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Algemeen 
In het streven van het hoofdbestuur naar een betere en meer structurele band met de 
Commandant Landstrijdkrachten en diens staf werd in 2019 duidelijk vooruitgang 
geboekt. Vooral was dit het geval ten aanzien van de op te richten ARMEX Business 
Club. De huidige Commandant Landstrijdkrachten is duidelijk overtuigd van de 
meerwaarde van dit initiatief voor de krijgsmacht en straalt zijn enthousiasme daarvoor 
ook uit naar zijn medewerkers.  
 
Een concept-lijst met uit te nodigen bedrijven en instellingen wordt inmiddels door 
Defensie beoordeeld en naar verwachting zal de eerste, en geheel door de Koninklijke 
Landmacht te verzorgen, bijeenkomst in de eerste helft van 2020 kunnen plaatsvinden. 
Het onderbrengen van de ARMEX Business Club in een aparte stichting acht het 
hoofdbestuur niet noodzakelijk maar wèl wenselijk. 
Een succes van de ARMEX Business Club zal naar wordt gehoopt de financiële 
middelen opleveren om ARMEX weer in op papier gedrukte vorm aan alle leden te 
kunnen doen toekomen en mede daardoor de toekomstbestendigheid van de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ te waarborgen. 
De regeling dat de cadetten van de NLDA/KMA (zowel die van de lang model-opleiding 
als zij die de Korte Officiersopleiding volgen) bij hun afstuderen door de Commandant 
Landstrijdkrachten voor de duur van één jaar een gratis lidmaatschap van ‘Ons Leger’ 
aangeboden krijgen werd voor 2019 en volgende jaren gecontinueerd.  
 
Voor de opslag van het verenigingsarchief werd helaas nog geen definitieve oplossing 
gevonden. Wèl werd dit archief, op dit moment nog ondergebracht in de 
Kromhoutkazerne, op 20 november geïnspecteerd en deel geschoond door de 
beheerder sergeant-majoor KNatres P.S.A. van der Wens samen met de 
hoofdredacteur van ARMEX en NIMH-medewerker Erwin Rossmeisl.  
 
Begin januari werd de nieuwe verenigingswebsite in gebruik genomen, welke aanleiding 
gaf tot  vrijwel uitsluitend positieve reacties. 
De LinkedIn-pagina van ‘Ons Leger’ werd nog niet geactiveerd in afwachting van 
iemand die zich bereid verklaart als beheerder daarvan op te treden. 
 
Door de vereniging ‘Mars en Mercurius’ werd het hoofdbestuur benaderd om eventueel 
gezamenlijk een symposium te organiseren. 
 
De ‘Stichting Schouwenburgfonds voor wetenschappelijke militair-historische studies’ 
heeft om financiële redenen besloten te stoppen met het uitreiken van prijzen en het 
resterende kapitaal te benutten voor het in stand houden van haar bijzondere leerstoel 
in Leiden. Aan de tweejaarlijkse uitreiking, samen met ‘Ons Leger’, van een prijs voor de 
beste scriptie op militair-historisch gebied (waaraan verbonden een geldbedrag van € 
500) kwam dit jaar dus een einde.  
 
Algemene Vergaderingen 
De reguliere Algemene Vergadering werd gehouden op vrijdag 12 april in de ‘Base 
Chapel’ van Camp New Amsterdam (CNA) in Huis ter Heide. Aftredend en herkiesbaar 



was de penningmeester, 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. In de 
vacature voor een student-hoofdbestuurslid, ontstaan na het afstuderen van de heer 
M.Knapen, werd voorzien door de benoeming van de heer J.D.M. Vrijhof tot lid van het 
hoofdbestuur. Pogingen om voor het hoofdbestuur een actief dienend onderofficier aan 
te trekken bleven nog steeds vergeefs. 
 
De heren R. Kloosterman en N. Kooijman werden bij acclamatie herbenoemd als lid van 
de kascommissie, en zullen te zijner tijd de controle over het jaar 2019 uitvoeren. 
Na aperitief en lunch in een gereserveerde zaal van bedrijfsrestaurant ‘De Brik’ verzorgde 
adjudant-onderofficier Erwin Rasterhoff, belast met Public Relations bij de Afdeling 
Communicatie van het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee, 
een presentatie warin op meeslepende wijze de vele en uiteenlopende taken die door 
‘Gods Eigen Wapen’ worden uitgevoerd werden belicht.     
 
