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FUNCTIE ELDERS

De eerste Barbara van 2021 ligt iets later op de mat dan 
u had mogen verwachten. Dat heeft allerlei oorzaken die 
voor u volstrekt irrelevant zijn. Ze hebben echter niets te 
maken met het 
feit dat uw eind-
redacteur een 
“functie elders” 
zou moeten gaan 
bekleden.

Desalniettemin 
is het weer een 
overvol nummer 
geworden met 
een grote ver-
scheidenheid aan 
onderwerpen. 
Ik wil uw aan-
dacht vooral 
vestigen op  het 
artikel over de 
D e f e n s i e v i s i e 
2035. Het is ge-
schreven door de 
majoor  Laurens 
Reinders, hij is Cavalerist van zijn vak maar veel belang-
rijker, hij is op dit moment de Hoofd Officier Toegevoegd 
van onze vorige Wapenoudste de Generaal Jeulink.
De majoor geeft een zeer indringende persoonlijke mening 
op de Defensievisie die zeker het bestuderen waard is. Hij 
heeft mij nadrukkelijk gevraagd om reacties uit het lezer-
spubliek van de Sinte Barbara. Dus, grijpt allen uw pen en 
bestook de majoor met opbouwende kritiek en vooral ook 
uw eigen meningen.
Ik maak daar in de volgende Barbara graag ruimte voor 
vrij! Het onderwerp is belangrijk genoeg, zeker in een tijd 
waarin wordt nagedacht over een formatie en dus het toe-
komstige Defensiebudget. 

Het artikel van Professor Wim Klinkert is zoals gewoonlijk 
ook weer zeer het lezen waard. Het gaat over een relatief 
“vergeten” periode uit de krijgshistorie van de Nederland-

se Krijgsmacht, 
namelijk de Mo-
bilisatie.
De Techniek en 
Tactiek komen 
goed aan bod 
in dit nummer. 
Twee zware ar-
tikelen, één over 
Synergie en  één 
over Counter 
Fires. Dit vergt 
even doorbijten 
maar ik garan-
deer u dat het in-
zicht wat u kunt 
putten uit beide 
artikelen, zeker 
bijdraagt aan uw 
vakkennis.

Ik hoop samen 
met u dat we op weg naar de volgende Sinte Barbara ook 
het licht aan het einde van de Corona-tunnel dichter gaan 
naderen. Het Nieuws uit de Afdelingen is nog niet over-
vertegenwoordigd. Dat is ook begrijpelijk, maar we weten 
allemaal hoezeer we de Kameraadschap missen. 
“Van ’t paard naar ’t stuk gevlogen, dra dondert reeds het 
schot” 

De eindredacteur
Teun Baartman
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Nu we alweer een jaar gebukt gaan onder de gevolgen van de coronacrisis en de informatie daarover nog 
steeds de nieuwsberichten overheerst, krijgen maatschappelijke thema’s minder aandacht. Toch zijn er nog 
genoeg andere zaken die onze aandacht vragen, zeker ook omdat ze van minder voorbijgaande aard zijn dan 
de pandemie en van minstens van even groot belang. Wie zijn antennes daarop heeft afgestemd, ziet steeds 
meer publicaties over de problemen van de huidige maatschappij en het lijkt alsof door de pandemie een aan-
tal tekortkomingen in de menselijke gedragingen wordt uitvergroot. In mijn voorwoord van de eerste Sinte 
Barbara van 2016 ging ik in op het belang van de VOA uitgaande van wat ze onze leden te bieden heeft. In dit 
voorwoord wil ik kijkend naar die maatschappelijke problemen, ingaan op het belang van een vereniging als 
de onze.

Ik geef eerst een bloemlezing van berichten uit de media 
om u een beeld te geven van de problemen waar ik op 
doel. Paus Franciscus was eind vorig jaar uiterst kritisch 
over het huidige economische systeem dat de aarde uit-
put ten koste van de kanslozen. Zijn kritiek betreft het 
neoliberalisme waarin de grondgedachte is dat de vrije-
markteconomie alle problemen oplost. Hij stelt dat we 
weer moeten voelen dat we elkaar nodig hebben en dat we 
verantwoordelijk zijn voor anderen. Hij constateert dat 
steeds meer mensen van mening zijn dat het in de huidi-
ge tijd niet meer moet gaan om nooit aflatende economi-
sche groei, maar om het welzijn van de mensen, om een 
eerlijke verdeling van welvaart en gezondheid en om ge-
meenschapszin. In een column in de telegraaf van 28 no-
vember vorig jaar stelt columnist Jaap van Duijn de vraag 
waarom de Aziatische landen het virus veel beter onder 
controle hebben gehouden dan de westerse landen. Naar 
zijn mening is de voornaamste reden toch het grote ver-
schil in gemeenschapszin tussen Oost en West, waardoor 
het verschil in gedrag van de mensen wordt verklaard. In 
andere publicaties wordt, welhaast voorzichtig, een te-
gengeluid geuit als het gaat om het thema ‘inclusiviteit’; 
je bent immers meteen verdacht als je niet meehuilt met 
de heersende opvattingen. Er is sprake van een totalitaire 
inclusiviteits-ideologie zoals psychiater Frank Koersman 
betoogt. Hij stelt ook dat we als samenleving moeten le-
ren om weer nee te zeggen tegen kinderen, die gewoon 

waarden en normen moeten leren, maar ook tegen aller-
lei groepen die zich om wat voor reden dan ook gekwetst 
voelen. Hij praat ook over herwaardering van de traditio-
nele vaderrol, wat hen ongetwijfeld aan de schandpaal van 
de feministen doet belanden. In de Angelsaksische wereld, 
maar ook al in de rest van de westerse wereld is het vrije 
woord geen vanzelfsprekendheid meer, zelfs niet op de 
universiteiten. Er zijn in onze samenleving vele taboes 
voor zaken waarover niet gesproken mag worden of alleen 
op een bepaalde manier. Een kritisch tegengeluid over bij-
voorbeeld de ‘Black-Lives-Matter-beweging’, gender, reli-
gie, inclusiviteit, aangeboren verschillen tussen mannen 
en vrouwen, feminisme enzovoort, wordt niet getolereerd 
en mensen die het wagen zelfstandig na te denken, wor-
den weggehoond of gepest of zelfs ontslagen. De socia-
le media versterken deze negatieve effecten door blinde 
hysterie of ongefundeerde, veelal gekopieerde kritiek. In 
onze zogenaamde vrije samenleving heeft iedereen recht 
op een eigen mening, zolang die mening maar de juiste 
mening is naar het standpunt van degenen die de rest we-
ten te overschreeuwen. Uiteindelijk ontstaat een sfeer van 
onveiligheid en angst waardoor vele andersdenkenden om 
verder onheil te voorkomen excuses aanbieden voor hun 
vermeende wandaden, al was het maar om niet ontslagen 
te worden. Het gevolg is een excuuscultuur, waarbij je 
nooit te ver terug kunt gaan in de tijd om je fouten of die 
van je voorvaderen bloot te leggen.

HET BELANG VAN (ONZE) 
VERENIGING

6

Van de voorzitter



Het is de moeite waard eens wat dieper in deze problema-
tiek te duiken en de oorzaken te benoemen. Ik breng twee 
schrijvers voor het voetlicht die dat op onnavolgbare wij-
ze hebben gedaan en probeer een korte samenvatting te 
geven van hun standpunten. Na die te hebben besproken, 
kom ik uiteindelijk bij het belang van onze Vereniging. Een 
lange omweg, maar naar mijn idee het volgen waard.

Om te beginnen verdient het boek ‘De onzichtbare maat, 
archeologie van goed en kwaad’ van Andreas Kinneging1 
aandacht. Ik zal trachten wat hooflijnen ervan te schetsen, 
hoewel een samenvatting nooit geheel recht kan doen aan 
een doorwrocht werk als dit. De centrale stelling in het 
boek is dat we in een nieuw tijdperk leven met wereldbe-
schouwingen die radicaal breken met die van de Europese 
Traditie die on-
geveer 2500 jaar 
geleden begon, 
met alle negatie-
ve gevolgen van 
dien. Die Tradi-
tie steunt op de 
Griekse filosofie 
van Plato en het 
C h r i s t e n d o m 
met kerkvader 
Augustinus (354-
430) en Tho-
mas van Aquino 
(1225-1274) als 
b e l a n g r i j k s t e 
auteurs. Na het 
hoogtepunt van 
de Traditie in 
de zestiende en 
zeventiende eeuw, begint de Verlichting met denkers als 
René Descartes (1596-1650) en Thomas Hobbes (1588-1679) 
zich ertegen af te zetten. Haar belangrijkste idealen zijn 
vrijheid en gelijkheid. Eind achttiende eeuw ontstond in 
Europa de Romantiek, een levens- en wereldbeschouwing 
die ook tegen de Traditie inging en de beginselen van vrij-
heid en gelijkheid hanteerde, maar op andere wijze dan de 
Verlichting. De Traditie verloor daarna geleidelijk terrein, 
maar kreeg de definitieve genadeklap in de revolutionaire 
jaren zestig van de vorige eeuw, waarna de wereldbeelden 
en idealen die waren gebaseerd op Verlichting en Roman-
tiek de overhand kregen. In een grondige analyse verdedigt 
Kinneging de opvattingen van de Traditie en bekritiseert 
het moderne denken van vrijheid en gelijkheid dat naar 
zijn mening niet alleen tekortschiet, maar zelfs het geluk 
van de mens en de vrede en harmonie in de maatschappij 
ernstig bedreigt.
Kinneging stelt dat in de Verlichting sprake is van een ont-
aarding van de oorspronkelijke idealen van dezelfde rech-
ten en een zekere welstand voor iedereen. Die ontaarding 

1  De onzichtbare maat, archeologie van goed en kwaad, 
Andreas Kinneging, 2020 Prometheus Amsterdam.

kwam tot uiting door het geloof in ongelimiteerde voor-
uitgang op alle mogelijke gebieden; het verleden was slecht 
en alles kon en moest beter door toenemende kennis. 
Daardoor zouden alle begeertes kunnen worden bevredigd 
en kon optimale vrijheid ontstaan. In die opvattingen gaat 
het in de wereld om produceren en consumeren; een over-
heid moet die bevorderen. Het gevolg is een oppervlakkige 
wereld, een consumptiemaatschappij, waarin genieten en 
doen waar je zin in hebt het hoogste goed zijn. 
Hoewel de Romantiek eveneens de idealen van vrijheid en 
gelijkheid koestert, verstaat ze er iets anders onder. Een 
kernbegrip in de Romantiek is ‘natuur’ in de zin van oor-
spronkelijk en echt. Als zodanig is het een reactie op het 
oppervlakkige streven naar behoeftebevrediging van de 
Verlichting; het gaat niet om produceren en consumeren, 

maar om authen-
ticiteit. Ware vrij-
heid en gelijkheid 
is jezelf kunnen 
ontplooien en 
andere daartoe 
de ruimte geven. 
Kinneging ziet 
de Romantiek als 
een noodzakelij-
ke correctie op 
het verlichtings-
denken, maar 
stelt dat de ro-
mantische opvat-
tingen zelf ook 
problemat isch 
zijn, aangezien 
ze leiden tot een 
radicaal indivi-

dualisme. Er is een te grote gerichtheid van de mensen op 
zichzelf waardoor egoïsme en asociaal gedrag ontstaan.
Verlichting en Romantiek beschouwen een gemeenschap 
als beperkend voor de vrijheid van het individu. We zien 
dat terug in de huidige tijd waarin de gemeenschap als 
natuurlijke leefwereld van de mens wordt miskend; voor 
de moderne mens komt na het individu de staat, die de 
noodzakelijke regelingen treft, en de markt. De gemeen-
schap wordt van oudsher gevormd door in eerste instan-
tie het gezin en de familie, maar ook door de vereniging, 
het dorp, het kerkgenootschap enzovoort. In een gemeen-
schap heersen de waarden en normen van eensgezindheid 
en belangeloze wederzijdse bijstand. Wie het belang van 
gemeenschappen onderkent, zoals steeds meer mensen 
doen, erkent dat markt en staat nodig zijn, maar ziet ook 
in dat die niet overheersend moeten zijn. De mens is ten-
slotte een sociaal wezen en alleen een gemeenschap kan 
de voor hem noodzakelijke geborgenheid geven. Daarvoor 
is wel nodig dat de mensen die de gemeenschap vormen 
dezelfde waarden, normen en opvattingen delen. Dit al-
les betekent dat het in het leven niet alleen gaat om vrij-
heid en gelijkheid; er spelen meer principes. Kinneging 
constateert dan dat de idealen van vrijheid en gelijkheid 
van Verlichting en Romantiek vandaag de dag nog steeds 
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niet volledig zijn gerealiseerd, waardoor ze steeds radicaler 
worden. Dat effect wordt nog versterkt doordat die idealen 
in wezen tegenstrijdig zijn. De ultieme vrijheid is anarchie 
waarin het recht van de sterkste heerst, waardoor chaos en 
wetteloosheid ontstaan. Gelijkheid kan echter alleen door 
een centraal gezag worden afgedwongen. Gelijkheid gaat 
ten koste van de vrijheid van meningsuiting, vereniging, 
religie enzovoort, met als gevolg gecentraliseerde tirannie. 
In onze Westerse samenleving heeft het gelijkheidsideaal 
de overhand gekregen. 
Het mensbeeld van de Traditie wijkt fundamenteel af van 
dat van de Verlichting en haar idealen staan recht tegen-
over de opvattingen over vrijheid en gelijkheid, maar Kin-
neging stelt dat het onjuist zou zijn ze daarom af te wijzen. 
Waar het om gaat is welke opvattingen het beste aanslui-
ten bij de werkelijkheid en beter antwoord geven op de 
vragen des levens. Wat haar mensbeeld betreft maakt de 
Traditie onderscheid tussen wat de mens is en wat die 
zou moeten zijn. Ze legt dus waarden en normen op. De 
Verlichting erkent geen normen; opvattingen over goed 
en kwaad zijn subjectief en er is geen diepere betekenis. 
In het verlichtingsdenken stellen een markteconomie en 
de consumptiemaatschappij mensen het beste in staat hun 
begeertes te bevredigen. Het ideaal is zoveel mogelijk con-
sumeren, en aangezien men nooit genoeg heeft, ontaardt 
het in hedonisme en decadentie. Daarbij geldt weliswaar 
dat andere mensen geen schade mag worden berokkend, 
maar de begeertes worden niet door objectieve waarden of 
normen begrensd. Omdat de mensen hun eigen begeertes 
uiteindelijk vooropstellen, moeten zij afspraken maken in 

het voordeel van iedereen. Daarvoor is een sterk staatsge-
zag nodig om controle uit te oefenen. Uiteindelijk ontstaat 
een koude en harde maatschappij, zonder beleefdheid, 
vriendelijkheid en naastenliefde, gericht op het vergaren 
van zoveel mogelijk eigenbezit. Het verschil in opvattingen 
tussen de Traditie en de Verlichting wordt ook weerspie-
geld in de opvoeding. In de traditie moet de ziel van het 
kind op orde worden gebracht om er een redelijk en ver-
standig mens van te maken. Ouders moeten hun kinderen 
leiden; kinderen kunnen pas vrijheid krijgen als er sprake 
is van redelijkheid. Het gaat om verstandigheid die moet 
worden aangeleerd. 
Voor de Traditie is de bevrediging van de eigen begeertes 
zoals de Verlichting voorstaat het grootse obstakel voor 
een goed leven. In plaats daarvan is hiërarchie een lei-
dend beginsel, op kosmisch niveau met God aan de top, 
op maatschappelijk niveau, waarbij de besten moeten lei-
den en op individueel niveau waar de ziel over het lichaam 
moet heersen. Binnen de ziel heeft dan weer de rede de 
overhand over de wil en de begeertes. De mens heeft van 
nature de neiging zich tegen hiërarchie te verzetten en als 
die niet wordt gehandhaafd, ontstaat chaos. Als de delen 
van de ziel hun plaats kennen, en de rede heeft de over-
hand, dan zijn er harmonie en vrede en streeft heel de 
mens naar het goede. Hebben de begeertes de overhand, 
dan is de mens te veel gericht op het hebben, regeert de 
wil dan willen de mensen belangrijk zijn en streven zij 
naar macht. Iemand die ambitie en doorzettingsvermogen 
heeft kan veel bereiken en dat kan in het voordeel van ve-
len zijn, maar hij kan een gevaar gaan vormen als anderen 
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hem naar zijn idee voor de voeten lopen. Het belang van 
de hiërarchie zien we ook terug in het maatschappijbeeld 
van de Traditie. De mens bij wie de rede het primaat heeft, 
moet heersen; leiding kan alleen worden toevertrouwd aan 
degene die redelijk en evenwichtig is. De meeste mensen 
van de bevolking worden echter gedreven door begeertes; 
die mensen zijn ongeschikt om leiding te geven. Krijgen zij 
toch macht, dan volgt een corrupt en incompetent regime. 
In de maatschappij is hiërarchie dus noodzakelijk en kan 
er van gelijkheid geen sprake zijn. In het verlengde daar-
van speelt ook ‘vrijheid’ in de Traditie geen belangrijke rol. 
Hiërarchie vereist gehoorzaamheid en trouw aan de men-
sen die leidinggeven; vrijheid doet afbreuk aan de onder-
geschiktheid en is slecht voor de maatschappij. Daar staat 
tegenover dat de leider zo goed mogelijk in het belang van 
iedereen moet handelen, waarbij hij zich dient af te vragen 
wat zijn plichten zijn en niet wat zijn rechten zijn.
Natuurlijk heeft het verlichtingsdenken en de technolo-
gische vooruitgang die dat met zich meebracht de maat-
schappij veel welvaart gebracht. Toch twijfelt Kinneging 
over de uiteindelijke gevolgen daarvan en stelt dat nihi-
lisme de uiterste consequentie is van het ontbreken van 
objectieve waarden en normen en het primaat van de ei-
gen begeertes. Het gevolg is het egoïsme van een immore-
le mens die de bevrediging van zijn behoeftes boven alles 
stelt. De traditie kent de objectieve waarde van het ‘Goede’ 
en echt geluk is pas mogelijk als het subjectieve goede sa-
menvalt met het objectief goede. 
Hoewel de Romantiek de bevrediging van begeertes in het 
verlichtingsdenken net als de Traditie afwijst, is er geen 
sprake van terugkeer naar de traditionele waarden. Zoals 
gezegd stelt de Romantiek dat iedereen de vrijheid moet 
krijgen zich volledig te ontplooien. Het leren kennen van 
de eigen ‘ik’ is de hoogste taak van ieder mens. De opvat-
tingen van de Romantiek hebben een aantal consequenties 
voor onze samenleving. In de eerste plaats impliceren ze 
dat dat men ieder mens moet accepteren zoals hij is en in 
zijn waarde moet laten. Tolerantie is dus de norm in een 
open samenleving waarin diversiteit wordt toegejuicht. 
De echte romanticus is echter altijd met zichzelf bezig en 
niet met de wereld om hem heen. Dat egoïsme is volgens 
de romantische opvattingen van zelfontplooiing juist be-
langrijk, maar is niet bevorderlijk voor een harmonieu-
ze samenleving doordat sociale verbanden uiteenvallen. 
De romanticus respecteert ook de natuur en is van me-
ning dat die met rust moet worden gelaten. Idealen zijn 
anti-industrialisatie, duurzaamheid, vegetarisme, verzet 
tegen de bio-industrie enzovoort. Maar in het omarmen 
van die idealen heeft de Romantiek een totalitair karakter 
gekregen; andersdenkenden krijgen niet de kans hun ge-
fundeerde kritiek naar voren te brengen. Dat zien we ook 
in andere vormen van maatschappijkritiek waarmee het 
ecologisch denken doorgaans samengaat. Belangrijke on-
derwerpen zijn gelijkheid van minderheden, vrouwen- en 
genderrechten. 
Met het zich afzetten tegen de Verlichting en haar opvat-
tingen over het individu is de Romantiek doorgeschoten. 
Natuurlijk heeft elk mens unieke eigenschappen, maar ook 
gemeenschappelijke kenmerken, die ook bepalen wat goed 

of slecht voor hem is. Deze opvattingen van de Romantiek 
plaatsen haar tegenover de Traditie die niet zozeer is geïn-
teresseerd in het individu als wel in het wezen der dingen. 
En net als de Verlichting mondt ook de Romantiek uitein-
delijk uit in nihilisme, zij het via een andere weg. De ro-
manticus erkent alleen de eigen maatstaven van de mens; 
die zijn subjectief en relatief ten opzichte van die van an-
dere mensen. Maar als alles relatief is, dan zijn dat ook de 
beginselen van vrijheid en gelijkheid. Dat kan leiden tot 
een besef van nutteloosheid, of tot ongeremd egoïsme dat 
geen rekening houdt met anderen en bij tegenslag omslaat 
in levensmoeheid. 

Het is duidelijk dat Kinneging de grondslagen van de Tradi-
tie stelt boven de idealen van de Verlichting en de Roman-
tiek. Hij meent dat tegenwoordig niemand de fundamen-
tele vraag stelt naar de waarde van vrijheid en gelijkheid, 
tevreden als men is met de heersende cultuur. Maar dat 
is wel belangrijk gezien zijn analyse. De kern van het pro-
bleem is dat er in de moderne opvattingen geen objectieve 
maatstaf bestaat voor ons handelen; er is geen hiërarchi-
sche kosmische orde zoals de Traditie die onderkent met 
een stelsel van waarden en normen, geen objectieve Maat; 
de mens is zelf de maat der dingen. Deze moderne opvat-
ting spoort echter niet met de werkelijkheid, zoals Plato, 
die hetzelfde constateerde in zijn tijd, al onderkende en 
moet dus uitmonden in ellende, zowel voor het individu 
als voor de samenleving. Het idee van het objectief Goede 
en de Maat is gefundeerd in de ideeënleer van Plato die 
ervan uitgaat dat alle dingen een werkelijk bestaande es-
sentie hebben, niet alleen de materiële substanties, maar 
ook de abstracte begrippen. In de ideeënleer neemt de ca-
tegorie van morele ideeën een centrale plaats in en daarin 
het idee van het Goede, de Maat. Individuen zijn wat ze 
zijn door de specifieke essentie die ze delen met anderen 
exemplaren van hun soort en die essentie is belangrijker 
dan de oppervlakkige verschillen die er zijn. Plato’s zie-
lenleer en deugdenleer bouwen hierop voort. Volgens de 
zielenleer moet de rede het primaat hebben over de wil en 
de begeertes. Volgens zijn deugdenleer zijn er vier deugden 
die tot de kern van het menselijke Goede behoren: verstan-
digheid, rechtvaardigheid, matigheid en moed. Het navol-
gen ervan stelt de mens in staat een gelukkig bestaan te 
leiden en maat te houden. 
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Kinneging geeft dan een beschouwing over het Christen-
dom. De grondgedachte van het Christendom is dat de we-
reld in essentie goed is, want zij is gemaakt door een goede 
Schepper die alles zijn juiste plaats heeft toegekend in één 
overkoepelende hiërarchische orde die de hiërarchische 
orde van de (Platoonse) ideeën nastreeft. De mens neemt 
in die schepping een bijzondere plaats in door zijn ver-
stand, dat hem daarmee een bijzondere verantwoordelijk-
heid ervoor geeft, maar hij is ondergeschikt aan God. Het 
probleem is echter dat de mens hoogmoedig is en meer wil 
zijn en meer wil hebben dan hem toekomt. Deze ondeug-
den zijn wezenskenmerken van de mens en daarom zijn 
vrijheid en gelijkheid zijn ideaal. Hij denkt dat hij gelukkig 
zal zijn als hij vrij en gelijk is, maar het tegenovergestelde is 
het geval. De heerschappij van hoogmoed en hebzucht lei-
den juist tot gezwoeg, verdriet en pijn. De mens is geneigd 
tot het kwade (in de zin van het ontbreken van het goede), 
maar hij kan ook tot op zekere hoogte een goed mens zijn. 
Tot op zekere hoogte aangezien de mens onvolmaakt is en 
nooit het hoogste goed kan bereiken. De enige weg voor de 
mens om uit de ellende van de ondeugden en het kwade te 
komen is de liefde voor zichzelf op te geven en te kiezen 
voor de liefde voor God. Hij moet bereid zijn zichzelf niet 
voorop te stellen en zich op te offeren voor de ander en het 
Goede, het Ware en het Schone die een objectieve maat in 
de werkelijkheid vormen, dus voor Gods Wil. De Christen 
leeft in de hoop ooit voor zijn goede gedrag (in het hierna-
maals) te worden beloond. Hij moet het goede echter niet 
doen in de hoop op beloning, maar omwille van het Goede 
zelf en niet uit eigenbelang. Het Goede staat hoger dan ons 
geluk. Als de wereld werkelijk beoogd is als iets goeds, is dit 
de enige weg en waarheid. 
In de Christelijke wereldbeschouwing worden de Griekse 
filosofie en het Bijbelse erfgoed bij elkaar gebracht; de Tra-
ditie is een Platoons Christendom. Augustinus is daarvan, 
vanuit een Platoons perspectief, de grondlegger, Thomas 
van Aquino heeft haar vervolmaakt. Kinneging besluit met 
de constatering dat de diepte en rijkdom van het Christen-
dom erg groot zijn en dat het moderne denken van Verlich-
ting en Romantiek daar maar pover en schraal bij afsteken.

Evenals Kinneging ziet Jonathan Sacks in zijn boek ‘Mo-
raal’2 de oorsprong van de veranderende opvattingen die 
leidden tot ontkenning van objectieve morele normen in 
de Verlichting. Hij constateert dat vanaf de negentiende 
eeuw het ‘ik’ het primaat kreeg, waardoor de objectieve 
en gedeelde moraal veranderde in een subjectieve moraal, 
naar persoonlijke smaak, dus zonder overeengekomen 
principes en objectieve waarheden. Daardoor groeide het 
individualisme en werd wat mensen persoonlijk aanging 
overgelaten aan de staat. De grote omslag vond plaats door 
de liberaliseringsmaatregelen van de jaren zestig die een 
samenleving voortbrachten die niet werd gesteund door 
bepaalde leidende, gemeenschappelijk gedragen denkbeel-
den en waarin geen gedeelde morele code als bindmiddel 

2  Moraal, Jonathan Sacks, 2020 KokBoekencentrum, 
Utrecht

fungeerde. Deze verandering werd nog versterkt door de 
technologische revolutie van de jaren negentig. Het model 
van ultieme vrijheid leidt echter tot eenzaamheid, kwets-
baarheid en nihilisme, terwijl we elkaar nodig hebben om 
echt mens te zijn. In het Westen is men de afgelopen vijf-
tig jaar vergeten dat een vrije samenleving niet alleen door 
een markteconomie en een liberaal-economische politiek 
in stand kan worden gehouden. De markt heeft ons wel-
vaart gebracht, maar we moeten niet denken dat de markt 
alles is wat we nodig hebben. We hebben een gemeen-
schappelijke moraal nodig, waardoor we betrokken zijn bij 
het welzijn van anderen en rekening houden met wat goed 
is voor iedereen. De markt garandeert geen gelijkheid, ver-
antwoordelijkheid en integriteit en stelt mensen bloot aan 
de verleiding het eigen belang te laten prevaleren. 
Sacks ziet de verschuiving van ‘wij’ naar ‘ik’ als een nega-
tieve cultuuromslag met als belangrijkste indicatoren het 
vergroten van tegenstellingen in de maatschappij, het 
toenemend gebrek aan persoonlijk geluk, de toenemende 
ongelijkheid in de samenleving als gevolg van het voortdu-
rende streven naar economische groei waarbij de menselij-
ke maat uit het oog wordt verloren en ten slotte de aanval 
op de vrijheid van meningsuiting. Hij legt niet, zoals Kin-
neging nadruk op de fundering van de moraal. Hij ziet mo-
raal als een systeem dat is gebaseerd op een netwerk van 
dezelfde waarden, normen, voorschriften, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en gewoontes. Dat systeem maakt 
dat we kunnen samenleven zonder te kijken naar kosten 
en baten en zonder dat dwang hoeft te worden uitgeoe-
fend. Daardoor kijken we niet alleen naar wat goed is voor 
onszelf, maar ook naar wat goed is voor anderen. Door de 
versterking van het ‘ik’ ten koste van het ‘wij’ is de bereid-
heid elkaar bij te staan en mensen in nood te helpen gro-
tendeels verloren gegaan, maar zij bestaat nog in religieuze 
gemeenschappen. 
Volgend op zijn analyse geeft Sacks ons een aantal noties 
mee, waaruit ik een greep doe. Hij stelt dat men om volle-
dig mens te zijn directe ontmoetingen met andere mensen 
nodig heeft; pas dan ontstaat echte communicatie. Door 
spreken en luisteren in een subtiele uitwisseling van ge-
dachten en emoties leren we denken in termen van ‘wij’ en 
ontstaat een moreel leven. Sociale media kunnen deze per-
soonlijke relaties niet vervangen. Het gezin, als hoeksteen 
van de samenleving, is wezenlijk voor ontwikkeling van de 
moraal door de wederzijdse liefde en bevordering van het 
wij-gevoel. In het gezin leren de kinderen de gevoelighe-
den van relaties en de waarden die van belang zijn in de 
maatschappij. Sacks observeert dat tegenwoordig alles wat 
samenkwam in het gezin uit elkaar is getrokken. Daarmee 
verdwijnt uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid voor 
de opvoeding. Hij is ook van mening dat een identiteits-
politiek die zaken als religie, etniciteit, gender en seksuele 
geaardheid benadrukt, tot mislukken is gedoemd, aan-
gezien die niet leidt tot integratie, maar tot intolerantie. 
Hierdoor valt de maatschappij uiteen in zichzelf isoleren-
de, niet-communicerende groepen. Een uitweg uit deze 
problematiek is het benadrukken van de samenleving met 
gemeenschappelijke waarden en normen, goede onderlin-
ge relaties, wederzijds respect en het recht op anders-zijn. 
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Diversiteit is verrijkend, mits die hand in hand gaat met 
een gemeenschappelijke nationale identiteit; een more-
le maatschappij met gedeelde waarden en normen. Ten 
slotte schenkt Sacks veel aandacht aan de communicatie 
tussen mensen, waarin tegenwoordig veel veranderingen 
optreden. Kenmerkend is het gebrek aan respect voor 
waarheid en fatsoen. Door het ontbreken van een gemeen-
schappelijke en objectieve morele code is er geen rem om 
de waarheid geweld aan te doen. Er is een kakofonie van 
leugens, halve waarheden en verdraaiing. Waarheid is ech-
ter geen relatief begrip; echte waarheid bestaat en is nodig 
voor onderling vertrouwen. Het waarheidsprincipe is te-
rug te voeren op de Christelijke overtuiging, die ook Plato 
had, dat God de waarheid is. Zonder waarheid en vertrou-
wen is er geen echte samenleving mogelijk. Mede door het 
verlies van waarheid als waarde heersen tegenwoordig op 
universiteiten gebrek aan tolerantie en respect voor afwij-
kende meningen. Er is sprake van morele chantage onder 
het motto ‘als je niet aan de kant van het slachtoffer staat, 
ben je een onderdrukker. Degenen die hun eigen stand-
punt willen verdedigen tegen de heersende opvattingen 
worden verketterd of ontslagen. Universiteiten zijn geen 
vrijplaatsen meer voor het zoeken naar de waarheid in een 
open debat. Echte vrijheid is echter mensen te zeggen wat 
ze niet willen horen. 
Na zijn observaties gaat Sacks ten slotte nog nader in op 
moraal en religie. Hij stelt dat in tegenstelling tot de heer-
sende opvattingen er wel degelijk een objectieve moraal 
bestaat die is gefundeerd in het Joods/Christelijk geloof. 
Wat ons als mensen onderscheidt van andere levende 
wezens is ons zelfbewustzijn dat ons tot morele wezens 

maakt en dat onze verantwoordelijkheid en vrijheid om 
keuzes te maken benadrukt. We kunnen nee zeggen als we 
weten dat ons handelen anderen nadeel zal berokkenen. 
Sterker nog, we kunnen zin geven aan ons leven als door 
ons toedoen anderen het goed hebben. In een wereld die 
wordt gedomineerd door het eigen ik zal de zinloosheid 
toeslaan. Er is een morele gemeenschap nodig om een sa-
menleving te vormen als tegenhanger van de staat; de staat 
kan geen waardigheid, fatsoen en verantwoordelijkheid 
voor haar burgers creëren. Zonder morele gemeenschap 
is er strijd om macht en twistziek, agressief gedrag, maar 
geen samenwerking. Om moreel te kunnen zijn moeten 
we ons verplichten aan een morele gemeenschap en -code 
en daarnaar handelen, ook als ons dat niet goed uitkomt. 
Religies voegen echt iets toe aan de samenleving, ongeacht 
de grondslagen ervan. Religies vormen gemeenschappen, 
bevorderen gezagsgetrouwheid en helpen ons na te den-
ken over de gevolgen van ons handelen voor de langere ter-
mijn. Religie verlost ons uit de eenzaamheid en helpt ons 
om ons open te stellen voor anderen. Ten slotte: moraal 
is belangrijk omdat voor ons mensen relaties kostbaar en 
omdat contacten met anderen minder confronterend zijn 
als ze plaatsvinden volgens een gedeelde gedragslijn van 
fatsoen en wederkerigheid. Moraal leert ons dat er betere 
manieren van leven zijn dan die waarin we onze behoeften 
maximaal bevredigen.

