ministerie van 
Defensie 

Met het verplaatsen en afleve-
ren van een monumentaal 
kanon hebben de monteurs 

en bergers van 13 Herstelcompagnie 
een bijzondere klus geklaard.
Voor de militairen van het 133 Her-
stelpeloton en 13 Luchtverdedigings-
batterij een uniek trainingsmoment 
dat de nodige voorbereidingen heeft 
gekost.

De steunverlening is via regionale 
contacten van het Defensie Grond-
gebonden Luchtverdedigingscom-
mando (DGLC) tot stand gekomen. 
De Werkgroep Kanon Echt-Susteren 
kwam in contact met Luitenant-kolo-
nel Kuijpers, plaatsvervangend com-
mandant DGLC, die mogelijkheden 
zag om de technische experts van 13 
Herstelcompagnie in te schakelen. 
Het 113 Herstelpeloton levert van-
af de kazerne in Vredepeel steun in 
de vorm van technische expertise in 
de vorm van herstelcapaciteit aan de 
luchtverdedigers van het DGLC. De 
verplaatsing van het kanon leverde de 
militairen van het peloton een mooi 
oefenmoment op.

MONUMENT
Het kanon dat verplaatst is, heeft tijdens 
de Tweede Wereldoorlog aan Duitse zij-
de dienst gedaan. Het is een zogenaam-
de PAK-43, een anti-tank kanon dat zijn 
oorsprong had als luchtafweergeschut. 
Tijdens de bevrijding van Zuid-Neder-
land heeft de plaats Susteren lange tijd 
aan de frontlinie gelegen waarbij het 
zwaar beschadigd is geraakt. Het ka-
non is destijds tijdens gevechten inge-
zet. Nadat de plaats is bevrijd in januari 
1945, heeft de toenmalige Britse com-
mandant het kanon als herinnering aan 
de gemeente geschonken. Werkgroep 
Kanon Susteren riep de steun in van het 
Defensie Grondgebonden Luchtverde-
digingscommando voor deze bijzonde-
re steunverlening.
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LUCHTVERDEDIGERS HERDENKEN GEVALLEN 
MILITAIREN BIJ TARAKAN

Militairen van het DGLC herdachten zondag 19 januari de 215 gevallen KNIL-militairen die in 1942 op brute 
wijze geëxecuteerd zijn bij het eiland Tarakan in Indonesië. De luchtdoelartilleristen van het DGLC vormen 
jaarlijks een erehaag bij het monument op het ereveld in Loenen en houden samen met de nabestaanden 
een daarbij passende ceremonie. In zijn toespraak benadrukte Korpscommandant Luchtdoelartillerie, lui-
tenant-kolonel Jos Kuijpers, het belang om samen de militairen eer te bewijzen, hen te gedenken en op deze 
manier nooit te vergeten. Ook de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht de luitenant-generaal Van Sprang, de 
loco-burgermeester van Apeldoorn, de heer Detlef Siso, en vertegenwoordiger van de Oorlogsgraven Stich-
ting de Heer Johan Theeuwisse woonden de ceremonie bij.

Foto’s: Roger Bruininga Graphics 
Tekst: Kapitein D.J.P.C. (Donny) 
Demmers 

78 Jaar geleden werden de 215 Neder-
landse en Indische militairen van de 
kustartillerie als vergelding voor het 
tot zinken brengen van twee Japanse 
mijnenvegers op zee, overboord gezet 
door de Japanse agressors. De lucht-
doelartillerie zoals die vandaag bestaat 
is voortgekomen uit de kustartillerie. 
Daarom heeft het Korps Luchtdoelar-

tillerie een hechte band met de geëxe-
cuteerde militairen van de kustbatte-
rijen te Peningki-Karoengan.

TARAKAN
Het eiland Tarakan, voor de kust van 
Kalimantan, is ongeveer 2 keer zo 
groot als Texel en vormde een gewild 
aanvalsdoel voor de Japanse troepen. 
Op het eiland werden jaarlijks ruim 6 
miljoen vaten olie geproduceerd. Dat 
was 16% van de totale Japanse jaar-
behoefte. Bovendien had het eiland 
een haven en een vliegveld. De eerste 
Japanse luchtaanvallen vonden vanaf 
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25 december 1941 plaats. Ze namen 
begin januari 1942 in hevigheid toe en 
vormden de voorbode van de Japanse 
invasie. Op 11 januari 1942, vielen de 
Japanners Nederlands-Indië binnen 
en waren de Nederlandse troepen ge-
noodzaakt een dag later op Tarakan 
te capituleren. De 2 kustbatterijen 
te Peningki-Karoengan konden niet 
worden bereikt om het bericht van 
capitulatie door te geven omdat de 
Japanners bij de inval de telefoonlij-
nen hadden doorgesneden. Ondanks 
dat de Japanners dit wisten voeren 6 
mijnenvegers toch binnen. De batte-
rijcommandant, die niet op de hoogte 
was van de capitulatie, liet met succes 
2 Japanse mijnenvegers tot zinken 
brengen waarna de overige 4 sche-
pen zich terug trokken. Toen de bat-
terij steeds verder door de Japanners 

werd ingesloten en de geschutstuk-
ken vernietigd waren, trok de eenheid 
zich terug naar de hoofdmacht. Deze 
hoofdmacht bleek zich overgegeven 
te hebben en was door de vijand als 
krijgsgevangene genomen. Omdat 
een Japanse commandant woest was 
over het vernietigen van hun 2 sche-
pen namen ze 215 krijgsgevangenen 
van de batterij mee naar de plaats 
waar de Japanse mijnenvegers tot 
zinken waren gebracht. Hier werden 
de Nederlands-Indische militairen 
op 19 januari 1942 op gruwelijke wij-
ze met een bajonet vermoord en in 
zee gegooid. Ondanks dat deze mili-
tairen als krijgsgevangenen onder de 
bescherming van het Verdrag van Ge-
neve vielen en bescherming genoten, 
werden zij slachtoffer van deze Japan-
se oorlogsmisdaad.
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CONVOCATIE

OPROEP VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING VOA 2020

Op grond van het bepaalde in artikel 20 t/m 23 van de statuten van onze vereniging roep ik namens het be-
stuur, het erelid, de leden, donateurs en begunstigers op tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene leden-
vergadering, die zal worden gehouden op woensdag 13 mei 2020 op de Legerplaats bij Oldebroek.
De middag en avond worden verzorgd door de leden van de Afdeling VOA Zuid-West. Na de algemene leden-
vergadering en de lunch is er de gelegenheid om het Artillerie Museum te bezoeken.

Om 14.30 uur start het Mini-Symposium met als thema: ‘De operationele grondgebonden vuursteun en –
luchtverdediging na 2020’, dat wordt gehouden met de medewerking van de Wapenoudste der Artillerie, de 
korpscommandanten en de voorzitter VOA als dagvoorzitter. Rond de klok van 17.00 uur is er de verplaatsing 
naar de historische officiersmess, waar een groepsfoto wordt genomen met aansluitend de borrel en het 
diner. Ook de actief dienende collega’s bij de vuursteun en luchtverdediging die (nog) niet zijn aangesloten bij 
de VOA, zijn van harte uitgenodigd voor de lunch, middagprogramma, borrel en diner.

DAGPROGRAMMA
10.00 uur Inloop, Registratie, bijpraten
11.00 uur   De ALV
12.30 uur Lunch
13.30 uur  Bezoek aan Artillerie Museum (op eigen gelegenheid)
14.30 uur   Mini - Symposium
17.00 uur Groepsfoto en aansluitend borrel
18.00 uur Diner
20.00 uur Einde
Tenue: Tenue de Ville

Ontvangst,  Algemene Ledenvergadering, Lunch en Mi-
ni-Symposium vinden plaats in het KEK-gebouw (Geb. 
172). Deelnemers met eigen vervoer worden verzocht om 
te parkeren nabij het KEK-gebouw. Voor deelnemers per 

OV is er busvervoer tussen het NS-station ‘t Harde en de 
LbO v.v.. Voorts is busvervoer op de legerplaats zelf aan-
wezig.

 

AGENDA VAN DE ALV
1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Vaststelling van de notulen van de 71ste, 72ste en 73ste algemene ledenvergadering.
4. Gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2019:
 a. Jaarverslag van de secretaris;
 b. Jaarverslag van de penningmeester en jaarrekening;
 c. Verslag van de kascommissie 2019;
 d. Dechargeverlening leden bestuur voor  het gevoerde beleid.
5. Benoeming van drie leden en een reserve lid van de kascommissie 2020
6. (Her) benoemingen
7. Verenigingstijdschrift Sinte Barbara en VOAWeb.nl 
8. Vaststellen afdeling voor de organisatie van de algemene ledenvergadering 2021 (Afd Utrecht-Noord Holland) en 2022.
9. Rondvraag
10. Sluiting. 
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De oproep met agenda, de notulen van de algemene le-
denvergade-ring 2019, de jaarverslagen, de balans per 31 
december 2019, de staat van lasten en baten 2019 zijn ui-
terlijk vanaf 1 april, na te hebben ingelogd, in te zien op/te 
downloaden/af te drukken van de website www.voaweb.nl. 

Bij eventuele problemen kunt u zich wenden tot de web-
master. Voor hen die niet beschikken over internet zijn de 
vergaderstukken op te vragen bij de secretaris. U wordt 
verzocht de stukken tijdens de vergadering bij de hand te 
hebben. 

U geeft zich op door u, vóór 25 april a.s., digitaal aan te melden via joh.brethouwer@planet.nl  onder vermelding van de 
volgende gegevens:
• Achternaam, evt. tussenvoegsel en voorletters;
• Adres en woonplaats;
• Geboortedatum en geboorteplaats;
• Uw identificatie met het type (paspoort/ID-kaart/rijbewijs) en het nummer;
• Maakt wel/geen gebruik van busvervoer tussen NS station ’t Harde en de LbO v.v.;
• Behoefte aan vervoer op de legerplaats;
• De gewenste optie van deelname (zie onder);
• Dieetwensen,
• alsmede de deelnamekosten van:

• Optie 1  €  0,00  alleen deelname ALV;
• Optie 2  €  0,00  alleen deelname Mini Symposium;
• Optie 3  €  7,50 deelname ALV, lunch;
• Optie 4  € 10,00 deelname ALV, lunch, 

 middagprogramma en borrel;
• Optie 5  € 30,00 ALV en het volledige programma 

 incl. het diner,

• Kosten voor deelname voor NIET VOA leden:
• Optie 6  € 15,00 Lunch, middagprogramma en 

 borrel;
• Optie 7  € 35,00 Lunch, middagprogramma, borrel 

 en diner,

vóór 25 april a.s. over te maken op IBAN:
 NL 37 INGB 0008 1000 18 
t.n.v. Vereniging Officieren Artillerie , o.v.v. ALV 2020. 
Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten bij dit 
uitdagende programma.

Oldebroek, 1 maart 2020
Lkol M. van Weerd
Secretaris.

VUSTCO BEZOEKT KONINKLIJKE STUDENTEN 
SCHIETVEREENIGING (KSS) AMSTERDAM

Op 17 februari jl. heeft Kolonel Hoefsloot (C-VustCo) met Majoor Schotmeijer een duo presentatie ver-
zorgd bij de studenten weerbaarheid in Amsterdam. De presentatie had als thema ‘militair leiderschap’. 

Van oudsher heeft de KSS Amsterdam (in de volksmond: 
Studenten Weerbaarheid) een band met 107de Afdeling 
Veldartillerie. Deze band werd, na opheffing van de een-
heid, overgenomen door achtereenvolgens 14 Afdeling 
Veldartillerie en het VuursteunCommando.

De presentatie vond plaats bij de sociëteit van het Am-
sterdams Studenten Corps aan de Warmoesstraat in 
Amsterdam. Het publiek, bestaande uit ongeveer 40 be-
langstellende studenten, reageerde zeer positief. Bij de 
opening van de lezing was het beeld van militair leider-
schap: ‘directief en jullie dulden geen tegenspraak’. Dit 
beeld is tijdens de presentatie bijgesteld door middel van 
ervaringen uit onder andere Afghanistan.

Na afloop van de duo presentatie was er ruimte voor 
nadere kennismaking en het maken van afspraken voor 
bindingsactiviteiten voor in de (nabije) toekomst.

Tekst en foto: Majoor D. (Dennis) Schotmeijer
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VIERING 343E JAARDAG ARTILLERIE

Donderdag 9 januari stond in het teken van de jaarlijkse traditionele bijeenkomst voor officieren en onderof-
ficieren voor de viering van de 343e Jaardag Artillerie. Aanwezig waren ook een Belgische en Duitse delegatie 
en een aantal genodigden vanuit de Artillery Business Club (ABC).

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

Het middagprogramma begon traditiegetrouw met 
een bijeenkomst waarin de nieuwe Wapenoudste 
der Artillerie (WOA) brigade-generaal Rietdijk 

samen met de Wapen Traditieraad Artillerie (WTRA) af-
scheid nam van de officieren en onderofficieren die afgelo-
pen jaar het Wapen hebben verlaten.

Vanaf 17:00 uur stroomden de bezoekers de officierscanti-
ne en de onderofficierscantine binnen voor de viering van 
de verjaardag van de Artillerie. Na het eerste samen zijn 
was er voor alle genodigden een optreden van de Fanfare 
“Bereden Wapens”. Waar het Artillerielied natuurlijk niet 
mocht ontbreken en velen zongen uit volle borst mee.

Aansluitend hield de WOA zijn toespraak. Een nieuwe 
Wapenoudste en een andere wijze waarop de aanwezigen 
werden toegesproken. Bepaalde gewoonten veranderen 
niet en zoals gebruikelijk werd het telegram dat eerder 
verzonden was aan Zijne Majesteit de Koning voorgelezen 
alsmede het antwoord dat hierop ontvangen was. 

Aansluitend werd de giberne uitgereikt aan de best ge-
slaagde leerling van de VTO KMA LUA en VTO KMA VA.
Bij de onderofficieren werd een cadeau uitgereikt in de 
vorm van een horloge met inscriptie VTO best Man 2019.

Er was een grote opkomst zowel bij de officieren als de 
onderofficieren, ook was er een ruime vertegenwoordi-
ging vanuit het DGLC. Met veel enthousiasme kijken de 
deelnemers terug op een zeer geslaagde, gezellig en goede 
viering van de 343e Artillerie Jaardag.
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BARBARAVIERING VUSTCO 2019
Op 4 december is het de naamdag 
van onze beschermheilige Sinte 
Barbara. Dit wordt jaarlijks bij de 
Artillerie-eenheden gevierd. Uiter-
aard zet het VuursteunCommando 
(VustCo) deze traditie voort en is 
er de Barbaraviering. In het kader 
van het welzijn van het personeel 
is er op deze dag tijd voor ont-
spanning door inspanning. 

Foto’s:  TLNT. V.I. (Victor) v.d. Griendt 
Tekst: Mw. A.M.J. (Anke) Dijkhuizen

De viering van dit jaar stond in 
het teken van de “Highland-
games”. Het doel van deze 

sportdag met alternatieve spelen is 
het verstevigen van de saamhorigheid 
voor al het personeel van het VustCo. 

Elke eenheid gaf zelf invulling aan het 
ochtendprogramma. Om 11:00 uur 
begon het gezamenlijke deel met een 
VustCo appel met het Barbaraverhaal 
op de meteoplaat van de Legerplaats 
bij Oldebroek (LbO). Na het uitbren-
gen van een toost op St. Barbara met 
een glaasje Barbarabitter kon men ge-
nieten van een lunch.

Het middagprogramma stond in het 
teken van de uitvoering van de Hig-
hlandgames. Er waren 10 verschil-
lende spelen waarin werd gestreden 
om de winst. De teams strijden tegen 
elkaar om uiteindelijk een voordeel 
voor hun commandanten te verdie-
nen tijdens het afsluitende Comman-
danten spel.

De avondmaaltijd werd ook dit jaar 
verzorgd door “De Gezellige Braban-
der (DGB)”, er was een gevarieerd 
aanbod van Aziatisch, Streetfood, 
Pizza en friet. Aansluitend kon men 
genieten van en dansen op de muziek 
verzorgd door DJ O&O CLAS.
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Feuilleton

KOLONIALE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD IN 
NEDERLANDS INDIE

Dit jaar herdenken en vieren we 75 jaar bevrijding van het Nazi regime gedurende de Tweede Wereld-
oorlog. Het betekende voor velen echter niet het einde van de oorlogvoering. Bijna naadloos ging het 
Nederlandse leger over in een koloniale onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands Indie. In een  feuilleton 
komen, in dit herdenkingsjaar, de persoonlijke verhalen van  een aantal van deze militairen tot leven. De 
verhalen geven, naast de persoonlijke belevenissen, ook inzicht in het werkveld en de context van het 
optreden tegen irreguliere eenheden, waar deze militairen mee te maken kregen.

In dit eerste deel maken we kennis met de oorlogsvrij-
williger (ovw) soldaat Leo Piek en dienstplichtig sergeant 
Dick van Geffen. En krijgen we inzicht in hun motivaties 
om invulling te geven aan de oproep om als ovw’er c.q. 
dienstplichtige richting de andere kant van de wereld te 
vertrekken.

AUTEUR
Dhr. Erik Becking werd geboren op 27 september 1953 
te Manokwari op Nederlands Nieuw-Guinea, als oudste 
zoon van twee Indo-pioniers. Erik Becking is oud artille-
rieofficier en heeft gediend bij 42AFDVA, 41AFDVA, de 
HOOS, en tenslotte bij 12AFDVA, waar hij na een perio-
de van twintig jaar beroepsmilitair, als commandant van 
de SSVBT afscheid heeft genomen van Defensie. Vrede, 

veiligheid en Defensie hebben altijd in zijn belangstel-
ling gestaan. Nu hij met pensioen is, heeft zijn andere 
hobby opgepakt; Nederlands-Indië en zijn eerste boek, 
een alomvattende familiekroniek gaat een dezer dagen 
naar een uitgever. Het verhaal van Leo Piek en Dick van 
Geffen is onlosmakelijk met zijn familiegeschiedenis ver-
bonden.
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LEO PIEK

Terwijl na de capitulatie van Japan 
in Nederlands-Indië, losgeslagen, 
criminele bendes jacht maakten 
op alles wat Belanda was, werden 
aan de andere kant van de wereld 
vele jonge kerels in dat verre Va-
derland uit hun bestaan gerukt om 
die andere, onbekende landgeno-
ten te hulp te komen. Dat, terwijl 
zij net zelf een oorlog hadden 
overleefd.

Tekst: Erik Becking

Het was feest in Huize Piek in 
die rustige straat van het sla-
perige stadje Noordwijk aan 

het Noordzeestrand. Leo Piek werd 
achttien jaar èn zijn moeder was le-
vend teruggekomen uit het verslagen 
Duitsland. Vader had voedselbonnen 
gespaard, zodat ze aan een rijk gedek-
te tafel een vrolijk feestje konden vie-
ren. Ook de andere, speciale, gasten, 
de drie Joodse dames uit Amsterdam 
hadden eten en drinken meegeno-
men. Tot een paar maanden geleden 
zaten zij hier ondergedoken en kwa-
men vieren dat hun redster haar dap-
pere daden ook had overleefd. 
Zij had haar arrestatie te danken aan 
een buurman, die in het staartje van 
de oorlog, toen zij onder invloed van 
het succes onverschilliger werden, in 
de gaten kreeg dat er naast hem Joden 
werden verstopt en de moffen had in-
geseind. 
Gelukkig had Leo daar op tijd lucht 
van gekregen en wist hij de dames op 
het nippertje in het holst van de nacht 
weg te helpen glippen, en ze uit han-
den van de Joden jagers te houden. 
Mama werd wel meegenomen. Zij was 
niet op tijd met het opruimen van de 
sporen, werd door de moffen gearres-

teerd en naar Duitsland gedeporteerd.
Gelukkig kwam de bevrijding net op 
tijd en konden ze die avond van 7 sep-
tember 1945 met zijn allen het einde 
van alle ellende vieren. Leo zat vol wil-
de plannen. Hij was erin geslaagd aan 
de arbeitseinsatz te ontkomen en had 
in de afgelopen winter diverse toch-
ten naar de boeren in het oosten en 
noorden gemaakt om aardappelen te 
halen. Op zijn gammele fiets midden 
in de nacht door de vrieskou. Eerst 
was het afzien vanjewelste, bevroren 
vingers en tenen, in het pikkedonker 
over de kop slaan en alle aardappelen 
op de tast weer terug zien te vinden. 

Die ijskoude wind! Die griezelige bo-
men, die als vingers van de dood te-
gen de nachtelijke hemel afstaken. De 
constante angst tegen een moffenpa-
trouille aan te lopen. 
Het was zwaar… het was heerlijk… hij 
was ervan gaan houden. Die pijn in de 
benen die alsmaar sterker werden en 
steeds minder pijn deden, waardoor 
hij steeds harder en langer kon fietsen. 

De oorlog was afgelopen, maar in 
Huize Piek geen blijdschap… die 
werd overschaduwd door de zorg 
om Mama die ergens in een Duitse 
gevangenis zat. De nazi’s hadden er 
geen boodschap aan dat zij vrouw en 
moeder was. Misschien pleitte dat in 
dit geval juist tegen haar. Een vrouw 
die een paar Joden voor hen verstop-
te! Daar konden ze geen begrip voor 
opbrengen. 
Gelukkig kwam al snel het bericht dat 
ze het goed maakte en onderweg was 
naar huis. Wat een feest was dat! Dat 
nieuws van die agent in burger! Toen 
Mama terug was probeerden ze hun 
ontwrichte leventje weer op te pakken 
en Leo begon plannen te maken voor 
later. Hij was handig, wat hij met zijn 
ogen zag konden zijn handen maken. 
En hij hield van sport. Al van jongs af 
zat hij op de turnvereniging in de stad 
en hield ervan om al die oefeningen 
weer onder de knie te krijgen. Stie-

Foto 2 Jongen vervoert een gesloopte 
deur als brandhout op een fiets tijdens 
de hongerwinter 1944 (Bron Het Ge-
heugen).jpeg

Foto 1 Straatbeeld met een paneel met anti-Nederlandse propaganda We don’t like the 
Dutch. 1945  (Bron Beeldbank NIMH).jpg
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kem miste hij de spannende nachte-
lijke fietstochten en daarom bleef hij 
dat doen… maar nu met een koplamp 
voorop. En na een paar weken niet 
meer ’s nachts maar overdag. 
Eigenlijk zou hij wel wat willen doen 
met deze vaardigheid, want er was 
niemand van zijn vrienden die hem op 
de fiets kon bijhouden en Leo begon te 
sparen voor een racefiets. Tot iemand 
in de stad een worstelvereniging be-
gon en hij nieuwsgierig een keer ging 
kijken en aan een proefles mee mocht 
doen, en ontdekte dat deze sport hem 
helemaal op het lijf was geschreven. 
Je had geen dure fiets nodig of allerlei 
turnmateriaal, nee, een tegenstander 
was genoeg. De beresterke Leo Piek 
droomde van een carrière als wielren-
ner, maar had voorlopig een sport ge-
vonden waar hij zich helemaal in kon 
uitleven en de toekomst lachte hem 
tegemoet. 
Tot die krantenkop in de kiosk hem 
tegemoet schreeuwde; 

‘IN NEDERLANDS- 
INDIË GEEN VREDE!’

De Jappen waren weliswaar verslagen, 
dat wist hij, maar nu werden onze 
landgenoten belaagd door Sukarno en 
zijn moordenaarsbende. Het bericht 

raakte Leo. Hoe kan dat nou? Het was 
toch vrede? En waar waren de man-
nen van die vrouwen dan? 
Hij kocht die krant en las hoe het in 
elkaar zat. Hoe daar in het Nederland 
aan de andere kant van de wereld vrou-
wen en kinderen werden vermoord, 
verkracht en belaagd door extremis-
ten. Het gevoel van een paar maanden 
geleden kwam in volle hevigheid bij 
hem boven. Dat gevoel van onvrijheid, 
angst, onderdrukking. Daar was hij net 
van bevrijd, maar kon het zich nog heel 
goed invoelen, hoe bang, verdrietig en 
vooral boos hij was geweest toen ze 
zijn moeder weghaalden. 

