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“HET VADERLANDT GHETROUWE BLIJF ICK TOT IN DEN DOOT”

DOELSTELLING VAN DE VOA
De VOA stelt zich volgens haar statuten ten doel, het bevorderen van een hechte kameraadschap onder de officieren 
van het Wapen der Artillerie, alsmede van een zinvolle handhaving van de tradities van dat Wapen.

Detachement van de AVA defileert tijdens de Nederlandse Veteranendag op 26 juni 2010 te Den Haag
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Toezending Sinte Barbara bij uitzending

Als u tijdens uitzending Sinte Barbara wilt blijven ontvangen, meldt dan tijdig tevoren aan de administrateur van de vereniging 
uw (militaire) uitzendadres en de periode van uw uitzending, zodat er voor kan worden zorg gedragen dat Sinte Barbara u op 
uw uitzendadres wordt toegezonden.

Bij de Voorplaat: COMISAF, Gen McChrystal, bezoekt op zaterdag 5 september 2009 samen met Kol Klein (DEU) en 
een onderzoeksteam de plaats van luchtaanval bij Kundus.
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VAN DE rEDAcTIE

Voor u ligt het septembernummer van ons verenigingsblad. Het lijkt 
een normaal nummer na de vakantie met voor deze keer betrekkelijk 
weinig aanbod aan kopij. Wel natuurlijk de uitnodiging voor het 
Officiersgala op 30 oktober 2010 en de uitnodiging voor de Jaardag 
Artillerie 2011. Het afgelopen julinummer was overigens iets verlaat, 
zodat de controle van de drukproef al tijdens mijn vakantie viel, 
waarvan bijgevoegde foto een indruk geeft.

Het moge u in de media niet zijn ontgaan dat de Nederlandse missie 
in Afghanistan formeel per 1 augustus is beëindigd. Op dit moment 
is de Redeployment Taskforce nog wel een klein halfjaar bezig om 
alle materieel in goede staat naar Nederland terug te krijgen. De 
artillerie heeft een behoorlijk steentje bijgedragen aan deze missie. 
Te denken valt hierbij natuurlijk aan de eerste operationele inzet 
van de Pantserhouwitser, maar ook aan al het personeel werkzaam 
in de vuursteunketen van Forward observer, Forward aircontroller 
tot aan bataljons VSO en vuursteuncoordinator van de TFU. Ook 
de luchtdoelartillerie heeft een grote bijdrage geleverd met name 
met hun bijdrage aan de Psyops teams. Daarnaast hebben er de 
verschillende modules van het ISTAR bataljon en de RPV batterij 

Website

Inmiddels is de nieuwe website van de VOA online en bereikbaar onder http//www.verenigingofficierenartillerie.nl. 
Alle leden, waarvan het e-mail adres bekend is bij de administrateur, hebben een e-mail bericht ontvangen en hebben een 
gebruikersnaam (user name) en wachtwoord (pass word) gekregen waarmee zij toegang hebben tot de gehele site. Alle overige 
leden en niet-leden hebben slechts beperkte toegang tot de site.

hun respectievelijke bijdrages geleverd. Voorts al het artillerie-
personeel dat werkzaam is geweest in de verschillende Provincial 
Reconstruction Teams o.l.v. achtereenvolgende (afdelings)com-
mandanten zoals Lkol Wilfried Rietdijk, Lkol Han Bouwmeester en 
tenslotte Lkol Ernst Lobbezoo (commandant van het CIMIC batal-
jon). Tenslotte hebben heel veel (reserve) artillerieofficieren hun 
taak verricht in de verschillende rotaties van de respectievelijke 
staven van achtereenvolgens de Deployment Taskforce, de rotaties 
van de Taskforce Uruzgan zelf, de Redeploymen Tasforce nu, de 
Operational Mentoring en Liaison Teams, het Regional Command 
South, waaronder zelfs de commandant zoals Lgen van Loon en 
tenslotte het HQ ISAF, waaraan het HQ 1(GE/NL) Corps uit Münster 
van juli 2009 t/m feb 2010 een belangrijke bijdrage leverde. Dit 
betekent dat heel veel artilleristen onschatbare kennis en ervaring 
hebben op gedaan in het werken in dit soort vredesoperaties. We 
zullen overigens de verslagen uit het inzetgebied node missen in 
ons verenigingsblad, maar alle schrijvers hierbij nogmaals hartelijk 
bedankt voor hun bijdrage.

Ik hoorde Gen Van Uhm tijdens een van zijn televisie optredens 
jl. vertellen dat deze kennis en ervaring ook ge(waar)borgd moet 
worden in de organisatie in de vorm van lessons learned of eigen-
lijk lessons identified. Dit zal geen eenvoudige taak worden en wij 
wensen eenieder veel sterkte en wijsheid voor deze grote uitdaging. 
Mogelijk dat we in de toekomst enige artikelen in ons (vak)blad 
kunnen en mogen wijden aan deze materie.

Om een eerste, eigen bijdrage te leveren is een artikel opgenomen 
over de luchtaanval in de omgeving van Kundus op twee gestolen 
tankauto’s in het operatiegebied van Duitsland (Regional Command 
North) op 4 september 2009. Een praktijkcase van targeting met 
vergaande (politieke) gevolgen.

Lkol b.d. Henk van Rijssen

Controle drukproef door waarnemend-eindredacteur op vakantie



VErENIGINGSNIEUWS

GrAAG NODIGEN WIj U EN UW PArTNEr HIErBIj UIT VOOr HET

GAlAfEEST VOOr OffIcIErEN DEr ArTIllErIE

ZATErDAG 30 OkTOBEr 2010, OP DE kNOBBEl IN OlDEBrOEk

Wij zullen u ontvangen om 18.30 uur met een welkomstdrankje en 
bieden u de mogelijkheid een staatsiefoto te maken van u en uw 
partner. Naast de gebruikelijk jazzy muzikale ondersteuning voor 
uw Wals en Swing hebben wij speciaal voor de jongere gasten een 
heuse DJ gecontracteerd, die u zal vermaken met Pop en House.  

Onze Wapenoudste Lgen A.J.H. van Loon zal zijn gebruikelijke don-
derspeech houden en de voorzitter VOA Bgen b.d. A.M. Rosengarten 
zal u graag op zijn wijze welkom heten.

Het Comité van Aanbeveling en de Commissie van Voorbereiding 
hebben gemeend dit galafeest in het teken van het goede werk 
van Unicef te houden. Om aan dit gebaar inhoud te geven, zal een 
vertegenwoordiger van deze organisatie een uiteenzetting geven 
over dagelijkse werkzaamheden van deze organisatie, met name in 
gebieden waar raakvlakken zijn met het werk van de Nederlandse 
Krijgsmacht. Indien u nog geen donateur bent, kunt u zich ter 
plaatse daarvoor aanmelden.    
 
Halverwege de avond zult u worden getrakteerd op een uitgebreid 
koud en warm buffet met een culinaire verrassing op het eind. 

Voor het traditionele schot met een 25 ponder en het glas Bar-
barabitter gaan we even naar buiten. Wilt u (weer) een onver-
getelijke avond op de Knobbel, meld u zich dan voor 18 oktober 
aan met bijgaande antwoordkaart of met een e-mail bericht naar 

t.vanderplas@12move.nl.

De kosten van deelname aan het officiersgala bedragen € 35,- per 
deelnemer. 

Wij verwelkomen u graag op 30 oktober in de ”Officierscantine” 
op de Knobbel.

Comité van Aanbeveling: 
Wapenoudste Lgen A.J.H. van Loon
Voorzitter VOA Bgen b.d. A.M. Rosengarten   
Korpscomm. Veld Art Kol S. Kooijman 
Korpscomm. Luchtdoel Art Kol L. Jobse
Korpscomm. Rijdende Art Lkol P.G.F. Hoefsloot
C-14Afdva Lkol. N. Moerkens

Commissie van Voorbereiding:
Lkol (R) J.G. Kreuger
Lkol (R) R.P. Peters
Lkol (R) P.A.E.M. van Hoorn
Maj (R) O.P. Stolp
Maj (R) b.d. T. van der Plas
Kap. D. Derwisinski
    
Tenue: AT / GT/ Smoking/ Donker kostuum i.c.m. voor de dames 
Lang of Feestelijk gekleed  

OffIcIErSGAlA 2010
Antwoordkaart voor het Galafeest voor Artillerieofficieren op zaterdag 30 oktober 2010.

Ondergetekende:

Naam: ..…………………………........…………………........………………........………………………………………………

Rang: …………..………………........…………………........………………........………………………………………………

Adres: ……………..……………........…………………........………………........………………………………………………

Postcode: ………...................…….. Woonplaats: ….........…….....................................................…………………….

Telefoon: ……………………..……........…………………........………………........………………………………………………

E-mailadres: ………………..…………........…………………........………………........………………………………………………

0 Meldt zich aan met  1 / 2  personen.*                 Sluitingsdatum  aanmelding 18 oktober 2010
0 Naam partner (indien van toepassing)  …………………...…………………........……………….......………………….………………..

0  Wenst indien mogelijk gebruik te maken van overnachting voor  1 / 2  personen*

O Zal uiterlijk voor 18 oktober 2010,  € 35,- of  € 70,- overmaken op gironummer 38900 t.n.v. VOA Afd. Den Haag te Katwijk o.v.v. Officiersgala 2010

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Heeft u vragen? Kap. D. Derwisinski, onze liaison Jonge Officieren, zal u graag helpen. Tel. 06-46078879  

Deze antwoordkaart voor 18 oktober 2010 versturen / mailen naar: Maj (R) b.d. T. van der Plas • Hercules 45 • 2221 NE KATWIJK • 

t.vanderplas@12move.nl
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AANmElDING VOOr DE jAArDAG ArTIllErIE 2011

Alle actiefdienende artillerieofficieren, actiefdienende reserve-
artillerieofficieren en artillerieofficieren die in 2010 door ontslag 
afscheid hebben genomen van het het Wapen der Artillerie worden 
zoals gebruikelijk uitgenodigd door (de secretaris van) de Wa-
penpoudste voor het bijwonen van de jaarlijkse bijeenkomst ter 
gelegenheid van de viering van de verjaardag van het Wapen der 
Artillerie. Reserve-officieren die in 2010 met ontslag zijn gegaan 
dienen, indien zij gebruik willen maken van de afscheidbijeenkomst 
met de Wapenoudste, zich hiervoor uiterlijk 14 oktober 2010 aan 
te melden bij hun VOA-afdeling. Voor 2011 vindt de bijeenkomst 
plaats op donderdag 13 januari. 