Het boek van Kinneging is vooral beschouwend van aard 
en goed gestructureerd; hij kenschetst het ook als een stu-
dieboek dat zich niet leent voor oppervlakkige lezing. Zijn 
beschrijving van wat er schort aan de huidige tijd is zeer 
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herkenbaar en doordat hij man en paard durft te noemen is 
zijn kritiek een verademing om te lezen in een tijd waarin 
bijna niemand zich nog durft uit te spreken. Zijn behande-
ling van het gedachtegoed van Plato en van de geschiede-
nis van het Christendom, vraagt wat meer inspanning van 
de lezer, maar is de moeite waard en verhelderend als basis 
voor zijn kritiek op de huidige tijd. Jonathan Sacks gaat in 
zijn boek, vanuit eenzelfde observatie over wat er mis is 
in de maatschappij en erkenning van het bestaan van een 
objectieve moraal, meer in op de praktijk van alledag. De 
lijn van zijn betoog is niet altijd scherp, mede doordat hij te 
pas en te onpas andere schrijvers citeert zonder dat het iets 
toevoegt en doordat hij nogal eens in herhalingen vervalt. 
Het verschil in stijl laat zich mogelijk verklaren doordat 
Kinneging hoogleraar rechtsfilosofie is en Sacks filosoof 
en opperrabbijn die gewend is mensen toe te spreken. Hoe 
dan ook, het beeld van de tegenwoordige tijd is niet zo 
zwart als Kinneging lijkt te schetsen, maar er is naar mijn 
mening ook geen reden voor het grenzeloze optimisme dat 
Sacks aan het eind van zijn boek tentoonspreidt, wanneer 
hij stelt dat het allemaal weer goed kan komen. De proble-
men die beide schrijvers constateren, bestaan wel degelijk 
en iedereen kan zich voorbeelden uit eigen ervaring voor 
de geest halen. Er is in onze maatschappij zeker sprake van 

individualisme waardoor mensen alleen oog hebben voor 
hun eigenbelang. Consumeren, zoveel mogelijk bezit ver-
garen en op vakantie gaan, zijn het enige wat telt, want je 
moet zoveel mogelijk genieten. Contacten zijn oppervlak-
kig, er is geen diepgang (alleen maar ‘lullen en lachen’ in de 
woorden van Kinneging), de waarheid is niet van belang en 
kennis kun je opdoen door de ongefundeerde mening van 
anderen op de sociale media over te nemen. Dat spaart je 
de moeite je zelf ergens in te verdiepen. Hoewel het nut van 
de sociale media onmiskenbaar is, zijn zij ook het middel 

om iemand helemaal kapot te maken, zonder dat iets als 
een geweten dat verhindert; de ander, die je toch niet ziet, 
doet er immers niet toe. De beperkingen die nodig zijn om 
de coronacrisis het hoofd te bieden, worden door velen als 
een te grote beperking van de eigen vrijheid opgevat, daar-
mee ontkennend dat het probleem alleen door naleven van 
de opgelegde regels en door solidariteit kan worden opge-
lost. De coronacrisis heeft echter ook veel voorbeelden van 
gemeenschapszin en mededogen laten zien. Dat toont aan 
dat er nog genoeg mensen zijn die wel gemeenschapszin 
hebben, die wel volgens een objectieve moraal handelen en 
begaan zijn met het lot van de medemens. 
Je kunt met de schrijvers van mening verschillen over het 
belang van een religie (waartoe Kinneging ook de Islam 
rekent) om tot een objectieve, traditionele moraal te ko-
men en het wij-gevoel te laten prevaleren boven ongeremd 
individualisme. In ieder geval kun je stellen dat religies 
ook gemeenschappen vormen waarvan de leden dezelfde 
waarden, normen en opvattingen hanteren. Het belang 
van grote of kleine gemeenschappen die het wij-gevoel sti-
muleren kan niet genoeg worden benadrukt. 
Defensie vormt zo’n gemeenschap van gedeelde waarden, 
normen en gedragsregels; ze worden met de paplepel in-
gegeven en bevorderen de teamgeest. Zonder teamgeest 
is operationele inzet ondenkbaar. Ook onze Vereniging is 
van belang als een echte gemeenschap voor haar leden of 
in bredere zin voor Defensie en zelfs daarbuiten voor de 
maatschappij. Binnen onze Vereniging vanuit het bestuur 
en vooral binnen de afdelingen, zullen leden uit kameraad-
schap en wederzijds vertrouwen voor elkaar zorgen en el-
kaar helpen, letterlijk tot het einde toe, of steunen in prak-
tische zaken als je nog actief dienend bent of een loopbaan 
buiten Defensie zoekt. Het saamhorigheidsgevoel zorgt in 
de ware zin des woords voor ver-eniging, het vormen van 
één gemeenschap die haar leden in staat stelt actief deel 
te nemen aan of betroken te blijven bij activiteiten. Leden 
zijn daardoor ook bereid taken te vervullen die noodzake-
lijk zijn voor (het voortbestaan van) de Vereniging, zonder 
dat zij daarvoor een tegenprestatie of beloning verwach-
ten; het wij-gevoel staat voorop. In bredere zin dragen de 
doelstellingen van onze vereniging van kameraadschap, 
traditiehandhaving en het bevorderen van het vakman-
schap bij aan het welbevinden van de mensen binnen een 
eenheid, aan het vertrouwen in eigen kunnen en aan het 
gevoel deel uit te maken van een bijzondere gemeenschap 
en daarmee aan de operationele inzetbaarheid van de een-
heid. Buiten Defensie kan onze Vereniging de maatschap-
pij een spiegel voorhouden door bij haar activiteiten te 
tonen hoe waardevol vereniging is, dat wil zeggen wat het 
belang is van handelen vanuit gemeenschappelijke nor-
men, waarden en overtuigingen en rekening houdend met 
elkaar. Wij kunnen laten zien in onze externe contacten 
wat het betekent je in alle omstandigheden, dus ook als het 
je niet goed uitkomt, te gedragen volgens een objectieve 
moraal en niet alleen uit te zijn op eigenbelang, nog afge-
zien van de officierseed of -gelofte die ons ook tot leidraad 
dient. Dat klinkt idealistisch, maar als officier hebben wij 
tenslotte ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
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Militairen zijn Trouw, Gehoorzaam 
en Onderworpen. Daar hebben ze een 
eed over afgelegd en die eed betekent 
veel omdat die ook geldt als ze ge-
vraagd worden om het hoogste offer 
te brengen. 

Militairen komen niet snel in de pu-
bliciteit om bij het beleid van de Ne-
derlandse regering kanttekeningen 
te plaatsen. Als ze dat wel doen zou 
iedereen zich achter de oren moeten 
krabben. 

Staat, Volk en Krijgsmacht zijn een 
drie-eenheid. Helaas lijkt het dat 
sommigen dat vergeten zijn, ik hoop 
dat deze duidelijke en unieke bood-
schap dat besef weer terugbrengt. Met 
boter bij de vis!!

Er is inderdaad iets bijzonders ge-
beurd de afgelopen weken. De vier 
Commandanten van de Operatione-
le Commando’s, de Koninklijke Ma-
rine, de Koninklijke Landmacht, de 
Koninklijke Luchtmacht en de Ko-
ninklijke Marechaussee hebben zich 
laten interviewen door een landelijk 
nieuwsblad. 

De scheidend Commandant der 
Strijdkrachten, Admiraal Bauer ver-
scheen live in het gezaghebbende dis-
cussieprogramma Buitenhof.

Hun boodschap was luid en duidelijk. 
De Nederlandse Krijgsmacht staat er 
slecht voor. We kunnen niet voldoen 
aan onze grondwettelijke taken en 
we verzaken onze internationale ver-
plichtingen. 

Deze boodschap is duidelijk en daar 
wil ik niets aan af doen. Er is echter 
nog iets heel ernstigs aan de hand. 
Er ontstaat namelijk een manier van 
denken over een zogenaamde nieu-
we vorm van oorlogsvoering die mis-
schien nog wel gevaarlijker is voor het 
voortbestaan van een Krijgsmacht 
dan en te klein budget.

Veel theoretici trekken op dit moment 
de gewapende strijd het virtuele en 
cognitieve domein in. Oorlog is niet 
meer het “maximaal toepassen van 
geweld” als laatste redmiddel als alle 
andere machtsmiddelen van een staat 
niet meer effectief zijn. Nee, oorlog 
bestaat nu uit het gebruik van infor-
matie, zelfs “het vechten met infor-
matie” om de wil van een tegenstan-
der te beïnvloeden en op die manier 
het pleit te beslechten.

Als u de Defensievisie 2035 goed leest, 
ook tussen de regels, dan gloort deze 
opvatting al aan den einder. Het is 
natuurlijk ook een zeer aantrekke-
lijke opvatting voor al diegenen die 
een Krijgsmacht en gewapende strijd 
sowieso uit den boze vinden. Dit zou 
kunnen leiden tot die o zo gewenste 
schone oorlog. Geen of weinig slacht-
offers, geen collateral damage, geen 
schendingen van het oorlogsrecht, 
geen jarenlange problemen met aan 
PTSS leidende militairen, ideaal!!
Het is zondermeer een feit dat voor-
noemde theoretici zich niet alleen 
buiten Defensie bevinden. Ook bin-
nen de eigen gelederen kunnen we ze 
vinden en vaak op invloedrijke posi-
ties.

Het lastige van kritiek leveren op dit 
soort opvattingen is dat je onmid-
dellijk in de hoek gezet wordt van de 
“oude denkers”, van “leden van het 
hoofdbestuur tot behoud van de door-
braaksector”, daar is weinig aan te 
doen. In deze tijd van Fake News, So-
ciale media, Cyber, Hacking en ander 
digitaal ongemak is het zeer aantrek-
kelijk om ook oorlog dan maar vanuit 
dat perspectief te gaan bekijken.
De modus operandi van oorlog is ech-
ter het toebrengen van onnoemelijk 
veel leed. Zowel aan de vijand, als aan 
de civiele omgeving maar ook aan je-
zelf. Oorlog wordt niet gewonnen. In 
een oorlog zijn alleen verliezers, als er 
al iets overwint dan is dat het besef 
dat er andere manieren moeten zijn 
om de meningsverschillen tussen sta-
ten en andere partijen op een andere 
manier te overbruggen dan door ge-
wapende strijd.

TROUW, GEHOORZAAM EN ONDERWORPEN

- TEUN TZU - 

Oorlogen worden niet gewonnen 
en ook niet verloren. Ze worden 
beëindigd. Ze kennen dus geen 
overwinnaars en ook geen verlie-
zers.
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CONVOCATIE
OPROEP VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING VOA 2021

Op grond van het bepaalde in artikel 20 t/m 23 van de statuten van onze vereniging en gebruik makend van 
de Tijdelijke wet COVID-19 roep ik namens het bestuur, het erelid, de leden, donateurs en begunstigers op 
tot het digitaal bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, om 14.00 uur op 21 mei 2021.

TOELICHTING
Om de verspreiding van het coronavirus te beperken en 
gelet op de gemiddelde leeftijd van onze leden, acht het 
bestuur het niet wenselijk om een fysieke jaarvergadering 
te houden zoals gebruikelijk. Daarom is gebruik gemaakt 
van de Noodwet COVID-19 die toestaat tijdelijk af te wij-
ken van wettelijke en statutaire bepalingen die gelden voor 
het houden van fysieke vergaderingen. De noodwet biedt 
tevens de mogelijkheid om van bepaalde termijnen af te 
wijken. Hiermee wordt voorkomen dat er twijfel bestaat 
over de rechtsgeldigheid van genomen besluiten indien 
een vergadering niet verloopt volgens de wet en de statu-
ten van onze vereniging.
De stukken voor de jaarvergadering zijn gepubliceerd op 
www.voaweb.nl. Indien u niet over internet beschikt of 
geen toegang heeft tot de website kunt u deze opvragen bij 
de secretaris van de vereniging (tel 06-27118080 of m.van-
weerd@kpnmail.nl ). Mocht een lid niet optimaal hebben 
kunnen deelnemen aan de virtuele jaarvergadering dan 
zijn de genomen besluiten op basis van de Noodwet CO-
VID-19 toch rechtsgeldig. De vergadering wordt technisch 
ondersteund door het Vuursteuncommando. De voorzit-
ter, secretaris en penningmeester zijn daarbij aanwezig. 
Ingelogd kan worden vanaf 13.00 uur. Bij de aanvang van 
de digitale ALV zal de voorzitter de werkwijze en proce-
dure toelichten. Op de dag zelf kunt u in noodgevallen de 
VOA bereiken op 06-27118080.

AANMELDING
De jaarvergadering zal uitsluitend digitaal te volgen zijn. 
Als u de digitale vergadering wilt bijwonen, dient u zich 
uiterlijk 14 mei 2021 aan te melden bij m.vanweerd@kpn-
mail.nl . Op het mailadres waarmee u zich aanmeldt, ont-
vangt u ook tijdig de link voor toegang tot de digitale ALV. 
Er zal een beperkte mogelijkheid zijn voor een chatfunctie 
tijdens de vergadering.

HET STELLEN VAN VRAGEN 
Leden kunnen via een vragenformulier vragen aan het be-
stuur stellen over onderwerpen die op de agenda staan van 
de ALV en over algemene onderwerpen. Dit formulier kan 
per e-mail worden gestuurd aan m.vanweerd@kpnmail.nl 
of schriftelijk per post aan Secretaris VOA, Van Ewijkweg 
29; 6861ZC Oosterbeek. De gestelde vragen dienen 7 mei 
2021 in het bezit te zijn van de secretaris.

HET STEMMEN
Het stemrecht kan worden uitgeoefend tijdens de digita-
le ALV. De voorzitter zal steeds tijdig aangeven wanneer 
de stemming is geopend en wordt gesloten. De procedu-
re stemmen tijdens de vergadering zal ook nader worden 
toegelicht tijdens de vergadering. Als u de digitale verga-
dering niet bijwoont kunt u gebruikmaken van het stem-
formulier. Het formulier dient te worden verzonden aan 
m.vanweerd@kpnmail.nl of per post aan Secretaris VOA, 
Van Ewijkweg 29; 6861ZC Oosterbeek en uiterlijk in het 
bezit te zijn van de secretaris op 20 mei 2021.

UITSLAG STEMMING 
Het resultaat van de stemming is een optelsom van de digi-
tale stemming en de ontvangen stemformulieren per post. 
De uitslag wordt uiterlijk 28 mei 2021 per e-mail gestuurd 
naar deelnemers aan de digitale vergadering én de leden 
van de ledenraad en per e-mail / post naar de leden die 
stemden per post. De leden van de ledenraad wordt ver-
zocht hun leden te informeren. 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA 
2021
1. Opening;
2. Mededelingen van de voorzitter;
3. Vaststelling van de notulen van de 73ste algemene le-

denvergadering; (stemming 1) 
4. Gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2020:
5. Jaarverslag van de secretaris; 
6. Jaarverslag van de penningmeester en jaarrekening; 
7. Verslag van de kascommissie 2020; 
8. Dechargeverlening leden bestuur voor het gevoerde 

beleid. (stemming 2) 
9. Begroting 2021; (stemming 3) 
10. Benoeming van drie leden en een reserve lid van de 

kascommissie 2021; (stemming 4) 
11. (Her) benoemingen; (stemming 5)
12. Verenigingstijdschrift Sinte Barbara en VOAWeb.nl;
13. Vaststellen afdeling voor de organisatie van de algeme-

ne ledenvergadering 2022 (Oldebroek) en 2023 (Gel-
derland); 

14. Rondvraag / Beantwoording vragen van leden;
15. Sluiting.
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UITREIKING OFFICIERSKRUIZEN 2020

Net als op vele andere plaatsen binnen Defensie, zijn op maandag 7 december 2020 op de Legerplaats bij 
Oldebroek (LbO) de Officierskruizen uitgereikt.

Foto’s: Tlnt V.I. (Victor) van 
der Griendt 
Tekst: Mevrouw A.M.J. (Anke) Dijk-
huizen

Een zeer beperkt gezelschap, vanwege 
alle COVID-19 maatregelen, was op 
deze ochtend bijeen in de Officiers-
cantine voor deze jaarlijkse traditie, 
dat symbool staat voor trots en eer. 
Commandant VuursteunCommando 
(VustCo), Kolonel Hoefsloot, over-
handigde het onderscheidingsteken 
voor langdurige dienst als officier aan 
de te decoreren officieren. 
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De toespraak door Kolonel Hoefsloot

Geachte familie en relaties van de hier aangetreden decorandi, C-JISTARC Kol Jos Brouns, overige militai-
ren en zojuist gedecoreerde officieren.

Van harte welkom bij deze bijzonde-
re bijeenkomst, vandaag in een zeer 
select gezelschap (u kent de reden), 
ter gelegenheid van de uitreiking van 
het Onderscheidingsteken voor Eer-
volle Langdurige Dienst als officier.
Deze onderscheiding, doorgaans 
het Officierskruis genoemd, is een 
militaire onderscheiding die wordt 
uitgereikt aan officieren in de Ne-
derlandse krijgsmacht die ten min-
ste 15 jaar actief officier zijn. Elke 
vijf jaar daarna ontvangt de officier 
een nieuw cijfer bij 20, 25, 30, 35 en 
tegenwoordig zelfs bij 40 jaar dienst 
als officier.

De onderscheiding werd op 19 no-
vember 1844 ingesteld door koning 
Willem II en wordt sindsdien uitge-
reikt op zijn verjaardag, 6 december. 
Omdat tijdens deze uitreikingen 
in het officiersverblijf traditioneel 
een glaasje jenever werd genuttigd, 
wordt ze ook wel het Jeneverkruis 
genoemd. Dat is ook de reden dat 
we naast het Officierskruis of de cij-
ferwisseling de decorandi ook een 
fles jenever aanbieden.

De reden van de instelling van het 
Officierskruis is alles behalve fees-
telijk. In de jaren ’30 en ’40 van de 
negentiende eeuw verkeerde Neder-
land in een economische malaise.
Dat had ook in die tijd consequen-
ties voor de krijgsmacht. Er werd 
fors bezuinigd. 
• Het halveren van het aantal 

vlagofficieren bij de marine;
• Het afschaffen van twee regimen-

ten infanterie en een deel van de 
cavalerie;

• Het bezuinigingen op salarissen 
leidde tot een sfeer van “alge-
meen misgenoegen” over het 
gebrek aan maatschappelijk aan-
zien voor officieren en de geringe 
kansen op bevordering in een op 
handel gerichte natie.

Daarbij waren de salarissen zo laag 
dat een luitenant, een rang die velen 
van hun twintigste tot hun veertig-
ste bekleedden, niet met fatsoen 
kon trouwen en ook ongehuwd 
moeite had om rond te komen.
Om de Nederlandse officieren toch 
een blijk van waardering te kunnen 
geven, stelt de Koning dit onder-
scheidingsteken in als beloning voor 
eervolle en langdurige diensttijd.

Gelukkig is er in de loop van de tijd 
wel wat veranderd aan de salarissen 
van officieren, daarnaast doorloop je 
de rang van luitenant ook niet van 
je 20e tot je 40e en als ik zo om me 
heen kijk is het een aantal van de 
aanwezige ook gelukt om te trou-
wen voor hun 40e. Desalniettemin 
houden we deze traditie graag in ere 
en besteden we er gepaste aandacht 
aan, ook al is het dit jaar minder dan 

gebruikelijk. Ik wil daarom mevrouw 
Schotmeijer-Pennington, mevrouw 
Hoogsteen-Smykova en de heer 
Pijnappel bijzonder danken voor hun 
aanwezigheid bij deze door de CO-
RONA geplaagde ceremonie. Fijn 
dat u vandaag bij ons wilde zijn!

Rest mij vanaf deze plaats de deco-
randi nogmaals van harte te felicite-
ren. Tot slot wil ik nu alle aanwezi-
gen graag de gelegenheid geven om 
de decorandi – COVID-proof – te 
feliciteren.

Dank voor uw aandacht.

16

Nieuws van het Wapen



STOKOVERDRACHT AFDELINGS ADJUDANT
Op 9 oktober 2020 vond de stokoverdracht plaats van 
adjudant Klaas Bootsma aan adjudant Jan de Vries op de 
Luitenant-kolonel Tonnetkazerne (LtK). De vereenvou-

digde ceremonie werd uitgevoerd in aanwezigheid van 
Kolonel Hoefsloot (C-VustCo) en Luitenant-kolonel Ten 
Horn (C-41 Afd Artillerie). 

Vanwege de quarantaine van de afdelingscommandant 
was hij hierbij virtueel aanwezig.
Ondanks de beperkte aanwezigheid van belangstellen-
den (de bekende COVID-19 maatregelen) werd het toch 
een stijlvolle ceremonie.

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

KOLONEL ROELEN, DE NIEUWE COMMANDANT 
VUSTCO

Commandant van het Vuursteun 
Commando en commandant van het 
Korps Veldartillerie. Vanaf 1 januari 
2021 is de eer aan mij om dit te mogen 
zijn. Weer bij het VustCo en binnen 
de vuursteun werken voelt als thuis-
komen. ‘Thuis’ begon voor mij in 1991 
toen ik als commandant gevechtsbat-
terij bij 154 Afd VA werd geplaatst en 
bij het Korps Veldartillerie werd beë-
digd. De artillerie biedt de combinatie 
van technologie en leidinggeven aan 
mensen en dat sprak mij toen aan, en 
nu nog steeds. Sindsdien heb ik vele 
functies binnen ons wapen vervuld en 
is er veel met ons wapen veranderd. In 
1991 waren we een groot en machtig 
wapen. De artillerie was de koning op 
het slagveld en de landmacht beschik-
te over artillerie op brigade, divisie 
en legerkorps niveau. Voor een groot 
deel zijn we dat allemaal kwijtgeraakt, 
maar recent internationale militaire 
operaties herbevestigen deze histo-
rische rol. Zo worden ervaringen uit 
het verleden weer actueel. Ons wapen 
heeft mij de kans geboden om zowel 
aan de voorzijde als achterzijde van 
de kogelbaan, en op de verschillende 
niveaus, van peloton tot batterij, afde-
ling/bataljon en brigade, ervaringen 
op te doen. Als artillerieofficier word 
je vanaf het begin bewust gemaakt 

van onze rol, de vuursteun, in het 
grotere geheel. Dit aangeleerde ver-
mogen om in grotere verbanden te 
denken en functioneren bleek voor 
mij heel waardevol in latere functies 
in het hoofdkwartier van de land-
macht, op het ministerie van Defen-

sie, en ook in NAVO- en VN-hoofd-
kwartieren in internationale missies. 
Het gaf mij ook de basis om als S3 van 
een Nederlandse afdeling artillerie in 
een NRF-brigade te functioneren en 
als afdelingscommandant leiding te 
kunnen geven aan een multinationale 
afdeling in een VJTF-brigade. In alle 
functies staat voor mij steeds het vor-

men van mensen centraal: de mens is 
ons grootste goed en maakt het ver-
schil. Het streven is altijd om goed 
te zijn en nog beter te worden. Offi-
cieren vervullen hierin de voortrek-
kersrol. Ons vakblad Sinte Barbara 
kan ons ondersteunen en inspireren 
om onze voortrekkersrol waar te ma-
ken en te bevestigen. We moeten ons 
hiervan bewust zijn en continu actief 
invulling geven aan deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Alleen samen 
kunnen wij ervoor zorgen dat wij en 
onze mensen in de continue verande-
rende wereld vakmensen worden, zijn 
en blijven en daarmee de artillerie en 
de landmacht relevant houden. Deze 
verbondenheid leidt tot kameraad-
schap, en dat is heel krachtig. De ver-
slagen in dit blad van de activiteiten 
van onze jonge en oudere collega’s la-
ten dat zien. Ik daag jonge en oudere 
collega-officieren uit om mee te den-
ken hoe wij onze officieren, onderoffi-
cieren en manschappen in de huidige 
omstandigheden nog beter kunnen 
maken. Deze introductie geeft u een 
eerste indruk wie ik ben. Als u meer 
details over mij, mijn loopbaan, mijn 
privé-situatie of mijn ideeën wilt we-
ten, kom dan maar een keer koffie 
drinken. Dan kunt u mij ook meteen 
uw ideeën vertellen. Tot binnenkort.
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UITREIKING HERINNERINGSMEDAILLES

Op 12 februari hebben 78 collega’s een herinneringsmedaille ontvangen voor hun uitzending naar Litouwen in 
het kader van enhanced Forward Presence. Een andere uitreiking dan gebruikelijk. In kleinere groepen, op af-
stand van elkaar en zonder thuisfront of andere aangetreden troepen. Dat maakt de waarde en het symbool 
waar de medaille voor staat niet minder. Onze mensen hebben uitstekend werk verricht in de diverse rollen 
die ze hebben vervuld tijdens de uitzending. Dit verdient waardering en respect.

Het grootste deel van de medaille ontvangers bestond uit 
personeel van rotatie 2020-1: Nagenoeg de hele Abt van 41 
Afdeling Artillerie, een aantal mensen van de afdelingsstaf 
en een aantal collega’s van 431 herstelpeloton.
Daarnaast hebben ook een aantal personen die nu ge-
plaatst zijn bij het Vuursteun Commando een medaille 
ontvangen voor hun uitzending naar Litouwen met een 

andere eenheid.
Fijn dat we onze mensen de waardering hebben kunnen 
geven die ze verdienen.
Ook veel dank en respect richting het thuisfront voor de 
steun aan onze mannen en vrouwen.
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Recalibrating sensory requirements? 1

COUNTERFIRE OPERATIONS AGAINST PEER COM-
PETITORS

The involvement of Russian military forces in the illegal annexation of the Crimea in 2014 has had serious 
implications for NATO and Western military focus areas. Western nations – up to then primarily involved in 
peace enforcing/keeping missions – renewed their focus on combat operations against (near) peer adversa-
ries.2 

 Within the physical domain particularly the use of indirect fires was perceived as startling; widely 
available reports and pictures left little to the imagination.3 In one of these attacks, near Zelenopillya on 11 
July 2014, Ukraine’s Ministry of Defence confirmed 19 personnel killed and 93 wounded.4 Allegedly, approxi-
mately 80 percent of the losses in the Donbass area were caused by indirect fire.5 RAND branded the Russian 
tactics with emphasis on massed indirect fires as the ‘new’ Russian way of warfare.6 Russia reportedly values 
long-range strike weapons combined with ISR-means, decentralizing artillery to tactical levels, and integra-
ting firepower into anti-access/area denial (A2AD).78

“Norwegian artillery under the northern lights. Modern CF operations face a closely tied to-step dilemma for force-commanders: when 
to initiate active sensors and when to engage.” Photo: Forsvaret, Ole-Sverre Haugli
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 Facing a (near) peer adversary keen on using artillery on a massive scale raises the question of how to 
defend against these tactics. Can an adversary’s artillery be countered, while air superiority is very likely to be 
contested in such conflicts?9 The idea of targeting an opponent’s artillery is a specific task for artillery units: 
counterfire (CF). The concept was raised more often during conflicts, but was rarely fully institutionalized and 
otherwise readily forgotten after conflicts ended.10 However, when facing an opponent that is particularly 
enthusiastic about artillery then countering their assets should take centre stage.11

Author: Captain drs. D. van den Wollenberg12

PURPOSE AND SCOPE
This article aims to renew the concept and to place it in 
the contemporary context. It aims to do so by answering 
the question: can the Royal Netherlands Army conduct 
counterfire operations against a peer competitor? In or-
der to generate an answer, this article will first address (1) 
the definitions concerning counterfire, (2) the significance 
in counterfire operations in historical perspective, (3) the 
composition and requirements of these operations, (4) the 
tactical dilemma’s involving counterfire operations, and (5) 
how the Netherlands Royal Army relates to these aspects. 
The structure of this article proceeds in line with these ele-
ments and formulates an answer to the main question in 
the conclusion.
 The main question is framed towards the role of 
the army and, for the Netherlands specifically, that means 
within the scope of combined-arms ground operations at 
brigade-level. To be sure, other operational domains can 
contribute to counterfire operations. RAND underlines 
that armies need “a seamless joint counterfire” solution.13 
However, an adversary’s anti-access/area denial capabi-
lities implies a limited availability of, for example, aerial 
assets.14 Recently RUSI added: “if anything, the RAF [Royal 
Airforce] will be looking to ground forces to provide sup-
porting firepower to open windows in enemy air defen-
ces”.15 Such strains may be limited to specific phases of a 
conflict and will differ among domains. Nevertheless, as 
RAND points out, “much of the attrition of enemy ground 
maneuver [sic] units will be left to the Army.”16 The scope 
of this article does not encompass ‘seamless joint counter-
fire’ operations. Rather it lays the groundwork to enable 
counterfire within the frame of ground operations as star-
ting point, thereby providing a steppingstone for further 
development towards a joint counterfire framework.

DEFINITIONS
Internationally similar terms are utilized for related con-
cepts: counterfire, counterbattery fire, counter mortar fire, 
or counter bombardment.17 Some deem it a matter of na-
tional semantics.18 However, the terminology used by the 
U.S. and U.K. deviates from NATO’s definition, adding to 
the confusion. NATO defines counterfire as: “fire intended 
to destroy or neutralize enemy weapons”, and counterbat-
tery fire as: “fire delivered for the purpose of destroying or 
neutralizing the enemy’s fire support system”.19 Thereby, 

NATO places CF as a sub activity within the scope of coun-
terbattery fire, differentiating over whether the supportive 
system20 is included. In contrast, the U.S. defines coun-
terfire as: “fire intended to destroy or neutralize enemy 
weapons. Includes counterbattery and counter mortar 
fire”21 adding that “counterfire contributes by providing 
fires against the enemy indirect fire system”.22 Thus, the 
U.S. Army determines that CF encompasses the supportive 
system in all cases, yet activities could be further specified 
based on the type of system it aims to counter – artillery 
or mortars. That is a sensible separation as howitzers and 
mortars have distinctive modus operandi and typically de-
ploy in different areas.23 This article follows the definition 
utilized by the U.S. Army as (1) the majority of the availa-
ble sources adopts the same terminology, thus preventing 
confusion over the interpretation, (2) our largest Anglop-
honic allies utilize these definitions, and (3) relating the 
terminology to its purpose seems the most logical separa-
tion of concepts.
Additionally, this article limits the classification of 
ground-based indirect firing platforms to three generali-
zed categories: mortars, cannon-systems24, and rockets. 

Granted, these can be divided into subsets to the extent 
of distinct combinations of (1) type of system with (2) a 
specific set of ammunition, each outlining particular pros 
and cons. For the argument in this article further subdivi-
sion is inapt. Moreover, when referring to artillery it me-
ans cannons and rockets. Mortars do provide an essential 
augmentation of firepower to manoeuvre forces and it is 
exactly that dedicated task which allows force-comman-
ders to shift the focus of artillery between close and deep 
operations. In general, however, mortars lack the inhe-
rently required range and flexibility in firing arches to con-
duct CF operations.

PERSPECTIVES ON COUNTERFIRE OPERATIONS 
OVER TIME
Conducting CF operations is a specific task for artillery 
units intended to destroy or neutralize an adversary’s indi-
rect firing platforms.25 To some extent this may appear to 
be a battle disconnected from ground manoeuvre which, 

“Enthusiasm for counterfire operations 

usually grows as casualties from enemy 

artillery mount” - MG J.B.A. Bailey1-1
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during the First World War, commanders allegedly referred 
to as ‘black art’.26 That is a misunderstanding. The counter-
fire operation is especially relevant for the other arms as 
their protection from the adversary’s fire support system 
depends on it. Moreover, depriving an adversary of his ca-
pabilities to conduct CF operations themselves, allows for 
reassigning artillery assets to target their manoeuvre as-
sets. Destroying an opponent’s fire support capabilities is 
therefore a vital element of the combined-arms operation, 
which makes its integration within the combined-arms ef-
forts the responsibility of the force-commander.27

The enthusiasm for this specific task has varied over the 
years since its conception. According to Bailey, many in-
fantry assaults during 1915-1916 failed due to the inabili-
ty to suppress the adversary’s indirect firing assets, which 
left advancing formations easy targets for indirect fires.28 
Recognizing this issue, 1917 produced to a surge in tech-
niques to detect the positions of opposing indirect firing 
platforms, which would, at the time, remain static for 
long periods and thus did not require the speed conside-
red essential today. Interest in the concept declined after 
the First World War; developed techniques and techno-
logy were considered inadequate for mobile warfare that 
emerged on the brink of the Second World War. Ironically, 
the concept was quickly revived in 1942 when the British 
Army realized that the majority of casualties were inflicted 
by indirect fires instead of small arms fire.29 Roughly one 
decade later, in the Korean War the relevance of CF was 
still crystal clear. Estimates suggest that up to 70% of all 
available artillery assets got assigned to CF operations du-
ring the conflict.30 
Interest declined again afterwards. Nelson accounts for 
the U.S. CF operations in Vietnam, illustrating that within 
the few intermediate years the U.S. ability to successfully 
conduct such operations had already waned.31 Curiously, 
the reason was similar to that of the aforementioned inter-
bellum period between the First and Second World Wars: 
target acquisition capabilities had not been kept technical-

ly current. At the same time some older techniques, e.g. 
flash ranging, were at the time not fast enough to produce 
effective results.
 By contrast, the Soviets did not lose track of the 
role of CF operations, insisting that “enemy artillery must 
be destroyed before the close battle is joined.”32 Their per-
ception was to attain victory through superior firepower 
by exploiting the success of fire support with manoeuvre.33 
During the Cold War Soviets were expected to allocate up 
to half of their available artillery assets to the purpose of 
CF.34 As a response NATO studied the effects of incorpo-
rating CF operations in their own modus operandi as deep 
interdiction by conducting various simulations of five days 
warfighting in a high intensity conflict situation. The fin-
dings were noteworthy. Successful deep interdiction of the 
opponent’s artillery through CF operations directly affec-
ted the close battle as the exchange ratio of own infantry 
fighting vehicles increased three- to fivefold due the oppo-
nent’s inability to bring their artillery into battle effective-
ly.35 Thus, the study underlined the relevance of integrated 
CF operations for other combined-arms assets. Moreover, 
CF operations would be more effective given the ability 
to strike deep into an opponent’s territory, which led to 
the development of the Multiple Launch Rocket System 
(MLRS) system.36

 During Operation Iraqi Freedom the U.S. Army 
conducted a limited and one-sided CF operation. One ac-
count estimates the result at over 150 enemy indirect fi-
ring systems destroyed along with 700 personnel killed.37 
However, it again highlighted the relevance of adequate 
sensors. For example, during the initial thrust towards Ba-
ghdad one of the CF radars broke down, allowing an Iraqi 
artillery battalion to pound U.S. positions for an hour, 
despite fixed-wing aircraft being employed to neutralize 
them.38 Only when the radar was repaired could the threat 
be detected and neutralized. Although air assets possess 
adequate striking capabilities, their often visually focused 
sensors to detect ground targets leaves pilots searching for 
a needle in the haystack – making them a slow responder 
for CF operations in comparison with artillery.39

As confirmed in the Ukraine, the Russian Federation still 
adheres to the black art.40 Reports concerning Russia’s 
military tactics refer to their reliance on indirect fires 
combined with various sensors – e.g. layered unmanned 
systems and electromagnetic equipment.41 Following the 
demonstration of Russia’s capabilities, the U.S. Army revi-
talized the necessity of counterfire operations, which Wes-
tern armed forces generally neglected whilst focussing on 
the wars in Iraq and Afghanistan.42 RAND illustrates that 
lacking counterfire capabilities would lead to “catastrophic 
failure” whilst facing a peer and adds that “the capabilities 
of our allies and partners…tend to be weak in this area, and 
so should also play a role in the development of Army fires 
doctrine and concepts of employment.”43 The logical start 
to develop a counterfire doctrine would be exploring the 
most relevant aspects of conducting an effective counterfi-
re operation. That is what this article will do next.