DAT MAG NOOIT MEER GEBEU-
REN! Daar zou hij wat aan doen! Hij 
was niet voor niets zo sterk!
Hij vond uit dat er vrijwilligers werden 
gevraagd om zo snel mogelijk naar 
Indië te gaan om die weerloze land-
genoten te beschermen. Zijn moeder 
hield hem niet tegen, begreep dat dat 
onbegonnen werk was en Leo meld-
de zich aan. Gelijk na opkomst werd 
hij naar Engeland ingescheept voor 
een militaire opleiding, gevolgd door 
een chauffeursopleiding. Hij zou naar 
Indië gaan als vrachtwagenchauffeur, 
een zwaar groot stuur in zijn sterke 
armen, honderden paardenkrachten 
onder zijn kont, de droom van iedere 
jongen zoals hij. 
Een paar maanden later kwam hij op 
Tandjong Priok aan land en begon 
zijn gevaarlijke werk voor de Aan- en 
afvoertroepen van de KL. Vele van zijn 
collega’s sneuvelden door snipers en 
bermbommen. Leo Piek had een zes-
de zintuig en wist steeds levend van 
iedere rit terug te komen, met een bé-
tje hulp van ene Tukitjo.

TUKITJO REDT SOLDAAT LEO 
PIEK.
Tukitjo was de Javaanse naam van de 
Indische jongen Leo Marks. Nadat 
hun vader door de Jappen gevangen 
was genomen koos zijn Javaanse moe-
der ervoor haar kinderen Javaanse 
namen te geven, zodat zij meer kans 
hadden de oorlog te overleven. De 
Jappen hadden daar geen boodschap Foto 4 Nederlands personeel in opleiding voor Nederlands Indie (Bron Beeldbank 

NIMH).jpg

Foto 3 Wervingsaffiche met de tekst  Meldt U als oorlogsvrijwilliger 1945 (Bron Beeld-
bank NIMH).jpg
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aan en stopten hen toch in een con-
centratiekamp. Zijn moeder, broer-
tjes en zusje in Ambarawa en Tukitjo 
kwam in een klein kamp terecht in de 
bergen van Java. Daar werd hij bevrijd 
door het Indonesische leger-in-op-
richting en trad bij hen in dienst als 
monteur/wapenhersteller. 
Ten tijde van de besprekingen in 
Linggadjati had zijn eenheid de taak 
te zorgen voor 
de veiligheid van 
de Indonesische 
deelnemers. De 
vergadering liep 
op niets uit en 
de eenheid van 
Tukitjo verhuis-
de  naar de voet 
van de Goenoeng 
Slamet, ongeveer 
veertig kilometer 
ten zuiden van 
de kustplaats Te-
gal. Tukitjo werd 
monteur in het 
onderhoudspe-
loton en hielp de 
vooral Japanse 
legertrucks en 
andere voertui-
gen rijdende te 
houden. 
Het was een onrustige, ingewikkelde 
periode, waarin zijn eenheid meer 
oorlog voerde met de Sabilillah dan 
met buitenlandse vijanden. Sabilillah 
waren islamitische strijders die Indo-
nesië niet alleen wilden bevrijden van 
de Nederlanders, maar tegelijkertijd 
moslimstaat wilden maken en ieder-
een die er anders over dacht als vijand 
beschouwden, landgenoot of niet. 
Een paar maanden later resulteerden 
de onderhandelingen in Linggadjati 
toch in een akkoord, maar in plaats 
van orde en rust laaiden de gevechten 
juist weer op. De Hollanders zetten de 
aanval in met hun ‘Operatie Product’, 
en veroverden in een paar dagen tijd 
grote delen van Java op het Indone-
sische leger. De troepen van Sukarno 
waren nog maar amper wakker of een 
‘staakt-het-vuren’ werd afgekondigd 
en nieuwe besprekingen volgden tus-
sen de vrijheidsstrijders en hun bezet-
ter en een grens werd afgesproken, 
een ‘demarcatielijn’, waarachter de 
twee legers zich zouden terug trek-

ken. Zo kreeg de eenheid van Tukitjo 
ook opdracht om zich terug te trekken 
op stellingen bij Wonosobo. 
Maar daar voelden de Islamieten niets 
voor. Zij wilden geen grondgebied 
prijsgeven alleen maar omdat Sukarno 
dat had afgesproken en de onderlinge 
oorlog laaide op toen zij probeerden 
de terugtrekkende TNI-troepen tegen 
te houden, waardoor de absurde zich 

voordeed dat de eenheid van Tukitjo 
kreeg van pas uit Nederland overge-
komen Hollandse soldaten om zich 
een weg door de linies van de Darul 
Islam te vechten. 
Bij één van die gezamenlijke optre-
dens reed Tukitjo met zijn repara-
tiewagentje achter een colonne TNI 
trucks aan. Hij was in opperbeste 
stemming, zijn maten hadden van-
morgen voor hem gezongen, stilletjes, 
want het was oorlog met de Darul 
Islam en hij zou vanavond misschien 
zijn familie terugzien. 

Met die gedachte zag hij om de bocht 
een Nederlandse legertruck in de 
berm staan. Hij had duidelijk pech 
en liep gevaar in handen te vallen van 
de moslims. Tukitjo stopte achter de 
wagen en vroeg wat er aan de hand 
was. Er was een steekas gebroken, de 
wagen kon niet verder en de jonge 
soldaten waren in paniek omdat het 
krioelde van de islamieten. De chauf-
feur zag dat hij met een monteur te 

maken had en vroeg of hij raad wist. 
Voor het eerst in lange tijd hoorde de 
jonge Marks weer Nederlands spreken 
en zijn hart maakte een sprongetje, 
deze soldaten waren dus zijn vijanden 
en tegelijk zijn landgenoten. Volledig 
in verwarring dook hij onder de truck 
en zag wat het euvel was. Hij had toe-
vallig een reserve as van dit soort in de 
achterbak liggen, maar die zouden ze 

zelf ook wel eens 
nodig kunnen 
hebben.

Zou hij deze Ne-
derlanders hel-
pen? Wat als hij 
het niet deed? 
Waren ze op-
gewassen tegen 
die bloeddorsti-
ge moslims? Hij 
kwam onder de 
wagen vandaan 
en stond tegen-
over de chauf-
feur. Een jongen 
net iets ouder 
dan hij, in een ge-
vechtspak van de 
vijand, een klein 
mannetje want 
hij was maar 

ietsje groter dan hij, en behoorlijk ge-
spierd, een sterke knaap dus, met een 
boksersneus, dus niet zomaar iemand, 
eerlijke blauwgrijze ogen keken hem 
smekend aan... 
‘Ik heb toevallig zo’n as achterin lig-
gen’, zei hij in langzaam Nederlands, 
moeite met het vinden van de juis-
te woorden, de eerste Nederlandse 
woorden in zoveel jaren. Het gezicht 
van de Hollander klaarde op. 

‘Jongens, hou de boel in de gaten... 
we gaan de wagen repareren.’ Samen 
liepen ze naar het servicewagentje en 
groeven de as onder alle andere re-
servedelen uit. Een grote krik leek in 
de sterke handen van die Hollandse 
soldaat een speelgoed dingetje. Hij 
plaatste het apparaat en begon de 
truck omhoog te krikken terwijl Toe-
kitjo naar de cabine liep om te con-
troleren of de handrem goed was aan-
getrokken, wat natuurlijk het geval 
was. Hij liet een paar blonde jongens 
grote stenen als extra veiligheid voor 

Foto 5 Nederlandse militairen maken tijdens Operatie Product een explolief onschade-
lijk. 1947 (Bron Beeldbank NIMH).jpg
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en achter de wielen leggen en begon 
samen met de chauffeur aan de repa-
ratie van het vijandelijke voertuig. 

Na een half uurtje gezamenlijk zwoe-
gen zat de nieuwe as eronder en kon-
den ze allemaal doorrijden. Bezweet 
en onder het vuil en smeer stonden de 
twee vijanden naast de truck. 

‘Bedankt... hoe heet je eigenlijk?’ 
‘Ik heet Tukitjo... en jij?’
‘Leo... Leo Piek... bedankt Tukitjo... dit 
zal ik niet snel vergeten.’  

Tukitjo hoorde iets bekends, hoorde 
zijn eigen naam maar liet niets mer-
ken. 
‘Graag gedaan Leo Piek... ga nu maar 
gauw verder... de Darul Islam komt 
eraan.’
De jonge kerels schudden elkaar de 
hand en renden naar hun voertuigen 
om er als een haas vandoor te gaan. 
Tukitjo had uiteraard geen idee dat hij 
met deze ridderlijke daad misschien 
wel het leven van zijn broertje Guus 
en zusje Stans had gered.

DICK VAN GEFFEN
Toen Dick van Geffen zich meldde 
op de Snijderskazerne te Nijmegen, 
klommen op datzelfde moment aan 
de andere kant van de wereld mensen 
uit een Japanse legertruck, wier levens 
hij zou redden. 

Daar stonden ze met zijn vieren. Uit-
gespuugd door de vrachtwagen en 
pijn in de botten die nergens door 
vlees werden beschermd. Het schok-
ken en stoten op de houten soldaten-
bankjes had vooral Mama Augustine 
zeer gedaan. De truck reed weg en zij 
moest met haar kinderen Dolf, Stans 
en Guus maar zien of ze onderdak 
konden vinden daar in dat Bersiap-
kamp in het dorpje Tambi in de ber-
gen bij Wonosobo op Java. Zij werden 
opnieuw opgesloten. 

Het was mei 1946 en al een jaar vre-
de in Nederland. De moffen waren 
verslagen en Dick van Geffen had 
daar zijn steentje aan bijgedragen. Nu 
moest hij zijn dienstplicht vervullen 
en meehelpen aan de bevrijding van 
dat andere deel van Nederland, want 
daar was het nog volop oorlog. Dick 
was een kritische jongeman, een zelf-
standig denker die overal een mening 
over had, zo ook over onze koloniën 
in de tropen. 

Dick had net de oorlog meegemaakt, 
waarbij hij en zijn landgenoten had-
den gevochten om onder het juk van 
de bezetters uit te komen en wist als 
geen ander hoe het voelde om on-
derdrukt te worden in je eigen land. 
Daarom begreep hij volledig waarom 
Sukarno en zijn volk onder het juk van 
de Nederlanders uit wilden komen. 

Dat zijn eigen land zo gemakkelijk 
onder de voet was gelopen door de 
moffen was de schuld van die ‘he-
ren’ politici, die dachten weer net zo 
gemakkelijk weg te komen als vijf-
entwintig jaar daarvoor. Dick zag al 
vroeg in dat de mensen die het voor 
het zeggen hadden in de politiek van 
een bepaald slag waren. Dat waren lie-
den die het achter de elleboog hadden. 
Die met mooie praatjes hun kiezers 
lieten geloven dat zij alles deden uit 
landsbelang terwijl voor hen eigenlijk 
maar één ding gold; ikke, ikke, ikke... 
Zij waren meesters in het inpakken 
en verbergen van het echte motief in 
prachtige volzinnen over hun nobele 
nep doelen. Het ging de smiechten 
om de stemgerechtigden te plezieren 
en ervoor te zorgen dat zij hun stem 
uitbrachten op hèm en zijn partij. 
Heerlijk, dat pluche en de vergoeding 
die daar tegenover stond. Daar kon je 
maximaal van leven met een minima-
le inspanning. Dick wist ook wel dat 
er uitzonderingen waren, mensen die 
echt de politiek bedreven uit idealis-
me en de intrinsieke motivatie het 
land en zijn bevolking te dienen. Maar 
ernaar gevraagd kon hij er geen noe-
men. Ja, af en toe leek een nieuwko-
mer uit het juiste hout gesneden, ging 
bombastisch tekeer tegen alles wat er 
misging in het land en de wereld, leek 
zich het lot van de minderbedeelden 
echt aan te trekken en leek zeer op-
recht. 
Maar zodra het pluche het achter-
werk omsloot verdwenen die idealen 
als sneeuw voor de zon en paste de 
nieuwkomer zich razendsnel aan zijn 
nieuwe habitat aan. De kwaliteiten 
die bestuurders moesten bezitten om 
zoiets groots als een land te besturen, 
waren significant anders dan de kwali-
teiten die nodig waren om een plaats-
je in de politieke top te verkrijgen, om 
tot de elite te behoren en beleid te 
mogen of beter ‘moeten’ maken. 
De opoffering, oprechte dienstbaar-
heid en zelfverloochening gekoppeld 
aan strategisch inzicht in een zich 
snel ontwikkelende wereld met overal 
grote gevaren op de loer, stonden een 
carrière in de politieke slangenkuil in 
de weg. Zodoende kwamen er wetma-
tig de verkeerde figuren bovendrijven 
die de macht kregen om een land te 
besturen. 

Foto 6 De Indonesische president Soekarno en enkele andere Republikeinse politici na 
hun arrestatie door militairen van het 5e Bataljon van het Regiment Stoottroepen 1948 
(Beeldbank NIMH).jpg
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Dat was in de ons omringende landen 
al vaker gebleken, met de laatste keer 
desastreuze gevolgen, dat was in ons 
landje niet anders! Alleen sluwe ei-
genheimers bereikten de top. 
De jonge Dick van Geffen kon diverse 
bewijzen aandragen voor zijn ziens-
wijze, waarin hij niet de enige was, 
maar die vooral werd gedeeld door 
nette mensen die hard werkten om 
hun gezin te onderhouden en geen 
zin en tijd en talenten hadden om 
overal tegen te schreeuwen. 
Eén van de duidelijkste voorbeelden 
van onkunde was in zijn ogen wel het 
feit dat Nederland zijn defensie hier 
te lande èn in de tropen zo had laten 
versloffen. De elite zag de gevaren niet 
omdat zij bezig waren met hele ande-
re zaken. Ja, als het mis ging bezaten 
zij over de talenten om de schuld bij 
anderen te leggen en zelf buitenschot 
te blijven. Daar waren zij zo goed in, 
dat zij ondanks alles aan de macht 
bleven en de verkeerde situatie maar 
bleef voortduren. 
Hoe geweldig het democratische sys-
teem ook was, het werd uitgevoerd 
door mensen. En diegenen die sluwer 
en crimineler waren dan de rest, wis-
ten de zwakke punten van dit op zich 
goede systeem te vinden om boven te 
komen drijven door ‘goed’ gebruik te 
maken van die systeemfouten. 
Het struisvogelbeleid van de jaren 
dertig lag ten grondslag aan de een-
voudige overrompeling van ons landje 
in Europa en van onze prachtige ko-
loniën. We waren als weerloze dodo’s. 
De gevolgen waren vernietigend. Die 
troffen de elite echter niet, want tot 
de groep eigenschappen om goed 
voor zichzelf te zorgen behoorde ook 
het talent om een ontsnappingsroute 
klaar te hebben. Zij wisten altijd als 
ratten het zinkende schip op tijd te 
verlaten, ook weer onder het piepen 
van allerlei vaderlandslievende tek-
sten om de echte slachtoffers, hun 
kiezers, zand in de ogen te strooien 
en de schuld bij anderen te leggen, zo 
dacht Dick. 
Zo zat Nederland, nadat onze be-
schermheren ons hadden bevrijd, 
in een situatie waarin het zelf niet 
in staat was soldaten op te leiden en 
moest het gebruik maken van de faci-
liteiten die de Britten ons boden. Na-
tuurlijk zagen de verantwoordelijken 

nú wel dat het nodig was je bezit te 
beschermen, en natuurlijk werden als 
reactie op de enorme miskleunen met 
paniekvoetbal de nodige maatregelen 
getroffen, maar een basis ontbrak om-
dat de fouten fundamenteel waren. 
Voor de verdediging van het moeder-
land zelf was de noodzaak om ver-
sneld een weermacht op te bouwen 
niet echt nodig, in de koloniën werd 
die noodzaak wèl dubbel en dwars ge-
voeld. 
Daar werden de landgenoten afge-
slacht door de inheemse bevolking, 
die dachten dat kolonialisme geen 
rechtvaardige manier was om als vol-
ken met elkaar om te gaan. 

En Dick vond dat ze daarin volkomen 
gelijk hadden. Dat vond hij al toen hij 
als scholier op de MULO zat en die 
mening werd alleen maar versterkt 
in de tijd dat hijzelf onder de moffen 
tirannie gebukt ging. De strijdmacht 
die nodig was om de Sukarno’s in hun 
hok terug te jagen en om de vrouwen 
en kinderen tegen hen te beschermen, 
wás er niet. Die was al in de jaren der-
tig wegbezuinigd, waardoor de Jappen 
met twee vingers in de neus de ont-
zettend rijke buit van Nederland kon 
afpakken en waardoor nu alle overge-
bleven weerbare mannen in concen-
tratiekampen waren uitgehongerd en 
nauwelijks in staat waren één van de 
oude, van de Engelsen gekregen ge-
weren, omhoog te houden. 

Maar dat deden ze wel! En waren ook 
zeer succesvol! Maar dat was slechts 
te danken aan hun bezorgdheid om 
geliefden, hun vaardigheden, taaiheid 
en liefde voor hún vaderland, dat níét 
aan de Noordzee lag, maar daar in de 
tropen. 
Ondanks het ‘geweldige’ geopoli-
tieke beleid van hun zogenaamde 
vaderland! Helaas waren zij dankzij 
dat beleid met véél en véél te weinig. 
Daarom waren er reeds bataljons 
Oorlogsvrijwilligers gestuurd om hen 
te helpen en werd er in Nederland on-
der stoom en kokend water een leger 
op de been gebracht om de elite hun 
speeltje en hun melkkoe, de Gordel 
van Smaragd, terug te laten winnen 
op de extremisten, de terroristen en 
pemuda’s en peloppers die om hen 
onbegrijpelijke redenen niet inzagen 
dat zij toch veel beter af waren als Ne-
derland daar de baas bleef.

Foto 7  Spandoeken met felle aanklachten tegen de excessen van de Republiek Indonesie 
1947 (Bron Beeldbank NIMH).jpg

Foto 8 Geweld in Nederlands Indie 
(Bron NOS).jpg
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Met enorme tegenzin gaf Dick van 
Geffen gehoor aan de oproep van het 
Ministerie van Oorlog. De drie jaar ge-
vangenisstraf trok hem echter minder 
aan en natuurlijk was het nodig om al 
die vrouwen en kinderen te bevrijden 
uit handen van die vrijheidsstrijders. 
Bovendien beloofde het een avontuur 
van ongekende proporties te worden 
en het belangrijkste, hij was geen mie-
tje. 
Zo zocht en vond hij de motivatie om 
er maar het beste van te maken en 
werd hij door zijn officieren geselec-
teerd voor de onderofficiersopleiding. 
In Nijmegen werden de basisvaar-
digheden aangebracht en op de ka-
derschool in de Harskamp op de Ve-
luwe zou de jonge van Geffen verder 
worden opgeleid tot sergeant. Al snel 
kreeg hij te maken met de rare dingen 
in een Nederlands leger. De basisop-
leiding in Nijmegen werd uitgevoerd 
door kader dat onmiddellijk na de 
oorlog in Engeland op Britse leest was 
opgeleid. Zodoende zaten er bij de 
exercitie nogal wat verschillen met de 
rest van het Nederlandse leger. Dick 
moest in de Harskamp dus allereerst 
de verkeerde dingen afleren om nieu-
we aangeleerd te krijgen. Zonde van 
de tijd vond hij dat en heel dom dat er 
niet op hoger niveau werd vastgesteld 
welke exercitie er voor het hele leger 
zou gelden. Dat zou het functioneren 
van het leger als geheel ten goede ko-
men, want de eenheden stonden toch 
niet op zich! 

LEESTIP
Het Britse Royal United Services Institute for 
Defence and Security Studies (RUSI) heeft in No-
vember 2019 een interessante paper uitgegeven. 
De titel luidt: ‘The Future of Fires, Maximising the 
UK’s Tactical and Operational Firepower’.

Het RUSI stelt dat de modernisering van de vuurkracht 
op land in het Verenigd Koninkrijk (VK) een top priori-
teit moet zijn. Afschrikking is een groot deel van hun 
(en ons) veiligheidsbeleid. Door het niet hebben van een 
geloofwaardige vuursteuncomponent mist het VK een 
sleutelelement voor de uitvoering van dit beleid.

WAT STELT RUSI VOOR?
Modernisering betekent niet enkel bestaande platfor-
men vervangen. RUSI onderkent vier trends die het le-
veren van vuursteun beïnvloeden:
1. Diepte (Range), 50% tot 100% toename rond 2040;
2. Toename effectiviteit (PK, probability of kill) van munitie;
3. Snellere ‘sensor to shooter’-links, naar een groot aantal 

vuurmonden;
4. Defensieve maatregelen (protected nodes op het gevechtsveld).
Naast bovenstaande trends stelt RUSI dat er een her-
overweging moet komen voor het gebruik van cluster-
munitie. De morele bezwaren om clustermunitie te ge-
bruiken worden minder relevant aangezien het aantal 
blindgangers kleiner wordt. Bovendien: clustermunitie 
wordt in het geval van oorlog veelvuldig gebruikt door 
Rusland en de VS. Het zou een tactisch bedenkelijke zet 
zijn om het dan zelf niet te gebruiken. RUSI stelt zelfs 
dat zonder deze munitie het VK ‘outranged, outgunned 
and thereby defeated in detail by Russian formations’ 
wordt.
Op divisie-niveau spreekt RUSI van een geloofwaardige 
vuursteuncomponent (divisional fires group) met mini-
maal de volgende samenstelling:
• een batterij anti-tank middelen per bataljonstaak-

groep;
• een batterij 120mm (self propelled) mortieren per ba-

taljonstaakgroep;
• 72 155mm houwitsers inclusief pantser doorborende 

clustermunitie;
• een afdeling(+) MLRS systemen met bovenstaande 

capaciteit en lange afstand precisie raketten;
• een robuust C2 systeem en logistieke ondersteuning.

De gehele publicatie is te vinden op: 
https://rusi.org/publication/occasional-papers/futu-
re-fires-maximising-uks-tactical-and-operational-fire-
power  
U kunt ook RUSI.ORG bezoeken en op ‘all publications’ 
klikken.

Maj. D. Schotmeijer

Foto 9 Gevechtsopleiding van Neder-
landse militairen voor Nederlands-In-
dië. Excercitie onder leiding van een 
onderofficier 1946 Engeland. (Bron 
Beeldbank NIMH)
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NORWAY IS THE FIRST NATO COUNTRY TO HAVE 
UNIVERSAL CONSCRIPTION

This article will present some opinions in short about the system where women now are obliged to do service 
in the Norwegian Armed Forces (the Norwegian name: Forsvaret). There are also opposite opinions from 
competent hold about “Conscription as an ideology”, about how the training is organized, how it affects the 
operational readiness when a significant portion of the time spent on training soldiers is done at a standing 
military unit and not at a separate recruit training camp, but that’s another story.

Walter Christian Håland, Major (ret.) 

