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Van de Redactie

TERUGBLIK
Zoals ik in mij vorige voorwoord al schreef leek het of alle be-
langrijke gebeurtenissen inderdaad in het tweede kwartaal van 
2017 zouden plaatsvonden. Ik somde u op; Afscheid Johan Kurk 
op 7 april op de LbO, Jaarconcert ROA op 8 april in Apeldoorn, 
Dodenherdenking LbO op 4 mei en op 13 mei in Dubbeldam. 
Algemene Ledenvergadering VOA op 18 mei op de KMA en het 
Symposium en de Reünie van 100 jaar GLVD op 19 mei en 20 
mei in Venray. Tenslotte de viering van het Gala 2017 op 23 juni 
op KMA. Van al deze evenementen vindt u in een of andere vorm 
een verslag in deze Sinte Barbara! Helaas werden we in deze 
periode ook onaangenaam verrast door, na het stellen van  
een ongunstige diagnose, in korte tijd overlijden van Hans  
Schumacher op 15 april jl.

VOORUITBLIK
Wat staat er dan ons nog te wachten. Op 28 en 29 juni heeft 
reeds het Vuursteunsymposium “Back to the Future” op de  
Legerplaats bij Oldebroek plaatsgevonden. Hiervan zullen wij 
uitgebreid verslag gaan doen in de volgende Sinte Barbara, ver-
schijningsdata eind september 2017. Verder staat op het 
programma de viering van 340 Jaar artillerie op 9 september 
2017 op de Legerplaats bij Oldebroek. Dit is een reünie voor al-
len; beroeps, dienstplichtigen en burgers, die op een of andere 
wijze bij de Veld- of Rijdende Artillerie hebben gediend en zij 
kunnen zich dus daarvoor opgeven. Zie voor opgave en detail-
programma de rubriek; Artillerie Veteranen Associatie in dit blad. 
Als laatste vermeld ik graag het Gunners-Golftoernooi dat op 29 
september in Emmeloord wordt georganiseerd. Hiervoor verwijs 
ik u graag naar www.voaweb.nl

INHOUD
Naast alle genoemde verslagen en vaste rubrieken zijn er in dit 
zomernummer ook weer een aantal bijzonder lezenswaardige 
artikelen opgenomen. Zo zijn er in de rubriek Tactiek & Techniek 
vier uitgebreide artikelen opgenomen over met name Toekom- 
stige Ontwikkelingen. Het eerste artikel gaat over de ontwikkelin-
gen in de veranderende operationele omgeving in het  algemeen, 
beschreven aan de hand van het nieuwe Operatie Concept van 
de Verenigde Staten door Lkol Peter Sloot, Foreign Liaison  

Officer, U.S. Fires Center of Excellence, Fort Sill, OK USA, ge-
naamd Multi Domain Battle, Combined Arms for te 21st Century. 
In het volgende artikel worden nog een keer de ontwikkelingen 
en richting aangegeven, die het DGLC zich wil gaan in het kader 
van de Grondgebonden Luchtverdediging aan de hand van de 
lezing van Kolonel Peter Gielen uitgesproken tijdens de jaarlijkse 
Air and Missile Defence Conference 2017 in Londen jl. Verder 
een artikel van de hand van Lkol Rienk Sybrandi over de Diepe 
Operatie van de Brigade, een bijkans vergeten vaardigheid in het 
kader van het operationele raamwerk waarin de vuursteun een 
belangrijke rol kan vervullen.

Tenslotte een artikel van TNO door Roy Benda, Harm-Pieter  
Gijsen en Bas Nieuwenhuijse  over de Toekomstige Ontwikke- 
lingen van de Geïntegreerde Vuursteun, maar dan op een wat 
hoge abstractie niveau. Hierin worden zowel de technische  
mogelijkheden, de diverse ontwikkelingen als ook de operatio-
nele omgeving beschreven. Kortom weer boeiende materie en 
“food for thought”.

Voor u ligt het 2e nummer van Sinte Barbara in 2017. We hebben niet helemaal het 

geplande tijdstraject gehaald, maar er is dan in het tweede kwartaal zoveel gebeurd  

dat we u het meeste niet willen onthouden.

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

Food for

thought

RECTIFICATIE Helaas heeft de Sinte Barbara in het verle-
den geen goede band opgebouwd met een specifiek VOA-
lid door verschillende initialen en/of bevorderingen niet goed 
te vermelden. Hiervoor onze excuses. De juiste gegevens 
zijn: Nieuw lid: Dirk W. Hoekendijk MLD, Kol lua hmv b.d. 
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Van de Voorzitter
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Sinds Einstein er eens goed over nadacht en met zijn speciale 
relativiteitstheorie kwam, weten we dat er geen uniforme tijd is 
die voor iedereen en overal geldig is. Zo verloopt de tijd voor 
iemand die zich verplaatst langzamer dan voor een stationaire 
persoon, niet gevoelsmatig, maar echt en dit effect wordt groter 
naarmate de snelheid van het licht meer wordt benaderd. Ook 
zwaartekracht vertraagt de tijd: in een zwart gat speelt de tijd 
geen rol meer. Ruimtevaarders bijvoorbeeld zijn dus ook 
tijdreizigers die na terugkomst op aarde minder ouder zijn 
geworden dan de achterblijvers. In tegenstelling tot deze 
natuurkundige opvattingen zien of zagen sommige filosofen 
(Kant, Schopenhauer) tijd (en ruimte) slechts als kenvorm van de 
mens waarmee hij orde schept in zijn aanschouwing van de 
wereld, dus als louter subjectief fenomeen. 

Deze schijnbaar onverenigbare concepten leveren voor ons in de 
praktijk van alle dag geen probleem op. De kracht van de speci-
ale relativiteitstheorie is herhaaldelijk en onomstotelijk vastge-
steld, maar de effecten ervan zijn in onze belevingswereld niet 
waarneembaar. En hoewel de natuurkundigen dus het gelijk aan 
hun kant lijken te hebben, is er veel voor de filosofische ziens- 
wijze te zeggen: we beleven de tijd veelal subjectief. 
Immers, als we ons bijvoorbeeld prettig voelen, vliegt de tijd 
voorbij, als we ons vervelen of wakker liggen in bed, schiet het 
maar niet op. Hier geldt het omgekeerde in vergelijking met de 
natuurkunde van de speciale relativiteit: de tijd verloopt gevoels-
matig anders, maar niet in het echt. Daarnaast hebben wij een 
besef van verleden, heden en toekomst, noties waarmee we ge-
lijktijdig bezig zijn omdat ze relevant zijn voor ons bestaan. Be-
grip van ons heden is ondenkbaar zonder kennis van het verle-
den en noodzakelijk voor het ontwikkelen van een toekomst- 
beeld waarop we ons handelen kunnen afstemmen. 
Het verleden is dus niet voorbij of niet meer relevant en we ma-
ken voortdurend de toekomst, zelfs als je er geen determinis- 
tische opvattingen op na houdt. 

Ook onze Vereniging heeft voortdurend met die tijdsbegrippen  
te maken: we vieren jubilea, hanteren het tijdsbegrip in ge-
spreksthema’s, doen aan traditiehandhaving, en denken na  
over de toekomst, nog afgezien van het feit dat de verschil- 
lende leeftijden van onze leden een afspiegeling zijn van een  
gevarieerd spectrum aan kennis en ervaring. In dat licht wil ik 
een aantal belangrijke activiteiten voor het voetlicht brengen. 

De afgelopen Algemene Ledenvergadering op de KMA, uitste-
kend georganiseerd door de Afdeling Gunners en de Cadetten 
Wapenvereniging der Artillerie, was doordrongen van het tijds-
begrip. Hoewel het kasteel nog de sfeer van vervlogen tijden 
ademt, passen de opleidingen in het huidige tijdsbeeld en  
worden onze jonge collega’s goed op hun toekomst voorbereid. 
De bijeenkomst verliep in een genoeglijke en ongedwongen 
sfeer, niet in het minst door de contacten die tussen jong en oud 
werden gelegd. Eén van de redenen om de ALV op de KMA te 
houden was ook om te laten zien dat ondanks verschillen in be-
levingswereld en leeftijd, wij één Vereniging vormen van leden 
die elkaar wat te vertellen hebben en gezamenlijke doelstellingen 
nastreven. Dit kwam ook goed tot uiting tijdens de voordrachten 

Een voorwoord heeft veelal hooguit tijdelijk bestaansrecht; de wereld verandert in  

hoog tempo en snelheid en dynamiek zijn sleutelwoorden in de nieuwe religie die 

veranderingen tot absolute waarde verheft. Zelfs als we het wat rustiger aandoen, is ons leven ondenkbaar 

zonder het tijdsbegrip dat we met een vanzelfsprekendheid hanteren die bij nadere analyse niet gerecht- 

vaardigd is. Tijd (evenals ruimte) is een relatief begrip, niet alleen in natuurkundig opzicht, maar ook in  

de praktijk van alledag.

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

Daarnaast hebben wij een besef 

van verleden, heden en toekomst, 

noties waarmee we gelijktijdig 

bezig zijn omdat ze relevant 

zijn voor ons bestaan.
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Van de Voorzitter

in de aula waarin werd ingegaan op het thema ’de officier van 
toen en nu’, door respectievelijk Bgen bd Otto van Wiggen en 
Kap Johan van den Berg. De invalshoeken die de sprekers  
boden en de discussie die daarover werd gevoerd, leidden tot 
interessante en belangrijke inzichten, maar bevestigden boven-
dien dat jong en oud, moderne opleiding en ervaring elkaar  
prima aanvullen. Verderop in dit nummer vindt u meer inhoude- 
lijke informatie. 

De dag na de Algemene Ledenvergadering was een vertegen-
woordiging van het VOA-bestuur in de gelegenheid het honderd-
jarig jubileum van grondgebonden luchtverdediging bij te wonen. 
Het thema van de jubileumviering was ‘verenigd op de grond, 
daadkrachtig in de lucht’. Dat thema kwam goed tot uiting:  
vogels van diverse pluimage, in groten getale en uit alle richtin-
gen en windstreken, wisten elkaar te vinden door niet alleen te 
spreken over hoe het ooit is begonnen en hoe de grondgebon-
den luchtverdediging zich heeft ontwikkeld, maar ook door een 
blik vooruit te werpen. 

De blik naar het verleden kwam tot uiting in diverse lezingen en 
ook in de interessante opstelling van oud en nieuw materieel op 
poten gezet door de HCGLVD. Het fraaie, rijk geïllustreerde boek 
met dezelfde titel als het jubileumthema dat werd aangeboden 
aan onder andere C-LAS, geeft de geschiedenis eveneens op 
heldere wijze weer. Het is nog te koop bij de recepties van onze 
‘musea’ (HCGLVD en HCKVA). Het DGLC presenteerde zich 
overtuigend als een luchtverdedigingsgemeenschap met vele 
nationale en internationale contacten, getuige ook de verregaan-
de samenwerking met de Duitse luchtverdedigers. De lezingen 
waren verhelderend en interessant, soms zelfs meeslepend.  
Kort en goed: het jubileum vond plaats in een positieve sfeer, 

met vertrouwen voor de toekomst. 
Bijeenkomsten als de Algemene Ledenvergadering en de viering 
van honderd jaar grondgebonden luchtverdediging laten zien dat 
we niet zonder elkaar kunnen, binnen onze Vereniging, binnen 
ons Wapen, maar zeker ook in internationaal verband. Verleden, 
heden en toekomst zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbon-
den en vormen een ononderbroken tijdslijn. Dat geeft aan onze 
tijdsbeleving ook een zekere relativiteit in de zin dat al deze in-
valshoeken een betrekkelijke waarde hebben en de ene niet be-
langrijker is dan de ander. 

Iedereen die gevoelsmatig in het verleden blijft hangen, of  
slechts leeft bij de waan van de dag, of alleen zijn heil zoekt in 
een alles veranderende toekomst, leeft buiten de echte tijd.  
Laten we dus de tijd voor en met elkaar nemen om te praten  
over wat ons verbond, verbindt en zal verbinden.

Verleden, heden en 
toekomst zijn daarbij 

onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en vormen een 
ononderbroken tijdslijn.
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TEKST /// LKOL PETER SLOOT, FOREIGN LIAISON OFFICER, U.S. FIRES CENTER OF EXCELLENCE, MAART 2017, 
FORT SILL, OK, USA 

EIND VORIG JAAR IS DOOR HET U.S. TRADOC (TRAINING AND DOCTRINE 
COMMAND) GEÏNTRODUCEERD HET NIEUWE OPERATIE CONCEPT VOOR  
DE U.S. ARMY: MULTI-DOMAIN BATTLE. DIT NIEUWE CONCEPT IS NOOD- 
ZAKELIJK VANWEGE DRASTISCHE VERANDERINGEN IN DE OPERATIO- 
NELE OMGEVING. TOEKOMSTIGE MILITAIRE OPERATIES ZULLEN ALS  
GEVOLG VAN DEZE VERANDERINGEN, SIGNIFICANT ANDERS VAN AARD  
ZIJN DAN IN HET RECENTE VERLEDEN. DE AMERIKAANSE STRIJD- 
KRACHTEN EN HAAR COALITIEPARTNERS KUNNEN NU WORDEN GECON-
FRONTEERD MET EEN GELIJKWAARDIGE TEGENSTANDER DIE BESCHIKT 
OVER HOOGWAARDIGE TECHNOLOGIE EN OVER HOGE MATE VAN  
LETALE VUURKRACHT.

Tactiek & Techniek



Tactiek & Techniek

Daarnaast heeft de tegenstander kennis en capaciteiten om via 
cyberspace en met gebruik van het elektromagnetisch spectrum 
de vrijheid van manoeuvre en vrijheid van handelen van de  
Joint Force ernstig te belemmeren. Suprematie kan en zal  
worden betwist in alle domeinen: land, lucht, maritiem, space  
en cyberspace. De Joint Force kan niet langer uitgaan van een  
vanzelfsprekende en continue superioriteit in geen van deze  
5 domeinen. 

Yom Kippur
Veranderingen in onze omgeving dwingen tot aanpassingen. 
Beelden van uitgebrande tanks van Sovjet en Amerikaanse  
makelij, verspreid langs de frontlinies tijdens de Yom Kippur  
Oorlog schokten de wereld in oktober 1973. 
In een relatief korte tijd van amper 2 weken was er door de strij-
dende partijen een enorme ravage aangericht. In die periode, 
begin jaren 70 had de U.S. Army te maken met stevige reducties 
in haar modernisatiebudget. Bij het aanschouwen van deze  
grote materiele schade aan met name IDF-zijde rees bij hen de 
twijfel of zij – samen met haar NAVO-partners – wel in staat  
zouden zijn de kwantitatieve overmacht van de Sovjets te weer-
staan in geval van een grondoorlog in West-Europa. De omvang 
van de destructie, precisie en tempo van de letaliteit van de Yom 
Kippur Oorlog dwong hen met spoed naar de tekentafel.

Air-Land Battle
In de jaren ’70 – ‘80 ontwikkelden de Amerikaanse strijdkrachten 
een nieuw operatie concept om de conventionele dreiging van 
het Warschaupact in Europa het hoofd te bieden. Dit AirLand 
Battle concept gaf antwoord op de vraag hoe een grootschalige 
en in de diepte ge-echelonneerde Sovjet aanval in West-Europa 
moest worden geneutraliseerd. NAVO eenheden permanent ge-
stationeerd in West-Duitsland zouden de eerste slag opvangen 
en via een vertragend en vervolgens verdedigend gevecht moes-
ten zij de voorste echelons Warschaupact tankeenheden tot 

staan dwingen. Tegelijkertijd zou de geallieerde luchtmacht mid-
dels intensieve aanvallen in de diepte, opeenvolgende echelons 
verzwakken en hun opmars ernstig verstoren. Follow-on Ameri-
kaanse strijdkrachten zouden dan uiteindelijk de tegenaanval 
kunnen inzetten. Deze nauwe synchronisatie tussen Land- en 
Luchtmacht was gedurende de jaren ‘80 en ‘90 een van de ba-
sisbeginselen van het optreden op Divisie- en Corpsniveau. Ge-
durende de Operatie Desert Sorm (’91) werd er succesvol uit-
voering gegeven aan dit AirLand Battle concept. 
Nadat Air Supremacy was verkregen werden door de U.S. Air 
Force doelen aangegrepen diep achter de frontlinie als shaping 
operatie ten einde de grondmanoeuvre op Divisie- en Corpsni-
veau te ondersteunen. Tegelijkertijd met de lucht- en grondope-
ratie werd er op politiek-strategisch niveau een intensieve in-
fo-ops campagne gevoerd om de publieke opinie positief te 
beïnvloedden en de cohesie van de multinationale coalitiestrijd-
macht te waarborgen. 

Counterinsurgency
Na de terroristische aanslagen van 9/11 verviel het AirLand Bat-
tle concept enigszins op de achtergrond. De focus lag voortaan 

Yom Kippur Oorlog 1973
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op de Counterinsurgency campagnes in Irak, Afghanistan en 
Afrika. Bij deze campagnes was de inzet van geavanceerde  
wapenplatforms niet strikt noodzakelijk. De insurgents dwongen 
eerder af dat er nadruk kwam te liggen op force protection maat-
regelen. Training van de Amerikaanse eenheden en hun toege-
spitste uitrusting waren nu niet meer gericht op een confrontatie 
met een gelijkwaardige tegenstander maar op een asymmetri-
sche dreiging. Het optreden hiertegen werd gevoerd vanuit sta-
tische FOB’s, vaardigheid om een bewegelijk combined arms 
gevecht te voeren nam drastisch af en bij het letaal bestrijden 
van de insurgents werd er vaak teruggegrepen op precisie stand-
off strike systemen. Freedom of manoeuvre op het land was het 
enige domein dat tijdelijk en plaatselijk bevochten moest wor-

den. Suprematie in de lucht en in het maritieme domein waren 
onbetwist. 

Russian Next Generation Warfare
In de tussentijd hebben andere potentiële tegenstanders niet stil 
gezeten. Tegelijkertijd met het analyseren van de tekortkomin-
gen van het Amerikaanse Counterinsurgency optreden werd de 
terugval van conventionele vermogen van de Amerikaanse strijd-
krachten nauwgezet in de gaten gehouden. 
De Russische strijdkrachten hebben inmiddels methodes ont-
wikkeld om in de toekomst de Amerikaanse overmacht te be-
twisten. Vooral het vermoedelijke verlies van suprematie in de 

lucht heeft voor de Amerikaanse strijdkrachten ernstige conse-
quenties. Verdere ontwikkeling in 4e en 5e generatie jachtvlieg-
tuigen maar vooral ook middels de zogenoemde Anti-Acces/
Aerial Denial systemen (A2/AD) – een gelaagde verdediging van 
lange afstand sensoren en raketten, rechtstreeks verantwoorde-
lijk voor het verlies van Air Supremacy aan Amerikaanse zijde – 
veroorzaken dat ook de effectiviteit van landeenheden ernstig 
wordt verminderd. Bovendien wordt door gebruik te maken van 
subversieve activiteiten, deceptie, ‘hacking’ en ‘jamming’ prak-
tijken en inzet van lange afstand precisie en oppervlakte wa-
pensystemen de mogelijkheden van alle andere Amerikaanse 
inzetmiddelen ernstig aangetast. Ook zal middels information 
warfare, bv. door het verspreiden van desinformatie, de nationa-
le en internationale publieke opinie worden beïnvloed. 

Operatie Desert Storm 1991

Brandende tank in Irak
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Dit kan ernstige vertragende en mogelijk zelfs negatieve uit- 
werking hebben op het politiek-strategisch besluitvormings- 
proces. Verschijningsvormen van deze ‘Russian Next Generation  
Warfare’ (RNGW) zijn reeds gedemonstreerd tijdens de conflic-
ten in Georgië en Oost-Oekraïne. 

Multi-Domain Battle (MDB)
Om de nieuwe dreiging te bestrijden is een nieuw operatie con-
cept voor de U.S. Army ontwikkeld: Multi-Domain Battle, Com-
bined Arms for the 21st Century. Dit concept is bedoeld om rich-
ting te geven aan toekomstige Joint Operations in multinationaal 
en organisatie overstijgende verbanden. MDB geeft de nood-
zaak aan voor flexibele, goed getrainde en geavanceerde lan-
deenheden. Zij moeten niet alleen in staat zijn om in het land 
domein essentieel terrein te beheersen maar moeten tevens ook 
in staat zijn om hun vuurkracht te projecteren vanuit land richting 
de andere domeinen. Zodoende wordt vrijheid van handelen ge-
creëerd en wordt aan de Joint Force Commander meerdere op-
ties gegeven de vijand af te schrikken en te verslaan.

Multiple Dilemma’s
De sleutel voor succes is de vijand te confronteren met meerde-
re dilemma’s. De vijand dwingen tot een bepaalde actie moet 
voor hem betekenen dat er elders risico wordt gelopen. Om de 
vijand en potentiele tegenstanders te confronteren met dit dilem-
ma introduceert dit concept Joint Combined Arms Operations. 
Dat is het traditionele concept van combined arms, niet alleen 
uitgebreid met joint capabilities maar daarbij ook een breder 
scala aan inspanningen beschouwend, allen noodzakelijk om de 

missie te voltooien. Door het integreren van deze mogelijkheden 
moet de U.S. Army in staat zijn de vijand uit te manoeuvreren 
zowel in het fysieke en in het psychologische vlak. Zij moeten 
kunnen opereren verspreid over een groot gebied waarbij het 
bezitten van optimale situational awareness essentieel is.  
Bovendien moeten zij over de tactische mobiliteit beschikken 
benodigd voor snelle concentratie van middelen indien gewenst. 

Multiple Domains
Joint optreden is voor de Amerikaanse strijdkrachten en de 
NAVO geen onbekende. Daarbij zijn landeenheden gedurende 
de afgelopen 25 jaar een steeds grotere afnemer geworden van 
joint capabilities. Vooral de afhankelijkheid van airpower is expo-
nentieel toegenomen. Niet alleen werden landoperaties in de re-
gel alleen uitgevoerd onder de paraplu van air supremacy maar 
ook vuursteun, transport, reconnaissance en medevac-taken 
kwamen veelal bij de Air Force te liggen. Deze ondersteuning is 
niet langer gegarandeerd. Bovendien impliceert MDB dat de  
landeenheden in de toekomst niet alleen ondersteuning kunnen 
ontvangen maar nu ook in staat moeten zijn ondersteuning te 
kunnen leveren in andere domeinen. MDB breekt met de tra- 
ditionele grenzen die bepaalden welke missie door wie werd uit-
gevoerd. Nieuwe technologische middelen zoals technisch 
hoogwaardige sensoren, precisie munitie en lange afstand lan-
ceer systemen, moeten het mogelijk maken dat landeenheden 
niet alleen gebruikt worden om het landdomein te domineren 
maar ook in staat zijn effecten te generen in andere domeinen. 

Multiple partners
De kracht van het Amerikaanse militaire apparaat is joint optre-
den. De wijze waarop de Joint Force, land, lucht, maritiem, space 

Game changer: Anti-Access/Area Denial



en cyberspace capabilities kan inzetten zal een competitief voor-
deel geven tegenover vijanden en potentiele tegenstanders.  
De contributie van Land eenheden daarin is fundamenteel. De 
U.S. Army zal bijdragen aan de missie van de Joint Force Com-
mander door de inzet van militaire, multinationale en organisatie 
overstijgende middelen te integreren. Deze integrale inzet van 
middelen van al deze verschillende partners is noodzakelijk om 
de wil op te leggen aan de tegenstander in een betwiste en zeer 
dynamische operationele omgeving.

Army Functional Concept – Fires
De karakteristieken van toekomstige conflicten zouden wel eens 
geheel anders van aard kunnen zijn. Het MDB concept is een 
eerste aanzet om daar op voor te bereiden. Maar het is nog lang 
geen voltooid product en intensieve integrale studie, wargaming 
en field testing zijn nodig om het geheel werkend te krijgen. 
Vooruitlopend daarop zijn er echter de eerste versies van de  
diverse functionele concepten gepubliceerd. Een daarvan is het 
U.S. Army Functional Concept for Fires (AFC-F). Ook hier is nog 
geen sprake van een volwassen product en geeft nog onvol-
doende houvast voor een volwaardig Fires Concept voor de toe-
komst. 

Parallel aan de ontwikkeling van de nieuwe operatie concepten 
worden ook de Science and Technology behoeften geformu-
leerd. De huidige S&T kandidaten voor Fire Force 2025 zijn: 
• Long range precision fires
• New generation munitions
• Counter unmanned aircraft systems (C-UAS)
• Multifunctional Fires sensors

De comfortabele tactische en operationele overmacht van de 
Amerikaanse strijdkrachten is in rap tempo aan het eroderen en 
het belang van de Army Warfighting Function – Fires zal daarom 
wezenlijk anders zijn dan in het recente verleden. De huidige 
Amerikaanse modus operandi is bijvoorbeeld dat grondmanoeu-
vre pas mogelijk is nadat een mate van air superiority is bewerk-

stelligd. Die standaard moet worden losgelaten. Maar indien 
luchtsteun niet of beperkt mogelijk is, verandert dientengevolge 
ook de rol en taak van de grondgebonden vuursteun (Ground 
Based Fire Support, GBFS). 
Niet alleen bij het ondersteunen van de grondmanoeuvre in het 
nabijgevecht kan er meer van GBFS worden gevraagd maar, 
naarmate er minder Air Interdictie beschikbaar is, zal het GBFS 
zwaartepunt mogelijk zelf verlegd worden naar het bestrijden 
van doelen in de diepte. Met name de rol in het bestrijden van de 
A2/AD systemen (SEAD) zou wel eens van doorslaggevend be-
lang kunnen zijn.

De grondmanoeuvre zal worden aangegrepen met vuur afkom-
stig van lange afstand wapensystemen. Doellocatie vindt plaats 
met mini, lange afstand drones uitgerust met sensoren waarna 
er onder hoog tempo, salvo’s van geleide munitie op de ont-
plooide eenheden neerkomen. Technische oplossingen tegen de 
drone-dreiging bevindt zich nog in experimentele fase. Daar-
naast kan de bestrijding van de lange afstand lanceer en artillerie 
platformen door middel van Counter Battery Fire (CBF) alleen 
effectief worden ingevuld als er enigszins een gelijkwaardige 
match is voor wat betreft dracht en uitwerking. 
Door de toegenomen luchtdreiging is ook het belang van Ground 
Based Air Defense toegenomen. 

Multi Domain Battle

De kracht van 

het Amerikaanse 

militaire apparaat 

is joint optreden.
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Ten tijde van de Koude Oorlog beschikte de U.S. Army over een 
volledig arsenaal aan middelen om deze dreiging te neutralise-
ren. De afgelopen 20 jaar heeft er echter een duidelijke shift in 
focus plaatsgevonden richting missile defense. Short-range 
threat was niet aanwezig of is genegeerd. 

Tot aan 2004 waren er nog 26 SHORAD bataljons paraat. Anno 
2016 is dat gereduceerd tot 2. En het is vooral deze SHORAD 
capability-gap die – in het licht van de nieuwe dreiging in Europa 
– kritiek is. Op korte termijn zullen Avenger systemen, uitgerust 
met Stinger missiles worden ontplooid richting Europa. 
Maar voor bestrijding van unmanned areal systems (Counter 
UAS) is dit nauwelijks een houdbare oplossing. Nog los van de 
technische (on)mogelijkheden staat het afschieten van relatief 
goedkope drones met geavanceerde geleide raketten niet in 
economische verhouding tot elkaar. 

Voor het cross-domain aangrijpen van doelen zijn snelle en orga-
nisatie overstijgende Sensor-to-Shooter links essentieel. Het 
huidige targetingproces wordt nu nog teveel gebouwd rond  
ad-hoc verbindingen. Een integraal joint en interagency netwerk 
voor het verzamelen en delen van doelinformatie is nog niet 
voorhanden. 

De doctrine van de Amerikaanse strijdkrachten is de afgelopen 
25 jaar gebaseerd op de aanname dat suprematie in het land-, 
lucht-, maritieme-, space- en cyberspace-domein uiteindelijk 
verkregen kon worden. Deze aanname lijkt niet langer valide ge-
zien de recente veranderingen in het vermogen van de tegen-

standers. Zij zijn in staat zowel de strategische ontplooiing en 
tactische inzet van Amerikaanse strijdkrachten te ontwrichten en 
bestrijden. De Amerikaanse strijdkrachten zijn nu niet goed geor-
ganiseerd, getraind, uitgerust en voorwaarts ontplooid om deze 
nieuwe en snel zichtbaar wordende dreiging het hoofd te bieden. 
Het gevolg is dat hun intrinsieke vrijheid van handelen, benodigd 
om besluitvorming van de Amerikaanse politiek te ondersteu-
nen, ernstig beperkt is. 

Het vermogen om af te schrikken, neutraliseren en het verslaan 
van de potentiele vijand is ernstig in gevaar. Het nieuwe operatie 
concept, Multi Domain Battle moet richting geven aan de ge-
wenste transformatie om het tij te doen keren.