“A Dutch PzH2000 howitzer during exercise Dragon Suprema-
cy. Facing a (near) peer adversary keen on using artillery on 
massive scale, like Russia, raises the question of how to defend 
against these tactics.” Photo: MCD, Paul Tolenaar.
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COMPOSITION OF COUNTERFIRE OPERATIONS
The counterfire operation consists of proactive and reac-
tive elements. Proactive measures aim to “identify, loca-
te, and attack to eliminate the enemy’s strike capabilities 
before it can impact friendly operations.”44 The reference 
to ‘strike capabilities’ seems limited to firing platforms; 
however, the sensors these platforms rely upon, are of 
equal importance to strike proactively. Implementing the-
se measures takes place during the decision-making pro-
cess by analysing the adversary’s total fire support system 
and contemplating scenarios to counter its use. In gene-
ral, proactive CF measures are executed during the deep 
operation to shape the upcoming battlefield. Targets that 
are taken out in that phase will no longer influence futu-
re operations.45 During that phase reconnaissance assets 
will scout the environment to locate assets of, amongst 
others, the opposing fire support system. Combining rec-
ce elements with artillery is remarkably effective in such 
operations.46 Accordingly, proactive components prima-
rily require (1) capabilities to detect the adversary’s assets 
whilst being inactive, and (2) range and lethality to strike 
effectively.
 Reactive measures direct fire against the opposing 
fire support system as soon as their action enables detec-
tion of their positions, thereby providing a response to an 
opponent’s fire support assets that are employed in batt-
le.47 Although reactionary in nature, these measures also 
rely on the decision-making process as platforms and sen-
sors have to be positioned and connected accordingly to 
maximize chances for a successful response. This type of 
action requires (1) sensor capacity to detect active systems, 

(2) range and lethality to strike effectively, and (3) a very 
fast sensor-shooter link to hit the targeted system before it 
changes position.
A clear delineation between proactive and reactive measu-
res in time or space, however, is impossible. As soon as the 
close operation commences, the force-commander may 
want to direct his fire support assets accordingly. But that 
does not preclude the need for reactive measures against 
hostile artillery during the close operation, nor the exploi-
tation of incoming intelligence with proactive measures in 
depth. Consequently, the CF operation is a composition 
of various capabilities integrated within the scheme of the 
force-commander’s manoeuvre.48 This paragraph has hig-
hlighted the prerequisites to enable CF operations: (1) sen-
sors, (2) range and lethality, and (3) speed.49 Next, a closer 
look at them will reveal the dilemmas they amount to. 

SENSORS
Engaging a target starts with its acquisition with sufficient 
precision to effectively direct fire towards it.50 As fire sup-
port platforms operate behind the position of manoeuvre 
forces such sensors have to detect them beyond the line of 
sight. The ability to do so is becoming increasingly impor-
tant.51 Sensors, or target acquisition systems, can be divided 
into two categories, namely active and passive ones. Their 
distinction is based on whether the system requires action 
or emits signals versus ‘listening’ to its environment. 
Active target acquisition systems typically entail (1) re-
connaissance units, (2) weapon location radar, and (3) (un)
manned aerial systems.52 Passive sensors usually refer to (1) 
acoustics, and (2) signal intelligence. Additionally, some 

“Russia reportedly values long-range strike weapons.” Photo: Vitaly V. Kuzmin
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explore the possibilities of seismic sensors, yet results are 
still inconclusive.53 By triangulation of respectively sound54 
or electronic emission55 these sensors generate a probable 
location of its origin. 
The difference between active or passive systems may 
seem rudimentary but it quite relevant. In general, active 
systems outrange their passive counterparts, are less sub-
jective to weather conditions, and produce more accurate 
location data. But, by their activity, these systems emit de-
tectable signals as well. Passive sensors do not have that 
drawback. Both types must be intricately balanced as over-
reliance on either is risky. For example, passive sensors are 
reliant on the opponent to emit detectable signals. These 
signals, however, can be reduced and/or manipulated to 
hamper detection and avoid effective engagement. Exclu-
sive liability on active sensors may result in detectable sen-
sory efforts by an adversary’s inactive sensors.
During operations in Iraq and Afghanistan, adversaries 
generally did not possess the capability to locate active 
sensors to contest their use.56 So, balancing active and 
passive sensors was less relevant. Peer-competitors, ho-
wever, are equally technologically advanced. In an A2AD 
environment it is hard to determine which assets will be 
able to contribute to the operation. That logically implies 
rebalancing active and passive sensors, which involves a 
different challenge: instead of focusing on detecting firing 
platforms, the first issue that arises is who has the most 
advanced sensor capabilities to detect the opposing side’s 
sensory efforts? This issue is discussed further with the di-
lemmas of counterfire operations.

RANGE AND LETHALITY
The relevance of range is twofold: in an absolute sense and 
a relative sense. First, future battlefields are anticipated to 
become larger.57 As fire support platforms are required to 
swiftly support different units, spread over that area, their 
effective range needs to increase accordingly.58 Second, the 

relative distance between own and opposing artillery dicta-
tes the possibility to conduct CF operations. The more ex-
tended its range, the more assets it can counter; for exam-
ple, howitzers have little to fear from CF from mortars as 
howitzers outrange them by far.59 Moreover, artillery may 
have difficulty dealing with opposing counterparts when 
ranges are comparable.60 Consequently, artillery can avoid 
the effects of CF by increasing the relative distance.61 Ho-
wever, increasing the relative distance also reduces the 
ability to conduct effective CF operations, which allows an 
adversary to direct all its fire support assets towards own 
manoeuvre forces.62 Rocket artillery – or specifically Multi-
ple Launch Rocket Systems - is often referred to as the go-to 
option for CF operations, as they were developed for exactly 
that.63 And with good reason: its rockets range up to 70 km, 
while its missiles exceed 300 km.64 Additionally, the various 
munition types guarantee the lethality that other systems 
may lack.65 These assets, however, are too scarcely available. 
RUSI recently concluded: “In short, the UK’s ground forces 
are comprehensively outgunned and outranged, leaving 
enemy artillery free to prosecute fire missions with impuni-
ty. This must ultimately fix and suppress British guns and 
manoeuvre elements, and thereby lead to the defeat of UK 
units in detail.”66 Logically, multiple nations are now seeking 
to expand or reintroduce rocket capabilities.67

SPEED
The final prerequisite for effective CF operations is rapid 
engagement. Its significance originates from improved 
survivability procedures: concealment, mobility of plat-
forms, frequent changing of firing positions, dispersed de-
ployment of formations, and roving guns and sensors make 
platforms difficult to pinpoint and leave a small window of 
opportunity, thus, necessitating a rapid engagement.68 Un-
deniably, protracted firing procedures, e.g. registrations, 
adjusting fire, smoke screens, or illumination, make fire 
support assets vulnerable to an opposing CF operation.69

“A Lithuanian forward observer scouts for targets. Engaging a target starts with its acquisition with sufficient precision to effectively 
direct fire towards it.” Photo: NATO
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 Counterfire would be most effective if the respon-
se is fired within 75 seconds after the enemy’s first round.70 
The engagement itself can be swift by designating specific 
artillery units to perform CF and directly linking them to 
target acquisition capabilities.71 Moreover, the amount of 
analysis done by supportive systems could be intensified 
by shifting from the ‘man in the loop’ to the ‘man on the 
loop’.72 
However, processing the target acquisition data into an en-
gagement order takes time. During Operation Iraqi Free-
dom the U.S. Army managed an average of 6m37s from de-
tection to engagement.73 The difference was primarily due 
to interpretation of the rules of engagement and extensive 
risk mitigation.74 When facing a peer such timeframes may 
be too slow for effective engagements. That means effec-
tiveness may become at odds with preventing collateral 
damage. Striking too fast could produce unwanted results. 
On the other hand, being too cautious may hinder effecti-
veness, which, ironically, may increase the risk of collateral 
damage as the same target would require multiple engage-
ments to ensure its neutralization. That process could be 
careful yet fast by, for example, incorporating preliminary 
automated risk estimations by support systems, develo-
ping a ‘risk map’ in which the force-commander designates 
in which areas certain risks are acceptable, or connecting 
risk acceptance to high pay-off targets can help diminish 
collateral damage.75 Consequently, a careful balance bet-
ween optimal effectiveness and minimizing potential col-
lateral damage is required to ensure risks are justifiable.

 An additional consideration is airspace deconflic-
tion. On the one hand, A2AD presupposes a limited role 
for air support, especially in the early stages of a conflict. 
On the other hand, windows of opportunity could be 
created and may require a fast response from air assets 
nonetheless. However, clearing airspace during the ope-
ration would hinder a timely response of the ongoing CF 
operation and the potential deployment of air assets. That 
means that an optimum must be found between continuo-
usly guaranteeing a rapid CF operation, but also enabling a 
swift deployment of air assets. This potential coordination 
issue could, for example, be solved by shifting the authori-
ty over the required segment of airspace from the air com-
ponent commander to the land component commander, 
enabling a rapid and flexible CF operation. He could then 
activate or deactivate transit routes for air assets to cross 
that portion of airspace. Conceivably, this requires the 
joint force commander to decide which operation to prio-
ritize during various phases of the conflict. How to do that 
in more detail is beyond the scope of this article, but every 
contemplated option has to facilitate fast engagements to 
allow both operations to be conducted effectively.

DILEMMA OF ENGAGEMENT
Having explored the relevance of sensors, range and letha-
lity, and speed this article turns to the use of counterfire 
operations. These operations are composed of proacti-
ve and reactive elements, balancing them poses different 
risks leading to dilemmas for the CF operation. The first 

“Multiple Launch Rocket Systems from the 2nd Republic of Korea/United States Combined Division exercise in South Korea. Rocket 
artillery – or specifically Multiple Rocket Launch Rocket Systems – is often referred to as the go-to option for CF operations.” Photo: 
U.S. Army, Sinthia Rosario
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dilemma concerns timing of engagement and is explored 
in this section. Arguably, we could add a second dilemma: 
timing of detection. That dilemma is explored in the next 
section.
 The first view on timing the engagement is that 
battles required a preliminary artillery duel – a fight in 
which other arms did practically not take part.76 A succes-
sful duel meant that manoeuvre elements were spared ad-
vancing under enemy artillery fire. Additionally, it allowed 
all arms to focus their efforts on the opposing manoeuvre 
forces, which, in turn, enabled artillery to strike holes in 
the opposing force’s defence to be exploited by manoeu-
vres.77 If the duel did not produce the desired results, 
the artillery would have to make sure that the opposing 
artillery cannot engage undisturbed.78 A focus on the ad-
versary’s artillery prevailed over support of manoeuvre ele-
ments. This question remains relevant to both sides in a 
conflict even today: commanders have to determine which 
assets support which operation during what timeframe.79 
However, the underlying issue is: when to start firing du-
ring CF operations, and with which assets?80 For example, 
one side could fire with its howitzers at random, while 
having rocket artillery in position, to lure an opposing 
force into commencing their CF operations and give the 
position of their assets away. Employing rocket artillery, 
however, may invite the opposing force to do the same. 
Thus, the spiralling of an artillery duel commences. As an 
engagement may trigger a similar response, the positions 
of own artillery forces should be apt in size and decon-
flicted with other units.81 However, prior to the ground 
manoeuvre all artillery assets could be committed to the 

duel, by which a force-commander to some extent may 
avoid having to choose between the CF operation or 

supporting manoeuvre elements. The dilemma 
of the force-commander may become harder 

when deployed recce elements report tar-
gets of interest in depth of the operation; cat-
ching them unawares is favourable, but poten-
tially triggers the duel. When striking a 
peer-competitor with artillery it’s best to 
be ready for a duel; its success is largely deter-
mined by the advantage in available sensors, 
range, and speed to act.82

 

On the other hand, one could argue that the CF opera-
tion is best conducted simultaneously with the ground 
manoeuvre.83 Several arguments support that line of thin-
king. First of all, combining both efforts produces multi-
ple problems for the adversary, forces its commander to 
choose, and, thereby, increases his chances of making 
mistakes. Surprising an opponent with such choices could 
create the possibility of retaking or exploiting the initiati-
ve.84 Second, conducting the CF operation during ground 
manoeuvres permits those elements to directly exploit 
the neutralization of enemy artillery assets, consequently 
making the problem management for the adversary even 
worse. These are considerable advantages; however, they 
require the force-commander to choose which operati-
on to support with which assets. Favouring one operati-
on – deep or close – over the other is meaningful as loss 
in one operation makes the other increasingly difficult.85 
Any military that is outnumbered in terms of artillery will 
find this a hard choice as the opponent does not face the 
same problem. Larger numbers translate into the ability to 
simultaneously conduct CF efforts and support manoeu-
vre forces. To mitigate that advantage of the opponent one 
might opt for a duel instead. However, that may be the op-
ponent’s trigger to deploy the manoeuvre operation as well 
to counter that tactic. This thought experiment could be 
continued by contemplating even more if-then scenario’s, 
but the aim of the argument here is to illustrate that com-
mencing CF operations is subject to various factors that 
could be misinterpreted altogether. On this topic Smith 
concludes: “correctly reading the artillery battle was most 
important”.86 Next, we turn to the dilemma of detection. 

DILEMMA OF DETECTION
Its idea is similar to that of the question when to engage, 
but refers to the question when to initialize active sensors 
to conduct CF operations. The dilemma primarily arises 
from the development and implementation of weapon 
location radars and signal intelligence. This occurred du-
ring the later phases of the Cold War, approximately in the 
1970s and 1980s.87 As discussed before, the largest disad-
vantage of active sensor technique is that its use is detecta-
ble as well due to its emission of signals. These assets could 
more or less be used uncontested during the conflicts in 

“The Netherlands Army fields a technologically dominant howitzer.” Photo: Vuursteuncommando, Erik Morren
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the Middle East, but this changes significantly when facing 
a peer-competitor. Activating a radar, deploying air assets, 
and utility of omni-directional radios are likely to be de-
tected and targeted by the opposing CF operation. That 
does not automatically guarantee an engagement as an 
opposing force may have similar considerations to deter-
mine the associated risks. Like the exemplification above, 
a radar could also be initialized to tantalize a response, in 
order to hit the opposing force even harder. That means 
that utility of active sensors is subject to the same consi-
deration of the dilemma of timing, which takes place prior 
to deciding on the engagement itself. But on what basis 
will these assets be activated? That question underlines 
the relevance of a well-balanced system of both active and 
passive sensors; keeping them balanced is key for effective 
CF operations. A balance could materialize by developing a 
layered model for sensors. The first layer can consist of an 
abundant amount of dispersed passive sensors, for exam-
ple acoustic sensors, that alert own forces and, dependent 
on the situation, can provide targeting data. If need be, an 
additional layer of powerful active sensors can be activated 
to acquire targets more precisely. Moreover, multiple sen-
sory layers can increase survivability of active sensors as 
well. For example, the data from acoustic sensors could be 
used to specify the search area of active radar and thus re-
duces its risk of detection. Disregarding the number of lay-
ers and the exact sensors in them, it requires recalibrating 
our sensory needs to construct a balanced sensory system 
for counterfire operations.
 Counterfire operations up to, and largely through, 
the Cold War were predominantly a dilemma of when to 
commence firing. Modern technological developments, 
however, also require force-commanders to contemplate 

when to initialize active detection. This makes modern 
CF operations a closely tied two-step dilemma for for-
ce-commanders: when to initiate active sensors and when 
to engage. Either choice can contribute to the operation 
but risks triggering a large calibre duel. Logically, guiding 
instructions can be formulated during the decision-ma-
king process prior to the operation, but these may not do 
justice to all intricate considerations that rise from real-life 
information. Thus, answering this two-step dilemma may 
require the force-commander’s intuition as well. Nonethe-
less, as soon as these dilemmas have to be answered the 
force-commander should be ready to fight the duel once it 
commences.

COUNTERFIRE AND THE NETHERLANDS
This paragraph turns to the current and anticipated ca-
pabilities of the Royal Netherlands Army and how these 
relate to the prerequisites of counterfire operations and 
the tactical dilemmas. The Netherlands Army fields a 
technologically dominant howitzer and the anticipated 
Assegai ammunition for the PzH2000NL expands its ran-
ge up to 40 km.88 Furthermore, the Netherlands Army is 
currently introducing state-of-the-art weapon location 
radars.89 Moreover, multiple units are experimenting and 
implementing various types of unmanned aerial systems. 
These assets enable both active and reactive elements of 
counterfire operations against a technologically inferior 
adversary. Without danger from A2AD capabilities, (un)
manned aerial assets can monitor activity on the ground. 
Likewise, weapon location radars can monitor the horizon 
uncontested. Both air assets and artillery can freely engage 
targets. Thus, facing a technologically inferior adversary 
the dilemmas of firing and detection would most likely not 

“With the Multi Mission Radar the Netherlands Army introduces a state-of-the-art radar system.” Photo MCD, Maartje Roos
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exist for the Netherlands Army; engagements can be pur-
sued without risking response from an adversary’s coun-
terfire operation.
 This changes when facing a peer adversary. Ho-
witzers could strike proactively, yet targets in depth could 
be beyond their reach in absence of aerial assets. Moreover, 
as adversaries will conduct their own counterfire operati-
ons, each potential target prompts the dilemma whether 
to engage or not. Deciding to engage produces a one-si-
ded risk for the howitzers as an adversary’s rocket artillery 
outranges and outguns them. Consequently, an adversary 
does not suffer the same dilemma; the Netherlands lack 
the ability to counter modern rocket artillery, which al-
lows an adversary to conduct reactive counterfire without 
much risk to their assets. That ability could be attained 
by reintroducing rocket artillery, which the Netherlands 
Army is envisioning in the future.90 Until such assets are 
fielded, however, the dilemma of firing typically favours 
the peer adversary. Similarly, weapon location radars could 
be utilized for reactive targeting. But without a layered 
system of sensors their activation would be unsubstanti-
ated. The dilemma of detection cannot be supported by 
sensory data and thus puts radars at a high risk of being de-
tected and countered. Moreover, radars, while having apt 
detection range, would be at high risk while searching for 
targets that may not be countered by howitzers in the first 
place; possibly turning it into a high-risk counter mortar 
operation. Fusing active and passive sensor capabilities 
into a layered sensory system would provide ample data to 
address the dilemma of detection adequately. Studying the 
utility of acoustics is an important step in that direction, 
but has not resulted in a tangible solution yet.91 
Counterfire engagements also have to be fast. To attain 
speed the first step would be embracing counterfire ope-
rations as an essential part of the combined-arms exerci-
ses. That includes practicing with short sensor-to-shoo-
ter links, balancing between effective CF operations and 
the risk of collateral damage, and developing methods 
to maintain speed whilst enabling CF operations and air 
support. Refined procedures could be further enhanced by 
implementing digital support to analyse data and recog-
nize opportunities. Moreover, based on the experiences 
of U.S. combat training centres some suggest that “the 

counterfire fight should be pushed down from brigade to 
fires-battalion headquarters” as units passing these centres 
“drastically reduced the time needed to return fire.”92 In 
the Netherlands that would mean the 41st Field Artillery 
Battalion would plan the integrated counterfire operation 
and becomes authorized to conduct it within the briga-
de-operation. 

CONCLUSION
Fighting a peer-competitor who relies on its fire support 
system necessitates the ability to counter that system.93 
That is exactly what counterfire operations evolve around. 
This article set out to determine whether the Royal 
Netherlands Army is able to conduct counterfire opera-
tions against a peer competitor. More extensive studies 
on the role of firepower, conducted in the U.S. and U.K., 
were summarized by the National Interest: “If NATO air-
power can’t knock out the Russian guns, then it’s up to the 
field artillery to do the job. And U.S. and British artillery 
may not be up to the task.”94 To answer the main question 
bluntly, we may add: ‘and neither is the Royal Netherlands 
Army.’
 Undeniably, the Netherlands Army fields a tech-
nologically dominant howitzer and is currently introduci-
ng state-of-the-art weapon location radars. Against a tech-
nologically inferior adversary these assets would suffice to 
conduct counterfire operations. That is not the case versus 
a peer. The Royal Netherlands Army lacks essential assets 
in their toolbox to turn the dilemmas of counterfire ope-
rations to their advantage. Although the current assets do 
not suffice forthwith, they do provide an ample founda-
tion to build upon to include counterfire capabilities re-
quired to face a peer. Merging passive and active sensors 
into an advanced and layered sensor-system, reintrodu-
cing long-ranged firing platforms, and guaranteeing very 
fast sensor-to-shooter links are fundamental for successful 
counterfire operations. These steps would be a sound basis 
to start mastering the duel of large calibres.
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NEDERLAND MOBILISEERT

Op 31 juli 1914 nam de Nederland-
se regering een zeer ingrijpende 
beslissing: de mobilisatie van het 
leger per 1 augustus. Het was 44 
jaar geleden dat zo’n besluit voor 
het laatst genomen was, dat was 
tijdens de Frans-Duitse oorlog 
toen het onduidelijk was of de 
gevechten tot die landen beperkt 
zouden blijven. Op 31 juli 1914 
was de oorlogsspanning in Europa 
hoog, maar gevechten waren nog 
niet in de nabijheid van het Neder-
landse grondgebied uitgebroken. 
Alleen ver weg, op de Balkan, was 
inmiddels tussen Oostenrijk en 
Servië daadwerkelijk een oorlog 
ontbrand. De verwachting dat 
dit Balkan-conflict tot Europese 
proporties zou uitgroeien was de 
laatste juli-dagen wel toegeno-
men en de Nederlandse regering 
en legerleiding was er alles aan 
gelegen, mocht de oorlog zich 
tot West-Europa gaan uitbreiden, 
voorbereid te zijn. 

De Nederlandse krijgsmacht 
had de taak door tijdig aan 
de grenzen paraat te staan, 

het grondgebied te beschermen te-
gen doortocht door strijdende partij-
en. Het was immers niet ondenkbaar 
dat, zou tussen Duitsland en Frankrijk 
opnieuw oorlog uitbreken, de Duitse 
opmars naar Frankrijk via de Neder-
landse provincie Limburg zou lopen. 
In dat geval werd Nederland tegen 
zijn wil in een Europees conflict mee-
gezogen. Ook van de Britten was niet 
zeker wat zij zouden doen. Het was 
voor hen in elk geval van groot be-
lang controle over de Noordzee te be-

houden. Via diplomatieke, maar ook 
militaire middelen probeerde de Ne-
derlandse regering de ontwikkelingen 
een stap voor te zijn en te voorkomen 
dat grote mogendheden Nederlands 
grondgebied in hun krijgsplannen 
opnamen. De gemobiliseerde Neder-
landse krijgsmacht had dus een af-
schrikkingstaak.

NEDERLAND NEUTRAAL
Noch bij de regering, noch bij de le-
gerleiding was er enige twijfel over de 
noodzaak neutraal te blijven. Neder-
land had bij deelname aan een oorlog 
niets te winnen, alleen te verliezen. 

Het land profiteerde van vrije handel 
tussen staten en oorlog was daarin een 
wrede en dure onderbreking. Boven-
dien konden de uitgestrekte koloniale 
bezittingen, Nederlands-Indië in het 
bijzonder, niet door de eigen Neder-
landse krijgsmacht verdedigd worden. 
Zou Nederland in Europa partij kie-
zen, dan liep het koloniale bezit groot 
gevaar. Neutraliteit werd bovendien 
gezien als moreel de juiste keuze. Vele 
Nederlandse politici en juristen be-
klemtoonden het belang van het in-
ternationaal recht. Het Vredespaleis 
in Den Haag, geopend in 1913, waar 
het internationaal Hof van Arbitra-

1. Mobilisatie 1914 (bron Beeldbank NIMH)
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ge zetelde, was een krachtig symbool 
voor deze Nederlandse stellingname. 
Desalniettemin besteedde Nederland 
ongeveer een kwart van zijn begroting 
aan leger en marine. De neutraliteit 
moest in geval van nood geloofwaar-
dig verdedigd kunnen worden en dan 
was een goed bewapende krijgsmacht 
van enige omvang vereist. Juist hierin 
was sinds 1910 veel geïnvesteerd, in 
het bijzonder door Hendrikus Colijn, 
de jonge, energieke minister van Oor-
log, die goed samenwerkte met lui-
tenant-generaal Cornelis Snijders, de 
chef van de Generale Staf. Mede door 
hun toedoen kon Nederland de eerste 
drie dagen van augustus 1914 200.000 

man op de been brengen, net op tijd 
voordat op 4 augustus de grote Duitse 
invasie van Frankrijk plaatsvond, die 
massaal en op grove wijze de Belgi-
sche neutraliteit schond, maar de Ne-
derlandse respecteerde. 
Toen in de eerste oorlogsweken het 
Nederlandse publiek kennisnam van 
de gruwelijkheden die de oorlog in 
België met zich bracht, was de opluch-
ting dat de Nederlandse neutraliteit 
door de strijdende partijen gerespec-
teerd werd des te groter. De Britten 
gingen aan land in Noord-Frankrijk 
en de Duitsers hechtten zoveel waar-
de aan handel via Rotterdam, dat zij 
het Nederlands grondgebied nauw-

gezet respecteerden. Dit had het bij-
komend voordeel, dat de rechterflank 
van hun opmars naar Frankrijk door 
het neutrale Nederlandse grondge-
bied als het ware werd beschermd. 
De Britten konden daar weinig tegen 
doen: zij waren, althans volgens hun 
eigen propaganda, de oorlog begon-
nen om het neutrale België te redden, 
dan was een inval in neutraal Neder-
land wel erg moeilijk uit te leggen.

3. Collage van twee karikaturen op de 
vermeende starheid van de Nederland-
se defensiepolitiek  mobilisatie 1914-
1918. (bron beeldbank NIMH)

4. Chef van de Generale Staf, lui-
tenant-generaal C.J. Snijders en Op-
perbevelhebber van Land- en Zee-
macht. 1914 (bron beeldbank NIMH)

2. Militair op wacht bij een sluis. 1914 (bron beeldbank NIMH)

5. Schade aan de Sint-Walburgakerk in Brugge (Belgie) (Bron beeldbank NIMH)
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MOBILISEREN: ONTWRICHTING 
VAN DE SAMENLEVING
Zoals opgemerkt was het besluit tot 
mobilisatie een ingrijpend besluit, 
dat de regering niet gemakkelijk nam. 
Niet alleen kostte het vele miljoenen, 
het betekende ook een ontwrichting 
van de samenleving in al haar ge-
ledingen: alle transport, vooral het 
treinverkeer, kwam dagenlang alleen 
ter beschikking van de militairen, 
maar ingrijpender was de oproep van 
200.000 mannen, die huis en haard 
op stel en sprong moesten verlaten, 
zonder enig idee wanneer ze weer 

naar huis terug konden gaan. Boven-
dien waren vorderingen voorbereid, 
vooral van paarden, waarvan het le-
ger er vele tienduizenden nodig had, 
en ook van honden, om karren en 
mitrailleurs te trekken en van – nog 
erg schaarse – (vracht)auto’s. Tevens 
werden rondom forten en andere 
verdedigingswerken de wegen afge-
zet en werd het waterpeil van vaarten 
en kanalen die essentieel waren voor 
inundaties (onderwaterzettingen) 
verhoogd. In geval van een vijandelij-
ke aanval kond dan in de kortst mo-
gelijke tijd de landerijen onder water 

worden gezet, die de kern vormden 
van de verdedigingslinies zoals de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de 
Stelling van Amsterdam. Dit bracht 
veel hinder voor de binnenvaart met 
zich mee, die aan banden werd gelegd. 
Ten slotte werden in de kustwateren 
de boeien weggehaald, om ongewens-
te (oorlogs)schepen het varen moeilijk 
te maken en waren de belangrijkste 
bruggen in gereedheid gebracht om, 
mocht een vijand binnenvallen, op-
geblazen te worden. Al deze maatre-
gelen, sommige geheim, andere zeer 
publiek, zorgden voor een nerveuze 
stemming onder de bevolking, die in 
de krant uitvoerig kon lezen hoe in de 
andere Europese landen mobilisatie 
snel overging in oorlog.
Die oorlog kwam inderdaad zeer 
dichtbij. De grensbewoners in Lim-
burg en Noord-Brabant konden de 
Duitse legers zien optrekken, hoorden 
soms de gevechten in België en zagen 
vanaf de eerste oorlogsdag samen met 
gewonde militairen ook berooide Bel-
gische burgers naar Nederland vluch-
ten. In Zuid-Nederland was de oorlog 
dus zeer nabij en daarom paste gene-
raal Snijders de opstelling van de Ne-
derlandse krijgsmacht aan. In plaats 
van verspreid over het gehele land, 
concentreerde hij ruim een kwart 
van de krijgsmacht in Noord-Brabant, 
daar werd inkwartiering van soldaten 
bij de bevolking een zeer ruim ver-
spreid verschijnsel.
 In augustus 1914 was het duidelijk dat 
de Duitse opmars direct ten zuiden 
van de Nederlandse grens verliep en 
in oktober belegerden de Duitsers de 
belangrijkste Belgische vesting, Ant-
werpen. Dat beleg bracht de oorlog 
opnieuw gevaarlijk dichtbij, waarop 
Snijders de troepen vooral in Midden 
en West-Brabant legerde. Na oktober 
1914 leek het gevaar minder dreigend.

MET VERLOF?
Het nut van de mobilisatie was in 
1914 algemeen erkend, maar die eens-
gezindheid ging na enkele maanden 
scheuren vertonen. Toen was duidelijk 
hoe ingrijpend het was, zoveel man-
nen uit het arbeidsproces te halen. 
Allerlei bedrijven liepen gevaar failliet 
te  gaan, kostwinners waren lange tijd 
afwezig en daar stond maar een karige 
vergoeding tegenover. Inmiddels was 

6. Bewaking van Brug Katerveer bij Zwolle 1914  (bron beeldbank NIMH)

7. Werkzaamheden van de Vestingar-
tillerie  aan de toren van het Fort aan 
de Liede 1914 (bron beeldbank NIMH)

8. Een militair bij een kazemat bij het 
Fort aan de Liede (bron beeldbank 
NIMH)

  nr 1, 2021 33  

Kennis & Inzicht



het front in Noord-Frankrijk gestabili-
seerd, waarom moesten de grote pro-
blemen die de mobilisatie veroorzaak-
te dan nog worden verdragen vroegen 
velen zich af? Andere kleine neutrale 
staten, die net als Nederland in augus-
tus 1914 massaal hun troepen opge-
roepen hadden, begonnen deze vanaf 
1915 weer naar huis te sturen. Zwit-
serland en de Scandinavische landen 
demobiliseerden stap voor stap. In het 
Nederlandse parlement gingen stem-
men op dat hier ook te doen, maar  re-
gering noch legerleiding wilden daar 
iets van weten. In het bijzonder op-
perbevelhebber Snijders maakte zich 
sterk voor behoud van volledige pa-
raatheid van de krijgsmacht omdat, zo 
meende hij, oorlogskansen snel kon-
den keren en Nederland zo dicht bij 
het front lag en zo ingeklemd tussen 
de strijdende grote mogendheden, dat 
een verzwakking van de paraatheid le-
vensgevaarlijk was. Natuurlijk zag ook 
Snijders dat verlofregelingen nood-
zakelijk waren, het economisch leven 
moest wel doorgaan, maar hij wilde 
deze met mate toepassen.
In de loop van 1915 liep de politie-
ke discussie over de verloven en een 
eventuele demobilisatie hoog op. 
Uiteindelijk kreeg Snijders zijn zin 
dat de mobilisatie op volle sterkte ge-
handhaafd bleef, terwijl hij anderzijds 
moest toestaan dat de verlofregeling 
werd versoepeld en soldaten die lang 
onder de wapenen waren door nieuw 
opgeleide rekruten werden vervan-
gen. Degene die afzwaaiden bleven 

echter wel oproepbaar en zo kon het 
zijn dat in 1918 Nederland in geval van 
nood 500.000 man onder de wapenen 
zou kunnen brengen, op een bevol-
king van 6 ½ miljoen. Een indrukwek-
kend hoog percentage.

ALARM!
Had Snijders gelijk, als hij sprak over 
het altijd loerende gevaar? Het leek er 
wel op. Met Pasen 1916 bijvoorbeeld, 
toen geruchten over een mogelijke 
Britse vijandelijke landing in Zeeland 
de ronde deden en de regering be-

sloot alle verloven in te trekken. Het 
gerucht, afkomstig uit Duitse rege-
ringskringen bleek loos alarm. In het 
voorjaar van 1917 en van 1918 was er 

sprake van Duitse militaire dreiging 
in Zeeland, maar deze was onvol-
doende, en dat bleek terecht, om de 
verloven in te trekken. Dat gebeurde 
wel in oktober 1918 omdat zich een 
scenario leek te voltrekken dat de le-
gerleiding al jarenlang als gevaarlijk 
beschouwde:  een Geallieerde opmars 
vanuit Noord-Frankrijk in noordelijke 
richting, de Duitsers voor zich uit du-
wend. Dan liep voor grote delen van 
het Duitse leger de kortste weg terug 
naar het eigen land via Nederland. De 
regering besloot tot de grootst mo-

gelijke paraatheid om de zuidgrens 
te verdedigen. Dit besluit is berucht 
geworden, omdat delen van het leger 
na vier jaar mobilisatie dusdanig ‘mo-
bilisatiemoe’ waren, dat ze opstootjes 
veroorzaakten. De jarenlange legering 
in vaak slechte omstandigheden, de 
steeds minder goede rantsoenen en 
de uitzichtloosheid van het eentonige 

9. Rekrutering, twee leerlingen van de Kweekschool  voor Zeevaart 1915 (bron Beeldbank 
NIMH)

10. De territoriale bevelhebber in Zeeland. 1918 (bron beeldbank NIMH)

11. Tekst op het monument Mobilisatie 
1914-1918 Scheveningen (bron beeld-
bank NIMH)
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gemobiliseerde bestaan kookten over. 
De crisis kon bezworen worden, maar 
de reputatie van de krijgsmacht, voor-
al van de officieren die blijkbaar de 
manschappen niet goed leidden, was 
aangetast. Het was een van de rede-
nen voor Snijders’ ontslag twee dagen 
voor het einde van de oorlog.