CONSCRIPTION
The conscript system is a mainstay in the defence of Nor-
way. In a sparsely populated country with large areas of 
land and a special long coastline, Norwegian security de-
pends on that whole generations are supporting the Ar-
med Forces. The law: Every state citizen is generally equal-
ly committed for some time to protect the Norwegian 
home land, irrespective of birth or fortune, Constitution 
law, § 119. Conscription ensures the Armed Forces opera-
tional capability through general conscription and service 
duty. Conscription is ensuring the Armed Forces appropri-
ate manning, and facilitates that soldiers can be used so 

that the Armed Forces national and international’s tasks 
are accomplished and it safeguards the conscripts and tho-
se for compulsory service. The law applies to compulsory 
service in the Armed Forces and the rights and obligations 
attached to it. Anyone who has conscription, military em-
ployees and others who have signed a contract for service 
with the Armed Forces, has service duty. Compulsory ser-
vice is the duty of Norwegian citizens and foreign natio-
nals in accordance with § 6 to serve in the Armed Forces 
if the Armed Forces in peace and war, if they are found to 
be fit for duty. Service obligation is the obligation of peace 
and war to perform the tasks the Armed Forces assigns, in 
the position and at the point the Armed Forces decides.
The mandatory military service for men is from the age 
of eighteen to forty-four years of age (from eighteen to 
fifty-five years of age for officers); seventeen years of age 

A Norwegian woman soldier from the border company on patrol on the Norwegian side of the Russian border. The borers are patrolled/
guarded all year, all days and all time. Photo: Fredrik Ringnes/Forsvaret
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for male volunteers and from sixteen years of age in war-
time. Conscription is 19-month service with 12-month ba-
sic military service obligation. When the conscripts have 
completed their basic military service, they are transferred 
to the Army conscripted reserves (for the Army’s part). 
Here they are listed for three years before passing on to the 
Home Guard. The Army conscripted reserves constitutes 
a trained soldier pool that the Army can draw personnel 
from if crisis or war occurs in an “unfavourable” time in 

relation to the training level of those already in military 
service. The first year in the Army conscripted reserves, the 
soldier will be earmarked for the last service position he or 
she had.  For example, soldier no 111, done the basic milita-
ry service as a driver on an Infantry Combat Vehicle, will, if 
he/she had to be called back from the Reserve the first year, 
he/she will be ordered straight into his/her old vehicle as 
the driver. In year two and three he/she stands in the Re-
serve as driver (for then there is a soldier who still has less 

The Norwegian Armed Forces - Operational Structure
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experience than no 111). All soldiers in the Army are listed 
in the Army conscripted reserves. That is not the same as a 
mobilization force, because the volume is not bigger than 
one brigade totally. If needed, the Armed Forces could keep 
a greater depth in the organisation than what is directly on 
the paper. Around 50% of the conscripts are enrolled in the 
Home Guard, for a 7-month period of service duty, spread 
out over many years.

WOMEN IN THE ARMED FORCES
The Norwegian Parliament approved a law in 1951 that wo-
men could be trained in special services, but not in the use 
of weapons. A woman “Armed Forces Committee” was in 
1953 established in order to adapt the service for women. 
The organisation proposal for the adaption of the service 
of women was approved in 1957. In 1978, the former vo-
luntarily organisation “Women in the Armed Forces” was 
transferred to ordinary military personnel service. An 
amendment of the law in 1979 resulted in that women, 
who voluntarily chose to serve in the Armed Forces, also 
were imposed to meet for mobilization and service duties. 
Profession gender equality was introduced in the Armed 
Forces in1985. All restrictions on women’s service were re-
moved, and all schools in the Armed Forces were opened 
to women. Women, who wanted to do ordinary military 
service, had to sign a separate declaration of acceptance, 
after which they received conscript status equal with men. 
On 14 June 2013, exactly 100 years after Norway introdu-
ced full voting rights for women, the Norwegian Parlia-
ment voted to adopt conscription for women as well as for 
men. – 
“This is an historic day for equality and for our armed for-
ces”, said Norway’s Defence Minister Ine Eriksen Søreide. 
“With that decision, Norway is the only European coun-
try with an active practice of gender-neutral conscription. 
This is important for two reasons. Male-only conscription 
is out of synch with the rest of society. All citizens shall 
have the same rights and obligations, regardless of sex. Se-
condly, in order to secure our operational capabilities in 
the future we need to recruit the best, and we need diversi-
ty. Therefore we cannot limit our recruitment to the male 
half of the population”, said the Defence Minister. This 
does not, however, mean that all women must serve in the 
military. Norway’s armed forces have an annual require-
ment for 8-10.000 conscripts out of a total of 60.000 men 

Earning the beret. The Norwegian Army’s Officer Candidate 
School’s “beret run” 2015 was held 10-11 September at the Mi-
litary Camp Rena. The candidates had to finish the run with 
good results in order to deserve to wear the Army’s beret, and 
at same time, but it would help to build identity and enhance 
their self-esteem and confidence. To achieve this, they were put 
into situations that challenged their physical and mental limits. 
The end of the run was formally announced by a parade where 
the Norwegian Army’s pledge of allegiance was performed for 
the student by the Commander of the Norwegian Army’s Offi-
cer Candidate School, Lt Col Atle Molde.
Photo: Anette Ask/Forsvaret

Military police, Major Sigrid Engebretsen-Skaret talks to the 
female recruits – day one. Photo: Torbjørn Kjorvold/Forsvaret

“beret run” Photo: Anette Ask/Forsvaret

”Day two - finish” Photo: Anette Aske/Forsvaret
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and women in the relevant age group. Recruitment is alrea-
dy high and increasing, and the number of applicants each 
year exceeds the needs of the Armed Forces. “We do not 
adopt conscription for women because we need more sol-
diers, but because we need the best, no matter whom they 
may be”, said the Defence Minister, and added:  “High-tech 
equipment alone does not make for a modern military; we 
also need a modern and diverse organisation with different 
people, skills and perspectives”. (It’s every year more con-
scripts than the military service need. Therefore, there is a 
large part of conscripts who never do service. They are still 
conscripts, and they can be called into the Armed Forces if 
Norway is in a situation of crisis or war.) Military service 
in the Norwegian Armed Forces for women was until 2014 
voluntarily in peacetime. Norway like many other coun-
tries, has already plenty of experience with female fighters, 
having opened the Armed Forces to women volunteers 35 
years ago, but Major General Kristin Lund, was the United 
Nations’ first-ever female peacekeeping force  commander. 
She was one of the first women to enlist in 1980. 
In 2014 the Special Forces also created an all-female troop, 
called Jegertroppen (Hunter platoon). This is a test project, 
but the experiences so far are very good. The project has 
also attracted a lot of attention from Norway’s partners 
and allies. 14 October 2014 Parliament passed the new law, 
making conscription for both genders; and the Norwegian 
law as of January 2015, gave Norwegian men and women 

equal rights and duties when it comes to protecting Nor-
way. Norway is the first NATO country to do so. “The new 
law means equal rights and duties for men and women. In 
this way the Armed Forces will reflect the Norwegian soci-
ety in a better way,” says Norwegian Chief of Defence, Ad-
miral Haakon Bruun-Hanssen. He says female conscripti-
on will strengthen the Armed Forces: “Now we have twice 
as many people to choose from. This will make it easier 
to direct motivated personnel and the right expertise to 
our different tasks and positions,” said Bruun-Hanssen, 
and added: “Women in the Norwegian Armed Forces are 
nothing new, so for us this is only a natural development. 
For several years we have worked to increase the share of 
women, and with great results. I am sure the new law will 
speed up this process”, said the Chief of Defence. 

From the beginning of 2015, the Norwegian Armed For-
ces Personnel and Conscription Centre (Forsvarets per-
sonell- og vernepliktssenter) had an exceptionally hectic 
schedule, sending out conscription letters not just to the 
usual 32,000-odd 17-year-old boys but to their female con-
temporaries as well. As mentioned before, by conscripting 
girls, the Armed Forces get double the number of potential 
soldiers, which means sending conscription letters to all 
63,000 Norwegian 17-year-olds, inviting them to complete 
an online questionnaire. So of course that enables a bet-
ter selection. Based on the results, the armed forces invite 

The driver on this Infantry Combat Vehicle is soldier no 111. After having done her basic military service, if she had to be called back from 
the Reserve the first year, she will be ordered straight into her old vehicle as the driver. In year two and three she stands in the Reserve 
as driver (for then there is a soldier who still has less experience than soldier no 111).
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20,000 boys and girls for interviews as well as physical and 
psychological tests; of them, it will be selected 10,000 to 
train as soldiers. While the young women accounted for 
only 17 per cent of those who completed the common mi-
litary service in 2015, the universal conscription this year 
has pushed the share up. Today 14 per cent of the soldiers 
in the initial military service are women. This percentage 
is set to grow over the next years. In this year’s summer 
attendance, the biggest in the Armed Forces, women con-
stituted 33 per cent of all the conscripts. It’s really quite 
logical, and it emphasizes that in the Armed Forces it is 
not just about physical challenges and testosterone. In the 
Armed Forces it is as much about use of wisdom and good 
solutions. In 2016, the Armed Forces also established a new 
personnel system for non-commissioned officers, the spe-
cialist corps. The specialists follow a rank scale from OR1 
to OR9 – comparable to the NATO structure. The new 
system has been described as the greatest change in the 
Armed Forces since the creation of the Army in 1628.

JULY – AUGUST 2016 THE FIRST MIXED-GENDER 
CONSCRIPTS
In the July and the August session, 4131 conscripts were 
summoned for initial service, 2834 for the Army, 590 for 
the Navy and 707 for the Air Force. 32.7 per cent of the 
nineteen years young persons that meet were women, in-
cluding all age groups, that means about 26 per cent wo-
men. That percentage was clearly a higher proportion than 
the Armed Forces had imagined. The young women that 
were showing up are to do service in the military police, in 
His Majesty the King’s Guard (an Infantry Battalion with 
160 employees and 1200 conscripts), in the Navy, in the 
Air Force and other duties in the Army; plus some more. 
The infrastructure is not built for all this, in some units the 
girls have to share the room with boys. Experience shows 
that’s no problem. In the field there are no differences 
whatsoever.

PRESENT AND RETIRED TOP RANKING OFFICERS 
ARE IN UNISON ENTHUSIASTIC FOR WOMEN IN 
THE ARMED FORCES
These include formers Commander of the Norwegian 
Joint Headquarters, Vice Admiral Jan Reksten (ret.), and 
Major General Gullow Gjeseth (ret.), who said:  “It was at 
high time when the female conscription came. This is a po-
sitive development for the Armed Forces which I rejoice” .

BELIEVES IT WILL BE A BETTER MIX
“……. .. said that the Armed Forces become better. That 
sounds reasonable. When you take in the best, regardless of 
gender, it is natural that the Armed Forces become better. 
Women also have other good qualities than men, so overall 
I think it is a good mix in the Armed Forces “, said Gene-
ral Sigurd Frisvold (ret.). The General was Chief of Defence 
from 1999 to 2005. However, he has one objection: “The 
question is what they mean by better. In my view, one must 
still maintain high physical standard. It has not been easier 
to be an infantryman or on board a naval vessel or an air-
craft. Physical endurance has a great importance,” he said.

CRUCIAL FOR OVERSEAS OPERATIONS
Major General Opedal, the former Norwegian Army In-
spector General, advocated for a gender neutral conscript 
basic service already in 2012: “My point has been that we 
do not look at gender in the Armed Forces. It should not 
have anything to say whether one is a male or a female,” 
he said. He also believes that more women in the Armed 
Forces will raise the military standard. “Presence of female 
soldiers, especially on operations abroad, is crucial. Men 
do not reach out to large parts of the population in many 
places, because of cultural differences and other factors. In 
those cases more women soldiers strengthens clearly the 
operational quality. I also think it will raise the standard on 
domestic operations,” said Opedal.

WHAT A JOURNALIST WROTE
Journalist Sveinung Berg Bentzrød wrote commentary 
article in one Norwegian newspaper. He was a conscript 
who met for service in the Armed Forces in 1980. This 
author uses some of his comments here. He writes that 
the contrast with his meeting at the recruit camp in 1980 
(unofficial market “Men [only]”) is big compared with this 
summer‘s 2016 - attendance. “One in three of the 1997’s 
cohort, who met for the start of their military basic ser-
vice are women. The feelings among them seem to be: Are 
we good enough? How tough is really the service? What 
is needed not to be sent home? How many days can we 
hope for being in the field? We are doing this in order to 
break some boundaries, learn to know ourselves! They 
have not struggled to fit for the Armed Forces as an obliga-
tory exercise, or to please their parents; they will enter to 
test themselves. Many have been fascinated by the adver-
tising for the military service: “On boundless sea. Hidden 
away in the forest and nature - High up among the clouds. 
Across Norway makes conscripts an important job to en-
force Norwegian sovereignty.” And: “As a soldier in milita-
ry service, you will get many exciting opportunities ... You 
will gain experience that is sought after in the communi-
ty.” Greetings from the Armed Forces and the ubiquitous 
slogan” For all we have. And all we are.” ………..

A woman soldier from the Quick Reaction platoon/Pasvik 
Company/Norwegian Army Border Guard at the Garrison in 
South-Varanger, Finmark, close to the Russian border. Photo: 
Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
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EXPECTATIONS
………. . “However, will young women and young men who 
now meet with their great expectations be excited during 
military service in 2016/2017? That is not given for sure. 
For just now, when the availability of the best young hu-
man minds is better than ever, the Armed Forces have to 
save money. With a variety of acute savings, which normal-
ly means fewer exercise days and a little fewer live practi-
ce firings, it will lead to less activity. Meanwhile, it is also 
increasingly less room for conscripts in some of the most 
“action-packed” and exciting roles in the military caused 
by weapon systems that are so advanced that they are to be 
handled by professional soldiers. If the service for a soldier, 
for example at His Majesty The King’s Guard, is filled with 
pretty boring months, is dominated by guard- and security 
duties, or the soldier did not get a close encounter with 
either some spectacular scenery or nature, boundless sea; 
and also experienced no personal barrier breaking, it could 
lead to demotivation for further service in the Armed For-
ces. Well, then Armed Forces have lost. To get the young 
person motivated to continue service in the military, is 
from the military side a crucial function by conscription.”

THE CONSCRIPTION SYSTEM IN NORWAY IS TO BE
The Armed Forces have developed a mix with conscripts 
and several enlisted soldiers. In addition, there is establis-
hed a specialist corps that is an officer corps on the lower 

level that will build upon heavy operational experience and 
expertise. During the military service the conscripts will 
get a monthly payment of 5,000 Norwegian kroner and a 
bonus of 32,000 Norwegian kroner after completing the 
service. Public subsidy for eventual unavoidable housing 
rental expenses and interest payments, two (2) additional 
points added to education result and the opportunity to 
resume subjects from high school. For example the Tele-
mark Bataljon (Telemark Battalion, TMBN) is a mechani-
zed infantry unit of the Norwegian Army. It was establis-
hed in 1993, and is a part of Brigade Nord and stationed at 
Rena, Norway. The battalion consists of five companies/
squadrons. The battalion is manned with around 470 full-
time professional soldiers. Also one field artillery battery 
is manned with professionals. A full enlisted army would 
cost at least 1.8 billion more Norwegian kroner per. year. In 
addition, conscription results in trained personnel to the 
National Guard and the Army reserve. The Army therefore 
believes that conscription addresses both the need to re-
cruit and train skilled soldiers who subsequently enlisted - 
and educating the National Guard and Army reserve which 
in a short time can be operational if required.

The team leader and the machine gun teams waiting for signal. Photo: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
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NIEUW SIMULATIESYSTEEM VOOR FIRE SUPPORT 
TEAMS

INLEIDING
Binnen de krijgsmacht krijgt simu-
latie een steeds belangrijkere rol. 
Binnen het CLAS Innovatiethema: 
“Versterken en verbeteren O&T”, is 
het themadoel voor de korte termijn: 
“Opleiden en Trainen gebeurt in de 
toekomst voor 50% met simulatiesy-
stemen”.
Door de huidige eisen aan gereedstel-
ling maar ook vanwege de verschillen-
de vormen van inzet tijdens missies 
is een grote diversiteit aan taken ont-
staan. Deze taken moeten onder aller-
lei verschillende omstandigheden, met 
gebruik van veelal schaarse middelen, 
ook in grotere verbanden zo realistisch 
mogelijk getraind worden. Met name 
het realistisch beoefenen van de inte-
gratie van Ground Based Fire Support 
(artillerie & mortieren) en Close Air 
Support (gevechtsvliegtuigen & aan-
valshelikopters) is op de huidige oefen-
terreinen haast onmogelijk. 
Ook de geringe beschikbaarheid van 
genoemde inzetmiddelen en bepaalde 
soorten munitie zijn een beperking in 
het O&T-traject van een Fire Support 
Team (FST).

De toepassingsmogelijkheden binnen 
simulatie worden steeds groter, waar-
bij de technologische ontwikkelingen 
steeds nauwer aansluiten bij het ope-
rationeel optreden, inclusief gebruik 
van de belangrijkste hulpmiddelen, 
zoals optiek en communicatiemidde-
len.

Het is tegenwoordig van belang dat 
commandovoering in simulatoren in 
overeenstemming met de werkelijkheid 
getraind kan worden. Daarom moeten 
Command & Control (C2) systemen en 
simulatoren met elkaar gekoppeld kun-
nen worden, ook op lagere tactische ni-
veaus (ELIAS/AFSIS/DACAS).

Oude waarnemerstrainer.jpg
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GESCHIEDENIS
Binnen vuursteuncoördinatie wordt 
simulatie al jaren toegepast tijdens 
het opleiden en trainen van de For-
ward Observer (FO), de Joint Termi-
nal Attack Controller (JTAC), de Laser 
Operator (LO) en de All Arms Obser-
ver (AAO) (voorheen gelegenheids-
waarnemer).
De oude waarnemerstrainer was in 
1994 zijn tijd ver vooruit. In deze si-
mulator werden FOs en AAOs opge-
leid en getraind. De levensduur was 
voorzien tot 2013. Door verlenging 
van het onderhoudscontract is de 

trainer tot oktober 2018 in gebruik 
gebleven. Technieken en mogelijkhe-
den waren sterk verouderd, waardoor 
‘train as you fight´ inmiddels niet uit-
voerbaar was. Van dit type simulator 
stonden er twee in ’t Harde en één in 
Doorn.

De oude Forward Air Controller 
(FAC)-sim voor het opleiden en trai-
nen van de JTAC stond bij de School 
Grond Lucht Samenwerking (SGLS) 
in Schaarsbergen. In het lokaal was 
plaats voor vijftien leerlingen, waarbij 
het mogelijk was om met één leerling 

AFGHANISTAN 2008 MAIN SUPPLY ROUTE (MSR) 
OREGON
MISSION:
Beveilig een konvooi van dertien civiele brandstoftrucks 
vanuit Kandahar AirField (KAF) naar Tarin Kowt (TK) over 
de Main Supply Road (MSR) Oregon.

EXECUTION:
Een verkenningselement rijdt vooruit over de route om 
obstakels en hinderlagen te onderkennen en bescher-
ming aan het konvooi te bieden. Het Fire Support Team 
(FST) bevindt zich bij dit verkenningselement (de schrij-
ver van deze tekst maakt deel uit van het FST).
Tijdens de uitvoering van de patrouille wordt er op de 
ICOM radio een bericht ontvangen dat er een hinderlaag 
wordt voorbereid in de vallei die we binnen moeten rij-
den. Het FST geeft twee Nederlandse F16’s de opdracht 
om een show of force met flares uit te voeren. Na deze 
actie vertrekken beide F16’s terug naar de basis. Zonder 
directe luchtsteun rijden we de vallei binnen. 
Zodra we de vallei binnen rijden vallen de eerste 82 mm 
granaten ons al om de oren. We geven gas en proberen 
uit de killzone te komen. Verderop in de vallei betrekt het 
FST een opstelling waarbij we goed zicht hebben op het 
konvooi dat langzaam de vallei binnen rijdt. Onze 81mm 
mortiergroep heeft inmiddels ook stelling betrokken. Er 
worden door ons vijandelijke posities onderkend op de 
bergrug die voor ons ligt. Het betreft een Observation 
Post (OP) en een mortierstelling van waaruit de insur-
gents (INS) met 82mm mortieren het konvooi onder vuur 
nemen. Onze C-FST maakt een gameplan en geeft de 
opdracht om met het 81mm mortier de vijandelijke OP 
te markeren met fosfor om deze daarna middels lucht-
steun uit te schakelen. Intussen heeft de Joint Terminal 
Attack Controller steun aangevraagd en dit gekregen in 
de vorm van twee F18’s en twee Apaches vanaf TK. Zo-
dra de luchtsteun aanwezig is, wordt de OP uitgescha-
keld met een 500 ponder.

Terwijl we hiermee bezig zijn worden we zelf onder vuur 
genomen door een flink aantal INS fighters met klein ka-
liber wapens. Terwijl de C-FST overlegt met de tactische 
commandant om het konvooi zo veilig mogelijk de vallei 
door te krijgen, geeft hij opdracht aan de JTAC en de 
Forward Observer (FO) om de aanwezige INS in de vallei 
te onderdrukken met de twee apaches en onze 81mm 
mortiergroep. De JTAC onderdrukt met raketten van de 
Apaches de INS in de vallei en de 81mm mortiergroep 
grijpt de vijandelijke mortierstelling aan op aanwijzin-
gen van de FO. Intussen zijn de INS tot op 150 meter 
genaderd, er wordt besloten om ook de mortieren over 
te laten gaan op het aangrijpen van de INS fighters op 
korte afstand van eigen troepen (Danger Close). Tijdens 
de gelijktijdige inzet van eigen mortiervuur en inzet van 
de Apaches vindt deconflictie plaats door zorg van het 
FST. Uiteindelijk lukt het om door inzet van eigen klein 
kaliber wapens, en door inzet van geïntegreerde vuur-
steun het konvooi te laten passeren. Wel moeten we 
een brandstoftruck achter laten waar de diesel via de 
kogelgaten naar buiten stroomt. De chauffeur (burger) 
is helaas getroffen in zijn hoofd en met de Casevac heli 
richting KAF afgevoerd. Na ruim 5 uur vechten, waarbij 
beide Apaches en de mortiergroep hun munitie volledig 
verschoten hebben, vervolgen we onze weg en komen 
we zonder verdere kleerscheuren aan in TK.
Deze korte schets van een actie, uitgevoerd door het 
FST van het KMarns in Afghanistan in 2008 is een goed 
voorbeeld van een actie die werkelijk is gebeurd, maar in 
de aanloop naar een missie niet realistisch getraind kan 
worden. Om dit soort acties realistisch te kunnen trai-
nen zijn veel eenheden/spelers en materiaal benodigd. 
Daarnaast is het qua veiligheid niet mogelijk om op zeer 
korte afstanden daadwerkelijk vuursteun in te zetten. 
Het nieuwe simulatiesysteem biedt de mogelijkheid om 
dergelijke scenario’s wel heel realistisch te trainen.

Oude FAC sim.png
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een missie uit te voeren via een Head 
Mounted Display (HMD). Naast deze 
simulator waren er vijf mobiele FAC 
sims, deze werden door de SGLS voor 
opleiding en door de brigades van 
CLAS en het KMarns gebruikt om 
de JTAC en LO te trainen. Door ver-
lenging van het onderhoudscontract 
worden een aantal mobiele FAC-sims 
nog steeds gebruikt.

Naast de End Life of Type (ELOT) 
van deze simulatoren ontstond de 
noodzaak voor een nieuw simulatie-
systeem door de inbedding van de 
Fire Support Teams (FST) op compag-
niesniveau binnen het CLAS. Het FST 
is verantwoordelijk voor de planning, 
coördinatie, inzet en eindgeleiding 
van vuursteun op compagnies- en es-
kadrons niveau; het betreft de effec-
ten van:
• Ground Based Fire Support (artille-

rie, mortieren en raketten);
• Air support (vliegtuigen, helikop-

ters en onbemande vliegtuigen);
• Naval Gun Fire Support (Scheeps-

geschut). 
Om een FST effectief en efficiënt op te 
leiden en te trainen moet het nieuwe 
simulatiesysteem aan een aantal eisen 
voldoen:
Het moet mogelijk zijn om de individu-
en binnen een FST niveau I op te leiden 
en te trainen. (JTAC, FO, LO en AAO) 
conform de vigerende procedures;
• Het moet mogelijk zijn om niveau 

II, de afzonderlijke groep (Forward 
Observer group [FOgp] en Tactical 
Air Control Party [TACP]) te trai-
nen. Ook het gehele FST, niveau 
III, moet als team getraind kunnen 
worden. Hierbij moet het mogelijk 
zijn om meerdere missies met ver-
schillende assets gelijktijdig uit te 
voeren;

• Alle hulpmiddelen waar een FST 
tijdens het optreden gebruik van 
maakt, moeten gesimuleerd in 
‘hardcopy’ of softwarematig aan-
wezig zijn in de simulator, inclusief 
de C4I-systemen waarmee gewerkt 
wordt (ELIAS/AFSIS, DACAS);

• Een scenario moet realistisch zijn 
en de werkelijkheid benaderen. Er 
worden daarom hoge eisen gesteld 
aan de artificial intelligence (realis-
tisch gedrag van entiteiten) en om-
gevingsfactoren;

• Alle handelingen van de trainee of 
het team moeten geëvalueerd kun-
nen worden;

• Er moet voldoende opleidings- en 
trainingscapaciteit zijn, waarbij het 
mogelijk moet zijn om opleidingen, 
proceduretrainingen en scenario-
trainingen gescheiden uit te kun-
nen voeren.

