
 
 
Verslag Algemene Vergadering 2019  
 
De vergadering werd gehouden op vrijdag 12 april 2019 in de ‘Base Chapel’ van Camp New 
Amsterdam (CNA) in Huis ter Heide. Inclusief het hoofdbestuur waren er 26 leden aanwezig, 
waarvan vijf vergezeld door hun partner.  
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 10.10 uur en heet de aanwezigen welkom, met een 
speciaal woord voor de meegekomen (vrouwelijke) partners, voor de ereleden C.H.C. 
Janssen, P.R. Klop en F.M. Wessels en voor het lid van de Algemene Raad jhr. dr. P.A.C. 
Beelaerts van Blokland.  
Bericht van verhindering werd ontvangen van 12 leden, waaronder de leden van het 
hoofdbestuur luitenant-kolonel R.T.C. Derks en mr. S.H. Steendam en het lid van de 
Algemene Raad mr. B.J.M. Baron van voorst tot Voorst.  
 
 
Geen ingekomen stukken. 
 
De voorzitter memoreert het heuglijke feit dat eind vorig jaar de aan Omroep Max 
toegekende Prins Mauritsmedaille kon worden uitgereikt aan Jan Slagter. Het was voor het 
eerst in de geschiedenis dat deze eer te beurt viel aan een organisatie buiten de krijgsmacht. 
De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, had zich (mede 
vanwege de inzet van Omroep Max voor de veteranen) bereid verklaard als gastheer voor de 
plechtigheid op te treden. Dat het lukte om de gebeurtenis tot op het laatste moment voor de 
directeur van Omroep Max geheim te houden mag een wonder heten, alleen al vanwege het 
feit dat een complete filmploeg moest worden ingeschakeld.  
 
Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat na een voorbereiding van bijna twee jaar de 
vestiging van een bijzondere leerstoel namens de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons 
Leger’ aan de Rijksuniversiteit Groningen een feit is geworden. Voor een toelichting hierop 
geeft hij het woord aan het lid van het hoofdbestuur professor dr. J.L.N. Roodenburg.  
Deze begint met aan te geven waarin een bijzonder hoogleraarschap zich onderscheidt van 
een gewoon en buitengewoon hoogleraarschap: financiering door een externe vereniging, 
stichting, instelling of bedrijf en de tijdelijkheid van de aanstelling (namelijk voor een periode 
van vijf jaar, met de mogelijkheid tot éénmalige verlenging met nog eens vijf jaar). 
 
Via een bijzonder hoogleraarschap kunnen aankomende en jonge academici in contact 
worden gebracht met het fenomeen ‘krijgsmacht’. Het belang daarvan is na het wegvallen 
van de opkomstplicht alleen maar toegenomen. Van oudsher werd namens ‘Ons Leger’ een 
bijzondere leerstoel ingevuld aan de Universiteit Utrecht. ‘Onze’ laatste hoogleraar aan die 
universiteit, Jan Hoffenaar, was aangesteld voor 0,2 fte, waarbij de financiering werd 
verzorgd door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Dit instituut leent 
professorabele stafleden op een dergelijke basis graag uit aan universiteiten, omdat het  



nuttige universitaire contacten oplevert en status geeft. Anderzijds krijgen universiteiten door 
bijzondere leerstoelen toegang tot informatie waarover zij anders veel minder gemakkelijk  
zouden kunnen beschikken. Jan Hoffenaar voldeed in zijn functie dermate voortreffelijk, dat 
de Universiteit Utrecht hem na tien jaar zelf in dienst nam. 
 
Bij overleg met de Universiteit Utrecht bleek het niet mogelijk om binnen deze universiteit 
een constructie te realiseren waarbij de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ 
betrokken zou blijven. Bij de leeropdrachten zou immers al snel sprake zijn van ‘overlap’. 
In Leiden en Amsterdam waren soortgelijke leerstoelen al voorhanden. Mede vanwege een 
gewenste geografische spreiding besloot het hoofdbestuur bij de Rijksuniversiteit Groningen 
de bereidheid te (laten) sonderen. Omdat sprake was van een vrij delicate missie waarbij ook 
personen waren betrokken die uiteraard niet het risico mochten lopen beschadigd te raken, 
was openheid bij dit proces slechts in zeer beperkte mate mogelijk.  
 