HIMARS

Air-Defense-test Multi-Mission Launcher
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TEKST1 /// ROY BENDA, HARM-PIETER GIJSEN EN BAS NIEUWENHUIJSE | TNO

HET LEVEREN VAN GEÏNTEGREERDE VUURSTEUN BINNEN DE VERWACHTE 
OPERATIEOMGEVING, LEVERT VERSCHILLENDE UITDAGINGEN OP, WAAR-
VOOR DE OPLOSSING NIET DIRECT VOOR DE HAND LIGT. DIVERSE  
TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN ZOUDEN EEN (DEEL)OPLOSSING 
KUNNEN VORMEN VOOR DEZE UITDAGINGEN. DIT ARTIKEL START MET EEN 
SCHETS VAN DE TOEKOMSTIGE OPERATIEOMGEVING EN DE VERWACHTE 
BENODIGDE VERMOGENS EN CONCEPTEN OM HIERBINNEN EFFECTIEVE 
GEÏNTEGREERDE VUURSTEUN TE LEVEREN. VERVOLGENS WORDEN  
DE MEEST RELEVANTE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN VOOR  
DE NEDERLANDSE (NLD) GEÏNTEGREERDE VUURSTEUN CAPABILITY BE- 
SPROKEN  EN  WORDT  AFGESLOTEN  MET  EEN  AANTAL  OVERWEGINGEN.

1  Dit artikel is gebaseerd op de TNO studie: Joint Fires - Trend and Technology Watch (TNO 2017 R10268), uitgevoerd binnen het TNO  
 onderzoeksprogramma V1314 Joint Fires. De rapportage van deze studie is verkrijgbaar via de hoofdauteur van dit artikel: Roy Benda  
 (roy.benda@tno.nl) of via het Vuursteun Commando.
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Toekomstige Operatieomgeving
Diverse strategische studies concluderen dat de toekomstige 
operatieomgeving steeds complexer, onzekerder en veranderlij-
ker zal worden. Voorbeelden van strategische trends die hieraan 
ten grondslag liggen, zijn de toenemende snelheid van de ont-
wikkeling en toepassing van technologie, de toename van het 
aantal conflicten met niet-statelijke actoren en de toenemende 
urbanisatie. Om binnen een dergelijke operationele context  
effectieve, geïntegreerde vuursteun te kunnen leveren, is het  
nuttig om in te zetten op het (door)ontwikkelen van een aantal 
vermogens. Om met de toegenomen complexiteit, onzekerheid 
en veranderlijkheid om te kunnen gaan, dient het vuursteunsys-
teem breed inzetbaar te zijn en over een groot aanpassingsver-
mogen te beschikken. Daarnaast zal het vermogen om het juiste 
effect, op tijd, op het juiste doel te krijgen, onverminderd belang-
rijk blijven, maar daarnaast ook uitdagender worden. Hetzelfde 
geldt voor randvoorwaardelijke vermogens, zoals het kunnen 
verkrijgen en delen van hoogwaardige Situational Awareness 
(SA), het kunnen samenwerken met een grote hoeveelheid en 
verscheidenheid aan partners, en het garanderen van het voor-
zettingsvermogen. Tot slot, onder andere door de verregaande 
en versnelde proliferatie van technologie, zal het vuursteunsys-
teem in staat moeten zijn om geïntegreerde vuursteun te leveren 
tegen (meer) gelijkwaardige tegenstanders.

Als reactie op de bovenstaande vereisten, worden momenteel 
zowel in binnen- als buitenland nieuwe operationele concepten 
ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is het door de NLD Defensie 
ontwikkelde operationeel concept voor het toekomstig landop-
treden: Ascalon. Over het algemeen zijn deze operationeel con-
cepten stevig gestoeld op Network-Centric Warfare (NCW) / Net 
Centric Operations (NCO) principes. Dit betekent dat deze ope-
rationeel concepten doorgaans ontworpen zijn rond een (civiel-)
militair netwerk dat door middel van intensieve informatie-uitwis-
seling en samenwerking, een hoge mate van gedeelde SA en 
hieruit voortvloeiende zelfsynchronisatie vertoont. Wijzen van 
optreden die vaak geassocieerd worden met NCW en NCO zijn 
dispersed en high-tempo operaties, al dan niet met de inzet van 
(meer) zelfstandige eenheden en ondersteund met o.a. geïnte-
greerde vuursteun. Een cruciale randvoorwaarde (maar daarmee 
ook de grootste kwetsbaarheid) van dergelijke operationeel con-
cepten is de beschikbaarheid van een veilig, robuust en effectief 
communicatienetwerk. In zekere mate kan dit ook gesteld wor-
den voor het logistieke ondersteuningsnetwerk. Momenteel be-
vinden deze operationeel concepten zich nog in een vroeg ont-
wikkelstadium, wat betekent dat de implementatie nog 
onvoldoende concreet is.

Technologische Trends en Ontwikkelingen
Deze paragraaf bespreekt de meest relevante technologische 
trends en ontwikkelingen op het gebied van achtereenvolgens 
wapensystemen, munitie, platformen, sensoren en communica-
tie- technologie.

Op het gebied van direct vurende wapensystemen wordt mo-
menteel de mogelijkheid verkend (in eerste instantie voor de 
middelgrote kalibers) om grondgebonden direct vurende platfor-
men ook de mogelijkheid te geven om indirect vuur uit te bren-
gen door middel van een multifunctioneel kanonsysteem, met 
als doel het aanpassingsvermogen en de beschikbare capaciteit 

voor het uitbrengen van indirect vuur te vergroten. Het is niet de 
verwachting dat dit concept bruikbaar is voor de groot kaliber 
direct vurende kanonsystemen, zoals de 120mm op een tank. 
Ter illustratie, met name de eis om onder steile hoeken te kunnen 
vuren, resulteert voor een groot kaliber indirect vurend kanonsys-
teem doorgaans in een verhoogd silhouet van het platform (zie 
de PzH2000). Dit verhoogde silhouet is in de context van een 
direct vuurgevecht funest.

In het maritieme domein worden Railguns ontwikkeld. Railguns 
gebruiken een elektromagnetisch veld in plaats van drijfgas om 
het projectiel voort te drijven. Hierdoor wordt een hogere mon-
dingssnelheid behaald, wat resulteert in een groter bereik 
(+160km) en een grotere hoeveelheid kinetische energie wan-
neer het projectiel inslaat op het doel. Bij een optimale inslag, 
betekent dit laatste dat het gebruik van een explosieve lading 
niet langer noodzakelijk hoeft te zijn om hetzelfde destructieve 
effect te behalen. Het plaatsen van een Railgun heeft echter gro-
te gevolgen voor het scheepsontwerp (op zijn minst voor de 
voorziene toekomst) en kan dus niet ‘even’ ter vervanging van 
een wapensysteem op een bestaand schip dienen. Merk op dat 
er ook precisie munitie wordt ontwikkeld voor de Railgun. 

Op het gebied van van Directed Energy Weapons (DEW) worden 
momenteel Laser Weapon Systems (LaWS) ontwikkeld, die ge-
bruikt kunnen worden voor vuursteun (in zeer beperkte mate), 
C-RAM en luchtverdediging, vooral tegen (tactische) UAVs. Met 
name door de Line of Sight (LoS) eis van het systeem voor effec-
tief gebruik, is de inzet van een LaWS primair geschikt voor CAS 
missies. Door de grote hoeveelheid benodigd elektrisch vermo-
gen (en daarmee de omvang van een LaWS) is voor de inzet van 
LaWS voor strike missies vooralsnog een groot CAS platform 
benodigd, zoals een AC-130 Gunship. 
Naast LaWS wordt er ook ingezet op het ontwikkelen van een 
ander type DEW: Electromagnetic Pulse (EMP) wapens. Indien 
de ontwikkeling slaagt, zullen EMP wapens de NLD geïntegreer-
de vuursteun capability als volgt kunnen beïnvloeden. De intro-
ductie van verkleinde EMP wapens zal de mogelijkheid gaan 
bieden om lokaal elektronische circuits te vernietigen. Als vehicle 
voor deze EMP wapens zouden missiles, granaten en mortieren 
gebruikt kunnen worden. Hiermee kan het vermogen om effec-
tief te opereren tegen (meer) gelijkwaardige tegenstanders wor-

Conceptuele inzet van Kinetic Energy Rods (Bron: General 
Dynamics - Ordnance and Tactical Systems)
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den vergroot. Door het potentiële effect van vijandige inzet van 
EMP wapens, met name in de context van net-centrisch opere-
ren, is het nuttig dat NLD vuursteun gerelateerde effectoren, 
sensoren, C2- en communicatiemiddelen worden gehard of af-
geschermd tegen dit soort straling. 

Op het gebied van munitie wordt ook ingezet op multifunctiona-
liteit. Multifunctionele munitiesoorten zijn bruikbaar tegen ver-
schillende typen oppervlakte- en puntdoelen. Het wordt ver-
wacht dat er ook multifunctionele munitie beschikbaar komt, 
waarvan het fragmentatiegedrag kan worden aangepast. 

Hiermee wordt het mogelijk om zowel zachte als harde doelen 
aan te grijpen met hetzelfde type munitie en ondersteunt daar-
mee het verbreden van de inzetbaarheid en het vergroten 
van de aanpasbaarheid (indien de munitie tijdens 
inzet kan worden aangepast). Door de krachtige 
invloed van het verbod op clustermunitie, wor-
den momenteel alternatieven ontwikkeld die 
dezelfde operationele voordelen moeten leve-
ren als clustermunitie, maar zonder diens 
nadelen en juridische limitaties. 
Onder deze alternatieven 
behoren de verdere 
ontwikkeling van 
smart 

sub-munitions (zoals de bestaande SMArt en BONUS munitie) 
en de ontwikkeling van kinetic energic rods. Beide alternatieven 
richten zich op het aangrijpen van oppervlakte doelen, met be-
hulp van precisie. Hierbij is het mogelijk dat de sub-munitie inert 
kan gaan, door gebruik te maken van smart fuzes (bijvoorbeeld 
proximity fuzes).

De uitbreiding van geleidingssystemen, die oorspronkelijk ont-
worpen zijn voor groot kaliber kanonsystemen, naar steeds klei-
nere kaliber kanon- en mortiersystemen, maakt het mogelijk dat 
een steeds groter gedeelte van de NLD geïntegreerde vuursteun 
capability in staat kan zijn om precisie vuur (effecten) te leveren. 
Hiermee kan nevenschade worden verkleind en de effectiviteit 
worden vergroot. Dit zal dan ook betekenen dat er een grotere 
vraag naar hoogwaardige SA en nauwkeurige coördinaten gaat 

ontstaan. De ontwikkeling van modulaire missiles (zoals het 
FlexiS concept) zal een brede inzetbaarheid ondersteunen. Hier-
bij zal de toenemende toepassing van een loitering capability op 
ground attack missiles de operationele effectiviteit ten goede ko-
men (grotere kans dat zij op de juiste plaats en tijd inslaan). Deze 
loitering capability komt zowel voor bij grote missiles (zoals het 
Hoplite missile concept) als kleine missiles (inclusief expendable 
UAVs, zoals Switch Blade). In de context van het produceren van 
munitie en wapensystemen biedt 3D printen bruikbare toepas-
singen. Zo biedt 3D printen de mogelijkheid om munitie en wa-
pensystemen in grotere mate op basis van geïntegreerde vuur-
steun specifieke eisen te produceren. 

Specifiek in het kader 
van munitie, maakt 3D printen 

het mogelijk om energetische materi-
alen in nieuwe fysieke vormen te printen, die 

niet in grote hoeveelheden kunnen worden geprodu-
ceerd door machines. Met deze nieuwe fysieke vormen kan 

het ontbrandingsgedrag geoptimaliseerd worden, wat resulteert 
in een hogere mondingssnelheid. Daarnaast kunnen meerdere 
munitieonderdelen tegelijkertijd worden geprint, waardoor de 
beschikbare ruimte in een projectiel efficiënter kan worden be-
nut. Het is de verwachting dat in de voorziene toekomst de pro-
ductie van 3D geprinte munitie plaats zal (blijven) vinden in ge-
specialiseerde faciliteiten buiten het operatiegebied. Dit komt 
voornamelijk doordat het 3D printen van hoogwaardige munitie 
een gecontroleerde atmosferische omgeving vereist en aan 
strenge veiligheidseisen dient te voldoen. Het kunnen voldoen 
aan beide aspecten is op een compound erg lastig, laat staan in 
het veld. Op platformgebied wordt voornamelijk ingezet op het 
vergroten van de overlevingskansen, het verbreden van de inzet-
baarheid en het vergroten van de operationele effectiviteit in het 
algemeen. Zo wordt binnen het landdomein gepoogd om de 
overlevingskansen te vergroten door o.a. meer gebruik te maken 
van Defensive Aid Suites. Binnen het maritieme en luchtdomein 
wordt dit o.a. opgelost door steeds meer gebruik te maken van 
Low-Observable technologie, voorbeelden hiervan zijn de Zum-
walt klasse destroyer, de F-35 en de in ontwikkeling zijnde Un-
manned Combat Aerial Vehicle (UCAV), de X47B. 

Modulaire Missile Concept: FlexiS (Bron: MBDA Missile Systems)
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In het kader van het vergroten van de inzetbaarheid winnen 
modulaire ontwerpen aan populariteit. Een voorbeeld van 
een dergelijk modulair systeem is het bestaande StanFlex 
modular mission payload systeem dat bij de Deense marine 
in gebruik is. Dit soort systemen hebben momenteel de be-
langstelling van meerdere marines. Dergelijke systemen stel-
len een marine in staat om afhankelijk van de missie, mis-
sie-specifieke modules aan te brengen. Alhoewel een 
maritieme module een vuursteunfunctie zou kunnen hebben, 
wordt deze momenteel (nog) niet ontwikkeld. Voor grondge-
bonden platformen is wel een dergelijke module ontwikkeld, 
die zowel op rups- als wielvoertuigen geplaatst kan worden, 
namelijk de Artillery Gun Module.
De snelle ontwikkeling en verspreiding van autonome syste-
men, en de mogelijkheid om met mensen te kunnen samen-
werken, lijken enorme mogelijkheden te gaan bieden. Maar er 
dienen nog veel technische problemen en juridische obstakels te 
worden overwonnen, voordat het volledige potentieel van volle-
dig autonome vuursteunsystemen kan worden benut. 

In het algemeen wordt er op het gebied van sensoren minder 
ingezet op het vergroten van de prestaties, maar eerder op het 
terugbrengen van omvang, gewicht, energieverbruik en beno-
digde koeling. Binnen de context van geïntegreerde vuursteun 
wordt het steeds belangrijker om doelen te identificeren en coör-
dinaten te produceren over grotere afstanden. Deze trend hangt 
nauw samen met het toegenomen vermogen om doelen over 
grotere afstanden aan te grijpen, met grotere precisie. 
Met betrekking tot Positioning, Navigation en Timing (PNT), 
wordt er ingezet op het ontwikkelen van precisie Internal Naviga-
tion Systems (INS) and all-source positioning and navigation. 
Beide ontwikkelingen zullen het uiteindelijk mogelijk maken om 
met precisie te positioneren en te navigeren in een gebied waar 
GPS informatie niet beschikbaar is. Met de ontwikkeling en ver-
spreiding van hyperspectrale sensoren en het toegenomen ge-
bruik van sensorfusie wordt het mogelijk om robuuster op een 
betrouwbaardere manier doelen te identificeren. Vanuit een en-
kele sensor wordt in een groter gedeelte van het elektromagne-
tisch spectrum waargenomen (hyperspectrale sensoren) en van-
uit meerdere bronnen wordt informatie sneller en gemakkelijker 

binnen een enkel beeld geïntegreerd gepresenteerd aan de ge-
bruiker (sensorfusie).
Op het gebied van communicatietechnologie richt de hoofdtrend 
zich op het integreren van verschillende communicatiesystemen 
binnen een enkel apparaat. Specifieke trends, zoals de introduc-
tie van autorouting en de ontwikkeling van Sofware Defined Ra-
dio’s (SDR), vergroten het aanpassingsvermogen en daarmee de 
robuustheid van het communicatienetwerk. Daarnaast wordt er 
steeds meer gebruik gemaakt van digitale ondersteuning bij het 
uitbrengen van geïntegreerde vuursteun, bijvoorbeeld in het ka-
der van Digitally Aided Close Air Support (DACAS) en Artillery 
Systems Coordination Activities (ASCA). Het toegenomen ge-
bruik van deze middelen levert met name een bijdrage aan de 
efficiëntie en effectiviteit van de communicatie. Daarnaast wordt 
er steeds meer gebruik gemaakt van tooling die de besluitvor-
ming ondersteunt. Deze tooling richt zich met name op het ver-

snellen en beter onderbouwen van de beeldvorming, oordeelvor-
ming en besluitvorming zelf. Dit dient uiteindelijk te resulteren in 
een hoger operationeel tempo en beter geïnformeerde besluiten 
(zowel tijdens de planning als de uitvoering van operaties). 

Overwegingen
Zoals valt af te leiden, zal het belang van de beschikbaarheid van 
een veilig, robuust en effectief functionerend communicatienet-
werk steeds groter worden (zo niet cruciaal) voor de effectieve 
inzet van geïntegreerde vuursteun. Dit betekent tegelijkertijd ook 
dat het communicatienetwerk zelf een steeds lonender doel zal 
worden voor vijandelijke cyber en fysieke aanvallen. Wanneer 
deze toegenomen kans op een cyber of fysieke aanval wordt 
gecombineerd met de toegenomen ontwikkeling en verspreiding 
van EMP, Electronic Warfare en Anti-Satellite vermogens, zullen 
de operationele risico’s die samenhangen met het niet beschik-
baar zijn van een goed functionerend communicatienetwerk ook 
steeds groter worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de 
operationele risico’s die horen bij het optreden in een gebied 
waar GPS informatie niet beschikbaar is. Hoe om te gaan met dit 
type steeds groter wordende operationele risico’s, dient bij het 
verder ontwikkelen van de NLD geïntegreerde vuursteun capabi-
lity een belangrijk en continu punt van aandacht te zijn.

Model van een kleine missile met al diens 3D geprinte 
componenten (Bron: Raytheon)

X47B Unmanned Combat Aerial Vehicle (links) 
(Bron: Northrop Grumman)
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Bij het nadenken over oplossingen die bijdragen aan een brede-
re mate van inzetbaarheid en een groter aanpassingsvermogen, 
worden multifunctionaliteit en modulariteit vaak snel genoemd. 
Het is zo dat beide type ontwerpen een bruikbare oplossing kun-
nen bieden, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van nieuwe vuur-
steunplatformen en munitie. 

Maar er dienen een aantal zaken in het achterhoofd te worden 
gehouden bij het gebruik van multifunctionaliteit en modulariteit. 
Ten eerste, het verminderen (of stabiliseren) van de kosten door 
het gebruik van modulaire concepten, werkt alleen als de poten-
tieel hoge kosten die daaraan verbonden zijn, worden gecom-
penseerd door een vermindering in de kosten en/of het aantal 
basisplatform(en). Is dit niet het geval, dan bestaat het risico dat 
het gehele systeem duurder wordt. Ten tweede, het verwisselen 
van modules behoeft tijd en speciale faciliteiten, op zijn minst in 
de voorziene toekomst. Dit betekent dat modulaire systemen ge-
schikt zijn voor het verbreden van de inzetbaarheid van het vuur-
steunsysteem. Ten derde, een risico dat zowel met modulaire als 
multifunctionele systemen wordt geassocieerd, is het maken van 
compromissen om zo alle functionaliteiten of onderdelen voor 
modules in te kunnen bouwen. Deze compromissen kunnen lei-
den tot benedenmaatse prestaties bij het uitvoeren van (delen 
van) de taak waarvoor het systeem wordt ingezet. Het is de ver-
wachting dat (semi-)autonome systemen een steeds groter deel 
van toekomstige krijgsmachten gaan innemen, inclusief de Ne-

derlandse, en integraal onderdeel gaan uitmaken van een (vuur-
steun)eenheid. Dit betekent ook dat er wordt verwacht dat mens 
en machine steeds vaker en intensiever gaan samenwerken. 
Maar, om de rol van deze (semi-)autonome systemen binnen de 
NLD geïntegreerde vuursteun CONOP te kunnen vaststellen, zal 
er eerst moeten worden bepaald welke taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden wel of niet aan deze systemen worden 
meegegeven. Hier is een start mee gemaakt, maar dient de ko-
mende tijd een punt van aandacht te blijven. 

Tot slot, binnen de context van het toekomstig opereren, wordt 
van de NLD geïntegreerde vuursteun capability verwacht dat zij 
zowel dispersed als high-tempo operaties (inclusief de combina-
tie), en net-centrisch optreden in het algemeen, kunnen onder-
steunen. Tijdens het ondersteunen van deze type operaties, kan 
het zeer uitdagend zijn om op de juiste tijd en plaats, de juiste 
mix en hoeveelheid aan middelen beschikbaar te hebben om het 
gewenste effect te brengen. Daarnaast zal ook het logistiek on-
dersteunen van de vuursteuneenheden uitdagender worden 
door de snelle(re) verplaatsingen, over grote(re) afstanden tus-
sen deze eenheden. Het logistieke ondersteuningsconcept dat 
dit mogelijk moet maken, is momenteel nog onduidelijk. 
Het is van belang dat bij het verder ontwikkelen van de NLD  
geïntegreerde vuursteun capability, expliciet aandacht wordt  
besteed aan de eisen voor het onderliggende logistieke onder-
steuningsconcept.

Tactiek & Techniek

AGM Module, op verschillende type platformen 
(Bron: Krauss-Maffei Wegmann)

Binnen de context van 

geïntegreerde vuursteun wordt het 

steeds belangrijker om doelen 

te identificeren en coördinaten te 

produceren over grotere afstanden.
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sterkt met meer dan 120 augmentees, waaronder 6 augmentees 
voor het vullen van de TST-cel. HQ 1GNC heeft een drietal oefe-
ningen doorlopen, waarvan als laatste Trident Jaguar. De certifi-
ceringsoefening was in het Joint Warfare Centre (JWC) te 
Stavanger (NOR). Ik ben zelf meegegaan als hoofd van de TST-
cel na het volgen van een cursus in Thessaloníki (GRC) en een 

Dit bericht markeerde het einde van een Time Sensitive Targeting 
(TST)-proces tijdens de oefening Trident Jaguar afgelopen  
februari. In het kader van het NATO Long Term Rotation Plan 
(LTRP) heeft HQ 1 German Netherlands Corps (HQ 1GNC)  
zich opgewerkt van Land Component Command (LCC) naar 
Joint Task Force (JTF) HQ. Hiervoor is het hoofdkwartier ver-

Operatie & Oefening

TEKST EN FOTO’S /// LKOL GERT-JAN HEIDEKAMP

BDA1: ACC  (FALCON03-04) CONFIRMS: 2X GBU 49 RELEASED ON TARGET.  
2X HIGH ORDER OBSERVED AT 2X (EXOCET LAUNCHER), TGT LOCATION AT 
201703311007Z. SECONDARY EXPLOSIONS, SMOKE, SCORCHING AND EJECTA 
OBSERVED. NO ADDITIONAL DAMAGE, NO COLLATERAL DAMAGE. ACC  
ASSESSMENT: TGT CONFIRMED DESTROYED, MISSION SUCCESSFUL.
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training op het CAOC in Uedem (DEU). In dit artikel zal ik ingaan 
op het TST proces in het algemeen en aansluitend op de toepas-
sing tijdens de oef Trident Jaguar.

De NAVO definitive van TST is: 
Time-Sensitive Targets (TST’s) are defined as those targets re-
quiring immediate response because they pose (or will soon 
pose) a danger to friendly operations or are highly lucrative, fleet-
ing targets of opportunity.

TST wordt alleen toegepast op Component- en Joint-level en is 
gericht op doelen die invloed hebben op het verloop van een 
campagne. TST wijkt nauwelijks af van het reguliere targe-
ting-proces. TST doelen hebben, vanwege hun invloed op de 
campagne, echter altijd de hoogste prioriteit. 

Het TST proces doorsnijdt dan ook alle reguliere processen bin-
nen een hoofdkwartier. Om de snelheid van het TST-proces te 
borgen wordt de FAST (Flexible, Advanced C2 Services for NATO 
TST)-tool uitgerold. Deze applicatie verbindt alle TST-spelers 
binnen het hoofdkwartier maar ook tussen de hoofdkwartieren 
onderling (JTF, LCC, ACC, MCC, SOCC). Met deze tool kan er 
snel informatie uitgewisseld worden en kan de voortgang van het 
proces gemonitord worden. Het TST proces kent zeven stappen.

De uitdaging in het TST-proces zit hem vooral in de voorberei-
ding. Voor aanvang van de campagne moet de databases ge-
vuld worden in het Joint Targeting System (JTS). In de database 

zitten o.a. alle targetfolders, targets met de op dat moment be-
kende informatie, de No-Strike List en de Restricted Target List . 
De database zal continu up-to-date gehouden moeten worden 
door de Target Support Cel van de Sie J2. Wijzigingen in de tar-
getfolders gebeuren doorlopend. Andere wijzigingen, zoals no-
minaties van targets door de Components, gaan via een stafpro-
ces via de Information Operations en Targeting Working Group 
naar de Information Operations en Targeting Board. 

Een belangrijk stafproduct voor het TST proces is de TST matrix. 
Dit, uit het besluitvormingsproces voortgekomen, product geeft 

Voorbeeld van een Time Sensitive Target matrix)

Overzicht van het TST-proces
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o.a. aan welke targets met welke prioriteit aangegrepen moeten 
worden en welk effect gehaald moet worden. Zoals in het voor-
beeld (figuur 1) te zien is gaat het niet alleen om letale effecten. 

Exercise TRIDENT-JAGUAR 2017
In de CAX (Computer Assisted Exercise) Trident-Jaguar 2017 
werd HQ 1 GNC gecertificeerd door SACEUR (Supreme Allied 
Command Europe). Hicon, Flancon en Locon werden uitgevoerd 
door het JWC, externen die de rol van ACC en MCC uitvoerden 
en response-cellen van o.a. 11AMB. 

Omdat HQ 1GNC in zijn rol als JTF geen Land Component Com-
mander onder zich had werd het zogenoemde “integrated mo-
del” toegepast, wat wil zeggen dat HQ 1 GNC tegelijkertijd de rol 
van JTF HQ en van LCC vervulde.

Bijna dagelijks werden TST-targets opgespeeld waarbij o.a. air 
defense systemen zoals de SA 17 en coastal defense systemen 
zoals de RBS 15 aangegrepen moesten worden. Naarmate de 
oefening vorderde werden de problemen complexer. 
De complexiteit zat hem dan bijvoorbeeld in het verkrijgen van 
PID (Positive IDentification): Hoe weet je zeker dat iets op een 
treinwagon onder een dekzeil een SA 17 is?, de legaliteit (de 
railway staat op de No Strike List maar is dat ook van toepassing 
op een doodlopend rangeerdeel?) of het overtuigen van de Red 
Card-holder, een Britse kolonel die de rol van LNO (Liaison Offi-
cer) “Arnland” speelde. De echte uitdaging zat in de afstemming 
binnen het hoofdkwartier. Het TST proces doorkruist meerdere 

cellen en afdelingen vallend onder verschillende afdelingshoof-
den. Afstemming was formeel ingeregeld via de diverse working-
groups en -boards maar bleek in de praktijk lastig. Een zeven-
daags battle rhythm voor het board (passend in het HQ battle 
rhythm) maakte snelle afstemming moeilijk waardoor regelmatig 
ad hoc bijeenkomsten georganiseerd moesten worden. 
Een andere uitdaging zat in de afstemming met SOCC (Special 
Operations Component Command). Compartimentering maakte 
het delen van informatie moeilijk waardoor niet op tijd de juiste 
informatie bij SOCC kwam of de TST cel niet juist geïnfor- 
meerd werd.

Kijken in de keuken op joint niveau is voor eenieder aan te raden. 
Het geeft een goed inzicht in processen die rand voorwaardelijk 
zijn voor de tactische niveaus. Het werken met het TST proces 
geeft erg goed inzicht in alle targeting procedures, achter- 
gronden en systemen. 

Daarnaast is het erg leuk werken omdat het TST proces te allen 
tijde alle andere processen overruled, altijd leuk om een verga-
dering binnen te lopen om keyplayers er uit te halen voor je  
eigen TST proces, en Time Sensitive Targets zijn game-changers 
waardoor je direct invloed hebt op de campagne.

The Joint Warfare Centre (JWC) was established on 23 October 2003 
at Stavanger, Norway and aligned as a subordinate command of 
Headquarters Supreme Allied Commander Transformation (HQ 
SACT), Norfolk, Virginia, United States. JWC is NATO’s premier  
collective training and exercise facility at the operational level.

Kijken in de keuken 

op joint niveau is voor 

eenieder aan te raden. 

Nederlandse en Belgische leden van de TST-cel 
o.l.v. lkol Gert-Jan Heidekamp (links op de foto)
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Door de gewijzigde (lees verslechterde) veiligheidssituatie aan de 
randen van het NAVO-verdragsgebied, kan een conflict met een 
opponent die snel in staat is om een omvangrijke conventionele 
strijdmacht te ontplooien en zich bedient van een breed scala aan 
methodes van hybride oorlogsvoering, niet meer uitgesloten wor-
den. Om in een dergelijk conflict kans op succes te hebben, dient 
voorkomen te worden dat de tegenstander ongesleten op de op-
stellingen van de bataljons stuit. 