• FST personeel moet in de simulator 
gecertificeerd kunnen worden en 
hun currency kunnen onderhou-
den, dit geldt op individueel gebied 
voor de JTAC, FO en AAO. Ook 
moeten niveau 2 (TACP & FOgp) 
en niveau 3 (FST) indien nodig in 
de sim  gemeten kunnen worden.

Voor de bediening van JFTES zijn 
geen dedicated operators beschikbaar 
(KMarns uitgezonderd), mede daarom 
is het belangrijk dat het systeem een-
voudig is in de bediening.

HET JOINT FIRES TRAINING AND 
EXERCISE SYSTEM
In 2009 is het document geschreven 
(DMP-A) waarmee het nieuwe Joint 
Fires Training and Exercise System 
(JFTES) uiteindelijk is verworven. Na 
een moeizame periode van perso-
neelswisselingen binnen de DMO en 
veranderende wetgeving is uiteinde-
lijk in augustus 2017 het contract ge-
tekend door de DMO en leverancier 
Bagira Systems uit Israël.

Na een intensieve ontwikkelperi-
ode door gebruikers van CLAS en 
het KMarns en Bagira is in septem-
ber 2018 de eerste FO-simulator in ’t 
Harde als soort van pilot opgeleverd. 

Aansluitend is onder leiding van het 
Rijksvastgoed Bedrijf begonnen met 
het renoveren van de lokalen op de 
andere locaties in het land. Bagira 
heeft aansluitend de hardware en een 
eerste, zeer beperkte softwareversie 
geïnstalleerd.

STATIONS, UITRUSTINGSSTUK-
KEN EN MOGELIJKHEDEN
Daar waar de oude FAC-sim en waar-
nemerstrainer qua functionaliteit op 
elkaar leken, maar verder erg verschil-
lend waren, is het JFTES in basis in 
ieder type simulator hetzelfde waarbij 
een keus in functionaliteit of doel-
groep gemaakt kan worden.
Iedere simulator heeft de beschikking 
over twee keer een Instructor Opera-
ting Station (IOS). Daarnaast is iede-
re simulator voorzien van een aantal 
Trainee Role Play Stations (TRPS). 

Het IOS bestaat uit een viertal vrij te 
configureren beeldschermen waar-
mee de instructeur onder andere zicht 
heeft op het terrein en de kaart met 
eenheden. De instructeur kan verder 
meekijken door de optiek van een trai-
nee op zijn beeldscherm en hij heeft 
eveneens de beschikking over ELIAS/
AFSIS. De instructeur kan tijdens en 
na afloop van een scenario evalueren 
en de evaluatie ondersteunen met 
beelden en geluidsopnamen op één of 
twee televisieschermen.

Contract ondertekening.png
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Het trainee station bestaat uit één 
curved beeldscherm waarop het ter-
rein wordt weergegeven, twee grote 
touch screens waarop softwarematig 
alle optiek, de Fennek, radio’s, formu-
lieren etc. kunnen worden gebruikt. 
Verder beschikt de trainee over een 
ELIAS/AFSIS laptop.
De trainee stations zijn tevens te 
gebruiken als role play station. Mo-
gelijke role players tijdens een oefe-
ning zijn een piloot, een functionaris 
uit het Battalion Joint Fire Support 

Coordination Centre (JFSCC) of een 
vuurregelaar uit een Fire Direction 
Centre (FDC) van een artillerie- of 
mortiereenheid. Ook een manoeuvre-
commandant of AAO kan als role play 
optreden.
De instructeur heeft veel mogelijk-
heden om de juiste lessen/scenario’s 
te ontwikkelen, waaronder vier ver-
schillende terreinen, een uitgebreide 
database met 3D modellen waarbij de 
karakteristieken van wapens, munitie, 
etc. aangepast kunnen worden. De 

trainee heeft verder de beschikking 
over zijn belangrijkste uitrustings-
stukken (Vector, IZLID, Recon etc.), 
deze zijn als hardwarematige replica 
en softwarematig als 2D representatie 
beschikbaar voor de trainees.
Onderstaand een kleine opsomming 
van beschikbare uitrustingsstukken 
en software:
1. Simulated Military Equipment 

(harwarematige replica); afhanke-
lijk van het type simulator heeft 
een trainee de beschikking over 
nagebouwde apparatuur. Deze 
zogeheten Simulated Military 
Equipment (SME) is qua uiterlijk 
en gewicht een kopie van het ech-
te uitrustingsstuk. Er zijn wel wat 
kleine verschillen in gebruiksmo-
gelijkheden ten opzichte van het 
echte uitrustingsstuk. De belang-
rijkste functionaliteiten zijn echter, 
net als tijdens het reguliere optre-
den, beschikbaar.

De voor het FST beschikbare SME 
zijn:
• De thermal image camera Recon, 

ten behoeve van de FO;

• De Laser Target Designator (LTD), 
de FLIR Seespot en de Infrared 
Zoom Laser Illuminator Designa-
tor (IZLID), ten behoeve van de 
TACP;

LTD-Seespot-IZLID.jpg
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• Een gecombineerde Vector 21B, 
veldkijker 6x42 en NVG. Deze SME 
ziet er qua vorm en gewicht uit als 
een Vector 21B maar kan tevens 
gebruikt worden als de veldkijker 
6x42, als losse NVG of als Vector 
21B in combinatie met de NVG 
(bino). De SME is beschikbaar voor 
de FOgp en de TACP;

Afhankelijk van de simulator heeft 
de chauffeur van de Fennek/12kn 
voertuig een stuur en pedalen ter be-
schikking zodat gesimuleerd door het 
terrein verplaatst kan worden met het 
voertuig.

2. Virtual Military Equipment 
(VME); op alle IOS en TRPS 
hebben de instructeurs en de 
trainees de beschikking over de 
uitrustingsstukken van het FST. 
Het uitrustingsstuk wordt soft-
warematig weergegeven, in 2D op 
het beeldscherm of touchscreen. 
Voorbeelden van VME zijn; de 
BAA-kop van de Fennek, radio’s 
die door een FST gebruikt wor-
den, DAGR, kompas, optiek, Vi-
deo Down Link (VDL) en hand-
held optiek.

3. Naast alle beschikbare software 
om scenario’s te kunnen uitvoeren 
is specifieke vuursteun software 
ontwikkeld. Instructeurs en trai-
nees kunnen gebruik maken van 
Ground Based Fire Support (GBFS), 
waarbij artillerie en mortieren met 
hun verschillende munitiesoorten 
ingezet kunnen worden conform 
de NATO en Fire Mission proce-
dure. Close Air Support, kan door 
gebruikmaking van air assets zoals, 
helikopters, vliegtuigen en onbe-
mande vliegtuigen ingezet worden 
conform de vigerende procedures. 
Ook Naval Gunfire Support (NGS) 
kan gebruikt worden in JFTES.

4. Er kan opgeleid en getraind wor-
den in verschillende soorten ge-
bieden. De gebruikers hebben de 
beschikking over vier nagebootste 
terreinen; West-Europa, het Mid-
den-Oosten, Azië en Afrika. Ieder 
terrein heeft een oppervlakte van 
96x96 km, waarbij in het midden 
een gebied van 25 x 25 km zeer 
gedetailleerd is qua infra, begroei-
ing, etc. De huizen en gebouwen 
in dit gedetailleerde gebied kun-

nen betreden worden en eventu-
eel als OP gebruikt worden. De 
huizen kunnen tevens beschadigd 
en vernietigd worden bij inzet van 
vuursteun. Van alle gebieden zijn 
kaarten op de belangrijkste schalen 
beschikbaar. In de toekomst wordt 
het pakket terreinen uitgebreid 
met minimaal één Geo-specifiek 
terrein, terrein wat dus echt be-
staat en waarbij bestaande kaarten 

of mensurating software door trai-
nees gebruikt kan worden. Tevens 
hebben de gebruikers de beschik-
king over een grote database met 
de 3D modellen van mensen en de 
meest voorkomende wapens, mu-
nitie, vliegtuigen en voertuigen. 

5. Het systeem wordt voorzien van 
een uitgebreide evaluatie tool. In 
de FST-simulator bijvoorbeeld 
wordt al het berichtenverkeer, alle 
beweging van trainees in de domes, 
alle inzet van vuursteun, etc. vast-
gelegd en is beschikbaar voor de 
evaluatie. De instructeur heeft de 
mogelijkheid om tijdens de uit-
voering van het scenario screens-
hots te maken van de situatie op 
de kaart, de situatie in het terrein, 
onveilige situaties tijdens inzet van 
vuursteunmiddelen en daar op-
merkingen aan toe te voegen.

6. De instructeur kan tijdens de oplei-
ding middels de Performance Mo-
nitor bijhouden waar de te besten-
digen en de verbeterpunten van de 
leerling liggen. Dit wordt middels 
een soort dashboard getoond aan 
de instructeur.

7. Daar waar vroeger in de oude 
waarnemerstrainer één FO/AAO 
leerling een Call For Fire kon uit-
voeren, heeft de instructeur in JF-
TES de beschikking over de Com-
pare Tool. Met deze tool kunnen 
nu alle trainees een CFF opstellen 
en versturen naar de instructeur. 
De instructeur kan de gegevens per 
leerling in één overzicht bekijken, 
waarbij het systeem de instructeur, 
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via ingestelde parameters, laat zien 
wat er goed/fout is per leerling. 
Deze tool is tevens beschikbaar 
voor O&T van JTACs (9-line) en 
Spotters (Fire Mission Naval Gun-
fire Support).

8. Tijdens trainingen kan niet alleen 
al het berichtenverkeer via de ra-
dio’s of intercom worden opgeno-
men, ook alle handelingen die de 
trainees uitvoeren kunnen worden 
vastgelegd ten behoeve van de eva-
luatie.

9. Naast het opleiden van trainees 
JTAC en LO, kunnen de operati-
onele JTACS en de JTACs I/E hun 
currency up-to-date houden. JF-
TES wordt geaccrediteerd con-
form de US JTAC Memorandum of 
Agreement en de NATO-standard.

JFTES is een voor instructeurs en trai-
nees intuïtief te gebruiken simulator. 
Menu’s en knoppen zijn overzichte-
lijk weergegeven en te gebruiken via 
onder andere een joystick en touch 
screens. Ook het ontwikkelen van 
scenario’s is vrij eenvoudig.
Om het ontbreken van dedicated ope-
rators op te vangen wordt gebruik ge-
maakt van reservisten en komt er in 
de toekomst een extra burgerfunctie 
bij het VuursteunCommando. De ko-
mende jaren is er tevens ondersteu-
ning voor de instructeur, middels een 
werknemer van de leverancier die ge-
stationeerd is in Nederland.

DE VERSCHILLENDE SIMULATO-
REN

FO-SIMULATOR IN ‘T HARDE
Met deze simulator worden de FOs 
van het CLAS opgeleid. De opleiding 
omvat de planning, coördinatie, inzet 
en eindgeleiding van Ground Based 
Fire Support. De simulator bestaat uit 
twee keer een IOS en acht keer een 
TRPS. Er is plaats voor maximaal acht 
trainees die na het aanbod van één of 
meerdere doelen zelfstandig een Call 
For Fire (CFF) kunnen voorbereiden 
en verzenden naar de instructeur. De 
instructeur kan de binnengekomen 
CFFs beoordelen en vervolgens uit la-
ten voeren door één van de trainees. 
De overige trainees kunnen de uitvoe-
ring volgen op hun eigen scherm of 
via de twee grote centrale schermen.
De trainees hebben de beschikking 

hebben over de SME Recon en de ge-
combineerde Vector/6x42/NVG. Ver-
der wordt alle benodigde uitrusting 
zoals optiek, radio’s, GPS, etc als VME 
aangeboden. Ook het optreden vanuit 
de Fennek kan worden gesimuleerd. 
Een leerling heeft de mogelijkheid om 
op verschillende manieren op te tre-
den:
• Statisch vanuit een Observation 

Post (OP), met of zonder Fennek;
• Bereden met de Fennek of 12kN 

voertuig;
• Uitgestegen vanuit de Fennek, de 

FOgp werkt dan opgesplitst vanuit 
een OP en de Fennek;

• Te voet.

JTAC-SIMULATOR IN SCHAARS-
BERGEN
Het doel van deze simulator is het 
opleiden van de JTAC en LO in de 
planning, coördinatie, inzet en eind-
geleiding van Close Air Support 
(CAS). De simulator beschikt over een 
220˚dome met een doorsnee van vier 

meter. Hierin kunnen maximaal twee 
trainees (JTAC en LO) een missie uit-
voeren. In de simulator is verder plaats 
voor veertien trainees die alle activi-
teiten in de dome kunnen volgen via 
drie grote centrale beeldschermen. 
De simulator bestaat verder uit twee 
keer een IOS en een Pilot station. In 
een aparte ruimte staat een TRPS van 
waaruit een trainee als JTAC vanuit 
een Tactical Operations Center (TOC) 
kan trainen of van waaruit de rol van 
de Air Liaison Officer (ALO) vervuld 
kan worden, via een koppeling met de 
simulator. 
In de dome hebben de trainees de be-
schikking over de navolgende SME: 
de LTD/Flir Seespot, de IZLID en de 
gecombineerde Vector/6x42/NVG, de 
rest van de uitrusting zoals optiek, ra-
dio’s, Video Down Link (VDL), GPS, 
etc wordt als VME aangeboden op 
touch screens. JFTES zal in 2020 wor-
den geaccrediteerd conform de US 
JTAC Memorandum of Agreement en 
de NATO Standard.
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FST CLASSROOM SIMULATOR 
IN HAVELTE, SCHAARSBERGEN, 
OIRSCHOT EN ROOSENDAAL
Het doel van deze simulatoren is het 
trainen van de FOgpn, de TACPs en de 
FSTs binnen de verschillende briga-
des en het vuursteunpersoneel bij het 
Korps Commando Troepen. De FOs 
kunnen in deze simulator ook hun 
currency onderhouden. Daarnaast 
is het mogelijk om het opleidings- & 
trainingstraject en de certificering van 
de AAO uit te voeren. Er kan bereden 
vanuit een gesimuleerde Fennek of 
12kN voertuig, uitgestegen en te voet 
opgetreden worden. Door de voor-
ziene accreditatie van JFTES kunnen 
JTACs ook een aantal currency tasks 
bij de eigen eenheid gesimuleerd vol-
doen. Wel zullen er minder soorten 
currency tasks in deze simulatoren 
vervangen mogen worden dan in de 
dome simulatoren in Schaarsbergen 
en ’t Harde (bijv. Type 1 en LASER).

De simulator bestaat uit twee keer 
IOS en negen keer TRPS, één van de 
TRPS-stations is uitgerust als pilot 

station. Afhankelijk van de configu-
ratie zijn er verschillende mogelijkhe-
den in het gebruik van de simulator, 
bijvoorbeeld:
• Een oefening onder leiding van 

twee instructeurs (bataljon/briga-
de JFSCC) met een compleet FST 
van zes man, een piloot en nog 
twee role players;

• Drie FOgpn of TACPs (3 x 2 man), 
die onder leiding van een C-FST 
hun procedures trainen;

• Acht trainees die onder leiding van 
één of twee instructeurs de oplei-
ding AAO volgen.

 In deze simulatoren is geen SME aan-
wezig, alle uitrustingsstukken zijn als 
VME beschikbaar. Er is wel een Head 
Mounted Display (HMD) ten behoeve 
van de JTAC. Hij kan met deze ‘bril’ 
360˚ om zich heen kijken wat nood-
zakelijk is om zicht te hebben op de air 
assets.

MARINES SIMULATOR IN DOORN
Deze simulator is eigenlijk een mix 
van de hierboven genoemde versies 
en wordt gebruikt door het Korps Ma-
riniers. De simulator wordt gebruikt 
voor het:
• Opleiden van FOs, de opleiding 

omvat de planning, coördinatie, 
inzet en eindgeleiding van Ground 
Based Fire Support (GBFS) en Na-
val Gunfire Support (NGS)

• Trainen van FOgpn of TACPs;
• Trainen van FSTs;
• Opleiden en trainen van AAOs.

FST classroom simulator in Schaarsbergen.jpg

Pilot station.jpg

KMarns-sim.jpg
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De simulator bestaat uit twee keer een 
IOS en negen keer een TRPS, waarbij 
één van deze stations is uitgerust als 
pilot station. De TRPS hebben de be-
schikking over eerdergenoemde SME. 
Alle uitrustingsstukken zijn tevens als 
VME beschikbaar. De JTAC heeft de 
beschikking over een HMD. Er kan 
bereden, uitgestegen en te voet opge-
treden worden.

TRANSPORTABLE SIMULATOR 
IN SCHAARSBERGEN
Het doel van deze twee simulatoren 
is het trainen van de FO, de JTAC, de 
FOgp of een TACP. De FOgp en TACP 
kunnen ook tegelijk trainen onder 
leiding van bijvoorbeeld de C-FST. De 
stations kunnen verschillend geconfi-
gureerd kunnen worden. Een FOgp en 
een TACP kunnen bijvoorbeeld onder 
leiding van een instructeur, aangevuld 
met een piloot en een andere role play 
een oefening uitvoeren.
Een transportabel systeem wordt in 
koffers vervoerd en is bedoeld voor 
training tijdens oefeningen. Daar-
naast is het mogelijk om het systeem 
mee te nemen naar een uitzendgebied. 
Het systeem is qua omvang te ver-
plaatsen in twee Amaroks en is door 

twee man in één uur tijd gebruiksge-
reed te maken. Het beeldscherm en 
de touch screens ten behoeve van het 
IOS en de TRPS bevinden zich in de 
koffer, daarnaast heeft de instructeur 
de beschikking over één centraal op te 
stellen beeldscherm tbv bevelsuitgif-
te, les, AAR etc.
Alle uitrusting wordt als VME weer-
gegeven en de JTAC heeft de beschik-
king over een HMD.

FST SIMULATOR IN ‘T HARDE
De FST simulator is de meest uitgebrei-
de en geavanceerde simulator. Het doel 
van deze simulator is het trainen van 
een compleet FST. Het is mogelijk om 
de FOgp en TACP als één groep of ge-
ografisch gescheiden van elkaar te laten 
optreden in een complex scenario.
De simulator bestaat uit een 220˚ 
dome met een doorsnee van vijf meter 
waarin een volledige TACP kan opere-

Transportabele-sim (2).jpg

FST-sim, TACP dome.jpg

Tarnsportabele-sim (1).jpg

FST-sim FOgp.jpg
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ren. Een 220˚verticaal scherm waarin 
een FOgp en C-FST kunnen opereren. 
Er staan zes (2x3) TRPS net buiten de 
dome/scherm. Deze zes TRPS kunnen 
in een Fennek of 12kN voertuig op-
stelling geplaatst kunnen worden (1 
man voor 2 achter of 2 man voor en 1 
achter). Er zijn twee IOS zes role play 
stations waarvan één role play station 
is uitgerust als pilot station. JFTES zal 
in 2020 worden geaccrediteerd con-
form de US JTAC Memorandum of 
Agreement en de NATO standard.
Het FST kan statisch en bereden op-
treden vanuit het voertuig (Fennek 
of 12kN voertuig), ze kunnen te voet 
optreden vanuit de dome/scherm op-
stelling of een combinatie van beide 
(uitgestegen optreden). 
 
De FOgp heeft de beschikking over 
de Recon en de gecombineerde Vec-
tor/6x42/NVG als SME. Deze uitrus-
tingsstukken kunnen vanuit de Fen-
nek meegenomen worden naar de 
uitgestegen Observation Post (OP) en 
daar handheld of op statief gebruikt 
worden. De FOgp heeft in de Fennek 
de beschikking over ELIAS/AFSIS op 
een aparte laptop. De TACP kan zijn 
SME, de gecombineerde LTD/FLIR 
Seespot & IZLID en Vector/6x42/NVG 
eveneens gebruiken in het voertuig of 
meenemen naar de OP.

In het ‘voertuig’ en in de Dome/
scherm opstelling zijn, afhankelijk van 
de configuratie, alle VME op touch 
screens beschikbaar.

AFTER ACTION REVIEW ROOM 
IN ‘T HARDE
In ‘t Harde is een klaslokaal beschik-
baar voor eenheden die in de FST-trai-
ner hun oefeningen uitvoeren. Indien 
er uitgebreide complexe oefeningen 
gehouden worden kan gebruik ge-
maakt worden van de AAR-ruimte. In 
deze ruimte kan de instructeur zijn 
bevelsuitgifte doen, kunnen trainees 
de oefening voorbereiden en kan de 
During Action Review (DAR) of AAR 
gehouden worden.
De instructeurs hebben hiervoor een 
IOS ter beschikking die gekoppeld is 
aan de betreffende FST-simulator. Er 
zijn twee grote centraal opgehangen 
beeldschermen ter beschikking waar-
op bevelen, documenten, presentaties 

maar ook beeldmateriaal uit de simu-
lator getoond kan worden.
Er is plaats voor twee instructeurs, 
een compleet FST van zes man en 
zes role players. Daarnaast zijn er een 
aantal grote werktafels aanwezig waar 
het FST zijn voorbereidingen op de 
oefening kan treffen.
 
STAND VAN ZAKEN EN THE WAY 
AHEAD
In 2019 is op alle locaties de hardwa-
re geïnstalleerd en formeel afgeno-
men van Bagira. Er zijn de afgelopen 
maanden verschillende tussentijdse 
softwareversies ontwikkeld, getest en 
geïnstalleerd op verschillende loca-
ties. In ’t Harde is in juni 2019 de eer-
ste FO-opleiding gestart en succesvol 
afgerond. Afgelopen maanden zijn er 
nog twee FO-opleidingen gegeven.
Het vergt vooralsnog een hoop flexibi-
liteit en geduld van de instructeurs die 
de FO-opleidingen geven. Het systeem 
is nog onvoldoende stabiel en heeft 
nog met een aanzienlijk aantal bugs te 
kampen. Desondanks kunnen de in-
structeurs, middels work arounds, de 
cursussen geven conform de planning. 
In Schaarsbergen en Doorn is het sys-
teem onvoldoende stabiel gebleken 
waardoor de in 2019 geplande oplei-
dingen in JFTES niet door zijn gegaan.
Afgelopen maanden is de eerste for-
mele softwareversie geïnstalleerd. 
Deze versie bevat alle noodzakelijke 
elementen die benodigd zijn om de 
verschillende doelgroepen op te lei-
den en moet tevens leiden tot een 
stabiel systeem. Daarnaast moeten de 
FSTs gaan starten met hun trainingen 
in de FST-simulator vanaf het tweede 
of derde kwartaal 2020.

In een volgende softwareversie die 
rond de zomer 2020 gereed moet 
zijn, worden aanvullende zaken zoals 
3D-modellen, aanpassingen aan het 
terrein en extra terreinen toegevoegd 
aan het systeem. In de versie die ge-
pland staat voor de tweede helft van 
2020 wordt de koppeling met ELIAS/
AFSIS geïmplementeerd en worden 
aanvullende behoeftes gerealiseerd, 
bijvoorbeeld het implementeren van 
de warmtebeeldkijker Moskito TI als 
VME en SME en toevoeging van de 
nieuwe Type 163 Laser target Desig-
nator. 
Er is behoefte aan een tweede FO-si-
mulator in ’t harde en zoals het er 
nu uitziet wordt deze simulator eind 
2020, begin 2021 geleverd. 
Er zal de komende maanden nog veel 
ontwikkeld en getest moeten worden, 
maar met het JFTES krijgen de FSTs 
een state of the art opleidings- en 
trainingssysteem en kan er de ko-
mende jaren efficiënter en effectiever 
uitvoering gegeven worden aan het 
opleidings- en trainingstraject van 
het FST personeel. Met JFTES is het 
tevens mogelijk om de integratie van 
vuursteun binnen het manoeuvreop-
treden gezamenlijk met de eenheden 
te trainen, waarin de vuursteunketen 
met zijn verschillende onderdelen kan 
participeren.