In eerste instantie werd contact opgenomen met het College van Bestuur, dat kansen bleek 
te zien. Daarna volgden de Faculteit der Letteren en de vakgroep. Met name de Decaan van 
de Faculteit der letteren, mevrouw professor dr. G.C. Wakker, stelde zich in dit proces van 
meet af aan uiterst coöperatief op. Nadat alle voornoemde partijen zich akkoord hadden 
verklaard met de te vestigen leerstoel (c.q.: de leeropdracht) moest nog een kandidaat 
worden geselecteerd. De beoordeling van de kandidaten geschiedde door een 
benoemingsadviescommissie (BAC) waarin ook de spreker zitting had. De keuze viel op dr. 
Arthur ten Cate, als specialist eigentijdse militaire geschiedenis verbonden aan het 
Nederland  Instituut voor Militaire Historie. Dr. Ten Cate is reserve-officier en heeft een 
uitzending naar Afghanistan achter de rug. Inmiddels zijn zowel de faculteitsraad, de 
Nederlandse zusterfaculteiten en het College van Bestuur met diens voordracht akkoord 
gegaan en zal hij per 1 september 2019 worden benoemd als bijzonder hoogleraar namens 
de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ met als leeropdracht: ‘Militaire 
Geschiedenis nà de Koude Oorlog’. Hij zal dan in Groningen één dag in de week onderzoek 
doen, blokken onderwijs verzorgen, scripties en hopelijk ook promovendi begeleiden. De 
datum van zijn inaugurele rede moet nog worden vastgesteld en over de wijze van 
communicatie (verenigingswebsite, ARMEX) vindt nog overleg plaats. 
 
Ook dient voor de leerstoel nog een curatorium te worden benoemd, waarin in ieder geval 
zitting zullen hebben de Decaan van de Faculteit der Letteren, het hoofd van de vakgroep en 
als vertegenwoordiger van ‘Ons Leger’ professor dr. J.L.N. Roodenburg.  
Al met al is de procedure soepel, voor Academische begrippen relatief snel en zònder 
incidenten verlopen, waarvoor grote erkentelijkheid past jegens het NIMH, de commandant 
van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), het College van Bestuur van de  
Rijksuniversiteit Groningen, de Faculteit der Letteren (en vooral haar Decaan Gerry Wakker) 
en niet te vergeten onze voorzitter. 
De voorzitter meent dat professor Roodenburg vanwege diens niet aflatende inzet minstens 
zo veel lof verdient als hijzelf. 
 
De heer P.A.J. Nieuwenhuis vraagt zich af welke accenten door de nieuwe hoogleraar zullen 
worden gelegd. Denkend aan de periode na de val van de Muur zou hij zich kunnen 
voorstellen dat speciaal aandacht wordt gegeven aan vredesoperaties. Professor 
Roodenburg antwoordt dat op deze vraag nog geen antwoord kan worden gegeven en dat 
deze accenten in samenspraak met de vakgroep zullen moeten worden bepaald. 
 