MOBILISATIELEVEN
Door heel Nederland, en vooral in het 
zuiden, waren vier jaren lang militai-
ren ingekwartierd bij burgers of ge-
huisvest in grote gebouwen als kazer-
nes, forten, fabriekshallen, bioscopen 
of scholen. In de loop van de tijd werd 
de huisvesting vooral geconcentreerd 
in tentenkampen, barakken, militaire 
gebouwen en bij burgers thuis. Daar-
bij wisselden de eenheden regelmatig 
van standplaats, te veel verbroedering 
met de bevolking was immers niet 
gewenst. Dat gold in het bijzonder in 
de grensgebieden waar smokkel welig 
tierde. Soldaten werden ingezet bij 
de bestrijding daarvan, soms werd de 
verleiding van de grote winsten hen te 
machtig, soms zagen ze de familie van 
hun kwartiergever deze illegale prak-
tijken verrichten; dat kon hen voor 
moeilijke keuzen stellen. Het liefst 
had Snijders het leger helemaal bui-
ten de smokkelbestrijding gehouden, 
maar er ontbrak mankracht bij de 
douane en de belastingdienst om dit 
over te nemen. Ongevaarlijk was het 
zeker niet, verscheidene soldaten lie-
ten het leven in gevechten met smok-
kelaars.
Waarmee hielden de gemobiliseerden 
zich bezig?  De militaire taken waren 
vooral wachtlopen en meedoen aan 
oefeningen. Nieuwe wapens en tactie-

ken moesten geoefend worden – hier-
voor waren zelfs loopgarvenstelsels 
nagebouwd – en enkele malen per jaar 
vonden oefeningen met grotere een-
heden plaats om de marsvaardigheid 
en de getraindheid van de troepen te 
beoordelen. Deze grote oefeningen 
konden steevast op de belangstelling 
van de gehele legertop en de konin-
gin rekenen. Grote oefeningen bij-
voorbeeld betroffen het uitvoeren van 
‘gevechten’ tegen een binnenvallende 
vijand en de terugtocht over de grote 
rivieren van de Nederlandse eenhe-
den per boot en via bruggen. In sep-
tember 1916 vond tussen ’s-Hertogen-
bosch en Eindhoven een heuse oorlog 
plaats: twee divisies vochten tegen 
elkaar, enkele tienduizenden militai-
ren, inclusief vliegtuigen, waren hier-
bij betrokken. Bijzonder was ook een 
oefening aan de kust tussen Den Haag 
en Hoek van Holland in 1915, toen een 
‘vijandelijke’ vloot troepen aan land 
zetten en de ‘eigen’ eenheden deze 
landing moesten beletten.
Ondanks dat oefeningen en het bij-
houden van militaire vaardigheden 
tijd kostten, bleef de verveling als on-
dermijning van het moreel op de loer 
liggen. Hiervan was de legerleiding 
zich terdege bewust en gemobiliseer-
de militairen moesten dus de gele-
genheid krijgen zich nuttig te verma-
ken – al was het maar om hen van de 
drank af te houden. In september 1914 
werd de centrale commissie voor ont-
wikkeling en ontspanning van gemo-
biliseerde militairen opgericht. Deze 
commissie zou zich jarenlang beijve-
ren voor leeszalen, cursussen, mu-
ziek- en toneeluitvoeringen en sport-
wedstrijden voor gemobiliseerden. 

Hierbij verleenden vele particuliere 
organisaties steun, niet in de laatste 
plaats de sportbonden, die deze ja-
ren aangrepen om sport onder brede 
lagen van de bevolking te popularise-
ren. En met succes: na de oorlog was 
voetbal in Nederland een volkssport 
geworden!

Prof. dr. W. (Wim)  Klinkert 
Wim Klinkert is universitair 
hoofddocent militaire geschiede-
nis aan de Nederlandse Defensie 
Academie en hoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam.

12. Loopgraaf met geweerschutters en op de voorgrond een 
(geladen) 2,5 cm bomwerper (bron beeldbank NIMH)

13. Oefening bij de Instructie-batterij, het verplaatsen van een 
stuk in moeilijk terrein.

14. Sport als ontspanning gymnastiek 
1917 (bron beeldbank NIMH)

15. Militaire springruiter tijdens een 
concours hippique 1917 (bron beeld-
bank NIMH)
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DEFENSIEVISIE 2035 - VECHTEN VOOR EEN 
TOEKOMSTBESTENDIGE LANDMACHT

Op 15 oktober 2020 presenteerde de minister van Defensie mevrouw Ank Bijleveld-Schouten de lang ver-
wachte Defensievisie 2035. In 45 bladzijdes wordt beschreven dat wij niet adequaat toegerust zijn om 
toekomstige dreigingen het hoofd te beiden en veel geld tekortkomen om aan onze (internationale) ver-
plichtingen te voldoen. Laat staan om in staat te zijn een toekomstbestendige organisatie te bouwen. We 
moeten keuzes maken als Defensie. Maar welke mogelijkheden en keuzes zijn er voor de Landmacht? En is er 
überhaupt nog wel een bestaansrecht weggelegd voor de Cavalerie in deze Landmacht, ondanks ons nieuw 
opgerichte tankregiment? Op verzoek van de redactie beziet de auteur, werkzaam bij de staf Commando 
Landstrijdkrachten, de Defensievisie 2035 en hoopt hij ons aan het denken te zetten. 

GEEN MOSTERD NA DE MAALTIJD
De Defensievisie 2035 (DV2035) is een open, transparante, 
maar ook een niet te lijvig document dat een toekomsti-
ge Defensie omschrijft. Een visie, vooralsnog zonder bij-
behorend budget. Sommigen zien het als een nodeloos 
stuk papier, omdat het politiek landschap er na de aan-
komende verkiezingen in maart 2021 weer geheel anders 
kan uitzien en visies zullen wijzigen. Maar belangrijker is 
de vraag hoe het nieuwe kabinet de Nederlandse begroting 
weer in balans brengt, na alle uitgaven tijdens de wereld-
wijde coronapandemie. En als dan de stof is opgetrokken 

na de pandemie, ligt er een DV2035 waarin de huidige te-
kortkomingen en de financieringsbehoeften zijn beschre-
ven en het belang van Defensie als een huis staat. Want 
dat hebben we keihard nodig in de wijzigende geopolitie-
ke machtsverdeling en in een Europa dat op eigen benen 
moet kunnen staan. 

HET ROMMELT
Vol ongeloof aanschouwen we op 06 januari j.l. de onver-
wachte bestorming van het Capitool in Washington D.C. 
Overtuigde aanhangers van president Trump, die door 
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desinformatie geloofden dat de verkiezingen gestolen 
waren, namen binnen enkele uren bezit van het hart van 
Amerikaanse democratie. Dit geeft aan hoe fragiel en ver-
deeld dit land is geraakt tijdens de afgelopen regeerperiode 
van president Trump. Onze traditionele bondgenoot richt 
zich naar verwachting, ook onder president Biden, op Azië. 
Interne veiligheidsaangelegenheden staan eveneens hoog 
op de agenda, juist door die grote verdeeldheid binnen de 
Verenigde Staten. Tegelijkertijd zal president Biden zijn 
handen vol hebben aan het bestrijden van de coronapan-
demie, waarbij de Verenigde Staten wereldwijd koploper is. 
Maar er gebeurt meer op het geopolitieke toneel. China 
wordt machtiger en streeft ernaar om voor 2050 wereld-
leider te zijn, zowel op technologisch als op militair vlak. 
Hun defensiebudget steeg tot € 178,2 miljard afgelopen 

jaar. Niet voor niets kwam het Nederlandse kabinet in 
2019 met een China strategie, waarin we de mensenrech-
tensituatie in China afkeuren, maar ook concluderen dat 
we economisch niet zonder dit land kunnen.

Rusland blijft haar invloed en (militaire) macht gebruiken 
om haar historische grenzen zeker te stellen en meer grip 
op de Arabische landen te krijgen. President Poetin herin-
nerde de wereld tijdens de Munich Security Conference in 
2007 aan ‘de gebroken belofte’, na de val van de Muur, dat 
de NAVO nooit naar het Oosten zou uitbreiden. De nieu-
we geopolitieke weg die Rusland is ingeslagen sinds 2007 
zien we elke dag terug met grootschalige desinformatie-
campagnes, beïnvloeding van verkiezingen, de annexatie 
van de Krim en inmenging in bijvoorbeeld de oorlog in de 
Oekraïne.

Op 6 januari 2020 bestormden aanhangers van president 
Trump het Capitool in Washington D.C. Velen noemden het 
een aanval op het hart van de Amerikaanse democratie van een 
land dat tot op het bot verdeeld is geraakt.

De dreigingsanalyse. Het gehele palet aan dreigingen die men voor nu en de toekomst identificeert. 

Camerabeelden van de Russische inlichtingenofficieren, die be-
schuldigd werden van de hack-operatie op de Organisation for 
the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in 2018 in Den 
Haag.
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Daarnaast blijft de bevolking op het Afrikaanse conti-
nent groeien, en daarmee ook haar zoektocht naar veilig 
heenkomen met welvaart en perspectief. Vluchtelingen-
stromen, die als gevolg hiervan ontstaan, worden door 
bijvoorbeeld een Turkse president Erdogan ‘diplomatiek’ 
gebruikt als een politiek pressiemiddel richting de EU. 
Daarmee blijven onze Europese buitengrenzen permanent 
onder druk staan, zowel fysiek als bijvoorbeeld in de cybe-
romgeving. 
Onze minister zei in 2018 dat we in cyberoorlog met Rus-
land waren verwikkeld, dit nadat een viertal Russische 
inlichtingenofficieren op Nederlandse bodem was gearres-
teerd en uitgezet. Zij hadden een hackpoging voorbereid 
op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens 
(OPCW), die de vergiftiging van de overgelopen Russische 
spion Skripal en zijn dochter in Salisbury onderzocht. 
Naast de nabijgelegen brandhaarden en vluchtelingenpro-
blematiek die Europa raken, zijn er intern ook uitdagingen 
met EU-lidstaten. Denk bijvoorbeeld aan Polen en Honga-
rije, die de onafhankelijke rechtstaat op een andere wijze 
interpreteren. Of de nasleep van de Brexit-deal, waarmee 
we een belangrijke EU-partner verliezen. 

Bij de NAVO is men ook allerminst gerustgesteld. President 
Trump stelt Artikel 5 ter discussie en trekt zonder overleg 
troepen terug. Niet alleen uit missiegebieden, maar mo-
gelijk ook uit Duitsland. Hiermee wil hij NAVO-lidstaten 
onder druk zetten om aan de NAVO-norm te voldoen. Ook 
Turkije baart zorgen, dat zelfstandig Noord-Syrië binnen-
valt, flirt met Rusland en deze liefde bezegelt met een wa-
pendeal. Of President Macron die de NAVO hersendood 
noemt, na gedragingen van president Trump binnen het 
bondgenootschap. En al deze kopzorgen ontwikkelen zich 
in een snel veranderende wereld, waarbij technologie en 
informatie steeds toegankelijker wordt voor eenieder. En 
dreigingen daardoor uit onverwachte hoek kunnen ko-
men.

TRANSPARANT NAAR 2035 
Kenmerkend voor de DV2035 is dat de olifant in de kamer 
niet vermeden wordt: er wordt benoemd dat we niet ade-
quaat zijn toegerust voor huidige en toekomstige dreigin-
gen, en dat Europa op eigen benen moet staan. Ook voor 
het eerst, tegen de zin van velen, spreekt onze minister over 
bedragen die Defensie nodig heeft voor herstel en techno-
logische groei. Daarvoor hebben we structureel € 13 tot € 
17 miljard extra nodig, boven op de huidige begroting die 
nu tussen de € 11 en € 12 miljard blijft en maar 1,2% vormt 
van ons Bruto Binnenlands Product (BBP). De afspraak tij-
dens de NAVO-top in Wales in 2014 was om door te groei-
en naar 2% van ons BBP tot in 2024, conform de NAVO-
norm. Helaas is deze norm nog ver uit zicht. Maar, zo stelt 
de DV2035, ongeacht welke keuzes de komende kabinetten 
maken en prioriteiten die gesteld worden, Defensie moet 
starten met het verwezenlijken van deze visie. Gepaard 
met een realistische blik, omdat we keuzes moeten maken: 
niet alles kan, en niet alles kan tegelijk. De verwachting is 
echter dat een budget voor optimale groei niet haalbaar is. 
Men kijkt nu naar de gemiddelde groei richting 2024 van 
nationale Defensiebudgetten binnen Europa. Maar zelfs 
dat blijkt moeilijk haalbaar.

EEN NIEUW PROFIEL
De DV2035 spreekt over een nieuw profiel voor Defensie 
aan de hand van drie eigenschappen en tien inrichtings-
principes. Dit moet de basis vormen om nu en in de toe-
komst onze organisatie zodanig in te richten dat we een 
antwoord hebben op dreigingen en problemen, zowel bin-
nen als buiten Nederland. We blijven gebruikmaken van 
het succesvol combineren en integreren van diplomatie, 
economisch beleid, ontwikkelingssamenwerking, inlich-
tingen en interdepartementale samenwerking, zoals we 
dat in Uruzgan en vooral in Mali hebben laten zien. He-
laas zien we niets concreets terug over de intensieve sa-
menwerking, of zelfs diepe integratie, van Nederlandse 

Op basis van deze 3 eigenschappen en 10 inrichtingsprincipes wil Defensie een andere weg inslaan naar 2035, of er nu geld bij komt of 
niet.
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militairen met andere bondgenoten, zoals met de Duitse 
Bundeswehr. Hierin worden we door onze bondgenoten 
alom geprezen en gezien als internationaal voorbeeld. 

De drie hoofdtaken, grondwettelijk vastgelegd, zijn nog 
steeds vanzelfsprekend. Alleen hebben we ons sinds de val 
van de Muur vooral gericht op hoofdtaak 2: de bescher-
ming en bevordering van de internationale rechtsorde, 
door vredemissies onder de vlag van de VN, EU of NAVO. 

Steeds meer zien we de accenten verschuiven naar de an-
dere twee hoofdtaken. We leveren een significante bijdrage 
aan NATO’s Very High readiness Joint Task Force (VJTF) en 
de missie in Litouwen, enhanced Forward Presence (eFP), 
die overduidelijk vallen onder hoofdtaak 1, de bescherming 
van het eigen of bondgenootschappelijk grondgebied. 
De huidige ondersteuning met militair personeel van de 
civiele zorginstanties of teststraten tijdens de coronapan-
demie is een goed voorbeeld van hoofdtaak 3. De Land-
macht neemt hierbij het leeuwendeel voor zijn rekening. 
Dit geldt trouwens ook voor de bijdragen in het kader van 
hoofdtaak 2, in het verleden en het heden. Hiermee heeft 
Nederland een bewezen behoefte aan een ‘single set of for-
ces’ die in alle hoofdtaken breed inzetbaar is. In lijn met 
een groot deel van de inrichtingsprincipes, spreekt het te-
gen het inrichtingsprincipe waar gepleit wordt voor verde-
re specialisatie. 

In de DV2035 is de inzet van de krijgsmacht geen ambitie 
meer. Integendeel, het wordt (terecht) verwoord als pure 
noodzaak voor onze veiligheid in Nederland, waarbij we 
onze democratie, welvaart en vrijheid willen behouden. 
Ambitieniveaus laten we daarom los. We zien ook een ster-
kere koppeling ontstaan tussen hoofdtaak 1 en 3. Het cy-
berdomein is bijvoorbeeld ons eigen en bondgenootschap-
pelijk grondgebied, dat we bewaken samen met civiele 
autoriteiten. De enige vraag die opkomt, is de zinssnede 

De Koninklijke Landmacht binnen de Defensievisie 2035.

Militair personeel verlicht de druk op de civiele zorginstanties 
tijdens de Covid-19 pandemie.

  nr 1, 2021 39  

Kennis & Inzicht



die we vaak lezen in de DV2035: ‘Defensie kan ingezet wor-
den in het hoogste geweldsspectrum’. Maar hebben wij 
daar de middelen en mensen voor? En kan de Cavalerie 
hier iets in betekenen?

DE MENS BINNEN DE LANDMACHT
De vertaalslag van de DV2035 door de Landmacht wordt 
gevat in een hedendaagse infographic. De Landmacht cen-
treert zijn visie rondom de mens, die het verschil maakt 
als verbindende factor tussen informatie en slagkracht. 
Wij zijn namelijk het enige Defensieonderdeel dat in elk 
operatiegebied als mens, tussen de mensen staat. The 
boots on the ground. In elke geografische omgeving moe-
ten onze mensen in staat zijn in een persoonlijk gesprek 
het vertrouwen te winnen van de persoon die tegenover 
hem of haar staat, bescherming te bieden en het gevecht 
te winnen, wanneer dit gevecht niet te vermijden is door 
de-escalatie of afschrikking. 

Demografische ontwikkelingen leiden ertoe dat onze be-
roepsbevolking in de toekomst niet of nauwelijks meer 
groeit. Het blijft moeilijk de Landmacht te vullen met per-
soneel, ook in de toekomst. Als de Landmacht wil blijven 
groeien, zal het op een andere wijze de gelederen moeten 
vullen. We zien momenteel ontwikkelingen op het gebied 
van robotica en artificial intelligence (AI), samengebracht 
in autonome systemen. Dit vindt plaats binnen de 13e 
Lichte Brigade in Oirschot in een experimenteeromge-
ving binnen de Robotica en Autonome Systemen (RAS) 
eenheid. We moeten naar mens-extensieve en onbemande 
systemen, die binnen nu en tien jaar binnen onze eenhe-
den en ons optreden een vast onderdeel vormen. De mens 

blijft de baas, omdat alleen wij een ethisch normbesef heb-
ben en de emoties begrijpen van de medemensen om ons 
heen. Er wordt ook geëxperimenteerd met onder andere 
een onbemand rupsvoertuig, drones en sensoren, samen 
met civiele, commerciële partners. Hierdoor beproeven we 
nieuwe technologie en optreden, die onze inbreng in Eu-
ropese Defensieprojecten waardevol kan maken.

HET NIEUWE MANOEUVREREN 
In lijn met de Defensienota 2018 (DN2018) en de DV2035 
investeren we in Informatie Gestuurd Optreden (IGO). 
Afgelopen november is naast ons nieuwe tankregiment 
ook het Wapen van de Information Manoeuvre opgericht. 
Hiermee zet de Landmacht een belangrijke stap en specia-
liseren we ons in het opbouwen en behouden van een ge-
zaghebbende informatiepositie. Sensoren, databases, da-
ta-analysecapaciteit en wapensystemen worden aan elkaar 
gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat wij de conflictomgeving 
beter begrijpen en sneller besluiten kunnen nemen. Het 
stelt ons in staat aan alle mogelijke dreigingen het hoofd te 
bieden. We spreken dan over dreigingen in het cognitieve 
(gedrag, perceptie en onderlinge interactie), virtuele (cyber 
& elektromagnetisch spectrum) en fysieke (mens en mid-
delen - tastbaar en zichtbaar) domein. Het Wapen bestaat 
uit twee korpsen: het Korps Communication & Engage-
ment (C&E) en het Korps Inlichtingen & Veiligheid (I&V).

Ook op een lager, tactisch niveau wordt er geëxperimen-
teerd met IGO. Het 17e Infanteriebataljon Garderegiment 
Fuseliers Prinses Irene in Oirschot laat door middel van 
het Tactical Information Manoeuvre Team (TIMT) op 
compagnies- en bataljonsniveau zien hoe om te gaan met 

Het Duits-Nederlandse Panzerbataillon 414 wordt door de NAVO gerekend tot de slagkracht van de Bundeswehr. Niet tot die van onze 
eigen krijgsmacht.
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het huidige, complexe gevechtsveld. Experimenteren met 
eigen capaciteiten die door middel van open en eigen ge-
genereerde informatie worden ingezet in een genetwerkte 
omgeving om zo de vijand uit te schakelen die in een hybri-
de omgeving acteert. Van infanterist naar computernerd, 
maar dan anders. Het laat zien dat het noodzakelijk is deze 
weg in te slaan, als we onze huidige en toekomstige vijand 
willen voorblijven. Maar vecht de infanterist-van-de-toe-
komst niet meer met zijn geweer?

EEN GELOOFWAARDIGE LANDMACHT
Tijdens de voorjaarsnota Defensie 2019 werden de resul-
taten van de NATO Defence Planning Capability Review 
letterlijk benoemd. Hierin beschrijft de NAVO dat de 
grootste tekortkoming binnen onze Landmacht een Heavy 
Infantry Brigade is. De 43e Gemechaniseerde Brigade in 
Havelte mist in deze, naast haar twee pantserinfanterieba-
taljons 44 en 45, een Nederlandse vuist. Het Duits-Neder-
landse Panzerbataillon 414 wordt door de NAVO gerekend 
tot de slagkracht van de Bundeswehr. Niet tot die van onze 
eigen Landmacht. Zo benoemde onze minister in haar 
brief naar de Tweede Kamer (het nationaal plan) dat naast 
bijvoorbeeld de extra F35 gevechtsvliegtuigen, IGO en SOF 
Support (ondersteuning Special Forces) en de uitbreiding 
van het I&V domein, ook de Versterking Vuurkracht Land 
(VVL). Hierin is het plan gevat om de Landmacht te ver-
sterken met een 
eigen tankba-
taljon en een af-
deling lange-af-
stands precisie 
raketarti l lerie , 
inclusief alle on-
dersteuning, om 
uiteindelijk tot 
die Heavy In-
fantry Brigade 
te komen. In de 
v o o r j a a r s n o t a 
is echter alleen 
ruimte gevonden 
om 9 extra F-35’s 
aan te schaffen 
en te voorzien 
in de 1e slag SOF 
Ground Enablers. Daarnaast wordt er budget gevonden 
om langer met de transporthelikopter Cougar door te vlie-
gen. Een eerste stapje in de richting van het verkleinen 
van de tekortkomingen van de Nederlandse krijgsmacht 
in de ogen van de NAVO. Waar de F35’s en de onderzee-
boten concreet worden benoemd, zien we de VVL niet 
terugkomen in de DV2035. Hooguit de versterking van de 
ondersteuning, onze Combat Support en Combat Service 
Support. 

Wel spreekt men in inrichtingsprincipe 4 van ‘escalatie-
dominantie met onze partners’. Alleen een bijlage verwijst 
naar een zware infanteriebrigade. Het woord ‘tank’, op wel-
ke manier dan ook, zien we niet terug. Bij de verstaalslag 

van de visie door de Landmacht is dat anders. Men kijkt 
in de toekomst en spreekt over een Main Ground Combat 
System (MGCS), een system of systems-benadering voor 
de vervanging van een groot deel van de huidige landsyste-
men en bijbehorende sensoriek en IT. Hieronder ook een 
volgende generatie Main Battle TANK. Dit Duits-Franse 
project, waarin andere landen kunnen deelnemen als ob-
server of participant, is een uitermate geschikte gelegen-
heid om de Nederlandse Capabilty Gap in te vullen. Niet te 
vergeten dat dit gunstig zou kunnen zijn voor onze eigen 
industrie of het bedrijfsleven. Nederland heeft zich van-
zelfsprekend aangemeld, waarop Berlijn en Parijs positief 
reageerden en beide landen ons voorstel in overweging 
nemen. Een betrouwbare en geloofwaardige Landmacht, 
die niet alleen bestaat uit infanterie en ondersteuning, 
maar ook kan afschrikken en vechten door een vuist van 
raketartillerie en tanks binnen het huidige en toekomstige 
optreden.

Rond de jaarwisseling zijn door de Defensie Materieel Or-
ganisatie (DMO) grote materieelcontracten getekend voor 
de MidLife Update (MLU) van het Infanterie Gevechts-
voertuig CV-9035 en het verkenningsvoertuig Fennek. De 
MLU van de Panzerhaubitze (PzH 2000 - 152mm artillerie) 
zal binnenkort volgen, waarmee honderden miljoenen eu-
ro’s gemoeid zijn om met deze systemen tot 2035 opera-

tioneel relevant 
en technisch in-
zetbaar te blijven. 
Ook gaat er De-
fensiebreed ge-
investeerd wor-
den in nieuwe 
IT-systemen, die 
binnen het pro-
ject Grensverleg-
gende IT (GrIT) 
vallen. Het Tac-
tical Edge Net-
work (TEN) gaat 
ervoor zorgen 
dat alle tactische 
c o m m u n i c a t i e 
met elkaar kan 
‘praten’, of in-

teroperabel is, ook met onze primaire partner Duitsland. 
Dit is hard nodig, willen we een robuuste genetwerkte en 
informatiegestuurde Landmacht zijn. Maar in het voors-
orteren op toekomstige, hoogtechnologische gevechtssy-
stemen zien we nog niets concreets. In orde van grootte 
van de F35 voor de Luchtmacht of de nieuwe onderzeeboot 
voor de Marine, is het Main Ground Combat System ‘the 
next big thing’ voor de Landmacht.

WAT NU?
Complicerende factoren zijn de onvoorziene kosten van 
de pandemie, maar ook bijvoorbeeld het strategisch vast-
goedvraagstuk binnen Defensie, waar door jaren achter-
stallig onderhoud in geïnvesteerd moet worden. Daarmee 

Defensie gaat investeren in Cyber Warfare en Satellieten. Wanneer in de Versterking 
Vuurkracht Land (VVL) door de landmacht te versterken met een eigen tankbataljon?
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rijst de vraag: is er op dit moment überhaupt geld voor 
VVL? VVL houdt niet alleen tanks in, maar ook het investe-
ren in Combat Support, waar onze verkenningseenheden 
deel van uitmaken. Wat betekent dat voor de Cavalerie? 
Zijn we nog steeds relevant? We worden steeds kleiner in 
aantallen. Onze I&V-specialisten stappen over naar het 
nieuwe Wapen Information Manoeuvre en krijgen na ja-
ren eindelijk hun eigen entiteit binnen het korps I&V, 
maar voor de Cavalerie is dit een aderlating. Ons wapen 
wordt nog kleiner van omvang, minder divers en mogelijk 
minder gewichtiger in toekomstige discussies. We zien nu 
al dat er te weinig permanente vakinhoudelijke invloed is 
in de pilaar Kennis & Ontwikkelingen (K&O). We kunnen 
gewoonweg niet altijd kennis en ervaring garanderen bin-
nen het Kenniscentrum Grond Gebonden Manoeuvre (KC 
GGM), of de afdeling Strategie & Planning (S&P) binnen 
de Staf Commando Landstrijdkrachten (CLAS) tot aan de 
Afdeling Landoptreden (ALO) van Directie Plannen in Den 
Haag. En die is essentieel, wil je invloed behouden in toe-
komstige ontwikkelingen met een Cavalerie-oog. De her-
oprichting van Bureau Tanks heeft het helaas niet gehaald 
binnen het Kenniscentrum ten tijde van de oprichting van 
Panzerbataillon 414. Alleen bij de oprichting van een eigen 
Nederlands tankbataljon in de toekomst, komt er ook weer 
een Bureau Tanks.

Onze verkenningseskadrons raken meer en meer verdeeld 
door hun koppeling aan de vier moedereenheden (Gemo-
toriseerd, Gemechaniseerd, Luchtmobiel & JISTARC) en 

hun eigen personeelsdoorstroom. Dat verkennen voor de 
verkenner de basis is, is niet meer vanzelfsprekend. Ook zij 
gaan mee met de tijd, in hun eigen brigade. Ze moeten wel. 

Ondanks dat we onder druk staan, blijft ons wapen rele-
vant en noodzakelijk. Karaktereigenschappen onder het 
credo van ‘Vorwarts Denken, Vorwarts Schauen, Vorwarts 
Reiten’, zijn kenmerkend voor de cavalerist. Over lange af-
standen, bereden, snel en flexibel kunnen manoeuvreren, 
en daar het verschil maken door de vijand een beslissende 
slag toe te brengen, ook binnen Multi Domain Operations. 
Niet te vergeten de zorg voor materiaal: ‘eerst het paard, 
dan de huzaar’. Basisprincipes die altijd zijn gebleven. 

INFORMATIE GESTUURDE CAVALERIE 
Het wordt dus hoog tijd dat we nadenken hoe we als cava-
lerie met onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied 
van slagkracht, mobiliteit en informatie verzamelen kun-
nen aansluiten op een informatiegestuurde Landmacht. 
We zien ontwikkelingen binnen de brigades richting een 
grotere behoefte om informatie te verzamelen, verwerken 
en verspreiden, om zo op vijand en omgeving het voordeel 
te verkrijgen. Zo is het idee ontstaan om een verkenning-
seskadron uit te breiden naar een bataljon per brigade, 
vergelijkbaar met onze Duitse collega’s, versterkt met extra 
sensoren, waaronder drones en elektronische oorlogsvoe-
ring. Maar ook C&E componenten, analisten en cyberspe-
cialisten. Mijn mening is dat elke brigade een Information 
Manoeuvre bataljon nodig heeft, zodat de brigade perma-

Main Ground Combat Systems (MGCS) op het slagveld van de toekomst.
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nent versterkt is met een Subject Matter Expert (SME) die 
Situational Understanding verschaft over de omgeving 
waar de brigade voor verantwoordelijk is. Zo kunnen in-
fanteriebataljons, die nu zelf experimenteren met IGO, 
weer terug naar datgene waar ze goed in zijn: vechten! 

Gezien deze eenheid acteert binnen de brigade-operatie 
en eigenlijk tactische gevechtsinlichtingen verzorgt, zal ie-
mand met ervaring binnen het brigadegevecht dit bataljon 
met zijn variëteit aan sensoren moeten leiden. Bij uitstek 
een kans voor onze verkenners, die hierbinnen worden 
grootgebracht. JISTARC blijft voor het hogere niveau in-
lichtingen voorzien als strategisch I&V-eenheid. Denk bij-
voorbeeld als deel van de divisietroepen voor divisieniveau 
en hoger, waarbinnen aansluiting wordt gezocht met de 
MIVD. Het Informatie Manoeuvre Bataljon (InfManBat) 
sluit dan hierop weer aan vanuit het brigadeniveau. 

Maar hoe integreer je die tank in het informatiegestuurd 
optreden? Primair blijft een tank de fysieke slagkracht, de 
vuist, van de brigadecommandant. Hiermee beslist hij het 
fysieke gevecht. Duitsland en Frankrijk zijn het er nog niet 
over eens of ze een opvolger voor hun tank, respectievelijk 
de Leclerc of de Leopard-2, willen. De planning van beide 
landen is nu om het concept in 2035 (!) van de band te la-
ten rollen, waarbij de eerste beproevingen in 2028 moeten 
plaats vinden. Frankrijk heeft de vervanging van haar ge-
vechtsvoertuigen reeds ondergebracht in het project ‘Scor-
pion’, waardoor ze alleen opzoek is naar een vervanging 
van hun tank, de Leclerc. Duitsland is daarentegen op zoek 
naar een breder scala om meerdere gevechtsvoertuigen te 
vervangen, hoewel ze al een opvolger heeft voor haar in-
fanteriegevechtsvoertuig genaamd de ‘Puma’. De verwach-
ting is dat men op zoek gaat naar een start door middel 
van een gezamenlijk Direct Firing Platform, waar vanuit de 
basisprincipes uitrolbaar zijn naar andere landsystemen. 
Verregaande technologische ontwikkelingen, zoals een 
mens-extensief of zelfs onbemand systeem in combina-
tie met artificial intelligence, een hybride of elektronische 
aandrijving, actieve camouflage, makkelijker transportabel 
en luchtverlaadbaar, naast een groter kaliber kanon of zelfs 
toekomstige technieken zoals laser, zal voor de Landmacht 
de nieuwe stap in de toekomst moeten zijn, willen we een 
credible force op land kunnen ontplooien. 

Hoe brengen we de MGCS dan binnen een informatiege-
stuurde Landmacht? Net zoals de marine haar onderzee-
boten en de luchtmacht haar F35 hebben ingebracht, moet 
het Main Ground Combat System (MGCS) ook worden 
gezien als een informatiestofzuiger. Onze kracht is het 
verbinden van sensoren aan slagkracht, waarbij ‘every 
soldier is a sensor’ principe van toepassing is. Want con-
flicten worden op de grond, tussen de mensen gewonnen. 
En daarvoor moet je je omgeving begrijpen. Dat is onze 
kracht, waarbij in de toekomst elk landsysteem als deel van 
MGCS een informatiestofzuiger is binnen de Landmacht. 
Behangen met sensoren en communicatiemiddelen, goed 
beschermd als een bepantserde server of ‘tactical cloud 
server’, genetwerkt verbonden met een continue stroom 

aan informatie. En net zoals de onderzeeboot met een tor-
pedo of een F35 met een bom, kan het MGCS de vijand ook 
met een kanon uitschakelen.   

INVESTEREN
Een randvoorwaarde voor de invoering van de MGCS en 
een nieuw DFP, met andere woorden een toekomstige 
tank, is dat we nu al investeren in kennis en ontwikkeling 
en ervoor zorgen dat IGO ook omarmd wordt binnen ons 
wapen. Daarnaast moeten we het gevecht van verbonden 
wapens met onder andere de tank opnieuw gaan borgen 
binnen de Landmacht, voordat het te laat is. Brigades moe-
ten de wens uiten voor zowel slagkracht in informatie als 
in het fysieke domein door middel van een InfManBat en 
een DFP. Daarmee zetten we de volgende stap in het IGO, 
doordat we onze mensen, de IT-systemen, sensoren en 
hun voertuigen integreren tot grote informatiestofzuigers, 
die ook kunnen slaan. 