JFTES, made by Bagira systems Israel 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=opBmHwVD2RM 

Elnt J. Onderstal
VuursteunCommando - Defen-
sie Expertise Centrum Joint Fire 
Support

AAR-ruimte.jpg
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NIV III CERTIFICERING FST VAN 11 LUCHTMOBIE-
LE BRIGADE

 

Onder leiding van het JFSCC van 11 INFBAT GGJ is de Luchtmobiele Brigade in 2019 bezig geweest met het 
voorbereiden en (laten) uitvoeren van de niv III certificering zoals die ook geldt voor de andere brigades. Maar 
men kan pas op niveau III gecertificeerd worden als op niveau III getraind is. En op niveau III trainen betekent 
ook dat op niveau II getraind moet worden. Kortom, er was een compleet O&T-programma nodig, beginnend 
na einde functiecursus en eindigend in de niveau III certificering.

Kap Guust Linders, C-JFSCC 11 
INFBAT GGJ AASLT/ABN

Binnen de Luchtmobiele Brigade 
werden hiervoor drie verschil-
lende fases onderkend; TSP op 

niveau II (voor zowel TACP als FOgp), 
TSP op niveau III en de niveau III cer-
tificering zelf. Deze drie fases werden 
ondersteund door één generiek scena-
rio (GCS, OPORDER en OPFOR) om 
te voorkomen dat het personeel zich 
elke training moest inlezen in een 
nieuwe dreiging en scenario.

NIVEAU II TRAINING
De training op niveau II bestaat voor 
zowel de FOgp als TACP uit drie trai-
ningsweken waarbij middels com-
mandovoering, TOZT, SIM (JFTES) 
en FTX getraind wordt op de taken uit 
het trainingscompendium (uitvoeren 
van vuursteunplanning, -coördinatie 
en vuursteuninzet). Middels een aan-
tal schrijfweken, waarbij het JFSCC 
werd ondersteund door een FOgp en 
TACP, zijn de benodigde producten 
geschreven (FRAGO’s, observatie-
lijsten, incidentenoverzichten etc.) 
waardoor de gehele brigade straks op 
dezelfde wijze wordt getraind. Tijdens 
de commandovoeringsprocessen wer-

den zowel offensieve als defensieve 
activiteiten gepland, die allen tijdens 
de FTX werden uitgevoerd. Zo was 
direct de kwaliteit van het plannings-
proces vast te stellen en wist de te 
trainen eenheid ook waarom ze in de 
bosrand lagen. De trainingen zijn ver-
der zo geschreven dat de C-FST met 
minimale ondersteuning deze trai-
ning kan verzorgen, het is immers zijn 
verantwoordelijkheid. Daarnaast is er 
uiteraard een opbouw in moeilijkheid 
van de scenario’s en trainingsweken 
(aantal CAS-assets/ FU’s, (on)bekend 
terrein, dag of nacht etc.) en wordt 
op verschillende locaties in Neder-
land getraind. Aan het einde van dit 
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traject stelt de C-FST zelf vast of zijn 
FOgp en/of TACP voldoende getraind 
is en daarmee gereed is voor niveau 
III. Tenslotte mag het gehele niveau II 
traject maximaal drie maanden duren 
en dienen de FOgp en TACP ook te 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in 
de schiettabel en JTAC MoA.

NIVEAU III TRAINING
Zodra een C-FST zowel zijn FOgp als 
TACP voldoende heeft getraind en 
aangeboden aan het JFSCC start de 
niveau III TSP. Ook deze bestaat uit 
drie trainingsweken, gebaseerd op het 
trainingscompendium en wederom 
de afwisseling van activiteiten. De 
producten voor deze training moes-
ten nog worden geschreven maar 
de deadline was duidelijk: in wk 46 
zou de certificering plaatsvinden dus 
voor die tijd was er geschreven en 
getraind! Hiervoor werd wederom 
een beroep gedaan op de FST’s om te 
helpen schrijven. Qua EXCON/ HI-
CON/ klankbord is hier echter meer 
capaciteit benodigd dus het Bn JFSCC 
zal steun (moeten) vragen bij andere 
FST’s of JFSCCa. Deze TSP zal ein-
digen in het oordeel van het eigen 
JFSCC; is dit FST gereed voor de cer-
tificering? Zoja, dan wordt olv de Bde 
JFSCC de certificering opgestart. Ook 
voor dit traject geldt een maximale 
tijdsduur van drie maanden.

NIVEAU III CERTIFICERING    
De niveau III certificering zal geba-
seerd zijn op de niveau III certificering 
zoals die bij de andere brigades wordt 
toegepast. Uiteraard moest het scena-
rio wel worden omschreven naar een 
luchtmobiele setting maar de oefen-
doelstellingen en opbouw zullen (zo-
veel mogelijk) identiek zijn. Inclusief 
de voorafgaande trainingen op niveau 
II en III is een FST dus maximaal 6 
maanden en één week bezig om, na 
einde functie-opleidingen, niveau III 
gecertificeerd te raken. Na de certi-
ficering kan dan worden aangehaakt 
bij het niveau IV trainings- en certifi-
ceringstraject van de compagnie in Ft 
Hood (TX, USA) en loopt dus perfect 
in elkaar over.
Woensdag 13 november jl. heeft op 
het ASK de daadwerkelijke niveau III 
certificering plaatsgevonden waarmee 
een einde komt aan deze pilot en het 

traject geformaliseerd kan worden. 
Hieronder een korte beschrijving van 
de certificering.

Dinsdag 12 november 0800 vond de 
bataljonsbevelsuitgifte uit van FRA-
GO 017 ‘FINAL FALCON’ waarmee 
het FST het commandovoeringspro-
ces op niveau IV kon ondersteunen. 
Het scenario bestond uit een MR-bri-
gade die, vanuit een bruggenhoofd 
West van de IJssel, door wilde sto-
ten richting Elburg. Het fictieve 1ste 
AASLT Bataljon diende deze opmars 
tegen te houden middels het voor 11 
Luchtmobiele Brigade klassieke O1-
O2-O3-ringen concept. Gedurende 
de dinsdag heeft het FST vervolgens 
het commandovoeringsproces door-
lopen, inclusief de terugkoppelmo-
menten met bataljonsniveau (ICBB en 
FCBB), eindigend met de presentatie 
vuursteun aan het bataljons JFSCC. 
Al met al een lange dag maar het FST 
was gereed om de volgende dag de ac-
tie uit te voeren.

Woensdag 0845 was het L-hour: het 
FST landde op ‘hun’ LS en had 60 
minuten om te verplaatsen, OP’s te 
verkennen en te betrekken. Een vlie-
gende start maar geen probleem voor 
dit FST, stipt 0945 was het FST, en 
daarmee de rest van het bataljon, ge-
reed! Rond 1015 kwam de eerste vijand 
de sector binnengereden waarna, on-
afgebroken tot 1530, vijand na vijand 

probeerde door te breken. Dankzij he-
vige inzet van (uiteraard) vuursteun is 
dit niet gelukt en was de vijand dusda-
nig gesleten dat verder optreden voor 
hen niet mogelijk was. Het FST had 
daarmee de opdracht behaald en deed 
dat op dusdanige wijze dat de niv III 
certificering met voldoende resultaat 
was uitgevoerd.
Onder toeziend oog van veel uitgeno-
digde externe gasten (van binnen en 
buiten 11 Luchtmobiele Brigade) over-
handigde vervolgens kol Hoefsloot 
de felbegeerde vuursteun-emblemen 
uit aan het FST. Een trots bataljons 
JFSCC keek toe en zag dat het goed 
was… Een razendsnelle extractie volg-
de en om 1630 was er niets meer over 
dat herinnerde aan de slag die gestre-
den was. 

Voor ons als bataljons JFSCC is het nu 
taak om het gehele traject te (laten) 
formaliseren. Hiermee wordt dan ein-
delijk een niveau II en III TSP voor alle 
FST’s van 11 Luchtmobiele Brigade 
mogelijk gemaakt en kan ook de ni-
veau III certificering worden opgeno-
men in de SJP’s. Daarmee worden ook 
de andere twee brigades uitgedaagd 
om deze TSP’n voor hun eenheid 
te maken en te (laten) formaliseren. 
Hiermee maken we als vuursteunco-
ordinatie een grote stap op het gebied 
van O&T!
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THE NORWEGIAN VIDAR - (VERSATILE INDIRECT 
ARTILLERY SYSTEM) 

The acronym (VIDAR) reflects one of the essences of Norse mythology. 
Vidar was next to Thor the strongest of all the Æsirs. Vidar was called 
the silent god because he spoke little. He was the son of Odin and the 
female Jötunn Gríðr, and lived in Vide which was described as a place 
where scrub and grass grows.  Vidar avenged his father by putting his 
foot with his shoe on into the Fenris wolf’s mouth, cracking it up and 
thus killing Fenris. Vidar was among the Æsirs that survived Ragnarok, 
the twilight of the gods.

Major (ret.) Walter Christian 
Håland 

HANWHA FACTORY BACK-
GROUND: 

South Korea has licensed US 
M109 artillery and M1 tanks un-
til the 1990s and in the 2000s 

they designed their own artillery and 
tanks; the K9 Thunder and the K2 
Black Panther, built by Hanwha and 
Hyundai Rotem. Even the cannon 
barrel on the K9 has been newly deve-
loped, and it is built literally according 

to NATO standards as Koreans usual-
ly have. The Korean army is also a very 
tough customer with high service 
lifetime requirements. The artillery 
system is 20 percent over-designed to 
make sure nothing goes wrong when 
operated by conscripts. 

K9 THUNDER IS THE WORLD’S 
LEADING 155MM/L52 CALIBRE 
SELF-PROPELLED HOWITZER 
SYSTEM IN TERMS OF THE VO-
LUME OF PRODUCTION
So far more than 2,000 K9 have been 
built for the home and export market, 
with known sales including Estonia 
(12 refurbished units to be delivered), 

Hanwha issued a commemorative medal.JPG

A handover ceremony. December 4, 2019 at Rena Military Camp. Photo Håland

The world’s only Viking helmet found 
at Gjermundbu in Buskerud. Cultural 
History Museum, UiO / Ove Holst.
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Finland (48 refurbished systems to 
be delivered), India (first 100 systems 
from ROK followed by local produc-
tion), Norway (24 new systems to be 
delivered), Poland (already supplying 
hulls for the local Krab) and Turkey 
(a locally built version called Firtina). 
K9 Thunder has proven its superiority 
through demonstrations and evalua-
tion tests in various proving grounds 
such as extreme weather in jungles, 
barren land and severely cold areas. 
K9 Thunder has an excellent mobility 
and fits into every other field artillery 
unit.  The K9 has been operated in 
RoK since 1999 (K10 ARVs from 2009). 
K9 Thunder is serving as one of the 
main conventional deterrent forces in 
the RoK Army.
K9 Thunder SPH is designed for ma-
noeuvre operations in a highly tech-
nological battlefield, along with main 
battle tanks and infantry combat ve-
hicles. The K9 Thunder is an adapta-
ble weapon system with a sophistica-
ted fire control system embedded on 
each K9 and under the coordination 
of the Fire Direction Centre (FDC). 
The K9 can deliver indirect fire sup-
port to disperse, subdue and neutra-
lize enemy ability to wage war in a 
network-centric environment. In the 
RoK, a K9 Thunder/K10 ARV combin-
ed battery has the versatile capability 
needed to engage any enemy target. 
Each K10 ARV supports two K9s. K10 
ARV has a fully automated robotized 
equipment delivery system and resup-
plying capability to maximize the ef-
ficiency of artillery forces. K10 shares 
the same chassis, power pack and sus-
pension with K9 Thunder. That gives 
efficiency in logistics support and tac-
tical movement. The K10 ARV moves 
to the firing position after loading the 
ammunition stored in the ammuniti-
on dump or on the truck to resupply 
the K9 Thunders. To sustain the firing 
mission, K10 ARV approaches the K9 
and resupplies its onboard munitions 
immediately when needed, wherever 
K9’s position is, regardless of weather, 
daylight or darkness. K10 ARV has an 
electrically operated telescopic arm 
and conveyor belt to transfer rounds 
and charges and feeds 155mm projec-
tiles and associated charges into the 
bustle at the rear of the K9 turret at 
a rate of 48 rounds and charges in 18 

minutes. All crew is under protection 
during resupply. K10 ARV carries 104 
rounds, sufficient to resupply two K9 
guns.

K9 THUNDER’S FEATURES
The South Korean-made armoured 
Self-Propelled Howitzer (SPH) 155mm 
L52-caliber howitzer conforms to the 
Joint Ballistic Memorandum of Un-
derstanding (JBMoU). With a 23-liter 
combustion chamber volume , K9 is 
compatible with all NATO 155mm 
standard ammunitions. The K9 
Thunder is autonomous with a Mo-
dular Azimuth Position System and 
a Kongsberg Automatic Fire Control 
System connected to the CI2 net-
work. Under the coordination of the 
FDC, K9 Thunder can deliver indirect 
fire support to disperse targets, neu-
tralize and incapacitate enemy ability 
to wage war in a network-centric en-
vironment.
K9 has a great firepower and rate of 
fire to provide fast and concentrated 
firepower over time.

THE MAXIMUM RANGE DEPENDS 
ON THE PROJECTILE/CHARGE 
COMBINATION
Longer Firing Range: K9 Thunder fi-
red a Nammo 155mm IM HE-ER (In-
sensitive High Explosive Extended 
Range) Base Bleed projectile out to a 

range of 43.6 kilometres. The live fi-
ring took place at the Swedish firing 
test range Ravlunda, May 2–4, 2016. 
The test was checked by the Norwe-
gian Defence Research Institute. A 
maximum range of 54km has been 
achieved in trial.

“SHOOT & SCOOT.”
K9 Thunder is designed and develo-
ped to the tactical concept of “Shoot 
& Scoot.” K9 Thunder carries out its 
first-round within 30 seconds while at 

The K9 Thunder is autonomous with a 
Modular Azimuth Position System and 
a Kongsberg Automatic Fire Control 
System connected to the CI2 network.

The K9 Thunder fires a Nammo 155mm IM HE-ER Base Bleed (BB) projectile out to a 
range of 43.6km. (The flashing from the BB is not rocket propulsion but only reduces 
the drag when it is rising from the origin.) Here with a muzzle velocity of 950 m/s, 
the ascending trajectory of the projectile reaches a vertex (the highest point of the 
trajectory) up to an altitude of 15km before descending to the designated target area 
more than 40km horizontal distance away from the firing position. Photo: THOMAS 
DANBOLT/NAMMO.
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rest and 60 seconds while in move as 
soon as it receives firing information 
from the FDC. After completing the 
mission, K9 Thunder quickly moves 
away from the primary firing posi-
tion before the enemy’s counter fire 
and implements the next mission. A 
burst rate of fire of three rounds can 
be achieved in less than 15 seconds, 
with a maximum rate of fire of six to 
eight rounds a minute for three minu-
tes. The sustained rate of fire is from 
two to three rounds a minute for one 
hour. It can carry out multi-round si-
multaneous-impact fire missions.
The VIDAR system will also be able 
to fire the 155 BONUS which is a 155 
mm artillery round, developed in coo-
peration between Bofors of Sweden 
and Nexter of France, designed for a 
long-range, indirect fire top attack 
role against armoured vehicles. The 
BONUS base bleed carrier shell con-
tains two submunitions, which des-
cend over the battlefield on winglets 
and attack hardened targets with 
explosively formed penetrator war-
heads.
For the future, Nammo has increased 
the range of artillery grenades to just 
over 100 kilometres, and equipped 
them with rocket (ramjet) technology 
and target management - allowing the 
projectile to change course after lau-
nch. 
This means that the artillery grenades 
have significantly increased precision 
and accuracy. The grenades have so-
mewhat less explosive power, as the 
rocket system takes up space; it is a 
conscious priority for the new grena-
des to fit into existing 155-millimeter 
artillery systems. This means that the 
new grenades offer great benefits to 
many nations’ artillery at a low cost. 
Test firing of the projectile is schedu-
led for 2020, and the plan according 
to Nammo.is for the new artillery gre-
nades to be ready for operational use 
in 2023-24. 

The K9 has proven to be modern, re-
liable and precise. At all times, when 
executing fire missions, the crew is 
protected under steel armour.
It has deployment capability in diffi-
cult terrains in all weather conditions. 
K9’s 1,000hp MTU engine with Al-
lison automatic transmission engine 

The Nammo qualified 155mm IM HE-ER has a verified range of more than 40 km from 
a modern L52 JBMoU gun system. Low round to round dispersion [20 km w/hollow 
base –PE length <+/- 50 m/with +/- 10 m], combined with an enhanced blast and frag-
mentation effect [>10 kg MCX-61000 IM Explosive], optimizes the impact on semi-hard 
targets at long firing ranges. The round is designed to defeat light armour and soft 
targets, and for increased flexibility incorporates an interchangeable base bleed and 
hollow base. Photo: THOMAS DANBOLT/NAMMO.

The Norwegian artillery will have at its disposal the BONUS  155 mm artillery round, 
developed in cooperation between Bofors of Sweden and Nexter of France, designed for 
a long range, indirect fire top attack role against armoured vehicles. The BONUS base 
bleed carrier shell contains two autonomous, sensor-fused, fire-and-forget sub muni-
tions. After the sub munition is released it opens two winglets. While descending, the 
sub munition rotates, scanning the area below with multi-frequency infrared sensors 
that compares the detected vehicles with a programmable target database. The sub 
munitions each contain a high-penetration EFP warhead for use against even heavy 
armoured fighting vehicles like main battle tanks. Photo: Bofors.

For the future, Nammo has increased 
the range of artillery grenades to just 
over 100 kilometres, and equipped 
them with rocket (ramjet) technology 
and target management - allowing the 
projectile to change course after lau-
nch. Photo: Håland
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delivers high power-to-weight ratio 
(21.6hp/t*) and its mobility is similar 
to modern main battle tanks and trac-
ked Infantry Fighting Vehicles [*Ben-
chmark: Leopard 2 A4, 1,500hp engine 
power/weight 62.5 = 24hp/t].
K9’s individual HSU (Hydro-pneu-
matic Suspension Unit) at each wheel 
station provides the K9 Thunder SPH 
with a capability to manoeuvre and 
fulfil its missions in diverse environ-
ments and terrains. The HSU minimi-
zes shock and vibration to the cabin 
and significantly reduces crew fatigue. 
The HSU gives a quick stabilization of 
the gun between firing of rounds.
In ROK Army service, the K9 is sup-
ported by the K10 ammunition re-
supply vehicle, which feeds projecti-
les and charges into the K9. The first 
export customer for this is Norway, 
which has ordered 12 units, with one 
of these supporting two K9.

K9 VIDAR REPLACES NORWAY’S 
50-YEAR-OLD M109 ARTILLERY
The Norwegian Defence Materiel 
Agency (NDMA) ordered 24 K9 with 
six associated K10 ammunition vehi-
cles from Hanwha. Besides, an option 
agreement was signed for another 24 
artillery systems. The project’s to-
tal cost framework is approximately 
NOK 3.2 billion. Since then, Koreans 
have decided to market the Norwe-
gian variant as “The VIDAR System”.
After about six months of factory tes-
ting, the first systems were on Norwe-
gian soil November this year, on the 
precise date the parties agreed almost 
two years ago.
Then there will be so-called acceptan-
ce testing, which is more convenient 
to conduct in Norway. Among other 
things, there will be a shooting sec-
tion where Norwegian ammunition 
will be tested that will be carried out 
during the first half of 2020. This will 
mainly be done at Regionfelt Østland-
et north of Rena military camp, where 

Effective rang of artillery has changed little in 50 years. A few extended range and pre-
cision guided warheads but with limitation in cost and load on the gun. 
Nammo’s extreme range artillery versatility sets a new standard.

K9’s 1,000hp MTU engine with Allison automatic transmission engine delivers high 
power-to-weight ratio and has the same mobility as modern Main Battle Tanks and 
tracked Infantry Fighting Vehicles. K9’s individual Hydro-pneumatic Suspension Unit at 
each wheel station provides the K9 with a capability to maneuver and fulfil its missions 
in diverse environments and terrains. Photo: Håland

NDMA ordered 24 K9 with six asso-
ciated K10 ammunition vehicles from 
Hanwha. In addition, an option agree-
ment was signed for another 24 artil-
lery systems. Since then, Koreans have 
decided to market the Norwegian vari-
ant as “The VIDAR System”. Here K9A1 
architecture.
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the thorough winter test of the four 
artillery candidates were also carried 
out in 2016.
The serial production at the Hanwha 
plant in Changwon, just west of Busan 
in South Korea, has already started, 
and all VIDARS will be completed in 
May-August 2020.
Already this year Norway will receive 
80 percent of the spare parts and 90 
percent of the special tools, as well as 
technical documentation.
All 30 VIDARs are scheduled to be 
delivered to the Army in the autumn 
of 2020. At the same time, four dri-
ving simulators will be delivered to 
the new army technical competence 
centre in Bjerkvik. Here, technicians 
will also be trained and maintenance 
performed.

It has not yet been verified, but there 
is a possibility of a joint solution with 
Millog in Finland, which is doing the 
same for the Finnish army. They have 
so far received five of 48 ordered K9. 
Both Finnish and Norwegian artil-
lery will have ICS (integrated combat 
systems) from Kongsberg Defense & 
Aerospace.
Some 12-15 year old, little used K9s, 
who had been on storage in South Ko-
rea, were thus sold on to Finland and 
Estonia whose decision was made, 
among other things, based on the test 
data collected during the Rena testing 
in 2016.
The data is also shared with the UK, 
which is to replace artillery in a slight-
ly wider context and is still carrying 
out  inquiries, as well as Australia is 
doing.

K9 VIDAR
• Manufacturer: Hanwha Defense 

Cooperation, South Korea 
• Operating since: 1999 
• Weight: 46.3 tons 
• Length / height / width: 12 / 3.5 / 3.4 

meters 
• Crew: 4 
• Speed: 67 kilometres per hour 
• Range: >360 kilometres Power / 

weight: 21.6 horsepower / ton

K10 ARV
The K10 Ammunition Resupply Ve-
hicle is built on the same platform as 
the K9. Thus, it has the corresponding 
mobility and protection. It can carry 
104 complete rounds and automati-
cally transfer twelve rounds per mi-
nute to the K9s inside the magazine. 
Norway has initially ordered only six 
such vehicles for its 24 K9 VIDARS.

After about six months of factory testing, the first systems were on Norwegian soil No-
vember this year, on the precise date the parties agreed almost two years ago. Photo: 
Fred A. Eek.

The K9 VIDAR for the Norwegian Ar-
tillery is factory new and according 
to Norwegian specifications. Photo: 
Håland.

The K10 Ammunition Resupply Vehicle 
(ARV) is built on the same platform as 
the K9. Thus, it has the corresponding 
mobility and protection. It can carry 
104 complete rounds and automati-
cally transfer twelve rounds per minu-
te to the K9s inside magazine.

K9 Thunder is serving as one of the main conventional deterrent forces in the RoK 
Army. Photo: Håland
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THROUGH LIFE SUPPORT (TLS)
Hanwha Land Systems provides full 
system support throughout the life cy-
cle for maintenance of the K9 through 
a proven ILS package. The ILS for K9 
includes:

INTEGRATED LOGISTICS SUP-
PORT (ILS)
ILS of K9 Thunder has not only made 
a great contribution to its combat 
readiness but also made a noticea-
ble reduction of life-cycle cost. Spare 
parts availability is anticipated beyo-
nd 2050.

SUPPORTABILITY ANALYSIS (SA)
Various elements of SA have been 
applied to accomplish K9 ILS, such 
as: Test & Support Equipment, Spa-
re Parts & Inventory, Facility/Utility, 
Level of Repair, Criticality, Operator 
Task, Distribution, Personnel Trai-
ning, Maintenance, Interactive Elec-
tronic Technical Manual (IETM) + TM 
Publication, Test & Diagnostic Equip-
ment/Special Tool, and Training Aids.