Tenslotte meldt de voorzitter dat wordt gewerkt aan de oprichting van de ‘ARMEX Business 
Club’. De doelstellingen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ zijn nog 
steeds actueel en één van de middelen om deze te bereiken meent het hoofdbestuur te 
hebben gevonden in een ‘business club’, middels welke een platform kan worden geboden  
aan geïnteresseerde bedrijven/instellingen enerzijds en Defensie (c.q.: de Koninklijke 
Landmacht) anderzijds. Bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ is een  
dergelijke ‘business club’ al vele jaren een succesvolle formule gebleken. Omdat de 
participerende bedrijven/instellingen voor het lidmaatschap van de ‘business club’ een 
jaarlijkse bijdrage betalen die substantieel hoger is dan de contributie voor leden van ‘Ons 
Leger’ zullen deze extra inkomsten hopelijk voldoende blijken te zijn om bijvoorbeeld ARMEX 
weer in gedrukte vorm te laten verschijnen. De komende zomer aantredende nieuwe 
Commandant der Landstrijdkrachten heeft al laten weten oren te hebben naar dit initiatief, 
dat ook goed past in het concept van de ‘Adaptieve Krijgsmacht’ (de Nederlandse versie van 
het ‘Total Force Concept’). Over de meest verkieslijke organisatiestructuur en hoe die 
juridisch het beste kan worden vorm gegeven (een aparte stichting los van de vereniging 
‘Ons Leger’ of geïntegreerd met een eigen reglement) moet nog een beslissing worden 
genomen. In antwoord op een vraag van de heer P.A.J. Nieuwenhuis deelt de voorzitter 
mede, dat leden van de ARMEX Business Club verschillen van sponsoren doordat zij een 
jaarlijkse contributie betalen en in ruil daarvoor een aantal privileges genieten (zoals het 
kunnen plaatsen van een advertentie in ARMEX voor de helft van de prijs).  
 
Verslagen 
Het verslag van de Algemene Vergadering 2018 wordt ongewijzigd goedgekeurd en geeft 
geen aanleiding tot vragen of opmerkingen. 
 
Ten aanzien van het Secretarieel Jaarverslag 2018 wordt opgemerkt, dat op pagina 2 onder 
‘Activiteiten hoofdbestuur’ in de vijfde zin’” KVNO” dient te worden gelezen als: “KVMO’. Voor 
het overige wordt ook dit verslag onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd 
goedgekeurd. 
 
De heer H. Tamminga vraagt zich af of het een bewuste keuze is geweest om uitsluitend de 
cadetten van de Koninklijke Landmacht  een proeflidmaatschap van ‘Ons leger’ aan te laten 
bieden. De voorzitter antwoordt dat dit een keuze was van de Commandant der 
Landstrijdkrachten. Die was natuurlijk niet enthousiast om voor proeflidmaatschappen van 
cadetten van andere krijgsmachtdelen te betalen. Zelf had hij liever gezien dat aan alle 
afgestudeerden van de NLDA (inclusief die van het Koninklijk Instituut voor de Marine) een 
proeflidmaatschap zou zijn aangeboden.  
 
Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland is benieuwd naar de oplage van de gedrukte nieuwe 
wervingsfolder en vraagt zich af of deze folder inmiddels al heeft geleid tot resultaat  of 
reacties. Dat laatste blijkt niet aantoonbaar het geval, en de gedrukte oplage bedroeg, zo laat 
de penningmeester weten, 2.000 exemplaren.  
 
Financiële zaken 
De penningmeester geeft een toelichting op de exploitatierekening 2018. 
Hij merkt op dat de contributieopbrengst weliswaar iets is achtergebleven bij de 
verwachtingen maar dat dankzij de inspanningen van Peter Klop een groot gedeelte van de 
achterstallige bedragen in 2019 alsnog werd betaald (en in de exploitatierekening 2018 niet 
is meegenomen). Het onder “Advertentie-opbrengsten” vermelde bedrag betreft een 
nabetaling van in het jaar 2017 geplaatste advertenties.  



Vervolgens gaat hij over naar de uitgaven. Het opmaken van ARMEX, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een softwarepakket van Editoo ®, is een vrij arbeidsintensief proces waarmee 
per nummer een bedrag van ongeveer € 300 is gemoeid. De post “Editoo” betreft 
licentiekosten voor dit softwarepakket welke vier maal per jaar moesten worden voldaan.  
Deze zullen met ingang van 2019 niet meer in rekening worden gebracht omdat voortaan  
ook een vijftigtal exemplaren van ARMEX zal worden gedrukt. Het onder “Public Relations” 
vermelde bedrag werd besteed aan de nieuwe wervingsfolder.  
 