Nu al tanks aanschaffen tot aan 2035, betekent veel meer 
innovatievermogen om nieuwe kennis in te brengen in 
dit project. Samen met de Nederlandse industrie kun-
nen we met een op korte termijn aan te kopen tankvloot 
beproevingen uitvoeren die uiteindelijk ook binnen het 
MGCS-project van meerwaarde zijn. Vul je nu een tank-
bataljon met bijvoorbeeld een Leopard-2A7V, inclusief 
personeel, kan deze organisatie één-op-één over naar een 
MGCS-eenheid. En je voldoet aan de NAVO-eis. Ook blij-
ven we onze bataljons trainen in het optreden met tanks. 
Mijn menig is dat dit primaire aspect van het overdragen 
van kennis door Duitse tankeenheden binnen de Neder-
landse Landmacht niet goed uit de verf komt, vanwege de 
huidige beperkte inzetbaarheid van de Duitse tankvloot in 
verband met grootschalige modificatieprojecten. Dat be-
tekent zeer zeker niet stoppen met deze samenwerking. 
Maar vooral voor beiden dat eruit halen, wat van meer-
waarde is voor toekomstige ontwikkelingen, zoals binnen 
een MGCS-project. Want daarmee blijf je de K&O-pilaar 
voeden, die vakinhoudelijk productief blijft ten behoeve 
van het ontwikkeltraject binnen het MGCS-project, samen 
met de Nederlandse industrie. 

Het MGCS-project zal hiermee de Europese samenwer-
king op Defensiegebied versterken en Nederland als een 
van de koplopers maken binnen dit hoogtechnologisch 
project, samen met Duitsland en Frankrijk. En korte-ter-
mijn-investeringen wekken immers vertrouwen bij onze 
partners en bevestigen dat het ons menens is om te inves-
teren in een MGCS, de Europese samenwerking en in de 
eisen van de NAVO. Want nu hebben we een Landmacht 
zonder tanden, die niet voldoet. De DV2035 en IGO biedt 
voldoende opties om nu en in de toekomst relevant te blij-
ven als Cavalerie, Verkenner en Tanker. Het belangrijkste 
hierin is om alle handen op elkaar te krijgen, als Cavalerie 
het voortouw te nemen in ‘the next big thing’ en gebruik te 
maken van het momentum. Daar waar we goed in waren, 
en nog altijd zijn. Want deze kans gaan we geen tweede 
keer meer krijgen!

Majoor Laurens Reinders
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Ontwikkelingen en mogelijkheden voor samenwerking

DE NOORSE VELDARTILLERIE

De Noorse en Nederlandse landmachten werken al vele jaren samen, en hoewel de intensiteit van de sa-
menwerking door de jaren heen fluctueert, zien beide landen elkaar als strategische partner, nu en in de 
toekomst. Nu binnen de NAVO weer meer aandacht is voor het campagnethema “Combat”, is het dooront-
wikkelen van de artillerie na vele jaren van relatieve onderwaardering ook in Noorwegen weer terug op de 
agenda gekomen. In combinatie met een reeks relevante technologische ontwikkelingen zorgt dat ervoor dat 
de mogelijkheden voor samenwerking groeien, niet alleen op bekende terreinen, maar ook binnen nieuwe 
thema’s. Dit artikel beoogt de kennis van de Noorse artillerie in Nederland te vergroten en de mogelijkheden 
voor aanvullende samenwerking te tonen. Na een algemene beschrijving van de geschiedenis en de huidige 
structuur van de Noorse artillerie wordt ingezoomd op de organisatie en het materieel dat in gebruik is. Tot 
slot worden een aantal mogelijkheden voor intensievere samenwerking voor het voetlicht gebracht. 

Oberstløytnant Erik Tandberg en luitenant-kolonel 
Marcel Wassenaar zijn uitwisselofficier bij de Noorse en 
Nederlandse landmachtstaven. 

Het Noorse Wapen der Artillerie werd opgericht in 
1685. Het motto is Gjør Ræt, Frykt Intet (Doe het 
juiste, vrees niets). De beschermheilige voor de ar-

tillerie is Sinte Barbara, net als in Nederland. De Noorse 
artillerie eert haar tijdens de jaarlijkse viering op 4 decem-
ber, iets dat wordt gezien als de meest gevestigde traditie 
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binnen de landmacht. Hieruit zijn verschillende orden 
ontstaan, zoals de Orde van “Den Brænnende Bombe” in 
Setermoen en die van “Den Gyldne Kanon” in Rena. Deze 
orden zijn informeel van aard maar vervullen een zeer be-
langrijke rol in het bewaren van cultuur en tradities en zor-
gen voor motivatie, continuïteit en saamhorigheid binnen 
de artillerie. Elk jaar tijdens de Sinte Barbaraviering wor-
den drie tot vijf nieuwe ridders in elke orde benoemd, of 
binnen de orde bevorderd. Om geridderd te kunnen wor-
den moet men een grote mate van vakkundigheid hebben 
getoond, of op bijzondere en positieve wijze bij hebben ge-
dragen aan de verdere ontwikkeling van de artillerie. Het 
tot ridder slaan is een serieuze zaak, die echter het liefst 
gelardeerd wordt met wat humor. Het helpt dus als de ver-
se ridder het afgelopen jaar reden heeft gegeven tot enige 
spot, waar het “gewone volk” binnen de orde dan smakelijk 
om kan lachen. Koning Harald is erelid en beschermheer 
van beide orden. 
Als resultaat van vele bezuinigingen na afloop van de Kou-
de Oorlog, vergelijkbaar met zoals dat in Nederland is 
gebeurd, bestaat de Noorse artillerie op dit moment uit 
slechts één afdeling en een artillerieschool. Deze laatste 
maakt deel uit van Hærens våpenskole (HVS) 1. Binnen de 
landmacht is de artillerieschool verantwoordelijk voor al-
les wat binnen het thema air support valt, en ze draagt bij 
aan de ontwikkeling van targeting en joint fires. Bovendien 
is de school verantwoordelijk voor het (opnieuw) invoeren 
van luchtverdediging bij de landmacht. In tegenstelling tot 
de Nederlandse situatie is de Noorse afdeling een organiek 
deel van de briga-
de. Zowel de bri-
gade als het LWC 
vallen direct on-
der de Comman-
dant Landmacht. 
Het divisieniveau 
boven de briga-
de ontbreekt, en 
daarmee ook de 
vuursteuncapa-
citeiten die bij 
dat niveau ho-
ren. Sinds enkele 
jaren is de Com-
mandant Land-
macht echter niet 
alleen gereedstel-
ler, maar ook tac-
tisch comman-
dant binnen het 
Noorse landdomein. Dat betekent dat de uitdagingen die 
het gebrek aan een divisieniveau met zich meebrengen op-
gelost moeten worden door de brigade en de landmacht-
staf. Deze laatste is gereorganiseerd tot een tactisch hoofd-
kwartier, inclusief een Joint Fire Support Element (JFSE), 
maar beschikt niet over divisietroepen. Brigade North 
moet dus meer dan gebruikelijk is voor een brigade bij 
kunnen dragen aan de vier hoofdtaken voor de vuursteun: 
nabijsteun, counter battery fire, vuursteun in de diepte 

en onderdrukking van vijandelijke luchtverdediging.2 Het 
gebrek aan het divisieniveau en de daarbij horende vuur-
steunmiddelen heeft ertoe geleid dat Brigade North, de Ar-
tillerieschool en de Afdeling in gezamenlijkheid betrokken 
zijn bij de ontwikkeling van Joint Fires (doctrine, systemen 
en procedures), zowel op nationaal niveau als in geallieerd 
verband. Hoewel deze ontwikkelingen een enorme voor-
uitgang hebben laten zien, blijft de Afdeling de enige op 
land gebaseerde eenheid die in staat is om zware vuur-
steun te leveren, en vervult daarmee een cruciale functie 
in de uitvoering van de vier hoofdtaken.

DE AFDELING
De kern van de Afdeling is gestationeerd op Setermoen, in 
Noord-Noorwegen, samen met de afdelingsstaf, de stafbat-
terij, een doelopsporingsbatterij en een luchtverdedigings-
batterij. De manoeuvrebataljons van de brigade moeten 
kunnen optreden als bataljonstaakgroep, waarbij de reor-
ganisatie in geval van een mobilisatie in verhouding moet 
staan tot zeer korte reactietijden. Om die reden zijn de vuur-
steunbatterijen in de nabijheid van de bataljons geplaatst. 
Twee zijn daarom met de rest van de Afdeling geplaatst in 
Setermoen, en één in Rena, bij het Telemarkbataljon in 
het zuiden van het land. De eenheden die bij die bataljon-
staakgroep zijn ingedeeld zijn volledig paraat, bestaande 
uit beroepsmilitairen, waar de overige eenheden overwe-
gend paraat (maar dus deels mobilisabel) zijn. De naam-
geving van de batterijen is gebaseerd op de Amerikaanse 
standaard na de Tweede Wereldoorlog met beginletters op 

alfabetische volg-
orde: Nils, Olga 
en Petter, hoewel 
de laatste beter 
bekend staat on-
der de naam Pi-
ranha-batterij.3 
Nils is op dit mo-
ment gekoppeld 
aan het Eerste 
Bataljon (Panser-
bataljon), Olga 
aan het Tweede 
Bataljon (Andre 
Bataljon) en Pi-
ranha aan het Te-
lemarkbataljon. 
Alle drie de batal-
jons zijn geme-
chaniseerd, met 
een combinatie 

van Leopard 2A4 tanks en CV90’s. Net als in Nederland 
heeft de Afdelingscommandant de rol van vuursteunad-
viseur binnen de brigade. Hij blijft tijdens operaties on-
dertussen commandant van de Afdeling en krijgt daarbij 
tevens de aan de brigade toegewezen overige vuursteun-
middelen onder controle.4 Eén niveau lager geldt hetzelfde 
voor de batterijcommandanten en hun rol binnen de ma-
noeuvrebataljons.

Receiving the new system K9 at Setermoen
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De vuursteunbatterijen
De drie vuursteunbatterijen zijn identiek gestructureerd, 
met een stafpeloton, twee vuursteunpelotons waarvan één 
mobilisabel en een peloton voorwaartse waarnemers. Het 
stafpeloton richt de commandopost van de batterij in, le-
vert een verkenningsgroep, draagt zorg voor de logistiek 
en richt een Reload Point (RLP) in, waar bevoorrading van-
uit de Afdeling overgedragen kan worden. De vuursteun-
pelotons bestaan uit acht K9 houwitsers, (waarvan vier 
mobilisabel) en één K10 munitievoertuig.5 De houwitsers 
treden binnen de toegewezen Artillery Manouver Area 
(AMA) in paren op, afwisselend vanuit gedekte locaties en 
stellingen. Het vuurleidingscentrum van de batterij is in-
gedeeld in het parate vuurmondpeloton. Het stafpeloton 
en de vuursteunpelotons vormen het achterste deel van de 
batterij, dat geleid wordt door de plaatsvervangend batte-
rijcommandant.
In tegenstelling tot in Nederland horen de voorwaart-
se waarnemers bij de artillerie. Het peloton voorwaartse 
waarnemers in een batterij volgt en steunt normaal ge-
sproken altijd hetzelfde bataljon. Elk peloton heeft zes 
waarnemersgroepen (waarvan twee tot vier mobilisabel 
zijn), die zowel licht als gemechaniseerd op kunnen tre-
den. De groepen zijn aan vaste compagnieën of eskadrons 
gekoppeld. Uiteraard kunnen deze middelen ook elders in-
gezet worden, als de operatie daarom vraagt.

De doelopsporingsbatterij
De organisatie van de doelopsporingsbatterij is hoofdza-
kelijk gebaseerd op de overige drie hoofdtaken: counter 
battery fire, vuursteun in de diepte en onderdrukking van 
vijandelijke luchtverdediging (met focus op de eerste en 
de tweede). De batterij bestaat uit een stafpeloton, een ra-
darpeloton en twee artillerieverkenningspelotons. Het ra-
darpeloton spoort vijandelijke artillerie op en draagt zorg 
voor een snelle contrabeschieting. De artillerieverken-
ningspelotons opereren als kleine, lichte patrouilles ach-
ter vijandelijke linies, voornamelijk statisch vanuit obser-
vatieposten. Deze hebben als taak om vijandelijke doelen 
met hogere prioriteit te lokaliseren en, bij voorkeur met 
de vuursteunmiddelen van de eigen afdeling, te bestrijden. 
Het is echter mogelijk dat ze buiten het bereik van de ei-
gen middelen optreden. In dat geval is het, afhankelijk van 

het doel, mogelijk dat joint vuursteunmiddelen ingezet 
kunnen worden. Het personeel is daarom ook opgeleid om 
vuur te kunnen leiden van vlieg- en vaartuigen.

De stafbatterij
De verantwoordelijkheid voor het inrichten en operationeel 
houden van de afdelingscommandopost ligt bij de stafbatte-
rij. Daarnaast is deze zodanig georganiseerd dat het de Af-
deling op logistiek gebied kan ondersteunen, zowel te velde 
als op de kazerne, hoewel er tijdens operaties aanvullende 
capaciteiten vereist zijn, zoals voertuigen voor munitie-
transport en bevoorrading. De batterij bestaat uit een staf-
peloton, een onderhoudspeloton, een CP-peloton en een 
munitie- en bevoorradingspeloton. De batterij verzorgt alle 
randvoorwaarden voor de Afdeling en is daarom van cruci-
aal belang. Het is tevens de oudste batterij van de Afdeling.
Luchtverdediging
De luchtverdedigingsbatterij is de jongste eenheid van 
de Afdeling. Ze bestaat uit twee SHORAD-pelotons, één 
NASAMS-peloton en een stafpeloton. Het feit dat er een 
luchtverdedigingsbatterij ingedeeld is bij een afdeling 
veldartillerie is ongebruikelijk. Reeds in 1940werd de 
Luchtdoelartillerie in Noorwegen als apart wapen opge-
richt. Dit is echter een consequentie van een bezuiniging 
in de jaren ’00, waarbij de laatste luchtverdedigingscapa-
citeit van de landmacht werd opgeheven. Die capaciteit is 
in 2018 in de vorm van deze batterij terug in de organisatie 
gekomen, en op dat moment was de Afdeling, vooral van-
wege financiële redenen, de meest voor de hand liggende 
plek om deze onder te brengen. Er wordt overwogen om 
de batterij op termijn uit te breiden tot een afdeling. Van-
uit functioneel oogpunt is er echter wel wat voor de inde-
ling bij de veldartillerie te zeggen. Ten eerste is er het grote 
belang van luchtruim coördinatie tussen de artillerie en de 
luchtverdediging. Ten tweede beschikt de luchtverdedi-
ging over een goed luchtbeeld (common air picture) waar 
de artillerie gebruik van kan maken. Tenslotte hebben bei-
de een sterke koppeling met de command and control ke-
ten, waaronder het JFS-netwerk. 

DE ARTILLERIESCHOOL
De Noorse Artillerieschool bevindt zich in Zuid-Noorwe-
gen, in Rena. De school bestaat uit diverse secties, zoals 
voor ontwikkeling en doctrine, Air Support, vuurleiding 
en -systemen en wapensystemen. De school draagt daar-
mee zorg voor alle aspecten binnen de artillerie, van de 
ontwikkeling op de langere termijn tot het vaktechnisch 
opleiden van dienstplichtigen en kader. Bijzonder binnen 
de Noorse landmacht is dat de school ook zorg draagt voor 
de certificering van de operationele eenheden. Zo worden 
de vuursteunbatterijen jaarlijks aan een scherpschiettest 
onderworpen om te controleren of de eenheden gevechts-
gereed zijn conform gereedstellingsdoelstellingen.

MATERIEEL
Hieronder volgt een beschrijving van de hoofdwapensyste-
men en overige essentiële middelen van de Noorse artille-
rie.

Loading soldiers managing munition
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K9 Thunder
Op dit moment wordt de oude Amerikaanse M109A3G-
NM6 vervangen door de Zuid-Koreaanse K9 houwitser. 
Deze vervanging was aanvankelijk 15 tot 20 jaar eerder ge-
pland: reeds in het begin van de jaren ‘00 was Noorwegen 
met Nederland in onderhandeling over het overnemen van 
door bezuinigingen overtollig geworden Panzerhaubitse 
2000 (PzH2000). Enkele jaren later, in 2013, brak Noorwe-
gen de samenwerking met Zweden in het Archer-project 
af vanwege te grote onzekerheden over het te ontwikkelen 
eindproduct. Vervolgens gingen de Noren in 2015 de markt 
op, wederom op zoek naar een geschikte vervanging. Mo-
gelijke kandidaten waren de Duitse PzH20007, de Franse 
Ceasar8, de Zwitserse, op de M109 gebaseerde RUAG Vi-
dar9 en de Zuid-Koreaanse K9 Thunder10. Deze vier kan-
didaten werden in 2016 onder winterse omstandigheden 
vier weken lang beproefd, waarna de K9 als winnaar uit 
de bus kwam. De kenmerken die de doorslag gaven waren 
rijeigenschappen en betrouwbaarheid onder arctische om-
standigheden, bescherming, snelheid om in en uit stelling 
te komen en gebruiksgemak. Dat laatste is in oorlogstijd 
uiteraard altijd gunstig, maar voor een leger gebaseerd op 
dienstplichtigen, die maar kort onder de wapenen zijn, ex-
tra belangrijk. Een ander kenmerk wat tijdens de verwer-
ving van belang was, zeker gezien de reeds opgelopen ach-
terstand, was dat het reeds bewezen technologie betrof: 
men wilde het risico op kinderziektes (of erger) tot een 
minimum beperken. Er werden 24 stuks besteld, geprodu-
ceerd en geleverd in een recordtijd van slechts twee jaar. 

Bovendien heeft de producent zich aan de afgesproken 
deadlines en kosten gehouden. De 24 stuks K9 Thunder, 
aangevuld met zes K10 munitievoertuigen en nieuwe mu-
nitie kostte de Noren rond de 291 miljoen euro.

K9 THUNDER11

Operationeel sinds: 2000 
Aantal geproduceerd: 1850+ 
Gewicht:  48 ton (gevechtsgereed) 
Dimensies (l x b x h): 12 x 3,4 x 2,73m 
Kaliber:  155 x 52mm 
In gebruik:  Australië, Egypte, Estland,   
   Finland, India, Noorwegen en  
   Zuid-Korea

Aan het eind van de Koude Oorlog was er sprake van grote 
voorraden opgeslagen munitie, waaronder ook artillerie-
munitie. Een groot deel daarvan was pantserdoorborend 
(DM 642 en DM 662). De bezuinigingen die volgden in de 
jaren ’90 en ’00 werden deze voorraden opgeruimd en de 
investeringen in nieuwe munitie gereduceerd. Toen Noor-
wegen het Verdrag inzake Clustermunitie12 ondertekende 
werd de voorraad artilleriemunitie verder gereduceerd. 
Met de aanschaf van de K9 Thunder, en de geopolitieke 
ontwikkelingen zoals die nu plaats vinden, is er behoef-

Testing K9 on 40km range
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te ontstaan om de munitievoorraad weer uit te breiden, 
aangevuld met nieuwe munitie met langere dracht en gro-
tere dodelijkheid. Momenteel gebruiken de Noren vooral 
brisantgranaten: in het afgeven van licht en rook wordt 
hoofdzakelijk door de mortieren van de bataljons voorzien. 
Daarnaast is geïnvesteerd in de Zweedse BONUS-grana-
ten: pantserdoorborende munitie met een bereik tot maxi-
maal 35 kilometer.13 Na afvuren springt de granaat boven 
het doelgebied uitéén in twee delen, die elk beschikken 
over een sensor. Wanneer de sensor een profiel waarneemt 
dat voldoet aan een geprogrammeerd voorbeeld wordt er 
een Explosively Formed Penetrator afgevuurd. Huidige be-
schermingssystemen zoals reactief pantser zijn niet tegen 
deze munitie opgewassen. 
Gelijktijdig met de aanschaf van nieuwe houwitsers is 
Noorwegen, samen met NAMMO, een nieuwe familie 
artilleriegranaten aan het ontwikkelen. Deze maken ge-
bruik van RAM-jet technologie14, waarmee een bereik tot 
zo’n honderd kilometer gehaald wordt. Deze technologie 
wordt in eerste instantie gebruik voor de productie van 
brisantgranaten, maar men ziet op termijn ook mogelijk-
heden om deze te gebruiken om bijvoorbeeld sensoren, 
jammers of andere effectenbrengers te verschieten. Verder 
kijkt men naar de ontwikkeling van nieuwe rook- en licht-
granaten, hoewel het bereik daarvan logischerwijs minder 
groot hoeft te zijn. 

Doelopsporingsradar
Sinds 2000 is de Zweedse Arthur doelopsporingsradar in 
gebruik. In 2020 besloten de Noren om aan te sluiten bij de 
Nederlandse verwerving van de GM200 Multi Mission Radar 
van Thales.15 In eerste instantie worden er vijf systemen aan-
geschaft, in de rol van doelopsporingsradar. Op termijn zal er 
wellicht worden besloten om extra systemen aan te schaffen, 
niet alleen als doelopsporingsradar maar ook als radar ten be-
hoeve van luchtverdediging. 
Bij gebrek aan een divisieniveau met bijbehorende troepen 
is het de brigade die counter battery fire en vuursteun in de 
diepte uitvoert, met behulp van grondgebonden vuursteun. 
De landmachtstaf, met daarin het Joint Fire Support Element, 
draagt ondertussen zorg voor afstemming met het joint ni-
veau en prioriteert waar noodzakelijk. De brigade zorgt dus 
voor de inzet van de doelopsporingsradar, en heeft deze daar-
toe geïntegreerd in de sensor-shooter-keten in de Afdeling. 
Het is op termijn mogelijk, afhankelijk van diverse ontwik-
kelingen, dat de MMR een dubbele rol krijgt, zowel binnen 
de counter battery fire als binnen de luchtverdediging. In dat 
geval zou de MMR ook hoger in de hiërarchie, dus bij de land-
machtstaf, ondergebracht kunnen worden, eventueel samen 
met nieuw in te voeren systemen voor de zeer lange dracht. 
Als aanvullende MMR-systemen aangeschaft zouden worden 
voor de luchtverdediging zou dat in elk geval leiden tot (inter-
ne) interoperabiliteit en het onderhoud en de ondersteuning 
van de systemen vergemakkelijken.

JTAC co-exercising with US Boing B-52
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Vuurleiding
De systemen waar voorwaartse waarnemers en artille-
rieverkenners gebruik van maken, zijn afhankelijk van de 
functie die de eenheid vervult. De batterijen die gemecha-
niseerde eenheden ondersteunen maken gebruik van de 
NM201, een aan-
gepaste versie 
van de M113. 
Deze hebben een 
V i n t a g s - m a s t 
met een sensor-
eenheid die doe-
len tot circa vier 
kilometer afstand 
kan registeren. Er 
kan ook een laser 
target designa-
tor op gemon-
teerd worden en 
via Link-16 met 
luchtsteun com-
municeren. Op 
die manier kan 
een Forward Air 
Controller (FAC) 
relatief eenvou-
dig luchtna-
bijsteun coördineren, vanuit een veilige positie. Overigens 
is Link-16 met bijbehorende apparatuur sowieso beschik-
baar, onafhankelijk van het voertuig, waardoor de FAC ook 
te voet op kan treden.
Alle voorwaartse waarnemers en artillerieverkenners kun-
nen te voet optreden, maar voor de laatstgenoemde is dat 
de standaard wijze van opereren. Deze maken daarvoor 
gebruik van het in 2019 ingevoerde JIM COMPACT van 
producent Safran Vectronix. Het wordt gebruikt in com-
binatie met de STERNA GYPO goniometer. Dit systeem 
maakt het mogelijk om de positie vast te stellen op basis 
van GPS, zonder dat daar andere herkenningspunten voor 
nodig zijn, en vice versa. 
In de jaren ’80 was de Noorse artillerie wereldleider met 
betrekking tot digitale berekening van schietdata en vuur-
leiding. Het hoorde bij één van de eerste landen die in staat 
waren direct uitwerkingsvuur uit te brengen, zonder in te 
hoeven schieten, dankzij het Odin-vuurleidingssysteem. 
Een reeks “doorontwikkelingen” en updates in het begin 
van deze eeuw maakten die voorsprong ongedaan, tot gro-
te frustratie van de artilleristen. Waar een vuuropdracht in 
eerste instantie in drie minuten uitvoerbaar was, duurde 
deze nu 15 tot 20 minuten. Handmatige berekening was 
vaak sneller! Oorzaak van deze terugslag was dat men pro-
beerde om een reeks systemen op elkaar aan te sluiten, 
zoals het Battlefield Management System en een operatie-
planningstool. Er was op dat proces van systeemintegra-
tie geen overzicht, en het werd onafhankelijk van elkaar 
in kleine stappen uitgevoerd, dus zonder een fatsoenlijk 
programmamanagement. Uiteindelijk hadden de verbin-
dingssystemen waar Odin-2 gebruik van maakte een groot 
gebrek aan bandbreedte, waardoor het hele systeem vast-

liep. Bovendien werd het systeem zo complex dat slechts 
een handvol mensen in staat was een netwerk op te bou-
wen en systeemfouten op te sporen en te herstellen. Ar-
tilleristen zien de periode 2002-2016 daardoor als donkere 
“middeleeuwen”, waar het gaat om systeemredundantie en 

snelheid. Het sys-
teem werd staps-
gewijs verbeterd, 
maar pas bij de 
invoering van 
Odin ILS (Ild-
ledningssystem, 
of vuurleidings-
systeem) waren 
deze problemen 
naar tevreden-
heid opgelost. 

Joint Fires Sup-
port
De drijvende 
kracht achter het 
opbouwen van 
een Joint Fires 
netwerk in Noor-
wegen is hoofd-
zakelijk geleverd 

door de artillerie, en dan vooral de Artillerieschool. Hierin 
zijn drie factoren van belang geweest, gerelateerd aan de 
Noorse dreigingsscenario’s en de dimensionerende tegen-
stander:16

1. Gevechtskrachtverhouding: kwalitatief 
De ongunstige gevechtskrachtverhouding met 
de dimensionerende tegenstander geldt ook voor 
de vuursteun. Niet alleen kwantitatief, maar ook 
kwalitatief, bijvoorbeeld in dracht. Deze verhouding 
vergroot de noodzaak voor samenwerking binnen een 
joint omgeving.

2. Gevechtskrachtverhouding: kwantitatief 
Om de doctrine en systemen van de dimensione-
rende tegenstander het hoofd te kunnen bieden, is 
het noodzakelijk deze met een veelheid aan eigen 
middelen te “verzadigen”. Een voorbeeld is Suppressi-
on of Enemy Air Defence, of SEAD. Om dat succesvol 
uit te voeren, is nauwkeurige synchronisatie in tijd en 
ruimte vereist. Voor dergelijke synchronisatie is een 
Joint Fires network noodzakelijk.

3. Kwetsbaarheid van losstaande communicatiesystemen 
De dimensionerende tegenstander beschikt over een 
veelheid aan (capabele) middelen voor elektronische 
oorlogvoering, wat losstaande communicatiemidde-
len aan eigen zijde erg kwetsbaar maakt. Een robuust 
netwerk is daarom een cruciale randvoorwaarde voor 
succes.

Noorwegen is relatief ver in de ontwikkeling van een joint 
fires netwerk. De koppeling van BMS met Digital Close 
Air Support (DCAS) is daar een voorbeeld van. DCAS is 
ingevoerd als norm, en alle JTAC’s binnen de landmacht 

Old munitions store of cluster munition
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zijn er mee uitgerust en getraind. De ontwikkeling van de 
landmachtstaf als land-tactisch commando heeft tevens 
geleid tot de verdere ontwikkeling van de joint fires sup-
port organisatie. Deze wordt op dit moment opgebouwd 
in overeenstemming met ARTY P-5, van het technische tot 
en met het operationele niveau. 

INTERNATIONALE SAMENWERKING
In een multinationaal raamwerk is er al sprake van samen-
werking tussen Noorwegen en Nederland. Beide landen 
zijn namelijk lid van het Artillery Systems Cooperation 
Activities (ASCA)17. De VS trad in 2015 op als sponsor voor 
Noorwegen, waarna aanpassing aan systemen en de ver-
plichtte testcyclus in 2017 uitmondde in volwaardig lid-
maatschap samen met Nederland, Denemarken en het 
VK. ASCA is een systeem dat naadloze digitale integratie 
van verschillende vuurleidingssystemen van NAVO-lan-
den en haar partners mogelijk maakt. Hiermee is het 
mogelijk om een digitale call for fire via een Nederlandse 
commandopost naar een Noorse te sturen, en omgekeerd. 
Tevens is het mogelijk om de vuuropdracht door te sturen 
naar stukken van andere nationaliteiten binnen een ope-
ratie die deel uitmaken van de ASCA-community. Inmid-
dels heeft Noorwegen de sponsorrol voor Finland op zich 
genomen. 
Er is echter meer ruimte voor samenwerking, ook bina-
tionaal. Elke lezer met enige kennis van de ontwikkeling 
van de Nederlandse artillerie weet dat er één belangrijk 

element ontbreekt: Long Range Precision Fires. In Noor-
wegen bestaat die behoefte ook en worden, net als in Ne-
derland, verschillende opties onderzocht. Voorbeelden 
zijn het moderniseren van bestaand, al dan niet opgesla-
gen materieel, het verwerven van nieuwe Multiple Lau-
nch Rocket Systems, het invoeren van Ground Launched 
Small Diameter Bombs (GLSDB), loitering munitie, en-
zovoort. In het Noorse White Paper dat in 2020 uitkwam 
is voorzien in de invoer van artillerie met lange dracht 
vanaf 2026. Ondertussen kijkt men naar de effecten en 
het bereik dat platform-onafhankelijk haalbaar moet zijn. 
Noemenswaardig is ook dat de Commandant der Strijd-
krachten de invoer van dergelijke artillerie als één van zijn 
prioriteiten ziet, mocht het defensiebudget hoger worden 
dan in het White Paper is voorzien. De Nederlandse defen-
siestaf noemt de invoer ervan ondertussen ook als één van 
haar zes hoofdprioriteiten. Er is in beide landen dus een 
uitgesproken behoefte, wat betekent dat er kansen liggen 
op samenwerking waar het niet alleen gaat om het proces 
van verwerving maar ook op andere gebieden. Opleiding, 
training en oefenen zou daar een voorbeeld van kunnen 
zijn. 
Een andere voor de hand liggende mogelijkheid tot samen-
werking is die gerelateerd aan de MMR. Noorwegen is het 
enige land dat in dezelfde mate als Nederland meewerkt 
aan de doorontwikkeling van het systeem, samen met 
Thales. De Noren hebben veel ervaring met het gebruik 
van doelopsporingsradars, terwijl Nederland al geruime 
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EINDNOTEN
1  De Engelse benaming van Hærens våpenskole is Land 

Warfare Centre, maar dat levert in Nederland soms 
verwarring op: het betreft namelijk equivalent van het 
Nederlandse Opleidings- en Trainingscommando.

2  Het valt te bediscussiëren of onderdrukking van vijande-
lijke luchtverdediging een aparte hoofdtaak is of dat deze 
feitelijk deel uitmaakt van één van de andere hoofdtaken. 
Noorwegen volgt echter de NAVO-definitie, zoals hier 
gebruikt.

3  In het stafgebouw van de Piranha-batterij heeft jarenlang 
een aquarium met levende piranha’s gestaan, waarbij het 
totale aantal door sterfte langzaam afnam. Het embleem 
van de batterij is dan ook een bijtende piranha. 

4  De Noorse titel luidt Brigadens Artillerisjef, of BAS. Dat is 
een afkorting, maar het Noorse woord bas betekent het-
zelfde als het Engelse “boss”, iets waar Noorse artilleristen 
graag mee schermen. Overigens heeft dat Noorse woord 
haar oorsprong in het Nederduits of Nederlands, en wordt 
het ook uitgesproken als “baas”.

5  Idealiter is de verhouding tussen het aantal K9’s en K10’s 
2:1, maar dat was helaas om budgettaire redenen niet 
haalbaar.