THROUGH LIFE SUPPORT (TLS)
TLS utilizing regional support base 
and technical transfer to local entity 
of choice; ILS and tech data to mana-
ge Maintenance Level 2~4; Establish 
field service at a Nordic company; 
Train the trainer at a Nordic/Baltic 
country; Transit TLS activity to Nor-
dic/Baltic countries after first 5-year 
TLS; Maintain REACH BACK to Han-
wha for sustainment support; Deve-
lop national industry as part of global 

supply chain for K9 SPH Internatio-
nal; Regional parts supply; Licensed 
K9 components, produced in Poland 
and/or Turkey, could be utilized in an 
emergency; Synergize user communi-
ty group dialogue to maximize sup-
port capability.

THE NORWEGIAN ARTILLERY 
WILL ALSO GET OTHER NEW 
MODERN MATERIAL
That includes MOSKITO TI and JIM 
Compact multifunction, compact and 
lightweight advanced performance 
handheld devices, fulfilling respecti-
vely medium and long-range requi-
rements of the Norwegian Armed 
Forces. The combination of the two 
equipment will fulfil the broad range 
of operational requirements, inclu-
ding day and night observation, target 
acquisition, artillery correction and 
fire support, forward observer and 
Joint Terminal Attack Controller.

It’s also planned to acquire a new 
Counter Battery Radar/Multifunction 
Battlefield Radar for the accurate and 
rapid location of enemy guns, rocket 
launchers and mortars. It may also be 
used for the Adjustment/Registration 
of the fire of own artillery. It will be 
fielded on a single vehicle, and should 
achieves its full performance require-
ments around 2024. 

K10 ARV fulfils the requirements of the substantially increased ammo amount used in modern warfare to supply the K9 Thunder so 
that it can meet its tactical requirements of a higher firing rate and Shoot & Scoot. K10 has a fully automated resupplying capability 
to maximize the artillery batteries’ efficiency and shares the same chassis, power pack and suspension with K9 Thunder for efficiency in 
logistics support and tactical movement.
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Arms procurement are essential spending securing 
national defense and sovereignty. NATO members 
are called to invest two percent of their gross natio-
nal product in defense, amounting to spending billi-
ons of Euros in defense procurement. Nations regard 
these spending as necessary investments in security 
and deterrence, hoping it will never be used in com-
bat. Rarely, defense investments become a stimulant 
for economic growth, for their economic, social and 
technological impact. Israel Aerospace Industries 
(IAI) positions its latest, modular air and missile -de-
fense missile system BARAK MX as a forerunner for 
various air defence European programs. 

One of Israel’s latest, most comprehensive and advanced 
air and missile defense solutions, Barak MX was developed 
by IAI to extend maritime and land base air and missile 
defense capability from point-defense to area defense, re-
placing the Barak-I point defense missiles, a weapon that 
pioneered self-defense against sea skimming missiles in 
the 1980s.

Today’s Barak MX is as innovative as Barak-1 was when it 
was first introduced. Designed as modular land or naval ba-
sed surface-to-air missile system it integrates cutting edge 
sensors, computing systems, datalink communications 
and effectors (interceptors) into a complete air and missile 
defense system. With IAI’s Barak MX, customers are not 
bound to buy only a set system but can tailor it to meet 
specific needs and priorities. Unlike legacy systems that are 
locked to specific elements, Barak MX supports different 
radars and launchers, providing optimized 360⁰response 
to different challenges. Such threats could be fighter air-
craft, helicopters, unmanned aerial systems (UAS), cruise 
missiles, surface to air and surface-to-surface missiles, or 
other aerial capabilities that may evolve in the future. 

MODULAR SYSTEM INTEGRATION
The modular design enables customers to integrate their 
own radars and command and control systems with dif-
ferent Barak interceptor missiles to match the customer’s 
operational needs in a cost effective and dynamic way.  
Currently Barak MX supports a selection of missile inter-
ceptors that share many common elements and compo-
nents. These include the Long-Range Air Defense (Barak 
LRAD) that intercepts targets at ranges up to 70 km, it is 
already operational with a number of air, land and naval 

EUROPE COULD LEVERAGE 
ISRAELI BARAK-MX BEYOND AIR 
DEFENSE
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forces. Barak Medium-Range Air-Defense (MRAD), a me-
dium-range interceptor, has a range of up to 35 km. Both 
MRAD and LRAD use radar homing seekers and are verti-
cally launched from IAI’s Smart Launchers. MRAD has a 
single pulse rocket while LRAD uses a dual-pulse rocket 
engine to maintain high performance throughout the 
longer distance. Another version, Barak LRAD-ER uses a 
propulsion system comprised of a booster and dual-pulse 
rocket engine extending the missile’s range to 150 km. The 
communication and radar capabilities of this variant are 
adapted for operation at extended range. Each type of mis-
sile operates from a ‘smart launcher’, adding the Barak MX 
interfaces enabling system integration with other system 
elements provided by the customer. The BARAK missiles 
can be mounted on trucks or combat vehicles to increase 
survivability and provide air defense to deployed military 
formations.

The modular design enables operational flexibility, as user 
needs evolve through the system’s lifespan, as the system 
address new threats adding new interceptors, or assuming 
more capabilities with new sensors, enhanced command 
and control capabilities as technology progresses. BARAK 
MX system can function in a traditional battery configura-
tion or as a net centric configuration using a “Smart Laun-
chers” that are deployed across the area and connected to a 
centralized command and control system via the network. 
Such configuration provides high end operational benefits 
with a substantial reduction in Life Cycle Cost. 

Barak MX is based on IAI’s proprietary research & develop-
ment and long heritage, based on the experience IAI has 
gained in 60 years developing and supplying Air and Missi-
le Defense systems for customers worldwide. 

IAI has led the development of Israel’s multi-layered ballis-
tic missile defense program, as the prime contractor for the 
Arrow 1, 2 and Arrow 3 missile defense systems and provi-

der of key elements for other widely deployed air and 
missile defense systems. The system employs large early 
warning radars, battle management systems and Arrow 
2 and Arrow 3 interceptors, the system is designed to 
defeat ballistic missiles in exoatmospheric and endo-
atmospheric engagements, targeting missiles and war-
heads at their mid-course and terminal phases. While 
the Arrow system is exclusively used by Israel, related 
system including the ELM-2090 Terra and ELM-2080 
Green Pine early warning radars have been exported to 
some allied countries.
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NEDERLANDSE VUURSTEUN VOOR DE EFP

Sinds januari 2020 levert de A-batterij 41 Afdeling Artillerie een bijdrage aan de missie En-
hanced Forward Presence (eFP). Het is voor het eerst sinds 2009 dat er weer een Neder-
landse artillerie eenheid in de vuursteunrol op uitzending is. In dit artikel zal ik u de achter-
grond schetsen van de missie eFP, hoe het komt dat een Nederlandse vuursteuneenheid 
deelneemt en welke kansen en mogelijkheden deze deelname biedt.

Auteur: Lkol R.L. ten Horn

ENHANCED FORWARD PRESENCE (EFP)
De NAVO heeft in 2016 besloten tot het oprichting van de 
eFP; vooruitgeschoven, multinationale eenheden bedoeld 
ter verdediging van het NAVO-bondgenootschappelijk 
grondgebied. De oprichting van de eFP is een uitdrukking 
van de bondgenootschappelijke solidariteit en geeft invul-
ling aan een geloofwaardige afschrikking. 

De eFP bestaat uit vier multinational battle groups 
(MNBG), ontplooid in Estland, Letland, Litouwen en Po-
len. Nederland maakt sinds 2017 deel uit van de MNBG in 
Litouwen, die onder Duitse leiding staat. De taak van deze 
eenheid is drieledig. Allereerst het geruststellen van de 
lokale bevolking (REASSURE) tegen de gevoelde dreiging 

uit het oosten, ten tweede het bijdragen aan een geloof-
waardige afschrikking (DETER) richting de Russische Fe-
deratie en ten slotte, in het geval van een Russische inval, 
het verdedigen van het gemeenschappelijke grondgebied 
(DEFEND).

DE VERANDERDE NEDERLANDSE BIJDRAGE
Nederland levert sinds 2017 troepen aan de eFP. Uitgangs-
punt was dat Nederland steeds zou bijdragen met een in-
fanterie compagnie, wat tot begin 2020 ook het geval is 
geweest. Eind 2018 werd echter duidelijk dat er begin 2020 
een knelpunt zou zijn om een infanterie compagnie te le-
veren voor eFP. Dit door ondervulling en een hoge taken-
last bij de infanterie. Hierop is vanuit het Vuursteun Com-
mando (VustCo) de bereidheid aangegeven voornoemde 
rotatie eFP met een vuursteuneenheid te vullen. Hieruit 
is medio 2019 is een daadwerkelijke vullingsopdracht rich-
ting het VustCo voortgekomen.
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Sinds januari verzorgt de A batterij 41 Afdeling Artillerie 
voor zes maanden de kernbijdrage van Nederland aan eFP. 
De bijdrage bestaat uit een batterijstaf (6 maanden) en een 
roterend vuurmondpeloton (2x 3 maanden) bestaand uit 
4x PzH2000NL. Daarnaast levert het VustCo/41 Afd Art, 
samen met het OOCL het gros van de Nederlandse aug-
mentees voor de 
Duitse MNBG 
staf.

KANSEN EN 
MOGELIJKHE-
DEN VOOR DE 
VUURSTEUN
Een van de gro-
te voordelen van 
deelname aan 
eFP is de moge-
lijkheid om als 
eenheid gericht 
te trainen en be-
ter te worden. 
Dit zowel door 
het gerichte op-
werktraject als de 
ruime trainings-
mogelijkheden in 
het missiegebied. 
Het uitzendka-
rakter geeft ex-
tra tijd en ruimte 
voor algemene niveau I en II basis trainingen (waaronder 
klein kaliber schieten), niveau II en III vuursteun techni-
sche trainingen, maar ook voor teamvorming. Bovendien 
zijn er een aantal extra ontwikkelgebieden geïdentificeerd 
die nader worden beproefd tijdens de oefeningen, waaron-
der optreden onder GPS-denied condities.
Voor het personeel heeft deze missie nog een ander be-
langrijk aspect. Zoals al vermeld is er sinds 2009 geen 
vuursteuneenheid meer op uitzending geweest. Er is wel 

een nadrukkelijke wens vanuit met name ons jongere per-
soneel om ook een keer op missie te kunnen. De eFP biedt 
deze mogelijkheid een draagt daarmee bij aan boeien en 
binden van ons personeel.
Een kans die zich voordoet tijdens deze missie is het uit-
wisselen van ervaringen met het Litouwse Artillerie ba-

taljon dat op de 
zelfde locatie is 
gelegerd als onze 
Abt. Dit Litouwse 
Artillerie bataljon 
is ook uitgerust 
met de PzH. Er 
hebben al een 
aantal overleggen 
met dit bataljon 
plaatsgevonden 
om de wederzijd-
se (leer)behoef-
ten in kaart te 
brengen.

HOE NU VER-
DER?
De A batterij zal 
tot medio 2020 
in Litouwen aan-
wezig zijn. In de 
komende num-
mers van de Sinte 
Barbara zult u op 

de hoogte worden gehouden van hun ervaringen. Het eer-
ste artikel vanuit de batterij vind u al in dit nummer. Ook 
op social media zullen regelmatig updates te vinden zijn.
Afhankelijk van de ervaringen van deze rotatie zal worden 
gekeken of het wel of niet wenselijk is om vaker een vuur-
steun bijdrage aan de eFP aan te bieden.
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1e FTX, A-batterij, eFP litouwen, 03-02-20/13-02-20

PABRADE 

Na drie weken van indribbelen; legeren, Colts inschieten, onderhoud aan de voertuigen, feeling krijgen met 
het ‘battle rhythm’ van de aankomende 3-6 maanden, is dan eindelijk het moment aangebroken van de eerste 
Field Training Exercise (FTX) in Litouwen. Het oefenterrein van Pabrade ligt op ongeveer 2 uur reizen vanaf 
Rukla Baracks. Het terrein ligt ten noorden van Vilnius en relatief dichtbij de grens van Wit-Rusland. Pabrade 
is het grootste oefen- en schietterrein van Litouwen en biedt hiermee genoeg ruimte en uitdagingen voor de 
stukken (pantserhouwitzers) en haar bedieningen. Denk hierbij aan de soms drassige of moerasachtige on-
dergrond, maar ook het vaak dichte bos biedt meerdere uitdagingen. Menig boom heeft ons bezoek dan ook 
niet overleefd. Gelukkig wordt dit als acceptabel beschouwd door de Litouwers en zijn er weinig problemen 
ondervonden door het per ongeluk omverrijden van bomen tijdens de verplaatsing, of het  betrekken van een 
Hide. 

De eerste week van Pabrade 
bestond voornamelijk uit 
het trainen en opfrissen van 

de Niveau II/III skills en drills. Denk 
hierbij aan het trainen van de chauf-
feur/bediening in nieuw en lastig 
terrein, het verkennen van Hides, 

Combat Life saver (CLS) casussen met 
steun van Hotel (Medic) en vijandcon-
tact tijdens de verplaatsing. De week 
werd uiteindelijk afgesloten met een 
verplaatsing waarbij meerdere malen 
vijand contact werd gesimuleerd zo-
dat de stukken hierop konden reage-

ren met vuur en daadwerkelijk onder 
dekking van rook (met gebruik van 
de rookbuslanceerinrichting) konden 
afbreken. Een goede ervaring voor 
de bedieningen die hier nog nooit de 
kans toe hadden gekregen. 
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Na een onderhouds- en command-
ovoeringsweekend, waarin ook de 
stukscommandanten de ruimte kre-
gen om het gehele commadovoerings-
proces goed en uitgebreid te doorlo-
pen, werd het niveau III-scenario 
opgestart. Het scenario bestond uit 
een vertragend gevecht in een opge-
dragen sector, waarbij het Bravo-pelo-
ton alle facetten van het pelotonsop-
treden kreeg voorgeschoteld. Van het 
betrekken van een pelotons verzamel-
gebied (TAA), verschillende medische 
(ZHKH en CLS) casussen, vijandcon-
tact in hides, firing positions en ver-
plaatsingen. Ook kregen zij verschil-
lende fire missions opgespeeld vanuit 
de manoeuvre kant van het scenario. 
Omdat een van de PzH’s halverwege 
het scenario storingen kreeg werd zo-
wel het peloton als het batterijniveau 
getriggerd na te denken op welke wij-
ze tactische bergingssteun aangelo-
pen moet worden tijdens het staal op 
staal gevecht.

Het peloton heeft voor het eerst ken-
nis gemaakt met het daadwerkelijk 
jammen van hun communicatiemid-
delen dankzij de meer dan leerza-
me steun vanuit onze EOV collega’s. 
Hierbij is ook in kaart gebracht wat 
de footprint is van een peloton tijdens 
verplaatsing, verblijf in TAA en het ef-
fect van RX (radiostilte) gebruik.

Het B-peloton heeft tijdens de scena-
rio’s haar verschillende tactical & 
technical procedures (TTP’s) goed  

kunnen beoefenen waarbij de ge-
neeskundige casussen een waarde-
volle ervaring waren ten opzichte van 

voorgaande trainingen omdat er voor 
het eerst daadwerkelijke afvoer werd 
verzorgd door de aanwezige genees-
kundige collega’s van 43 geneeskun-
dige compagnie en 400 geneeskundig 
bataljon. De gehele oefening leverde 
een gezonde mate van observaties op, 
waar na evaluatie van geleerd is en het 
optreden op kan worden aangepast.

De Alfa Batterij kan terugkijken op 
een geslaagde eerste oefening in Li-
touwen waarin het peloton goed aan 
haar trekken is gekomen en de ver-
schillende niveaus hun TTP’s hebben 
kunnen beoefenen. Al met al is er 
meer dan voldoende basis gelegd om 
bij de volgende oefeningen van het 
Bravo Peloton te Litouwen mee ver-
der te kunnen.
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In Memoriam

HARRY DELOO

“HALLO PATER”
Dat was Harry’s begroetingskreet. De lach was al op z’n gezicht voordat hij sprak. Ik sta hier namens zijn 
oud-collegae en blik terug op de momenten die we beleefden met hem. Het was zo’n 39 jaar geleden dat we 
hem leerden kennen. Hij was toen tweede luitenant en we waren in opleiding tot officier…..Gek….Harry was al 
officier. Snel bleek dat hij “het nog even over moest” doen. Van Kort Verband Vrijwilliger naar Beroepsofficier. 
Te Breda starten we de tweejarige opleiding waarna je paraat mocht worden. 

Die jaren staan ons goed bij. Harry, met zijn relati-
verende vermogen om het e.e.a. gewoon te onder-
gaan sprak aan. Bij de nachtelijke verplaatsingen was 
hij fysiek aanwezig…..ja fysiek 
want dan liep hij als laatste 
in de patrouille en kreeg het 
voor elkaar om gewoon sla-
pend te wandelen. Steevast 
liep hij dan tegen de man voor 
hem op en schrok dan pas 
wakker.
Harry had in zekere mate een 
voorsprong op ons. Hij had 
al een ster op z’n schouder, 
kreeg al geld en had ……een 
auto!. Dat kwam zeer goed 
van pas. Hij was altijd bereid 
om te rijden, die bereidheid 
om iets te doen voor een an-
der is zijn leven lang gebleven. 
Wat een auto was dat! Een 
grote dikke bak. Met overal 
pluche en leer en voorin een 
dikke motor. Van Noord naar 
Zuid van West naar Oost….
Harry reed wel. Hij heeft mij 
destijds ook het kroegleven 
geleerd. Dat was immers bij 
hem met de paplepel ingegoten. Zo had de familie 
een heus eigen café. Ik vroeg of ze voldoende bier 
hadden voor het komende carnaval, wist ik veel dat er 
3000 liter vaten waren en zij hadden er een. 
Lisette was geheel in beeld! Alle gala’s waren ze van 
de partij. Hun huwelijk werd gevierd en daar waren 
we voor uitgenodigd. Nooit een onvertogen woord 
over een ander altijd open om te helpen en niet ei-

send. Jan Strik beschrijft hem als: “voor mij was het 
altijd een vrolijke gast, goede collega, zou je altijd hel-
pen, een maatje gedurende al die jaren. Hij had ook 

een bepaalde rust over zich, 
beetje introvert, maar dat 
was ook het beschouwelijke 
van hem, van een afstand het 
eerst aan te kijken.”
De jaren van paraat dienen 
breken aan en ieder gaat zijn 
eigen weg in het leven. Zelf 
tref ik Harry weer op een 
functionele manier in 1996. 
We werden beide geplaatst in 
Seedorf. De aanloop naar die 
plaatsing was bijzonder. Zo 
haalde Harry mij op in Zwol-
le en reden we samen naar 
Seedorf om kennis te maken. 
Al pratend in de auto vonden 
we dat het helemaal niet zo 
ver rijden was…..maanden 
later viel een boete in de bus 
bij Harry. We hadden een 100  
traject over het hoofd ge-
zien!. Samen de kosten delen 
want we gingen immers sa-
men op pad. Harry en Lisette 

besloten om in Nederland te blijven wonen. Harry 
was dus gedurende de week van huis. Daar was Harry 
weer toen ik hem vroeg om samen met mij laminaat 
te leggen in onze woning te Zeven. De contrapresta-
tie werd nooit door hem gevraagd, toch hebben we 
hem een paar keer als gast aan tafel mogen hebben. 
Harry werd uitgezonden en kort daarop wisselde hij 
van functie zodat hij ook dichter bij huis was.
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Rond 2001 troffen we de Familie Deloo weer. Den-
nis en Corine gingen mee naar de family party’s  op 
het Artillerie Schietkamp. Harry genoot met volle 
teugen. Als er dan kinderijsjes werden uitgedeeld 
was Harry, samen met Ronald Schuurman, snel 
ter plekke. Ze gingen op de knieën in de 
hoop ook zo’n ijsje te scoren. De 
jaren verstrijken waar Lisette en 
Harry praktisch bij elk Gala of 
feestje aanschoven. Daarnaast 
was Harry een trouwe bezoeker 
van de verjaardag der Artillerie. 
Hij met Henk Stokreef waren 
een duo die stil en zonder pro-
bleem de tap bewaakten. De 
laatste biertjes waren voor hen 
en daarom bleven ze meestal op de ka-
zerne slapen. De volgende ochtend was 
het meestal iets moeilijker maar wel present. 
Voor Harry brak een paar geleden de tijd aan om zich 
voor te bereiden op het vertrek bij Defensie. Om-
dat ik hem iets voor was vroeg ik een keer “Wat ga 
je met je vrije tijd doen Harry? “. Samengevat kwam 
eruit GENIETEN. Dat antwoord had ik wel verwacht. 
Hij bleef zich inspannen voor de ander. Klussen, op-
passen, rijden, vakantie, gunners bestuurslid……Als ik 
belde of mailde zei hij : “even kijken of ik niet weg 
ben”. Dat leven wat hij wilde leven deed hij goed. 
Ria Stokreef schreef mij: “De woensdag van het ver-
trek voor de motorrit zat hij heel ontspannen en te-
vreden te vertellen hoe gelukkig hij was met zijn le-
ven, hij had een leuke vrijetijdsbesteding, veel eropuit 
met Lisette, kinderen die het “goed doen”, en niet te 

vergeten zijn prachtige kleindochter. Hij benadrukte 
meerdere malen dat we vooral moeten genieten van 
het hier en nu, veel serieuzer dan we hem meestal 

meemaakten. Hij was heel tevreden met zijn le-
ven, alles was goed. Hoewel..., en dit met een 

grote grijns ..., hij wilde graag zijn motor 
inruilen en een cabrio kopen maar 

dat had hij er nog niet door bij 
Lisette.”
Nu zullen we allemaal zonder 
hem verder moeten. Zijn geest  
is hier nog en zegt mij “Vier het 
Leven”. Dat is wat we moeten 
doen want dat is wat hij wilde. 
Harry ik ben blij dat ik je kende 

en zal je nooit vergeten “Adieu 
Pater”.

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

Kelvin
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80+ Jarigen

DATUM RANG/ TITEL NAAM WOONPLAATS  JAAR

2 mei Elnt (R) Maltha LEUSDEN  80
3 mei Lkol b.d. Pol DRONTEN  90
3 mei Lkol b.d. Claasz Coockson NIJEVEEN  82
6 mei Elnt (R) b.d. Goosen MUNSTERGELEEN 81
7 mei Maj b.d. Krale ZUNDERT  88
9 mei Elnt (R) b.d.Drs Gorter EPE  80
10 mei Maj b.d. van Drecht VAASSEN  95
10 mei Kap b.d. Sorber HARDERWIJK  90
16 mei Bgen arts b.d. Beerstecher OEGSTGEEST  90
21 mei Elnt (R) b.d. Raaff DORDRECHT  86
24 mei Lkol b.d. Kormelink NUNSPEET  88
24 mei Elnt b.d. van Alphen QLD CLEVELAND 87
25 mei Kap b.d. Zijlstra GEULLE  84
28 mei Elnt b.d. Slot GORINCHEM  90
29 mei Elnt (R) b.d.Drs Jacobs ‘S-GRAVENHAGE 89
31 mei Elnt (R) b.d. Wierks HILVERSUM  95
2 juni Maj (R) b.dDrs van der Meer SASSENHEIM  94
3 juni Elnt (R) b.d. Holzhaus MIJNSHEERENLAND 86
4 juni Elnt (R) b.d.Mr Bijleveld HAARLEM  82
5 juni Elnt (R) b.d. Kamp BILTHOVEN  85
6 juni Elnt b.d. Bredewout LOCHEM  82
7 juni Elnt (R) b.d.Mr van Bodegom BEETSTERZWAAG 84
8 juni Maj b.d. Noorman HAREN  81
11 juni Elnt (R) b.d. Smals HAAREN  84
11 juni Lkol b.d. Otten EPE  81
18 juni Elnt (R) b.d. Hoek RIJSWIJK ZH  95
18 juni Elnt (R) b.d. Osseweijer VAASSEN  91
21 juni Maj (R) b.d Laméris ‘S-GRAVENHAGE 81
23 juni maj b.d Hoogland EINDHOVEN  84
24 juni Maj (R) b.dDr Slump APELDOORN  80
26 juni Elnt b.d. Dop GORINCHEM  90
4 juli Kol b.d. Genie Stenger VOORSCHOTEN  90
8 juli Maj b.d. van Ek HEERENVEEN  80
20 juli Elnt (R) b.d. Beintema MUSSELKANAAL  84
20 juli Maj (R) b.d Al MAASEIK  90
20 juli Elnt (R) b.d. van de Weerd EDE  85
21 juli Elnt (R) b.d.Ir van der Meer ‘S-GRAVENHAGE 83

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’
Voorzitter: Mats Hueting
Secretaris: Abe Versteeg
Penningmeester: Douwe van der Tol 
1ste lid: Leon van der Velden
2de lid: Gerrit van Goor
3de lid: Kevin Nuijten
4de lid: Jelle van Egmond
Adviseur: Overste (r) T. Bijlsma
Co-adviseur: Kapitein 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: Ing. P.H.M.J. Lambriex, Kap R bd KRA
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: K.A.R.E.  Houthuizen, Elnt
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

Afdeling ’s-Gravenhage

SINTE BARBARA VIERING DEN 
HAAG/ROTTERDAM 4 DECEM-
BER 2019  “IS ZIJ ONDER ONS”   
“Vanavond het enige en echte Barba-
raverhaal”, verhaalt Ton Jansen, “van 
de 25 verhalen die hij al eerder heeft ge-
hoord, maar er zijn hier aanwezigen die 
waarschijnlijk de 40-50 verhalen hebben 
aangehoord en die ieder jaar toch lichte-
lijk teleurgesteld naar huis zijn gegaan”.  
Uitdagende tekst, net als die van Bram 
Schulte, als ouds aanwezige, het in 
zijn slotwoord “Vanavond het ‘ns met 
ons over Traditie wil hebben”.