Deze ongewenste situatie onderstreept de urgentie om al in de 
diepte het gevecht aan te gaan.
Volgens de doctrine publicatie (DP) 3.2 landoperaties, kent ieder 
organisatieniveau een diepe operatie. Ik zou dat willen nuanceren 
door te stellen dat diepe operaties uitgevoerd kunnen worden 
door alle niveaus die beschikken over eigen Command & Con- 
trol, manoeuvre, vuursteun en inlichtingencapaciteit. De brigade  
(Taskforce) beschikt (onder meer) over deze capaciteiten en heeft 

TEKST /// LKOL RIENK SIJBRANDI MA

TIJDENS DE TACTISCH BESLUITVORMING VAN DE TASKFORCE1 WORDT  
VEEL AANDACHT BESTEED AAN DE TACTISCHE OPDRACHTEN AAN EN DE 
POSITIONERING VAN DE BATALJONSTAAKGROEPEN. DIT IS NOOD- 
ZAKELIJK, OMDAT DOORGAANS DE BESLISSING VAN DE OPERATIE IN  
HET TACTISCH ESSENTIEEL GEBIED DOOR MIDDEL VAN HET NABIJ- 
GEVECHT GEZOCHT WORDT. IN HET TBM2 WORDT OVER HET ALGEMEEN 
VEEL MINDER AANDACHT BESTEED AAN DE DIEPE OPERATIE VAN DE  
BRIGADE. IN SOMMIGE GEVALLEN BLIJFT HET BIJ HET IN DE DIEPTE  
POSITIONEREN VAN HET BRIGADEVERKENNINGSESKADRON (BVE) VOOR 
HET GENEREREN VAN EARLY WARNING.

1  Taskforce: Samengestelde brigade, OC, pag. 13
2  TBM: Tactisch besluitvormingsmodel
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tot taak deze zo te orkestreren dat het effect meer is dan de som 
der delen (synergie). De commandant van de Afdeling Artillerie, in 
zijn rol van speciale stafofficier Joint Fire Support3 adviseert de 
brigadecommandant over de inzet van de eigen en toegewezen 
vuursteuncapaciteit4. Om zijn vuursteunmiddelen effectief in te 
zetten, dat wil zeggen ‘in de diepte’, fungeert de afdelingscom-
mandant dan ook vaak als ‘ambassadeur van de diepe operatie’. 
Door mijn ervaringen van de afgelopen jaren heb ik gezien hoe een 
goed opgezette diepe operatie, met gebruikmaking van alle be-
schikbare ‘enablers’, significant bijdraagt aan missiesucces.

Met dit artikel beoog ik het kennisniveau over de diepe operatie  
bij commandanten en planners te vergroten en hen ervan te  
overtuigen dat met een effectieve diepe operatie de randvoor-
waarden voor succes in de nabijoperatie worden gecreëerd. Dit 
artikel focust op het campagnethema Combat en hoewel de  
doctrine zowel een fysieke als een psychologische dimensie  
aan diepe operaties toekent, beperk ik mij vooral tot de fysieke 
dimensie.

In het eerste deel van het artikel schets ik op hoofdlijnen het ont-
staan en de historische ontwikkeling van de diepe operatie. Het 

tweede deel beschrijft hoe een Nederlandse brigade effectief een 
diepe operatie kan plannen en uitvoeren. Dit deel is grotendeels 
gebaseerd op eigen ervaringen en (Amerikaanse) best practices. 
Dit artikel heeft niet tot doel te beschrijven hoe tot in detail het 
TBM en het Targeting proces, specifiek gericht op het ontwerpen 
van de diepe operatie, moet worden ingericht. De blauwe tekst-
vakken hebben tot doel om gehanteerde termen te verduidelijken.

DE EVOLUTIE VAN HET DIEPE GEVECHT
Het diepe gevecht kent zijn oorsprong in de Russische theorie en 
doctrine en was gebaseerd op de ervaringen aan het Westelijk 
Front tijdens de Eerste Wereldoorlog en had tot doel methodes te 
ontwikkelen om de impasse van een loopgravenoorlog te door-
breken. In dit conflict bleek de tegenstander in staat om (diepe) 
reserves tijdig de bedreigde sector te laten versterken, nog voor 
de aanvaller zijn penetraties kon uitbuiten. 
De Russische militaire theoreticus Michail Tukhachevskiy (1893-
1937) geloofde dat met het uitbuiten van de eerder genoemde 
capaciteiten deze impasse doorbroken kon worden, waarbij de 
nadruk vooral lag op manoeuvreren. Volgens Tukhachevskiy werd 
de diepe operatie ‘mogelijk gemaakt’ door de ontwikkelingen in 
de techniek, zoals luchtlandings- en gemechaniseerde eenheden, 
lange dracht wapensystemen (bv. luchtwapen), nauwkeurigere  
artillerie en het gebruik van sensoren die ver voorbij de frontlinie 
informatie verzamelen. Daarmee is de diepe operatie een dyna-
misch concept direct gerelateerd aan technologie. 

3 Joint Fire Support (JFS) is the coordinated and integrated employment of all weapon platforms delivering fires to achieve the required 
  effects on ground targets to support land operations in the full spectrum of conflict. It encompasses the integration of indirect fires and 
  effects in order to influence the adversary forces, installations or functions. In dit document wordt de relatief nieuwe NAVO term JFS  
 gebruikt naast de ingeburgerde Nederlandse term vuursteun. Hoewel de termen dezelfde strekking hebben, wordt in JFS de nadruk  
 op joint en integratie van vuursteun gelegd.
4  Net als in de meeste andere NAVO-landen vervult binnen de Koninklijke Landmacht de afdelingscommandant, in nauwe samenwerking met 
 de brigade Chief Fire Support, deze rol. 

DIEPTE

ENABLERS

Diepte wordt gedefinieerd als de uitbreiding van operaties 
in tijd, ruimte, middelen en doelstellingen. In potentie is de 
diepe operatie van vandaag de nabijoperatie van morgen. 
Het denken over het aangrijpen van de tegenstander in de 
diepte dwingt de commandant voorbij de (huidige nabij- 
operatie, teneinde toekomstige acties te voorzien.

In de DP-3.2 worden enablers gedefinieerd als effectenon-
dersteuners. In de context van de diepe operatie van een 
Taskforce betekent dit een capaciteit die bijdraagt aan het 
scheppen van gunstige voorwaarden. Belangrijkste voor-
beelden hiervan zijn: veldartillerie, luchtdoelartillerie, lucht-
strijdkrachten, informatie operaties, elektronische en cyber 
oorlogsvoering. Enablers zijn niet universeel, maar situatio-
neel afhankelijk. Ter illustratie, een afdeling artillerie die een 
bataljonstaakgroep met vuursteun versterkt, kan als ena-
bler betiteld worden omdat het de gevechtseenheid onder-
steunt met het behalen van haar opdracht. Andersom kan 
een artillerie eenheid versterkt worden met een peloton in-
fanterie voor de beveiliging. In dat geval kan manoeuvre 
aangemerkt worden als enabler.

De brigade diepe operatie /
Het brigade diepe gevecht
Omwille van de leesbaarheid gebruik ik in dit artikel de  
termen ‘brigade diepe operatie’ en het ‘brigade diepe ge-
vecht’ door elkaar. De (brigade) diepe operatie refereert in 
dit artikel aan het operationeel raamwerk van diepe-, nabij- 
en achtergebiedsoperaties. Deze (brigade) diepe operatie 
moet niet verward worden met de niveaus van militair op-
treden (tactisch, operationeel en strategisch). De brigade 
voert operaties uit op het tactische niveau.

Sensoren (1) BVE
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Tijdens de (eerste fase) van de Koude Oorlog bleef de Sovjet Unie 
(SU) uitgaan van de ‘diepe operatie’. De kwalitatieve ‘overmatch’ 
van de NAVO werd gecompenseerd door een enorme massa van 
SU tanks, artillerie en gemechaniseerde infanterie te concentre-
ren. Doelstelling was het penetreren van de frontlinie, het uitvoe-
ren van beslissende slagen en de uitbuiting daarvan door diep in 
Europa door te stoten. Het antwoord van de NAVO op een derge-
lijk offensief bestond uit het gebruik van tactische kernwapens. 

Gebaseerd op de ervaringen met de vuurkracht tijdens de Yom 
Kippur-oorlog in 1973 en in een poging om conventioneel te rea-
geren op een Sovjet aanval, werd door de Amerikanen in de ze-
ventiger jaren van de vorige eeuw het Active Defense concept 
ontwikkeld. De centrale gedachte was ‘extending the Battlefield’ 
waarbij met attritie-oorlogsvoering en het prijs geven van terrein, 
tijd gegenereerd werd voor het voorbereiden en uitvoeren van een 
NAVO tegenaanval. 
Op deze doctrine was veel kritiek, aangezien de uitbreiding van 
het gevechtsveld eerder naar achteren dan naar voren gericht 
was. Om niet overweldigd te worden door de SU tweede echelon 
strijdkrachten, nadat het eerste echelon vernietigd was, moest dit 
tweede echelon in de diepte Delayed & Disrupted worden, aange-
zien vernietigen onhaalbaar werd geacht. 

Deze diepe interdictie operatie vond tegelijkertijd plaats met het 
vernietigen van het eerste echelon in de nabijoperatie. In tegen-
stelling tot Tukhachevskiy’s theorie, ontstond de Active Defense 

doctrine vanuit een defensieve context. Een ander significant ver-
schil was dat in dit Amerikaanse / NAVO conceptuele raamwerk 
de nadruk gelegd werd op vuurkracht in plaats van manoeuvre. 
Het belangrijkste gereedschap voor de NAVO diepe aanval waren: 
het luchtwapen, artillerie, Special Forces, elektronische oorlogs-
voering en misleiding.

Het ‘extending the Battlefield’ concept resulteerde uiteindelijk in 
1982 tot de Amerikaanse AirLand Battle (ALB) doctrine “Fight out-
numbered and Win”, met als belangrijkste basisprincipes: Initia-
tief; diepte; flexibiliteit en synchronisatie. Hierbij was voor het 
eerst sprake van een diepe operatie en een uitbreiding van het 
gevechtsveld naar voren, met de mogelijkheid om het tweede 
echelon in de diepte met vuur aan te grijpen en zo gunstige voor-
waarden voor de nabijoperatie te scheppen. Het legerkorps werd 
het primaire hoofdkwartier, waarbij de divisies het gevecht voer-
den en het legerkorps met organieke (raket)artillerie, gesynchroni-
seerd met Airpower, de diepe operatie vocht.
In de ALB doctrine was een grote rol weggelegd voor Close Air 
Support (CAS)5 en Battlefield Air Interdiction (BAI)6. Echter, het 
luchtwapen was nooit een voorstander geweest van Airpower in 
de rol van ‘vliegende artillerie’. Hun eerste prioriteit was het be-
vechten van Air Superiority. Pas als dat gerealiseerd was kwamen 
gronddoelen met strategische betekenis (en ver voorbij het ge-
vechtsveld) aan de orde, bij voorkeur door BAI. 

Door de oprichting van een Tactical Air Command ontstond een 
functionele relatie met het landdomein, zodat vanuit de lucht bij-
gedragen kon worden aan het diepe gevecht. Het A-10 Warthog 
gevechtsvliegtuig en de (Apache) gevechtshelikopter werden spe-
cifiek voor deze taak ontwikkeld.

Om simultaneïteit te realiseren werden voor de eindgeleiding van 
CAS Forward Air Controllers (FAC)7 ingezet en (vuursteun) coördi-
natiemaatregelen, zoals de Fire Support Coordination Line (FSCL) 
en de Kill Box, gebruikt. Met de introductie van het Multiple Lau-
nch Rocket System (MLRS), kon ook het landdomein zelfstandig 
op grote afstand doelen bestrijden. De vanuit de MLRS gelanceer-
de Army Tactical Missile System (ATACMS) hebben een bereik 
van driehonderd kilometer.

WAT IS GEOGRAFISCH DIEP?

SIMULTANEÏTEIT

Diepe operaties worden niet uitgevoerd over vaste op- 
gedragen afstanden. Operaties gericht tegen een onge-
bonden vijand relatief dicht bij de Forward Line Own 
Troops (FLOT) kan als diepe operatie aangemerkt worden. 
In theoretische zin bepalen de technologische mogelijk- 
heden (lees dracht) van sensoren, C4I en wapensystemen 
de grenzen van de diepe operatie. In praktische zin wordt 
de (geografische) diepe operatie uitgevoerd vanaf de  
voorste vakgrens van de eigen subeenheden tot de achter-
vakgrens van het hogere echelon.

Simultaneïteit is het vermogen om gelijktijdig en geïnte-
greerd activiteiten in de diepe-, nabij- en achtergebieds-
operatie uit te voeren. Gekoppeld aan een juiste timing  
leidt dit tot de situatie dat de effecten groter zijn dan indien 
uitgevoerd in isolatie. Simultaan uitgevoerde operaties  
tasten het vermogen van de tegenstander significant aan. 
Dit ontneemt hem zijn vrijheid van handelen, reduceert zijn 
flexibiliteit en uithoudingsvermogen en frustreert zijn plan-
nen en coördinatie. Op deze wijze wordt ingebroken in zijn 
besluitvormingsproces en wordt voor de vijandelijke com-
mandant het onoplosbare dilemma gecreëerd om te moe-
ten reageren op meervoudige dreigingen in de breedte  
en diepte van zijn formaties. De toepassing van simultane 
gevechtskracht overal in het toegewezen vak prefereert 
boven de attritie methode van opeenvolgende operaties.
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Historisch gezien is in Nederland de geringe aandacht voor en 
kennisniveau van het diepe gevecht op brigadeniveau wel te ver-
klaren. In de tijd dat de Koninklijke Landmacht nog over een leger-
korps met (echte) divisies beschikte, waren dit de niveaus die de 
diepe operatie voerden. De brigades voerden de nabijoperatie van 
de divisie en beschikten niet over (echt) diepe middelen. 

De brigadeafdeling artillerie (met een planningsdracht van vijftien 
kilometer) had primair de taak om de gevechtsbataljons te  
ondersteunen. De organisatie van de afdeling artillerie was hier op 
afgestemd; voor ieder manoeuvrebataljon een gevechtsbatterij, 
zonder (additionele) specifieke (diepe) brigadecapaciteit. Na het 
wegvallen van eerst het Nederlandse legerkorps- (jaren negentig) 
en later het divisieniveau (jaren nul) werden de brigades weliswaar 
beperkt met ‘diepe middelen’ versterkt, maar was de focus ver-
legd naar expeditionaire operaties, hoofdzakelijk in het cam-
pagnethema Peace Support (bv. op de Balkan) en Security (bv. 
Afghanistan). Hoewel ook dergelijke operaties wel degelijk een 
diepe dimensie kennen, blijft deze vooral beperkt in tijd en naar 
doelstelling. Door deze ontwikkelingen is de kennis over diepe 
operaties nagenoeg verdwenen.

DE DIEPE OPERATIE VAN DE BRIGADE ANNO 2017

Hoewel onder druk van bezuinigingen veel capaciteiten in de  
vredesbedrijfsvoering gecentraliseerd zijn, beschikt de huidige 
Nederlandse brigade onder operationele omstandigheden wel de-
gelijk over een arsenaal aan capaciteiten waarmee het gevecht 
van verbonden wapens (geïntegreerd) uitgevoerd kan worden. 
Situational awareness is hiervoor een belangrijke voorwaarde. 
Met de beschikbare sensorcapaciteit zoals het BVE, Remotely  
Piloted Aerial Systems (RPAS), elektronische peil- en storings- 
capaciteit en (wapenlocatie) radars, kunnen doelen tot diep in  
vijandelijk gebied opgespoord en geïdentificeerd worden. Gema-
naged vanuit de brigade ‘Sensor Operations Cell’ kan met een 
sensor-to-shooter link snel de kill-chain gesloten worden. 

Voor de brigade blijft de afdeling artillerie (directe steun) de be-
langrijkste effector, omdat deze in staat is tot het bestrijden van 
precisie- en oppervlaktedoelen tot op vijftig kilometer. Offensieve 
cybercapaciteit speelt een steeds belangrijkere rol in de diepe 
operatie, als sensor maar vooral ook als effector. De geïntegreerde 
brigade kan ook nog (tijdelijk en plaatselijk) aangevuld worden 
door het hogere niveau met joint (bv. Airpower) en combined (bv. 
MLRS) enablers. De brigadecommandant is dus wel degelijk in 
staat om een effectieve diepe operatie uit te voeren, hoewel de 
uitkomst van de nabijoperatie nooit (totaal) afhankelijk mag zijn 
van de uitkomst van de diepe operatie.

5 Close Air Support (CAS); is een vorm van direct support aan grondtroepen, waarbij Airpower vuursteun levert op korte afstand van de eigen  
 troepen. CAS vergt een grote mate van coördinatie tussen lucht- en grondeenheden en daarom is communicatie tijdens de uitvoering  
 noodzakelijk (DP-3.3).
6 Air Interdiction (AI); is het vertragen, ontregelen of uitschakelen van vijandelijke grondtroepen voordat deze effectief kunnen worden in- 
 gezet. Dit gebeurt op relatief grote afstand van eventuele eigen (grond-) troepen. Deze missie vereist daarom normaliter geen verregaande  
 integratie van lucht- en grondeenheden. AI heeft over het algemeen meer effect bij operaties tegen een reguliere militaire tegenstander met  
 grote aanvoerlijnen, dan bij operaties tegen irreguliere tegenstanders. Die zijn voor hun operaties vaak minder afhankelijk van groot- 
 schalige aanvoer van materieel en personeel (DP-3.3).
7 Forward Air Controllers (FAC). De FAC integreert Airpower in de grond manoeuvre en bepaalt de doelen. Tijdens CAS ligt de beslissings- 
 bevoegdheid voor de inzet van wapens bij de FAC. Daarom laat de vlieger zich op bepaalde vlakken leiden door de FAC (DP-3.3).

Naast de grondbeginselen van militair optreden bestaan  
de karakteristieken van de diepe operatie uit: Simulta- 
neïteit, geïntegreerde aanpak (gevecht van verbonden  
wapens), nauwkeurige, betrouwbare en tijdige inlichtingen, 
continue targeting proces, en geïntegreerd gepland. US 
Army, ATP3-94/2 Deep Operations, sep 2016.

Hoogwaardige diepe (find and strike) capaciteiten spelen 
een cruciale rol in het aangrijpen van ‘anti-acces/areade- 
nial’ (A2/AD) wapens. Met deze wapensystemen (zoals lan-
ge afstand grond- en luchtverdedigingsraketten) kan een 
tegenstander op afstand worden gehouden of toegang tot 
en gebruik van een gebied worden ontzegd. Rusland heeft 
al meerdere zogenoemde A2/AD-bubbels op strategische 
plekken ingericht, zoals bij Kaliningrad, het Kola-schier- 
eiland en de Krim. Alleen al vanuit Kaliningrad kan Rusland 
in potentie de ontplooiing, bevoorrading en/of versterking 
van NAVO-troepen in de Baltische staten sterk hinderen. 

Enablers hoger niveau, A-10 Thunderbolt II (Warthog)
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In een conflict met een near-peer competator zullen er doorgaans 
meer doelen dan dat er systemen zijn voor doelopsporing en  
–bestrijding. Voor het succesvol uitvoeren van een dergelijke die-
pe operatie dienen de brigadeplanners een significant deel van de 
beschikbare tijd te besteden aan het voorbereiden van de diepe 
operatie. De planning van de diepe operatie dient gesynchro- 
niseerd te worden met de (planning van) de nabij- en achter- 
gebiedsoperatie. 

De brigadecommandant dient richtlijnen te verstrekken zodat  
de planners antwoorden kunnen formuleren op onderstaande  
vragen: 
1.  Hoe kan de Enemy Course of Action (ECOA) op een voor de  
  brigade gunstige wijze beïnvloed worden?
2.  Hoe, waar, wanneer en waarmee wordt (hoeveel van) de  
  tegenstander gesleten, zodat een voor de brigade (in de  
  nabijoperatie) gunstige gevechtskrachtverhouding ontstaat?

Bij het ontwikkelen van het diepe gevecht wordt effect-gebaseerd 
gewerkt. Gemeenschappelijke begripsvorming is hierbij van be-
lang (bedoelen we allemaal hetzelfde bij een te bereiken effect?). 
Het targeting proces, als integraal onderdeel van het commando-
voerings-proces en nauw verweven met het inlichtingenproces, 
biedt de mogelijkheid om snel en effectief te reageren op kansen 
die ontstaan of op bedreigingen die worden onderkend. Dit ge-
beurt door in de planningsfase targets te identificeren en te selec-
teren die in aanmerking komen om activiteiten tegen uit te voeren. 
Hierdoor wordt de schaarse sensor- en letale en/of niet-letale 
doelbestrijdingscapaciteit gericht en effectief ingezet. 

Kritische capaciteiten die de tegenstander nodig heeft voor het 
behalen van zijn opdracht, komen op de High Value Target List 
(HVTL). Met het bestrijden van deze HVTs wordt als het ware ‘de 
angel’ uit de tegenstander gehaald. Tijdens het ontwikkelen van 
Courses of Action wordt onder andere, op basis van ECOA en 
HVTL, de High Pay-off target List (HPTL) samengesteld. 
In de Effects Guidance Matrix (EGM) wordt van iedere HPT vast-
gelegd welke sensor(en) in de geïdentificeerde Target Area of 
 Interest (TAIs) doel identificatie uitvoert, wanneer en welke ‘effec-
tor’ gebruikt wordt, wat het gewenste effect is, wie de Battle 
Damage Assessment (BDA) verricht en welke Target Selection 
Criteria gehanteerd worden. 

In de EGM dient voldoende redundantie te worden ingebouwd 
voor zowel sensoren als bestrijdingscapaciteit. Ter illustratie; 
brigadeplanners moeten grondgebonden vuursteun plannen als 
back-up voor CAS, in het geval de vliegtuigen (op het laatste mo-
ment) re-tasked worden. Op hoofdlijnen is de EGM de uitkomst 
van het targeting proces van de brigade. 
Een gedegen planning van de diepe operatie impliceert ook dat 
tijdens de uitvoering van de operatie hieraan voldoende gevechts-
kracht toebedeeld wordt. Hierbij geldt dat een deel van deze  
assets (bv. RPAS en artillerie) in staat zijn om flexibel te bewegen 
tussen de diepe- en de nabijoperatie.

Het Land Tactisch Targeting proces is een integraal onder-
deel van commandovoering (daarmee ook van het TBM)  
en is het verbindend proces tussen design, plan en  
control. Het Land Tactisch Targeting proces richt de in-
spanningen van de eenheid d.m.v. plannen, uitvoeren en 
evalueren van operaties en activiteiten op geïdentificeerde, 
geselecteerde en geprioriteerde targets. De Land Tactisch  
Targeting cyclus kent vier fases, zijnde: (1) decide, (2)  
detect and track, (3) deliver en (4) assess (D3A).

Doctrinebulletin C-JISTARC 01 
‘Inlichtingenondersteuning aan het TBM’.

Simultaneïteit, het gevecht van verbonden wapens
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TAKEAWAYS 
Vaak gaat veel denkkracht van de brigadestaf op aan het plannen 
van de nabijoperatie, aangezien daar doorgaans de beslissing ge-
zocht wordt. Het blijft echter belangrijk om te realiseren dat de 
condities waaronder de nabijoperatie gevochten wordt, vaak be-
paald worden door de activiteiten van de brigade (net) daarvoor. 
Missiesucces of mislukking is daarmee in hoge mate afhankelijk 
van effort die de brigade in de diepe operatie gestoken heeft. 

Onder operationele omstandigheden beschikt de brigadecom-
mandant over ‘enablers’ die de diepe operatie mogelijk maken. 
Deze operaties scheppen de voorwaarden van toekomstige nabij-
gevechten en dragen er toe bij dat de brigadecommandant het 
initiatief kan (her)nemen en daarmee het tempo van het gevecht 
controleert. Het integraal plannen en managen van deze capaci-
teiten genereert synergie. Daar staat tegenover dat de uitkomst 
van de nabijoperatie nooit (totaal) afhankelijk mag zijn van de uit-
komst van de diepe operatie en dat deze voldoende resourced 
moet worden.

Een effectief uitgevoerde diepe operatie verstoort de beslissings-
cyclus van de vijandelijke commandant. Het ontzeggen van zijn 
freedom of action voorkomt dat hij zijn troepen inzet waar en wan-
neer hij dat wil. Met een diepe operatie kan de brigade vechten 

tegen een numeriek grotere tegenstander, met een gunstiger ge-
vechtskrachtverhouding in de nabijoperatie tot gevolg. Diepe ope-
raties buiten het eigen technologische overwicht uit en beperken 
het aantal eigen slachtoffers. 
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TEKST EN SLIDES /// KOLONEL PETER GIELEN, COMMANDANT DGLC

WE HAVE TO ADMIT THAT OUR WORLD IS CHANGING. SOMEHOW IT SEEMS 
THAT IT HAPPENS FASTER THAN EVER BEFORE. WE EXPERIENCE THE  
POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS OF NEW TECHNOLOGIES. TECHNO- 
LOGIES THAT GIVE US ENORMOUS NEW POSSIBILITIES, BUT AT THE  
SAME TIME CREATE A WORLD OF MAKE BELIEF, DECEPTION AND  
PSYCHOLOGICAL HARASSMENT. SOME WILL SAY THAT THIS STARTED  
AFTER OR DURING THE WARS IN IRAQ AND AFGHANISTAN.

LEZING: INTEGRATED AIR & MISSILE DEFENCE CONFERENCE - MARCH 2017, LONDON

OPTIMISING DEPLOYABILITY AND MINIMISING
SUSCEPTIBILITY IN AIR & MISSILE DEFENCE
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For me personally, and this is of course my own opinion and 
therefore contestable, it became obvious when former president 
Mr Barack Obama mentioned a red line with regard to the use of 
chemical weapons in Syria’s civil war. At that point it became 
very obvious that the US did not always want to act as the  
policeman of the world.
In another part of the world an uprising started. In the southern 
and eastern parts of the Ukraine green men were sighted, Russia 
annexed the Crimea and declared it part of its own territory,  
while the free world looked in awe and did not know how to  
react. Eventually it used a form of hard power by implementing 
economic sanctions on Russia, with as it seems now negative 
effects for that country. We now live in a world where soft power 
is no longer the ideal, where hard power is truly back in the  
equation. We feel and see a power shift, maybe even a paradigm 
shift. What is obvious is that our ideas about security, demo- 
cracy and its values are on the line. Our ideas how to cope with 
that have to be reevaluated. We now see the need for an enhan-
ced forward presence and we have to acknowledge that Europe 
neglected our means by which we could wield hard power and 
thus together with our natural feel for soft power create Europe’s 
smart power. We have been a free rider to long. 

We must acknowledge that we are vulnerable. Vulnerable on  
different playing fields. Cyberattacks and disinformation are 
threatening our democracies and our way of life. On the non- 
virtual battlefield we see that adversaries reinvent tactics like  

hybrid warfare in a way we do not have an answer for. Not yet.  
At the same time we notice that the battle for the skies is as ever 
important as it has always been. Ballistic missiles, cruise  
missiles, long range artillery, drones, named hereafter RPAS and 
hypersonic technologies are means that are used in concert and 
in mass. Our defensive IAMD means are few and not very inter-
operable. Furthermore, we have to admit that we have difficulty 
in defending maneuvering forces. We do not have the means 
that are fast deployable and highly maneuverable. A lot of them 
are certainly not well protected. And even if they have those  
capabilities, then most of the time they are old, even obsolete 
and not interconnected. The question therefore is how we are 
going to create a force that within the next couple of years must 
be able not only to defend populated areas and important  
infrastructure, but highly mobile forces that operate in a  
networked environment as well.

Allow me to guide you through the ideas we have. I will start by 
addressing our vision and mission. After that I will show you  
how we want to realize that vision, not only by national means 
but by international cooperation as well. I will finish my briefing 
by concluding what the Netherlands Ground Based Air Defence 
Command is aiming at.

The Netherlands Ground Based Air Defence Command started 
in 2012 as a result of the merging of the Guided Missile Group of 
the Air Force and the Army Organic Air Defence units of the 
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Army. Because of that it still bears a legacy in the form of  
different cultures, but also inherited weapon systems as the  
Patriot and the Army Ground Based Air Defence System. Seeing 
the shift mentioned before we created a new vision for the unit. 
One we adhere to when we are discussing for example new  
procurement programs, doctrine and tactical procedures. 

We believe that if we can create a fast deployable, highly  
maneuverable, well protected and integrated Air and Missile  
Defence force we will be able to challenge the threat. At this 
point in time we are hardly all able to achieve that and we  
acknowledge that, to realize this, we still have a long way to go. 
Not only with regard to our materiel, doctrine and TTP’s but in 
the mindset of our personnel as well. But… we started our  
journey. And we started it in close cooperation with Germany, 
the US and the UK.