Voor hen is het onderstaand bericht niet van toepassing.

Een delegatie van VOA-leden (bestaande uit alleen artillerieofficie-
ren b.d. en reserve-artillerieofficieren b.d., in totaal ca. 30 leden) 
is ook dit keer van harte welkom op deze bijeenkomst (donderdag 
13 januari 2011). 

Procedure van aanmelding:
Leden van de Vereniging Officieren Artillerie, die beroepsofficer b.d. 
óf reserveo-fficier b.d. zijn, die willen deelnemen aan de Jaardag 

op donderdag 13 januari 2011 (17.00-20.00 uur) in de Legerplaats 
bij Oldebroek dienen zich op te geven bij het bestuur van de 
VOA-afdeling waartoe zij behoren (voor adressen zie binnenzijde 
achteromslag van dit blad), tot uiterlijk 14 oktober 2010. Na die 
datum geven de VOA-afdelingsbesturen de namen met rang en 
adresgegevens zo snel mogelijk per e-mail door aan de secretaris 
van het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur stelt vervolgens 
de delegatie van de VOA-leden samen, met inachtneming, indien 
nodig, van de volgorde van aanmelding. Uitgangspunt is dat elke 
VOA- afdeling deel uitmaakt van de delegatie. De VOA-afdelings-
besturen worden daarom verzocht bij aanmelding de datum van 
aanmelding te noteren. Het landelijk bestuur geeft de namen van 
de uitverkorenen door aan de secretaris van de Wapenoudste, die 
zorg draagt voor de verzending van de uitnodiging naar het adres 
van betrokkenen met alle verder benodigde gegevens. De eigen 
bijdrage bedraagt € 5. Het landelijk bestuur geeft de namen 
van de eventuele afvallers door aan de afdelingsbesturen met het 
verzoek hen te informeren.

Het bestuur van de VOA
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VAN DE VOOrZITTEr

In de periode sinds het ver-
schijnen van het vorige num-
mer van Sinte Barbara, die zich 
veelzeggend laat karakteriseren 
als de “vakantieperiode”, heb-
ben voor veel leden weinig in 
het oog springende activiteiten 
van onze Vereniging plaatsge-
vonden. Toch zijn de nodige 
inspanningen verricht, door of 
namens het Bestuur, om inhoud 
te geven aan de doelstellingen 
van ons beleidsdocument over 
de toekomst van onze Vereni-

ging. In dit verband wil ik vooral de aandacht vestigen op het 
voortreffelijke werk dat is verricht door de commissie onder leiding 
van Luitenant-kolonel (R) b.d. mr. C. Venemans, die zich bezighoudt 
met het uitwerken van een wijzigingsvoorstel voor onze statuten. 
De commissie, waarin verder zitting hebben de Kapitein (R) B.H. Th. 
Mooren en de Luitenant-kolonel W.S.P. Lemmens, heeft inmiddels 
een eerste concept van de nieuwe statuten afgeleverd.

Het spreekt vanzelf dat een Vereniging als de onze niet zonder 
eigentijdse statuten kan, maar het belang ervan wordt nog eens 
vergroot door ons streven onze doelstellingen uit te breiden en als 
Vereniging toekomstbestendig te zijn. Wat de uitbreiding van de 
doelstellingen betreft gaat het, zoals u weet, om het bevorderen 
van het vakmanschap, althans het ondersteunen daarvan. De toe-
komstgerichtheid komt onder andere tot uiting door aangepaste 
formuleringen in de tekst en het meenemen daarin van allerlei 
ontwikkelingen in onze Vereniging en haar omgeving die sinds de 
laatste wijzigingen van 1993 hebben plaatsgevonden. Zelfs het 
jasje waarin we de nieuwe statuten zullen steken als ze eenmaal 

door u zijn goedgekeurd, zal naar de laatste snit zijn, om daarmee 
het eigentijdse karakter te onderstrepen.

Overigens is een groot deel van de oude tekst gehandhaafd: wat 
goed is hoef je niet aan te passen. Verder zullen we, in ieder geval 
in de Ledenraad, nog uitgebreid van gedachten wisselen over de 
wijzigingsvoorstellen of over tekstdelen die mogelijk ook aanpassing 
verdienen. Uiteindelijk zal het definitieve wijzigingsvoorstel van 
de statuten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene 
Ledenvergadering van 11 mei volgend jaar. Als in die vergadering 
het vereiste quorum van tweederde stemgerechtigde leden (ca. 
600) niet wordt gehaald, hetgeen niet geheel ondenkbaar is, zal, 
volgens de huidige statuten, zo’n zes weken later opnieuw een 
Algemene Ledenvergadering moeten worden gehouden, tijdens 
welke een gewone meerderheid van de aanwezigen voldoende is 
om de nieuwe statuten goedgekeurd te krijgen. Interessant on-
derdeel van de wijzigingsvoorstellen is overigens een aanpassing 
van deze procedure, zodat we in de toekomst bij eventuele verdere 
wijzigingenvoorstellen voor de statuten, eenvoudiger en sneller tot 
afhandeling kunnen komen, waarbij uiteraard de zeggenschap van 
de leden blijft gehandhaafd.

Al met al beschouw ik de aanpassing van de statuten als een 
belangrijke stap in het vernieuwingsproces van onze vereniging 
en ik ben daarom veel dank verschuldigd aan de commissie. Ik ga 
er van uit dat we in de komende maanden ook met andere activi-
teiten weer wat meer in het daglicht zullen treden, zoals met het 
galafeest van 30 oktober, de introductie van (jonge) nieuwe leden 
en informatie over de introductie van een themanummer van ons 
Verenigingsorgaan begin volgend jaar. U hoort van mij.

Uw voorzitter,
A.M. Rosengarten, Bgen der Artillerie b.d.
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PErSONAlIA 

80(+) JARIGEN

2 okt Res kap b.d. J.J. Dekker (prom 1957) 85 jaar
 Kennemerstraatweg 7, 1851 AS Heiloo 
5 okt Res elnt b.d. D.J. Monsma (prom 1948)  84 jaar
 Meerkoet 12, 7943 SL Meppel 
6 okt Res elnt b.d. A.W. Knol 80 jaar
 Laan van Ypenhof 126, 3062 ZN Rotterdam
7 okt Res kap b.d. mr. H.W Raven (prom 1955) 80 jaar
 Everocken 19, 3271 AD Mijnsherenland
8 okt Kap b.d. D. Esseveld (prom 1969) 92 jaar
 Van Alphenlaan 32, 2533 GW ’s-Gravenhage 
9 okt Res elnt b.d. C.H. Honcoop 86 jaar
 “Vechtstaete” Molenerf 5, 7731 BV Ommen
11 okt Bgen b.d. P.J. van Driel (prom 1953) 80 jaar
 Mecklenburglaan 8, 3843 BP Harderwijk
13 okt Kol arts b.d. J.A.A. Wynekes (prom 1940) 92 jaar
 Vondellaan 28, 3852 BM Ermelo
15 okt  Kol Techn Staf b.d., ir. T. Boersma (prom 1946) 88 jaar
 Park Seminari 69, 3971 SE Driebergen
16 okt Lgen b.d. W.J. Loos (prom 1953) 80 jaar
 Zantenpark 21, 2163 GB Lisse
21 okt  Res kap b.d. H.M.M. Schreurs (prom 1947) 87 jaar
 Bentincklaan 39A, 3039 KH Roterdam 
21 okt Res kap b.d. C.L. Baron van 
 Harinxma thoe Sloote (prom 1952) 82 jaar
 Frans Halslaan 1a, 3723 EA Bilthoven
23 okt Res kap b.d. H.F.W. Klein Bog  87 jaar
 Oude ’s-Gravelandseweg 11, 1406 LB Bussum 
26 okt Res kap b.d. H van ’t Veen (prom 1954) 80 jaar
 Verdiweg 9, 9761 JL Eelde
27 okt Res elnt b.d. drs. R.G. Greve (prom 1960)  82 jaar
 Grieglaan 11, 2253 BC Voorschoten
27 okt  Bgen TS b.d. ir. H.J. de Bruine (prom 1950) 81 jaar
 Westeinde 13, 2451 VZ Leimuiden
28 okt Res elnt b.d. mr. J.G. Teeuwisssen 80 jaar
 Julianalaan 1, 8051 PE Hattem
30 okt Lkol b.d. S.A. de Berg (prom 1953) 81 jaar
 Pr.Mauritslaan 8, 8084 HK ‘t Harde
3 nov Lkol b.d. P.J. van de Haar (prom 1949) 84 jaar
 Van Diggelenweg 11, 8271 ZA IJsselmuiden 
7 nov Lkol b.d. A.W. Tresling (prom 1939) 95 jaar
 Oude Bennekomseweg 23, 6717 LM Ede (Gld) 
8 nov Res elnt b.d. J. Peetsma 80 jaar
 Kleine Borg 3, 9502 VA Stadskanaal
8 nov Res kap b.d. J. Everaert 81 jaar
 Copernicusstraat 296, 2561 XH, ‘s-Gravenhage
12 nov Res kap J. Smit (prom 1946) 84 jaar
 Prof. Donderstraat 11, 5707 EK Helmond 
13 nov Res kap b.d. ing. Jac. P. Vrolijk (prom 1948) 84 jaar
 Stevinstraat 29 D, 2587 EA ’S-Gravenhage 
15 nov Res lkol b.d. A. van Putten  83 jaar
 Wisseven 4, 1902 AH Castricum
16 nov Res elnt b.d. R. Leyenaar (prom 1953)  82 jaar
 Cypressenlaan 8, B-3080 Tervuren, België