Gezien de binnengekomen reacties meent de penningmeester dat de nieuwe 
verenigingswebsite over het algemeen als een verbetering wordt ervaren. Als fungerend  
‘webmaster’ staat hij uiteraard te allen tijde open voor kritiek of suggesties en kan hij worden 
benaderd als iemand bijvoorbeeld een bericht op de site geplaatst zou willen zien. 
De heer P.A.J. Nieuwenhuis vraagt zich af in hoeverre het terecht is dat de convocatie voor 
deze vergadering inclusief alle vergaderstukken op de website voor iedereen (dus ook voor 
niet-leden) was te lezen. De penningmeester wijst erop dat de ANBI-status van de vereniging 
de verplichting met zich meebrengt dat in ieder geval de jaarverslagen en de financiële 
stukken op de website zijn in te zien. Van het verslag van de Algemene Vergadering had 
inderdaad een geanonimiseerde versie moeten worden geplaatst (waarin de namen van niet-
verenigingsfunctionarissen zijn vervangen door bijvoorbeeld initialen). De heer M. Knapen 
wijst er verder op, dat de vergadering plaats vindt op militair terrein en dus niet zonder meer 
toegankelijk is voor wie zich niet als deelnemer had aangemeld. 
 
De penningmeester concludeert dat het boekjaar 2018 kan worden afgesloten met een 
exploitatieresultaat van - € 358 in plaats van - € 1.000 en betuigt daarvoor zijn erkentelijkheid 
aan de budgethouders. 
Vervolgens presenteert hij de balans per ultimo 2018. 
Omdat de rente op beide spaarrekeningen werd gereduceerd tot 0,0% werden deze 
inmiddels vervangen door één Bonus Spaarrekening. Deze kent overigens wèl de 
verplichting dat daar op gezette tijden een bedrag op dient te worden gestort maar daaraan 
kan met vier maal per jaar € 250 of € 500 gemakkelijk worden voldaan.  
De post “Openstaande vorderingen contributies” kon inmiddels worden teruggebracht van € 
270,00 naar € 90. 
 
De heer R. Kloosterman leest vervolgens het mede door de heer N. Kooijman ondertekende 
proces-verbaal van de kascontrolecommissie voor, waarin verslag wordt gedaan van het 
onderzoek ten huize van de penningmeester en in aanwezigheid van onze nieuwe 
ledenadministrateur de heer F.J.E. van de Plasse op 1 april 2019. Hij uit daarbij de 
waardering van de commissie voor het vele voorbereidende werk dat werd verricht door de 
vorige ledenadministrateur, de heer P.R. Klop. Conform het advies van de 
kascontrolecommissie verleent de vergadering onder complimentering van de 
penningmeester het hoofdbestuur bij acclamatie decharge voor het in 2018 gevoerde 
financiële beleid.  
 
De voorzitter spreekt een woord van dank uit jegens de leden van de kascontrolecommissie. 
De heren R. Kloosterman en N. Kooijman werden beiden bereid gevonden hun 
controlerende werkzaamheden te continueren voor het volgende jaar en worden op voorstel 
van het hoofdbestuur bij acclamatie herbenoemd als lid van de kascommissie voor 2019. 
Hierna komt de begroting voor 2019 aan de orde. 
De penningmeester verklaart dat voorzichtigheidshalve werd uitgegaan van het uitbrengen 
van vijf nummers van ARMEX in plaats van zes. Voor het overige werd zo veel mogelijk 



