
Opkomst zeer hoog bij oefening Donderslag  
't HARDE — Ronkend ploegen de rupsvoertuigen van de 14e afdeling veldartlllerie door het 
Veluwse zand. De schietoefeningen met de houwitsers zitten erop. De donkere silhouetten 
van de gepantserde artillerievoertuigen steken scherp af tegen de horizon, waar de zon al 
achter verdwenen is. 

Binnen in de voertuigen branden de controlelampen en enkele verlichtingspitjes. De jongens 
hurken bij elkaar. Voor velen was het een onverwacht weerzien, nadat ze maandenlang met 
elkaar waren opgetrokken in Seedorf in de Noordduitse laagvlakte. Een weerzien als bij 
Donderslag zou je kunnen zeggen wanneer je tenminste het miütaire jargon wilt hanteren De 
oefening „Donderslag 12" is inmiddels de tweede dag ingegaan. Gistermorgen begon het 
„circus Zo'n 1000 al afgezwaaide dienstplichtigen moesten him plunjebalen uit de 
mottenballen halen om Hare Majesteits armee op haar deugdelijkheid te testen, waarbij het 
met name ging om het goed verlopen van het mobilisatieproces. 

Nu, over één ding behoeven de organisatoren al vast niet te klagen: het opkomstpercentage 
lag rond de 90 procent en overtrof alle verwachtingen. Opgeroepen waren naast de veertiende 
afdeling veldartlllerie het 53ste verkenningseskadron en de 53ste 
pantserluchtdoelartilleriebatterij van de Koninklijke landmacht. In alle gevallen ging het om 
militairen die al bijna een jaar met groot verlof zijn. 

De meesten ontvingen afgelopen dinsdag om zes uur in de middag een expresbrief thuis en 
bovendien werd FRED GEURTS ...door de zolder... woensdagmorgen tussen zeven en negen 
uur een oproep uitgezonden via de radio, direkt achter het nieuws. De opkomstcentra lagen in 
de Limburgse plaatsen Horst, Venray en Sevenum. 

Terwijl de twee andere eenheden oefenden in het gebied rond de opkomstcentra, verplaatste 
de veertiende afdeling veldartlllerie zich naar het artillerieschietkamp in 't Harde. Het rollend 
materieel (M-109 houwitsers van Amerikaanse makelij) werd per trein uit Limburg 
aangevoerd, terwijl de bemaiming per viertonner werd getransporteerd. 

Plotseling 

Een van de chauffeurs van een viertonner is computer-verkoper Fred Geurts uit het Gelderse 
Zevenaar. De oproep om mee te doen voor de oefening kwam voor hem erg „plotseling". 
Fred: „Ik kwam dinsdagavond om een uur of twaalf thuis en zag de expresbrief op de deurmat 
liggen. Dat kwam voor mij zeer onverwachts, want ik ben nog geen jaar de dienst uit en dan 
reken je nog niet op zoiets, 's Morgens moest je met de „eerste openbare reisgelegenheid na 
zeven uur" vertrekken, dus ik moest die avond mijn plünjebaal nog op zolder opzoeken, die ik 
daar had gedeponeerd met het idee dat ik er de eerste dertig jaar niet meer naar hoefde te 
kijken. 

Nu hebben wij thuis een heel laag zoldertje, waar je niet kunt staan. De vloer bestaat uit 
hardboard en dat was kennelijk niet al te stevig meer, want op een gegeven moment zakte ik 
erdoor en viel zo het trapportaal in. Gelukkig bleken de gevolgen allemaal nogal mee te vallen 
en kon ik zij het met enkele kneuzingen óp mijn benen de volgende morgen in alle vroegte 
vertrekken. 



Afwisseling 

Theun OoStenbrug uit het Friese Vrouwenparochie is accountantsassistent en 
stukscommandant op een M-109 houwitser. De oefening was voor hem een welkome 
onderbreking van het dagelijk gebeuren. „Ja, ik vond het leuk om mee te doen. Het is 
natuurlijk wel zo, dat je nu weet dat het om een oefening gaat. Ik moet er -niet aan denken dat 
de nood echt aan de man komt. 

Wat de oefening zelf betreft, soms is het gewoon een rommeltje. De wachttijden waren nog 
langer dan anders en je hebt dan al die tijd niets te doen. De staat waarin het materieel 
verkeert is uitstekend. Alles kwam zo uit een mobilisatie-opslagplaats, maar na het inplaatsen 
van de accu's draaiden de voertuigen meteen." Vanavond zullen de jongens weer huiswaarts 
keren. Weer een ervaring rijker. 

 