De 38 aanzitters, de Rijers Arnoud, 
Giel, Ruud en Martin voorop, spoe-
den zich na Boni’s signaal  ‘de kok in 
de keuken’ naar de met rood en zwart 
gedekte feestelijke tafels. Tafelpresi-
dent, voorzitter, Rijer Kees opent, met 
het zingen van het  1ste couplet. Na de 
,Carpaccio van het Hert’ schets hij de 
‘stavaza’ bij ons VustCo  in het bijzon-
der wijst hij op de nieuwe 41Afdeling 
Artillerie en de uitbreiding in 2020 
met de D-batterij. 

We herdenken de ons ontvallen afde-
lingskameraden, Frans G.M. de Haas, 
maj 82 jaar, Hans A. Couzy, lgen 78 
jaar, Pieter van Donk, elnt (R) 92 jaar , 
Hein C. de Bruijn, genm(KMar) 95 jaar 
en Cas Robbe, kap (R) 83 jaar, vanaf 
mei 1998 tot 1 december 2019 promi-
nent bestuurslid van de Haagse afde-
ling.  
Tussen de ,Heldere Wildbouillon’ en 
de ,Wildzwijnoester met rode wijn-
saus’ komt  Ton met “het verhaal” 
in een schitterende, totaal nieuwe, 
verrassende en ontwapende setting. 
Want waarom werd In de jaren 60 
Barbara door de RK gedevalueerd tot 
een 2de rangs heilige? Werd de heilige 
kalender te vol ? Was het de uitkomst 
van de bepaling, in opdracht van de 
Romeinse Curie, door het RIVM (Re-
ken Instituut voor Meetvragen) van 
het aantal gebeden tot heiligen per 
vierkante meter kerkoppervlak per 
100.000 gelovigen? In deze bereke-
ning haalde Barbara niet het linker 
rijtje en werd daardoor gedegradeerd? 
Hoewel plausibel, maar meer waar-
schijnlijk is het voor hem dat ze in 
Rome meer weten, anders dan de ons 
altijd voorgehouden onthoofding van 
Barbara.
Uitgaande dat alles m.b.t. tot het ge-
loof van Barbara, de opsluiting en de 
veroordeling kloppen, stuit Ton bij 
zijn speurwerk op de verborgen ge-
houden geschriften van de beroem-
de Egyptische theoloog Origenes, die 
Barbara bekeerde en doopte. Met hulp 
van ene Johannes Clockius ( jawel 
voor-voor-voorvader van  …) beraam-
den zij een snood plan. Clockius had 
toevallig net een nieuwe truc ontwik-
keld “De verdwijning van de Schone 

Maagd” die juist die tijd zijn wereld-
première zou hebben in Nicodemia. 
Het laat binnen het kader van de be-
schikbare ruimte niet toe hier verder 
in detail op in te gaan. Op onze VOA  
website laat ik het vervolg van Ton’s 
speurwerk zien van “……dat was ein-
delijk na zoveel jaar het enige echte ver-
haal”
Na het muzikale intermezzo van Boni 
Rietveld, de nagerechten en dank aan 
Paresto manager Martin en zijn me-
dewerkers voor dit uitstekende Sinte 
Barbara diner en presentatie, volgt 
het slotakkoord van ouds aanwezige 
Bram.
In zijn dankwoord gaat hij, verras-
send, nog uitvoerig in op de geschie-
denis en het onderscheid tussen het 
Vaandel en de Standaard en de uit-
reiking daarvan. Waarbij hij de schei-
ding “bereden’ en ‘onbereden’,  versus 
‘paardentractie’ en ‘motortractie’ met 
foto’s van voor WO II. Het KRA, toen 
ingedeeld bij de lichte brigade, uitge-
rust met motortractie Fordson land-
bouwtrekkers en Trado vrachtauto’s, 
bindt hij zo aan ‘motortractie’. Ergo 
niet ‘bereden’ , geen Standaard meer! 
De Rijers trekken wit weg, onmogelijk 
! Die Bram, geschrokken, stelt hij dan 
ook maar voor dat het huidige Vaan-
del van het ‘KLua’ wordt vervangen 
door ook een Standaard.                 

Weer een schitterende Haags-Rotter-
damse Sinte Barbaraviering en ja “zij 
is en blijft onder ons”
En dan…., we gaan straks weer naar 
huis. Ton, …”thuis gekomen starten dan 
weer de overdenkingen, -  eten was goed,  

Barbaraverhalers oud en nieuw, Ro-
bert en Ton

Eerste couplet Kees, “… bedankt Ton. Top”

De Opgestegen Rijers-tafe
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- gesprekken waren goed, - maar het 
verhaal……,tja het verhaal …, dat was 
eindelijk na zoveel jaar het enige echte 
verhaal en volgend jaar zijn we er weer, 
maar dan alleen voor het eten en de ge-
sprekken……..of toch niet”?   TPl.                          

NOVEMBERBIJEENKOMST
Door het bijzondere onderwerp van 
de voordracht was er meer dan ge-
bruikelijke belangstelling en was er 
zelfs een enkele introducé (oud TMD-
er dus potentieel VOA lid) Het was 
dan ook een blije voorzitter Kees  die 
om 17.25 uur de bijeenkomst formeel 
opende. Traditiegetrouw begonnen 
we met het 1e couplet ter ere van ere-
voorzitter Willem Loos waarna Kees 
een aantal  mededelingen afwerkte. 
Secretaris Piet vulde dat nog aan met 
er aan te herinneren dat de nestor 
van  onze afdeling Joop Buitenhuis 
deze dag 97 jaar was geworden en het 
voorlezen van een dankbericht van 
Cas Robbe en partner Tonny Giel-
bert van de bloemenattentie die ze 
van de afdeling ’s-Gravenhage hadden 
ontvangen en de mededeling dat Jan 
Kreuger, weliswaar niet namens de af-
deling maar toch als artillerist, op dat 
moment het afscheid van de oude en 
het welkom van de nieuwe IGK bij-
woonde.    
Toen Kees daarna tot zijn spijt moest 
melden dat op zijn notitieblaadjes zo-
wel achter het borrelglaasje (code voor 
een rondje) als achter het wijnglas 
(code voor wijn aan tafel) nog namen 

ontbraken, meldde zich spontaan 
Willem Verheijen voor een rondje en 
Frans Cayaux en Nico van Grieken 
in combinatie voor de wijn aan tafel. 
Willem demonstreerde dat hij voor 
deze gelegenheid van top tot teen en 
van buiten naar binnen  in combina-
ties van zwart en rood was gestoken 
wat reden temeer was om hem en-
thousiast toe te drinken.  Hoewel de 
uitnodiging van Kees min of meer de 
allure had van een dienstbevel, gingen 
we kort daarna toch graag aan tafel 
voor een maaltijd die na een pittig 
soepje bestond uit een soort nasi ra-
mes. De verklaring van Frans voor het 
aanbieden van de wijn was dat hij blij 
was na lange afwezigheid om weer in 
ons midden te zijn en die van Nico dat 
hij zijn verjaardag in september alsnog 
wilde herdenken.  Voor beiden was 
een toost en een couplet de beloning. 
Het enige opvallende bij de maaltijd 
was verder dat Rob Peters met armen 
vol bakjes vla langs de tafels ging, 
daarbij de keuze gaf tussen 2 – zegge 
twee – soorten en na het kiezen de 
bijpassende lepeltjes overhandigde.  

Nadat de stoelen in een theaterop-
stelling waren geplaatst, was alle 
aandacht voor Henk Ambagtsheer 
die in een met talrijke foto’s verluch-
te lezing vertelde over de luchtoorlog 
boven Den Haag in de periode ’40-
’45. Er bleek veel meer te zijn gebeurd 
dan men in eerste beschouwing  zou 
denken; van toevalstreffers, onver-
klaarbare treffers, zwaardere  gelukte 
maar ook mislukte bombardementen 
–  Centraal Bevolkingsregister en Be-
zuidenhout –  tot treffers zowel door 
gerichte aanvallen op V2 lanceerplaat-

sen als inslagen door mislukte lance-
ringen van die V2’s (op een totaal van 
1079 lanceringen waren er 87 mis-
lukkingen) al met al een tol van plm. 
1.200 slachtoffers eisend. Gelukkig 
had Henk aan het einde van zijn lezing 
een opname van de meest succesvolle 
bombardementen, namelijk de voed-
seldroppings in de laatste dagen voor 
de bevrijding.  Bij de korte vragenses-
sie na de voordracht bleek dat enkele 
van de aanwezigen hetzij zelf of via 
familie directe herinneringen hadden 
aan de beschreven gebeurtenissen wat 
mede verklaarde waarom iedereen tot 
het laatste woord geboeid had geluis-
terd en Henk met een luid applaus 
beloonde.   

EINDEJAARSBIJEENKOMST
Omdat de leden met een dubbel  lid-
maatschap (VOA maar ook MSV De 
Kanonnier en dat zijn er aardig wat 
hoewel er nog wel een paar bij zouden 
kunnen) eerst het jaar feestelijk had-
den uitgeschoten op hun locatie bij 
de KSVON, druppelde de benedenbar 
maar langzaam vol . Nadat voorzitter 
Kees de bijeenkomst had geopend, gaf 
hij al snel het woord aan Boni Rietveld 
die, via een uitgebreide inleiding over 
genisten waaronder zijn oom Henk 
en onze Ton Stenger, vertelde van zijn 
bezoek aan Willem Loos, de enige ge-
neraal met zijn eigen trompetter en 
daardoor Boni de enige trompetter 
met zijn eigen generaal. Boni bracht 
de groeten van Willem over en daar-Jarige Teun van der Plas

Gulle gever Otto Stolp

Cor Soeteman kreeg een gezongen 
Ständchen
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om zongen we het eerste couplet 
hopende dat de klanken tot in Lisse 
zouden dragen. Daarna herinnerde 
Kees aan het afscheid van Cas Robbe 
op zaterdag 7 januari waar een grote 
delegatie VOA leden staand rond de 
kist Cas voor een laatste maal hadden 
toegezongen.  
Vervolgens kondigde Kees een rondje 
“zo maar” van hemzelf aan wat bete-
kende dat secretaris Piet plotseling in 
de rol van ceremoniemeester moest 
treden. Hij roemde Kees om zijn so-
ciale activiteiten en liet hem na het 
toedrinken belonen met het tweede 
couplet.  Al snel daarna was het tijd 
voor de maaltijd waarbij het glas wijn 
uit de eigen middelen van onze pen-
ningmeester Teun werd geschonken 
en Kees middels een Nachfüllung er 
voor zorgde dat de aangebroken fles-
sen ook leeg gingen. We vonden het 
te ver gaan om onszelf toe te zingen 
en hielden het daarom bij de tafel-
gesprekken. Aan onze tafel hielden 
die in dat de ouderwetse opleidingen 
nog niet zo slecht waren omdat we nu 
nog geblinddoekt onderdelen van de 
25ponder zouden kunnen vinden en 
ook benoemen,  zoals bijvoorbeeld 
“pin tot borg tot moer tot knop tot 
handwiel tot tap-as grote beweging” 
voor een eenvoudige splitpen. Of be-
gint ons geheugen u ons nu toch wat 
in de steek te laten ? In ieder geval, een 
mooi besluit van het jaar 2019.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Het was wel even wennen; na jaren 
van automatisch “derde donderdag” 
nu ineens een bijeenkomst op de vier-
de donderdag maar dat heb je als je als 
gebruiker van het multifunctionele 
gebouw 147 niet de eerste keus hebt 
bij het vastleggen van de data. We zijn 
echter nog steeds blij dat we op defen-
siebodem  bijeen mogen komen, tel-
len onze zegeningen en rekenen er op 
dat onze secretaris bij afwijkende data 
zo nodig reminders uitstuurt. 

Toen voorzitter Kees de eerste bijeen-
komst in 2020 wilde openen, klonk 
uit het achtergebied de kreet “richtlijn 
vrij” waarmee erevoorzitter Willem 
Loos aangaf dat hij vanuit zijn posi-
tie Kees niet kon zien. Toen dat was 
hersteld en we allemaal “een achter-
waartse hadden gedraaid” om uitzicht 
te hebben op Willem, konden we met-
een het eerste couplet voor hem aan-
heffen. Kees had weinig te melden en 
kon daarom al snel overgaan tot het 
aankondigen van het eerste rondje 
met een zo uitgebreide inleiding dat 
we ons begonnen af te vragen wie nu 
eigenlijk wat aanbood en waarom. 
Het bleek Teun van der Plas te zijn die 
zijn 76e verjaardag met ons wilde vie-
ren want verklaarde hij, hij had lang 
in politieke en sociaal-maatschappe-
lijk kringen verkeerd maar zijn echte 
vrienden zaten toch bij de VOA.  De 
gulle gebaren bleken deze avond voor-
al uit Katwijk te komen want de vol-
gende aanbieder was Otto Stolp die 
als reden opgaf de recente verjaardag 
van zijn Fenna en zijn eigen verjaar-
dag een week na deze bijeenkomst. 
Ook hij werd beloond maar tot ver-
bazing van iedereen kondigde Kees 
nu het tweede couplet aan en niet het 
vierde.

De maaltijd had een oosters tintje 
maar hoe oosters ook, het glas rode 
wijn smaakte er goed bij. Dat glas 
kwam van Cor Soeteman ter gelegen-
heid van zijn 85e verjaardag. Cor ver-
telde er nog bij dat hij die verjaardag 
had gevierd in zijn verwisselstelling 
Eisenstadt en dat hij bij die gelegen-
heid van de plaatselijke muziekvereni-
ging een Ständchen (nee, geen stand-
je) had gekregen. Cor moest tot veler 
verrassing  wel worden toegezongen 
met het vierde couplet. Na nog een 
bekertje koffie kwamen we aan het 
einde van de nieuwjaarsbijeenkomst 
2020.

Afd Gelderland

SINTE BARBARAVIERING OP 
WOENSDAG 4 DECEMBER 2019 
IN BRASSERIE DE BOERDERIJ TE 
ARNHEM
Dankzij de door secretaris Jaap stijl-
vol verzorgde uitnodiging zijn dertien 
deelnemers  vanaf ongeveer zes uur 
welkom voor het aperitief. Als gevolg 
van onvoorzien fileleed tussen Ede en 
Arnhem arriveren uw verslaggever en 
Cor ruim drie kwartier later. Jammer, 
maar helaas, want dat scheelt toch 
weer een drankje.

Tegen zeven uur noodt voorzitter Jan 
ons aan een fraai gedekte tafel, voor-
zien van door Jaap verzorgde menu’s 
in stijl, twee van zijn tafelkanonnen 
en de traditionele artillerie-vlaggetjes.

Na zijn welkomstwoord verzoekt hij 
ons op te staan om een dronk uit te 
brengen op het welzijn van Zijne 
Majesteit onze Koning, waarop het 
glas wordt geheven en “Dat Hij leve” Willem in roodzwart

Frans en Nico geven uitleg over aan-
geboden wijn

 Voorzitter mer spreker Henk Am-
bagtsheer
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weerklinkt. Hierna gedenken we onze 
onlangs overleden erekanonnier Rien 
met een korte stilte.

Inmiddels is het eerste aanvalsdoel, 
het voor-gerecht, waarbij gekozen 
kan worden uit Bisque d’Homard of 
Creme de Citrouille, geserveerd. Zo’n 
soepje lepelt vlot weg en we zijn voor 
we het in de gaten hebben toe aan het 
eerste couplet van onze traditionele 
samenzang. Tot ons aller verrassing 
verzoekt voorzitter, tevens tafelpresi-
dent, Rijder Ruud als pro-cantor op te 
treden om het Rijderslied in te zetten. 

Aan het verzoek wordt vanzelfspre-
kend voldaan en een drietal onder ons, 
want Artilleristen zijn geen Rijders, 
staan op zijn aanwijzing op en zingen 
uit volle borst en in hun beste frans de 
indrukwekkende tekst. Al met al een 
novum in de Gelderse Barbaratraditie.

Voor we toe zijn aan het tussengele-
gen aanvalsdoel, het hoofdgerecht 
met de keus uit eendenborstfilet of 

tarbot dienen we toch het eerste cou-
plet van het Artillerielied ten gehore te 
brengen. En nu Ruud bewezen heeft 
de taak van pro-cantor voortreffelijk 
te kunnen vervullen mag hij hiermee 
doorgaan. 

Allen, Rijders zijn namelijk ook Ar-
tilleristen, staan op zijn aanwijzing 
op en bezingen uit volle borst het ge-
dreun en gedonder op de heide, het 
verminderd zicht, de rennende paar-
den en het geflikker van de zwaarden. 
Kortom: een ode aan ons wapen.

Na het hoofdgerecht en het tweede 
couplet zijn we toe aan Cees’ visie op de 
legende van onze patroonheilige. Hij 
blijkt het ons overbekende verhaal aan 
een nadere beschouwing te hebben on-
derworpen en te hebben ontdaan van 
alle overbodige franje om op die ma-
nier tot de kern te kunnen doordrin-
gen. Naar aanleiding hiervan stelt Cees 

vast dat de vader 
van Barbara niet 
Dioscorus heette, 
bovendien geen 
heiden was en dat 
het hele verhaal 
zich tot overmaat 
van ramp niet in 
de vierde, maar in 
de twaalfde eeuw 
afspeelde. Maar, 
is nu de vraag 
“Hoe zit het ver-
haal dan echt in 
elkaar?”

Volgens het archief van de Mormonen 
heette de vader Bar Abbas, een naam 
van Joodse origine, waarbij Bar “zoon” 
betekent, hetgeen in zowel de Joodse 
als Islamitische traditie gebruikelijk is. 
Verder onderzoek bracht aan het licht 
dat hij eind elfde, begin twaalfde eeuw, 
zoals genoemd in het overgeleverde 
Barbaraverhaal, leefde in Klein-Azie 
en de kost verdiende als herbergier. 
Omdat hij tot zijn vreugde hoorde 
dat in het westen Christenen het plan 
hadden om Jeruzalem te bevrijden van 
de moslims breidde hij zijn imperium 
uit met herbergen op deze route zodat 
de kruisvaarders eenvoudig en uitge-
rust het Heilige Land konden berei-
ken. Omdat de naam Barabbas min-
der geliefd is in Christelijke kringen, 
veranderde hij zijn naam in Bar-A en 

omdat hij geen zoon had voedde hij 
zijn dochter op als jongen en gaf haar 
de naam “zoon van Bara”of wel Barba-
ra. De psychologen onder ons zullen 
het keurslijf waarin Barbara werd ge-
propt herkennen als de toren waarin 
zij werd opgesloten.

Dan blijkt een Hongaarse kruisridder 
voor Barbara te vallen, hetgeen de va-
der in woede doet ontsteken. Zijn po-
ging de Hongaar te doden wordt met 
voor de vader dodelijk vuur uit een 
tondeldoos verijdeld door de page van 
de Hongaar.
Aan trouwen komen Barbara en de 
Hongaar helaas niet toe, want er moet 
eerst gerouwd worden om vader. De 
plicht roept de Hongaar ter Kruis-
tocht, die hij niet overleeft.
Barbara zet de exploitatie van de her-
bergen voort en faciliteert daarmee de 
Kruistochten.
De Kerk beschouwt dit als het sum-
mum van goede werken en schenkt 
haar het enige lintje dat de Kerk te 
vergeven heeft, namelijk de heiligver-
klaring.
En zo wordt zij met als intermediair 
de tondeldoos uit de hemel onze be-
schermheilige.

Na de consolidatie het dessert met een 
keuze uit Grand Dessert of kaasplank-
je zijn we toe aan het vierde couplet 
dat ingezet door de pro-cantor klinkt 
als nooit tevoren.
Na voorzitters verzoek aan onze oud-
ste van dienst om het commando “op-
stijgen” te laten klinken geeft Frans 
hier met verve gehoor aan. We stijgen 
op en zingen het vijfde couplet uit vol-
le borst.

  nr 1, 2020 65  

Nieuws uit de Afdelingen



Op verzoek van voorzitter meldt Rij-
der Ad zich aan als verteller van het 
Barbaraverhaal in 2020. Zo komt er na 
de koffie een eind aan een geslaagde 
Barbaraviering en -diner en keren we 
tevreden huiswaarts.
 

JANUARIBIJEENKOMST DE 630E
Volgens planning zou deze bijeen-
komst de 631e moeten zijn, ware het 
niet dat de decemberbijeenkomst ver-
viel omdat we op 4 december Sinte 
Barbara vierden en we vrijdag 13 de-
cember Yvette, uitbaatster van de bo-
dega, gunden wegens een aanzienlijk 
groter te verwachten opkomst van de 
Arnhemse notarissen.

Inmiddels is het vrijdag 10 januari 
van het prille 2020 en bevinden we 
ons deze keer op een andere locatie 
dan gebruikelijk: de UNIBAR, onge-
veer driehonderd meter verwijderd 
van onze vertrouwde bodega. Een 
ouderwetse bruine en gezellige Arn-
hemse kroeg, die al vele jaren rond 
de herdenkingen in september vooral 
bezocht wordt door Engelse vetera-
nen van operatie Market Garden. De 
kroeg, al sinds mensenheugenis fami-
liebedrijf, met wanden ruim voorzien 
van door veteranen geschonken foto’s, 
schildjes en herinneringen wordt ge-
rund door twee broers.

Onze secretaris, die heeft aangege-
ven af te zien van het toevoegsel a.i., 
was druk met bellen en e-mailen in 
aanloop naar deze bijeenkomst, want 
onze bodega blijkt onverwacht we-
gens technische problemen tijdelijk 
gesloten. Wat nu te doen zo kort voor 
de 10e januari? Hoe dan ook, Cees 
herinnerde zich dat wij enkele jaren 
geleden wegens wateroverlast in onze 

bodega zijn uitgeweken naar de UNI-
BAR. Vervolgens informeert Jaap ons 
onmiddellijk per e-mail, maar beseft 
dat een plattegrondje van de omge-
ving behulpzaam kan zijn. Zo gezegd, 
zo gedaan en de plattegrond bereikt 
ons eveneens via de digitale snelweg.

Ondanks nogal wat afmeldingen we-
gens vakantie, lichamelijk ongemak 
en wat dies meer zij toch nog met z’n 
achten bijeen. Cees neemt de hon-
neurs van onze helaas door omstan-
digheden afwezige voorzitter waar en 
heet ons welkom. Na het uitdelen en 
bespreken van zijn hoopgevend finan-
cieel verslag biedt hij een borrel aan 
wegens het vorige maand bereiken 
van de leeftijd van tweeëntachtig jaar. 