Although the US and UK are important partners for the Dutch 
Ground Based Air Defense, in this briefing I will focus on the 
close cooperation with Germany. As you are maybe aware we 
started a binational project, named Apollo, in January 2016. This 
project is one of a kind. It encompasses five lines of operation 
and thus also five working groups which are governed by a  
steering group headed by two two-star flag officers. First of all 
Doctrine, second the investigation in the creation of an Air &  
Missile Defence Academy, third the realization of a binational Air 
& Missile Defence Task Force, fourth the investigation on the  
subordination of Germany’s FLARAK gruppe 61 into my unit and 
last the collaborative investigation to assess the feasibility for 
combined requirements to replace our mutual SHORAD/ 
VSHORAD/CRAM systems.

Why are we putting so much effort in this? Both countries  
are fully aware that without closer cooperation it is almost  
impossible to create a flexible, well equipped and interoperable 
force. At the same time it is beneficial to cooperate in pro- 
curement, manpower, education and training and finance can be 

realized. Now, after somewhat more than one year we can make 
up the first balance. We already created some successes. We 
trained Dutch personnel on using the German command and 
control software suite, we trained together as a force and we 
operated at NAMFI Crete as one binational Task Force  where we 
successfully fired Patriot missiles against aircraft and ballistic 
missiles. There we were declared Initial Operational Capable. At 
the same time and on the same island we binational hosted the 
Senior Leadership Academic Course, which was truly multi- 
national as Colonel Nick Sawyer, Commanding Officer of the UK 
Joint GBADS Group was also taking part, not only as a student, 
but as an instructor as well. In doing so we actually, although  
not formally, opened the Air & Missile Defence Academy. But, as 
you can imagine, we have only just started and a lot has still to 
be accomplished. So, where do we see the challenges that have 
to be taken care of and what are the benefits? The next two 
sheets will give a short overview.

You will have noticed that in all these project parts there are 
some common benefits and challenges. The benefits being  
interoperability, creating a flexible and reliable contribution to 
NATO and the EU and a visible cooperation, but there are also 
some challenges shared by the five project parts. Those being 
difference in command and control, disclosure and last but not 
least differences in culture. All this being said, both countries 
believe that we can mitigate a lot of the challenges over time and 
make Apollo a success. As we speak where do we stand today? 
We have started the bi-national project Apollo in January 2016, 
together with our German partner. This project consists as men-
tioned earlier of five operation lines, each one with its dedicated 
working group. 

First of all doctrine and concepts. Two initial tasks are identified. 
The first being the writing of a new edition of the Terms of  
Reference (ToR). The second is the development of a DEU-NLD 
Concept of Operations (CONOPS) and a Standard Operating 
Procedure (SOP).The first milestone in this line was achieved in 
January 2016 when the terms of reference document was signed 
by both countries. The second, the establishment of a DEU-NLD 
CONOPS and SOP according to NATO doctrines first for use by 
PATRIOT and at a later stage for use by any configuration, all 
available weapon systems and sensors, of a Bi-national Air & 
Missile Defence Task Force (BAMDTF) including a Bi-national 
SAMOC, was partly, that is to say for Patriot, realized for the  
Binational Firing at Crete. The final CONOPS has to be ready in 
July 2017.

The second line is the investigation into the establishment of a 
bi-national Air and Missile Defence Academy. The assigned  
working group has to study on and define possible configu- 
rations of a BAMDA, taking into account the facilities available at  
the locations Vredepeel, Husum, Fort Sill and Fort Bliss. An  
Academy in virtual space would therefore be ideal. The BAMDA 
configuration should be developed in a growth model from a  
basic, to an intermediate, to an enhanced capability. Initially the 
working group will focus on advanced education/courses for 
which they have to create an inventory of common courses but 
also need to propose a detailed planning and a possible conduct 
of common courses in a binational setting. Initial Operational  
Capability has to be reached in the first quarter of 2017, while 
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Fully Operational Capability has to be reached in the first quarter 
of 2018. Two milestones have already been realised. Firstly, a 
Tactics, Techniques and Procedures Course and secondly, a  
Senior Level Programme which was conducted during the  
execution of the bi-national TFE at NAMFI in 2016.

The third line is the investigation into the establishment of a 
Bi-national Air & Missile Defence Task Force (BAMDTF). In the 
future the BAMDTF could be open to European SBAMD Nations 
and even later might evolve into a Multi-national (EUR) AMDTF 
with DEU and NLD as lead-nations. Prominent milestone was 
the Tactical Firing exercise at Crete, a bi-national exercise for 
German and Dutch Patriot units, during which the IOC status 
was achieved. The FOC status has to be reached in the first 
quarter of 2018.

The fourth line is the subordination of Germany’s Flarakgruppe 
61 under the Dutch GBAD Command. In this the project group 
has to study on and define the necessary actions to bring  
Flarakgruppe 61 under NLD command. They need to specify  
actions into the factors Doctrine, Organization, Training,  
Material, Leadership, Personnel, Facilities, Information plus Me-
dical, Security, Interoperability, Finance and Legal. For Flarak 
Gruppe 61 all national logistical relations remain intact as well its 
current locations (DEU). Furthermore the project group has to 
define necessary actions to integrate Flarakgruppe 61 into the 
NLD DGAC, including interoperability and define possible  

common events like exercises, life firings and training events for 
the near future. They also have to study and advise on possible 
synergetic effects of Flarakgruppe 61 in relation to the DGAC´s 
Army Ground Based Air Defence System (AGBADS) and with 
regard to high mobile maneuver, like air maneuver operations. 
And last but not least it has to make sure that two other goals will 
be met, the first being the realization of a binational SHORAD 
Task Force under Dutch command ready to deploy with the VJTF 
in 2023 and the creation of a SHORAD-CRAM-UAS Competen-
ce Centre, probably to be established at the location of the NLD 
Ground Based Air Defence Command. 
The fifth and last line is the exchange of information in order to 
coordinate future procurements for CRAM and VSHORAD. For 



C-RAM we want to create DEU engagement in the establishment 
of the NLD C-RAM concept and capability. This might in the  
future result in a bi-national C-RAM concept or even a bi-natio-
nal procurement process. 

For (V)SHORAD we want to investigate the NLD engagement in 
the already existing German set of requirements for the replace-
ment of DEU (V)SHORAD assets after end of lifetime. This might 
in the future result in bi-national fully interoperable systems or 
even a bi-national procurement process. All in all, Project Apollo 
is a massive undertaking, but one which is not only vital for  
Germany and The Netherlands, but NATO as well, as it will  
enhance the capability of the organization.

Within project Apollo The Netherlands, participates with the best 
means available to us. Looking at our vision, is it then realistic 
and does it reflect sound judgment to proceed with Patriot? At 
this moment, although Germany is making a tremendous effort 
by creating a new system TLVS, there is no other mobile land 
based weapon system that has the same combat proven  
capabilities as the Patriot. Acknowledging this, it was obvious to 
us that we would extend the Patriot’s lifetime to 2040 and  
beyond, although we are at this point quite aware that it does not 
fully comply to our own vision. And please bear in mind that 
when the decision was made for the life extension, we all were in 
the midst of operating in Iraq and Afghanistan in an environment 
where, to say the least, IAMD was not very important and highly 
maneuverable armored forces were not in the fore of military 
planning. Furthermore, also our German partner plans to use the 
system up to 2030. And the project will give us a modernized 
IAMD system. What will it bring us? 
All fire units and fire control elements will be completely overhau-
led in the United States, starting in 2018. Additionally, all weapon 
systems containers and generators will be replaced. In roughly 
four years’ time, the Netherlands PATRIOT will be as good as 
new, fully adhering to the new international config 3-plus  
standard, including advanced modernized man stations, Digital 
Radar Processors and IFF mode five. 

It’s my strong belief that with this program, the Netherlands will 
positively contribute to Apollo yellow, adding a combat proven, 
highly advanced air- and missile defence capability, being able 
to fully integrate with the future German TLVS, creating a healthy 
mix of weapons systems, in order to be able to counter the  
future air threats.

RAPID LD stands for RAm Projectile Detection Life Demonstra-
tor and is currently in progress. This program aims for a proto- 
type ground based multi-mission-radar (MMR) which is a  
spin-off from the Thales sea-based NS100 radar. Late 2012, The 
Dutch Thales Group performed the first successful land based 
test with this radar, by then built into a 20ft container in a fixed 
position, as you can see on the left picture. In 2016, as part of the 
RAPID LD program, Thales was able to produce their first full 
function prototype ground-based multi-mission-radar. In the  
upcoming months, this radar will be submitted to a solid set of 
live tests in close cooperation with the Netherlands Armed  
Forces. In the end, this radar will be able to detect, classify and 
identify a full scale of air threats, simultaneously, from RAM and 
mini RPAS to cruise missiles, fixed wing aircraft and helicopters, 

both manned and unmanned. Depending on the results of these 
tests, the Netherlands Government may decide to replace the 
current obsolete Fire Finding radars with this new multi-mission 
capability. Replacing the Army Air Defence radars as well could 
be the next step.
The Netherlands is looking for a multi-mission Counter RAM and 
Air Defence capability in order to counter the advanced air  
threat, not only to protecting high value assets but maneuvering 
forces as well. Combining the various tasks reduces the  
logistical and personnel footprint and improves the systems 
flexibility and diversity. With that, the RAPID LD project may fit 
seamlessly into our vision and into the Apollo project as well.
What are we as Netherlands Ground Based Air Defence  
Command aiming at? I have in short explained our vision. We 
believe that future ground based air defence forces should be 
fast deployable in order to get at the area of operation within the 
minimum of time, need to be highly maneuverable to be able to 
deploy in almost every terrain and protect maneuvering forces 
but also be highly maneuverable in mindset, be well protected to 
give our personnel the chance to fight and survive and be well 
integrated. 

What is important is that we create an overall C2 structure that is 
capable to host any kind of weapon system from every NATO 
and EU partner that wants to take part in the Task Force. Plug 
and fight is necessary to stay flexible. Interoperability is key. 
The decision of the Patriot life extension, the experiment with the 
RAPID LD and project Apollo all fit within this aim.

“At this moment, there 
is no other mobile land 
based weapon system 

that has the same combat 
proven capabilities 

as the Patriot.”

Kennis & Inzicht
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“GEVAARLIJK, MAAR GEENSZINS HOPELOOS”, ZO OMSCHREEF MAJOOR 
DER ARTILLERIE A.J. (ABRAHAM) MAAS, ÉÉN VAN DE GRONDLEGGERS  
VAN HET KORPS LUCHTDOELARTILLERIE, IN SEPTEMBER 1934 IN EEN  
EXCLUSIEF INTERVIEW MET DE TELEGRAAF DE NEDERLANDSE POSITIE 
TEN AANZIEN VAN EEN TEGEN ONS LAND GERICHT LUCHTOFFENSIEF.  
DAT NEDERLAND KANSLOOS WAS, ZOALS SOMMIGEN BEWEERDEN, WAS 
VOLGENS MAAS KLINKKLARE ONZIN. “HET IS VOLSLAGEN ONJUIST TE  
MENEN DAT WIJ WEERLOOS STAAN TEGENOVER EEN LUCHTBOMBARDE-
MENT OF DAT HET TECHNISCH NIET MOGELIJK IS ZICH DAARTEGEN  
TE VERWEREN”, TEKENDE DE TELEGRAAF OP UIT DE MOND VAN DE  
LUCHTDOELARTILLERIST. “NEEN – OOK TEGEN HET GEVAAR UIT DE  
LUCHT BESTAAN AFWEERMIDDELEN EN ZELFS ZEER STERKE”, ALDUS  
MAAS, DIE ZICH GOED BEWUST WAS VAN DE KWETSBARE GEOGRAFISCHE 
POSITIE VAN NEDERLAND1.

33



34

Reeds in 1915 kreeg de toenmalige eerste luitenant Maas de  
opdracht om met een aantal mitrailleurs en vuurmonden de lucht-
verdediging in de omgeving van Willemstad te organiseren. Na 
twee jaar experimenteren besloot de legerleiding om op 1 maart 
1917 de luchtafweermotorbatterij en de luchtafweerafdeling op te 
richten; het formele begin van de luchtdoelartillerie in Nederland. 
100 jaar verder, een periode gekenmerkt door de verandering naar 
een technologisch hoogstaand wapen, ongebreidelde groei en 
forse inkrimping en ten slotte een ingewikkelde en moeizame fusie 
tot één luchtverdedigingsorganisatie, was het tijd om uitvoerig stil 
te staan bij dit eeuwfeest. Van 16 tot en met 19 mei 2017 hebben 
diverse activiteiten plaats gevonden om het 100-jarig bestaan te 
vieren; van Missile Defender of the year award naar de static 
show in Venray, via het sprekersdiner naar het symposium en de 
reünie, afgesloten met een concert in Venray.

MISSILE DEFENDER OF THE YEAR AWARD
De Nederlandse Missile Defender of the year award werd voor het 
eerst uitgereikt in Nederland vanwege het 100-jarig bestaan. Met 
steun van het Missile Defense Advocacy (MDAA) werd aan drie 
Nederlandse militairen de award uitgereikt. Dit gebeurde in het 
Nationaal Militair Museum te Soesterberg. De eer viel toe aan  
Luitenant ter Zee Geert van der Bij van de Koninklijke Marine,  

luitenant-kolonel Bas van Mullekom werkzaam voor de Koninklijke 
Landmacht en majoor Peter Geurts van de Koninklijke Lucht-
macht. Het Missile Defense Advocacy is een organisatie die is 
opgericht met als doel om het publiek te informeren en het belang 
van grondgebonden lucht- en raketverdediging aan te tonen.

Het doel van de missile defender awards is om een gezicht en 
erkenning te geven aan militair personeel dat een bijzondere bij-
drage levert aan de veiligheid van NAVO-landen op het gebied van 
Ballistic Missile Defense. Dit gaat dan om bijdragen welke laten 
zien dat de kandidaten zijn toegewijd en beschikken over uitzon-
derlijke expertise wat zich heeft geuit in opoffering, leiderschap en 
inzet. De mens is sinds het begin der tijden bezig met het bescher-
men van zichzelf. En net zoals er vroeger kastelen werden ge-
bouwd, steeds aangepast en bijgehouden met de laatste techno-

logie om zo de beste verdediging te kunnen bieden aan haar 
bevolking wordt dit nu gedaan met de modernste technologie en 
in dit geval die van moderne grondgebonden luchtverdediging. 

STATIC SHOW VENRAY
Op woensdag 17 mei trok onder leiding van de Historische Collec-
tie Grondgebonden Luchtverdediging (HCGLVD) oud en nieuw 
luchtverdedigingsmateriaal het centrum van Venray in. Het 
Schouwburg- en Henseniusplein werden vol gezet met materieel.

De keuze voor de gemeente Venray was een logische; het groot-
ste gedeelte van de Luitenant-generaal Bestkazerne ligt op Lim-
burgs grondgebied horende bij de gemeente Venray. Ook bestaat 
er al jaren een uitstekende band en samenwerking met de ge-
meente en haar inwoners. Het honderdjarig bestaan was dus bij 
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1 Citaat uit het boek ‘Verenigd op de grond, Daadkrachtig in de  
 lucht’ Een eeuw grondgebonden luchtverdediging 1917 – 2017, 
  auteurs Erwin van Loo, Sven Maaskant, Dirk Starink en Quirijn 
 van der Vegt.

Static Show in Venray

Uitreiking Awards

De Missile Defender of the year Awards
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uitstek de gelegenheid om aan de inwoners te laten zien waar de 
luchtverdediging vandaan komt en waar deze heden ten dagen 
staat. Zowel het mooie weer als het enthousiasme van het publiek 
zorgden voor een geslaagde dag.

UNITED ON THE GROUND DECISIVE IN THE AIR
In de evenementenhal Venray werd op vrijdag het symposium 
‘United on the ground, Decisive in the air – A centennial of 
ground-based air defence’ gehouden. Een diversiteit aan spre-
kers uit binnen- en buitenland, militair en uit de burgermaatschap-
pij, zorgden voor een dagvullend programma met interessante 
onderwerpen. De avond voorafgaande aan het symposium werd 
het sprekersdiner gehouden. Alle sprekers maar ook het comité 
van aanbeveling waren aanwezig om nader kennis te maken on-
der het genot van een diner.

OPENING 
Het symposium werd geopend met de vertoning van de film  
‘United on the ground Decisive in the air’ die speciaal voor deze 
gelegenheid was gemaakt. De film gaat in beeld en geluid vanuit 
het heden terug in de tijd naar het ontstaan van de luchtdoelartil-
lerie. Aansluitend ontvingen Luitenant generaal Beulen, comman-
dant der Landstrijdkrachten, en Luitenant generaal Luyt, com-
mandant der Luchtstrijdkrachten, uit handen van NIMH directeur 
Kamphuis en kolonel Gielen het eerste exemplaar van het boek 
‘Verenigd op de grond Daadkrachtig in de lucht’. 

De eerste presentatie van de dag werd gegeven door Luitenant 
generaal Beulen. Na een korte terugblik op de ontstaansgeschie-
denis van de grondgebonden luchtverdediging, ging hij in op de 
hoofdtaken van Defensie en de rol van luchtverdediging daarin. 
Als voorbeelden werden de inzet in de West, de Nuclear Security 

Summit en de operatie in Turkije aangehaald. Het belang van in-
ternationale samenwerking met als sprekend voorbeeld het bina-
tionale project APOLLO, werd benadrukt. Maar tegelijkertijd haal-
de de generaal de grootste uitdaging hiervan naar voren: 
Interoperabiliteit, de mogelijkheid om systemen van verschillende 
landen aan elkaar te kunnen koppelen en verschillende culturen 
effectief met elkaar te laten samenwerken. Tenslotte ging hij in op 
de rode draad van het symposium ‘innovatie’. De uitdaging aan-
gaan om efficiënt en duurzaam te gaan werken en gebruik te ma-
ken van bestaande oefeningen zoals Joint Project Optic Windmill 
(JPOW) om dit te testen.

De korte terugblik op de geschiedenis door Luitenant generaal 
Beulen werd uitgebreid door één van de auteurs van het boek 
‘Verenigd op de grond Daadkrachtig in de lucht’, Dr. Erwin van 

Loo. Van de oprichting van de luchtdoelartillerie, via de meidagen 
in 1940, de oprichting van de Groep Geleide Wapens, inzet in Af-
ghanistan tot aan de oprichting van het DGLC. Onderwerpen die 
tijdens de presentatie zijn gepasseerd en een duidelijk beeld ga-
ven waar de Nederlandse grondgebonden luchtverdediging van-
daan komt. Na een insight te hebben verkregen door Generaal 
majoor Kohlhaus over de Duitse kijk op innovatie in relatie tot 
luchtverdediging, werd er door zorg van de aanwezige industrieën 
- Thales, Kongsberg en Raytheon - een blik op de toekomst ge-
worpen en de bijdrage die zij daarin denken te kunnen leveren. 
Het ochtendprogramma werd afgesloten met een reflectie door 
Tweede kamerlid Raymond Knops.

MIDDAGPROGRAMMA
Na de lunch was het de beurt aan dhr. De Spiegeleire van The 
Hague Centre for Strategic Studies om in te gaan op het onder-
werp innovatie. Met een enthousiast en levendig betoog maakte 
hij duidelijk wat er nodig is om te innoveren: ‘Instead of thinking 
outside the box, Get rid of the box’. Vice Admiraal Bekkering, 
hoofd permanente militaire vertegenwoordiging NAVO, ging ver-
volgens in op NAVO’s perspectief op luchtverdediging, nu en in de 
toekomst. 

De patron van de grondgebonden luchtverdediging en tevens 
plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten, Generaal 
majoor Wijnen, mocht de reeks van presentaties afsluiten. Naast 
de toenemende dreiging op allerlei gebieden en het project APOL-
LO, stond de generaal stil bij de oefening JPOW. Het belang van 
interoperabiliteit werd benadrukt, waarbij de oefening als kans 
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aangegrepen moet worden om zaken te testen. Tenslotte haalde 
hij de uitdaging aan waar tegenaan gelopen wordt tijdens oefenin-
gen als JPOW maar ook bij internationale samenwerking in het 
algemeen: Foreign disclosure. Een uitdaging waarmee gewerkt 
moet worden om uiteindelijk van elkaar te leren en beter van el-
kaar te worden.

Het symposium werd afgesloten door Commandant Defensie 
Grondgebonden Luchtverdedigingscommando, kolonel Peter 
Gielen. Na zijn terugblik op de gegeven presentaties, keek hij 
vooruit waar de Nederlandse grondgebonden luchtverdediging 
naar toe moet groeien: ‘a fast deployable, highly maneuverable, 
well protected & integrated Air and Missile Defense Task Force’.

REÜNIE KORPS LUCHTDOELARTILLERIE
Zaterdag 20 mei stond in het teken van de reünie Korps luchtdoe-
lartillerie. Een ieder die werkzaam is of was bij een eenheid van de 
luchtdoelartillerie, was welkom deze dag. Er was goed gehoor ge-
geven om naar Venray af te reizen. 

Vanaf negen uur kon men binnen lopen bij de evenementenhal 
Venray. Om kwart voor negen stonden de eerste reünisten al voor 
de deur om hun oude maten te ontmoeten. 

Een ieder werd ontvangen met een kop koffie en wat lekkers erbij. 
Vervolgens kon men op zoek naar de (oud-)collega’s of kon men 
een ronde maken langs het opgestelde materieel, van oud naar 
nieuw. Ook kon men een bezoek brengen aan de, speciaal voor 
deze gelegenheid ingerichte, bioscoop. 

Hier werd naast de film ‘Verenigd op de grond Daadkrachtig in de 
lucht’ ook verschillende films en foto’s getoond die 100 jaar lucht-
verdediging kenmerken.
Na het welkomstwoord van de korps commandant, kolonel Peter 
Gielen, kon een ieder genieten van een Indische rijstmaaltijd. 
Nadat er voldoende gegeten was, gingen de eerste mensen weer 
op huis aan. Tijdens de middag bleef het gezellig druk en de laat-
sten moesten met de bezem naar buiten geveegd worden. 
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Vereiste het in 1914 nog meer dan tienduizend lucht- 
doelgranaten om een vliegtuig neer te schieten, vandaag 
de dag volstaat een enkele Patriot-raket om een doelwit 
op tientallen kilometers neer te halen. Het onderstreept 
de enorme technologische ontwikkeling die de grondge-
bonden luchtverdediging de afgelopen eeuw heeft on-
dergaan. In 1917 zette Nederland zijn eerste schreden op 
dit terrein. Technische problemen en bezuinigingen ten 
spijt groeide de luchtdoelartillerie tijdens het interbellum 
uit tot een vaste waarde, om vervolgens tijdens de  
meidagen van 1940 haar finest hour te beleven.

Tijdens de Koude Oorlog expandeerde de luchtdoelartillerie 
tot het één na grootste onderdeel van de landmacht. Daar-
naast ging ook de luchtmacht met geleide wapeneenheden 
bijdragen aan de grondgebonden luchtverdediging. De val 
van de Muur bracht voor de luchtverdedigers een omwente-
ling teweeg. De nadruk verschoof naar expeditionaire inzet 
aan de randen van en buiten het NAVO-verdragsgebied. 
Ook de taakstelling onderging een uitbreiding. Onder meer 
crowd and riot control  en psychologische oorlogvoering be-
hoorden voortaan tot hun repertoire. Organisatorisch maken 
alle luchtverdedigers van de krijgsmacht sinds 2012 deel uit 
van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscom-
mando.

‘Verenigd op de grond, daad-
krachtig in de lucht’ schets in 
woord en beeld de enerveren-
de hondjarige geschiedenis 
van de Nederlandse grondge-
bonden luchtverdediging. 
Het vertelt het verhaal van 
een technologisch hoog-
staand wapen, van succes-
volle en falende inzet, van on-
gebreidelde groei en forse 
inkrimping en ten slotte van 
een ingewikkelde en moeizame fusie tot één luchtverdedi-
gingsorganisatie in het post-Koude Oorlogtijdperk. 

Het boek ter ere van 100 jaar luchtverdediging is nog steeds 
te bestellen via de website www.100jaarluchtverdediging.nl. 
U kunt op 2 manieren aan het boek komen: Ophalen bij de 
Historische Collectie GLVD. Dit geschiedt op afspraak. U 
kunt contact opnemen met de collectie via 0493-598850. 
Prijs van het boek: € 25. Ook kunt u het boek laten verzen-
den naar een adres binnen Nederland. Prijs van het boek 
inclusief verzendkosten: € 35.

Kortom, een zeer geslaagde dag waar de herinneringen zijn opge-
haald en nieuwe verhalen zijn ontstaan.

CONCERT VENRAY
Het geheel aan festiviteiten is zaterdagavond afgesloten met een 
spetterend concert het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. De 
gemeente Venray en het DGLC hebben dit concert aangeboden 
aan de bewoners van de gemeente om de band tussen Defensie 
en de gemeente te onderstrepen. 

Voorafgaand aan het concert werd bij 11 UNIFIL veteranen de 
draagspeld voor de Nobelprijs voor de vrede opgespeld. Burge-
meester van Venray en commandant DGLC bedankte hen voor 
hun inzet en verdiende erkenning. 

De gemeente Venray had de primeur van de nieuwe show ge-
naamd DANCE. Met nummers van Beyoncé, Armin van Buuren, 
Prince en David Bowie was het voor het publiek lastig om stil te 
blijven staan. De solisten Natasja den Toom en William Kersten 
zorgden voor een voortreffelijk optreden en werden daarbij  
uitstekend ondersteund door het orkest dat onder leiding stond 
van majoor Jasper Staps.

Terugkijkend
Kijkend naar de vijf dagen vol met activiteiten, kunnen we con- 
cluderen dat het eeuwfeest zeer geslaagd is. 

Twee jaar van voorbereiding zijn er aan vooraf gegaan om de  
festiviteiten tot een succes te maken. Dankzij de inspanningen  
van de stuurgroep, leden van de werkgroepen, de Historische 
Collectie Grondgebonden Luchtverdediging, de gemeente Venray 
en een ieder van binnen en buiten ons DGLC die steun heeft  
geleverd tijdens de uitvoering zijn deze vijf dagen mogelijk ge-
maakt! Op naar de volgende honderd jaar.
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De als brood- en banketbakker en kok opgeleide Kurk mist de 
diners, recepties, buffetten en contacten nu al, vertelt hij in de 
monumentale Officierscantine, waar oud-generaals en leden van 
het Koninklijk Huis vanaf de muur toekijken. “Of het nou een sol-
daat was of een generaal; iedereen kreeg koffie van me. Ik ben 
niet zo hiërarchisch ingesteld. De wensen van mijn gasten, dáár 
ging het me altijd om.” De als dienstplichtige binnengekomen 
Kurk (lichting 71/9), diende Defensie in vele horecafuncties. 
Aan Oldebroek, waar hij sinds 1981 werkte, bewaart hij de beste 
herinneringen. De aanblik van de fraaie Officierscantine, de 
groen golvende omgeving, de samenwerking met zijn Paresto- 

collega’s, de sfeer: hij raakte eraan verknocht. Prettig vond  
hij ook de relatieve vrijheid die hij er genoot en die hij in het  
voordeel van zijn gasten liet uitpakken. “Ik heb nooit een andere 
plaatsing gewild en dacht nooit: ik moet weer naar die Knobbel. 
Mijn werk was mijn hobby.” 

Klap op de vuurpijl 
Het werk van Kurk oogstte alom waardering, waarvoor het kris-
talheldere bewijs tijdens zijn afscheidsreceptie werd geleverd. 
Niet alleen zwaaiden maar liefst 500 gasten hem uit, als klap op 
de vuurpijl ontving hij een koninklijke onderscheiding, lid in de 

TEKST /// JACK OOSTHOEK - FOTO’S /// SERGEANT JAN DIJKSTRA  (ARTIKEL OVERGENOMEN UIT LANDMACHT 04)

“IK MOET IETS LOSLATEN DAT IK NIET WIL LOSLATEN EN DAT MIJN  
LEVEN ZO BEPAALDE.” EEN TIKJE GEËMOTIONEERD BLIKT JOHAN KURK 
TERUG OP ZIJN VERTREK ALS CHEF HOFMEESTER ANNEX CATERING- 
MANAGER VAN DE OFFICIERSCANTINE IN HET ARTILLERIESCHIETKAMP  
BIJ OLDEBROEK. NA MAAR LIEFST 46 JAAR DIENST GING HET ‘HORECA- 
INSTITUUT’ BEGIN APRIL MET PENSIOEN. WAT HEM BETREFT WAS HIJ  
NOG LANG GEBLEVEN EN HAD HIJ ZIJN GASTEN DESNOODS VANUIT EEN 
ROLLATOR  BEDIEND.  “DEFENSIE  WAS  MIJN  LEVEN.”
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Orde van Oranje-Nassau. En dat ook nog eens uit handen van 
commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen 
en burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek. 
Het was reserve-majoor der artillerie en secretaris van de Vere- 
niging Officieren Artillerie (afdeling Oldebroek) drs. Gijs de Jong 
die de voordracht maakte. “Kurk maakt het onmogelijke moge-
lijk, is bescheiden, motiveert zijn keukenbrigade en laat die  
acteren.” ‘De wensen van mijn gasten, dáár ging het me altijd 
om’. De wapen-oudste van de artillerie, brigadegeneraal Rob 
Jeulink, stapte ook naar voren en benoemde Kurk tot ere- 
kanonnier. Uniek, want Kurk is geen militair. Als artillerie-vip kan 
hij nu uitnodigingen voor bijzondere gebeurtenissen verwachten. 
“Nee,”, lacht hij, “...niemand hoeft mij zoals Ridder Militaire  
Willems Orde majoor Marco Kroon te groeten. Maar de benoe-
ming is wel een hele eer.” 