6  Alleen de naam M109A3GNM toont al aan hoeveel upgra-
des dit systeem in de loop van 50 jaar heeft ondergaan.

7  https://www.kmweg.de/systeme-produkte/kettenfah-
rzeuge/artillerie/pzh-2000/ 

8  https://www.nexter-group.fr/sites/default/files/fi-
chiers-catalogue-produit/CAESAR%206X6_2.pdf 

9  https://www.ruag.com/en/ruag-vidar 
10  https://www.hanwha-defense.co.kr/eng/products/

firearms-system-k9.do 

11  Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/K9_Thunder 
12  https://wetten.overheid.nl/BWBV0003143/2011-08-01 
13  https://www.baesystems.com/en/product/155-bonus 
14  Zie voor meer informatie over RAM-jet technologie:
https://www.thedrive.com/the-war-zone/21531/yes-this-

is-a-ramjet-powered-artillery-shell-and-it-could-be-a-
game-changer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ramjet
15  https://www.thalesgroup.com/en/gm200-multi-missi-

on-radar 
16  Noorwegen is één van de weinige NAVO-landen met een 

directe grens met Rusland. De Noors-Russische relatie 
is stabiel, en met name in het grensgebied is de samen-
werking tussen beide landen prima. Het buitenlandbeleid 
richting Rusland is gebaseerd op het zorgvuldig bewaren 
van een evenwicht tussen afschrikken enerzijds, en gerust-
stellen anderzijds. Noorwegen zal Rusland in vredestijd 
dan ook nooit als een tegenstander benoemen. De Noorse 
krijgsmacht moet echter wel in staat zijn om een geloof-
waardige afschrikking te vormen. Er is daarom gekozen 
om te spreken van een “dimensionerende tegenstander” om 
de gevechtskracht van de Noren aan te toetsen. Voor een 
indruk van de Noorse politiek van afschrikken en gerust-
stellen, zie: https://www.atlanterhavskomiteen.no/files/
dnak/Documents/Publikasjoner/2018/Kortinfo%20
3-18%20.pdf 

17  Voor meer informatie over ASCA, zie: Partner nations 
evaluate digital call-for-fires at Bold Quest | Article | The 
United States Army

tijd ervaring heeft opgedaan tijdens de ontwikkeling van 
de MMR. Hier liggen, naast de voordelen van “kwantum-
korting” bij aanschaf, vanzelfsprekend kansen als het gaat 
om oefenen, trainen, systeemtesten en -ontwikkeling en 
systeemintegratie.
Er zijn ook in algemene zin mogelijkheden als het gaat om 
opleiding, trainen en oefenen. In Noorwegen zijn recent 
schietmogelijkheden voor afstanden tot veertig kilometer 
gecreëerd, iets waar vanuit Nederland behoefte aan is zon-
der eenvoudige mogelijkheid. Nederland heeft weer erva-
ring opgedaan met het gebruik van Excalibur-munitie voor 
de lange dracht. Verder hebben beide landen recent hun 
waarnemer/FAC simulatoren opgewaardeerd, waarmee in 
nationale behoeften kan worden voorzien. Echter, gezien 
het stijgende belang van simulatie voor opleiden, trainen 
en oefenen is het ook hier mogelijk om van elkaar te le-
ren en te kijken of van elkaars systemen gebruik gemaakt 
kan worden, als aanvulling op bestaande programma’s. 
Overigens is dit iets waar binnen het bestaande Noors-Ne-
derlandse samenwerkingsverband op landmacht niveau, 
het Army Cooperation Initiative, al naar gekeken wordt. 
De integratie van vuursteun in multinationale operaties, 
zoals enhanced Forward Presence in Litouwen en de Very 
High Readiness Taskforce, de ontwikkelingen binnen het 

ASCA-raamwerk, de activiteiten binnen grotere samen-
werkingsverbanden zoals het 1 (DEU/NLD) Legerkorps op 
het gebied van targeting en joint fires zijn andere vlakken 
waar Noorwegen en Nederland door samenwerking syner-
gie kunnen bereiken. 
Samengevat kan gesteld worden dat de samenwerking tus-
sen de Noorse en Nederlandse artillerie niet nieuw is, maar 
dat er zeker kansen liggen voor intensivering. Het betreft 
niet alleen bestaand materieel, zoals de MMR, maar ook 
nieuw te ontwikkelen systemen en oefen- en trainingsmo-
gelijkheden. De auteurs hopen de lezer met dit artikel dus 
niet alleen geïnformeerd te hebben over deze strategische 
partner, maar ook te stimuleren om binnen de eigen mo-
gelijkheden kansen te zoeken en de samenwerking verder 
uit te diepen. Neem daarvoor gerust contact met één van 
beiden op.
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EEN ANALYSE VAN DE SLAG OM DE SCHELDE

Met het in première gaan van de 
film “De Slag om de Schelde” op 
17 december 2020 is weer wat 
meer aandacht gewekt voor de 
Slag om de Schelde. Vele jaren is 
die aandacht er niet of nauwelijks 
geweest en alleen in de betrokken 
gebieden in Vlaanderen, Zeeland 
en Noord-Brabant en uiteraard in 
Canada werd beseft hoe zwaar die 
slag is geweest. Niet voor niets 
verklaarde Generaal Simonds – in 
die periode commandant van het 
1e Canadese Leger als plaats-
vervanger van de zieke generaal 
Crerar – dat de gevechten zwaar-
der waren dan eerder in Norman-
dië en later in het Reichswald en 
noord Nederland.

Lkol (R) Art b.d. ing. P.J. Antonis-
sen

Hoewel dat officieel uiteraard 
zal worden ontkend, valt 
toch uit uitspraken van diver-

se direct betrokkenen op te maken dat 
de tweede blunder van Montgomery 
in korte tijd in principe de oorzaak 
is van de zware gevechten die het 1e 
Canadese Leger heeft moeten leve-
ren. Dat is iets wat lange tijd niet in 
de openbaarheid, laat staan in  de ge-
schieds-schrijving, kon worden inge-
bracht en eigenlijk geven pas in latere 
jaren Antony Beevor en Mark Zuehlke 
een uitgesproken mening. Daarom 
in het volgende een poging tot uitleg 
van een – zich niet geremd voelende 
– maar wel geïnteresseerde amateur.    

INLEIDING
Als er in de voorbije decennia in het 
algemeen al aandacht is geweest voor 
de Slag om de Schelde, die als doel had 

de vrijmaking van de haven van Ant-
werpen, dan was het voor de gevech-
ten op Walcheren. Nu was Walcheren 
inderdaad zwaar getroffen door de 
inundaties tengevolge van de bom-
bardementen om de dijken kapot te 
gooien waarbij die bombardementen 
zo weinig effectief waren dat ze en-
kele malen moesten worden herhaald 
en zo onnauwkeurig dat grote vernie-
lingen werden aangericht in de nabij 
gelegen dorpen met als gevolg veel 
burger slachtoffers. 

De gevechten op Walcheren hebben 
echter maar 10 dagen geduurd vanaf 
de eerste aanval op de Sloedam op 30 
oktober tot 8 november toen de laat-
ste Duitsers zich overgaven bij Vrou-
wenpolder. 
Er zijn daarentegen twee gebieden 
geweest waar de gevechten veel lan-
ger en veel zwaarder zijn geweest en 
waarbij ook veel meer vernielingen 
zijn aangericht aan 
burgerbezittingen maar waar het 
aantal burgerslachtoffers kon wor-
den beperkt door grootscheepse 

evacuaties. Dat is ten eerste in het 
gebied West-Vlaanderen en weste-
lijk Zeeuws-Vlaanderen en dat is ten 
tweede in het gebied noordelijk van 
Antwerpen en in westelijk Noord-Bra-
bant tussen de grens en de Kreekrak-
dam. In het eerstgenoemde gebied be-
gonnen de aanvallen op 8 september 
en eindigden formeel op 3 november 
hoewel pas op 11 november een laatste 
kleine groep Duitsers zich overgaf bij 
Knokke. In het tweede gebied duur-
den de gevechten van 22 september 
tot 24 oktober toen de doorbraak over 
de Kreekrakdam slaagde. Dat betekent 
dus ook dat geheel Zuid-Beveland 
werd veroverd in 6 dagen, namelijk 
tussen 24 oktober, na de doorbraak 
over de Kreekrakdam, tot 30 oktober 
toen de eerste aanval op de Sloedam 
naar Walcheren werd ingezet.   
De verklaring voor deze verschillen 
is eigenlijk vrij eenvoudig. Voor de 
Duitsers ging het aanvankelijk om 
het in veiligheid brengen van 85.000 
man van het 15e Leger door eerst in 
Zeeuws-Vlaanderen de oversteek-
plaatsen – met Breskens-Vlissingen als 
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voornaamste – zo lang mogelijk te be-
veiligen, vervolgens de Kreekrakdam 
zo lang in handen te houden tot het  
15e Leger in Noord-Brabant was en 
daarna de toegang tot die dam zo lang 
te verhinderen tot de hoofdmacht in 
Zuid-Beveland zich had teruggetrok-
ken op Walcheren. Want Walcheren 
moest volgens het OKdH – i.c. Hitler 
zelf – tot de laatse man worden verde-
digd.  Van Geallieerde zijde en dan in 
het bijzonder van Montgomery, staat  
daar tegenover het niet uitbuiten van 
het voordeel van de snelle opmars 
naar de onbeschadigde haven van 
Antwerpen, het niet inzien van het 
belang van die haven, het onderschat-
ten van de veerkracht van de Duitsers 
en het gefocusseerd zijn op de door-
stoot naar Noord Duitsland.

TOESTAND
Alvorens in detail de aantallen troe-
pen aan te geven die bij de Slag om 
de Schelde tegenover elkaar stonden, 
eerst een overzichtsbeeld van de alge-
mene toestand van die troepen.

Samenstelling
Aan Geallieerde – en dan hier speci-
fiek aan Canadese – zijde waren de 
troepen voor het grootste deel al in 
actie vanaf het begin van de landingen 
in Normandië wat betekende dat ze 
vaak zware  verliezen hadden geleden 
en gevechtsmoe begonnen te wor-
den. Het aanvullen van die verliezen 
begon vooral voor de Canadezen een 
probleem te worden. De bereidheid 
om toe te treden tot dat deel van het 
beroepsleger dat zou worden uitge-
zonden, was gaan tanen toen men in 
het land begon te beseffen hoe zwaar 
de verliezen in Italië en in Normandië 
waren. De spaarzame aanvullingen 
die kwamen, waren onvoldoende ge-
oefend en niet voorbereid op de si-
tuaties waarin ze zouden belanden.¹) 
Het was op dat moment ook nog geen 
punt van overweging om de Cana-
dese troepen die aan het Zuid-Euro-
pese front in Italië vochten naar het 
West-Europese front te verplaatsen 
wat betekende dat de aanvullingen 
ook nog eens over twee fronten moes-
ten worden verdeeld. Daarbij kwam 
dat het 1e Canadese leger – bestaan-
de uit het 2e Canadese legerkorps en 

het 1e Britse legerkorps – maar over 7 
divisies beschikte en meerdere taken 
moest uitvoeren in een uitgestrekt 
operatiegebied. Ter vergelijking; het 
andere leger van Montgomery’s 21e 
Britse legergroep, het 2e Britse leger 
van Dempsey had 3 legerkorpsen met 
totaal 10 divisies. En tot overmaat 
van ramp begon Montgomery begin 
september ook nog troepen aan deze 
sterkte te onttrekken voor inzet in 
Operatie Market Garden. Bij het be-
gin van de Slag om de Schelde waren 
daarom de onderdelen onderbemand; 
de infanterie was vaak maar op 70% 
van de organieke sterkte.
Ook de Duitse divisies waren on-
derbezet maar hadden voor een deel 
– de troepen in de bezette gebieden 
– het voordeel dat ze nog niet aan ge-
vechtsmoeheid leden. Deze divisies 
werden versterkt met bewakingseen-
heden van luchtmacht en marine die 
in hun gebieden aanwezig waren. De 
frontdivisies werden aangevuld met 
eenheden van luchtmacht en marine 
die door het verloop van de oorlog in 
Duitsland niet meer nodig  waren voor 
hun organieke taken. Bovendien wer-
den in Duitsland alle basiseenheden 
en opleidingsinstituten uitgekamd 
om iedereen die daar kon worden 
gemist naar het front te sturen. De 
Duitsers hadden ook het verschijn-
sel Kampfgruppe ontwikkeld waarbij 
ze los rondzwervende en ontheemde 
kleinere eenheden samenvoegden. 
Deze Kampfgruppen waren wel van 
wisselende grootte en samenstelling, 
afhankelijk van de troepen die wa-
ren samengevoegd, maar hadden ge-
vechtservaring en waren vrijwel direct 
inzetbaar.    

Uitrusting en bevoorrading
De Geallieerden konden vrijwel on-
beperkt beschikken over grondstoffen 
en waren in de laatste aanloop naar de 
oorlog begonnen met het opbouwen 
van een enorme oorlogs-industrie. 
Bovendien waren zij genoodzaakt ge-
weest om vanuit een betrekkelijke 
achterstand in technische ontwikke-
ling veel nieuwe ontwerpen in pro-
ductie te brengen die weliswaar niet 
allemaal even geslaagd waren maar 
toch “state of the art”. Zij konden dat 
nu in zodanige aantallen en kwaliteit 
dat uitrusting geen probleem was. 

Wel een probleem aan het West-Eu-
ropese front was om al die uitrusting 
plus voedsel, brandstof en munitie in 
de eerste lijn te krijgen omdat de aan-
voer nog steeds vanaf de noodhavens 
aan de landingsstranden in Norman-
dië moest gebeuren. De Duitsers had-
den in alle kleine Kanaalhavens een 
bezetting achtergelaten die de havens 
zo lang mogelijk verdedigden en als 
die havens werden veroverd bleken ze 
door vernielingen onbruikbaar te zijn 
gemaakt.²)
De Duitsers kregen naarmate de oor-
log vorderde steeds minder beschik-
king over grondstoffen en verloren 
steeds meer aan productiecapaciteit 
door de aanhoudende geallieerde 
bombardementen. Ook zagen zij geen 
kans meer om veel nieuwe ontwerpen 
te produceren en verloren een belang-
rijk deel van de spaarzame middelen 
door “hobbyisme” van de machtheb-
bers met Hitler als de voornaamste. 
Het betekende dat als er aanvullingen 
naar de eerste lijn kwamen ze te wei-
nig, te slecht van kwaliteit en soms al 
te gedateerd waren. Eigenlijk werkten 
zij voor een belangrijk deel nog steeds 
met de uitrusting waarmee ze in 1939 
de oorlog waren begonnen. Bij het 
gebrek aan grondstoffen hoorde ook 
het gebrek aan brandstof waardoor de 
Duitsers nog steeds massaal gebruik 
moesten maken van paardentransport 
met alle extra mankracht die daarvoor 
nodig was. Dit nadeel had wel een 
voordeel omdat paarden, paardenvoer 
en voedsel konden worden gevorderd 
in de bezette gebieden.  
Doordat de fronten steeds dichter bij 
de landsgrenzen kwam, werden de af-
standen waarover aanvullingen moes-
ten worden aangevoerd weliswaar 
korter maar waren ze wel kwetsbaar 
door het Geallieerde luchtoverwicht.³) 

Troepensterktes
In Vlaanderen en Zeeuws-Vlaande-
ren stonden in september tegenover 
elkaar van Geallieerde zijde drie divi-
sies, de 2e Canadese Infanteriedivisie, 
de 4e Canadese Pantserdivisie en de 
1e Poolse Pantserdivisie en van Duit-
se zijde drie divisies, de 719e,  712e en 
64e Infanteriedivisie. Eind september 
nam aan Geallieerde zijde de 3e Cana-
dese Infanteriedivisie over en stond 
verder de hele periode tegenover de 
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Duitse 64e Infanteriedivisie die, aan-
gevuld met bewakingstroepen van 
luchtmacht en marine, op een  sterkte 
van ongeveer 11.000 man kwam. De 
Duitse 712e en 719e Infanteriedivisie 
werden teruggenomen om te worden 
ingezet in Noord-Brabant. De 2e Ca-
nadese Infanteriedivisie en de 4e Ca-
nadadese Pantserdivisie werden over-
geplaatst naar de regio Antwerpen en 
de 1e Poolse Pantserdivisie werd weer 
onder bevel gesteld van het 1e Britse 
legerkorps.                     
Toen de Geallieerden eind septem-
ber in de aanval gingen in westelijk 
Noord-Brabant met de 2e Canadese 
Infanteriedivisie en de 4e Canadese 
Pantserdivisie stonden ze aanvanke-
lijk tegenover de Duitse 346e Infan-
teriedivisie maar vanaf begin okto-
ber werd daaraan de Kampfgruppe 
Chill ter ondersteuning toegewezen.  
Luitenant-generaal Chill had deze 
Kampfgruppe gevormd uit zijn ei-
gen 85e Infanteriedivisie, restanten 
van de 347e  en 719e  Infanteriedivi-
sie, de 599e Panzerjagdabteilung en 
bewakingstroepen van marine en 
luchtmacht. Na het toevoegen van het 
2e en 6e Fallschirmregiment en het 
Fallschirm Ausbildungsregiment Her-
mann Göring kwam hij op een sterkte 
van ongeveer 20.000 man. 
Toen eind oktober de doorbraak over 
de Kreekrakdam lukte, trok de 2e Ca-
nadese Infanteriedivisie Zuid-Beve-
land in terwijl de 4e Canadese Pant-
serdivisie de aanval in Noord-Brabant 
voort zette.  Tijdens het doortrekken 
van Zuid-Beveland kwamen twee bri-
gades van de 52e Britse Infanteriedivi-
sie te hulp. Zij stonden tegenover de 
Duitse 70e Infanteriedivisie die, ook 
weer aangevuld met bewakingstroe-
pen van luchtmacht en marine, op 
een sterkte van ongeveer 10.000 man 
kwam. Terwijl een brigade van de 2e 
Infanteriedivisie Noord-Beveland zui-
verde, openden de andere twee briga-
des de aanval op Walcheren. 
De aanval op Walcheren via de Sloe-
dam werd begin november overge-
nomen door de twee brigades van de 
52e Britse Infanteriedivisie waarvan 
de derde brigade van die divisie land-
de samen Nr4 Commando brigade en 
Nr4 Special Services brigade tijdens 
de amfibische acties op Walcheren. 
Zij stonden tegenover de restanten 

van de Duitse 70e Infanteriedivisie 
die volgens zijn commandant toen al 
ongeveer de helft van zijn sterkte had 
verloren.

Vanaf eind oktober gingen verder 
oostelijk in Noord-Brabant ter onder-
steuning in de aanval de 49e Britse 
Infanteriedivisie, de 104e Amerikaan-
se Infanteriedivisie en de weer onder 
bevel van het 1e Britse legerkorps ge-
stelde 1e Poolse Pantserdivisie.

Samenvattend:
• aan Geallieerden zijde zijn ingezet 

twee divisies gedurende de gehele 
periode en drie divisies geduren-
de delen van de periode plus twee 
commandobrigades gedurende de 
laatste 8 dagen maar nooit al deze 
troepen tegelijk,⁴)

• aan Duitse zijde zijn ingezet vijf 
divisies aanvankelijk en één Kamp-
fgruppe gedurende de gevechten 
in westelijk Noord-Brabant. Twee 
divisies werden opgeofferd om ge-
bieden “tot de laatste man” te ver-
dedigen.

• dat betekent dus vrijwel geduren-
de de hele periode een verhouding 
van vrijwel 1 : 1 en pas vanaf eind 
oktober in Zuid-Beveland tot het 
einde op Walcheren een numerie-
ke meerderheid van 1 divisie plus 2 
brigades aan Geallieerde zijde te-
genover 1 divisie aan Duitse zijde, 
of wat daar aan beide zijden na alle 
verliezen nog van over was.⁵)  

TIJD
Toen eenheden van het 30e Britse le-
gerkorps van het 2e Britse leger op 4 
september Antwerpen bereikten na 
hun snelle opmars door België, kre-
gen zij door toedoen van het Belgische 
verzet de haven onbeschadigd aange-
boden. Hoewel zij op dat moment 
bijna aan het einde van hun moge-
lijkheden waren, hadden ze toch nog 
voldoende brandstof voor zo’n 50km. 
Als ze waren doorgestoten naar de 
op amper 25km verder gelegen Kree-
krakdam hadden ze die wellicht kun-
nen veroveren of toch zeker zo dicht 
kunnen benaderen dat ze hem onder 
vuur konden nemen. Het gebied rond 
de Kreekrakdam werd op dat moment 
slechts verdedigd door delen van één 
Duitse infanteriedivisie terwijl de 
dam en de wegen eromheen verstopt 
waren met terugstromende troepen 
van het 15e leger in de evacueringsac-
tie die toen net op gang was gekomen. 
Zij gingen daarentegen op R & R, na-
men ondanks het aandringen van het 
Belgische verzet zelfs niet de moei-
te om de noordkant van de haven te 
beveiligen en lieten dat over aan de 
licht bewapende Belgen. Pas nadat 
het 2e Canadese legerkorps met de 2e 
Infanteriedivisie en de 4e Pantserdivi-
sie vanaf 18 september het gebied had 
overgenomen, begonnen op 22 sep-
tember de eerste aanvallen richting 
Kreekrakdam. Er waren dus 14 kost-
bare dagen verloren gegaan.⁶) 

Fallschirmjäger bij een uitgeschakelde Sherman
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Vertraging ontstond in Vlaanderen en 
Zeeuws-Vlaanderen. Deels kwam dat 
omdat Montgomery troepen ging vrij-
maken voor zijn Operatie Market Gar-
den waardoor het 1e Canadese leger 
zijn eenheden moest uitsmeren over 
een frontbreedte van zo’n 120 km ter-
wijl de 3e Canadese Infanteriedivisie 
en de 52e Britse Lowland (dus eigen-
lijk Schotse) Infanteriedivisie nog in 
het achtergebied bezig waren met het 
veroveren van de Kanaalhavens. Het 
gevolg was dat aanvallen in de periode 
van 4 tot 14 september te zwak waren 
en door de Duitsers konden worden 
afgeslagen. Minder vertraging hadden 
de acties van de 1e Poolse Pantserdi-
visie die in de periode van 13 tot 27 
september oostelijk Zeeuws-Vlaan-
deren kon veroveren. Pas eind sep-
tember was de 3e Canadese Infante-
rie-divisie vrijgemaakt om in geheel 
Zeeuws-Vlaanderen de acties over te 
nemen, een opdracht waarmee de di-
visie nog tot 3 november bezig was.  
Vertraging ontstond ook toen de 2e 
Canadese Infanteriedivisie de aanval 
richting Kreekrakdam inzette. Aan-
vallen op 22 en 28 september wer-
den door de Duitsers afgeslagen en 
pas toen de hele divisie op 2 oktober 
aanviel, werd voortgang geboekt. De 
opmars ging langzaam tot 8 oktober 
en stokte toen bij de dorpen Woens-
drecht, Hoogerheide en Huybergen. 

Tot 24 oktober golfde daar de strijd op 
en neer tot door de opmars van de 4e 
Canadese Pantserdivisie op de rech-
terflank en aanvallen van het 1e Britse 
Legerkorps met drie divisies verder 
oostelijk in Noord-Brabant alle Duitse 
troepen in westelijk Noord-Brabant 
dreigden te worden ingesloten.⁷)
De opmars door Zuid-Beveland ver-
liep vrij vlot mede omdat de 52e Britse 
Infanterie-divisie, die eindelijk klaar 
was met zijn opdracht aan de Kanaal-
kust, kwam assisteren en eerst met 
een en later met een tweede brigade 
vanaf 25 oktober de Westerschelde 
over stak.  
De opmars kwam tot stilstand voor 
de Sloedam. Twee Canadese brigades 
vielen tevergeefs aan van 30 oktober 
tot 3 november waarna een Britse bri-
gade de aanval moest overnemen. Pas 
toen twee Commandobrigades (Nr4 
Commando brigade en Nr4 Special 

Services brigade) en een Infanteriebri-
gade van de 52e Britse divisie op 1 no-
vember op twee plaatsen landden op 
Walcheren, brak de tegenstand bij de 
Sloedam en volgde een achtervolging 
over het eiland tot de laatste Duitsers 
zich op 8 november overgaven.

TERREIN
Het terrein in Vlaanderen en 
Zeeuws-Vlaanderen was een polder-
landschap met veel afwateringskana-
len en hoge dijken. De Duitsers had-
den het gebied als Scheldestellung Süd 
al ruim tevoren richting het zuiden ter 
verdediging ingericht. Ze hadden hun 
kleinere verdedigingsopstellingen in 
de noordtalud van dijken geplaatst 
waardoor die moeilijk te treffen waren 
door direct vuur van tanks. Tanks ble-
ken ook nog eens kwetsbaar doordat 
ze op de dijken goed zichtbaar waren 
met hun hoge silhouet en ze moesten 
wel op de dijken blijven omdat de pol-
ders grotendeels waren geïnundeerd. 
Artillerie kon alleen maar treffers boe-
ken met krombaanvuur wat beteken-
de dat de vuurmonden dicht achter de 
eerste lijn moesten kunnen komen. 
Eigenlijk konden alleen mortieren 
treffers boeken maar dan moesten ze 
eerst wel binnen effectief bereik zien 
te komen. Dat maakte artillerie en 
mortieren kwetsbaar voor Duits te-
genvuur temeer omdat een deel van 
het Duitse zware geschut direct aan 

de Schelde oever ook landinwaarts 
kon vuren. 
Het terrein ten noorden van Ant-
werpen en in West Brabant begon 
als zandgrond en was dus goed be-
gaanbaar maar in de nadering naar de 
Kreekrakdam werd het poldergebied 
met de na de aanleg van de dam in-
gedijkte polders. Ook hier hadden de 
Duitsers al tevoren verdedigingsop-
stellingen gebouwd en de polders 
geïnundeerd maar in aanvulling had-
den ze op de plm. 15m hoger gelegen 
Brabantse Wal stellingen gebouwd 
van waar uit ze het hele laaggelegen 
gebied konden beschieten. Zij ge-
bruikten de tijd die ze na 4 september 
kregen om de verdediging nog verder  
te versterken, o.a. door het leggen van 
uitgebreide mijnenvelden. 
Het terrein in Zuid-Beveland was ver-
gelijkbaar met dat in Zeeuws-Vlaan-
deren zij het dat het niet zo zwaar ter 
verdediging was ingericht. De Duit-
sers hadden duidelijk niet de bedoe-
ling daar hardnekkig te verdedigen 
en hadden twee stoplijnen voorbe-
reid, een direct na de Kreekrakdam bij 
Bath en een achter het Kanaal door 
Zuid-Beveland, om de hoofdmacht te-
rug te kunnen trekken op Walcheren.  
Het hogere duinengebied langs de 
kust van Walcheren was ingericht als 
Festung Walcheren en was deel van de 
Atlantik Wall met uitgebreide verde-
digingsopstellingen in de diepte.

De Sloedam vanuit de richting Zuid-Beveland
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De Sloedam was amper 50m breed 
met een autoweg en een spoorbaan, 
1.200m lang en volledig open. De dam 
was dus vanuit stellingen direct aan 
de westelijke toegang op Walcheren 
makkelijk te verdedigen. Het kapot 
bombarderen van de dijken door de 
Geallieerden en het daardoor laten 
onderlopen van het lagere gebied van 
Walcheren had als bedoeling Duitse 
troepenbewegingen te verhinderen 
maar de Geallieerden beperkten daar-
door ook hun eigen mogelijkheden 
zoals bijvoorbeeld het gebruik van 
tanks.  

WEER
Het weer in begin september was 
droog maar tegen het einde van de 
maand waren er twee periodes met 
dagenlang regen waarvan de tweede 
duurde tot begin oktober. In oktober 
was het aanvankelijk ook droog maar 
in de tweede helft van de maand was 
er weer een periode met dagenlang 
regen. Hoewel het daarna en in begin 
november weer droog werd, hinder-
den de naweeën van deze natte peri-
odes toch nog de acties.
Het betekende dat in die regenperi-
odes directe luchtsteun hetzij pro-
blematisch of zelfs in het geheel niet 
mogelijk was. Datzelfde gold voor 
bombardementen die, als ze al konden 
worden uitgevoerd, vaak onnauwkeu-
rig waren door het slechte zicht met 
als gevolg veel schade aan gebouwen 
en slachtoffers onder de burgerbevol-
king. 

Voor de acties op de grond betekende 
het dat de tanks, die door alle inun-
daties toch al minder inzetbaar wa-
ren, nog minder inzetbaar werden en 
dat de infanteristen onder de slechtst 
denkbare omstandigheden moesten 
werken. Steeds meer werd artillerie 
ingezet wat ook weer betekende meer 
schade aan gebouwen en slachtoffers 
onder de burger-bevolking.

ENKELE GEVOLGEN
Het meest rampzalig was natuurlijk 
het inunderen van Walcheren door 
de Geallieerde bombardementen en 
de met die – niet erg nauwkeurige – 
bombardementen gepaard gaande 
vernielingen aan huizen en gebouwen 
met vaak grote verliezen aan mensen-
levens onder de burgerbevolking.
Dan is er om een aantal redenen in 
enkele van de operatiegebieden veel 
schade aangericht door artillerievuur 
aan huizen en gebouwen waarbij gro-
te verliezen aan mensenlevens geluk-
kig vaak konden worden voorkomen 
door grootschalige evacuaties. 

Vooral in westelijk Zeeuws-Vlaande-
ren en in westelijk Noord-Brabant 
in en rond de dorpen Woensdrecht, 

Hoogerheide en Huybergen zijn zwa-
re artillerieduels uitgevochten. 
De Geallieerden gingen steeds meer 
artillerie inzetten omdat hun tanks in 
de poldergebieden nauwelijks of niet 
inzetbaar waren en ze zo hun pantser-
overwicht niet konden uitbuiten. Ook 
was dat omdat zij, gefrustreerd door 
de toenemende verliezen wegens de 
vaak fanatieke Duitse verdediging, 
hun aanvallen vooraf lieten gaan door 
zware inleidende beschietingen waar-
bij hoeveelheid belangrijker was dan 
precisie en het begrip “collateral da-
mage” kennelijk nog niet bestond.  
Het minder of niet kunnen inzetten 
van hun tanks had voor de Geallieer-
den ook tot gevolg dat zij hun infante-
rie vaak moesten inzetten op een wij-
ze die aan WO1 deed denken namelijk 
met frontale aanvallen over open ter-
rein met als gevolg zware verliezen.⁸)   

VERONDERSTELLINGEN
• Stel dat Montgomery wel vanaf 

eind augustus/begin september 
had voldaan aan zijn opdracht (die 
uiteindelijk overging tot een expli-
ciet bevel op 09 oktober) om voor-
rang te geven aan de vrijmaking 
van de haven van Antwerpen en 
niet hardnekkig had 

• vastgehouden aan zijn plan voor 
Operatie Market Garden. 

• Stel dat hij voor die andere opera-
tie dezelfde voorbereidingstijd had 
gebruikt als voor Operatie Market 
Garden (globaal zo’n 10 dagen) en 
dat hij daarvoor dezelfde aantallen 
troepen en hoeveelheden voorra-
den ter beschikking zou hebben 
gehad. Regen en nog eens regen

Vurende 5.5inch houwitser

Vernielingen in Huybergen
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• Stel dat hij die operatie was begon-
nen op dezelfde dag als Operatie 
Market Garden (17 september) 

• Stel dat die aanval er een zou zijn 
geweest door het goed begaanba-
re Noord-Brabant op drie assen; 
een in het westen conform Ope-
ratie Suitcase, een in het midden 
richting Moerdijk en een in het 
oosten richting Maas en Bergsche 
Maas. De Duitsers zouden dan in 
drie richtingen hebben moeten 
verdedigen zonder te weten waar 
precies het accent lag, zonder tijd 
te hebben gehad verdedigingslinies 
in te richten en zonder dat de te-
rug-trekkende troepen gehergroe-
peerd en weer inzetbaar waren. Het 
1e Canadese leger zou zich dan vol-
ledig hebben kunnen concentreren 
op Antwerpen met minder Duitse 
aanvalskracht frontaal en zonder 
zich zorgen te moeten maken over 
flankbeveiliging. 

MOGELIJK ANDER VERLOOP
Door het bovenstaande zou ongetwij-
feld de haven van Antwerpen eerder 
toegankelijk zijn geworden dan in 
werkelijkheid het geval was (28 no-
vember) wat enkele belangrijke gevol-
gen zou hebben gehad. 

Voor de Geallieerden:
• Het momentum van de aanval zou 

zijn gehandhaafd door snellere en 
grotere acties die mogelijk zouden 
zijn door ruime bevoorrading en 
korte bevoorradingsroutes.

• Mogelijk verder doorstoten door de 
21e Britse legergroep in Nederland 
ten noorden van de rivieren en mo-
gelijk verder doorstoten richting 
Duitsland door het Reichswald ten 
zuiden en wellicht ook ten noor-
den van Nijmegen.

• Mogelijk grotere druk richting 
Duitsland aan de fronten van 12e  
US en 6e US leger-groepen.

Voor de Duitsers:
• Gedwongen om zich te verdedigen 

aan die drie West-Europese fronten 
en daarom geen  mogelijkheid om 
zich voor te bereiden op, laat staan 
uitvoeren van het Ardennenoffen-
sief en Unternehmen Nordwind 

Voor de Nederlandse bevolking:
• Geen Arnhem met alle problemen 

van dien voor de bevolking (totale 
evacuatie en stad vernield en ge-
plunderd)

• Geen hongerwinter omdat er geen 
spoorwegstaking zou zijn uitgeroe-
pen ter onder-steuning van Opera-
tie Market Garden en ook niet de 
Duitse represaille om de aanvoer 
van voedsel te blokkeren. 

• Geen of althans minder razzia’s, de-
portaties, represailles, executies. 

• Wellicht geen inundatie van Wal-
cheren. 

VERWIJZINGING
Voor een chronologisch verslag van de 
Slag om de Schelde zie Sinte Barbara 
2015/3

FOTO’S
De foto’s zijn afkomstig uit:
• Terrible Victory
• Slag om Woensdrecht
• De bevrijding van West-Brabant
• Tussen Vrijheid en Vrede

EINDNOTEN
¹) Canada kende geen dienstplicht 

dus alle militairen waren vrijwil-
ligers. Een deel daarvan had zich 
al aan uitzending naar de fronten 
weten te onttrekken door dienst 
te nemen in de National Guard die 
alleen op Canadees grondgebied 
zou optreden. Diverse pogin-
gen gedurende de oorlog om de 
dienstplicht in te voeren en zo het 
potentieel te verhogen, mislukten.

²) De situatie werd nog lastiger toen 
Montgomery voor zijn Operatie 
Market Garden prioriteit eiste 
bij de bevoorrading. Bradley (12e 
Amerikaanse legergroep), Devers 
(6e Amerikaanse legergroep) en 
hun generaals saboteerden dat zo 

veel mogelijk maar de generaals 
van zijn eigen 21e Britse legergroep 
konden dat niet en werden met 
een minimum aan bevoorrading 
geconfronteerd als ze niet direct 
bij Operatie Market Garden waren 
betrokken.

³) Dit verklaart wellicht mede de 
woede waarmee de Duitsers 
reageerden op de spoorwegstaking 
in  Nederland, die werd uitgeroe-
pen na de oproep vanuit Londen, 
en dat temeer omdat door het 
wegvallen van de directe routes 
door Limburg en Noord-Brabant 
aanvoer over spoorwegen in 
Nederland ten noorden van de 
rivieren moest plaats vinden.

⁴) Op papier was de sterkte van een 
divisie van 10.000 tot 13.000 man 
en van een brigade van 3.000 tot 
3.600 man. Door de onderbezet-
ting waren de actuele sterktes 
beduidend minder. 

⁵) In aanmerking genomen dat 
Montgomery er om bekend stond 
dat hij pas bij een groot personeel 
en materieel overwicht een aanval 
durfde wagen, rijst automatisch de 
vraag hoe hij het 1e Canadese leger 
deze opdracht heeft kunnen geven.  

⁶) Desastreus zou waarschijnlijk de 
vertraging zijn geweest als het 
aanvankelijke plan van Mont-
gomery was uitgevoerd om het 
1e Canadese leger te laten halt 
houden in de streek tussen Calais 
en Brugge terwijl hij zijn Operatie 
Market Garden uitvoerde.