uitgegaan van de exploitatie van het vorige jaar. Het voor de licentie van Editoo ® te betalen 
bedrag is substantieel lager dan in vorige jaren omdat nu ook (vooralsnog: 50) exemplaren 
van ARMEX worden gedrukt. Deze gedrukte exemplaren zijn bestemd voor enkele (vaak wat 
oudere)  leden die niet beschikken over een e-mailadres, voor de pas afgestudeerde KMA-
cadetten met een proeflidmaatschap en voor adverteerders (c.q.: promotionele doeleinden). 
Indien de op te richten ARMEX Business Club een succes blijkt en extra financiële middelen 
oplevert zou de oplage van het aantal gedrukte exemplaren eventueel kunnen worden  
uitgebreid. De consequenties van de overname van Sandd door Post NL zijn nog niet 
duidelijk; Editoo ® heeft echter laten weten eventuele hogere porti-kosten met mate te zullen 
doorberekenen. De “Kosten hoogleraar” betreffen slechts de aanschaf van een (eventueel 
over een periode van vijf jaar af te schrijven) toga en mogelijk ook te vergoeden reiskosten. 
De begroting voor 2019 wordt vervolgens ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Personele zaken 
De voorzitter licht toe dat hijzelf en de secretaris aftredend en statutair niet herkiesbaar zijn.  
Omdat de Kon. Ned. Ver. ‘Ons Leger’ zich nog altijd niet verzekerd weet van een 
toekomstbestendige financiële basis is het bijzonder moeilijk, als nieuwe voorzitter  
een persoon aan te trekken met een statuur die recht doet aan deze Koninklijke  
vereniging met haar respectabele historie. En wat de secretaris betreft: Ondanks intensief 
speurwerk kon binnen ons ledenbestand tot op heden helaas nog niemand worden 
gevonden die bereid zou zijn diens functie over te nemen. Het hoofdbestuur ziet zich dan 
ook genoodzaakt, voor het komende verenigingsjaar te verzoeken om dispensatie van 
artikel 8.7 van de Statuten teneinde herbenoeming van de voorzitter en de secretaris 
mogelijk te maken. 
De vergadering gaat met dit voorstel akkoord. De heren P.J.E.J. Striek en P.C. Dijkgraaf 
worden bij acclamatie herbenoemd als respectievelijk voorzitter en secretaris van het 
hoofdbestuur. 
 
Ook aftredend maar herkiesbaar het lid van het hoofdbestuur de heer D.J. Vuijk,  
penningmeester. Hij wordt bij acclamatie herbenoemd. 
Aftredend is voorts het lid van het hoofdbestuur Martijn Knapen, destijds aangetrokken als 
student-hoofdbestuurslid maar inmiddels afgestudeerd.  
De voorzitter memoreert diens grote inzet en zegt hem namens de vereniging hartelijk dank 
voor de wijze waarop hij de afgelopen drie jaren invulling heeft gegeven aan zijn functie en 
voor het feit dat hij zich bereid heeft verklaard om zich ook als ‘gewoon’ lid nog actief te 
willen blijven voor de op te richten ARMEX Business Club. De vergadering beloont hem 
met een spontaan applaus. 
 
De voorzitter deelt mede, dat voor de vrijgekomen plaats in het hoofdbestuur kandidaat 
wordt gesteld de heer J.D.M. (Joshua) Vrijhof. De heer Vrijhof behaalde aan de Universiteit 
Utrecht zijn Bachelor Geschiedenis (minor Conflictstudies) met specialisatie in militaire 
geschiedenis en contemporaine conflicten. Momenteel is hij bezig met een Master-
opleiding  Militaire Geschiedenis. In 2012 volgde hij de Summerschool NATO en in het 
studiejaar 2014/2015 maakte hij als Commissaris Promotie & Sponsoring deel uit van het 
bestuur van de afdeling Utrecht van de Studentenvereniging voor Internationale 
Betrekkingen (SIB), die ook afdelingen heeft in Leiden, Amsterdam en Groningen. Verder 
vervulde hij binnen de afdeling Utrecht van de SIB nog verscheidene andere functies. 
Vooral ten aanzien van de organisatie van onze Themadagen vrede & Veiligheid wordt van 
hem dan ook veel verwacht, met name bij het onderhouden van de contacten met de SIB.  
De vergadering stemt bij acclamatie met de benoeming in. 