Compleet overdonderd
Kurk wist wel dat er veel mensen op zijn afscheidsreceptie  
zouden komen, maar een koninklijke onderscheiding? Hij was 
compleet overdonderd. “Ik stond op mijn benen te trillen en 
dacht: wat heb ik voor extra’s gedaan voor Defensie? Het was 
toch mijn werk om het mijn gasten naar de zin te maken? Daar 
hoef ik toch niets extra’s voor te krijgen?” 

De vele hoogwaardigheidsbekleders die hij al die jaren in Olde-
broek verwelkomde, onder wie koningen, koninginnen, ministers 
en generaals, zullen zijn onderscheiding beslist toejuichen. Toen 
Kurk ooit werd uitgenodigd om de complimenten van de koning 
in ontvangst te komen nemen, had hij zich het liefst in een be-
zemkast verstopt. “Ik vond het vanzelfsprekend heel leuk, maar 
het hoefde van mij niet zo. Mijn kracht was dat ik alles achter de 
schermen regelde, met degenen met wie ik samenwerkte. Ook zij 
hebben die koninklijke onderscheiding verdiend.” 

Als horecaman pur sang had Kurk geen moeite met overwerk.  
Hij stoort er zich aan dat sommige Parestocollega’s dat wel heb-
ben. De van buiten Defensie afkomstige Norman Bender heeft 
het werk van Kurk in Oldebroek overgenomen. Kurk denkt wel  
te weten waarom niemand van Paresto zich happig toonde. 
“Aan dit werk zitten veel uren vast, ook in de weekenden. Draaide 
ik er mijn hand niet voor om, ánderen binnen Paresto vinden  
het wel een bezwaar. En dat kan in mijn ogen weer niet. Enfin, 
Norman vindt het geen punt.” 

Weg is weg
Mocht Bender advies willen, dan kan hij bij het aanpalende  
Artilleriemuseum terecht, waar Kurk sinds zijn pensionering als 
vrijwilliger werkt. Glimlacht: “Ik zal soms best de neiging voelen 
om de hoek van de Officierscantine te kijken, maar ik doe het 
niet. Weg is weg en ik wil voorkomen dat ze zeggen; daar heb  
je hem weer.” Het ‘horecamonument’ Kurk wilde nergens anders 
meer werken dan in de Officierscantine in Oldebroek. Het werd 
als het ware zijn tweede thuis.
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Hoe is de dag verlopen? 
Bij de voordeur van het kasteel werd direct begonnen met de 
themabijeenkomst door het laten maken van een professionele 
profielfoto d.z.v. Johan & Coby Bergsma.

De opvang van de themabijeenkomst was in handen van Julia 
Baas. Ze informeerde een ieder en zorgde dat ook de laatkomers 
naar de juiste plek liepen. Het kopje koffie en de plak cake  
ontbrak niet! Het was dus ook een beetje thuiskomen. Het  
kasteel gevoel kennen we immers!

Het openingswoord werd stipt op tijd verzorgd door Prof Dr  
Leen Paape. Hij is een oud collega van Defensie en sinds meer-
dere jaren de Dean van Nyenrode en tevens lid van de Raad  
van Bestuur. Zijn opening van de themabijeenkomst was gericht 
op het belang van Personal Branding. 
Jezelf kennen en weten wat je kan is in elk bedrijf of instelling  
van belang. Zijn start bij Defensie is gegrift is zijn herinnering en 
hij kijkt met grote voldoening daarop terug. In zijn openings-
woord gaf hij aan dat de banden van Defensie en Nyenrode  
blijvend zijn en hij hoopt samen met de NLDA deze nog verder  

TEKST EN FOTO’S /// LKOL B.D. KELVIN DE RICHEMONT

DONDERDAG 20 APRIL KWAMEN ZO’N 30 DEELNEMERS BIJEEN VOOR  
PERSONAL BRANDING OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT TE  
BREUKELEN. VANAF HET EERSTE MOMENT WAS ER INTERESSE EN  
INTERACTIE. ALS ORGANISATOREN WILLEN WE DAN OOK EEN IEDER  
BEDANKEN VOOR HUN INZET!

Kennis & Inzicht
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te verdiepen. Als GUNNERS waren we zeer dankbaar voor de 
gastvrijheid van Nyenrode. Het blijk van waardering werd in dank 
ervaart. 

De workshops
Aansluitend was de eerste workshop in handen van Carola  
Linschooten. In een zeer kort tijdsbestek nam ze een ieder mee 
in de setting van “Duurzame inzetbaarheid”. Doel van haar  
workshop was gericht op het verduidelijken van het begrip duur-
zame inzetbaarheid incl. de toepassingen voor elk individu. 

Haar geestdrift was merkbaar en een volgend keer zal ze zeker 
meer tijd en ruimte krijgen om haar informatie met een ieder te 
delen. Gelet op het feit dat de bijeenkomst slechts de middag 
besloeg is direct aansluitend op de workshop van Carola een 
workshopcarrousel gestart. Wim Roest richtte de pijlen op “zelf-
leiderschap of persoonlijk leiderschap” terwijl Peter van Dam zijn 
workshop de titel van “zin in leiderschap” gaf. 
De beide heren gaven in hun eigen stijl een kijk op het onderwerp 
en wisten door de gekozen werkvorm de deelnemers aan het 
denken te zetten. Een “pitstop” was ingebouwd door de catering 
van Nyenrode en die was dan ook meer dan welkom.

De afronding
De bijeenkomst is rond de klok van vijf uur afgesloten waarna 
een borrel zeer verdient was. De GUNNERS kijken terug op een 
zeer geslaagde bijeenkomst. 
Dank gaat zeker uit naar alle deelnemers maar ook naar de vol-
gende personen en instanties: Prof Dr Leen Paape die ons ver-
welkomde op het Kasteel en het welkomst en openingswoord 
deed. Fieke Lighthart die vanuit Nyenrode de medeorganisator 

Thema Personal Branding-dag Gunners

Artilleristisch bedank(je) voor Leen Paape

Lkol Tom van Lieshout Opening door Prof. Dr Leen Paape

Workshop 1 door Carola Linschooten

Jezelf kennen en weten 

wat je kan is in elk bedrijf

of instelling van belang.



was. Ralph Snellens die vanuit Nyenrode de ondersteuning gaf. 

Carola Linschooten voor haar workshop “Duurzame inzetbaar-
heid”. Voor vragen kunt u contact opnemen via: cmlinschooten@
hotmail.com. Peter van Dam voor zijn workshop “Zin in leider-
schap”. Voor vragen kunt u contact opnemen via: pvandam@ 
zininleiderschap.nl. Wim Roest voor zijn workshop “zelfleider-
schap of persoonlijk leiderschap”. Voor vragen kunt u contact 
opnemen via: wg.roest@home.nl. Johan en Coby Bergsma als 
“hoffotograaf van de VOA”. Voor meer informatie bezoekt u de 
website: www.johanbergsma.wordpress.com. Julia Baas als 
producent van deze bijeenkomst. Angelo Kaijser als mede- 
organisator en contactpersoon met Nyenrode. Kelvin de Riche-

mont als dagvoorzitter en medeorganisator. Dit evenement werd 
mede mogelijk gemaakt door de parttime master in Manage-
ment van Nyenrode. 

Wil jij bedrijfskunde studeren naast je baan? Werken aan je per-
soonlijke en professionele ontwikkeling en in 2 jaar en 3 maan-
den je master titel halen? Op www.nyenrode.nl/ptmsc vind je 
meer informatie!

Als organisatie kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst  
en spreken de hoop uit dat PERSONAL BRANDING 2018 door 
alle deelnemers wederom zal worden bezocht.

Kennis & Inzicht

Workshopcarousel met Wim van Roest en Peter van Dam

42



43

Bij deze plechtigheid waren leerlingen van groep 7 en 8 van 
Openbare Daltonschool Jan Ligthart uit Wapenveld aanwezig. 
Ook burgemeester Pijnenburg-Adriaenssen en enkele leden  
van het comité 4 en 5 mei van de Gemeente Heerde waren ver-
tegenwoordigd. 

De indrukwekkende ceremonie vond plaats bij het Artillerie- 
monument. Dit monument heet officieel het “Monument voor  
gevallen artilleristen tijdens WO II, in Indonesië en Korea”. 

Het herinnert ons aan de artilleristen die op Nederlands grond-
gebied, in Europa en in Azië hun persoonlijke veiligheid onder- 
geschikt maakten aan onze veiligheid en aan de veiligheid van 
anderen. De offers die zij brachten moeten tot nadenken stem-
men over het grootste goed dat wij hebben: onze vrijheid.
Aan de plechtigheid ging een stille tocht vooraf. 

Vanaf de Officierscantine begaven de genodigden zich te voet 
naar het monument. Naast genodigden en gasten als Comman-
dant Landstrijdkrachten, oud-militairen en burger belangstellen-
den stonden detachementen aangetreden van de Korpsen 
Veldartillerie, Rijdende  Artillerie en Luchtdoelartillerie. 

De traditionele krans werd gelegd door de Wapenoudste der  
Artillerie (WOA), brigade-generaal Jeulink samen met de ver- 
tegenwoordiger van het Korps Luchtdoelartillerie (KLua) Luite-
nant-kolonel Kuijpers in het bijzijn van de Commandant Korps 
Veldartillerie, Kol Van Ockenburg en Commandant Korps Rijden-
de Artillerie, Luitenant-kolonel Sijbrandi. 

Hierna werden twee minuten stilte in acht genomen. Twee minu-
ten waarin de aanwezigen zich realiseerden dat zij hier in  
vrijheid twee minuten stil kunnen en mogen zijn.

TEKST /// MEVR. A.M.J. (ANKE) DIJKHUIZEN   FOTO’S /// HR. M. (MARK) MULDER

TIJDENS DE 64E HERDENKING OP 4 MEI 2017 OP DE LEGERPLAATS BIJ  
OLDEBROEK (LBO) IN ’T HARDE, ZIJN DOOR HET WAPEN DER ARTILLERIE 
ALLE WAPENBROEDERS HERDACHT DIE IN HET KONINKRIJK DER  
NEDERLANDEN OF WAAR OOK TER WERELD ZIJN OMGEKOMEN, SINDS  
HET UITBREKEN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG IN OORLOGS- 
SITUATIES EN BIJ VREDESOPERATIES. 

Nieuws van het Wapen



Aansluitend volgde de toespraak 
van de WapenOudste Artillerie: 

Dames en heren, jongens en meisjes,

Wie het verleden vergeet, is gedoemd het te herhalen.
(feb 2017, dhr. Donner, Herdenking Slag in de Javazee)

Op 4 mei herdenkt Nederland haar slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en de Nederlandse slachtoffers van vredemissies 
en oorlogssituaties van na de Tweede Wereldoorlog. 
Ook wij zijn hier bijeen om onze wapenbroeders te herdenken 
die sinds 10 mei 1940, waar ook ter wereld, voor het Koninkrijk 
zijn omgekomen bij de uitoefening van hun dienst. Herdenken, 
waar gepaster dan hier bij ons ‘Artillerie-monument’ dat op 30 
juni 1953 is onthuld ter nagedachtenis aan alle wapenbroeders 
die zijn gesneuveld, onder meer tijdens de Tweede Wereldoor-
log, in het voormalig Nederlands-Indië en in Korea. 
De namen van omgekomen artilleristen zijn opgenomen in een 
Ereboek dat onderdeel uitmaakt van een permanente expositie 
in het Artillerie Museum hier iets verderop. Iedere dag wordt een 
bladzijde van dit boek omgeslagen. Ik nodig u van harte uit hier 
een keer te gaan kijken.

Het is belangrijk om te blijven herdenken en onze verhalen door 
te geven aan volgende generaties. Niet alleen omdat medemen-
sen het hoogste offer brachten zodat wij in vrijheid kunnen leven, 
maar ook omdat we hieruit kunnen leren; want wie de ogen sluit 
voor het verleden, is blind voor de toekomst. In dit kader heet ik 
dan ook speciaal welkom de leerlingen en begeleiders van 
Openbare Daltonschool Jan Ligthart uit Wapenveld, gemeente 
Heerde. Ik stel het zeer op prijs dat jullie vandaag aanwezig zijn 

om met ons te herdenken. De capitulatie van Duitsland en Japan 
in 1945 betekende het formele einde van de Tweede Wereldoor-
log en de start van de wederopbouw van ons land. Voor hen die 
gevlucht of gedeporteerd waren, ondergedoken zaten, of te werk 
waren gesteld, betekende het einde van de oorlog de mogelijk-
heid om terug te keren naar huis. Althans, in zoverre er nog  
sprake was van een huis en een thuis. 

De vrijheid die wij in 1945 hebben gekregen van onze coalitie- 
genoten, kunnen wij nu doorgeven. Juist nu om ons heen deze 
vrijheid op de proef wordt gesteld, moeten wij haar omarmen.  
4 mei verliest niet aan betekenis doordat de Tweede Wereldoor-
log steeds verder achter ons ligt. Ze blijft actueel zolang er  
oorlog en onderdrukking bestaan, onschuldige slachtoffers val-
len en mensen huis en haard moeten verlaten. Gebeurtenissen 
die helaas ook in 2017 het nieuws beheersen. De komende jaren 
doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei dan ook een appèl op  
iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid: Geef 
vrijheid door.

Wij in ons mooie Nederland zijn er aan gewend in vrijheid te  
leven en kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat dat ook  
anders kan zijn. Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is blijkt wel uit 
de gebeurtenissen om ons heen, ook in eigen land. We moeten 
voorbereid en bereid zijn om waar nodig de vrijheid te bescher-
men: vechten voor vrede en vrijheid. 

De Franse historicus en filosoof Ernest Renan stelde al in de 19e 
eeuw dat een land / een samenleving weinig met ras, taal of  
religie te maken heeft. Samen kunnen terugkijken op een ge-
deeld verleden en bereid zijn ook samen in de toekomst te leven, 
is volgens hem van veel groter belang. 

Nieuws van het Wapen

Aanwezig bij herdenking: Burgemeester van 
Heerde, mevr Pijnenburg-Adriaenssen en 
CLAS, Lgen L. Beulen

Toespraak en kranslegging door 
Wapenoudste der Artillerie, 
Bgen R. Jeulink
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Een uitspraak die niets aan waarde heeft verloren in de huidige 
polariserende wereld.

Nederlandse militairen vechten voor vrede en vrijheid, waar ook 
ter wereld. Zo nemen op dit moment ruim 1100 militairen deel 
aan 24 missies. Samen met bondgenoten zetten zij zich in voor 
de veiligheid, vrede en vrijheid van anderen. Ze verdienen daar-
voor onze steun en respect. Laten we vandaag in gedachten bij 
hen en hun families zijn en hun succes en een veilige terugkeer 
toewensen. 

Vandaag gedenken wij de Nederlandse slachtoffers die sinds de 
Tweede Wereldoorlog waar ook ter wereld zijn omgekomen tij-
dens oorlogssituaties of bij vredemissies. Zonder gedeelde ge-
schiedenis geen gedeelde toekomst. 
We moeten de verhalen blijven vertellen, blijven delen. Ook 
krampachtig zwijgen is een verhaal. Niet kunnen praten over de 
vermoorde familie, een nimmer teruggekeerde geliefde. Of uit 
schaamte. Of vanwege een muur van onbegrip bij familie of 

vrienden die het allemaal niet hebben meegemaakt, voor wie 
‘vredesmissie’ alleen een woord is in het televisienieuws. Wat dit 
betreft moet de beroemde dichtregel van Leo Vroman niet alleen 
als hartenkreet worden gezien, maar ook als opdracht.

Na de toespraak speelde het Fanfare Korps Bereden Wapens 
(FKBW) het Wilhelmus. 

Aan het einde van de ceremonie volgde het defilé, terwijl het 
FKBW passende koraalmuziek speelde. 
De leerlingen van de basisschool hebben elk een bloem neer- 
gelegd bij het monument. De herdenking was traditiegetrouw 
een waardige plechtigheid. 

“Kom vanavond met verhalen

hoe de oorlog is verdwenen

en herhaal ze honderd malen:

alle malen zal ik wenen.”
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Dit monument is opgericht in de jaren vijftig van de vorige eeuw 
om de herinnering levend te houden aan de moedige inzet en  
het standvastig optreden van de derde afdeling Veldartillerie,  
behorende tot het veertiende Regiment, III – 14 – RA, na de  
vijandelijke inval in ons land op 10 mei 1940. Initiatiefnemer voor 
de totstandkoming van dit monument was de reserve eerste lui-
tenant ir. A.H.H. Robbé Groskamp samen met reserve eerste  
luitenant J.H.A.K. Gualthérie van Weezel, reserve eerste luitenant 
R.J.W. Drees en reserve wachtmeester A. Kleiboer. Tot aan zijn 
overlijden in 2008 was luitenant Robbé Groskamp elk jaar bij de 
herdenking aanwezig. Ook dit jaar was de herdenking een in-
drukwekkende gebeurtenis. De organisatie was zoals gebruike-
lijk in handen van de Vereniging Officieren Artillerie, afdeling  

Rotterdam. De muziek en de trompetsignalen bij de vlag werden 
dit jaar op uitstekende wijze verzorgd door een ensemble van het 
Reünie Orkest Artillerie o.l.v. Nico van Oudheusden. De trompet-
signalen werden geblazen door Ruud van den Bogaard van het 
Wapen der Marechaussee. Het geheel werd op indrukwekkende 
wijze opgeluisterd door het optreden van een detachement van 
het Exercitie Peloton 48 onder gedreven commando van kapitein 
Kees Heidt. Een stukje nostalgie dat niet meer weg te denken is 
binnen de historie van onze krijgsmacht!
Onder de naam Peloton 48 treedt deze groep enthousiaste men-
sen sinds 1996 bij allerlei evenementen op als exercitiepeloton. 
Peloton 48 geeft een getrouw beeld van een peloton infanterie 
van de Koninklijke Landmacht uit 1948. 
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TEKST /// GIEL MASSY - BEELD /// SUSAN KROES

OP ZATERDAG 13 MEI 2017 VOND TE DUBBELDAM BIJ HET ARTILLERIE- 
MONUMENT OP HET DAMPLEIN VOOR DE 77E MAAL DE JAARLIJKSE  
HERDENKINGSPLECHTIGHEID PLAATS VAN III-14-RA. DAARBIJ WERDEN  
DE GEVALLENEN HERDACHT DIE IN DE MEIDAGEN VAN 1940 HET LEVEN  
LIETEN VOOR HET VADERLAND. HET ARTILLERIEMONUMENT TE DUBBEL-
DAM IS EEN VAN DE WEINIGE ARTILLERIEMONUMENTEN IN ZUID- 
HOLLAND. 



Het doel van Peloton 48 is het in stand houden en demonstreren 
van de militaire exercitie van eind jaren veertig van de vorige 
eeuw.

In de ontvangstzaal van de Maranathakerk was een groot aantal 
veteranen en belangstellenden bijeen. Onder de eregasten be-
vonden zich onze Voorzitter bgen b.d. A.M. Rosengarten, de 
heer P.A.C.M. van der Velden, Burgemeester van de Gemeente 
Dordrecht en onze Wapenoudste, bgen R.J. Reulink. Lkol (R) 
b.d. ir. R.P. Peters, die optrad als voorzitter van het Herdenkings-
comité Dubbeldam, sprak een welkomstwoord. Om 11.00 uur 
begaf het gezelschap zich naar het Damplein, de plaats van han-
deling. Het was een ingetogen en indrukwekkende herdenking. 
Bij het jaarlijks dodenappél lieten familieleden van de gesneuvel-
den het ‘hier’ horen bij het noemen van de namen van hen die 
hier het leven lieten. Het was een plechtig moment. De trompet-
signalen ‘Taptoe’ en ‘Reveille’, met daartussen een minuut stilte, 
gaven daaraan een extra dimensie. 

De uitleg die kap (R) b.d. R.E. Kamp gaf over de diepere beteke-
nis van deze herdenking werd door alle aanwezigen met grote 
belangstelling gevolgd. Het geheel stond onder leiding van kap 
(R) b.d. G. Massy, die de militaire handelingen verrichtte. Er wer-
den 12 kransen gelegd door oudgedienden, burgers en militai-
ren: Eveline Koole, Yasin en Souflian Robbé Groskamp, achter-
kleinkinderen van ir. A.H.H. Robbé Groskamp, reserve 1e 
luitenant der Artillerie, legden de krans namens III-14-RA, bgen 
b.d. A.M. Rosengarten namens de VOA, Burgemeester P.A.C.M. 
van der Velden namens de Gemeente Dordrecht en bgen J.R. 
Jeulink, Wapenoudste der Artillerie, namens ons Wapen.

Na terugkomst in de ontvangstzaal hield prof. dr. J.M.W. Binne-
veld, Voorzitter Stichting Oorlogsverzetsmuseum Rotterdam, op 
zeer persoonlijke en stijlvolle wijze de traditionele jaarlijkse toe-
spraak, die hieronder samengevat is weergegeven. 

In mijn voordracht zal ik proberen de gebeurtenissen in Dubbel-
dam in de meidagen van 1940 in een groter kader te plaatsen. 
Dit kader is de gehele Duitse aanval op West Europa. Daarnaast 
zal ik trachten duidelijk te maken waarom juist in Nederland zul-
ke grootschalige luchtlandingsoperaties hebben plaats gevon-

den. Deze vonden niet alleen plaats bij de lijn Moerdijk/Rotter-
dam maar ook, en even massaal, bij de vliegvelden rond Den 
Haag. We beginnen in Dubbeldam.

Dubbeldam 10 mei 1940
Net als voor veel andere Nederlandse militairen kwam de oorlog 
voor de in Dubbeldam gelegen artilleristen als een donderslag bij 
heldere hemel. Toen deze zich realiseerden dat de oorlog echt 
was uitgebroken, hadden Duitse parachutisten hun vuurmonden 
al veroverd. De resterende meidagen vochten ze als infanteris-
ten, iets waarvoor ze niet waren opgeleid en ook niet goed waren 
bewapend. De situatie in Dubbeldam was niet uniek. Ook in an-
dere plaatsen b.v. in Rotterdam werden genietroepen als infante-
risten ingezet. 

Bij de ongelijke strijd tegen de Duitse elite eenheden sneuvelden 
zes artilleristen. Ik noem hier hun namen: 
Reserve kapitein Willem Dethmers, 39 jr.
Dienstplichtig soldaat Harry van den Akker, 22 jr
Dienstplichtig soldaat Johan van Elten, 24jr.
Dienstplichtig soldaat Gelijn Westerdijk, 23 jr.
Dienstplichtig soldaat Lambert Pennings, 22 jr.
Dienstplichtig soldaat Jan ter Steege, 31 jr.

De gevechten in Dubbeldam waren slechts een heel klein onder-
deeltje van de grotere Duitse aanval op West Europa. Het opera-
tieplan waarop deze veldtocht heette “Fall Gelb”.

Nederland 
In de laatste versie van operatieplan “Fall Gelb” werd het zwaar-
tepunt in de Ardennen gelegd. Noord-België was het toneel waar 
de belangrijkste nevenaanval was voorzien. Nederland was 
slechts een bij-toneel. Een nevenaanval van de nevenaanval.  
Het was het Duitse opperbevel bekend dat de geallieerden het 
merendeel van hun troepen in Noord-Frankrijk hadden gecon-
centreerd. De Fransen en de Engelsen gingen ervan uit dat de 
Duitsers een nieuwe versie van het Schlieffenplan uit de Eerste 
Wereldoorlog zouden uitproberen. Zij stonden dan ook klaar om 
België binnen te vallen. De Franse Oostgrens waande men veilig 
afgeschermd door de Maginotlinie en de Ardennen achtte men 
niet geschikt voor grootschalige acties. 
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Voorzitter herdenkingscomité 
Lkol (R) b.d. Rob Peters
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De Duitse generaals Von Manstein en Guderian hadden andere 
ideeën. Beiden kenden het gebied goed en meenden dat zelfs 
de massale inzet van tanks hier mogelijk was. In hun plan zou-
den deze tanks snel oprukken vanuit een bij Sedan over de Maas 
gevormd bruggenhoofd richting kust. Vanuit Noord-België zou-
den de éénheden van de nevenaanval moeten oprukken in de 
richting Antwerpen. Dit moest echter niet te snel gebeuren, want 
de vijand moest in onzekerheid blijven over de juiste plaats van 
het zwaartepunt. Als alles volgens plan zou verlopen zouden de 
geallieerde legers in de tang worden genomen en vernietigd.  
Het zal duidelijk zijn dat door deze strategie de strijd om Neder-
land van minder betekenis was binnen het grote geheel. Voor de 
aanval op Nederland werd het zwaartepunt bij Brabant gelegd. 
De doorstoot naar de Grebbelinie vormde de nevenaanval.  
Cruciaal was uiteraard de verovering van de Vesting Holland. Om 
deze Vesting vanuit het Zuiden binnen te dringen, dus vanuit  
het zwaartepunt, was het noodzakelijk de bruggen bij Moerdijk, 
Zwijndrecht en Rotterdam onbeschadigd in handen te krijgen. 
Deze acties werden toevertrouwd aan het luchtlandingscorps 
van generaal Student.

Luchtlandingstroepen
De eerste experimenten met luchtlandingseenheden vonden 
plaats tijdens het interbellum in de Sovjet Unie. Duitse militairen 
die op basis van een geheim verdrag hier mochten oefenen met 
tanks en vliegtuigen, iets wat hen door het verdrag van Versailles 
niet was toegestaan, namen deze experimenten waar en rappor-
teerden hierover aan hun superieuren in Berlijn. Bij de landmacht 
bleek er weinig belangstelling voor deze nieuwigheid te bestaan. 
Bij de luchtmacht was dit wel het geval. Göring, de opperbevel-
hebber van de luchtmacht, zag hier, als echte nazi, een mogelijk-
heid zijn eigen koninkrijk binnen de Wehrmacht uit te bouwen. 
Op zijn bevel werd het luchtlandingscorps onder generaal  
Student gevormd. Dit corps bestond uit een Flieger-division en 
een Luftland-division. De eerstgenoemde éénheid bestond uit 
parachutisten en de tweede uit gewone infanterie die was ge-
traind in het snel in- en uitstappen van vliegtuigen. 
In de meidagen was het corps gereed en volledig inzetbaar. Ook 
nu toonde de legerleiding zich terughoudend. De generaals von-
den dat er nog onvoldoende ervaring met luchtlanding was op-
gedaan. Zij wilden hun toch al riskante oorlogsplan niet verder 
compliceren door luchtlandingen. Toch moest er iets met zo’n 
corps gedaan worden. Nederland bleek de oplossing. 
Nederland was immers slechts een zijtoneel, een zijtoneel bo-
vendien waar de gevechtskracht van de tegenstander niet al te 
hoog werd ingeschat. Hier kon worden geëxperimenteerd met 
luchtlandingen. Als het mis zou gaan was er nog geen man over-

boord. De Vesting Holland zou, als het op de lijn Moerdijk /Rot-
terdam mis zou gaan, immers ook nog via de Grebbelinie kunnen 
worden ingenomen. 

Van de landingen bij Den Haag had de legerleiding toch al geen 
grote verwachtingen. Als het lukte de regering gevangen te ne-
men was het mooi meegenomen, als het niet lukte had men 
pech gehad. De luchtlandingen in Nederland dienden ook nog 
een ander doel dan het opdoen van de nodige ervaring. Ze wa-
ren ook onderdeel van een misleidingsplan. Net als de aanval op 
het bij Luik gelegen fort Eben-Emaël moest het de geallieerden 
doen geloven dat de hoofdaanval in de omgeving van Luik zou 
plaats vinden. Deze misleiding is gelukt. Hetzelfde gold overi-
gens voor de landingen op de lijn Moerdijk/Rotterdam. 
Toch waren de generaals na de succesvolle afloop niet geheel 
tevreden. Zij realiseerden zich dat er bij voorbeeld bij Dordrecht 
nogal wat mis was gegaan en dat de parachutisten ook veel ge-
luk hadden gehad. In feite is het luchtlandingscorps nog maar 
één keer echt in actie geweest. Dit gebeurde een jaar later in het 
voorjaar van 1941 op Kreta. Ook deze actie was een succes. 
Kreta werd veroverd op de Engelsen, maar de verliezen waren 
hoog. Zo hoog dat Hitler de verdere inzet van luchtlandingstroe-
pen verbood. Het corps bleef bestaan, maar diende de oorlog uit 
als een normaal infanteriecorps. Het bleef echter tot het laatst 
van de oorlog een geduchte vechtmachine.

Ik dank U voor Uw aandacht.

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

“Als alles volgens plan zou 
verlopen zouden de geallieerde 

legers in de tang worden 
genomen en vernietigd.”  