⁷) Hierdoor werden ook de Duitse 
plannen doorkruist om van Bergen 
op Zoom een Riegelstellung te 
maken van waar uit ze met ver 
dragend geschut de haveningang 
van Antwerpen konden blijven be-
schieten en zo het gebruik alsnog 
verhinderen.  Zij “compenseerden” 
dat  in de volgende maanden met 
het afvuren van grote aantallen 
V1’s en V2’s op Antwerpen.

⁸) Het regiment The Black Watch of 
Canada verloor bij één aanval op 
vrijdag 13 oktober bij Woensdrecht 
65 doden en 118 gewonden. De dag 
kreeg bij het regiment de naam 
“Black Friday”. 

Vurende 25ponder
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“SYNERGIE; RANDVOORWAARDE VOOR MISSIE-
SUCCES”

De toekomstvisie van de Koninklijke Landmacht ‘Veiligheid is Vooruitzien’ (2018), stelt dat; ‘Landoptreden al-
tijd samen is, dat ’toekomstige conflicten een geïntegreerde aanpak vergen’ en dat ‘de Landmacht de samen-
werking met nationale en internationale partners intensiveert’.1 

Samenwerken genereert weliswaar massa, maar syner-
gie ontstaat alleen als deze massa effectief gericht en 
geïntegreerd ingezet wordt. Alleen zo is het cumula-

tief effect groter dan de som van de individuele delen die 
onafhankelijk van elkaar acteren.

Het Multi Domain Operations (MDO) 2028 concept van 
de Amerikanen stelt het begrip synergie centraal. Volgens 
het concept is de integratie van de vijf domeinen (zee, land, 
lucht, cyber en ruimte) essentieel om een Anti-Acces/Arial 
Denial (A2/AD) zone te doorbreken, om vervolgens het ini-
tiatief te hernemen.

Het creëren van synergie is, zeker in een conflict met een 
gelijkwaardige tegenstander,  daarmee een belangrijke 
randvoorwaarde voor missiesucces. 

In de Doctrine Publicatie 3.2 Landoperaties wordt aan het 
bewust streven naar synergie geen aandacht besteed. Mede 
als gevolg hiervan wordt in opleidingen en oefeningen 
maar beperkt aandacht besteed aan de kennis en kunde 
van het wat, waarom en hoe synergie te creëren.

Met dit artikel wil ik de noodzaak tot synergie in het land-
domein onder de aandacht brengen. Allereerst wordt de 
historische context geschetst en het begrip synergie uitge-
legd. Vervolgens wordt de relatie gelegd met de leidende 
beginselen van de Koninklijke Landmacht; Opdrachtge-
richte commandovoering en de manoeuvre benadering. 
Omdat synergie alleen ontstaat bij effectief samenwerken, 
sluit dit artikel af met een internationale vergelijking van 
verschillende niveaus van samenwerking en doet een aan-
beveling voor de doctrine van het Nederlandse Landoptre-
den.
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OORSPRONG
De geschiedenis demonstreert dat het effectief ‘mixen’ van 
wapensystemen beslissend in het gevecht kan zijn. Het idee 
van het combineren van wapensystemen is al eeuwenoud: 
Van het coördineren van strijdwagens en boogschutters 
in de middeleeuwen, tot de cavalerie, musketiers en piek-
mannen aan de vooravond van het buskruittijdperk. Het 
was Koning Gustaaf Adolf (1594-1632) die de verbeterde 
vuurwapentechnologie combineerde met een innovatieve 
organisatie en zo het eerste moderne leger van verbonden 
wapens creëerde. De Zweedse Koning creëerde infanterie 
brigades die bestonden uit infanterie, mobiele artillerie 
en zware cavalerie en combineerde zo vuur, beweging en 
verrassing (shock) in deze gevechtseenheden. De wapens 
in deze brigades ondersteunden en versterkten elkaar in 
effectiviteit.

Meer recent en bekender is het concept Gefecht der verbun-
denen Waffen dat na de Eerste Wereldoorlog onder leiding 
van Generaloberst Hans von Seeckt werd ontwikkeld en 
dat tegenwoordig bekend staat als: Operation verbundener 
Kräfte. Door het verdrag van Versailles in 1919 werd Duits-
land geconfronteerd met aanzienlijke beperkingen: Het 
leger mocht maximaal uit 100.000 militairen bestaan, de 
generale staf werd verboden, net als zware wapens zoals ar-
tillerie en tanks. Een luchtmacht werd helemaal verboden. 
Met veel creativiteit en door het zorgvuldig bestuderen en 
lessen trekken van de Eerste Wereldoorlog, werd getracht 
de verkokering te doorbreken. Deze verkokering was het ge-
volg van centrale aansturing waardoor de infanterie, tanks 
en artillerie separaat van elkaar ingezet werden. Von Seeckt 
ontwikkelde een concept dat er voor zorgde voor een juis-
te afstemming, waarbij wapensystemen elkaar versterken. 
Hierdoor werd het mogelijk om effecten te realiseren die 
eerder onmogelijk waren. Het resultaat was een operatie-
concept dat we tegenwoordig kennen als Blitzkrieg. 

SYNERGIE2

Een rudimentair niveau van samenwerken resulteert in het 
inzetten van capaciteiten gescheiden in tijd en/of ruimte. 
Deze suboptimale wijze van inzet verminderd het con-
centratievermogen en daarmee de overall impact op het 
zwaartepunt. Om het potentieel aan gevechtskracht vol-
ledig uit te nutten, dient de commandant de activiteiten 
van de componenten te orkestreren en synchroniseren. 
Alleen zo worden de opgedragen effecten bereikt. Juist uit-
gevoerd, resulteert dit in een cumulatief effect dat groter is 
dan de som van de individuele delen die onafhankelijk van 
elkaar acteren: Synergie.3 

Synergie is dus een uitkomst dat commandanten altijd na 
dienen te streven. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, 
zeker onder omstandigheden waar (multinationale) een-
heden op een, in toenemende mate, drukbezet gevechts-
veld opereren en elkaar eerder hinderen dan helpen.

Vertaald naar de niveaus van militair optreden4 is het ge-
vecht der ‘Verbonden Wapens’ de belichaming van synergie 
op tactisch niveau in het landdomein. Dit gevecht beoogd 
het uitvoeren verschillende activiteiten van (nagenoeg) 

gelijktijdig en in een hoog tempo. Zo worden de verschil-
lende capaciteiten geïntegreerd5 ingezet met als doel in te 
breken in de besluitvormingscyclus van de tegenstander. 
Dit leidt tot het (her)nemen van het initiatief het opleggen 
van meervoudige dilemma’s. De tegenstander komt hier-
door in een reactieve modus; Al zijn beslissingen hebben 
ernstige negatieve consequenties (lose-lose situation). Op 
deze wijze wordt de tegenstander verslagen door het bre-
ken van zijn morele en fysieke cohesie -zijn vermogen om 
te vechten als een effectief en samenhangend geheel- in 
plaats van hem stapsgewijs fysiek uit te schakelen.6 

Op operationeel niveau beoogd joint7 optreden het streven 
naar synergie. Jointness beoogt de specifieke capaciteiten 
van de diverse componenten dusdanig te integreren en te 
optimaliseren dat ze elkaar versterken. Succesvol joint op-
treden is teamwork gebaseerd op samenwerking en ken-
nis van en vertrouwen in elkaars capaciteiten. De syner-
gie die ontstaat als gevolg van joint optreden, vergroot de 
beschikbare capaciteit en verhoogt de kans op een betere 
uitkomst.8 

 

Artillerie-eenheden zijn het meest effectief in het aan-
grijpen van statische doelen. Het luchtwapen, als gevolg 
van hun waarnemingsmiddelen, zijn effectiever in het 
aanvallen van bewegende doelen. Synergie wordt gere-
aliseerd door een gelijktijdige inzet en het uitbuiten van 
beide capaciteiten. Een vijandelijke tankeenheid die zich 
schuil houdt in een afwachtingsgebied is, na identifica-
tie, een uitgesproken doelwit voor artillerie-eenheden. 
Zodra deze tankeenheid verplaatst om aan vernietiging 
door artillerievuur te ontkomen, grijpen gevechtsheli-
kopters deze eenheid aan. Als de tankeenheid vervolgens 
dekking zoekt om luchtaanvallen te ontlopen, dwingt 
een artilleriebeschieting hen weer tot bewegen. Wat de 
commandant van de tankeenheid ook besluit, hij doet 
het altijd fout…

RELATIE MET HET OPERATIONEEL RAAMWERK, 
DE MANOEUVREBENADERING EN OPDRACHTGE-
RICHTE COMMANDOVOERING
Commandanten gebruiken een conceptueel raamwerk 
voor het ontwikkelen en vertalen van hun oogmerk naar 
een operatieconcept. Het geografische raamwerk van die-
pe, nabije en achtergebiedsoperaties is hiervan een goed 
voorbeeld en is een prima hulpmiddel voor het ‘plannen’ 
van synergie. Het creëren van synergie is dan ook een in-
tellectueel en creatief proces en vereist diepgaande kennis 
van elkaars capaciteiten, cultuur, doctrine en procedures. 
Capaciteiten kunnen niet zomaar kort voor een confron-
tatie bij elkaar gevoegd worden. Het manoeuvreren met 
verbonden wapens vereist grote expertise, integratie en 
oefening.9 Alleen zo ontstaat de kennis en de mogelijkheid 
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om de kwaliteit van capaciteiten uit te buiten en zwakhe-
den te compenseren door de inzet van andere capaciteiten. 
Het streven naar synergie is direct gerelateerd aan de twee 
leidende beginselen van de doctrine van de Koninklijke 
Landmacht; Opdrachtgerichte commandovoering (OGC) 
en de manoeuvrebenadering (Manoeuvrist Approach).10

1. De manoeuvrebenadering vereist een mentale houding 
waarin creativiteit, risicobereidheid en vasthoudend-
heid centraal staan.11 De manoeuvrebenadering concen-
treert zich op het nemen van initiatief en het doorlopend 
druk uitoefenen op plaatsen en tijden waar de tegen-
stander dit het minst verwacht. Om kwetsbare plekken 
te vinden en uit te buiten zijn, naast goede inlichtingen, 
ook een hoog operationeel tempo en meerdere, gelijk-
tijdige activiteiten nodig. 
De manoeuvrebenade-
ring leidt daarmee tot 
synergie.

2. OGC is een cruciaal ele-
ment van de manoeuvre-
benadering en richt zich 
op decentrale uitvoering 
en is bedoeld voor com-
plexe, dynamische situa-
ties, waarin snelle en tij-
dige besluitvorming op 
alle commandoniveaus 
het mogelijk maakt om 
verrassing, shock en een 
hoog tempo te bereiken. 
OGC beoogd eenheid 
van inspanning dat essentieel is voor het realiseren van 
synergie tussen de verschillende elementen binnen de 
organisatie. 

NIVEAUS VAN SAMENWERKEN
De kern van bovenstaande alinea’s is het vermogen om 
effectief te kunnen samenwerken. Niet alle vormen van 
samenwerking leiden tot synergie. Het ontstaat alleen bij 
een effectieve samenwerking. Het is daarom zinvol om de 
verschillende niveaus van samenwerking te definiëren, 
waarbij het hoogste niveau de meeste synergie geeft. Dit 
hoofdstuk geeft een overzicht van hoe in (internationale) 
doctrine publicaties de verschillende niveaus van samen-
werking en gerelateerde onderwerpen, worden gedefi-
nieerd en doet een aanbeveling voor de doctrine van het 
Nederlandse Landoptreden.

a.  Concept Handbook Tactical Operations (HBTO)
Het concept HBTO onderscheid ten behoeve van de Com-
prehensive Approach een aantal niveaus van samenwer-
king: 
• Coexistence (geen interactie)
• Networking (wel overleg, separate besluitvorming)
• Coordination (besluitvorming wordt gecoördineerd, 

maar acties worden onafhankelijk van elkaar uitge-
voerd)

• Cooperation (toewerken naar gezamenlijke doelstellin-
gen) 

• Coalition (gedeelde besluitvorming tussen militaire en 
non-militaire organisaties).

Voor operaties op het (tactische) niveau van formaties is 
bovenstaande definiëring maar deels bruikbaar.

b. Interoperabiliteit als onderdeel van Multi-Domain 
Operations (MDO)
De Koninklijke Landmacht heeft het Amerikaanse Mul-
ti-Domain Operations (MDO) omarmt als omgeving waar-
binnen het opereert.12 
Het ‘United States Army in Multi-Domain Operations 
2028’ concept beschrijft hoe de U.S. Army, als onderdeel 
van een gezamenlijke (joint en multinationale) strijdmacht 
(bijna) gelijkwaardige tegenstanders afschrikt en zo nodig 

verslaat in de periode 2025-
2050. MDO geeft comman-
danten opties om simultaan 
en opeenvolgend operaties 
uit te voeren, waarbij ver-
rassing en snelle en conti-
nue integratie van de capa-
citeiten van alle domeinen 
(zee, land, lucht, cyber en 
ruimte) en meervoudige 
dilemma’s oplegt aan de te-
genstander om fysieke en 
psychologische voordelen, 
invloed en controle in de 
operationele omgeving te 
verkrijgen.
Het MDO is ontwikkelt op 

basis van het uitgangspunt dat in het huidige tijdperk drei-
gingen zich snel en dynamisch ontwikkelen. In die situatie 
zijn er geen weken of maanden, maar slechts dagen be-
schikbaar, om te integreren met partners (Unified Action 
Partners13) in belangrijke functionaliteiten en capaciteiten. 
Interoperabiliteit is randvoorwaardelijk voor deze integra-
tie.
Interoperabiliteit kan omschreven worden als: “Het ge-
heel (het raamwerk, het stelstel) van afspraken om op elk 
niveau gegevens uit te kunnen wisselen en processen op 
elkaar af te kunnen stemmen met het oog op samenwer-
king.” 14 De NAVO hanteert de volgende definitie van inter-
operabiliteit: “Interoperability is the ability to act together 
coherently, effectively, and efficiently to achieve tactical, 
operational, and strategic objectives.”15

De term interoperabiliteit wordt doorgaans gebruikt als 
er sprake is van militaire integratie.16 Het vermogen van 
Landmachteenheden om te integreren17 met andere or-
ganisaties (militair, non-militair, in- en extern defensie, 
nationaal en expeditionair) is randvoorwaardelijk voor 
het succesvol uitvoeren van operaties. Eenheden moeten 
diverse uitdagingen het hoofd bieden om interoperabel 
te geraken. Zo zijn er verschillen in doelstelling, cultuur, 
structuur, uitrusting, wet- en regelgeving en taal. Maar er 
is ook onderscheid in doctrine, tactieken, technieken, pro-
cedures en logistieke ondersteuning. Om een hoge graad 
van interoperabiliteit te ontwikkelen en te behouden vergt 
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tijd en capaciteit en moet worden onderhouden door trai-
ning en het identificeren en verwerken van lessen tijdens 
operaties. Gezamenlijk begrip en inzicht (shared under-
standing) verbetert interoperabiliteit, waarbij de informa-
tie van een grote verscheidenheid aan organisaties in een 
coherent geheel wordt samengevoegd (fusing). 18

De basis voor interoperabiliteit is breed en kent een men-
selijke, procedurele en technische dimensie. De menselijk 
dimensie bouwt de basis voor wederzijds begrip en respect 
en vormt het fundament voor eenheid van inspanning en 
operationeel succes. De procedurele dimensie verzekerd 
effectieve samenwerking in beleid en doctrine. De techno-
logische dimensie, waar interoperabiliteit vaak mee wordt 
geassocieerd, omvat technische aspecten, zoals (digitale) 
koppelingen (interfaces) en informatiesystemen.19

De Amerikanen20 en de Britten21 stellen dat standaardisa-
tie van interoperabiliteit randvoorwaardelijk is voor hun 
eenheden voor het uitvoeren van geïntegreerde operaties 
met partners. Er worden vier verschillende niveaus van in-
teroperabiliteit met partners gedefinieerd:
• (Level 0: Not Interoperable. Eenheden / capaciteiten 

opereren onafhankelijk van elkaar)
• Level 1: Deconflicted. Eenheden / capaciteiten co-exis-

teren, maar van interactie is geen sprake. 
• Level 2: Compatable. Eenheden / capaciteiten interac-

teren in hetzelfde geografische gebied en streven een 
gemeenschappelijk doel na. 

• Level 3: Integrated. Eenheden / capaciteiten zijn is staat 
om moeiteloos met elkaar samen te werken en zijn on-
derling uitwisselbaar. 

c.  Grond-Lucht Integratie
Bij Grond-Lucht Integratie (AirLand Integration [ALI]) 
wordt het realiseren van joint effecten op tactisch niveau 
in het landdomein beoogd. Juist uitgevoerd voorkomt 
het fratricide en duplicatie en complementeren effecten 
elkaar. Effectieve Battlespace Management tussen joint 
vuursteun, beïnvloedingsactiviteiten en manoeuvre op het 
tactische niveau is vereist om synergie te bewerkstelligen. 

Het Verenigd Koningrijk onderscheid drie verschillende 
niveaus van activiteiten ten behoeve van Grond-Lucht in-
tegratie: 22

• Onafhankelijke activiteiten. De eenvoudigste manier 
om land- en luchteenheden te laten samenwerken is 
door hen te scheiden in tijd en/of ruimte. Activiteiten 
worden volgtijdelijk uitgevoerd; De ene actie wordt be-
eindigd voordat de volgende actie wordt ingezet, dan 
wel dat de activiteiten fysiek gescheiden worden. Op 
deze wijze wordt maximale vrijheid van handelen gege-
ven, en minimaliseert de kans op fratricide. Het niveau 
van integratie is echter gelimiteerd. Er is geen tot wei-
nig sprake van synergie en concentratie van middelen is 
minimaal.

• Gesynchroniseerde activiteiten. Op dit niveau worden 
activiteiten (nagenoeg) gelijktijdig uitgevoerd, waardoor 
gevechtskracht gefocust wordt, waarbij middelen wel in 
ruimte gescheiden zijn. Synchronisatie  wordt gereali-
seerd door gedetailleerde planning en gecentraliseerde 
coördinatie tijdens de uitvoering. Tijdens de uitvoering 
is goede communicatie essentieel om gelijktijdigheid te 
verzekeren, aangezien frictie het tijdschema onvermij-
delijk beïnvloed. 

• Geïntegreerde activiteiten. Dit niveau vereist dat activi-
teiten gefocust zijn zowel in tijd als  ruimte. Het vergt 
volledig gemeenschappelijke begrip (Common Under-
standing) tussen de verschillende elementen van de 
eenheid zodat op veilige wijze gelijktijdig activiteiten in 
hetzelfde deel van het gevechtsveld uitgevoerd kunnen 
worden. Het vergt snelle en precieze planning, onder-
steund door real time communicatie en liaison.

d. Niveaus van samenwerking; Aanbeveling voor de Ne-
derlandse doctrine 
Op basis van de hierboven beschreven (inter)nationale 
doctrine documenten, adviseer ik de volgende niveaus van 
samenwerken voor het tactische niveau van de Koninklijke 
Landmacht:
• Coördinatie: Activiteiten worden met elkaar afgestemd, 

maar acties worden gescheiden, in tijd en ruimte, van 
elkaar uitgevoerd. De Lead Nation draagt zorg voor een 
digitaal netwerk en een gemeenschappelijk operatie-
beeld (Common Operational Picture [COP]). Inlichtin-
gen worden op ad-hoc basis met elkaar gedeeld. Vuur-
steun voor wederzijdse ondersteuning zijn gebaseerd op 
manuele procedures en logistiek is een nationale ver-
antwoordelijkheid. Aan het grondbeginsel ‘concentratie 
van middelen’ wordt minimaal inhoud gegeven en er is 
geen tot nauwelijks sprake van synergie.

• Coöperatie: Activiteiten vinden plaats op basis van ge-
detailleerde planning en gecentraliseerde coördinatie 
tijdens de uitvoering. Er wordt toegewerkt naar geza-
menlijke doelstellingen. Netwerk connectiviteit, in-
begrepen een gemeenschappelijk operatiebeeld (COP) 
wordt bereikt door een mix van technische en ad-hoc 
procedures, essentieel om gelijktijdigheid te verzekeren. 
Inlichtingen worden, op basis van standaardprocedu-
res (Standard Operating Procedures [SOP]), tot zekere 
hoogte met elkaar gedeeld. Vuursteunprocedures zijn 
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op elkaar afgestemd, maar de nationale digitale vuurlei-
dingssystemen zijn niet gekoppeld. Sommige munities-
oorten zijn onderling verwisselbaar. logistiek is een na-
tionale verantwoordelijkheid, waarbij digitale systemen 
op beperkte schaal bijdragen voor herbevoorrading. Aan 
het grondbeginsel ‘concentratie van middelen’ wordt 
inhoud gegeven, waarbij soms synergie optreedt.

• Integratie: Eenheden / capaciteiten zijn, onmiddellijk 
na aankomst in het operatiegebied, in staat om moei-
teloos met elkaar samen te werken en zijn onderling 
uitwisselbaar. De interoperabiliteit is gebaseerd op een 
gemeenschappelijk netwerk, dat een COP en daarmee 
gedeelde besluitvorming mogelijk maakt. Inlichtingen-
staven werken identiek, inlichtingen en inlichtingen-
capaciteiten worden onderling uitgewisseld en leiden 
tot een gezamenlijk inlichtingenbeeld (Common In-
telligence Picture) dat hoog-tempo operaties mogelijk 
maakt. Vuurleidingssystemen zijn genetwerkt, inbe-
grepen voor precisie-effecten en munitie is onderling 
uitwisselbaar. logistiek is een coalitie verantwoordelijk-
heid, en herbevoorrading wordt digitaal ondersteund.  
Aan het grondbeginsel ‘concentratie van middelen’ 
wordt maximaal inhoud gegeven, waarbij de kans op 
synergie groot is.

SAMENVATTEND
Het gevecht van Verbonden Wapens op brigadeniveau is 
de belichaming van het streven naar synergie in de Ko-
ninklijke Landmacht op tactisch niveau. Synergie is in 
opleidingen en oefeningen een onderbelicht thema en 

dat is onterecht. Synergie is echter geen luxe. Het is bit-
tere noodzaak in de confrontatie met een gelijkwaardige 
tegenstander. 

Het combineren van verschillende capaciteiten vereist 
vooral het vermogen om effectief te kunnen samenwer-
ken. Hiervoor is integratie, de meest verregaande en com-
plexe vorm van samenwerken, de voorwaarde. Alleen dan 
is de kans het grootst dat het effect van twee of meer sa-
menwerkende of gecombineerde capaciteiten groter is dan 
de som van de effecten die elk van deze capaciteiten alleen 
zou kunnen opwekken. Daarmee is synergie het resultaat 
van teamwork gebaseerd op samenwerking en vertrouwen 
in elkaars capaciteiten.

Het creëren van synergie vereist zowel kennis (science)als 
(krijgs)kunst (art); Het vergt zowel diepgaande kennis van 
de capaciteiten en doctrine en is een intellectueel en cre-
atief proces. Synergie is daarmee rechtstreeks verbonden 
aan de manoeuvrebenadering en opdrachtgerichte com-
mandovoering.

Samenwerken kent verschillende niveaus. Dit artikel pleit 
ervoor om in het landoptreden de begrippen: Coördinatie, 
coöperatie en integratie te hanteren, waarbij de kans op 
synergie bij de laatste het grootst is. 

Lkol Rienk Sijbrandi MA, Docent Hogere Defensie-
vorming / Module Landoptreden (HDV/MLO) Land 
Trainingscentrum (LTC)
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LFX PABRADE 

De inzet van de Abt in Litouwen, als onderdeel van de NAVO’s Enhanced Forward Presence missie (eFP), 
heeft een aantal hele interessante en leerzame momenten opgeleverd. Na een bijzondere opstart van de mis-
sie was het hoogtepunt van de rotatie van het Apel de Life Fire Exercise (LFX) in juni 2020 te PABRADE.

De intrede van de COVID-19 crisis in 
maart 2020 heeft de inzet in Litouwen 
complex gemaakt. In maart was het 
peloton van ROTATIE-1-B bezig met 
de niveau III certificering als onder-
deel van het opwerktraject. COVID-19 
heeft veel onduidelijkheden opgele-
verd richting het vertrek. Opkomende 
vragen waren: “Gaan wij de zittende 
club wel afwisselen?”; “Wanneer gaan 
we precies?”; “Moeten we eerst in qua-
rantaine en zo ja, waar?”; “Wat gaan/
kunnen we daar eigenlijk doen als we 
er eenmaal zitten?”
Ondanks dat had de club er zin in om 
te gaan en gelukkig kwam er uitein-
delijk groen licht. Eenmaal aangeko-
men na twee weken quarantaine in 
Oirschot, werden we positief verrast 
dat er wel degelijk een druk program-
ma was. Onze batterijstaf had het be-
staande programma omgezet naar een 
nieuw programma binnen de actuele 
mogelijkheden, waarin we nog steeds 
belangrijke mijlpalen konden berei-
ken, waarvan het hoogtepunt de LFX 
PABRADE was. 

De opzet van de LFX was tweeledig. 
Week 1 bestond vooral uit technisch 
schieten. Aanvankelijk zouden wij een 
groot ‘time on target’ vuur uitvoeren 
met de Litouwse PZH batterij. Dit 
ging helaas niet door vanwege com-
plicaties aan onze zijde. Uiteindelijk 
hebben wij die eerste dagen wel mooie 
schietdagen gehad, waarbij veel is ge-
werkt met buitenlandse waarnemers, 
waarvan veel Duitse All Arms Obser-
vers. 
Zeker in het begin van deze samen-
werking was het in de FDC nog wel-
eens puzzelen. 
Hoewel de waarnemers werden bege-
leid door een Nederlandse Kapitein, 
ging alles niet altijd even voorspel-
baar. Zo werd informatie in andere 
volgordes doorgegeven, dingen an-
ders uitgesproken dan wij verwacht-
ten of was navraag naar informatie 

nodig. Dit werd echter snel beter en 
de samenwerking met de Duitse, Kro-
atische en Noorse waarnemers liep 
uiteindelijk soepel. 

Het LFX’n in Litouwen is anders dan 
in Nederland. Zo kregen we als voor-
beeld tijdens het schieten een STOP 
STOP STOP omdat er een burger-
voertuig in het doelengebied reed. Dat 
zal je in Nederland niet snel tegenko-
men. Gelukkig had de Nederlandse 
S3 bij de waarnemers de situatie goed 
in het oog en handelde hij direct. We 
hebben in Litouwen laten zien dat we 
een professionele organisatie zijn, die 
vasthoudt aan eigen hoge (veiligheids)
standaarden.

Technisch schieten is natuurlijk altijd 
goed, maar de essentie van de LFX lag 
in de tweede schietweek, die een mooi 
internationaal karakter had. Deze 
week was een combinatie van FTX en 

LFX, waarbij de fire unit a.d.h.v. een 
tactisch scenario zo realistisch moge-
lijk optrad. Twee Noorse genietanks 
waren direct aan het PZH peloton ge-
koppeld om in 1 van de AMA’s hides 
en afvuurlocaties te graven. De Noren 
deden ook mee in verplaatsingen en 
een Tactical Assembly Area (TAA). 

Extra interessant was dat de Noorse 
pelotonscommandant in het gehe-
le COVO proces meedeed, wat voor 
de gelegenheid in het Engels werd 
gevoerd. Behalve dat dit een mooie 
gelegenheid was om te zien hoe artil-
leristen en genisten andere zaken in 
de COVO belichten, kwamen er ook 
internationale verschillen naar voren. 
Zo viel het vanuit ons positief op dat 
zij in hun Final Commanders Back Brief 
(FCBB) zich op minder verschillen-
de zaken richten, maar daar wel veel 
diepgang uit halen. Zij waren onder 
de indruk van onze verschillende pro-
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ducten tijdens de Initial Commanders 
Backbrief (ICBB). Deze vorm van nau-
we internationale samenwerking is de 
kracht van de NAVO. Gelukkig kon 
deze samenwerking doorgaan onder 
de lokale  COVID-19 maatregelen.

Tijdens de eerste LFX dag van het 
scenario is goed geschoten, al kwa-
men daar ook wel Litouwse funnies 
naar voren. Zo werden we in ons FDC 
ineens verrast door zwaailampen van 
een parc ranger, die ons vertelde dat 
we in overtreding waren met onze ge-
graven hide (we stonden blijkbaar in 
beschermd natuurgebied). Dit terwijl 
de locaties en plannen wel degelijk 
waren afgestemd met de Litouwse 
Range Control. Bij het verlaten van 
de AMA stonden de in- en uitgangen 
ineens vol met vrachtwagens van bos-
bouwers die aan de slag wilden. Het 
FDC moest via een alternatieve route 
verplaatsen om weer aan te sluiten 
bij het peloton. Hierbij bleek dat de 
kaart en de werkelijkheid ver van el-
kaar af stonden. Ook op deze manier 
bleef Litouwen ons af en toe verassen, 
maar konden we ook de Boxer chauf-
feur maximaal trainen in omgaan met 
moeilijk begaanbaar terrein.

De tweede schietdag viel door tech-
nische storingen helaas tegen en 
is uiteindelijk stopgezet toen onze 
GNK ondersteuning wegviel door-

dat zij elders moesten ondersteunen. 
Dit toonde onze kwetsbaarheid door 
volledige afhankelijkheid van digitale 
systemen. Uiteindelijk zijn we ver-
der gaan schieten met de FENNEK 
als FDC. De FENNEK heeft minder 
radio’s dan de BOXER, wat vroeg om 
creative problem solving om toch te 
kunnen optreden. 
Uiteindelijk hebben we buiten het 
scenario om nog een derde (reserve) 
LFX dag kunnen gebruiken en hebben 
daar bijna al onze resterende granaten 
verschoten.

Wat de laatste schietdag het mooiste 
maakte, is dat we hier goed gebruik 
konden maken van de ruimte die PA-
BRADE bood. Voor het eerst sinds 
lange tijd hadden wij een AMA tot 
onze beschikking die echt recht deed 
aan ons beoogde optreden. Veel ruim-
te, waarin zoveel als mogelijk vrijheid 
werd geboden aan de stukscomman-
dant voor zijn eigen dynamische op-
treden. 

Tot nu toe is vooral gesproken over 
de LFX. Wat deze oefening bijzonder 
maakte is de integratie tussen LFX en 
FTX. We kregen een scenario voor-
geschoteld van een agressieve fictie-
ve grootmacht uit het Oosten, die 
probeerde een voormalig territorium 
weer onder controle te krijgen. Daar-
naast werden wij ook geconfronteerd 

met een burgerbeweging die steeds 
verder escaleerde. Het scenario kende 
veel uitdagende details. 
Al in de voorbereidingsweek werden 
op het kamp zaken opgespeeld, zoals 
een Duitse Majoor die inbrak in ons 
reguliere overleg om melding te ma-
ken dat zijn troepen waren belaagd, 
uitgescholden en bekogeld. Hij bracht 
geprinte posters mee met allerlei an-
ti-NAVO leuzen en met foto’s van hun 
leider. De Majoor zijn acteerpresta-
ties waren van dermate niveau, dat 
de locale GnK direct melding heeft 
gedaan bij de Kmar wegens bedreigin-
gen door locals… De batterij had niet 
voorzien dat het scenario dermate 
realistisch werd geschetst. Op kamp 
Adrian Rhon, waar wij verbleven tij-
dens de LFX, werd ook een NONEX 
wacht door ons uitgebracht. Tijdens 
een van deze wacht periodes zijn onze 
voertuigen  beklad (met krijt) en wa-
ren posters opgehangen. Het hoogte-
punt van het scenario was een blok-
kade van 20+ man op een kritiek punt 
vlak voordat wij onze BEVO straat in 
wilden gaan. Dit was overigens een 
volledig ingeklede BEVO straat van 
klasse I t/m klasse V.  

Deze non-conventionele dreiging be-
oefenen we normaal niet vaak, temeer 
omdat wij niet zomaar over zoveel 
oefenvijand beschikken. Dit vraagt 
om snel kunnen switchen tussen ant-
woorden op conventionele dreigin-
gen en de-escalerend optreden als bij-
voorbeeld gereedschap van je voertuig 
wordt gestolen. 

De LFX PABRADE was een hele be-
langrijke en waardevolle ervaring 
waarbij we zowel intern als interna-
tionaal hebben kunnen groeien. Alle 
problemen waar we mee geconfron-
teerd zijn hebben we opgelost. Het 
kunnen verschieten van die 399 gra-
naten was waar we de hele uitzending 
naartoe hebben gewerkt. Daarmee 
hebben we als artillerie ons doel in Li-
touwen bereikt en dat zou ik zo weer 
willen doen.
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OMSCHOLING VOOR DE STAF VAN 41 AFDELING 
ARTILLERIE

Van 22 t/m 25 februari heeft de staf van 41 Afdeling Artillerie een omscholing doorlopen op het Land Training 
Centre in Amersfoort. Onder leiding van Lkol Pascal Willems (instrgp niv. 6) zijn alle stappen doorlopen con-
form de nieuwe planningssystematiek die de Landmacht adopteert.

VAN TBM NAAR TPLF
Meer dan een decennium heeft CLAS 
gewerkt volgens het Tactisch
Besluitvormingsmodel (TBM). Om 
binnen de NAVO ‘eenheid van inspan-
ning’ te krijgen tussen de plannings-
cycli en daarmee de interoperabili-
teit te verhogen, stapt CLAS nu over 
op Tactical Planning for LandForces 
(TPLF),conform APP-28. 

Het TPLF blijft net als het TBM ge-
baseerd op de stappen ‘beeldvorming, 
oordeelvorming, besluitvorming’. Er 
is eerder sprake van accentverschillen 
dan van een ander proces. Zo is de rol 
van de staf weer wat toegenomen ten 
opzichte van het sterk commandant 
gedreven TBM. Ook is een aantal brie-
fings opgenomen om het stafproces te 
verbeteren en de commandant beter/
completer van informatie te voorzien.