Vervolgens memoreert de voorzitter, dat het hoofdbestuur begin dit jaar afscheid heeft 
genomen van ons erelid Peter Klop in zijn functie als ledenadministrateur. 
Toen hij vanaf het jaar 2015 geen deel meer uitmaakte van het Hoofdbestuur bleef hij met 
de hem eigen toewijding en nauwgezetheid de ledenadministratie verzorgen. Maar niet 
alleen dat: ook bleef hij de Algemene Vergaderingen en verenigingsexcursies 
(mede)organiseren en de jaarlijkse kascontroles regelen. Bovenal echter bleef hij als 
Wandelend Geheugen van de vereniging een vraagbaak op wie nimmer vergeefs een  
beroep werd gedaan en was hij met zijn gevraagde en ongevraagde adviezen steeds een 
waardevolle steun voor het Hoofdbestuur. Ondanks problemen in zijn privéleven en later                                                                        
met zijn gezondheid bleef hij met zijn niet aflatende inzet en toewijding voor velen een 
inspirerend voorbeeld. De vereniging is hem immense dank verschuldigd!  
De vergadering laat door een langdurige staande ovatie blijken dat deze woorden uit het 
hart zijn gegrepen!  
 
De voorzitter deelt verder mede dat het hoofdbestuur zich gelukkig prijst dat de heer Firmijn 
van  de Plasse zich bereid heeft verklaard om Peter Klops taken als ledenadministrateur 
over te nemen. Het meent in hem een waardige opvolger te hebben gevonden die zich 
bovendien in het verleden op ICT-gebied al terdege heeft gekwalificeerd. Het hoofdbestuur 
heeft alle vertrouwen in hem en wenst hem veel succes! 
Overigens wordt met behulp van de (P)CLAS nog steeds gezocht naar een geschikte actief 
dienende onderofficier die tot het hoofdbestuur zou willen toetreden, als opvolger van Henk van 
Loon (die in 2016 met FLO ging). 
 
ARMEX-zaken 
De hoofdredacteur van ARMEX, de heer A.E. de Rooij, overhandigt aan de voorzitter een 
ingebonden exemplaar van de jaargang 2018.  
Aansluitend geeft hij de wens te kennen, een aantal reeds in het Secretarieel Jaarverslag 
2018 genoemde punten toe te lichten maar ook een aantal andere zaken aan te stippen. 
Ten eerste de achterblijvende advertenties. Wil een kleine vereniging als de KNVOL een 
blad als Armex willen blijven uitgeven, dan trekt dat een enorme wissel op de financiële 
positie van de vereniging, tenzij er advertentie- en andere, soortgelijke inkomsten zijn. De 
hoofdredacteur spreekt de hoop uit dat de ontwikkelingen met de ARMEX Business Club 
wat dat betreft in de goede richting gaan.  
 
Het jaarverslag stelt dat om financiële redenen in 2018 vijf nummers van 16 pagina’s werden 
uitgebracht. Dat is inderdaad zo. En ook dit jaar blijft ARMEX beperkt tot vijf nummers. 
Volgens de hoofdredacteur was er echter nog een andere reden: zijn verhuizing. Dit is z.i. 
tekenend voor de wankele basis van ARMEX. Naast Harry van der Horst, die de artikelen 
redigeert, en Herman Steendam, die een zeer nauwkeurige laatste blik op elk nummer 
werpt, is de redactie een eenmansbedrijf, zonder echte back-up. Een poging afgelopen jaar 
om de redactie te versterken, heeft helaas niet het beoogde resultaat gehad.  
Omdat ARMEX een klein blad is  - vorig jaar 16 pagina’s en dit jaar 20 – hebben het slechts 
een kleine kern medewerkers. Als er één of meer van deze door omstandigheden geen 
artikelen aanleveren, moet  er maatregelen worden genomen, zoals het overnemen van 
artikelen uit andere bladen of het op korte termijn produceren van artikelen. Ook dit toont 
weer de wankele basis van ARMEX.  
 