Rolf Kroes (li) met spreker; 
prof. dr. J.M.W. Binneveld (re)



GELADEN KANON
Wat gebeurde er precies? De soldaat had een kanon geladen 
met kruit en een kartetsgranaat. Dat is een granaat die gevuld 
is met kleine loden balletjes (kartetsen). Als de granaat ontploft, 
worden de balletjes in de rondte geslingerd en kunnen ze veel 
schade aanrichten. Een krant beschrijft de handelwijze van de 
Gele Rijder als volgt: “Verbeeldt u, hij laadt een kanon met kruit 
en een kartets; het is een achterlaadkanon; om het af te vuren 
moet men aan een kort touw trekken, een touw zoo kort, dat 
men genoodzaakt is op zij van het stuk te blijven. Doch onze 
rijder weet raad: hij bindt een stuk touw er bij aan, gaat vlak 
voor de opening van het stuk staan en trekt af.” Daarop ging het 
kanon af en schoot hij zichzelf in stukken. Zijn lichaamsdelen 
lagen verspreid over het Artilleriepark. “Als een merkwaardigheid 
zij nog vermeld”, schrijft een krant, “dat hoofd en handen van 
den ongelukkigen gevonden zijn nabij het kanon, andere delen 
werden 150 meter ver geslingerd.” Een andere krant meldt dat 
‘zijn ruggegraat zelfs over het dak van een naburige schuur werd 
geslingerd”.

AARDBEVING
De kartetsgranaat raakt echter niet alleen de Gele Rijder, maar 
ook een volgeladen munitiewagen. “Bracht het kanonschot niet 
zulk een ontsteltenis teweeg, het direct daarop volgende sprin-

TEKST EN FOTO’S /// HENK DONKERS

CEES VENEMANS, VOORMALIG BEWONER VAN HET ARTILLERIEPARK, WEES 
ONS OP EEN DRAMATISCHE GEBEURTENIS IN HET ARTILLERIEPARK. OP  
7 NOVEMBER 1889 SCHOOT EEN KANONNIER VAN DE GELE RIJDERS ZICH-
ZELF AAN FLARDEN MET EEN KANON. DAARBIJ WERD OOK EEN VOLGELA-
DEN MUNITIEWAGEN GERAAKT DIE DE LUCHT IN VLOOG. DE RAMP HAD 
ECHTER NOG VEEL GROTER KUNNEN ZIJN. EEN RECONSTRUCTIE OP  
BASIS VAN KRANTENARTIKELEN UIT 1889 IN DE TAAL (ÉN SPELLING) ZOALS 
DIE TOEN GEBEZIGD WERD.

Achterlaadkanon waarmee Gele Rijder zelfmoord pleegde. Het af-
trekkoord hangt (zichtbaar) aan de achterkant van de loop. Het kanon 
van 84 mm was van 1881 tot 1905 in gebruik bij de Gele Rijders. Het 
was 1030 kg zwaar en werd getrokken door zes paarden. Het werd 
geproduceerd door de Duitse wapenfabrikant Krupp. Het verouder-
de kanon werd in de Tweede Wereldoorlog nog gebruikt door het 
Nederlandse leger.
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gen van een volgeladen munitiewagen gaf een zwaren slag, 
zoodat de ruiten der huizen op een afstand sprongen.“ Zo sprin-
gen er “spiegelruiten” van huizen aan de Amsterdamseweg. De 
explosie van de ontploffende munitiewagen wordt tot voorbij  
Nijmegen gehoord. “De schok van de ontploffing der projectielen 
door het noodlottig kanonschot van een artillerist-zelfmoorde-
naar in het Artilleriepark te Arnhem is te Ubbergen-Beek aller-
wegen duidelijk waargenomen. Huizen trilden op hunne grond-
vesten, terwijl ramen, deuren en andere voorwerpen rinkelden 
zoodat enkele bewoners beangst hunne huizen verlieten. Men 
was algemeen van mening met een aardbeving van doen te heb-
ben totdat dagbladen opheldering omtrent het ongewoon ge-
weldig verschijnsel brachten.”

De kranten beschrijven in de dagen na de ontploffing precies 
wat er geëxplodeerd was: “17 granaten, 17 kartetsgranaten,  
2 kartetsen en 28 kardoezen, elk gevuld met 1,6 kilogram bus-
kruit”. Kardoezen (afkomstig van het Franse woord cartouche) 
zijn houders voor kruitladingen in de vorm van een koker, huls of 
zak. Door het kruit tot ontploffing te brengen wordt een projectiel 
afgeschoten. De kogels en kartetsen uit de ontplofte munitie- 
wagen, werden “wijd en zijd verspreid”, zowel over het artillerie-
park zelf als over de velden eromheen. Burgers werden opge-
roepen de kogels niet op te rapen en mee te nemen. Niet alleen 
vanwege het gevaar, maar omdat het “als diefstal van ’s lands 
eigendommen beschouwd zou kunnen worden”. 

GELUK
In drie opzichten heeft men geluk en blijft Arnhem een grote 
ramp bespaard. “Een gelukkig toeval heeft gewild dat door het 
schot der rampzaligen zelfmoordenaar slechts de munitie van 
één der wagens ontplofte”, terwijl er een heleboel volgeladen 
munitiewagens op het terrein staan. Ook raakt de exploderende 
munitiewagen geen andere wagen, zodat een kettingreactie van 
explosies (zoals bij de vuurwerkramp in Enschede) uitblijft. Ver-
der wordt “een nabijgelegen steenen gebouw, waarin een groote 

hoeveelheid infanteriepatronen bewaard wordt, wel getroffen, 
doch de kogels drongen niet door den muur, hierdoor werd Arn-
hem bespaard voor eene herhaling van de ramp te Antwerpen.” 
Daar was op 6 september van datzelfde jaar namelijk de muni-
tiefabriek van Oosterweel ontploft, waarbij 95 doden vielen. “Wat 
dan het lot geweest zou zijn der op 5 minuten in den omtrek 
staande gebouwen laat zich denken. Hier was het door moedwil, 
dat eene ontploffing plaatsgreep; niets waarborgt echter dat niet 
het hemelvuur (bliksem HD) niet te een of andere tijd als oorzaak 
optreedt.” Een laatste gelukje was dat “de daad volbracht werd 
in het Artilleriepark, dat buiten de stad ligt en de schade dus 
uitsluitend tot artillerie-materieel beperkt werd

PROTESTEN
Na de bijna-ramp wordt er “een adresbeweging op het getouw 
gezet om de verwijdering van die gevaarlijke bergplaats te ver-
krijgen”. Men wil extra voorzorgsmaatregelen en een “berging 
veel verder verwijderd van het bewoonde gedeelte der stad. 
Voor het bewaren van petroleum wordt een steenen kluis met 
ijzeren deuren vereischt; de eigenaren van fabrieken hebben zich 
ter vermijding van gevaren aan de strengst mogelijke bepalin-
gen te onderwerpen; en het meest gevaarlijke van alles, het kruit 
en dynamiet, wordt geborgen in een door losse pannen gedekt, 
steenen gebouwtje in de onmiddellijke nabijheid der stad, op 
korten afstand omgeven door honderden woningen.” 

Een krant schrijft: “algemeen bevroedde men niet, dat in de huis-
jes en loodsjes, welke men daar vindt, zooveel ontplofbare arti-
kelen waren geborgen. Een ernstige beweging is dan ook in het 
leven geroepen om die gevaarlijke liefhebberijen te verwijderen. 
Bij een weinig nadenken staat een mensch eigenlijk verbaasd 
over de verregaande roekeloosheid, waarmee men een hee-
le stad aan ’t grootste gevaar blootstelt. Waarom, vraagt men 
onwillekeurig, die dingen niet een paar uur verder, de heide in 
gezet? Maar de behoefte aan gezelligheid is bijzonder groot in al 
wat mensch heet.” 

Het Artilleriepark lag van de opening in 1861 tot 1910 direct aan 
de Zijpendaalseweg. In 1910 werd het in westelijke richting ver-

Het Artilleriepark omstreeks 1880. Op de achtergrond de kanonnen 
van de Gele Rijders. 
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plaatst, tussen Cordesstraat, Jollesstraat, Van Nispenstraat en 
Izaäk Evertslaan. Er waren loodsen voor rijdend geschut en an-
der materieel. Manschappen en paarden waren ondergebracht 
in de Willemskazerne, bij het huidige Willemsplein en Gele Rij-
dersplein. In de directe nabijheid van het Artilleriepark stonden 
nog geen huizen. De Burgemeesterswijk ‘kruipt’ wel langzaam 
die richting in.

Zijpendaaalseweg met links een gebouwtje op het Artillerieplein.

MAATREGELEN
Pas in 1910 wordt het Artilleriepark verplaatst. Het lag eerst di-
rect aan de Zijpendaalseweg en komt daarna iets westelijker, 
hoger op de heuvel liggen op de plaats waar nu Aerenheem en 
Artilleriepark-woonpark liggen, dus het gebied tussen de huidige 
Cordesstraat, Jollesstraat, Van Nispenstraat en Izaäk Evertslaan. 
Waarom is onduidelijk. Mogelijk om villa’s te kunnen bouwen aan 
de Zijpendaalseweg en de Cordesstraat, en een scheiding aan te 
brengen tussen het Sonsbeekpark en het Artilleriepark. 
In ieder geval komt het Artilleriepark niet verder van de stad te 
liggen; die groeit juist – met de bouw van de Burgemeesters-
wijk – naar het Artilleriepark toe. Wel worden er op het terrein 
zelf enkele voorzorgsmaatregelen genomen. Zo worden er  
minder explosieven bewaard (alleen voor dagelijks gebruik c.q. 
oefeningen) en zijn er strengere opslagvoorschriften. 

Dat die niet afdoende zijn blijkt bij de grote ontploffing in januari 
1923 waarbij twee doden vielen. Ondanks Kamervragen veran- 
dert er ook daarna niet veel. Volgens de minister van Oorlog  
(Van Dijk) is dat niet nodig omdat dat ongeluk niet ontstaan is 
door “een leemte in bestaande bepalingen”, maar door “onoor-
deelkundig handelen van een daartoe onbevoegd persoon”.

Ligging Artilleriepark op kaart uit 1889.

Gele Rijders op de Zijpendaalseweg, van het Artilleriepark op weg
naar de Willemskazerne aan het huidige Gele Rijdersplein.

Gele Rijders met een van hun achterlaadkanonnen tijdens een 
oefening op de heide.
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Uiteraard is de publieke/landelijke gerichte rol van het NMM een 
geheel andere dan die van de meer intern gerichte/regionale rol 
van een HC. Het is echter ook een feit dat de ‘link’ tussen de 
expositie van het NMM en de meer ‘gespecialiseerde’ exposities 
van de diverse HC’s tot op de dag van vandaag niet zichtbaar is. 
De intern gerichte en meer regionale rol van een HC leidt tot een 
zekere mate van bescheidenheid. Weliswaar weten jaarlijks zo’n 
6000 bezoekers de HC te vinden, maar de focus moet feitelijk 
gericht zijn op het ‘eigen’ Wapen. De publieksfunctie is daaraan 
ondergeschikt. Het betekent dat binnen de doelstelling ruimte 
moet zijn voor een aantal deelfacetten. 

Zo is de aantrekkelijke presentatie van het historisch erfgoed 
een eerste vereiste. Daarmee wordt een aantal doelen gelijktijdig 
bereikt. De bezoeker, ongeacht of het hier gaat om de militair of 
burger, vindt de collectie aantrekkelijk genoeg voor een of meer-
dere bezoeken in het kader van het verkrijgen van informatie 
maar ook voor genoegen en ontspanning. 
Een aanvulling in de vorm van periodiek een thema-expositie 
maakt het mogelijk om aan de ‘liefdevolle verwaarlozing’ een 
halt toe te roepen en het ‘kelderbezit’ aan het publiek te tonen. 
Toegankelijke documentatie in de ruimste zin van het woord  
(bibliotheek, archieven, audiovisuele middelen, etc.) maken ech-

ter ook een inhoudelijk meer waardevol bezoek mogelijk. Inmid-
dels beschikt de C-DGLC ook over een gedenkhoek die in de 
collectie is gesitueerd. Dat bezoekers daar stil vallen behoeft 
geen verwondering te wekken, het is een alleszins waardige plek. 
Daarmee is het eind niet in zicht. Onze gedachten zijn na een aan-

TEKST EN FOTO’S /// LKOL ART B.D. ARIE OSKAM, VICEVOORZITTER STICHTING HCGLVD

DE HCGLVD ONDERWEG NAAR EEN 
VOLWAARDIGE STUDIECOLLECTIE

VANAF HET OGENBLIK DAT DE HCGLVD HAAR MONUMENTALE HOJEL- 
DEUREN OPENDE, 21 OKTOBER 2009, ZIJN ER RUIM ZEVEN JAAR VER- 
STREKEN. ZEVEN WAARDEVOLLE JAREN, GEEN VETTE JAREN. ZEVEN  
JAAR WAARIN DE HCGLVD HAAR PLAATS IN DE WERELD VAN BEWAAR- 
DERS VAN HET HISTORISCH ERFGOED VAN DE KRIJGSMACHT TEN  
VOLLE WAARMAAKTE EN VERDIENDE. DE DISCUSSIE OVER DE POSI- 
TIE VAN EEN HC LEIDDE OOK TOT INTERNE BEZINNING. 

52

Geschiedenis & Traditie



Geschiedenis & Traditie

53

tal interne brainstormsessies 
gericht geraakt op het begrip 
‘studiecollectie’. Met andere 
woorden: hoe richt je de col-
lectie zodanig in dat een bij-
drage kan worden geleverd 
aan de ‘kennisopbouw’ bin-
nen het wapen. Onze relatie 
met het ‘Signaal’ museum in 
Hengelo, een bij uitstek ge-
lijkgerichte collectie, leidde 
en leidt tot verregaande mo-
gelijkheden. Technologische 
ontwikkelingen en daaraan 
gerelateerde ‘hardware’ ko-
men binnen bereik. Kortom 
het plan rijpt. Uitvoeren van een dergelijk plan binnen de be-
perkte (financiële) mogelijkheden van de HC is echter een heel 
andere uitdaging. Daarvoor is anders gerichte creativiteit een 
absolute noodzaak. 

Uitgangspunt voor de realisatie van de studiecollectie is dat de 
feestelijkheden ter gelegenheid van 100 jaar Grondgebonden 
Luchtverdediging afgewikkeld zijn. Daarna wordt de collectie 
opnieuw ingericht waarbij, binnen de tijdlijn die als een rode 
draad door de expositie loopt, het studiemateriaal (dat net zo 
toegankelijk moet zijn als de hele collectie) wordt ingevoegd. Het 
klinkt allemaal heel eenvoudig maar het betekent een geweldige 
herschikking van de expositie en daaraan gerelateerd het aan-
passen van alle documentatie, additionele informatie(borden), 
etc. Wij gaan er van uit dat onze vrijwilligersploeg er kans voor 
ziet om ook deze uitdaging tot een goed einde te brengen. 
En... gaat u dat mogelijk maken? Wordt vandaag donateur, het 
kan nog, we hebben nog geen donateursstop!
 
Het interesseert ons allemaal
In Ede is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw door initiatief 
van een aantal enthousiaste mensen de Historische Verzame-
ling Luchtdoelartillerie Materieel opgestart. Deze eerste genera-
tie vrijwilligers heeft een verzameling bijeen weten te brengen 
die meer dan aanzienlijk te noemen is. De verhuizing van de 
luchtdoelartillerie naar Luchtmachtbasis de Peel bracht ook de 
verhuizing van de verzameling met zich mee. Gelijktijdig werd 
de collectie uitgebreid met de traditiekamer van de Groep Ge-
leide Wapens. De Historische Collectie op een nieuwe plek en 
in een nieuwe jas kreeg ook een nieuwe naam: ‘Stichting His-
torische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging’ (HCGLVD). 
Dit heeft geleid tot een prachtige expositie, ondergebracht in 
twee loodsen op luchtmachtbasis de Peel. Deze basis werd op  
1 januari 2012 omgedoopt tot de Luitenant-generaal Best kazer-
ne van de Koninklijke Landmacht. Luitenant-generaal Best was 
commandant van de Nederlandse luchtverdediging in mei 1940. 
Hij is dus zowel binnen de KL als de KLu geen onbekende.

De missie van de HCGLVD is primair het in stand houden van 
een studiecollectie Grondgebonden Luchtverdediging en se-
cundair deze collectie zodanig te presenteren dat deze voor een 
breder publiek, met name in de regio, aantrekkelijk en toegan-
kelijk is. De Stichting tracht de missie te realiseren door verwer-
ving, instandhouding, tentoonstelling en beheer van materieel en  

documentatie met betrekking tot de geschiedenis en traditie van 
de Grondgebonden Luchtverdediging, vanaf haar vroegste be-
gin tot en met heden. 

Als zodanig is de Historische Collectie een essentieel onderdeel 
van de traditiehandhaving van het Defensie Grondgebonden 
Luchtverdedigings Commando (DGLC). 

Alhoewel we dagelijks bezig zijn, en nog jaren bezig zullen zijn, 
om de expositie verder vorm te geven, kunnen we zonder te 
overdrijven stellen dat wij deze doelstelling op fantastische wijze 
hebben gerealiseerd. Behalve op onze locatie kunt U dit bekijken 
op onze website: www.hcglvd.nl.

In financiële zin hebben wij echter de nodige zorgen. Zoals  
bekend bezuinigt Defensie aanzienlijk. Daarmee nemen ook 
onze financiële middelen sterk af. Weliswaar worden we door de  
commandant DGLC zo veel mogelijk geholpen, maar ook zijn 
middelen worden minder. Feitelijk kan de HC niet zonder uw 
steun verder. Op jaarbasis is aan directe kosten ca. € 25.000,00 
nodig. Dit gaat vrijwel geheel op aan reiskosten en instand- 
houding van de collectie. Daarnaast hebben we nog een aantal 
projecten dat op realisatie wacht, hiervoor is ook financiële steun 
nodig. 

Kortom: Wij vragen dus op een of andere manier uw steun.

Het luistertoestel, een Nederland-
se ontwikkeling uit 1930

Een impressie van de thema-expositie ‘Meten is weten’

Opening gedenkhoek door C-DGLC , Kolonel Peter Gielen
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Voor de Historische Collectie Grond-
gebonden Luchtverdediging (HCGL-
VD) zijn we op zoek naar de volgende 
aanvullingen: 

Een overtrek voor de vierlingmitrailleur M55 
(op de foto ligt de overtrek op de voorgrond). 

De beschermende kleding die gedragen 
werd bij het vullen van het NIKE-AJAX  
missile (niet alleen het masker, ook de  
overige delen van het pak worden gezocht). 

Wie, o wie helpt ons verder? Ook tips waar 
we deze artikelen zouden kunnen vinden zijn 
uiteraard van harte welkom! Uw reactie zien 
we graag tegemoet op info@hcglvd.nl.

1000 donateurs die jaarlijks € 25,- doneren en we zijn er! (500 à € 50,00 is uiteraard ook goed). 
De eerste 49 hebben zich reeds gemeld, nu de andere 951 nog.

Donateur voor het leven, een eenmalige donatie van € 1000,00 en u bent donateur voor 
het leven. Wij schrijven u graag in als donateur (al dan niet voor het leven). 

Onze tegenprestatie, U krijgt:
1. Een fiscale aftrekpost (wij zijn namelijk een erkende culturele ANBI en uw donatie is dus, onder voorwaarden, 
 voor 125% (particulier) of 150% (bedrijven) aftrekbaar als gift. 
2. Het donateursbulletin met het wel en wee van de collectie en haar vrijwilligers.
3. Jaarlijks een uitnodiging voor de donateursdag van de HCGLVD.
4. De mogelijkheid tot lenen van historische militaire uitrusting.
 
Doet u ook mee? 
Dat kan eenvoudig door het sturen van een kort briefje en door uw donatie over te maken.  In uw brief graag het volgende 
vermelden:
uw naam, adres, postcode en woonplaats. Steunt de Stichting Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging op de 
volgende wijze: met een éénmalige gift van € (bedrag invullen) of met een jaarlijkse gift van gift € (bedrag invullen), of op andere 
wijze, namelijk: (invullen). Sluit af met de datum, plaats en uw handtekening.

Verstuur het ingevulde briefje per (dienst)post naar: Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging, MPC 88A, Post-
bus 5034, 5800 GA Venray. Noot: maak een kopie t.b.v. uw eigen administratie.

Mede namens de vrijwilligersgroep, bijzonder veel dank alvast voor uw steun. 
Het bestuur van de HVGLVD:
    André Polfliet, voorzitter   Arie Oskam, algemeen adjunct
    Jaap Jansen, secretaris   Stef Kerkhof, penningmeester

WIJ ZOEKEN 1000 DONATEURS!

Overtrek 
vierling 
mitrailleur 
M55

Beschermende 
kleding
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De stichting Nederlands Artillerie Museum heeft in  
de afgelopen periode de volgende schenkingen mogen 
ontvangen.

• Mw. C. de Goede: een foto Officieren Chassé–Klooster 
 kazerne 1954 met namenlijst;
• Mw. A. Huisman: een militair zakboekje (H. Heijkoop);
• Dhr. A. van Vliet: 2x boek over de Klu;
• Dhr W. de Oude: kaarten en fotoalbum van zijn vader;
• Kol b.d. J. Einthoven: een ingelijste wervingsbrochure;
• Mw. A. de Berg-Miske, uit nalatenschap lkol art b.d. S.A.  
 de Berg: diverse stropdassen en boeken;
• Dhr. H. Schenkel: 2x houten knaap t.b.v. haverzak;
• Mw. J. van Dullemen: boeken, 5 dekens, diverse her- 
 inneringstegels, -vaantjes, -borden en -drinkglazen,  
 diverse voorwerpen waarbij een zwaard, een kris, een  
 kompas en een kruithoorn, een kistje met rangonder- 
 scheidingstekens, knopen en speldjes;
• Dhr. Leusink: een kruitschepje van hout en koper;
• Dhr. en mw. Van Ginkel: lichtingsboeken uit het voor- 
 malig KMT ’t Harde;
• Dhr. Gerrits: een porseleinen tabakspijp van W.A. Voorst;
• Dhr. Schuitemaker (oud res off 41 Afdva) : heel veel boeken;
• Dhr. T. Knotterus: Het Handboek auto- en rijtechniek;
• Fam. Van der Knaap, uit de nalatenschap van aooi art  
 b.d. F van der Knaap: twee klokken met eenheidsaan- 
 duiding, een 25 ponder huls (laatste schot 1 Lka),  
 diverse schildjes, speldjes, emblemen en hangers, twee  
 mcd en een foto cd, bronzen medaille 12 jaar trouwe  
 dienst met oorkondes gouden en bronzen medaille;
• Dhr. Witt: een zakboekje (J. van der Wal), herkennings- 
 plaatje, distributiekaart (1924), kennisgeving van inlij- 
 ving, oproep herhaling, getuigschrift, verlofpas mei en  
 juni, 5 foto’s /ansichtkaarten;
• Stafadj art G. Smit: een boek “’s Konings Vaandel, De  
 vaandels en standaarden van het koninkrijk der Neder- 
 landen”;
• Bgen art b.d. H. Komen: uit de nalatenschap van zijn  
 vader: diverse land- en stafkaarten, positiezoeker, her- 
 inneringsbord en schild, diverse art van USA, diverse 
 stencils, baret en art sjaal;
• Dhr. W. Slangen: een stencil 155 mm getrokken en een  
 IK 11 – 7 ( 8e druk);
• Dhr. T. Keijzer: Facsimile Kranten uit de oorlog (65 delen  
 in 4 mappen);
• Dhr. J.H. de Ru: diverse ansichtkaarten, een stropdas  
 Bond van Wapenbroeders, diverse spelden en emble- 
 men van de BvW en van het American Legion.

Alle schenkers worden bij deze nogmaals 
hartelijk bedankt voor hun bijdrage om het 

Artilleristisch erfgoed te completeren. 

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

ARTILLERIE ATTENTIES
Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde  worden diverse 
artilleristische artikelen aangeboden. 
Een batig saldo komt ten goede aan de exploitatie van 
de exposities. Bestellingen kunnen worden gedaan via 
NAM.artillerie.museum@mindef.nl in ’t Harde.

’s KONINGS VAANDEL
Het boek “’s Konings Vaandel”, de vaandels en standaarden van 
het Koninkrijk der Nederlanden” is een levenswerk van lkol cav 
tit b.d. W.L. Plink. De boekpresentatie vond plaats in het audi-
torium van het Nationaal Militair Museum in aanwezigheid van 
de vaandel-voerende commandanten en de vaandel- en stan-
daarddragers van de Nederlandse krijgsmacht. Het nieuwe 
boek beschrijft de historie van de vaandels en standaarden van 
de Nederlandse krijgsmacht. De uitreiking aan Plv CDS, vice- 
admiraal Rob Bauer vormt het sluitstuk van jarenlang onderzoek 
waaraan velen een bijdrage leverden. 
Het boek vormt een mooie aanvulling op Defensie Publicaties 
20-30 Vaandels en Standaarden. Dit voorschrift beschrijft vooral 
samenstelling, gebruik en onderhoud van deze belangrijke sym-
bolen. “’s Konings Vaandel” gaat juist in op de historie en de 
boeiende verhalen verbonden aan de vaandels en standaarden. 
Het nieuwe standaardwerk is een bron van kennis op dit gebied. 
Militairen kunnen er de geschiedenis van hun vaandel nalezen. 
Zo ondersteunt het boek de traditiebeleving bij eenheden. De 
sectie Ceremonieel en Protocol van CLAS verspreid het boek-
werk binnen de defensieonderdelen. Binnenkort volgt meer infor-
matie over de beschikbaarheid voor privégebruik.

Lkol tit b.d. W.L. Plink overhandigt het boek aan Viceadmiraal R. Bauer

Geschiedenis & Traditie
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Datum jaar Rang / titel / naam / adres / postcode / woonplaats / telefoon

04-jul 87 Kol b.d. Genie J.A.M. Stenger / Professor Boerhaaveweg 87 / 2251 HZ VOORSCHOTEN / 071-561 82 46
20-jul 87  Maj (R) b.d. J.B. Al / Kempenweg 2 B1 / B-3680 MAASEIK / +32-8950 4749 
20-jul 81 Maj b.d. F.G.M. de Haas / Oranjekade 9 / 2252 XA VOORSCHOTEN / 071-651 54 30 
21-jul 87 Elnt (R) b.d. Ing M.A. Fabius / Oranje Nassauplantsoen 16 / 2731 BC BENTHUIZEN / 079-331 33 06
21-jul 80 Elnt (R) b.d. Ir T.G. van der Meer / Nobelstraat 12 B / 2513 BD ’S-GRAVENHAGE / 070-427 67 68
22-jul 81 Elnt (R) b.d. J.D. Beintema / Postbus 35 / 9580 AA MUSSELKANAAL / 059-941 31 00
23-jul 82 Elnt (R) b.d. Ir S. Birkenfeld / Goudplevierstraat 110 / 8043 JH ZWOLLE
01-aug 85 Elnt (R) b.d. P.W.J. Merx / Sophiaweg 45 / 6523 NE NIJMEGEN / 024-322 81 47
02-aug 85 Maj (R) b.d. Ing F.G.A.J.M. Geertsen / Nijmeegsebaan 154 / 6564 CN HEILIG LANDSTICHTING / 024-323 42 30
03-aug 85 Lkol b.d. H. Niemeijer / Residence De Haven, Tjalk 56 / 9408 CC / ASSEN / 059-234 32 95 
04-aug 89 Kap b.d. W.J. Kerseboom / Stadsweg 11A-09 / 4931 HV GEERTRUIDENBERG / 016-242 68 74
09-aug 81 Lkol (R) b.d. Ing P.J. Antonissen / Burg Nederbragtpark 47 / 2272 BA VOORBURG / 070-386 19 56
09-aug 81 Maj b.d. J. Brethouwer / Kruisberg 69 / 4871 BK ETTEN-LEUR / 076-503 37 99
14-aug 81 Elnt (R) b.d. J. Baarda / De Kalkovens 34 / 8606 EM SNEEK / 051-541 48 51
17-aug 86 Kap (R) b.d. Ir A. Baron van Dedem / Rusthoeklaan 11 / 3741 GT BAARN / 035-541 54 70
17-aug 89 Kol b.d. E.J. Noorman / Beethovenlaan 109 / 6865 DJ DOORWERTH / 026 333 77 34
17-aug 86 Maj (R) b.d. E.J. de Vries / Fideliolaan 41 / 1183 PH AMSTELVEEN / 020-641 12 11
29-aug 86 Kol b.d. R.W. Hoksbergen / Bartolottilaan 7 B / 3768 GA SOEST / 035-602 90 31
01-sep 91 Lkol (R) b.d. Mr M. Enschedé / Zuidlaan 36 / 2111 GC AERDENHOUT / 023-524 02 08
03-sep 86 Kap b.d. H.C. Bosker / Eerbeekseweg 25 / 7371 CB LOENEN (GLD) / 055-533 70 49
09-sep 83 Lkol b.d. W. Hendriks / Veldkamp 20 / 7971 BE HAVELTE / 052-134 19 93
09-sep 93 Kol b.d. J.A. Baron de Smeth / Torfhoeken 13 / B-2970 SCHILDE / +32-33834537
11-sep 83 Maj b.d. A.H.D. van Gijzel / Het Kasteel 134 / 7325 PP APELDOORN / 055-366 00 67
17-sep 81 Maj (R) b.d. MJD Prof Mr H. Franken / Laan van Clingendael 94 / 2597 CE ’S-GRAVENHAGE / 070-324 46 82
21-sep 81 Elnt (R) b.d. E.O. Matray / Gersteland 20 / 3833 CS LEUSDEN / 033-494 20 88
22-sep 81 Kap (R) b.d. M.E. van Leeuwen / Paedtslaan 8 / 2343 HH OEGSTGEEST / 071-517 70 96

80 (+) JARIGEN

ACTIEVE DIENST VERLATENNIEUWE LEDEN
Rang Naam Locatie

Maj  K.C. Schaafsma Breda

Kap  S.B. Wiggers ’t Harde

 Kap T.T. Roelofs ’t Harde

 Elnt N. Kalwij ’t Harde

Rang Naam Wapen

Luitenant-kolonel P.M.W. Boonen  Luart

 H.J.T. Deloo Art  

BEVORDERINGEN
Rang Naam Wapen

Eerste-luitenant K.N. van Oeffelen Art

 H. van Lankveld Luart

 B. Warrink Art

 R. Hendriks Luart

 K.K. Velzen Art

 E.L.H. Willekens Luart

Rang Naam Wapen

Kapitein T.S.A. Koopman Art

 G.L.J. Schroemges Luart

 R.P. Rietveld Art

 B.B.M. Schenkels Art

Tweede-luitenant Y.O. van Ettekoven Art

 J.S. Sibrijns Art

 T.M. Wencker Art

 W.J.J. Seijdlitz Art
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Rang e/o Titel Naam Plaats Overlijdensdatum  Leeftijd

Maj (R) b.d.  H.J. C. Jacobs  Oegstgeest  22 mei 2016

Lkol (R) b.d.  Mr E.G. Boissevain  17 februari 2017 92 jaar

Kap b.d.  W.C.J.M. Huffmeijer  Harderwijk 5 maart 2017 77 jaar

Maj (R) b.d.  Mr H.J.A. Verhoeven  Dodewaard 14 maart 2017

Kol b.d.  J.C.F. Schumacher Arnhem 15 april 2017  71 jaar

Elnt (R) b.d.  Mr F.A. Bijlsma  Haarlem 27 april l2017 84 jaar

OVERLEDEN

IN MEMORIAM

Kolonel der Rijdende Artillerie 

“Un Franc Luron”

Het is november 2015 als Hans een vriend een boek schenkt met als voorwoord “dank voor 50 jaar vriendschap”  
en bij het heffen van het glas zegt “op de volgende 10 jaar”. Het is nu 2 jaar later. Het heeft niet zo mogen zijn.  
Op Stille Zaterdag overleed Hans, twee maanden na een vernietigende diagnose, op 71-jarige leeftijd.