Activiteiten hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur kwam acht maal in vergadering bijeen, steeds in het Sint Jorisgebouw 
van de Bernhard kazerne in Amersfoort, in de Bestuurskamer van de Stichting Museum 
Nederlandse Cavalerie.  
 
De voorzitter, de secretaris en mr. S.H. Steendam waren op 26 april namens het 
hoofdbestuur aanwezig op het afscheidssymposium van hoofdbestuurslid prof. dr. J.L.N. 
Roodenburg als hoogleraar Maxillofaciale Oncologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Op dinsdag 25 juni was erelid P.R. Klop namens de vereniging in Leiden aanwezig bij 
de uitreiking van de door de ‘Stichting Schouwenburgfonds voor wetenschappelijke 
militair-historische studies’ samen met ‘Ons Leger’ ingestelde tweejaarlijkse prijs voor 
de beste scriptie op militair-historisch gebied. 
 
Op 10 juli werd door het hoofdbestuur met een diner in de officiersmess ‘De Knobbel’ 
van de legerplaats bij Oldebroek afscheid genomen van erelid de heer P.R. Klop. Deze 
was, ook toen hij vanaf het jaar 2015 geen deel meer uitmaakte van het hoofdbestuur, 
tot begin 2019 voortgegaan met het verzorgen van de ledenadministratie, het 
(mede)organiseren van de Algemene Vergaderingen en verenigingsexcursies en het 
regelen van de jaarlijkse kascontroles. Voor zijn tomeloze en niet aflatende inzet voor 
de vereniging gedurende meer dan 25 jaar mocht de heer Klop een huldigingsoorkonde 
in ontvangst nemen.     
 
Leerstoel 
Met ingang van 1 september werd NIMH-medewerker dr. Arthur ten Cate benoemd tot 
bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen namens de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’, met als leeropdracht ‘Militaire Geschiedenis, in het 
bijzonder in de periode na de val van de Muur’. De functie behelst 0,2 FTE. Zijn 
inaugurele rede zal in de loop van het jaar 2020 worden gehouden. 
 
ARMEX 
Hoofdredacteur  kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij is er samen met zijn team ook in 2019 
weer in geslaagd, ons onafhankelijk defensiemagazine ARMEX het vlaggenschip van de 
vereniging te laten zijn. Het advertentieaanbod liet helaas nog steeds te wensen over. 
Om financiële redenen werden ook dit jaar vijf nummers van 16 pagina’s uitgebracht. 
Enkele tientallen personen maakten gebruik van de geboden mogelijkheid, het blad 
tegen een € 20 hogere contributie in op papier gedrukte vorm te ontvangen. Ook werd er 
zorg voor gedragen dat de Commandant Landstrijdkrachten en diens plaatsvervanger 
steeds van een ‘hard copy’ werden voorzien. Het streven blijft erop gericht, ARMEX weer 



in op papier gedrukte vorm aan alle leden te kunnen toesturen. Naar verwachting zal de 
ARMEX Business Club dit op termijn mogelijk maken. 
                                                                             
Herdenkingen / excursies 
Op 9 maart vond de Battlefield Tour ‘Operation Veritable’ plaats, waaraan 20 leden van 
‘Ons Leger’en 20 leden van zustervereniging ‘Onze Luchtmacht’ deelnamen.  
Op 4 mei vertegenwoordigde de vice-voorzitter het hoofdbestuur bij de Nationale 
herdenking op de Dam in Amsterdam. Diezelfde dag legde hoofdbestuurslid mr. S.H. 
Steendam samen met luitenant-kolonel b.d. Gerrit van Rijssen namens ‘Ons Leger’ een 
krans bij de militaire herdenking op de Grebbeberg.  
Op 10 mei was de vice-voorzitter aanwezig in Ypenburg bij de herdenking van de Slag 
om de Residentie in mei 1940.                                                                              
 
Themadag  
In samenwerking met de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) 
Utrecht werd op 26 november in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht een 
geslaagde thema- avond georganiseerd met als onderwerp ‘Cyberoorlog: van Chinese 
hackers tot Russische inmengeng’. Spreker was brigadegeneraal dr. P.A.L. (Paul) 
Ducheine, hoogleraar Military Law of Cyber Operations & Cyber Security aan de 
Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Cyber Operations aan de Nederlandse 
Defensie Academie. 
 
 
 
   
 
P.C. Dijkgraaf, 
secretaris van de KNVOL. 
 
Aldus goedgekeurd door het hoofdbestuur van de KNVOL op 9 december 2019. 