18 nov Kap b.d. R Winkel (prom 1954) 80 jaar
 Amselweg 5, 49751 Spanharrenstätte, Duitsland
19 nov Maj b.d. A. Eger (prom 1955) 80 jaar
 Adr. Van bergenstraat6, 4811 ST Breda
20 nov Kap b.d. C. van de Straten (prom 1953) 80 jaar
 Het Landeweerd 19, 7451 VB Holten
20 nov Lkol b.d. J.M. Bijleveld (prom 1941) 91 jaar
 Utrechtseweg 162, 6812 AK Arnhem 
21 nov Lkol b.d. J.H. Buitenhuis (prom 1947) 88 jaar
 Schijfstraat 92, 4847 SN Teteringen
22 nov Res kap b.d. E.B. van den Biggelaar (prom 1948) 84 jaar
 Potgieterlaan 7, 1401 AS Bussum 
22 nov Kol b.d. H.W. Hiddema (prom 1952) 82 jaar
 Grootslag 71, 3991 RB Houten
25 nov Genm b.d. W.J. Poot (prom 1952) 80 jaar 
 ’t Hazeveld 71, 3862 XA Nijkerk
30 nov Kap b.d. W. Jongepier 85 jaar
 Vermuydenstraat 114, 8265 WK Kampen 

OVERLEDEN

Lkol b.d. T.E. Spier (RMWO 4), 83 jaar, op 17 juni 2010

Res elnt b.d. ir. J.P. Korthals Altes, 83 jaar, op 28 juni 2010 te 
Eindhoven

Res lkol b.d. P. Velthuis, 76 jaar, op 30 juni 2010 te Nijmegen

Res kap b.d. D.G. Verhagen op 4 juli 2010 te Bussum

Lkol b.d. (der Kmar) H. Ellerbroek, 96 jaar op 5 juli 2010 te Almelo

Res kap b.d. J.K. Govers, 92 jaar, op 6 juli 2010 te Rotterdam

Kap b.d. C.M. Dielissen op 10 juli 2010 te Rijsbergen

Maj b.d. H.J.C. van de Reest, 80 jaar, op 20 juli 2010 te Harmelen

Res kap b.d. R.P.J. (Mon) van den Berg van Saparoea, 90 jaar, op 
5 augustus 2010 te ‘s-Gravenhage

Kol b.d. W.F. Steemers, 82 jaar, op 9 augusutus 2010 te Rijswijk

NIEUWE LEDEN

Res kap b.d. H. Olde Heuvelt, Nassaulaan 36A, 3743 CD Baarn

Kap E.J. Kosters, Koningin Beatrixstraat 11, 6881XC Velp aange-
bracht door Kap D. Derwisinski

Lkol N.J. Moerkens, Laapersweg 1, 1213 VA Hilversum aangebracht 
door Kap D. Derwisinski
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Aangebracht als volwaardig lid door Bgen A.M. Rosengarten, 
Kap D. Derwisinski en Kap b.d. Gommers. Allen behorende tot 
het Wapen der Luchtdoelartillerie:

Tlnt J.H.M.P. Ramakers, Willibrordusstraat 37, 6102 AN Echt

Cadet Sergeant T. van Evert, Simon Vinkenoogstraat 15, 2353 LG 
Leiderdorp

Cadet Vaandrig J. Holman, Schuilingstraat 11, 7412 GD Deventer

Tlnt S.V. Nooijens, Aalbersestraat 2, 5931 HL Tegelen

Cadet Vaandrig W.J.C. van der Linden, Abraham Kuijperstraat 23, 
4908 CN  Oosterhout

Cadet Vaandrig T.J. de Bruyn, Johan de Wittlaan 265-3, 6828 XM 
Arnhem

Tlnt T.J. Haringsma,Scheepvaart 63, 6846 LT Arnhem

Tlnt P.D. Schouten, Ginnekenweg 16A, 4818 JE Breda

MUTATIES

Bevorderd tot:
Luitenant-kolonel  R. Sijbrandi (art)
Kapitein  A. Baas (art)
  B.G.R. de Kovel (lua)
  J.C.A. van de Nieuwenhuizen (art)
Eerste-luitenant H.D.G. Bosch (art)
  S.M.G. Buitenhuis (art)
  B. Koenis (art)
  G. de Lange (art)
  K.N. Lenting (art)
  M. Mastenbroek (art)
  B. de Vries (art)
Tweede-luitenant J.H. Dumoulin (art)
  N. Hulshof (art)

De actieve dienst verlaten:
Kolonel  J. De Geest (art)
Kapitein  A.J. Wiering (art)

IN mEmOrIAm

Ir. jOHAN PHIlIP kOrTHAlS AlTES N.I.

Reserve-eerste-luitenant b.d. der Artillerie

Op 28 juni 2010 is te Eindhoven overleden Jan Korthals Altes.

Jan heeft m.i.v. 8 januari 1951 in Breda aan de School voor Reserve Officieren zijn opleiding genoten tot Artillerieofficier, nadat hij 
aan de Technische Hogeschool (later T.U.) te Delft zijn opleiding had gevolgd tot Natuurkundig Ingenieur. De natuurkunde was voor 
hem het gewaardeerde gebied van een wetenschappelijke interesse. Zijn hoogleraren Verhagen en Kramer hebben hem een gedegen 
vorming gegeven en hielden lange tijd na zijn ingenieursopleiding nog intensief contact met hem.

Op 1 december 1951 werd Jan benoemd tot Kornet bij het Wapen der Artillerie en op 1 januari 1954 tot Reserve-tweede Luitenant.

Hij diende m.i.v. 5 augustus 1954 bij de 101 Artillerie Meetafdeling te Kampen in de Van Heutzkazerne. Hoewel de AMA geen we-
tenschappelijke organisatie was heeft hij zich na zijn natuurkundeopleiding daar zeker thuis gevoeld. Op 1 januari 1956 werd Jan 
benoemd tot Reserve-eerste Luitenant.

Ook zijn periode bij de N.V. Philips in Eindhoven, waar hij techniek en wetenschap combineerde is voor hem vruchtbaar gebleken.

Hij behoorde tot de vaste kern bij de ontmoetingen van de VOA-afdeling Zuid-Oost, zowel bij de tweemaandelijkse bijeenkomsten in 
Eindhoven, als bij de Sinte-Barbaradiners en miste daar zelden, nog tot kort voor zijn overlijden.

Hij was een gewaardeerd lid van onze vereniging en wij zullen hem node missen.

Lkol TS b.d. ir. J. Kooijman
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IN mEmOrIAm

PAUl VElTHUIS

Reserve-luitenant-kolonel b.d . der Artillerie
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Arnhem, 18-10-1933         Nijmegen, 30-06-2010

Als gewoon dienstplichtige komt Paul in 1953 in dienst, lichting III, tegelijk met o.a. Van Laar, Siebelink en Van Spaendonck, zij zullen 
elkaar later treffen tijdens de maandelijkse bijeenkomsten in de Bodega. Na de SROA en zijn beëdiging tot tweede-luitenant, vervult 
hij functies als luitenant waarnemer 42e afd veld, batterijofficier en batterij cdt. Na de daarbij behorende rangen te hebben doorlopen, 
wordt hij in 1975 bevorderd tot majoor met vanaf oktober 1978 de functie plaatsvervangend cdt 34e afd gemechaniseerde houwitser. 
Bijna jaarlijks gaat hij op herhaling of volgt hij cursussen. In 1978 krijgt hij het verzoek om bij te tekenen. Op 1 november 1985 
wordt hij bevorderd tot luitenant-kolonel en is hij afdelingscommandant. Een fraaie carrière voor een reserve-officier. Paul is echter op 
de eerste plaats zakenman. Als autotechnieker krijgt hij van Shell de kans de Fordgarage Terwindt & Hekking over te nemen, omdat, 
zoals zijn zoon Bob vertelde: “Shell meer kans zag om in olie geld te verdienen”. Hij bouwt de zaak uit tot de grootste Ford-dealer 
van Nijmegen en verre omgeving. Daarnaast is hij actief in en voorzitter van de BOVAG en zet hij zich in voor allerlei opleidingen. De 
huidige voorzitter van de BOVAG houdt in het crematorium een zeer lovend verhaal over zijn zeer grote inzet en de resultaten die hij 
in die jaren behaalt. Paul kan zeer goed met mensen omgaan en zoekt graag gezelligheid, zo was hij Prins Carnaval bij de Onganse te 
Arnhem – de Raad van Elf in rok doet hem in de kerk uitgeleide. 

Paul zijn hart is en blijft bij de Artillerie. Als lid van de VOA is hij van 1977 tot 1994 de zeer gewaardeerde voorzitter van Afdeling 
Gelderland. Hij komt vaak de tweede vrijdag in de Bodega en brengt er een sfeer die niemand wil missen. Hij ontbreekt nooit op de 
Barbaraviering in Oldebroek. Hij organiseert in Ede en Arnhem drie succesvolle landelijke jaarvergaderingen. Bij het 50-jarig bestaan 
van de VOA verzorgt hij de sponsoring en tenslotte is hij een aantal jaren een zeer consciëntieuze liaison. Op 11 april 2003 wordt 
hem door bgen Brüning in de Bodega de zilveren legpenning van de Vereniging uitgereikt. In de tijd erna beginnen we te merken dat 
hij niet meer de oude Paul is. Zijn geest begint de controle over het lichaam en doen en laten te verliezen. Hij komt steeds minder 
vaak en kan tenslotte alleen nog begeleid een laatste bezoek brengen bij ons 500x Bodega, 14-11-2008. Daar nemen we afscheid van 
hem. Hij weet waarschijnlijk niet meer van wie hij afscheid neemt. Dag Paul, dank voor je warme vriendschap.