November 1965 meldde Hans zich in Ossendrecht om de militaire dienstplicht te gaan vervullen en per 1 december 2000 
ging hij als Kolonel met FLO. Vrijwel alle denkbare officiersfuncties heeft hij bij Ons Wapen vervuld met uitzondering van  
de logistieke. Hij was collega, leermeester, en commandant. Het was een leven vol betrokkenheid, bevlogenheid, vasthoudend-
heid en trouw. Commandovoering was Hans zijn ding. Gewapend met een forse dosis charisma werd hij eerst commandant  
van de 2e Bt (1973) en later van de Ssvbt (1975) van 11 AfdRA. Tijdens die twee commando’s raakte Hans besmet met  
het Rijdersvirus. Hij werd S3 en in september 1989 uiteindelijk de 14e Commandant Korps Rijdende Artillerie na WOII.  
Hans vond het fantastisch. In 1992 droeg hij het commando over, maar er kwamen er meer. Zo was hij commandant van 
het Cadettenbataljon, van 101 Divvagp en was hij waarnemend commandant OTCVust. Ook werd hij nog uitgezonden naar 
Macedonië.

Eenmaal met FLO bleek eens te meer hoe gedreven Hans was. Hij ging verre reizen met zijn innig geliefde Marijke maken. 
Maar hij verzorgde ook de sponsoring voor de 60e Herdenking van de Slag om Arnhem, en het ontwikkelen van een landelijk 
rolstoelpadennet voor de KNBLO. Hij nam in 2015 het voorzitterschap VOA Afd Gelderland op zich en kort voor Kerst 2016 
trad hij toe tot het bestuur van Ome Joop’s Tour (Arnhems evenement voor minderbedeelde kinderen). Hij wist toen nog niet 
dat hij een fatale ziekte onder de leden had.

Vrijdag 21 april is met gepast rijdersceremonieel afscheid genomen van Hans. We wensen Marijke alle mogelijke kracht  
om het verlies van haar geliefde echtgenoot te verwerken.

Toujours joyeux, jamais chagrin`
L’Honneur et la franchise,

Un jour l’amour et le bon vin
Un autre jour le sabre en main.

Voila notre devise!

Hans Sonneveld, Kolonel van het Korps Rijdende Artillerie
Marius van Pelt, ami de coeur (sinds 1965)

20 november 1945 † 15 april 2017

Hans (J.C.F.) Schumacher



Afdelingsbesturen

58

Cadetten Wapenvereniging ‘De Artillerist’
Vz: C-wmr M.J.E.L. Thijssen
Secr: C-wmr Y.A. Diaz Murillo
Penm: C-wmr S.J.N.M. Vernooij
1e Lid: C-kpl R.J.A. Spohr
2e Lid: C-kpl W.S. Prins & Elnt J. Lodder
Adviseur: Lkol (R) b.d. T. Bijlsma
Co-adviseur: Kap T. van Nunspeet
Emailadres CWVA: tj.cornelissen@mindef.nl 

Correspondent voor België
J.B. Al, maj (R) b.d., lid ledenraad
Adres: Kempenweg 2, bus 1
B-3680 Maaseik (België)
Tel/fax: +32 89 50 47 49
E-mail: jean.b.al@belgacom.net
Bank: 000–1611102-29
Grensoverschrijdend:
(IBAN) BE26 0001 6111 0229; (BIC) BPOTBEB1

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
Secr: De Esdoarn 6 - 9251 NE Burgum
Tel: 051 - 146 49 11
E-mail: jp.tensijthoff@gmail.com

Gelderland
Vz: M. van Pelt, lkol tit b.d.
Secr a.i. / lid ledenraad: Ir. J.N. Dekker
elnt (R) b.d. Olivierlaan 8, 6703 JB Wageningen
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

GLVD
Vz: T.A.J. van den Berg, kap
Secr: Vacant
Penm: M.F. Henraat, kap
Lid: vacant

’s-Gravenhage
Vz: C.J. van Harmelen, lkol (R) b.d.
Secr / lid ledenraad: ing. P.J Antonissen, lkol (R) b.d.
Penm: ing. T. van der Plas, maj (R) b.d.
Lid: ing. C. Robbe, kap (R) b.d.
Lid: A. Viskil, elnt (R) b.d.
Secr: Burg. Nederbragtpark 47 - 2272 BA Voorburg
Tel: 070 - 386 19 56
E-mail: pjantonissen01@kpnmail.nl
E-mail (fall back): matengcon@gmail.com

Rotterdam
Vz / lid ledenraad: ir R.P. Peters, lkol (R)
Secr: Lage Wipstraat 29
4761 EA Zevenbergen
Tel: 0168 - 85 23 32
Mobiel nr: 0610 - 41 52 51
E-mail: Petersmain@cs.com
Penm: G. Massy, kap(R) b.d.

Noord
Vz / lid ledenraad: D.H.H. Heyse, maj (R) b.d.
Secr: H.N.H. Voorbij, kap b.d.
Penm: als boven
Lid: E.S. Alberga, maj (R) b.d.
Lid: C.A.J. Malkenhorst, lkol b.d.
Secr: Oostercluft 426 - 8332 DR Steenwijk
Tel: 052 - 151 46 77
E-mail: h.voorbij@hetnet.nl

Oldebroek
Vz: F.H.L. Müller, kol. b.d.
Secr: drs. G.M. de Jong, maj (R) b.d.
Adres: Oude Wisselseweg 16, 8162 HK Epe
E-mail: jong@gijs-riadejong.nl
Penm: W.S.P. Lemmens, lkol b.d.
E-mail: wsplemmens@gmail.com
Lid: R.F. Schuurman, Lkol

Utrecht en Noord-Holland
Vz: ir J.H.J. Res, lkol (R) b.d., lid ledenraad
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.
Secr: Hendrik van Avercampweg 43
1192 EW Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 81 40
E-mail: mjhilbrands@cs.com

Zuid-Oost
Vz: P. Goosen, elnt (R) b.d., lid ledenraad
Secr: ing. R.A.M.M. van Santvoord, lkol (R) b.d.
Penm: mr. M.L. Rauwé, maj (R) b.d.
Secr: Falkenstrasse 30, 48455 Bad Bentheim. Duitsland
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.
Secr: Kruisberg 69, 4871 BK Etten-Leur 
Tel: 076 - 503 37 99
E-mail: joh.brethouwer@planet.nl

Gunners
Vz: T. M. van Lieshout
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
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JULI 2017
Gelderland 14 juli Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

‘s Gravenhage 20 juli - 17.00 uur Haringbijeenkomst bij Jaap Vrolijk en Muzee, Stevinstraat Scheveningen

Rotterdam 06 juli Humanitas Akropolis, Achillesstraat 290, Rotterdam

Oldebroek 06 juli - 16.00 uur Afdelingsbijeenkomst, Officierskantine LBO

Zuid-Oost 24 juli - 18.00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, Papenhoven bij Born

Utrecht-NH 07 juli - 18.00 uur Hotel Restaurant De Biltsche Hoek in de Bilt

AUGUSTUS 2017
Gelderland  11 aug Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

‘s-Gravenhage  17 aug - 17.00 uur Gewone bijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne

Oldebroek  03 aug - 16.00 uur Afdelingsbijeenkomst, Officierskantine LBO

Rotterdam 03 aug Humanitas Akropolis, Achillesstraat 290, Rotterdam

Zuid-West 17 aug - 17.00 uur Bijeenkomst met diner, “De Fazanterie” te Ulvenhout

Zuid-Oost 28 aug - 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, Papenhoven bij Born

SEPTEMBER 2017
Gelderland  08 sept  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

‘s-Gravenhage  07 sept - 17.00 uur  Lunchbijeenkomst met de VOC in de Haagsche Club, Lange Voorhout 40

   19 sept - 12.00 uur Prinsjesdag, bezoek aan saluutbatterij, Koekamp/Malieveld

   21 sept - 17.00 uur Gewone bijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne

Oldebroek  07 sept - 16.00 uur Afdelingsbijeenkomst, Officierskantine LBO

Rotterdam 07 sept Humanitas Akropolis, Achillesstraat 290, Rotterdam

Zuid-West 20 sept Excursie in Zeeuwsch Vlaanderen, Locatie: Hulst

Zuid-Oost 25 sept - 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, Papenhoven bij Born

Utrecht-NH 01 sept - 18.00 uur Hotel Restaurant De Biltsche Hoek in de Bilt

Gunners 29 sept - 11.00 uur Derde Gunners golftoernooi, Golfclub Emmeloord

Zie ook voor update www.voaweb.nl
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MAART-BIJEENKOMST
16 maart was de dag na 15 maart maar gelukkig hadden wij zo-
veel belangrijke zaken te bespreken dat we – een kleine zijdeling-
se opmerking daargelaten – ons nauwelijks met een nabeschou-
wing van de verkiezingen hebben bezig gehouden. Die zaken 
waren zo belangrijk dat voorzitter Kees pas tegen half zes zijn 
notities voor de dag haalde en om aandacht voor zijn openings-
woord vroeg. De aandacht ging eerst naar erevoorzitter Willem die 
met het eerste couplet werd toegezongen, ingezet door pro-can-
tor-tot-eigen verrassing Cas. Daarna werkte Kees zijn lijstje af met 
vakantiegangers en andere afmelders, een dankbetuiging van 
Barbara van Erp, voorbije en komende verenigings- en afdeling-
sevenementen en zo meer om eindelijk tot het belangrijkste te 
komen; de rondjes. Het eerste gold Ferry Neyndorff die desge-
vraagd verklaarde dat hij 71 jaar was geworden, wat voor ons re-
den was om hem met het tweede couplet toe te zingen en daarna 
toe te drinken. Vrij snel daarna was het als tweede Hans Mulder 
die bekend maakte dat hij 75 was geworden en daarom naast fe-
licitaties het derde couplet als beloning kreeg. Kees zelf wilde zijn 
kruit droog houden tot aan tafel en gaf daarom het woord aan 
secretaris Piet om te rapporteren over het besprokene in de VOA 
werkgroep en de Ledenraad. De instemming van de aanwezigen 
was algemeen toen hij aangaf dat wij in onze historische waarde 
worden bevestigd en als afdeling blijven bestaan tot we het zelf 
genoeg vinden, in lengte van dagen dus. 

Piet bracht ook nog de groeten over van Joop Buitenhuis aan wie 
hij samen met Jaap Vrolijk op 15 maart een bezoek had gebracht. 
Na de soep en met de hoofdmaaltijd geserveerd, achtte secretaris 
Piet het moment gekomen om een toost uit te brengen voor de 
78e verjaardag van Kees en dat vergezeld te laten gaan van het 
vierde couplet. Cas was weliswaar nog niet helemaal gewend aan 
weer een nieuwe functie in ons afdelingsleven maar samen kwa-
men we er uit. Kees moest daarna plotseling de bijeenkomst ver-
laten en het was aan Piet om het gezelschap uit te nodigen voor 
de verplaatsing naar de grote bovenzaal. Tino de Rijk en introducé 
Hans Fakkel hadden daar de installatie opgesteld voor de voor-
dracht van Tino waarvoor ze o.a. een strooptocht naar verleng-
snoeren hadden moeten ondernemen. Het bleek meer dan de 
moeite waard. Tino was namelijk lid van de duikploeg die novem-
ber/december 2016 ontdekte dat de tijdens de Slag in de Javazee 
van 28 februari 1942 gezonken marineschepen waren verdwenen. 
Tino had hierover een professionele presentatie samengesteld 
met veel duidelijke teksten en beelden met commentaar – soms  

in de marge bedoeld – daar omheen. We kwamen zo heel wat te 
weten over wat daar strikt genomen kort voor de duiktocht was 
gebeurd*. Een luid applaus en een kruik Barbarabitter (kwam van 
pas om kruitaanslag te verwijderen want ’s middags hadden we 
nog als M.S.V. geschoten) waren zijn beloning. Na de voordracht 
demonstreerde Tino nog zijn belangrijkste duikapparatuur die de 
fraaiste staaltjes techniek bleek te bevatten. Aanmerkelijk later 
dan gewoonlijk gingen we op weg naar huis. *Wie meer wil weten 
moet Tino maar uitnodigen !       

APRIL-BIJEENKOMST
Toen verslaggever samen met kanonnier/schutter Kees Heidt wat 
verlaat binnenkwam door het moeten verrichten van afsluitings-
werkzaamheden, stond voorzitter Kees al vol ongeduld te wach-
ten. Hij begon dan ook meteen daarna met zijn welkomstwoord  in 
het bijzonder aan Rotterdamse gast Daniël van Alphen die de af-
wezigheid van Rob Peters op waardige wijze opving, uiteraard 
met het eerste couplet ter ere van erevoorzitter Willem Loos als 
eerste actie en daarna een aantal zakelijke en persoonlijke mede-
delingen met tot slot de voor ons meest interessante namelijk het 
aantal rondjes en de gulle gevers daarvan. De eerste gever was Ed 
van Gilst, die deze keer exact wist waarom hij ons trakteerde na-
melijk voor zijn 80e verjaardag. Toen iedereen met een gevuld glas 
stond, werd Ed toegedronken en op passende wijze toegezon-
gen. De tweede gever in de persoon van Tony Viskil, volgde al vrij 
snel en nadat de secretaris die toch al een manusje-van-alles is, 
was aangewezen als plaatsvervangend pro-cantor, kon ook Tony 
worden toegedronken en beloond met het vierde couplet.

De maaltijd was weer typisch Landmacht; bij het eerste aanzien 
wat verbazing maar bij het eten best smakelijk en zeker voed-
zaam. De wijn aan tafel werd aangeboden door Kees Remijnse, 
waarvan Kees tevoren had aangegeven dat het voor een bijzonde-
re gelegenheid was. In het rumoer van toedrinken en toezingen is 
verslaggever die bijzondere gelegenheid ontgaan en latere contro-
le van de ledenlijst op verjaardagsdatum leverde ook geen duide-
lijkheid op maar alleen het besef dat om in functie als verslaggever 
te kunnen worden gehandhaafd iets meer “bij de les blijven” ge-
wenst is. De aard van de gesprekken aan onze tafel mogen niet als 
excuus worden gebruikt. Hoe dan ook, met het kopje koffie kwam 
een einde aan weer een geslaagde bijeenkomst. 

MEI-BIJEENKOMST
Deze keer een verslag in de trant van “naar wij uit doorgaans be-
trouwbare bron vernamen”, omdat verslaggever de Haagse dele-
gatie naar de ALV in Breda versterkte. Overigens was de afdeling 
met vijf vaste en twee zwerfleden in vergelijking meer dan be- 

‘S-GRAVENHAGE
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hoorlijk vertegenwoordigd in deze verwisselstelling. In gebouw 
147 van de Frederikkazerne waren 21 vaste deelnemers en 2 gas-
ten aanwezig om de hoofdstelling bezet te houden zodat we vol 
vertrouwen aan de Wapenoudste zouden kunnen melden dat de 
afdeling volledig inzetbaar is. Die twee gasten waren zoon Saake 
en kleinzoon Stijn van voorzitter Kees zodat er drie generaties van 
Harmelen aanwezig waren waarvan Stijn net tevoren als jongste 
lid van de M.S.V. De Kanonnier was geïnaugureerd . De eerste 
actie van Kees bij de opening was het uitnodigen tot het zingen 
van het eerste couplet voor erevoorzitter Willem Loos. Die actie 
werd gevolgd door een aantal mededelingen waaronder een te-
recht compliment aan Rob Peters voor de weer voortreffelijke or-
ganisatie van de herdenking in Dubbeldam onder het patroon-
schap van Rob’s afdeling Rotterdam. Saake en Stijn maken 
trouwens ook deel uit van de organisatie in Dubbeldam. 

Een andere deelnemer van Dubbeldam was Kees Heidt, die daar 
met zijn Peloton 48 de op- en afmars maar ook de eerbewijzen 
tijdens de plechtigheid had verzorgd , maar die nu een drankje 
aanbod voor zijn 75e verjaardag. Toost en gezang waren zijn belo-
ning. Er werd nog iemand toegezongen en wel onze trouwe Mar-
jan die de dag voor de bijeenkomst haar verjaardag had gevierd 
maar bij haar vermelden we de leeftijd niet temeer omdat Marjan 
eeuwig jong blijft. De wijn aan tafel werd als straf aangeboden 
door Kees zelf maar dat was omdat hij door een familiebijeen-
komst niet kon deelnemen aan de maaltijd. Of deze toch wel wat 
lichte straf volstaat zal nog nader worden bezien. 

MAART-BIJEENKOMST, DE 598E
Een stralende voorjaarsdag, de 10e maart. Echt zo’n dag om even 
onder het genot van een drankje onder vrienden te zijn. Zonder 
medereizigers richting Chez Armand getogen in de hoop daar  
velen te treffen. Dat valt helaas tegen in vergelijking met de op-
komst in februari. De teller stokt al bij zes als gevolg van meerdere 
afmeldingen. Zowel onze waarnemend voorzitter Hans Schuma-
cher als Frits Richert laten beide noodgedwongen wegens  
ernstige ziekte verstek gaan meldt onze secretaris a.i. Jaap  
Dekker, die Hans Schumacher met verve vervangt. Na enkele 
huishoudelijke mededelingen heffen we het glas op het welzijn 
van onze zieke vrienden.

Onze uitbater Boudewijn heeft gelet op de vele borrelhapjes en 
bitterballen duidelijk op meer gasten gerekend. Geen punt natuur-
lijk, met ons aller instemming wordt een deel hiervan aan de ande-
re gasten geserveerd. De verbazing van de dames enkele tafeltjes 
bij ons vandaan gaat snel over in een vriendelijke blik en bedank-

jes. Als gevolg van deze overdaad aan heerlijkheden wordt het 
plan om na afloop met een klein gezelschap te gaan eten begrij-
pelijkerwijs, maar helaas afgeblazen. Adriaan van Hoffen biedt al-
vast een drankje aan op zijn a.s. verjaardag. Gezondheid Adriaan 
en een fijne verjaardag gewenst. Na te hebben stil gestaan bij van 
alles en nog wat, maar vooral de toekomst van onze vereniging in 
het algemeen en die van de afdeling Gelderland in het bijzonder 
wordt van het laatste drankje genoten onder het motto, hoe de 
toekomst van de VOA Afdeling Gelderland er ook uit moge zien, 
“we zullen doorgaan”.

APRIL-BIJEENKOMST, DE 599E
Ondanks ziekte en afmeldingen toch tien man sterk in onze ver-
trouwde bodega. De meerderheid van de aanwezigen kan terug-
zien op een carrière bij de luchtdoelartillerie. De overige vier zijn, 
dankzij het deze keer ontbreken van rijders, lid b.d. van het korps 
veldartillerie, het korps waarvan de leden volgens kwade tongen 
in plaats van vrienden slechts lonende doelen hadden. Wij hebben 
daar zowel tijdens onze carrière als in Chez Armand nooit iets van 
gemerkt, integendeel zelfs. Jos Hekking is weer van de partij, het-
geen ons prompt een door hem aangeboden drankje oplevert. Fijn 
dat je er weer bent Jos, gezondheid! 

Jaap Dekker houdt appel, heet allen welkom en staat stil bij de 
kritieke toestand van Hans Schumacher, die naar verwachting  
op korte termijn zal overlijden. Hij geeft aan dat de 600e bijeen-
komst in mei hoe dan ook gewoon doorgaat, maar zonder  
feestelijkheden zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Hij biedt 
een drankje aan vanwege zijn 47-jarig huwelijk, dat hij vierde  
met een leuk cadeau van de kinderen: kaarten voor de musical 
“Soldaat van Oranje”. 

De discussie komt al snel op ons lijfblad ”Sinte Barbara”, waarvan 
we nummer 1 van 2017 inmiddels op de geplande datum moch-
ten ontvangen, een verbetering naar ieders mening. Maar toch, 
het wringt. Het zou wat minder technisch moeten zijn en meer op 
de historie gericht, wordt opgemerkt. Een ander merkt op dat  
Sinte Barbara wordt gemaakt voor diegenen die toch geen lid 
worden. De meesten geven toe van Sinte Barbara vooral de laat-
ste bladzijden met afdelingsverslagen, personalia e.d. te lezen. 
Na een gezellige bijeenkomst en een tot slot door Dirk Hoekendijk 
aangeboden drankje keren we vanwege de situatie van Hans 
Schumacher met gemengde gevoelens huiswaarts.

MEI-BIJEENKOMST, DE 600E
Hoewel de plannen aanvankelijk in een feestelijke jubileumbijeen-
komst voorzagen is vanwege het recent overlijden van Hans 

GELDERLAND
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Schumacher besloten ons te beperken tot de gebruikelijke borrel 
bij Chez Armand of zoals Hans de borrel enige tijd geleden noem-
de het “bodega’tje”. Wel een geslaagde naam om voortaan te ge-
bruiken voor ons maandelijks treffen, mede ter herinnering aan 
Hans. Volgens Cees Venemans, de enige die er van meet af aan bij 
was, komt de afdeling Gelderland al vijftig jaar in de bodega bijeen 
voor haar maandelijkse bijeenkomsten. Al vermenigvuldigend ko-
men we zo op de zeshonderdste bijeenkomst / borrel / bodega’tje 
in Chez Armand.

Jaap Dekker heet alle dertien aanwezigen welkom en staat stil  
bij het overlijden van Hans en het stijlvolle afscheid met beperkte 
militaire eer in crematorium Dieren. We drinken elkaar ter herinne-
ring aan Hans in stilte toe en gaan over tot de gebruikelijke gang 
van zaken. Ton Seijkens uit Maastricht is weer bij ons en biedt  
een borrel aan omdat hij onlangs de leeftijd van zesenzestig jaar 
heeft bereikt. Gefeliciteerd Ton, nog vele gezonde jaren toege-
wenst. Met jouw komst gaat onze gemiddelde leeftijd heerlijk om-
laag. Tot de volgende keer. 

Georges Brouwer is zeventig geworden en vindt dit een reden ons 
een borrel aan te bieden, hetgeen wij vanzelfsprekend toejuichen. 
Ook van harte Georges en hopelijk nog vele jaren in ons midden. 
Nog een jarige dient zich aan: Bart Beusmans die de teller inmid-
dels op zevenenzeventig jaar heeft staan. Levert weer een borrel 
op en dat is nooit weg, zeker omdat uw verslaggever deze keer 
niet de BOB hoeft te zijn en mee mag rijden met Evert van de 
Weerd, die zich heeft aangeboden als chauffeur van dienst. Van 
harte Bart, hopelijk nog vele jaren in ons gezelschap.

Marius van Pelt, al vijftig jaar bevriend 
met Hans, biedt uit respect voor hem 
aan voorshands het voorzitterschap 
van de afdeling op zich te willen ne-
men. Dankbaarheid voor dit aanbod 
van de aanwezigen is zijn deel. 

Het voorgaande is voor onze pen-
ningmeester Cees Venemans reden, 
mede ter gelegenheid van ons jubile-
um, namens de afdeling een laatste 
drankje aan te bieden. Fijn zo’n pen-
ningmeester te hebben die altijd weer 
een potje vindt om een drankje te 
bekostigen ter gelegenheid van bij-
zondere aangelegenheden.
Als nabrander tot slot een verzoek 
aan u allen maandag 4 december  

a.s. in uw agenda te reserveren voor onze Sinte Barbaraviering  
in Restaurant Buitenzorg in Ede.

BIJEENKOMST OP 19 APRIL JL.
De leden en partners van Zuidwest waren vandaag uitgenodigd  
in ‘De Fazanterie’ in Ulvenhout voor een bijeenkomst met lezing 
over “Veteranen en veteranenzorg in Nederland” door lid Ton  
Kolsteren en veteranenhelper Hans Kroes. Om 16.30 uur  
verzamelden 13 dames en heren zich in de ‘Tuinkamer’ en kreeg 
Veteraan Ton het woord. Hij vertelde hoe hij in 1995 vrij plotse- 

ling was uitgezonden naar voormalig Joegoslavië om Chef-staf te 
worden van het VN-hoofdkwartier in Zagreb. 27 Landen hadden 
aan de VN contingenten ter beschikking gesteld om er de (gewa-
pende) vrede te bewaren; een daarvan was het NL Dutchbat 3 in 
de moslim-enclave Srebrenica, midden in Bosnisch-Servisch ge-
bied. De latere inname van de enclave en de moord op ca. 8000 
moslimmannen buiten de enclave beleefde hij op afstand mee.  
En sindsdien voelde hij zich met name over die gebeurtenissen 
voortdurend betrokken; hij werd gehoord door een parlementaire 
commissie en het NIOD en kreeg veel journalisten over de vloer 
die dachten weer iets te hebben gevonden om Dutchbat of  
Nederland de schuld van te geven. 

Zijn streven om Dutchbat 3 te rehabiliteren is (nog onverwacht) 
gelukt op Veteranendag 2016 in Den Haag. In zijn woonplaats 
Dongen werd hij 10 jaar geleden door de gemeente betrokken bij 
de organisatie van een Veteranendag Dongen. Daaruit ontstond 
het idee om een Vereniging Jonge Veteranen op te richten voor 
alle veteranen, die waren uitgezonden naar Libanon en alle mis-
sies daarna; deze vereniging telt nu 35 mannen en vrouwen en is 
intussen gefuseerd met de Vereniging Indië-militairen. Zo kwam hij 
een aantal keren in contact met veteranen die hun uitzend- 
ervaringen niet (goed) konden verwerken; en dat kon onverwacht 
en soms na vele jaren gebeuren. In zo’n geval nam hij contact  
op met de regionaal veteranenhelper, en dat was voor Midden 
Brabant Hans Kroes. En hij had Hans uitgenodigd om uit te  
leggen ‘wie zijn er nu veteraan’ en hoe is namens de Staat de  
veteranenzorg geregeld. 

Veteranenhelper Ltkol b.d. Hans Kroes

Hans Kroes stelde zich voor als Ltkol Klu b.d., in 2001 uitgezon-
den naar Bosnië en tegenwoordig secretaris van de Bond van Wa-
penbroeders, afdeling Midden-Brabant, en regionaal veteranen-
helper. Ondersteund door duidelijke Powerpoint-beelden legde hij 
uit wie veteraan kon worden: NL militairen die namens de NL- 
regering hebben gediend in oorlogsomstandigheden of tijdens 
vredes- of humanitaire missies in internationaal verband. En dat 
waren tot nu toe drie oorlogen en meer dan 100 vredesmissies! 

