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Algemeen 
 
De inspanningen van het hoofdbestuur waren in 2018 primair gericht op het waarborgen 
van de toekomstbestendigheid van de KNV ‘Ons Leger’. 
Daartoe werd in de eerste plaats gestreefd naar een goede, structurele band met de 
Commandant der Landstrijdkrachten, de Lgen L. Beulen. In diverse gesprekken werd 
door de voorzitter, Lgen Art. bd. P. Striek, geprobeerd de Landmachtstaf te overtuigen 
van de meerwaarde die samenwerking met de vereniging voor de krijgsmacht zou 
kunnen hebben. Als resultaat hiervan kon de verzendlijst van onze digitale magazine 
ARMEX worden uitgebreid met een fors aantal geïnteresseerde functionarissen van de 
beleidsstaf van de Koninklijke Landmacht, afkomstig uit vrijwel alle Hoofddirecties.  
 
Verder krijgen met ingang van 2018 de cadetten van de NLDA/KMA (zowel die van de 
lang- als kort model- opleiding)  bij hun afstuderen door de Koninklijke Landmacht voor 
de duur van één jaar een gratis lidmaatschap van de KNV ‘Ons Leger’ aangeboden 
door de Commandant der Landstrijdkrachten. Tot nu toe hebben ruim dertig jonge 
officieren van dit aanbod gebruik gemaakt.  
 
Voor wat betreft de ARMEX Business Club ( in oprichting ) wordt nog gewacht op groen 
licht van de Commandant der Landstrijdkrachten voordat relevante bedrijven en 
instellingen voor een eventueel lidmaatschap kunnen worden benaderd. Veel 
voorbereidende werkzaamheden werden al verricht, waarbij duidelijk werd dat bij het 
daadwerkelijk van start gaan uitbreiding van het hoofdbestuur met een ‘Commissaris 
ARMEX Business Club’ waarschijnlijk noodzakelijk zal zijn.   
 
De ledenadministratie, al vele jaren trouw en secuur verzorgd door erelid, de majoor TD 
(R) b.d., de heer P. Klop, werd aan het einde van het jaar overgedragen aan de heer F. 
van de Plasse. 
 
Vanuit de Kromhoutkazerne, waar het verenigingsarchief ligt opgeslagen onder de 
hoede van Sergeant- majoor KNatres, P. van der Wens, kwamen in toenemende mate 
signalen dat men het daar wegens ruimtegebrek liever zou zien verdwijnen. Er moet dus 
worden gezocht naar een andere locatie om het archief onder te brengen. Door het lid 
van het hoofdbestuur Lkol MJD (R) b.d. mr. H. Steendam werd een oriënterend 
onderzoek gestart naar de mogelijkheden om dit archief elders onder te brengen. 
 
De geheel vernieuwde verenigingswebsite, ontworpen door Reclamestudio Scholten uit 
Putten, werd op 31/12/2018/1 januari 2019 in bedrijf gesteld.  
 
Van een intensievere activiteit op de sociale media ( Facebook en LinkedIn) werd voor 
2018 vooralsnog afgezien wegens het niet beschikbaar zijn van de daarvoor benodigde 
menskracht.  
 
Ook de wervingsfolder van de KNV ‘Ons Leger’ werd geactualiseerd en totaal nieuw 
vormgegeven. Deze is nu zowel in gedrukte vorm als digitaal beschikbaar. 
 



Onderzocht werd, of wellicht het logo (c.q.: het gebruikte briefhoofd) van de KNV ‘Ons 
Leger’ zou moeten worden aangepast. Een beslissing hierover werd nog niet genomen. 
 
In verband met het in werking treden van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) werd aan de leden aan het einde van het jaar een 
privacyverklaring verstrekt. 
 
Algemene Vergaderingen 
 
De reguliere Algemene Vergadering vond plaats op woensdag 16 mei 2018 in de 
Bernhardkazerne te Amersfoort, waar gastvrijheid werd genoten bij het Opleidings- en 
Trainingscommando van de Koninklijke Landmacht.  
 
Aftredend en herkiesbaar was het lid van het hoofdbestuur Lkol MJD (R ) b.d. mr. H. 
Steendam, die bij acclamatie werd herbenoemd. Nadat door de vergadering voor dit 
verenigingsjaar dispensatie was verleend van artikel 8.7 van de statuten werden ook de 
voorzitter en de secretaris bij acclamatie herbenoemd. Pogingen om voor het 
hoofdbestuur een actief dienend onderofficier aan te trekken bleven nog steeds 
vergeefs. 
 
Na daarvan gedurende drie achtereenvolgende jaren deel te hebben  uitgemaakt moest 
de heer E. Jaspers de kascommissie helaas verlaten. In zijn plaats werd ten behoeve 
van de controle over 2018 benoemd de heer N. Kooijman. De heer R. Kloosterman 
werd als lid van de kascommissie herbenoemd.  
 
Na de lunch werd in twee groepen een bezoek gebracht aan het Cavaleriemuseum (de 
Historische Collectie Cavalerie Amersfoort), waarbij zowel in het Sint Jorisgebouw als in 
het ‘Landverk’ gebouw door een deskundige en enthousiaste gids een rondleiding werd 
verzorgd. De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een 
drankje. 
                                                                           
Activiteiten hoofdbestuur 
 
Het hoofdbestuur kwam zeven maal in vergadering bijeen, waarvan vijf maal in het Sint 
Jorisgebouw van de Bernhard kazerne in Amersfoort, in de Bestuurskamer van de 
Stichting Museum Nederlandse Cavalerie. In verband met de niet optimale wifi-
voorzieningen in deze kazerne moest twee maal worden uitgeweken naar ECHOS 
Home ‘De Schakel’ in Ermelo. 
 