Jos Hekking

IN mEmOrIAm

HENDrIk jOHANNES cHrISTIAAN VAN DEr rEEST

HANS

Manado (Ned-Indië) 26 juni 1930      Harmelen, 20 juli 2010

Hans werd op 1 december 1953 benoemd tot tweede-luitenant bij het Wapen der Artillerie. Tot 1960 diende hij zowel bij de 
zware als bij de lichte luchtdoelartillerie. Ook vervulde hij gedurende enkele jaren de functie van instructeur bij de kaderschool 
in Ede. Na zijn bevordering tot kapitein werd hij geplaatst bij de 43 Afdva in Havelte, alwaar hij werkzaam was in vele functies, 
te weten btc, S1, S2 en S4.

Per 1 mei 1969 werd hij tot majoor bevorderd. Nadat hij als officier twintig jaar binnen het Wapen der Artillerie te werk was 
gesteld, werd hij op eigen verzoek geplaatst bij de indelingsraad 6. Hij volgde de cursus selectie-officier en bleef tot zijn eervol 
ontslag plv hoofd van de indelingsraad 6.

Hans was een man van weinig woorden, hij sprak nooit over wat hij had meegemaakt in Nederlands-Indië tijdens en na de 
Japanse bezetting. Tijdens discussies stak hij echter nooit zijn mening onder stoelen of banken. Hij was een verwoed en erkend 
filatelist; was gedurende vele jaren voorzitter van de filatelistenvereniging. Was altijd bereid anderen te adviseren.

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Atie, die tijdens de herdenkingsdienst op bewonder waardige wijze een beeld 
schetste van haar geliefde Hans.

J.P.M. Bruning, jaargenoot promotie 1953
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NIEUWS VAN HET WAPEN

lUITENANT-kOlONEl HOEfSlOOT NEEmT cOmmANDO 11 AfDrA OVEr OP 30 jUNI 2010

BrON: WEBSITE WWW.kOrPSrIjDENDEArTIllErIE.Nl

HOOGTEPUNTEN

Dan neemt lkol Bouwmeester het woord en staan de gezichten weer 
serieus. In zijn toespraak blikt hij vooral terug op de verdiensten 
van de afdeling in de periode van zijn commando (juni 2007 tot juni 
2010). “De invoering van de pantserhouwitser in de zomer van 2007 
was het eerste hoogtepunt voor mij als commandant”, zegt hij. “De 
grote rol die we vervolgens speelden in de Nato Responce Force (NRF) 
mocht er ook zijn. Maar vooral onze inzet in Afghanistan tijdens onder 
andere PRT 7, wierp zijn vruchten af. Daarnaast leverde de afdeling 
zes keer een vuurmondpeloton t.b.v. de Battlegroup. De Taliban had-
den al snel een imposante bijnaam voor onze pantserhouwitser: ‘het 
monster’.” Naast zijn directe collega’s bedankt hij ook zijn vrouw en 
kinderen voor hun steun in de afgelopen jaren. Om zijn afscheid van 
de afdeling te symboliseren vuurt Bouwmeester een laatste schot af 
met een historisch artilleriestuk (‘6-veld’) en speelt de muziekkapel 
het Franstalige Rijderslied, dat door de massaal toegestroomde oud-
strijders overtuigend en uit volle borst wordt meegezongen.

TOEKOMST

“We gaan er samen een mooie tijd van maken Rijders”, roept lkol 
Hoefsloot overtuigend wanneer hij plaatsneemt achter het spreek-
gestoelte. “Ondanks de komende bezuinigingen, die een noodzaak 
tot creativiteit met zich meebrengt, zie ik de toekomst positief 
tegemoet. We blijven investeren in vakmanschap, leiderschap, 
mentale en fysieke fitheid en voorbeeldgedrag. In de 2e helft van 
2011 leveren we als eerste niet-manoeuvre eenheid (samen met 11 
Tkbat) de ‘Compagnie in de West’ op Curaçao.” Hoefsloot kijkt ook 
nog even terug in zijn persoonlijke verleden bij 11 Afdra; hij werd 
al in 1989 beëdigd bij de Gele Rijders. “Sinds die dag heb ik vaak 
nagedacht over het mogen voeren van het commando over deze 
bijzondere eenheid en dit unieke Korps. Na ruim 20 jaar is die lang 
gekoesterde wens in vervulling gegaan en is het mij gegeven de 
komende twee jaar uw commandant te mogen zijn.”
 

In een stralend zonnetje betreedt de standaardwacht te paard het 
Korpsplein van de legerplaats bij Oldebroek in ’t Harde. Niet veel 
later arriveren luitenant-kolonel Han Bouwmeester, vertrekkend com-
mandant 11 Afdra en luitenant-kolonel Paul Hoefsloot, de nieuwe 
commandant van de eenheid, op hun indrukwekkende bruine paarden. 
Voor de gelegenheid zijn de lkols getooid in ruiter-DT met zwartleren 
rijlaarzen. Wanneer de kapel plots de muziek inzet, maakt het paard 
van kapitein-adjudant Bas Corstjens, die de commandanten begeleidt, 
van schrik een pirouette op de plaats. Bij de toeschouwers zorgt de 
verrassende reactie voor enige commotie, maar al snel heeft de ka-
pitein de situatie weer volledig onder controle. Even later vraagt een 
jongetje in het publiek zich tot groot vermaak van de rest af waarom 
ze het Wilhelmus niet ‘verder’ spelen, wanneer de standaardwacht 
plaatsneemt en alleen de eerste regel van het volkslied klinkt.

Lkol H. Bouwmeester draagt het commando 11 AfdRa 
over aan Lkol P. Hoefsloot. [foto Ministerie van Defensie]

Lkol P. Hoefsloot, de nieuwe commandant 11 AfdRa [foto Ministerie van Defensie]
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TEcHNIEk EN TAcTIEk

DEr fAll kUNDUS, 4 SEPTEmBEr 2009

PrAkTIjkcASE VAN HET TArGETINGPrOcES mET VErGAANDE POlITIEkE GEVOlGEN

INLEIDING

In het septembernummer van de Sinte Barbara van afgelopen jaar 
was een bijdrage opgenomen van onze collega Lkol Piet Yntema, 
stafofficier doctrine van het OCTOPN, met als onderwerp Introductie 
in het Targetingproces. Hierin beschrijft hij in algemene termen 
de verschillende deelprocessen (zie bijgevoegd schema verderop), 
waarbij hij aangeeft dat Targeting een instrument is voor effec-
tieve en efficiënte inzet van vuursteunmiddelen en waarbij actuele 
en accurate doelinlichtingen van groot belang zijn. Bovendien 
speelt de invloed van de (massa)media een belangrijke rol en is 
collateral damage een vervelend bijkomstig fenomeen. Het hele 
targetingproces moet worden afgerond met een actuele en accurate 
doelevaluatie (Battle Damage Assessment, afgekort BDA). Tenslotte 
maakt hij nog onderscheid tussen de kinetische en non-kinetische 
benadering. Tot zover de theorie.

Om deze theorie aan de praktijk te toetsen heb ik gekozen voor 
een beschrijving van een luchtaanval in de omgeving van Kundus 
in het Duitse operatiegebied in het noorden van Afghanistan. Deze 
luchtaanval speelde zich af in de nacht van 3 op 4 september 2009, 
nu een jaar geleden dus, waarbij twee gestolen, civiele tankauto’s 
werden vernietigd en er 56 vermoedelijke Talibanstrijders werden 
gedood,wat in Duitsland vergaande politieke consequenties had.

Ik beschrijf eerst de luchtaanval zelf en geef daarna een beschou-
wing aan de hand van de verschillende deelprocessen van het 
targetingproces. Het is duidelijk dat dit een voorbeeld is van de 
zogenaamde kinetische benadering. Mijn beschouwing is voorna-
melijk gebaseerd op open bronnen, vooral een artikelenserie in 
‘Der Spiegel’, en de eigen kennis van het NATO-targetingproces. 
Getracht wordt de operatie zo objectief mogelijk te beschrijven 
en bovendien zodanig dat de operationele veiligheid (operational 
security, afgekort opsec) niet in gevaar wordt gebracht. Voorts is 
het niet te voorkomen dat er veel Engelstalige (NATO-) terminologie 
en -afkortingen worden gebruikt en vanwege de Duitse media ook 
de nodige Duitse citaten. Daar waar nodig zal ik deze zo veel en 
zo goed mogelijk uitleggen. Ik sluit af met een korte beschrijving 
van de politieke consequenties en de gehouden onderzoeken, voor 
zover op dit moment afgerond.

‘DER FALL KUNDUS’

Op donderdag 3 september 2009 worden rond het middaguur 
op de route Pluto (Lines of Communication Pluto, afgekort LOC 
Pluto) van de grens van Tadzjikistan naar Kaboel in de omge-
ving van Angor Bagh (in de omgeving van Kundus) twee civiele 
Mercedes-tankautos, bestuurd door Afghaanse chauffeurs en ge-
vuld met brandstof bestemd voor de NATO-troepen, overvallen 

door ongeveer 25 bewapende Talibanstrijders. Daarna worden de 
chauffeurs gedwongen naar Charar Darreh te rijden. Aangekomen 
in de omgeving van het dorpje Yaqob Bai voert de smalle weg door 
een ‘doorwaadbare’ plaats in de Kundus-rivier. Bij de poging de 
rivier te doorschrijden rijden beide tankwagens zich (muur)vast, 
het is nu ongeveer 16:00 uur. Om 17:00 uur belt een Afghaanse 
medewerker van de Afghaanse geheime dienst (NDS) het Operati-
onal Coordination Centre Provincial (OCC-P) in Kundus op met het 
bericht over de overval op de beide tankauto’s. Het OCC-P is het 
tegenwoordige Afghaanse coördinatiecentrum van de provincie 
met alle civiele en militaire instanties, zie het artikel van de Maj 
Servaes Duijs in het afgelopen novembernummer van de Sinte 
Barbara. Dit OCC-P probeert na de ontvangst van het bericht alle 
relevante, civiele en militaire instanties te informeren, hetgeen 
enigszins moeizaam verloopt. 