In 2016 waren er in NL ruim 115.000 veteranen (waarvan 5763 
vrouwen): uit WO II nog 3.150, uit Indië 17.200, uit Korea 700, uit 
Niew-Guinea 11.700 en uit vredesmissies 82.500. Uit onderzoe-
ken bleek dat van de veteranen 70% positief terugkijkt op hun 
missies, 50% er regelmatig aan terugdenkt, 75% trots is veteraan 
te zijn en dat waardering erg belangrijk is voor hen. 

Marius van Pelt biedt aan 
voorshands het voorzitter-
schap op zich te nemen

ZUID-WEST
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Veteranendagen zijn bij uitstek geschikt om waardering te tonen: 
de nationale Veteranendag 2016 trok 95.000 deelnemers! Maar 
ook regionale en lokale veteranendagen voorzien in een behoefte. 
Pas in 2012 werd de Veteranenwet goedgekeurd (in werking in 
2014!), met daarin vastgelegd de erkenning en zorg voor vetera-
nen en hun relaties. Die zorg omvat niet alleen een zorgplicht vóór, 
tijdens en na de missies (voor veteranen en hun relaties), maar ook 
een bijzondere zorgplicht (revalidatie en re-integratie) en een inko-
mensvoorziening tijdens de zorg. Uitvoering van de wet geschiedt 
namens het Ministerie van Defensie door het Veteraneninstituut 
via een Veteranenloket (toegang tot zorg en dienstverlening): voor 
spoed 24 uur per dag via 1 telefoonnummer bereikbaar. 

In de praktijk begint veteranenzorg via regionale veteranenhelpers 
(‘nulde lijns-zorg’, sinds 2013), die mogelijke problemen signale-
ren en kunnen helpen door luisteren, her- en erkenning en aan te 
geven hoe verder te gaan. Zij zijn geen behandelaar, maar moeten 
open staan voor elke veteraan met problemen, kunnen luisteren, 
structureren, goed duidelijk kunnen maken wat wel en wat niet 
kan; zij moeten de mogelijkheden tot doorverwijzing kennen en 
weten hoe het Veteranen/Zorg-loket werkt. En zij gaan regelmatig 
op ‘herhalingscursus’. Zorg kan ook starten via partners, colle-
ga’s, vrienden en familie (‘eerste lijns-zorg’). Een vervolgstap in het 
zorgtraject kan zijn huisarts, maatschappelijk werk en/of het Vete-
ranen/Zorg-loket (‘tweede lijns-zorg). De hoogste trap in de zorg 
kan zijn gespecialiseerde GGZ en aanvullende gespecialiseerde 
zorg (‘derde lijns’). Tot slot vertelde Hans nog dat er voor de belan-
genbehartiging van veteranen een ‘Inspecteur der veteranen’ is 
aangesteld (de Inspecteur Generaal Krijgsmacht) en een Vetera-
nenombudsman, Reinier van Zutphen. Hans kreeg heel wat  
vragen te beantwoorden, waardoor het een levendige bijeenkomst 
werd. Voorzitter Ben Mooren dankte beide sprekers voor hun  
gewaardeerde inbreng en overhandigde hen een presentje. 

Daarna gingen we, versterkt met twee ‘nakomers’, aan het aperi-
tief, zodat de zaal gereed kon worden genaakt voor het diner.  
Het diner was weer van vertrouwde hoge klasse en de stemming 
aan de grote tafel was prima. De recente 80e verjaardag van  
Ed van Gilst werd gevierd: hij ontving een fles Barbara-bitter en  
wij dronken het door hem aangeboden drankje en zongen hem 
toe. Al met al een geslaagde bijeenkomst!

APRIL EVENEMENT
Bezoek op 19 april aan het museum Vosbergen te Eelde. Museum 
Vosbergen toont muziekinstrumenten in historisch perspectief en 
is gevestigd in een statige villa in het fraaie landgoed Vosbergen. 
De ca. 800 instrumenten zijn gedurende meer dan zestig jaar  
verzameld en gerestaureerd door Dick Verel, die samen met zijn 
echtgenote Rieteke het museum tot stand bracht. Wij werden ont-
vangen door Rieteke met koffie. Waarna Dick begon met uit te 
leggen dat de villa eerst een kop-staart boerderij was geweest, die 
door mevrouw Klaus-Groeneveld was verbouwd tot de huidige 
villa. Na haar overlijden zijn in die villa respectievelijk professoren, 
studenten en een verslavingszorg gehuisvest geweest met allerlei 
verbouwingen tot gevolg. Dick en Rieteke hebben alles terug- 
gebracht tot de oorspronkelijke villa. 

Dick begon zijn hu-
morvolle rondleiding 
met een soort klep-
pers die van bot ge-
maakt waren ergens 
tussen 1500 en 1000 
voor Christus, voor 
de aristocraten wa-
ren die kleppers van 
ivoor gemaakt uit 
nijlpaardtanden. 
Daarna kwamen een 
soort fluiten aan bod 
die voorzien waren van een rietje en daardoor schalmeien heten. 
Dick had wat van die fluiten/schalmeien na gemaakt en liet die 
horen. Vervolgens kwam een soort keyboard aan de beurt, een 
kist met een klavier waarvan de snaren bestonden uit metalen 
pennen, die was makkelijk mee te nemen en hoefde je niet te 
stemmen. Een zakviool was bedoeld om muziek te maken tijdens 
de dansles van de aristocraten en toen was het de beurt aan  
blokfluiten en saxofoons, zelfs een soort schuiftrombone gemaakt 
van elektriciteits-buis liet hij zien en horen. Zeer veel wetens- 
waardigheden passeerden de revue zoals een harp, die voorzien 
is van een ingenieus systeem om halve noten te kunnen spelen. 

Waarna de koffie met gebak riep. Dick zette zijn verhaal voort  
op de trap naar de bovenste verdieping waarop hoorns hingen en 
die werden voorzien van hulpstukken om de juiste toonsoort voort 
te brengen, maar een tuinslang voldeed ook prima. Op de boven-
ste verdieping stonden allerlei Aziatische instrumenten (veelal  
gemaakt van huid) en deze maakten dan ook dat eentonige  
bekende geluid. Ook zijn beginners harmonica fl. 2,50 was met 
anderen te zien en nog te horen. De orgel-afdeling met rollen  
papier met ponsgaatjes, waaronder zelfs (een bij hun verkrijgbare) 
papieren orgel met handblaas bediening vormde het een na laat-
ste onderdeel van de rondgang. 
Als afsluiting liet hij nog het liedje van de voetballers (het Wilhel-
mus) horen op een orgel bestaande uit glazen. Waarna de voorzit-
ter zijn dank uitsprak voor de ontvangst en rondleiding. Degenen 
die deelnamen aan het diner werden verwacht in de Waterburght. 
Veel te laat moesten we na de koffie en een zeer geslaagde  
dag weer huiswaarts.

NOORD
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LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK (1) Veteranen
1 april was niet alleen de generale repetitie voor het Jaarconcert, 
maar op de legerplaats bij Oldebroek werd ook een lopend en 
staand optreden verzorgd bij de Officierscantine voor ca. 150 aan-
wezige veteranen uit de regio Noord-Veluwe. De burgemeester 
van Oldebroek nam de honneurs in ontvangst en hij werd daarbij 
terzijde gestaan door de burgemeester van Nunspeet en de loco-
burgemeester van Elburg.

LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK (2) Afscheid Johan Kurk
7 april stond in het teken van het afscheid van de langstwerkende 
functionaris op de LbO: Johan Kurk. Bij het eerbetoon was ook 
het ROA betrokken om de diverse ceremonies muzikaal te onder-
steunen. 

Afscheid Johan Kurk

APELDOON Jaarconcert
Op zaterdag 8 april werd het 15e Artillerie Jaarconcert georgani-
seerd in het Auditorium van de Koninklijke Marechaussee op de 
Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. De zaal was gevuld met 
ruim 200 vrienden van het ROA en liefhebbers van militaire mu-
ziek. Dit jaar was gekozen voor het thema ‘Highlight from Planes’. 
Door de ladyspeaker Astrid Bonemeijer werden de muziekstukken 
geroutineerd en professioneel gepresenteerd en voorzien van we-
tenswaardigheden over de componisten, arrangeurs. 

Onder leiding van dirigent Harmen T. Klaver werden na een ope-
ning met het Wilhelmus de volgende muziek ten gehore gebracht. 
Een opening met de tune van de Thunderbirds gevolgd door de 

mars Eagle Squadron. Voor de pause volgden de Jupiter Hymn 
(from The Planets), Concerto for Trombone and Band met als so-
list: Peter de Vries (trombone) en de Spacemen-mars.

Na een pauze waarin een kopje koffie of thee werd aangeboden 
werden er wederom een aantal marsen ten gehore gebracht. De 
Astronauten- Marsch, de slow march Orion, de concertmars  
Helios en de titelsong van de James Bondfilm Skyfall. Muziek uit 
de animatiefilm Highlights From Planes en de Hymn of Glory. 
Het concert werd afgesloten met de mars IMMS Holland, de In-
spectiemars Luchtdoelartillerie (vanwege het 100-jarig jubileum), 
de Artilleriemars (met zang van het 1e couplet van het Artillerie-
lied). Na een hartelijk applaus en een dankwoord door de voorzit-
ter lkol art b.d. F.T. Dürst Britt werd als toegift de VOA-mars ge-
speeld. Deze Inspectiemars van de Veldartillerie werd gelinkt aan 
het 340 jarig jubileum van de veldartillerie. 

VLAARDINGEN “Lintjesregen”
26 april was de dag van de jaarlijkse “Lintjesregen” en dit jaar 
stonden 2815 te decoreren Nederlanders in de drup. Hierbij ook 
ons lid Jan Wilmer. De verrassing bij Jan was compleet toen de 
burgemeester van Vlaardingen ’s-ochtends bij hem aanbelde. Wij 
begrijpen nu ook waarom Jan in het afgelopen jaar dat huis moest 
verbouwen en weinig tijd had voor het ROA. 

Een afvaardiging van het ROA van 16 man en 5 partners sterk 
meldde zich ’s-Middags op de receptie en brachten een muzikale 
hulde aan Jan die zichtbaar onder de indruk was. Henk Sierat had 
hiervoor niet zijn cornet maar het dirigeerstokje meegenomen. 
Toen later in de middag ook nog het Artillerielied a capella ten 
gehore werd gebracht kon Jan het niet laten zijn koordirigent-rol 
op zich te nemen.

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

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

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

FOTO’S /// JEROEN BROUWER

Jaarconcert 2017 in Apeldoorn
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DOORN 4 mei
Op 4 mei 1945 kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog in 
Europa na de capitulatie van Duitsland. Op donderdag 4 mei 2017 
wordt in Doorn bij “De Basis” (voorheen BNMO Centrum) een 
Meidagen-programma georganiseerd waarbij deze herdenking 
WO2 georganiseerd. Hierbij is een grote groep veteranen, oor-
logsslachtoffers of nabestaanden aanwezig die deze periode heb-
ben meegemaakt. Door de leden van het ROA o.l.v. Nico van Oud-
heusden is muzikale ondersteuning geleverd bij de herdenking 
binnen en aansluitend buiten bij de gedenkplaats.

WAGENINGEN 5 mei
Op vrijdag 5 mei 2017 wordt in Nederland het Bevrijdingsfeest 
gevierd met diverse activiteiten. In Wageningen wordt als onder-
deel van het Bevrijdingsevenement, voor de 9e maal het Bevrij-
dingsdefilé georganiseerd. Aan het defilé nemen ca 2000 perso-
nen deel. Door de leden van het ROA werd dit evenement muzikaal 
ondersteund door deelname (als één van de vele muziekkorpsen) 
aan het Bevrijdingsdefilé. 

In dit defilé werd het ROA versterkt met het Traditioneel tamboer-
korps garde Grenadiers.

DUBBELDAM Herdenking
Op zaterdag 13 mei 2017 werd in Dubbeldam de jaarlijkse herden-
king georganiseerd waarbij de krijgsverrichtingen van 77 jaar gele-
den van III-14-RA te Dubbeldam werden herdacht. Door een en-
semble van het ROA (aangevuld met een trompetter van het 
Trompetterkorps der KMar) werd deze ceremonie muzikaal onder-
steund.

Herdenking in Dubbeldam

VOORTHUIZEN Reünie ATK
20 mei was een heugelijke dag voor lichtingen van het ATK uit de 
periode 91-3 t/m 92-3. Het was 25 jaar geleden dat zij als dienst-
plichtig militair waren ingedeeld als muzikant bij het voormalig Ar-
tillerie Trompetterkorps (ATK). Tijd om dit jubileum met een reünie 
te vieren vonden een viertal oud-leden Theo Vet, Pieter Winter, Jan 
Roel Hamersma en Huub van den Hout. Zij voegden de daad bij 
het woord. En zo kwamen ca. 40 oudgedienden bijeen in Voorthui-
zen waar zij gastvrijheid vonden in de muziekkoepel van de MV 
Crescendo. Helaas is hun oude kapelmeester Henk van ’t Veer 
overleden in 2014 en werd aan Theo Bleeker (muziekinstructeur in 
hun diensttijd) gevraagd om eerst een repetitie te leiden die in de 
middag zou uitmonden in een middagconcert. 

Op zeer verdienstelijke manier werden een aantal marsen en mu-
ziekstukken uitgevoerd. Voor de pauze werden uitgevoerd: de 
ATK-mars, de Lua-mars, een Moment for Morricone en Funny Sli-
des. Het laatste met een hoofdrol voor de trombones. Het pro-
gramma werd vervolgd met ander repertoire uit hun diensttijd: 
Army of the Nile, African Symphony, Castle Coch en Dixieland 
Jamboree. Uiteraard werd afgesloten met de Artilleriemars inbe-
grepen het zingen van het 1e couplet van het Artillerielied. Onder 

Optreden in Vlaardingen
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de toehoorders waren ook de voorzitter ROA en een aantal leden 
van het Reünie Orkest ATK (ROA) aanwezig, die met genoegen 
naar hun collega’s hebben geluisterd. Deze reünisten van het ATK 
vormen zeker een mogelijke belofte voor het ROA.

Op zaterdag 9 september 2017 wordt het jubileum gevierd dat 
de Artillerie 340 jaar bestaat. Dit gebeurt met een reünie voor 
alle personeel dat ooit heeft gediend bij een eenheid van het 
Korps Veldartillerie of van het Korps Rijdende Artillerie. Niet 
alleen voor veteranen en postactieven maar ook voor voorma-
lige dienstplichtig militairen, collega’s van andere wapens of 
dienstvakken en burgers die bij een artillerie-eenheid waren 
ingedeeld zijn welkom. Uit voor ons bekende registratielijsten 
wordt geput om oudgedienden te informeren en uit te nodi-
gen. Heeft U nog geen uitnodiging ontvangen, dan kunt U zich 
aanmelden door het invullen van het antwoordformulier (zie 
www.artillerieveteranen.nl) of telefoneren naar 0525-657448.

VOORUITBLIK OPTREDENS

• HAAMSTEDE, 16 juli, ondersteuning kerkdienst;
• DOORN, 15 augustus, herdenking einde WO2;
• COEVORDEN, 26 augustus, concert;
• OOSTERBEEK, 2 september, Airbornemars;
• LbO, 8 september, Artillerie 340 jaar;
• LbO, 9 september, Open Monumentendag en 
 Reünie KVA en KRA;
• UDEN, zaterdag eind september, RABO-concert;
• LOMMEL (BELGIË), 14 en 15 oktober, Taptoe België;
• ROTTERDAM, 16 november, NDTA-concert (besloten) 
 in de Van Ghentkazerne.

Mocht U nog een beroep willen doen op het ROA voor een optre-
den, meldt U dat dan tijdig via F.Drst.Britt@kpnplanet.nl
Voor het repetitieschema 2017 zie: www.reunieorkestartillerie.nl 
voor eventuele wijzigingen. De repetities zijn (tenzij anders aange-
geven) op de zaterdag vanaf 10.00 tot 14.30 uur in de sportzaal  
op de Legerplaats bij Oldebroek in ‘t Harde. In 2017 zijn de  
volgende repetities gepland die ook door belangstellenden  
bezocht kunnen worden: 12 augustus, 7 en 28 oktober, 25 novem-
ber. I.v.m. de toegangscontrole tot het terrein, worden bezoekers 
verzocht zich vooraf aan te melden bij Frits Dürst Britt. 

PROGRAMMA
12.00 – 13.00 uur  Ontvangst, registratie en verstrekken
  lunchpakket
12.30 uur  Bar open
13.00 – 13.15 uur  Opening door Wapenoudste Artillerie
13.15 – 13.45 uur  Live Firing Exercise met PzH 2000
13.45 – 16.00 uur  Gelegenheid om elkaar te ontmoeten
  Optreden ROA  
  Bezoek Open Monumentendag 
  Programma KRA
16.00 – 17.00 uur  Warme maaltijd
17.00 uur  Einde Open Monumenten Dag
19.00 uur Einde reünieprogramma

Reünie ATK in Voorthuizen

ARTILLERIE
V E T E R A N E N
ASSOCIATIE

Kosten Bent U lid van de AVA/KVA of KRA: € 1.  Bent U geen lid van de AVA/KVA of KRA, dan gelieve € 11 over te maken 
naar IBAN: NL94 INGB 0000 7785 96 t.n.v. Stichting Korps Veldartillerie te Heerde. 

Locatie Legerplaats bij Oldebroek in ‘t Harde.
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HET MOTTO VAN DEZE ALGEMENE LEDENVERGADERING WAS “RETURN TO 
KILACADMON”, OFTEWEL TERUGKEER NAAR DE KMA WAAR OP DIT MOMENT 
ALLE INITIËLE OFFICIERSOPLEIDINGEN VOOR DE GEHELE NEDERLANDSE 
KRIJGSMACHT BEGINNEN. VOOR EEN AANTAL AANWEZIGEN EEN BLIK VAN 
HERKENNING, MAAR DAT GOLD NIET VOOR IEDEREEN. VEEL, MET NAME  
RESERVEOFFICIEREN, WERDEN ELDERS OPGELEID ZOALS IN OSSEN- 
DRECHT, BREDA, EDE EN OLDEBROEK, ENZ. DESALNIETTEMIN EEN  
(HER/VER)NIEUWDE KENNISMAKING MET HET FENOMEEN KMA GELEGEN  
OP  EEN  PRACHTIGE  PLEK  MIDDEN  IN  HET  CENTRUM  VAN  BREDA.

De Algemene Ledenvergadering begon om 14.30 uur met een 
ontvangst in de “Grote Zaal” van het kasteel met de bekende  
cake en koffie, waarna iedereen elkaar kon begroeten. Het afwij-
kende tijdstip had natuurlijk te maken met het feit dat de cadetten 
eerst nog college moesten volgen om vervolgens bij de ALV aan te 
sluiten. De opkomst was kleiner dan we gewend waren, zo’n klei-
ne vijftig à zestig deelnemers. 
Nadat iedereen ruim was voorzien startte de voorzitter van het 
organiserende comité, de Gunners in samenwerking met de  
Cadetten-Wapenvereniging “De Artillerist”, Lkol Tom van Lies-
hout, met de opening. Hierin werd eenieder van harte welkom  
geheten en natuurlijk het erelid en oud-gouverneur van de KMA 
Genm b.d. P.H.M. Messerschmidt. Vervolgens enige huishoude- 
lijke mededelingen, waarna iedereen verzocht werd zich te  
verplaatsen naar de Aula eveneens op het terrein van de KMA. 

Hier stond een ontvangstcomité gereed bestaande uit: Bgen  
Rob Jeulink, Wapenoudste der Artillerie, Bgen b.d. Otto van  
Wiggen en de dagvoorzitter van het middagprogramma Lkol  
b.d. Kelvin de Richemont. 

Het Thema voor de middagdiscussie was: “De Officier Toen en 
Nu” en dan specifiek over het leiderschap dat vereist werd en 
wordt. Daarvoor probeerde de dagvoorzitter een interactief ge-
sprek op te zetten tussen de zaal en de twee inleiders / materie 
deskundigen nl.: enerzijds Bgen b.d. Otto van Wiggen, oud com-
mandant 11Lumblbrig en oud commandant OTCo en anderzijds 
Kap (art) Johan van de Berg. Beiden met ruime uitzendervaring. 
Na de schroom overwonnen te hebben ontstond er een levendige 
discussie over het leiderschap van vroeger en nu tussen de zaal 
en de inleiders. De uitkomst voor mij was dat er niet zoveel ver-

TEKST EN FOTO’S /// LKOL B.D. HENK VAN RIJSSEN
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schil in leiderschap was, maar dat het verschil dat er was vooral 
lag in de nu snel veranderende wereld en de omstandigheden om 
ons heen. Mogelijk dat in een volgend nummer de Kap Johan van 
de Berg hier nog op terugkomt. Uiteindelijk moest de discussie 
vanwege de tijd worden afgebroken. Voordat we de Aula verlieten 
sprak de Genm b.d. F. Cayaux nog een dankwoord aan alle deel-
nemers voor de interessante en leerzame discussie.
Vervolgens verplaatsten we ons naar de “Granaattoren” alwaar de 
borrel kon aanvangen. Omdat het mooi weer was konden we bui-
ten vertoeven en een blijk werpen op het centrum van Breda dat 
al in volle voorbereiding was op het aankomende jazzfestival  
(Hemelvaartsdag). Het was zeer genoeglijk om allerlei oude be-
kende te spreken en verhalen op te halen.

Aansluitend volgde het diner in de “Kolommenzaal” van het kas-
teel alwaar via een lopend buffet van een uitstekende Indische 
rijsttafel, maar ook van haring kon worden genoten. Ook hier  
werden weer de nodige verhalen opgehaald en één van de resul-
taten/uitkomsten kunt verderop in deze Sinte Barbara teruglezen.
Uiteindelijk keerden we weer terug naar de Aula waar de feitelijke 
reden waarom we bij elkaar waren begon, namelijk de Algemene 
Ledenvergadering VOA. Uiteraard begon vergadering met het 
voorlezen van de ontvallenen in het afgelopen verenigingsjaar  
gevolgd door een minuut stilte. Daarna hamerde de voorzitter  
vlot door de agendapunten. De enige ophef ontstond over het 
verslag van de kascontrole-commissie waarin een aantal aan- 
bevelingen werd gedaan. Na een korte rondvraag kon de voorzit-
ter de vergadering binnen een uur beëindigen.
Toen volgde het slotakkoord namelijk een bezoek aan de “Spijker-
bar” in het kasteel waar nog een afzakkertje kon worden ge- 
dronken. Bij mijzelf dacht ik toen: “Als de muren hier konden  
spreken...” dan zouden er fraaie en misschien ook wel minder 
fraaie verhalen volgen over de WAB (Week Afsluitings Borrel)  
die altijd op vrijdagmiddag werd gehouden of over menige 
“Dies-viering” waarvan de Spijkerbar een vast onderdeel uit maak-
te. Uiteindelijk kon iedereen voldaan naar huis of op naar de Peel 
waar de volgende dag het symposium “United on the Ground, 
Decisive in the Air” werd gehouden.

“Na de schroom overwonnen 

te hebben ontstond er 

een levendige discussie...”

Bgen b.d. Otto van Wiggen (li) 
en Bgen Rob Jeulink (re)
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OP VRIJDAG 23 JUNI 2017 VOND ALWEER HET TWAALFDE GALA VAN DE  
VERENIGING OFFICIEREN ARTILLERIE PLAATS. DIT JAAR HEEFT DE GALA-
COMMISSIE 2017, WEDEROM IN SAMENWERKING MET DE VERENIGING  
OFFICIEREN ARTILLERIE (VOA), DE WAPENOUDSTE DER ARTILLERIE  
(WOA), HET DEFENSIE GRONDGEBONDEN LUCHTVERDEDIGINGSCOMMAN-
DO (DGLC) EN HET VUURSTEUNCOMMANDO (VUSTCO), HET GALA 2017  
GEORGANISEERD.

Voor de gelegenheid en de locatie werd het huidige bestuur met 
een aantal toekomstige collega-officieren vanuit de Cadetten- 
wapenverenging der Artillerie “De Artillerist” (CWVA) versterkt. De 
Koninklijke Militaire Academie heeft dit jaar speciaal zijn deuren 
geopend voor het gala en bood zijn genodigden de kans gegeven 
om de unieke cadettentijd te herbeleven.

Wij mochten dit jaar ongeveer 150 gasten ontvangen, waarbij  
tevens Artillerieofficieren uit zowel Duitsland als België vertegen-
woordigd waren. Daarnaast mochten wij tevens dit jaar de Com-
mandant Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal Beulen, en zijn 
partner verwelkomen. Nadat de genodigden onder de Henricus-
poort, met aan beide zijden de Sabelwacht, werden gefotogra-
feerd, werden zij muzikaal ontvangen door de “De Borrelnootjes”. 
Na het ontvangst in de Grote Zaal, van origine bestempeld als  
de huiskamer van de cadetten, werd rond 20.00 uur de avond 
geopend door de voorzitter van de Gala Commissie 2017, Kapi-
tein Thijs van der Linde, en de vice-voorzitter, Cadet-wachtmees-
ter Max Hart. Na het openingswoord, werd de avond officieel  

geopend door de voorzitter van de VOA, brigadegeneraal b.d. 
Bart Rosengarten. Na de officiële opening werden nog enkele 
stichtelijke woorden door de Wapenoudste, brigadegeneraal  
Jeulink, gericht aan het nieuwste lid van het generaalsgilde, de 
brigadegeneraal Rietdijk. Na deze woorden en felicitaties vond  
de traditionele toost op ons Wapen plaats en werd onder leiding 
van de zangmeester van de CWVA “De Artillerist” uit volle borst 
het Artillerielied ingezet. 

De muzikale omlijsting werd verzorgd door de band “Feelings”. De 
band zorgde al snel dat de eerste voetjes van de vloer kwamen en 
zij wisten met hun achtkoppige band al snel de juiste snaar te  
raken bij hun publiek. Terwijl de hoofdact de genodigden in de 
Grote Zaal vermaakten, had men tevens de mogelijkheid om een 
staatsieportret te laten maken in de Indiëzaal. Onze inmiddels be-
kende huisfotograaf Johan Bergsma en zijn vrouw Coby van 
Bergsma Photography namen uitgebreid de tijd en ruimte om een-
ieder zo goed mogelijk op de gevoelige plaat vast te leggen. Naast 
het staatsieportret zijn tevens de impressiefoto’s verzorgd door 

TEKST /// KAPITEIN THIJS VAN DER LINDE, VOORZITTER GALA COMMISSIE 2017
FOTO’S /// JOHAN EN COBY BERGSMA, BERGSMA PHOTOGRAPHY
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Johan Bergsma. In de Pretzaal hadden de genodigden de moge-
lijkheid om hun geluk te beproeven. De Pretzaal was voor de ge-
legenheid omgetoverd tot een klassiek casino met bijbehorende 
roulette- en blackjacktafels. Tevens had men in deze ruimte de 
mogelijkheid om bij te praten met oude bekenden en nieuwe con-
tacten te leggen. Gedurende de avond werd de bar bemand door 
cadetten bestemd voor het Wapen der Artillerie. Tevens brachten 
zij de hapjes rond en verrichtten zij hand- en spandiensten voor 

alle ingehuurde externen. Zij verdienen dan ook zeer groot compli-
ment en mede door hun inspanningen was dit gala een groot  
succes. 

Rond middernacht werd het officiële gedeelte van de avond afge-
sloten met een spectaculaire act op de binnenplaats van het  
Kasteel van Breda. Geheel in lijn met ons Wapen werd op een 
gecontroleerde manier een “vuurvoorstelling” gegeven. 
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Tijdens het Gala 2017 heeft onze professionele fotograaf Johan 
Bergsma impressiefoto’s gemaakt en hadden de genodigden de 
mogelijkheid om een staatsieportret te laten maken. 
Tot 31 december 2017 kunnen de foto’s nabesteld worden via de 
website ‘www.bergsma-photography.com’.
Ga op de website naar > tabblad bestelservice > kies vervolgens 
> events code > vul in: gebruikersnaam = KMA17, wachtwoord = 
230617 en de rest wijst zich vanzelf.

Deze spectaculaire show werd verzorgd door “Lights in Motion” 
en zij wisten het publiek op een zeer unieke en creatieve wijze te 
verrassen. Na deze afsluitende act kreeg men de mogelijkheid om 
de avond geheel in stijl van de cadet in de Spijkerbar af te sluiten. 
Tot in de late uurtjes bleef het gezellig en uiteindelijk werd rond 
02:00 uur het licht uit gedaan door de laatste gasten. 
De Gala Commissie 2017 kijkt terug op zeer geslaagd gala en wij 
hopen u dan volgend jaar ook te mogen verwelkomen!

GALA 2018
Bent u creatief? Zit u bomvol goede ideeën? 

Heeft u organisatietalent of wilt u dat ontwikkelen? 
En wilt u een bijdrage leveren aan het Gala 2018? 

Dan zijn wij op zoek naar u! 
Voor het Gala 2018 willen wij graag ons bestuur 

versterken met nieuwe frisse krachten. 
Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie, zoek 
dan contact met de voorzitter van de Gala Commissie, 

Kap Thijs van der Linde (Tel: 06-41954161 / 
e-mail: t.vd.linde.01@mindef.nl).
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Lees het artikel op blz. 40