Tijdens de FTX in week 11 en 12 gaat 
de staf van de Afdeling zelfstandig de 
TPLF-systematiek verder doorvoeren 
en de SOPs herschrijven. In week 15 
sluiten we aan bij onze collega’s van 
43 Mechbrig om op basis van TPLF de 
Brigade te voorzien van vuursteunad-
vies en zelf mee te plannen.

Sinds week 7 wordt het TPLF onder-
wezen tijdens de cursus Operationeel 
Staf Functionaris (OSF). De omscho-
ling van 41 Afdeling Artillerie was de 
eerste omscholing van een operatio-
nele staf binnen het CLAS. 

Maj D. Schotmeijer 
Plv C-41 AfdArt
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80+ Jarigen

DATUM RANG/ TITEL/ NAAM  WOONPLAATS   JAAR

2 mei Elnt (R) Maltha  LEUSDEN   81
3 mei Lkol b.d. Claasz Coockson  NIJEVEEN   83
5 mei Kap (R) b.d. Jilesen  VEGHEL   80
6 mei Elnt (R) b.d. Goosen  MUNSTERGELEEN   82
7 mei Maj b.d. Krale  ZUNDERT   89
9 mei Elnt (R) b.d. Drs Gorter  EPE   81
10 mei Kap b.d. Sorber  HARDERWIJK   91
11 mei Elnt b.d. van Alphen  QLD CLEVELAND   88
15 mei Lkol b.d. Mr. Rooijakkers  ELP   80
16 mei Bgen arts b.d. Beerstecher  OEGSTGEEST   91
21 mei Elnt (R) b.d. Raaff  DORDRECHT   87
24 mei Lkol b.d. Kormelink  NUNSPEET   89
25 mei Kap b.d. Zijlstra  GEULLE   85
28 mei Elnt b.d. Slot  GORINCHEM   91
29 mei Elnt (R) b.d. Drs Jacobs  ‘S-GRAVENHAGE   90
2 juni Maj (R) b.d Drs van der Meer  SASSENHEIM   95
3 juni Elnt (R) b.d. Holzhaus  MIJNSHEERENLAND   87
4 juni Elnt (R) b.d. Mr Bijleveld  HAARLEM   83
5 juni Elnt (R) b.d. Kamp  BILTHOVEN   86
7 juni Elnt (R) b.d. Mr van Bodegom  BEETSTERZWAAG   85
8 juni Maj b.d. Noorman  HAREN   82
9 juni Maj b.d. de Vries  ELBURG   80
11 juni Elnt (R) b.d. Smals  HAAREN   85
11 juni Lkol b.d. Otten  EPE   82
18 juni Elnt (R) b.d. Osseweijer  VAASSEN   92
18 juni Elnt (R) b.d. Hoek  RIJSWIJK ZH   87
18 juni Elnt b.d. Bredewout  LOCHEM   83
19 juni Maj (R) b.d. Swanenvleugel  MEERSSEN   80
20 juni Kap (R) b.d. KRA Ing Lambriex  MAASTRICHT   80
21 juni Maj (R) b.d Laméris ‘ S-GRAVENHAGE   82
23 juni maj b.d Hoogland  EINDHOVEN   85
24 juni Maj (R) b.d Dr Slump  APELDOORN   81
26 juni Elnt b.d. Dop  GORINCHEM   91
30 juni Lkol b.d. Meijers  SCHINVELD   80
4 juli Kol b.d. Genie Stenger  VOORSCHOTEN   91
8 juli Maj b.d. van Ek  HEERENVEEN   81
20 juli Mevrouw M. van Dullemen  MAASEIK   91
20 juli Elnt (R) b.d. van de Weerd  EDE   86
21 juli Elnt (R) b.d. Ir van der Meer  ‘S-GRAVENHAGE   84
22 juli Elnt (R) b.d. Beintema  MUSSELKANAAL   85

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

Overleden
RANG/ TITEL NAAM  WOONPLAATS OVERLIJDENS 
    DATUM

Maj b.d. A.W. van Drecht  VAASSEN 27-jan-21
Lkol b.d. J. de Koning  EPE 14-dec-20
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In Memoriam

ANTON WILLEM VAN DRECHT

Majoor der Artillerie b.d.
Lid in de Orde van Oranje Nassau

10 mei 1925        27 januari 2021

Als je bent geboren op 10 mei 1925 dan betekent dat dat op je 
15de verjaardag een cadeau ontvangt in de vorm van een oor-
log die de gehele wereld op zijn kop zette.
Na de oorlog werd Anton als dienstplichtige opgeroepen en 
werd na zijn opleiding tot infanterist in 1948 per boor naar 
Sumatra gebracht, waar hij als 2de luitenant deelnam aan de 
tweede politionele actie.
Mede omdat hij aan de Tropische Landbouwschool te Deven-
ter Maleis en Javaans had geleerd werd Anton daarna geplaatst 
bij Radio Palembang.
In 1950 werd Anton overgeplaatst naar Java en daar op 17 maart 
bevorderd tot 1ste luitenant.
In mei 1950 kwam Anton uit Indonesië terug en werd een 
maand later gedemobiliseerd. 
Ondanks de roerige tijd in Indonesië had dat land toch Anton’s 
hart gestolen. Reden voor hem om in september 1950 weder-
om, maar nu als burger, naar Indonesië terug te keren, zij het 
nu per KLM.
Toch kon Anton uiteindelijk defensie niet loslaten en in 1956 
kwam hij in Ossendrecht bij het Dépot Luchtdoel Artillerie, 
waar hij in mei 1958 werd bevorderd tot kapitein. Dit was der-
halve niet alleen een bevordering in rang maar ook een bevor-
dering van infanterie naar Artillerie. Ook dit was voor Anton 
niet voldoende want naast granaten vond hij het welzijn van de manschappen nog belangrijker.
Zo werd Anton Welzijnszorgofficier, achtereenvolgens in Ossendrecht, Den Haag, Ede, Seedorf, waar hij werd 
bevorderd tot majoor, en Apeldoorn.
In deze functie kon Anton zich helemaal uitleven ten behoeve van het welbevinden van militairen: ging met 
autobussen naar Europacupwedstrijden, concerten en toneeluitvoeringen, organiseerde open dagen, zelfs 
zonder medeweten van Den Haag. Kom daar nu maar eens om!
Na zijn militaire carrière, gelardeerd met vele overplaatsingen, ups en downs verliet Anton in 1979 de militaire 
dienst, echter niet om op zijn lauweren te rusten maar om zich op andere wijze weer voor anderen verdien-
stelijk te maken.
Indonesië  bleef diep in Anton’s hart zitten. Reden voor Anton om dikwijls op het ASK een reünie te organise-
ren voor oud Indiëgangers. 
Ook kon hij de artillerie niet loslaten en was hij van 1986 tot 1992 secretaris van de afdeling Oldebroek en zat 
hij van 1984 tot 1991 in de redactie van ons lijfblad Sinte Barbara.
De VOA afdeling Oldebroek zal zijn markante aanwezigheid blijven herinneren.

Maj. der Rijdende Artillerie b.d.
Drs. G. M. de Jong
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AFDELINGSBESTUREN

CADETTEN WAPENVERENIGING ‘DE ARTILLERIST’
Voorzitter: C-Wmr M.J.E.L Thijssen
Secretaris: C-Wmr Y.A. Diaz Murrilo
Penningmeester: C-Wmr S.J.N.M. Vernooij 
1ste lid: C-kpl R.J.A. Spohr
2de lid:  C-kpl W.S. Prins en Elnt. J. Lodder
Adviseur: Lkol b.d. T. Bijlsma
Co-adviseur: Kap. T. van Nunspeet
Adres CWVA: postbus 90002, 4800 PA, Breda

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

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

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

’S-GRAVENHAGE
Vz: C.J. van Harmelen, lkol (R) b.d.
Secr / lid ledenraad: mr. M. Rauwé, lkol (R) b.d.
Penm: ing. T. van der Plas, maj (R) b.d.
Lid:  ing. O. Stolp maj (R) b.d. (plv. lid Ledenraad)
Tel: 06 - 37231481
E-mail: m.rauwe@gmail.com

NOORD
Vz: Chris (C.A.J.) van Malkenhorst, EMlog, RI, lkol (R) b.d.
Secr: mr. Jan (J.) Mulder, kap (R) b.d
Penm: drs. Bert (E.S.) Alberga, maj (R) b.d.
Lid ledenraad: ing. Dick (D.H.H.) Heyse, maj (R) b.d.
Tel: 0529-451042
E-mail: jan-yvonne.mulder@planet.nl

OLDEBROEK
Vz: P. Winckelmolen, kol b.d.
Secr: drs. G.M. de Jong, maj (R) b.d.
E-mail: jong@gijs-riadejong.nl
Penm: W.S.P. Lemmens, lkol b.d.
E-mail: wsplemmens@gmail.com
1e Lid: Commissaris Evenementen: N.M. Verweij, Kap. bd.
2e Lid: Contact ASK: M.C. Hoekstra, lkol
Lid ledenraad: Drs. G.M. de Jong, maj (R) b.d.

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

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

ZUID-OOST
Vz: ing. Peter H.M.J. Lambriex
Secr: Ing. R.A.M.M. van Santvoord, lkol (R) b.d.
Penm: drs J.H. Kruit, elnt (R) b.d.
1e Lid: P. Goosen, elnt (R) b.d.
Lid ledenraad: ing. Peter H.M.J. Lambriex
E-mail: roelandvs@hotmail.com

ZUID-WEST
Vz: Kol b.d. A.M. Schouten
Secr: Drs. R.P.M. van Mechelen, lkol (R) b.d.
Penm: Drs. R.P.M. van Mechelen, lkol (R) b.d.
Lid ledenraad: Drs. R.P.M. van Mechelen, lkol (R) b.d.
Tel: 076 - 503 37 99
E-mail: joh.brethouwer@planet.nl

PARTNERVERENIGING OFFICIERSMESS BLAZING 
SKIES
Vz: Majoor R.E. (Roland) Roos
Secr: Kapitein K.A.R.E. (Kevin) Houthuizen
Penm: Eerste Luitenant J.A.E. (Jeroen) Ackermans & Twee-
de Luitenant M.P.G.R. (Mitchel) Toorop
Lid ledenraad: Kapitein K.A.R.E. (Kevin) Houthuizen
Email: dglc.offmess.blazing.skies@mindef.nl
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VERSLAGEN AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

VOA OLDEBROEK

VERSLAG OVER 2020 EN 2021
Regeren en besturen hebben veel ge-
meen. Men moet niet alleen proberen 
te leren van wat in het verleden is ge-
beurd maar tegelijk ook vooruitzien 
of in goed Nederlands: Regnare pro-
videre est. 
Vandaar dat dit verslag tegelijk maar 
handelt over het jaar dat achter ons 
ligt en dit lopende jaar. Je kunt im-
mers nooit weten! 
In november 2020: geen wildmaaltijd, 
geen dames, geen gezelligheid, geen 
afspraken, ongeveer niks.
December 2020: geen gezamenlijke 
viering om opnieuw onze schutsvrou-
we Sinte Barbara aan te roepen. Geen 
gezellige maaltijd, geen procantor met 
een enerverende uitleg hoe het lied te 
begrijpen en te zingen, geen toespraak 
van ons oudste lid, geen voetjes op 
tafel. Kortom van alles niks, behalve 
dat een aantal van ons toch thuis aan 
Sinte Barbara hebben gedacht en via 
de pc naar het artillerielied hebben 
geluisterd.
Dat was dus het eerste coronajaar.
Coronajaar twee, 2021, is voorlopig 
een kopie van het voorafgaande jaar. 
Maar …… omdat het bestuur zich toch 
zorgen maakt, is het op 28 januari bij-
een gekomen, weliswaar met gevaar 

voor eigen leven, om krachtdadig de 
koe bij de hoorns te vatten. Ondanks 
het feit dat de koe blijkbaar in het 
voorterrein was verdwenen, heeft het 
toch enkele gedachten ontwikkeld 
voor het geval dat corona eens zal wij-
ken. Niet alleen was de bijeenkomst 
nuttig maar ook zeer efficiënt want 
hoewel de bijeenkomst al om 10.30 
uur begon was die toch vóór 21.00 uur 
afgelopen zodat niemand aan de po-
litie hoefde te zeggen dat hij van het 
werk kwam. Aan het personeel van de 
cantine was aangegeven dat het be-
stuur mensen van de VOA waren en 
we hoefden niet uit te leggen wat de 
VOA was.
Hoe zien de activiteiten van de af-
deling Oldebroek er uit in 2021 en 
wanneer vinden die plaats? Dat weten 
we niet! In ieder geval vindt de jaar-
vergadering plaats op dezelfde wijze 
als anders en die vindt plaats op de 
eerst mogelijke bijeenkomst. Maar …. 
Wanneer, dat is in de schoot der toe-
komst verborgen. Het moet spannend 
blijven. In ieder geval zal een antal 
van die activiteiten plaatsvinden in 
het gebouw van de cantine. Mochten 
sommigen niet meer weten hoe dat 
gebouw er uitziet, is voor alle zeker-
heid een foto bijgevoegd.
Natuurlijk missen we elkaar maar 
onze verantwoordelijkheid fluistert 
ons ook in dat we elkaars gezondheid 

niet in gevaar mogen brengen, dus 
klootschieten 2021? BBQ 2021? Wild-
maaltijd 2021? Sinte Barbara 2021? 
Landelijke Algemene LedenVergade-
ring 2022? En als dat allemaal wel kan, 
hebben we meevallers waarover we 
ons kunnen verheugen.
Inmiddels heeft het coronavaccin 
een stip op de horizon gezet alleen de 
kaarthoekhoofdrichting wijzigt nogal 
eens maar als er geen beleid is, kun je 
ook niet van beleid veranderen.

Noord

VERSLAG 2020
In het jaar 2020 heeft het coronavirus 
ons behoorlijk dwars gezeten. Wij ho-
pen dat wij in het jaar 2021 elkaar in 
gezondheid weer kunnen ontmoeten. 
Leuk om elkaar weer te zien samen 
met de partners/echtgenotes. De sfeer 
is altijd bijzonder en er is gesprekstof 
te over. Als bestuur willen we dit graag 
blijven activeren en stimuleren ook in 
het komend jaar. Het ontmoeten van 
onze “brothers in arms” zit ons speci-
aal in het bloed.

In het afgelopen jaar zijn onze voor-
bereidingen voor een aantal mooie 
activiteiten stopgezet en in de “reser-
vestelling” geplaatst. De nieuwjaars-
receptie en het avonddiner in januari 
was onze enige ledenactiviteit. Het 
was een fijne en bijzondere avond met 
veel leden/partners en enkele gasten, 
waaronder Bgen b.d. Hylco en Tineke 
Komen. Door het bestuur is een aantal 
vergaderingen (o.a. digitaal) gehouden 
(12/2, 22/4, 09/7, 21/10). Agendapun-
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ten waren beperkt o.a. verslagen ALV 
VOA, actiepunten t.b.v. de Ledenraad 
VOA, enkele reacties van het lande-
lijk bestuur, bemoedigingskaarten en 
mails naar onze afdelingsleden, voor-
bereidingen voor 2021 e.v. De financi-

ele balans is op orde. Wij hebben op 
dit moment bijna 30 leden van onze 
afdeling. Er kunnen er nog altijd bij 
komen. We stimuleren onze collega 
officieren die graag met ons mee wil-
len doen voor de VOA-Noord.

Om onze leden een Artilleriehart on-
der de riem te steken hebben we her-
innerd aan de volgende zinnen van het 
Artillerielied: ‘Waar moed zit, heerst 
ook trouwe, Met kracht nooit uitge-
blust’ en “Laten we zorgen dat we de 
moed erin houden en de kracht be-
houden om door deze donkere tijden 

heen te komen.” Om deze kerst- en 
nieuwjaarsgroet een Artilleriestem-
pel te geven hebben wij het Additive 
Manufacturing Expertise Centrum/
Landmacht gevraagd om iets speci-
aals, een 3D kanon 25-ponder, voor 
onze VOA-leden Noord te printen. 
Die heeft iedereen voor de kerst in 
een toegezonden doos aangetroffen. 
We hebben het A.M.E.C. hiervoor har-
telijk bedankt en wij weten zeker dat 
onze leden deze gift bijzonder hebben 
gewaardeerd. De gezamenlijke inzet 
en ook de financiële bijdrage van het 
landelijk bestuur heeft deze gift mo-
gelijk kunnen maken. Ook het dank-
woord van onze landelijke voorzitter 
Bgen b.d. Bart Rosengarten hebben 
we zeer op prijs gesteld. We bedanken 
onze leden en hopen dat we onze ac-
tiviteiten dit jaar weer kunnen oppak-
ken. U hoort van ons!

VETERANEN NIEUWS

Enige maanden geleden heeft een aantal oud-artilleristen het initi-
atief genomen een Veteranenhuis op te richten op de bakermat van 
de artillerie. De locatie van het ‘Veteranenhuis Artillerie ’t Harde’ is 
gevestigd in Paviljoen 1 van de Historische Collectie Korps Veldartille-
rie (HCKVA). 

De voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort kun-
nen we beginnen met de inrichting. Voor de aankleding 
van het Veteranenhuis zoeken we nog missie spullen zo-
als schildjes, borst- en mouwemblemen die gedragen zijn 

tijdens de missies. Ook missie boeken, kleding etc. zijn 
van harte welkom. U kunt het schenken of in bruikleen 
geven. De HCKVA zal de spullen registreren in een re-
gister. 
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Inmiddels kunt u de vorderingen volgen op onze Face-
book pagina “Veteranenhuis Artillerie ’t Harde” en kunt 
u zich , indien gewenst, als “vriend” aanmelden om alle 
nieuwtjes te volgen. Binnenkort gaat ook onze eigen 
website www.veteranenhuisartillerie.nl online. Hier 
vindt u (actuele)informatie over ons Veteranenhuis, Ve-
teraneninstituut, Veteranenplatform,  Hulpverlening etc. 
etc.

Met de oprichting van de “Stichting Veteranenhuis Artil-
lerie ’t Harde” met de bijbehorende statuten en bestuur 
hebben we de basis staan. 
Doelstelling: Het veteranenhuis Artillerie ’t Harde biedt 
een ontmoetingsplek voor veteranen van het Wapen der 
Artillerie en hun relaties. In een ongedwongen sfeer kun-
nen zij met andere veteranen praten over hun ervarin-
gen, of zo maar voor de gezelligheid bij elkaar komen. 
Desgewenst kan een aanwezige beheerder bezoekende 
veteranen helpen contacten te leggen, bijvoorbeeld met 
hulpverlenende instanties. Hoewel een tehuis voor ve-
teranen der artillerie, zal het ook openstaan voor elke 
veteraan die langskomt.
De officiële opening gaat plaatsvinden wanneer de situa-
tie het toelaat. U wordt hierover ruim van tevoren geïn-
formeerd. Graag ontvangen we jullie t.z.t. in ons verblijf. 
Ook kunt u het nieuws m.b.t. artillerie veteranen volgen 
op www.veteranenartillerie.nl
Wilt u donateur worden of een schenking doen voor ons 
Veteranenhuis dan is dat ook mogelijk en welkom. Hoe 
u dat kunt doen vindt u op onze website en Facebook 
pagina.

AGENDA (VETERANEN) ACTIVITEITEN 2021
Vanwege de Corona-perikelen zijn er al een aantal acti-
viteiten afgelast. Toch wordt er naar mogelijkheden ge-
zocht om het een en ander al dan niet in een afgeslankte 
vorm door te laten gaan.
Eveneens worden er activiteiten doorgeschoven naar 
een later tijdstip. Vooralsnog is dit de laatst bekende in-
formatie. 
• 6 maart de geplande uitreiking van de vaandel- en 

standaardopschriften wordt uitgesteld. De
• verwachting is dat er een nieuwe datum komt rond 

eind april / begin mei 2021;
• 10 april KRA veteranenreünie gaat helaas niet door. 

Deze wordt verzet naar waarschijnlijk april 2022. Een 
nieuwe plandatum volgt;

• 4 mei s-ochtends is er, in het kader van de Nationale 
Dodenherdenking, een herdenking bij het Artillerie-
monument op de Legerplaats bij Oldebroek. Net als 
in 2020 zal deze bijenkomst ingetogen zijn;

• 4 mei deelname aan een ere-couloir van veteranen op 
de Dam in Amsterdam. Helaas door de corona dit jaar 
niet mogelijk;

• 5 mei Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Helaas is dit 
evenement door de corona afgelast;

• 15 mei KFOR-2 reünie 41(NL) ArtyBn RA is verplaatst 
naar zaterdag 11 september; 

• 26 juni de Nederlandse Veteranendag zal ook in 2021 
in aangepaste vorm plaatsvinden. Dat betekent in ie-
der geval geen defilé. Verdere informatie vindt u t.z.t. 
op de eerder genoemde websites en Facebook pagina;

• 11 september deelname aan de Reünie Veld- en Rij-
dende Artillerie (voor alle artilleristen en allen die bij 
de artillerie hebben gediend) tijdens de Open Monu-
mentendag op de Legerplaats bij Oldebroek;

• 21 september bestaat de mogelijkheid om via de AVA 
deel te nemen aan een ere-couloir van veteranen op 
Prinsjesdag in Den Haag. Er is nog geen indicatie of 
dit evenement door kan gaan. Hoe u zich kunt aan-
melden leest u in de komende editie.

Dit is de agenda tot zover bekend. Wellicht dat er door 
het korps (Korps Veldartillerie, Korps Rijdende Artillerie 
of het Korps Luchtdoelartillerie) waartoe U behoort nog 
aanvullende bijeenkomsten worden georganiseerd maar 
die bij ons (nog) niet bekend zijn.
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HISTORISCHE COLLECTIE DGLC

Zoals bekend heeft Covid-19 veel roet in het eten gegooid binnen de museale wereld. Bezoekers moesten 
worden geweerd en ook bij de Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging (HCGLVD) moest de 
collectie voor bezoekers worden gesloten. Wel kon er, met inachtneming van de bekende anti-coronaregels 
en –maatregelen (looplijnen, kuchscherm), onderhoud worden gepleegd en verbeteringen of veranderingen 
worden doorgevoerd binnen en aan de collectie. 

Dus ondanks dat de tentoon-
stelling het grootste deel van 
2020 gesloten was voor het 

publiek is er toch het nodige veran-
derd binnen de collectie. Zo is de 
IFF-antenne  op de PCP geplaatst. 
Onze modelbouwers hebben enkele 
mooie modellen van de wapensyste-
men afgeleverd, de Stingerhoek is 
aangepast met o.a. een WALS/TDAR 
en er is wat geschoven met materieel. 

Een van onze twee modelbouwers 
heeft zijn beste beentje voorgezet 
en schaalmodellen gebouwd van de 
missiles van de voormalige Groepen 
Geleide Wapens en van het huidige 
DGLC. Van links naar rechts zijn te 
zien: Nike Ajax, Nike Hercules Nu-
cleair, Nike Hercules conventioneel, 
Basic Hawk, Improved Hawk, Stin-
ger, Patriot PAC-2, Partiot PAC-3 en 
de AMRAAM. Deze missiles zijn ook 
bijna allemaal op ware grootte bij de 
HCGLVD te aanschouwen.

De TDAR/WALS is een lichte tac-
tische radar waarmee Stingerteams 
doelen opsporen. De Tactical Defense 
Alert Radar (KLu)  ofwel Waarschu-
wingsmiddel Luchtmobiel Stinger  
(KL) is ontworpen als een stevig, mak-
kelijk vervoerbaar systeem  voor het 
volgen van doelen en als waarschu-
wingsradar, indien opsporing door 
andere bronnen niet beschikbaar is. 
De TDAR/WALS bestaat een onder-
stel waarop een antenne kan draaien, 
een ontvanger en een display-een-
heid. Deze laatste kan tot 100 mtr van 
de radar gebruikt worden. De ener-
gievoorziening geschiedt door een 
draagbare generator, aansluiting op 
het elektriciteitsnet of een 24-volts 
gelijkstroom accu. De radar kan vast-
vleugelige vliegtuigen detecteren tot 
op een afstand van 20 km. Helikopters 
en UAV’s kunnen tot op een afstand 

van 8 – 10 km worden waargeno-
men. De maximale detectiehoogte is 
10.000 ft.

De HSA hoek. Hollandse Signaalappa-
raten (HSA) in Hengelo heeft een ja-
renlange binding met Defensie gehad. 
De huidige eigenaar, het bedrijf Tha-
les, heeft dat nog steeds. HSA heeft 
tbv van de KL en KLu aan vele radar- 
en gevechtsleidingssystemen gewerkt. 
Het betreft o.a. de doelopsporings- en 
vuurleidingsradars L4/3, L4/5 en de 
Flycatcher. Verder is er een technische 
bijdrage geleverd aan o.a. het HAWK 
wapensysteem en de Pantser Rups te-
gen Luchtdoelen (PRTL). In deze hoek 
worden diverse voorbeelden getoond 
van onderdelen die in of bij de diverse 
wapensystemen werden gebruikt.
Dit zijn enkele voorbeelden van de 
veranderingen en verbeteringen bin-
nen de HCGLVD. De TDAR/WALS is 
nieuw in de collectie. In 2021 wordt 
verder gewerkt aan een zoeklicht, 
samengesteld uit twee halfvergane 
exemplaren. Verder wordt de uitzend-
hoek aangepakt en wordt getracht, 
als corona het toelaat, om aandacht 

Op de foto wordt de Flycatcher ver-
plaatst naar zijn nieuwe plek in Loods 
3

Op de andere foto staat de Flycatcher 
in vol ornaat op zijn plek.
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te besteden aan het feit dat het in 
2020 alweer 25 jaar geleden was dat de 
Groepen Geleide Wapens uit Duits-

land zijn gerepatrieerd naar de toen-
malige Vliegbasis De Peel. Afgelopen 
jaar is er niets van een herdenking te-
recht gekomen. En uiteraard houden 
we nog steeds een plek vrij voor de Su-
perfledermaus. Als de bezoekers weer 
welkom zijn, zullen ze in ieder geval 
verbeteringen aantreffen. En alhoewel 
de collectie nog steeds niet compleet 
is, maakt het deze weer interessan-
ter. Uiteraard dankzij de vrijwilligers 
die er hun ziel en zaligheid inleggen, 
maar ook dankzij de donateurs die 
een en ander mede financieel moge-
lijk maken. Helaas moet het bestuur 
van de HCGLVD constateren dat het 

aantal donateurs de laatste jaren flink 
is geslonken. Reden om u via dit me-
dium te vragen donateur te worden 
van de Stichting Historische Collectie 
Grondgebonden Luchtverdediging. 
Aanvullende informatie is te vinden 
op onze website: www.hcglvd.nl of 
kan worden aangevraagd via: info@
hcglvd.nl.

LtKol (KLu) bd André Polfliet

NIEUWE DIRIGENT VOOR HET ROA

Per 1 januari 2020 is de muzikale leiding van het ROA in handen van Peter van 
Dinther.

Peter van Dinther (1961) zette zijn eerste schreden op 
het muzikale pad in het blaasorkest van zijn geboorte-
dorp Boven-Leeuwen. Van jongs af aan ging zijn belang-
stelling uit naar de diversiteit van het muziekmaken. 
Muziek voor blaasorkest, symfonische muziek maar ook 
jazz, pop, moderne muziek en barok maakten het voor 
hem duidelijk dat een bestaan in deze diverse wereld 
een leven lang uitdagingen voor hem zou houden. Naast 
cornet en trompet spelen ín het orkest, mocht hij al snel 
vóór het blaasorkest als invaldirigent staan.

Hij studeerde trompet aan het Utrechts Conservatorium 
bij Willem van der Vliet en aan het Sweelinck Conserva-
torium bij Peter Masseurs. Daarnaast volgde hij master-

classes bij diverse internationaal geroemde trompettis-
ten zoals Roger Delmotte, Pierre Thibaud, Phill Smith en 
Adolh Herseth.

Tijdens zijn studie remplaceerde hij al in diverse symfo-
nieorkesten in binnen- en buitenland. Als solist trad hij 
toen ook al op met diverse orkesten o.a. met een orkest 
bij de kamermuziekafdeling van het beroemde Schleswig 
Holstein festival en in Bienne (Zwitserland).
Van 1988 tot 2012 was hij solotrompettist bij de Mari-
nierskapel der Koninklijke Marine. Daar was hij twintig 
jaar leider van het Koperkwintet en trad diverse malen 
als solist met dit orkest op.

Als solist en gast trad hij op met verschillende ensem-
bles, variërend van symfonieorkesten tot barokensem-
bles, rock bands en big bands. Peter van Dinther studeer-
de ook orkestdirectie aan het Utrechts Conservatorium.
Sinds 15 jaar vormt hij een duo met organist Piet van der 
Steen en voert daar voornamelijk hedendaagse en speci-
aal voor hen geschreven werken mee uit.
Als dirigent heeft hij naast zijn orkestbaan altijd één of 
meerdere blaasorkesten gedirigeerd. Ook heeft hij het 
Symfonieorkest van Mini&Maxi gedirigeerd in hun show 
“Het Concert”.
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Wat was het weer fijn om samen muziek te maken, om elkaar weer te zien en  
 
elkaar weer te spreken!

TAMBOERS IN ACTIE

Zaterdag 11 juli was het weer zover! We waren met 37 blazers en 8 tamboers weer “op de kazerne”. Vooraf-
gaande aan de repetitie is er vrijdag “kwartier” gemaakt door een zestal vrijwilligers om de sporthal en de 
museumzaal “coronaproef” te maken. 

Er waren met tape kruisjes gezet waar de stoelen moes-
ten staan en deze stoelen waren weer gedesinfecteerd. 
Looproutes werden aangegeven enz., enz. Zaterdagoch-
tend was iedereen vanaf 9.15 uur welkom maar bij de poort 
was het al dringen geblazen om binnen te komen. Bij de 
deur van de sporthal gaf Frits de aanwijzingen hoe verder 
te handelen. Bij de eerste tafel was je handen. Bij de tweede 
tafel de presentielijst tekenen en bij de derde tafel de koffie. 
We hadden ook nog geluk op een heerlijke traktatie van 
Klaas Kampen die zijn verjaardag vierde. Om 9.35 uur nam 
ieder zijn plaats in om de toespraak van Frits aan te horen 
en om 9.50 uur zat iedereen te popelen om te starten met 
de repetitie. Tien minuten te vroeg dus! aanvang van de 
repetitie. 

Uiteraard eerst een koraal maar daarna meteen de Artille-
riemars zoals dat hoort. Zang was nog uit den boze maar 
dirigent Peter van Dinther gaf aan dat neuriën wel is toe-
gestaan en dat gebeurde dan ook uit vollen borst. Peter was 
ook zeer te spreken over de klank die nog voort kwam na 
drie maanden rust. Zeker was het wel te merken dat het 
embouchure op was toen Frits om 11.45 uur kwam vertel-
len dat het restaurant nog niet gereed was voor de lunch 
en of we een halfuurtje langer konden repeteren. Dat heb-
ben we gevoeld! Na de lunch (die vlot en soepel verliep) 
gingen we de laatste etappe nog even repeteren. 

Al teruglopende konden we ook horen dat de tamboers al 
weer fanatiek aan de gang zijn. Vanuit het museum kwa-
men prachtige tromroffels naar buiten en kon je horen dat 
er met veel enthousiasme gerepeteerd werd. 

Na afloop was de vraag of er een aantal vrijwilligers waren 
om de stoelen weer te desinfecteren en op te ruimen. Bin-
nen de kortste tijd stonden er 10 man om de stoelen heen 
en was alles weer snel klaar. 

Buiten wachtte nog een heerlijke koele versnapering die 
zoals gewoonlijk door Frits was geregeld. Chapeau voor u 
allen hoe we deze repetitie hebben beleefd en aan de vrij-
willigers die dit allemaal voor elkaar hebben gekregen. 

We kijken nu al weer uit naar de volgende repetitie op 12 
september.
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NIEUWS VAN HET MUSEUM KORPS RIJDENDE 
ARTILLERIE

Het zal niemand verbazen dat 2020 en het begin van 2021 nu niet een periode is geweest, waarbij we als 
museum veel inhoud hebben kunnen geven aan de publieksfunctie. Gelukkig staat al een aantal jaren 
een behoorlijk deel van de collectie op internet via www.collectiegelderland.nl.

Voor het komende jaar staat een tamelijk ingrijpende 
verbouwing op het programma. In het museum wordt 
een tussenverdieping, vide, gebouwd. Het belangrijkste 
doel daarvan is extra ruimte te creëren voor onze schil-
derijen collectie.
Schilderijen is voor ons een belangrijk onderdeel van 
onze collectie. Bijna ieder jaar wordt wel een deel daar-
van voor zover nodig ingrijpend gerestaureerd, zoals het 
portret van Van Löben Sels.

Via een veilingsite kwa-
men we een boekwerk-
je, getiteld G.A. van 
Kerkwyk - Geodesie voor 
de Kadetten van alle 
Wapenen. Wiskundige 
Leercursus ten gebruike 
van de... – 1842,  op het 
spoor. De belangrijkste 
reden voor aanschaf was 
dat het thuishoort in 
de bibliotheek van het 
korps. 

Ruim een jaar geleden is ook de 10-delige serie  geschie-
denis van de Rijdende Artillerie, Het Historisch Muse-
um van het Korps Rijdende Artillerie, geschreven door 
de kapitein N.J.A.P.H. van Es gedigitaliseerd en beschik-
baar op de website van het Korps Rijdende Artillerie 
(www.korpsrijdendeartillerie.nl). Deze serie beschrijft 
in detail de gebeurtenissen vanaf de oprichting in 1793 
tot 1903. De generaal-majoor b.d. H.G. Rambonnet heeft 
deze serie later aangevuld met een beschrijving over de 
jaren 1903 – 1928, die ook digitaal ter inzage is. Gewerkt 
wordt aan het digitaliseren van recenter materiaal. Een 
van de doelen van het geheel is ook dat personen die 
stamboek onderzoek doen deze documenten kunnen 
raadplegen.

In de komende maanden zal het schilderij ‘Drenken van 
paarden op de Willemskazerne’ (Arnhem) onderhanden 
worden genomen. 

Bert Haasjes
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WERWAARTS OOK D’EER HEN ZENDT,
VOOR LAND EN KONING BEIDE,
TOT ROEM VAN ‘T REGIMENT.

BEDIENING ACHTER!