Om ongeveer 18:00 uur komt een belangrijke Talibanleider op de 
locatie naar de vastgelopen tankauto’s kijken, constateert dat 
het een hopeloze situatie is en besluit dan de brandstof uit de 
voertuigen af te laten tappen, al dan niet met gedwongen hulp 
van de locale bevolking.

Rond 20:00 uur wordt uiteindelijk het Duitse kamp in Kundus 
geïnformeerd over de overval. Een Afghaanse informant belt per 
handy direct het operational center (opscen) van Taskforce 47 van 
de Duitse Special Forces (een soort van commandotroepen), het 
Duitse equivalent van de Nederlandse Taskforce 55 in Uruzgan, 
met het bericht van de overval. Het bericht dat de twee tank-
auto’s overvallen zijn op de hoofdweg naar Kaboel en nu naar het 
westen over de rivier worden gedirigeerd, wordt vervolgens direct 
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doorgegeven via de geëigende inlichtingen kanalen. Via verken-
ningen met behulp van luchtbeelden door vliegtuigen, eerst door 
een in de buurt aanwezige Amerikaanse B-1 bommenwerper en 
later door twee Amerikaanse F-15 gevechtsvliegtuigen worden 
rond 24:00 uur de gestolen tankauto’s teruggevonden. De bevel-
voerende commandant van het Duitse Provincial Reconstruction 
Team (PRT) in Kundus, de Duitse Kolonel Georg Klein, gaat na de 
ontvangst van dit bericht naar het opscen van de Taskforce 47 en 
laat zich informeren over de situatie. Daar, met een stafofficier 
van de Taskforce 47 en een onderofficier van de luchtmacht, een 
zogenaamde Assistant Air Liaison Officer (AALO), bestudeert hij de 
via het Rover-systeem de real-time ontvangen luchtbeelden van de 
locatie. Hierop is zichtbaar dat er zich vele personen (Taliban?) in 
de omgeving van de beide tankauto’s ophouden. Daarnaast heeft 
het opscen telefonisch contact met een Afghaanse informant op 
de grond direct bij de ontvoerde tankauto’s. 

Kolonel Georg Klein (DEU)

Op grond van al deze informatie besluit de kolonel het doel aan 
te vallen en wel met de voorhanden vuursteun in dit geval m.b.v. 
luchtsteun (Close Air Support, afgekort CAS) van de Amerikaanse 
F-15 vliegtuigen. Het is inmiddels in de zeer vroege ochtend van 
vrijdag 4 september (01:00 uur) als de Duitse onderofficier contact 
opneemt met het Air Support Operations Center (ASOC) met een 
verzoek voor CAS via de zogenaamde Time Sensitive Targeting (TST) 
procedure. De eerste vraag is om een grote ronde te draaien over 
het doelgebied, maar op de grootst mogelijke afstand om daarna 
het afwerpen van één of meer 500-pond bommen voor te bereiden. 
De Amerikaanse piloten verzoeken om eerst een duikvlucht over 
het doel te mogen maken en een zogenaamde “Show of Force”te 
demonstreren en daardoor de aanwezige personen af te schrik-
ken. Dit wordt door de kolonel beantwoord met ‘negative’. Hij 
geeft aan dat zowel de tankauto’s als de aanwezige personen het 
daadwerkelijke doel zijn. Daarna ontstaat er een korte discussie 
tussen het opscen en de piloten of er wel of geen civiele perso-
nen in de buurt zijn en of er eigen ‘Troops in Contact’ zijn. Het 
eerste wordt ontkennend beantwoord en het tweede bevestigend. 
Vervolgens vraagt de piloot om ca. 01:20 uur of er iets bekend is 
over de civiele (Afghaanse) chauffeurs. Het antwoord daarop is dat 
daar niets over bekend is. Vervolgens wordt er gesproken over de 
inzetmiddelen (wijze van bestrijding) die kunnen worden gebruikt. 
Nogmaals wordt er door de piloten een bevestiging gevraagd of er 

alleen vijandelijke voertuigen en vijandige personen bij het doel 
aanwezig zijn. Dit wordt bevestigend beantwoord (01:30 uur). 
Intussen wordt er door de piloten nog contact gezocht met het 
hogere (luchtmacht)niveau, het zogenaamde Combined Air Opera-
tions Center (CAOC) in Udeid, Katar, dit lukt echter niet. Tenslotte 
wordt besloten (01:45 uur) het doel aan te vallen met twee (GPS) 
geleide 500-pond bommen van het type GBU-38, voor iedere tank-
auto één. Om 01:49 uur vindt dan de daadwerkelijk luchtaanval 
plaats, waarna zich twee grote vuurballen aftekenen en de beide 
tankauto’s in brand staan. De piloten vliegen nog een rondje over 
het doel en bevestigen dat de doelen zijn uitgeschakeld. Vervolgens 
meldt zich kort daarna de Afghaanse informant nog telefonisch en 
vertelt dat er bij de luchtaanval 70 personen zijn gedood onder 
wie een of meer commandanten van de Taliban. Hij herhaalt dat er 
geen burgerslachtoffers zijn gevallen. Om 01:56 uur wordt in het 
opscen van de Taskforce 47 de operatie beëindigd en het hogere 
niveau geïnformeerd: De twee tankauto’s zijn uitgeschakeld en 
56 Talibanstrijders zijn gedood. Het hogere niveau is in dit geval 
het Regional Command North o.l.v. een Duitse brigade-generaal. 
Tot zover de praktijk.

De gestolen tankauto’s na de luchtaanval

BESCHOUWING

In onderstaand schema is nogmaals de Targeting Cycle, zoals ver-
meld in het artikel van Lkol P. Yntema weergegeven. 

Deze targeting cycle is met name bedoeld voor het plannen (op 
de lange termijn) van de doelen en het afstemmen van alle re-
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levante middelen. Bij de luchtmacht bijvoorbeeld moet voor een 
Air Tasking Order (ATO) alle informatie minimaal 72 uur van te 
voren bekend zijn. In de Kundus case gaat het om het bestrijden 
van een gelegenheidsdoel, dat onverwacht ontstaat en waarvoor 
in iedere ATO een bepaalde hoeveelheid zogenaamde ‘Immediate 
CAS’ wordt gereserveerd. Deze Immediate CAS is onmiddellijk ter 
beschikking als de situatie daarom vraagt. Daarom wordt in deze 
beschouwing op sommige punten van de hieronder beschreven 
procedure afgeweken. 

 
Richtlijnen van de Commandant
Alle planning begint met de richtlijnen van de commandant. In 
dit geval waren er geen directe richtlijnen en doelenlijsten voor 
de genoemde operatie beschikbaar, omdat dit doel zich als een 
gelegenheidsdoel aanbood. Er was wel een beperkende voorwaarde 
van General Stanley McChrystal, toen net aangetreden als COMISAF, 
van kracht. COMISAF had een Directive uitgevaardigd (juli 2009) 
waarin hij benadrukt dat bij luchtaanvallen collateral damage 
(bijkomende schade) zoveel mogelijk moet worden voorkomen en 
met name het voorkomen van burgerslachtoffers. De Amerikanen 
hadden daar zelf in de afgelopen periode de nodige problemen 
mee gehad, vooral door de lokale en internationale mediaophef 
die daarover ontstond.

DEELPROCESSEN

SELECT
 1. Selectie van het doel. Zoals beschreven in deze case deed 

dit doel zich voor als een gelegenheidsdoel. In eerste in-
stantie ging het over twee gestolen brandstofauto’s, maar 
vervolgens werd dit beschouwd als een directe bedreiging 
voor het Duitse kamp in Kundus. De tankauto’s zouden 
door zelfmoordenaars als rijdende bommen kunnen worden 
bestuurd om een directe aanval op het kamp Kundus of 
andere Duitse checkpoints uit te voeren. Deze techniek was 
in het verleden al in de Kandahar toegepast. Bovendien 
was via Duitse inlichtingenbronnen (Bundes Nachrichten 
Dienst, afgekort BND) reeds gewaarschuwd dat dit ook in 
de nabije toekomst in het gebied van verantwoordelijkheid 
(Area of Responsibility, afgekort AOR) van de Duitsers zou 
kunnen gebeuren;

 2. Selectie van de bestrijdingslocatie. Eerst kwam de melding 
van de gestolen tankauto’s binnen zonder dat men wist 

waar deze voertuigen zich bevonden. Vervolgens werd 
dit via de geëigende inlichtingenkanalen doorgegeven, 
waarna een gerichte zoekactie kon plaatsvinden en ten-
slotte werden de vastgereden tank auto’s gevonden. Zie 
verder de beschrijving van de input, de uitvoering en het 
management van het zogenaamde Intel Collection Proces 
(ICP) in de beschouwing;

 3. Vaststelling van Targeting Selection Standards. Hierbij 
wordt in de planning vastgesteld aan welke criteria een 
doel moet voldoen om als doel in de targetlijst te worden 
opgenomen. Bovendien worden dan de bijzonderheden 
zoals oppervlakte, hardheid van het doel enz. vastgesteld. 
Aangezien we hier over een gelegenheidsdoel praten is dat 
hier niet direct van toepassing;

 4. Vaststellen van Inlichtingen- en Battle Dammage As-
sessment (BDA)- behoefte. Ook dit is een typische plan-
ningsbehoefte die voor een gelegenheidsdoel moet worden 
afgedekt met de beschikbare inlichtingen capaciteit en 
capaciteit voor BDA. In zijn algemeenheid valt hierbij te 
denken aan bijvoorbeeld de verschillende UAV’s (Unmanned 
Aerial Vehicles) als de Rapier, drones of luchtverkenning 
door de verschillende types beschikbare vliegtuigen. In 
deze case wordt met name de inlichtingencapaciteit van 
de beschikbare vliegtuigen gebruikt;

 5. Input in het Information Collection Proces (ICP). In dit 
planningsdeel wordt de prioriteitsstelling, afstemming en 
inzet van alle beschikbare inlichtingenmiddelen gereali-
seerd, voor deze case van minder belang;

 6. Ontwikkelen van de Effect Guidance Matrix (EGM).
  Dit is de feitelijke uitkomst van het totale planningspro-

ces, waarin alle aspecten in een matrix zijn opgenomen. 
Als eerste het doel dat moet worden bestreden (SELECT), 
vervolgens de inlichtingenmiddelen die het doel moeten 
opsporen (DETECT) en volgen (TRACK). Daarna de middelen 
die het doel moeten bestrijden, bijvoorbeeld vliegtuigen, 
artillerie of commandotroepen (DELIVER) en het beoogde 
effect (EFFECT) dat moet worden bereikt, zoals gevangen 
nemen, neutraliseren of vernietigen. Tenslotte wordt 
aangegeven welke (inlichtingen)middelen moeten worden 
gebruikt voor de BDA (ASSESS);

Nogmaals, al deze processen zijn gekoppeld aan een (langdurige) 
planningsfase met een minutieuze besluitvorming vooraf. Als 
het doel daadwerkelijk aangevallen gaat worden ontstaat er een 
nieuwe situatie, waarbij de commandant en alle stafsecties (op 
de verschillende niveaus) opnieuw direct en zeer nauw worden 
betrokken en waardoor dus een nieuw besluitvormingsproces 
ontstaat. De Effect Guidance Matrix is dus geen spoorboekje dat 
vanzelf afgedraaid wordt.