 
De hoofdredacteur brengt in herinnering dat dit jaar structureel werd overgegaan naar 
nummers van 20 pagina’s. Dit heeft twee redenen. De eerste is dat Armex weer voorzien 



werd van een standaard achterpagina, omdat er weer gedrukte exemplaren worden 
uitgeven. In de tweede plaats wordt hiermee geanticipeerd op een succes van de ARMEX 
Business Club. De hoofdredacteur spreekt de hoop uit dat dit advertenties gaat opleveren. 
De voorzitter spreekt namens de vereniging zijn dank uit aan de hoofdredacteur en diens 
team en wenst het voor het komende jaar veel succes. 
Professor dr. J.L.N. Roodenburg merkt op dat onze nieuwe bijzondere hoogleraar (die 
natuurlijk eerst wèl lid moet worden van ‘Ons Leger’!) ook kan worden ingeschakeld voor 
het aanleveren van kopij. 
 
De heer P.A.J. Nieuwenhuis wijst erop, dat de grotere artikelen in ARMEX vaak politiek-
beschouwelijke onderwerpen hebben. Hij vraagt zich af of niet meer zou kunnen worden 
toegespitst op de organisatie, ontwikkelingen, wapensystemen e.d. om de Koninklijke 
Landmacht een beter imago te laten krijgen. 
De voorzitter antwoordt dat bedrijven de mogelijkheid hebben om een ‘advertorial’ te laten 
plaatsen; verder is de organisatie nog steeds niet tot rust gekomen (gezien bijvoorbeeld het 
nu omarmde concept van de ‘Adaptieve Krijgsmacht’). Ook leent de digitale ARMEX zich 
niet goed voor lange artikelen. 
 
De hoofdredacteur van ARMEX waarschuwt voor ‘overlap’ met het magazine ‘Landmacht’. 
Verder bevat het nieuwste nummer van ARMEX het eerste deel van een tweeluik over de 
opleiding van ‘Verkenners’. Overigens wordt de eerder vermelde kwetsbaarheid van 
ARMEX geïllustreerd door het feit dat momenteel twee van de vaste contribuanten van het 
blad tijdelijk zijn uitgeschakeld. 
 
Rondvraag / sluiting 
De heer P.R. Klop dankt de vergadering voor het hem toebedeelde applaus. Hij laat weten, 
volgens zijn schoondochter te lijden aan “ontwenningsverschijnselen’ en “scheidingsverdriet”.  
Verder herinnert hij eraan, dat de vergadering zich bevindt op het Amerikaanse gedeelte van 
de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Dwars door het terrein van deze voormalige 
vliegbasis zal een strook teruggegeven worden aan de natuur, waarbij alle bebouwing zal 
worden gesloopt. Camp New Amsterdam wordt dan de enige Nederlandse kazerne waar een 
milieuzone dwars doorheen loopt. Momenteel verrijst hier een geheel bovengrondse 
universele commandopost met veel glas (alleen de Koninklijke Marechaussee zal in een 
ander gebouw worden gehuisvest). 
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. 
 
Na de lunch in het bedrijfsrestaurant ‘De Brik’ ‘werd om 14.00 uur teruggekeerd naar de 
‘Base Chapel’ voor een presentatie door de adjudant-onderofficier Erwin Rasterhoff, belast 
met Public Relations bij de Afdeling Communicatie van het Landelijk Tactisch Commando 
van de Koninklijke Marechaussee. Deze belichtte op meeslepende wijze de vele en 
uiteenlopende taken die door ‘Gods Eigen Wapen’ worden uitgevoerd. 
Behalve door een daverend applaus werd hij beloond met een klein stoffelijk blijk van 
erkentelijkheid. 
Aansluitend liet Peter Klop enkele illustraties zien bij de door hem tijdens de rondvraag 
gemaakte opmerkingen over de bouwplannen in Camp New Amsterdam. 
Hierna volgde andermaal verplaatsing naar ‘De Brik’ voor een afsluitend drankje met 
borrelhapjes. 