Van harte Cees en nog vele jaren wen-
sen we je toe. Het verslag is blijkbaar 
zo duidelijk dat vragen uitblijven. Er is 
nog wel een ander punt te bespreken: 
het koken met de dames onder leiding 
van George. Bij voldoende belangstel-
ling wordt dit bepaald op vrijdag 27 
maart a.s. Tot slot zij nog vermeld dat 
het uw verslaggever is opgevallen dat 
er in de laatste twee Sinte Barbara’s 
geen agenda meer is opgenomen. Dit 
is jammer, want zo worden we niet 
meer geinformeerd over de activitei-
ten en Barbaravieringen bij de ver-
schillende afdelingen. Mogelijk kan 
Jaap dit tijdens de vergadering van de 
ledenraad naar voren brengen.

Hoewel we elkaar vanwege de herrie 
nauwelijks kunnen verstaan is het 
toch aangenaam vertoeven, zeker als 
Cees nog een borrel ter gelegenheid 
van het nieuwe jaar ten laste van de 
kas aanbiedt. 

Op de vraag aan de uitbater naar iets 
eetbaars bij de borrel luidt het ant-
woord dat de kroeg geen keuken heeft, 
maar wel kroketten, afkomstig van de 
naastgelegen snackbar, kan serveren. 

Zo gezegd, zo gedaan en even later 
genieten we van deze lekkernij en wel 
zodanig dat er nog een tweede ronde 
op tafel komt. 

In het verslag van onze oktoberbijeen-
komst was sprake van het vermenig-
vuldigen van de toen door Jan Maar-
ten meegebrachte militaire versie van 
HOE HOORT HET EIGENLIJK  voor 
officieren uit 1961 en in 1976 heruitge-
geven voor de officieren der artillerie.

Daar dit is blijven liggen zegt Cees toe 
een poging te doen dit alsnog te reali-
seren, waarvan akte.
Aan alle goede dingen komt een eind, 
zo ook aan deze bijeenkomst, die on-
danks de tijdelijke locatie als succes-
vol in de annalen kan worden bijge-
schreven.

FEBRUARIBIJEENKOMST DE 631E
Na drie maanden afwezigheid weer 
terug op onze vertrouwde locatie. 
Hoewel bestuursleden Cees en Jaap 
zich hebben afgemeld toch met negen 
man. Na onze laatste bijeenkomst in 
november, afwezigheid in december 

Chaos in onze oude vertrouwde Bo-
dega.
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en noodgedwongen in de Uniebar in 
januari nu gelukkig weer “thuis”. De 
technische problemen van de Bodega 
zijn verleden tijd, we zijn weer wel-
kom, gelet op de ontvangst door Yvet-
te en Brenda.

Na het eerste drankje op eigen reke-
ning wordt enige tijd later  traditie-
getrouw de eerste borrel van het jaar 
ons aangeboden door Brenda namens 
de zaak. We drinken uiteraard op het 
succes van de Bodega en het welzijn 
van de dames.

Er valt veel te verhalen, hetgeen onze 
voorzitter er na enige tijd toe brengt 
de kelen te doen smeren door een bor-
rel aan te bieden vanwege het nieuwe 
jaar en onze terugkeer in de Bodega. 

Wij proosten daar graag op en luiste-
ren vervolgens naar zijn verzoek ons 
aan te melden voor het “koken met 
George” op vrijdag 27 maart. Geen 
overbodig verzoek, want het loopt 
nog niet storm met de aanmeldingen. 
Aansluitend legt George uit wat de 
bedoeling is en benadrukt dat het niet 
alleen gezellig zal zijn tijdens de berei-
ding, maar vooral tijdens het nuttigen 
van de maaltijd.

Uw verslaggever meldt recent contact 
te hebben gehad met oud-voorzitter 
Marius. Hij groet ons allen, evenals 
Cor die weer/nog van de zon geniet 
op een Spaans eiland westwaarts van 
Marokko.

Tot onze vreugde stapt Cees iets na 
zessen de Bodega binnen, terugkerend 
van de uitreiking van de Almanak 
2020 van het Studentencorps aan de 
VU in Amsterdam. Cees was hiervoor 
uitgenodigd als voormalig Assessor II 
van de Senatus Corporis 1961/62.
Ook was hem gevraagd iets te vertel-
len over de sfeer in de zestiger jaren, 
aan welke vraag hij uiteraard op zijn 
geheel eigen wijze heeft voldaan. Als 
domineeszoon weet je dat een goed 
verhaal uit drie punten bestaat met 
een conclusie tot besluit. Welnu, Cees 
had het dus over Amsterdam, de VU 
en het Corps met, u raadt het al, een 
positieve conclusie tot slot. Moet een 
leuke dag geweest zijn, want Cees 
kwam stralend binnen en bracht tot 
onze vreugde het aantal aanwezigen 
in de Bodega op tien.

Tegen zevenen gaan we “uit stelling” 
en verplaatsen we ons tevreden huis-
waarts. Voor de meesten van ons een 
half uurtje, behalve voor Ton, onze 
man uit Maastricht, die enkele ma-
len per jaar de moeite neemt bij ons 
te zijn.

Afdeling Noord

BIJEENKOMST SINTE BARBARA 
OP 4 DECEMBER 2019
De voorzitter Chris van Malkenhorst 
wenst iedereen welkom en consta-
teert dat Sinte Barbara kennelijk nog 

steeds aantrekkelijk is, gelet op het 
grote aantal liefhebbers en sponso-
ren. Een welkom bijzonder aan an-
dere “Brothers in arms”. Genoemd 
worden: Henk Marquant (o.a. 42e 
AVA en reserve kolonel MJD), Harry 
Siereveld (o.a. 19e en 129e AVA), Toon 
Oonk (o.a. SROA en 42e AVA/PRA/”-
Punt50 op rolschaatsen”) en Gerben 
de Jong (afdeling Fryslân, o.a. SROA, 
41e AVA, journalist/Defensiebladen). 
Totaal 19 personen aan de gezamen-
lijke maaltijd! Chris bedankt Fred van 
Goor (niet aanwezig ivm zijn ziekte) 
voor zijn werkzaamheden als secre-
taris/penningmeester in de afgelopen 
jaren, is blij met het nieuwe bestuur 
en we gaan er weer een goed jaar van 
maken. 
Op 22 januari a.s. beginnen we met de 
Nieuwjaarsbijeenkomst, samen met 
de partners. Iedereen ontvangt dan de 
jaarplanning 2020 met de gezamenlij-
ke activiteiten. Chris heft het glas met 
eenieder en roept de heilige Sinte Bar-
bara aan in gezondheid en voorspoed 
in het komend jaar! Hij geeft aan dat 
de afdeling Noord een gezellige club 
is, samenhang met de leden, historie/
heden en toekomst, weinig afwijken-
de opvattingen/recalcitrantie en voor-
al aandacht voor elkaar. Gastvrijheid 
in het “land van Bartje”, ook vreem-
delingen mogen hier aan tafel zitten 
(ook zonder vlinder-/ stropdasje en/of 
op de rug). Hij doet een beroep op het 
sturen van een kaartje of belletje naar 
onze oud-secretaris/penningmeester 
Fred van Goor. Onze Hanno Nieme-
ijer (87 jaar) is onze cantor en roept 
ons op tot het 1e couplet (wat een for-
se melodie toch!). 
Hans ten Cate vraagt het woord voor 
de “waerachtige historiën” van onze 
heilige. Veel wordt over haar verteld, 
maar niet alles is waar, volgens de 
Winkler Prins, 7e druk deel 3 bladzij-
de 182, tussen de woorden Bar en Bin 
(niet Laden, want die bestond nog 
niet). Ook het tijdvak 3e/4e eeuw klopt 
ook niet. Kortom, de meeste gegevens 
zijn corrupt. Haar toren in Turkije zou 
kunnen duiden op haar christelijk ge-
loof. Wellicht ging haar “kop eraf” en 
werd de snoodaard, haar vader, door 
de bliksem getroffen. Barbara werd 
heilige en is één van de Noodhelpers 
(14 heiligen).  Zij gaf/geeft kracht en 
liefde in tijden van bliksem, plotselin-

  nr 1, 2020 67  

Nieuws uit de Afdelingen



ge dood, brand en ziektes/pest. Een 
strohalm om te overleven, dus met 
name voor  de tunnelbouwers, mijn-
werkers, brandweermensen en voor 
de Artilleristen. 
Ook in “La douce France” bestaat 
Sinte Barbara, maar heeft daar een 
extra betekenis gekregen. In o.a. Aix-
en Provence is zij betrokken bij de 
festiviteiten rond de Kerstdagen. In 
de aanloop naar Kerst worden op de 
gedenkdag van Barbara ook takken 
van appel- of kersenbomen gesne-
den. Eenmaal in een vaas met water 
gezet, worden ze Barbaratakken ge-
noemd; een verwijzing naar een ande-
re gebeurtenis die aan Barbara wordt 
toegeschreven. Tijdens haar gevan-
genschap zou ze een verdorde ker-
senboomtak met druppels water uit 
haar drinkbeker hebben bevochtigd. 
Tijdens de laatste dagen van haar le-
ven en zich al bewust van haar dood-
vonnis, ontleende ze troost aan de in 
haar cel tot bloei gekomen tak. Deze 
bijzondere gave heeft een traditie on-
dergaan. Wanneer de Barbara-takken 
met Kerst bloeien, dan wordt dat als 
een gunstig voorteken voor het ko-
mende jaar opgevat. Dit gebruik is 
ook in Duitsland en Limburg bekend. 
De vallende zaadjes worden verza-
meld. Op natte watten worden deze 
zaadjes van de Sinte Barbara-takken 
in een schaaltje geplaatst en na het 
ontkiemen in de tuin geplant. Nadien 

groeien te zijner tijd de voorlopers van 
de kerstbomen. Het bevruchte zaad 
kwam tot bloei. Het schijnt dat niet 
alleen kinderen dit verhaal geloven. 
De voorzitter Chris kreeg hiervan 
warme wangen en bedankte Hans 
voor zijn uitstekend Barbara ver-
haal. Onze cantor roept ons op tot 
het 4e couplet (blinken, liefde, moed 
en trouw!). De maaltijd was goed en 
gezellig. Volgens ons lid Ernst Gro-
te moet het Artillerielied echt snel-
ler klinken. Niet iedereen is hiervan 
overtuigd. Het gaat om bijzondere 
kwaliteit, manmoedigheid, hartenlust 
en dus niet zo snel. Ernst blijft bij zijn 
zaak, maar geeft aan dat hij volgend 
jaar het Barbara verhaal in december 
2020 zal vertellen. Luid instemmend 
van een ieder. Onze cantor roept ons 
nog 1 keer op voor het laatste couplet 
met “opstijgen”.        (Die forse knapen 
tot roem voor Land en Koning!).
De voorzitter Chris geeft namens het 
bestuur de wens aan voor fijne kerst-
dagen, een goed oud- en nieuwjaar en 
een gezond 2020!

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2020
Een fijne en goede bijeenkomst ge-
weest op woensdag 22 januari 2020 
samen met de partners. Groot en 
klein, soms lopend met stok maar 
zeker enthousiast(!) bij de gezamen-
lijke receptie 30 personen en het eten 
met zijn 21-en. Kortom een leuke club 

met elkaar. Natuurlijk onze voorzit-
ter Chris was duidelijk aanwezig. Een 
goed verhaal, het jaar 2019, de nieuwe 
leden (3x!), gelukkig geen “just fade 
away” collega’s dit afgelopen jaar en 
een welkom voor de partners/leden 
en ook Hylco en Tineke Komen als 
bijzondere gasten. Het jaar 2020 staat 
in het teken van: zoek elkaar op, luis-
ter naar elkaar, bezinning, vier onze 
vrijheid na 75-jaar bevrijding en vooral 
doorgaan met vriendschap, liefde en 
aandacht voor elkaar.
Tijdens de bijeenkomst kwamen de 
mooie verhalen en leuke vakantie be-
levenissen langs. Zonen, dochters en 
(klein)kinderen vroegen aandacht en 
tijd. Iedereen stond ook stil bij onze 
oudere collega’s, die niet meer zo mo-
biel zijn. Een aantal heeft namens de 
afdeling VOA-Noord een mooie kaart 
toegezonden gekregen. Natuurlijk 
horen ze bij ons en we hopen dat het 
ze goed gaat.

Het nieuwe bestuur was compleet, 
voorzitter Chris van Malkenhorst, se-
cretaris Jan Mulder, penningmeester 
Bert Alberga en lid Dick Heijse. Ook 
hebben we onze oud-secretaris/pen-
ning-meester F. van Goor persoonlijk 
kunnen bedanken. Mooi dat hij en 
zijn Maria erbij konden zijn. Tevens 
hebben we alle artilleristen en defen-
sie medewerk(st)ers een gezond en 
vooral een actief opbouw Nieuwjaar 
2020 toegewenst.
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We hebben alle leden opgeroepen na 
te denken over nieuwe activiteiten 
in 2020. Het bestuur zal zich blijven 
inzetten voor onze actieve leden met 
hun partners en binnenkort zullen 
de details volgen over de activiteiten 
in 2020. “Maar ook in tijd van vrede, 
blinkt steeds de kanonnier! En meisjes 
schoon van leden, zijn op zijn liefde 
fier.” Met een bijzondere bijeenkomst 
in onze gedachten gingen we daarna 
op tijd onder de wol om de volgende 
morgen vroeg weer op te gaan.     

VOA OLDEBROEK

BIJEENKOMST 4 DECEMBER 2019
FEEST VAN ONZE PATRONES 
SINTE BARBARA
De Knobbel ligt al op een redelijk ni-
veau maar nog meer bijzonder is het 
om bij de laatste bijeenkomst van het 
jaar ook op het hoogste punt te ein-
digen.
Dit jaar waren we zelfs in staat om een 
dubbel Barbarafeest te vieren want 
onze traditionele Barbarabijeenkomst 
werd op regeringsniveau getild door 
de aanwezigheid van Staatssecretaris 
mevrouw Barbara Visser.

Rond 18.00 uur waren alle aanwezi-
gen in de gelegenheid om persoonlijk 
kennis te maken met de staatssecreta-
ris.
Daarna heette onze voorzitter Piet 
(Vanwege de AVG staan in dit artikel 
alleen de voornamen vermeld!) de 
staatssecretaris van harte welkom. 
Vervolgens presenteerde twee onzer 
leden, op grond van de laatste weten-
schappelijke bevindingen, de juiste 
Barbaraverhalen.

Het eerste meer diepzinnig vanuit fi-
losofisch en theologisch perspectief 
en het tweede vanuit een praktisch en 
politieke standpunt en eindigend met 
een vraag richting de staatssecretaris: 
Zou Zij de echte Barbara zijn…? Is Zij 
het die, ter vervanging van de drie uit-
zichtloze vensters in de oude vesting 
in de Haagse toren, voor een nieuw 
symbolisch drieluik gaat zorgen? Dat 
wil zeggen een  Defensiepalet met po-
sitieve kleursignalen voor: Meer Geld, 
2. Meer Personeel en  3. Meer Artille-
rie.
Haar instemmende blik kon niemand 
ontgaan. Derhalve was de conclusie: 
“Deze Barbara is waarachtig onze eni-
ge echte beschermheilige. Moge zij 
nog vele jaren aan het afvuurkoord 
trekken”.

Na dit intellectuele circus werd het 
tijd om het lichaam te versterken. Dit 
lukte bijzonder goed omdat Norman 
met zijn team een meer dan uitste-
kend diner presenteerde hetgeen met 
regelmaat onderbroken werd, immers 
we kwamen weer op krachten, door 
het polysone artillerielied dat aan om-
walling onzer lippen ontsproot. Mede 

voor de staatssecretaris legde de pro-
cantor Piet in eenvoudige woorden 
uit hoe een en ander gezongen dien-
de te worden en wat het eigenlijk zou 
moeten betekenen.

Aan het einde van de maaltijd gaf 
onze collega Willem, na enige uitleg 
over het hoe en waarom van het op-
stijgen, ons toestemming om het ros 
te beklimmen. Zelf bleef hij zitten 
omdat hij vanwege een gebroken lin-
ker schouder zich niet kon verheffen. 
Toch dapper gesproken en blij dat 
Willem weer aanwezig was na zijn val.
De staatssecretaris, die zich inmiddels 
buiten de gevarenzone had begeven, 
kon onze strapatsels in alle rust aan-
schouwen.

Na het diner kwam mevrouw Visser 
nog uitvoerig aan het woord, staande 
aan de bar. Hierbij ging zij verder in 
op het interview dat in de Sinte Bar-
bara nr 3, 2019 staat. Iedereen was in 
de gelegenheid om vragen te stellen 
en kreeg daarbij ook een transparant 
antwoord. De algemene conclusie 
was: Er is nog werk aan de winkel.

Onze voorzitter bedankte de staats-
secretaris voor haar actieve aanwe-
zigheid en overhandigde haar enkele 
cadeautjes: een fles barbarabitter (ui-
teraard!), een uitrekbaar stalen be-
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kertje (kan tegen een stootje en ook 
gemakkelijk mee te nemen in een 
klein handtasje) om uit te drinken op 
moeilijke momenten en twee boekjes 
waarin de lezingen van Eyo een Gijs 
waren opgenomen alsmede het artil-
lerielied. Het geheel verluchtigd met 
foto’s van het ASK.
Mocht ooit iemand aan haar vragen: 
“Waar was u op 4 december 2019?” 
Dan kan de staatssecretaris immer 
zeggen: “Daar heb ik een zeer actieve 
herinnering aan en ik kan dat ook nog 
bewijzen.”
Het was voor ons allen een bijzondere 
dag en dat was het!

BIJEENKOMST 7 JANUARI 2020
Nadat het geluid en de kruitdampen 
van de jaarwisseling definitief was 
verwaaid, was het voor onze leden 
maar vooral voor hun partners veilig 
genoeg om voor het eerst dit jaar de 
Knobbel te beklimmen. Zelfs ver voor 
de afgesproken tijd waren de hard-
liners reeds aanwezig.
Toen de meeste oliebollen en de ban-
ketstaven een ander heenkomen had-
den gevonden, kon onze voorzitter 
Piet het woord nemen en zo het nieu-
we verenigingsjaar officieel inluiden.
Na zijn warme wensen besteedde hij 
aandacht aan de leden die door fysie-

ke ongesteldheden niet aanwezig kon-
den zijn: Jan, Anton en Henk. Het was 
fijn dat Willem en Otto weer van de 
partij konden zijn.
De voorzitter kon met een goed gevoel 
terugkijken op 2019: het was gezellig, 
goede excursies, interessante sprekers 
en ook onderling waren de gesprek-
ken van een bijzonder hoog niveau! 
Absoluut hoogtepunt was wellicht 
ons Barbarafeest waarbij de belang-
rijkste Barbara van het koninkrijk der 
Nederlanden in hoogsteigen persoon 
aanwezig was. Voorzien van geschen-
ken toog zij na afloop westwaarts om 
ook het kabinet deelgenoot te kunnen 
maken van haar ervaringen in het bin-
nenland. 

Met veel vertrouwen ging de voorzit-
ter de toekomst tegemoet: sprekers, 
excursie en eerlijke verhalen die niet 
per se met feiten behoeven te worden 
gestaafd.
Tijdens het afsluitende diner, zoals 
inmiddels steeds voortreffelijk van 
smaak en presentatie, sloeg echter 
een zeker noodlot toe. In hun enthou-
siasme konden twee deelnemers, niet 
de minsten onder ons, hun muscu-
laire activiteiten niet geheel in goede 
banen leiden, hetgeen resulteerde in 
vernielingen aan Rijkseigendommen. 
Hierop aangesproken deden ze aan-
vankelijk voorkomen dat het zou lig-
gen aan de kwaliteit van het meubilair 
maar een commissie van onderzoek, 

ter plekke ingesteld, zal moeten uit-
maken of dit daadwerkelijk het geval 
is en dat als gevolg van de conclusie 
het rekening man of rekening rijk 
zal worden. Een tussenoplossing zal 
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mogelijk kunnen zijn om uit overwe-
gingen van collegialiteit de onkosten 
hoofdelijk om te slaan, hetgeen dan 
weer kan resulteren in een verhoging 
van de collectieve bijdragen. Tijdens 
onze afdelings-ALV in maart zal het er 
ongetwijfeld hard aan toegaan.
2020 wordt een spannend jaar, ook 
zonder Iran en de VS.

BIJEENKOMST 19 FEBRUARI 2020
Wat later in de maand dan normaal 
betekende niet dat onze bijeenkomst 
minder interessant was. Integendeel. 
Eigenlijk kan dit verslag heel kort zijn 
want de boeiende presentatie was ver-
trouwelijk tot geheim. Maar toch! Wij 
hadden kolonel Jos B, commandant 
JISTARC (Joint Intelligence, Surveil-
lance, Target Acquisition & Reconnais-
sance Commando) bereid gevonden 
ons bij te praten over het optreden van 
deze moderne inlichtingeneenheid die 
inlichtingen verzamelt, analyseert en 
verspreidt in een inzetgebied. Daar-
mee helpt de eenheid met name com-
mandanten van verschillend niveau ter 
plekke bij het plannen van operaties 
en de besluitvorming. JISTARC heeft 
daarvoor de beschikking over mobiel 
en gepantserd materieel, zodat het 
mee kan met de troepen ‘in het veld’.

De Nederlandse ondertiteling van 
het onderwerp luidde: A multi-dis-
ciplinary, innovative and flexible 
capability. Aspecten die aan de orde 
kwamen, waren:
• de taken en rol van JISTARC in 

een mogelijk toekomstige on-
enigheid;

• de ambities;
• de uitdagingen;
• de voortgang en speerpunten.
De uitwerking hiervan kan ik in dit 
openbare medium uiteraard niet 
verhalen, was het maar omdat dit 
mogelijk nog in vijandelijke talen 
gaat worden vertaald door de an-
tieke Aroflex van Philips. Tenslotte 
gaat veiligheid voor alles!
Nadat tal van vragen naar tevreden-
heid waren beantwoord, kon onze 
voorzitter Piet W. de spreker met 
warme woorden bedanken en onze 
dank kracht bijzetten met de over-
handiging van een fles Barbarabitter.
Om de toegediende kennis helemaal 
te laten indalen trakteerde ons lid 
Jan S. te ‘t H. ons op een rondje van-
wege het feit dat hij onlangs 88 jaar 
was geworden.
Tijdens het voortreffelijke diner, op-
gediend door Dicky en José, bleek 
‘toevallig’ dat onze leden die de vo-
rige keer het meubilair hadden ge-
sloopt, nu plaats mochten nemen op 
een stoel zonder leuning.
Na het diner had de spreker, uit 
dank dat hij bij ons een voordracht 
mocht houden, nog een bijzondere 
verrassing in petto. Hij bood onze 
voorzitter een schilderij aan van de 
kapitein/ritmeester H.A.C. Fabius 
die reeds in 1913 werd gedetacheerd 
bij de generale staf en als de aarts-

vader van het Nederlandse inlichtin-
genwerk kan worden beschouwd.
Een waardige afsluiting van een boei-
ende dag.

VOA Utrecht

DATA
3 januari 2020 vanaf 17.30 uur
6 maart 2020 vanaf 17.30 uur
8 mei 2020 vanaf 17.30 uur
3 juli 2020 vanaf 17.30 uur
4 september 2020 vanaf 17.30 uur
6 november 2020 vanaf 17.30 uur
4 december 2020, Sinte Barbara vie-
ring vanaf 18.00 uur

Onze afdeling komt elke eerst vrijdag 
van de oneven maand bij elkaar, sa-
men met de echtgenoten en begunsti-
gers bij:
Van der Valk de Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1 
3732 HM De Bilt
We starten in eigen zaal/ruimte met een 
borrel/drankje en aansluitend  genieten 
we een gezamenlijke maaltijd.
Alles voor eigen rekening, maar er worden 
genoeg rondjes gegeven, een aantal boe-
ken steevast een kamer voor de nacht.
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CHARLIE... HIER ROMEO... OVER!
De commandoposten van de Artillerie
Camouflagenetten, aggregaten en vooral...
Een woud van antennes!

BEDIENING ACHTER!