DETECT
 7. Uitvoeren van het Intel Collection Plan (ICP). Zoals al in 

punt 2 en 5 beschreven wordt hierin de behoefte om in dit 
geval de gestolen tankauto’s op te sporen opgenomen en 
vervolgens afhankelijk van het gebied waar gezocht moet 
worden de verschillende beschikbare inlichtingenmiddelen 
hierop gefocussed. In dit geval had de Duitse commandant 
eventueel eigen opsporingsmiddelen kunnen inzetten, hij 
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beschikt over eigen drones (LUNA). Hiervoor heeft hij niet 
gekozen, maar gebruik gemaakt van andere (Amerikaanse) 
inlichtingenmiddelen zoals luchtverkenningen door vlieg-
tuigen met het Rover-systeem waarmee zogenaamde real 
time beelden (een soort directe televisiebeelden in zwart-
wit) naar een commandopost kunnen worden gestuurd. Uit-
eindelijk worden dan ook met deze middelen op 3 september 
om 24:00 uur de gestolen tankauto’s teruggevonden.

TRACK
 8. Management van het ICP. Vervolgens begint dan het volgen 

van het doel wat ook m.b.v. Amerikaanse vliegtuigen en 
het Rover-systeem geschiedde. In dit geval was het doel 
inmiddels niet meer mobiel en dus relatief eenvoudig 
Tenslotte meldde zich ook een Afghaanse informant per 
telefoon op locatie, vlak bij de gestolen tankauto’s, die 
directe (eigen) visuele informatie doorgaf.

DECIDE
 9. Dan begint het belangrijkste proces namelijk de daadwerke-

lijke besluitvorming om het doel aan te vallen. Ik vind het 
merkwaardig dat dit proces DECIDE niet in het bovenstaande 
schema is opgenomen, zeker omdat zoals ik in punt 6 al 
beschreef dat als men tot de uitvoering overgaat er altijd 
een nieuw besluitvormingsproces plaatsvindt, waarbij de 
commandant een nadrukkelijke rol speelt. Voor belangrijke 
doelen waarbij het belang en de snelheid voorop staan 
kent de NATO een zogenaamde Time Sensitive Targeting 
procedure, waarbij alles moet wijken om dit doel zo snel 
als mogelijk te bestrijden. De commandant, in dit geval Kol 
Klein, neemt om omstreeks 00:45 het besluit het doel aan 
te vallen. Daarbij heeft hij altijd twee dingen vanuit het 
Humanitair- en Oorlogsrecht in zijn achterhoofd, namelijk 
de militaire noodzakelijkheid en de proportionaliteit van 
deze operatie. De militaire noodzakelijkheid is al beschreven 
in punt 1 en de proportionaliteit is een afweging die de 
commandant op dat moment ter plaatse maakt op grond 
van de hem bekende factoren. Daarnaast is de commandant 
gebonden aan de zogenaamde Rules of Engagement (ROE’s) 
voor deze operatie opgesteld door COMISAF. Zonder de opsec 
geweld aan te doen is het aannemelijk dat in deze ROE’s iets 
staat over self-defence of zelfs over extended self-defence. 
Met de motivering dat de tankauto’s met brandstof en de 
aanwezige Taliban ter plaatse een directe bedreiging kun-
nen vormen voor het Duitse kamp in Kundus wordt hieraan 
voldaan. Deze inschatting wordt ook onderbouwd door 
informatie van de Duitse Inlichtingen Dienst (BND). Tot 
zover de legitimiteit om het doel aan te vallen.

Vervolgens ontstaat discussie en besluitvorming over hoe en met 
welke (doelbestrijdings)middelen het doel aan te vallen. Zelf 
heeft Kol Klein nauwelijks middelen ter beschikking. Zijn Quick 
Reaction Force (QRF) is niet op locatie beschikbaar, maar bevindt 
zich een flink eind uit de buurt (te lange reactietijd) en deze 
QRF heeft bovendien deze middag al een actie uitgevoerd en is 
bezig met recuperatie. Artillerie (PzH 2000) heeft hij niet tot zijn 
beschikking, deze zijn pas onlangs in juni 2010 in het inzetgebied 
ontplooit. Bovendien beschikt hij niet zoals Nederland over eigen 

gevechtshelikopters of eigen gevechtsvliegtuigen, maar heeft 
hij alleen transporthelikopters (CH-53) ter beschikking. Over de 
Duitse commando troepen (Taskforce 47) heeft hij (waarschijnlijk) 
geen zeggenschap en deze zijn mogelijk ook niet in de buurt. 
Daarom blijft er gezien de tijdsdruk niet anders over dan een 
beroep te doen op de aanwezige Close Air Support van COMISAF. 
Hiertoe laat hij zijn AALO contact opnemen met het ASOC met 
het verzoek hierover de beschikking te krijgen. In deze case is 
voor mij niet duidelijk of deze CAS op voorhand al beschikbaar 
was of op het verzoek van Kol Klein naar hem werd gedelegeerd. 
Uiteindelijk blijken er Amerikaanse F-15’s in de omgeving te 
zijn en heeft Kol Klein toestemming deze F-15’s in te zetten en 
het doel aan te vallen. Daarvoor kan hij dan vanuit het Duitse 
opscen (via zijn AALO) rechtstreeks contact opnemen met de 
Amerikaanse piloten. Wat opvalt in deze besluitvormingsprocedure 
is dat Kol Klein zich niet laat ondersteunen door een juridisch 
adviseur en een media adviseur of Press en Information Officer, 
wat bij dit soort (TST) procedures binnen NATO wel gebruikelijk 
is. Mogelijk dat hij daar niet de beschikking over had of deze 
niet wilde gebruiken.

Tenslotte begint de besluitvorming om hoe het gewenste effect 
te bereiken. Hier tekent zich een verschil van inzicht af tussen 
de Amerikaanse piloten en Kol Klein. De piloten willen eerst laag 
over het doel vliegen en vervolgens het doel bombarderen. kol 
Klein wil een directe aanval zonder waarschuwing voor de aan-
wezige personen en de tankauto’s. In deze discussie wordt tevens 
gesproken of er burgers in de directe nabijheid zijn, bijvoorbeeld 
de Afghaanse chauffeurs of belangstellenden. Door Kol Klein wordt 
hierop ontkennend geantwoord. Overigens is de aanwezigheid van 
burgers in de directe omgeving van het doel een reden om de 
gehele TST procedure af te breken. Dan volgt er een discussie of 
er eigen troepen in direct contact en/of gevecht zijn met deze 
Taliban. Hierop wordt bevestigend geantwoord en vermeld dat er 
eigen troepen in direct contact met de vijand zijn (?). Feitelijk 
is er alleen een Afghaanse informant, die als betrouwbaar wordt 
ingeschat, in de directe omgeving. Uiteindelijk wordt er besloten 
dat er zonder voorwaarschuwing twee geleide 500-pond bommen 
op de doelen worden afgeworpen. Bij dit soort operaties heeft 
de piloot altijd het laatste woord of hij de bom afwerpt of niet. 
Interessant is om te zien hoe internationaal de vuursteunketen is. 
Te beginnen met twee doelopsporingsmiddelen; de Amerikaanse 
luchtverkenning (electronisch m.b.v. ROVER) en de Afghaanse 
informant, de commandant  -een Duitse kolonel die vanuit het 
opscen van de Duitse Taskforce 47 de operatie leidt - en tenslotte 
weer de Amerikaanse vliegtuigen die het doel bestrijden.

DELIVER
 10. Aangrijpen van het doel. Zoals hierboven beschreven zijn 

het uiteindelijk de Amerikaanse vliegtuigen die m.b.v. GBU-
38 bommen het doel bestrijden. GBU-38 is een geleide bom 
die behoort tot de familie van Joint Direct Attack Munition 
(JDAM). Eigenlijk is deze bom gebaseerd op de oude MK 
82, ‘domme’ bom, waarop een kit met stuurvlakken en 
Global Positioning System (GPS) besturing is ingebouwd. 
Het gewicht is 500 pond / 227 kg en heeft een Circular 
Error Probable (CEP) van kleiner dan 13 meter (afhankelijk 
van de nauwkeurigheid van het GPS).
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GBU-38

ASSES
 11. Uitvoeren van de doel evaluatie (Battle Damage Assess-

ment). Door de Amerikaanse vliegtuigen wordt na het 
afwerpen nog een rondje over het doel gevlogen en is ook 
via het ROVER systeem te zien dat het doel is vernietigd, 
wat ook wordt gemeld aan de hogere niveaus. Daarnaast 
is er de telefonische melding van de Afghaanse informant 
over het aantal slachtoffers en de bevestiging dat er al-
leen Taliban gedood zijn. Einde Actie. Het hogere niveau 
is in dit geval het Regional Command North, die op haar 
beurt weer twee hogere commandanten moet informeren. 
In de eerste plaats is dit in de operationele lijn het HQ 
ISAF in Kaboel. Verder is dat in de nationale (Duitse) lijn 
het Einsatzführungscommando in Potsdam (Geltow). 