Op 27 juni vertegenwoordigde de secretaris, Lkol arts ( R ) b.d., de heer P. Dijkgraaf, 
het hoofdbestuur bij de receptie ter gelegenheid van het functioneel leeftijdsontslag van 
luitenant- kolonel M.J. Jansen, voormalig lid van het hoofdbestuur. 
 
Door de vice- voorzitter, de heer M. Kasteleijn, werd op 6 september in Rotterdam de 
Johan de Witt Conferentie 2018 (met als thema: “De jeugd bepaalt de koers”) 
bijgewoond. 
 
De heer M. Knapen was op 23 november in Rotterdam  aanwezig bij het door de 
Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVNO) georganiseerde geopolitieke 
symposium ‘Dealing With Doom’.  
 
Op 6 december was de vice- voorzitter, de heer M. Kasteleijn, deelnemer aan de 
bijeenkomst van het Platform Defensie-Bedrijfsleven: Summit ‘Up to the next level’ in 
Den Haag. 
 
 



 
 
 
 
 
Leerstoel 
 
Om tot een betere geografische spreiding te komen van het onderwijs in de Militaire 
Geschiedenis aan de Nederlandse universiteiten werd voor het vestigen van een 
nieuwe bijzondere leerstoel namens de KNV ‘Ons Leger’ gekozen voor de 
Rijksuniversiteit Groningen.  
Door de voorzitter en Lkol (R) prof. dr. J. Roodenburg, lid van het hoofdbestuur, werden 
oriënterende gesprekken gevoerd met de Decaan van de Faculteit der Letteren aldaar, 
niet nadat daarover overleg met de commandant van de Nederlandse Defensie 
Academie (NLDA) en de directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
(NIMH) was gevoerd.  
Toen bleek dat de door de KNV ‘Ons Leger’ gewenste leerstoel goed zou aansluiten bij 
de bestaande onderwijs- en onderzoekslijnen van de Afdeling Geschiedenis en het 
College van Bestuur in principe positief stond tegenover het instellen van een dergelijke 
leerstoel werd op 21 november een formele aanvraag ingediend, waarbij gezien de 
huidige geopolitieke ontwikkelingen de voorkeur werd uitgesproken voor de 
leeropdracht “Militaire geschiedenis, met speciale aandacht voor de periode na de val 
van de Muur”.  
 
ARMEX 
 
Ook in 2018 heeft de hoofdredacteur  kol GNKD b.d. drs. A. de Rooij samen met zijn 
team de hoge kwaliteit van ons onafhankelijk defensiemagazine weer ten volle kunnen 
handhaven. Het advertentieaanbod was ronduit teleurstellend. Om financiële redenen 
werden er daarom dit jaar maar vijf nummers van 16 pagina’s uitgebracht.  
 
Ten behoeve van het verenigingsarchief en enkele zeer trouwe leden zonder 
internetverbinding verschenen van elk nummer nog tien exemplaren in op papier 
gedrukte vorm.  
 
De behoefte aan een ‘hard copy op de deurmat’ van ARMEX bleek echter bij een 
aanzienlijk groter aantal mensen te leven. Na onderzoek bleek het voor een bedrag van 
€ 20 mogelijk te zijn om iemand kostendekkend een gedrukte ARMEX per post te doen 
toekomen. Omdat dit het blad hoogst waarschijnlijk ook voor adverteerders 
aantrekkelijker zou maken en zeker voor (potentiële) leden van de ARMEX Business 
Club ( in oprichting), werd besloten de leden met ingang van 2019 de keuze te geven om 
tegen een € 20 hogere contributie (€ 50 per jaar) ARMEX voortaan in gedrukte vorm 
thuis bezorgd te krijgen.   
                                                                             
Herdenkingen / excursies 
 
Op 4 mei waren namens het hoofdbestuur de vice- voorzitter en de heer M. Knapen 
aanwezig bij de Nationale Herdenking in Amsterdam, terwijl bij de 
herdenkingsplechtigheid op de Grebbeberg namens de KNVOL een krans werd gelegd 
door het lid van het hoofdbestuur Lkol MJD (R ) b.d. mr. H. Steendam en mevrouw J. 
Rutten. 
 
Op 27 mei werd als excursie naar de omgeving van Arnhem en Nijmegen een ‘Market-
Garden Study Tour’ georganiseerd.  
 



Op 13 december werd in de Oranjekazerne te Schaarsbergen een bezoek gebracht aan 
de Historische Collecties van het Garde Regiment Grenadiers en Jagers en het 
Regiment Van Heutsz.   
 
Themadag  
 
De voor dit jaar in Utrecht geplande thema-avond Vrede en Veiligheid kon door 
onvoorziene omstandigheden helaas geen doorgang vinden. Het nieuwe bestuur van de 
Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) Utrecht staat onveranderd 
positief tegenover een nauwe samenwerking met de KNV ‘Ons Leger’.  
 
Prins Mauritsmedaille 
 
De Prins Mauritsmedaille werd toegekend aan Omroep Max en op 6 december door 
generaal b.d. P. van Uhm op ‘De Zwaluwenberg’ in Hilversum uitgereikt aan directeur 
en oprichter Jan Slagter. 
   
 
P.C. Dijkgraaf, 
secretaris van de KNVOL. 
 
Goedgekeurd door het hoofdbestuur van de KNVOL tijdens de HB- vergadering op 28 
januari 2019. 