Nogmaals beide uitgebrande tankauto’s

DE GEVOLGEN

De gevolgen van deze aanval zullen enorm zijn, zowel militair 
als politiek. In de navolgende chronologie zal ik de belangrijkste 
feiten verwoorden.

VRIJDAG 4 SEPTEMBER. In de vroege morgen, locale tijd, begint 
het ISAF-hoofdkwartier in Kaboel met haar gebruikelijke ritme van 
ochtendbriefings en –meetings. Al snel is duidelijk dat er in Kundus 
iets bijzonders is gebeurd. Via de Arabische zender Al Jazeera wordt 
bericht over een ISAF luchtaanval bij Kundus, waarbij meerdere 
doden zijn gevallen, zowel Taliban als burgerslachtoffers. Als eerste 
wordt om 07:45 uur door het HQ ISAF de Duitse Commandant van 
het Regional Command North, een Duitse brigade-generaal, via een 
Video Telephone Conference (VTC) gebeld om tekst en uitleg te 
geven bij de 60 doden. Deze vertelt dat hij zelf net op de hoogte 
wordt gebracht van de luchtaanval.

Om 10:00 uur krijgt het Duitse kamp in Kundus bezoek van de 
Gouverneur van de provincie, Mohammed Omar. Deze betuigt 
zijn dank voor de luchtaanval van de afgelopen nacht en brengt 
geschenken en een brief met de bevestiging dat er alleen Tali-
banstrijders zijn gedood.

Later op de morgen wordt door het Ministerie van Defensie in Duits-
land een persmededeling uitgegeven waarin gesproken wordt over 
een succesvolle actie tegen opstandelingen in de omgeving van 
Kundus en die vermeldt dat er geen burgerslachtoffers zijn gevallen.

Diezelfde middag wordt er op het hoofdkwartier Kaboel een eerste 
onderzoekscommissie (Incident Action Team) geformeerd o.l.v. 
de Britse Air-commodore Paddy Teakle, die dezelfde dag nog 
naar het Duitse AOR in Kundus vliegt. Opvallend is dat met deze 
onderzoekscommissie een in Kaboel aanwezige reporter van de 
Washington Post (WP) meevliegt. De commissie wordt ontvangen 
door Kol Klein en ter plaatse direct gebrieft over de hele operatie. 
De WP reporter is daarbij de gehele tijd aanwezig. De vraag of er 
burgerslachtoffers zijn gevallen wordt door de kolonel ontkennend 
beantwoord. De vraag of er al grondtroepen naar het getroffen 
gebied zijn gestuurd, wordt eveneens ontkennend beantwoord. 
Reden hiervoor is dat de situatie ter plekke te gespannen zou zijn. 
Er heeft dus geen nadere BDA plaatsgevonden.

ZATERDAG 5 SEPTEMBER. Het Incident Action Team vliegt met 
helikopters over het getroffen gebied, maar stapt wederom om 
veiligheidsreden niet uit. Nog steeds is daar de reporter van de WP 
bij. Daarnaast bezoekt het onderzoeksteam het lokale ziekenhuis in 
Kundus. De verhouding tussen het onderzoeksteam en de Kol Klein 
verslechterd duidelijk en wordt nog meer gespannen als blijkt dat 
COMISAF, Gen McChrystal nog op deze middag langs wil komen om 
poolshoogte te nemen. Gen McChrystal wil bovendien ook het ge-
troffen gebied persoonlijk bezoeken. Ondanks alle Duitse bezwaren 
wil COMISAF het gebied te voet bezoeken. En dus verplaatst zich 
aan het eind van de middag een grote militaire colonne naar de 
oever van de rivier de Kundus. Daar stapt Gen McChrystal uit en 
waadt tot kniehoogte tot aan de getroffen voertuigen. Alles nog 
steeds in het bijzijn van de reporter van de WP. Vervolgens wordt 
door COMISAF ook een bezoek gebracht aan het lokale ziekenhuis. 
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Terug in het kamp Kundus wendt Gen McChrystal zich tot de aan-
wezige pers en verklaart, zonder terugkoppeling met de Duitse 
commandant, dat er mogelijk burgerslachtoffers zijn gevallen. 
’s Avonds schrijft de reporter van de WP zijn eerste artikel, dat 
op 6 september verschijnt met de kop: “Besluit voor luchtaanval 
Afghanistan gebaseerd op één informant”. In dit artikel wordt voor 
het eerst melding gemaakt van 125 slachtoffers, vastgesteld door 
het onderzoeksteam, waarvan tenminste 24 slachtoffers niet tot 
de Taliban behoorden.

Gen McChrystal bij zijn bezoek aan de plaats van de luchtaanval

Burgergewonde in het locale hospitaal in Kundus

ZONDAG 6 SEPTEMBER. Op 6 september wordt het onderzoeks-
rapport, 27 pagina’s lang, door Commodore Teakle afgerond en 
aangeboden aan COMISAF. Het rapport heet “CIVCAS-Event, 4 
september 2009”. CIVCAS betekent hier Civilian Casualties of 
burgerslachtoffers. In het rapport staat dat er een groot aantal 
opstandelingen is gedood, maar dat er ook burgers zijn gewond 
en er burgerdoden zijn gevallen.

Duitsland zelf is op dat moment bezig zich voor te bereiden op de 
Bondsdag (Parlements)-verkiezingen van zondag 27 september. 
Daarom zijn alle Ministers en Kamerleden op verkiezingstournee. 
Bovendien staat Afghanistan niet prominent op de (verkiezings)
agenda en dat wil men, de grote partijen, graag zo houden. Op 
deze zondag verklaart de Minister van Defensie dr. Frans Josef Jung 
in een interview met het boulevardblad Bild dat volgens de hem 
voorliggende informatie bij de luchtaanval bij Kundus door een 
Amerikaans vliegtuig alleen terroristische Taliban is gesneuveld.

De toenmalige Minister Van Defensie dr. F.J. Jung

Er ontstaat dus een tegenspraak tussen wat COMISAF vindt en wat 
de Duitse MinDef verklaart. Ook in de pers worden steeds meer 
vragen gesteld over burgerslachtoffers.

DINSDAG 8 SEPTEMBER. Gen McChrystal stelt een nieuwe, formele 
onderzoekscommissie in om de luchtaanval bij Kundus verder te 
onderzoeken. Genm Sullivan (CAN) van HQ ISAF wordt het hoofd 
van het onderzoeksteam.

In de Bondsdag houdt Bondskanselier Merkel op dezelfde dag een 
rede waarin zij reageert op de luchtaanval en waarin zij bericht 
dat daarbij veel mensen het leven hebben verloren. Tevens dat 
er tegengestelde berichten zijn over burgerslachtoffers, waarbij 
zij aangeeft dat ieder onschuldige dode in Afghanistan er een te 
veel is.

13 SEPTEMBER. Het nieuwe onderzoeksteam neemt het onderzoek 
voortvarend ter hand in Kaboel, Kundus en Bagram (US luchthaven 
in Afghanistan). Dit onderzoek zal enige tijd (dagen/weken) in 
beslag nemen.

28 OKTOBER. Het NATO-Onderzoek is klaar en wordt via de hiërar-
chieke lijn aangeboden en ook aan het Ministerie van Defensie in 
Duitsland. Het onderzoek is 500 pagina’s lang en heeft de restrictie 
“NATO-SECRET For Official Use Only”. Dit is voor zover ik kan zien 
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het enige onderzoek dat niet openbaar of naar de pers gelekt is. 
Inmiddels zijn in Duitsland de verkiezingen voorbij. De (voorma-
lige) Minister van Defensie dr. J.F. Jung is nu Minister van Sociale 
Zaken geworden. Nieuwe Minister van Defensie is de in Duits-
land snel opkomende politieke ster, dr. Karl-Theodor Freiherr zu  
Guttenberg. Hij maakt over het NATO-onderzoek zijn assessment en 
ondanks alle commentaar over zaken die niet goed zijn verlopen 
is zijn eindconclusie: “militärisch angemessen”, wat hij later ook 
zo met de pers communiceert. Inmiddels heeft hij ook via de pers 
(o.a. de Bild-Zeitung) de tot dan toe de voor onmogelijk gehouden 
beschrijving “Kriegsähnliche Zustanden” gebruikt voor de situatie 
voor het Duitse AOR in Afghanistan.

De nieuwe Minister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenberg 
(links op de foto)

25 NOVEMBER. In de pers (Bild-Zeitung) duikt een verslag op 
dat gemaakt is door de Duitse Militaire Politie (Feldjäger) van 4 
september op de locatie van de luchtaanval en waarin reeds sprake 
is van mogelijke burgerslachtoffers en waarbij de Feldjäger ook 
gewonde burgers hebben bezocht in het lokale ziekenhuis. Delen 
uit dit verslag zullen op 26 november door de Bild-Zeitung worden 
gepubliceerd. Het voornoemde verslag is niet bekend bij de nieuwe 
Minister zelf, maar mogelijk wel bij zijn staf en ondergeschikten. 
Deze (mis)informatie, ook in Duitsland een politieke doodzonde, 
leidt tot grote ophef binnen het Ministerie van Defensie en de 
Staatssecretaris van Defensie, P. Wichert, en de Generalinspector, 
de hoogste Duitse generaal, Gen W. Schneiderhan, worden gemaand 
hun ontslagbrief te schrijven en per direct ontslagen. Op 27 No-
vember volgt vervolgens het aftreden van de voormalige Minister 
van Defensie dr. F.J. Jung. Bij de publicatie op 26 november in de 
Bild-Zeitung wordt bovendien een video van de luchtbeelden (van 
het Rover-systeem) van de aanval door de F-15 vliegtuigen online 
gezet, inclusief de ontploffing van de bommen (!).

Op 3 DECEMBER richt de nieuwe Minister van Defensie zich tot de 
Bondsdag en meldt dat hij een nieuwe beoordeling heeft gemaakt 
over de luchtaanval bij Kundus: Ofschoon Kol Klein naar beste eer 
en geweten heeft gehandeld, is het in het huidige, objectieve 
perspectief (een variant op ‘met de kennis van nu’) met alle nu 
voorliggende documenten “nicht angemessen”.

Tenslotte vinden er in 2010 in Duitsland nog drie vervolgonder-
zoeken plaats naar wat in de pers wordt genoemd: “Die tödlichste 
Operation deutscher Militärs seit dem Zweiten Weltkrieg”.

1. Een politiek onderzoek door de Bondsdag zelf naar alle feiten de  
 luchtaanval bij Kundus betreffende. Dit onderzoek is op dit 
 moment nog niet afgerond en gaat vooral over de politieke  
 verantwoording en over wie op welk moment wat wist;
2. Een vervolging door het Openbaar Ministerie (Bundesverf- 
 assungsgericht in Karlsruhe) naar het handelen Kol Klein. Het  
 onderzoek is in april 2010 afgerond en Kol Klein wordt vrijge- 
 sproken van vervolging. De motivatie is dat Kol Klein geen  
 overtredingen heeft begaan tegen het Humanitaire- en Oorlogs- 
 recht (Volkenrecht) en geen strafbare handelingen heeft  
 gepleegd in het kader van het algemeen strafrecht;
3. Een disciplinair onderzoek door het Ministerie van Defensie  
 zelf. Ook hier wordt Kol Klein vrijgesproken van alle vervolgingen.

EPILOOG

Wat begon als een praktijkcase van Targeting leidde tot vergaande 
politieke consequenties. In de beschrijving van de case heb ik aan-
gegeven wat er daadwerkelijk is gebeurd en hoe e.e.a. te koppelen 
is aan de theorie van targeting. V.w.b. het targetingproces is het 
voor mij duidelijk dat het deelproces DECIDE nadrukkelijk aan het 
schema moet worden toegevoegd. Vervolgens heb ik beschreven 
wat de gevolgen van de luchtaanval in Duitsland waren, zowel 
militair als politiek, met vergaande consequenties. De invloed 
van de media zowel lokaal (Al Jazeera), nationaal (Bild-Zeitung 
en Der Spiegel) als internationaal (o.a. Washington Post) speelt 
een enorm grote rol. Uit de case kunnen (en zullen) veel lessons 
learned (identified) worden getrokken.

Duitsland lijkt daarbij door hetzelfde (versnelde) proces te gaan 
dat Nederland na de Srebenica enquête, val van het demissionaire 
kabinet Kok, en de zaak Eric O, langdurige vervolging en uiteinde-
lijke vrijspraak door het Openbaar Ministerie, heeft doorgemaakt. 

Het wordt aangeraden het oorspronkelijke artikel uit Der Spiegel 
te lezen en dit waar nodig van de politieke gekleurdheid en de 
gebruikte waardeoordelen te ontdoen. Ook op de website van 
Wikileaks kunnen brondocumenten o.a. het Duitse “Untersuchungs-
bericht zum, Close Air Support Kundus” 4 september 2009 en de 
factsheet van de luchtaanval zelf worden gelezen.

Mocht u nog vragen hebben over dit artikel, of een commentaar wil-
len geven, de redactie van Sinte Barbara staat open voor uw reacties 
en mogelijk dat we daar in een volgend nummer op terugkomen.

Lkol b.d. Henk van Rijssen

Bronnen- en Literatuurlijst:
- Artikel Der Spiegel: www.spiegel.de: Zoekbegrip: ‘Ein deutsches  

 Verbrechen, Hoofdartikel ook als PDF beschikbaar, 01022010, Spiegel nr 5;

- Bild-Zeitung: www.bild.de: Zoekbegrip Kunduz, inclusief video van de  

 luchtaanval zelf;

- Boek: UNTER BESCHUSS, Warum Deutschland in Afghanistan scheitert, Marc  

 Lindemann, Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2010;

- Artikel Washington Post: Sole Informant Guided Decision on Afghan Strike,  

 6 sept 2009, Rajiv Chandrasekaran;

- WikiLeaks: www.WikiLeaks.org: Factsheet 4 september, Untersuchungsbe- 

 richt zum Close Air Support Kundus vom 04.09.2009.



S i n t e  B a r B a r a5.18 S i n t e  B a r B a r a

GEScHIEDENIS EN TrADITIE

Tivadar Emile Spier, geboren 17 november 1916, diende in Neder-
lands-Indië bij het 6de Regiment Veldartillerie onder het inspirerend 
bevel van luitenant-kolonel L.H. (Lodewijk) Le Fèvre de Montigny 
en verwierf daar zijn Militaire Willemsorde.

Varry – zoals hij in het regiment bekend stond – had voordien al 
ruimschoots oorlog en bezetting meegemaakt. Hij kwam in 1938 
voor eerste oefening onder de wapenen als dienstplichtige en werd 
als vaandrig op 26 mei 1940 met groot verlof naar huis gestuurd. 
In de bezetting diende hij bij de Binnenlandse Strijdkrachten 
(Gewest 14, Zuid-Holland-Zuid, 2e Bataljon, 1e Compagnie) van 
september 1944 tot begin juli 1945. Hij vertrok toen naar Enge-
land voor verdere opleiding aan een “Officer Cadet Training Unit” 
en werd als reserve-tweede-luitenant ingedeeld bij het Wapen der 
Militaire Luchtvaart. Terug in Nederland volgde zijn indeling bij de 
1e Divisie “7 December” en met het MS Tegelberg, waarop ook het 
6e Regiment Veldartillerie voer, kwam hij in Indië aan. Varry werd 
ingedeeld bij een verbindingsdienst-detachement van de Divisie 
en toegevoegd aan 6 RVA. We waren uitgerust met een prima 
vuurmond - de “soldierproof” 25-ponder – maar het inschieten 
kostte enige tijd en het beweeglijke volkje tegenover ons was bij 
het uitwerkingsvuur dan vaak al aan de haal. Op voorstel van onze 
regimentscommandant kreeg het regiment (minus) – een afdeling 
werd aan de V Brigade (KNIL) toegevoegd – daarom bij de Eerste 
Politionele Actie een infanterie-bataljonsvak, het Soebangse in 
West-Java, toebedeeld. We behielden onze vuurmonden en leverden 
daarmee ook vuursteun zowel in het vak van onze 2de Infanterie 
Brigadegroep als daarbuiten. 

Maar Lodewijk zag meer in zijn toegevoegde verbindingsman. In ons 
nieuwe vak, dat zich uitstrekte van de Java Zee tot de bergketen 
halverwege de Indische Oceaan, meldden zich tal van Indonesiërs 
die graag bereid waren zich bij ons aan te sluiten. Voor een niet 
onbelangrijk deel waren dit ex-KNIL Menadonezen en Molukkers, 
maar ook Soendanezen en Javanen en zelfs een aantal overlopers 
van de tegenpartij sloten zich bij ons aan. Deze vrijwilligers werden 
onder leiding van Varry en zijn toegevoegd kader (dienstplichtig en 
OVW) geoefend, bewapend en ingedeeld in pelotons, of toegevoegd 
aan Veldpolitie en Ondernemingswacht. Zo beschikte het regiment 
over 250 man inheemse troepen, die ons  - op een uitzondering 
na – loyaal hebben gediend. Veel voordeel putte het regiment uit 
deze “Speciale Troepen van 6 RVA”: de “Groep Spier”. Het betekende 
niet alleen toegevoegde slagkracht, maar ook een belangrijke bron 
van inlichtingen in onze anti-guerrilla.

De inmiddels tot reserve-kapitein bevorderde Spier verrichtte met 
hulp van zijn 6 RVA-kader en zijn inheemse troepen een zodanige 
bijdrage aan de strijd, dat hem in februari 1950 de dapperheidson-
derscheiding de Bronzen Leeuw werd toegekend en in mei 1955 werd 

NAGEDAcHTENIS AAN ErEkANONNIEr lkOl T.E. SPIEr (rmWO 4), 
OVErlEDEN OP 17 jUNI 2010 

deze onderscheiding vervangen door zijn benoeming tot Ridder 4e 
klasse der Militaire Willemsorde. Ik citeer uit het betreffende KB:
“Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden 
van moed beleid en trouw als commandant van de afdeling “Speciale 
Troepen Groep Spier” in het tijdvak van Augustus 1947 tot medio 
1949 in West-Java …[waarbij] aan hem in het toenmalig territo-
riaal gebied van de 7 December Divisie de uitvoering van talrijke 
zuiveringsacties werd toevertrouwd. In de gedurende meer dan 2 
jaar door hem met grote onverschrokkenheid en initiatief rusteloos 
voortgezette zuiveringsacties wist hij in het Soebangse en daarbuiten, 
het bendewezen met aanzienlijke verliezen aan doden en wapens te 
bedwingen, waartegenover geringe verliezen aan eigen zijde stonden.

In het bijzonder onderscheidde hij zich:
door de bestorming onder zwaar vijandelijk vuur, aan het hoofd 
zijner afdeling op 24 Augustus 1948 van de Goenoeng Pogor nabij 
Kampong Tjisalak, op de top waarvan zich het versterkte hoofd-
kwartier van de bendeleider Pa Sawad bevond;
door op 27 Januari 1949 bij Kawoeganten Baroe een terroristen-
bende, de Vaga Merah, uiteen te slaan, waarbij de leider Majoor 
Rachman, het leven liet;
door in Februari 1949 bij Rantjanatjan een met enige honderden 
man ondernomen infiltratie van de Siliwangi Divisie met achterlating 
van vele doden en wapens beslissend te verijdelen.”

Bij een actie op 18 juli 1949 – ruim twee maanden na de Van Royen/
Roem Overeenkomst waarbij de Republikeinse regering terugkeerde 
naar Djokja, wapenstilstand en een Ronde Tafel Conferentie in het 
vooruitzicht werden gesteld - sneuvelde een inheems pelotons-
commandant. Een aantal van zijn soldaten koelde toen op zeer 
ruwe wijze hun woede op enkele lijken. Het leidde tot een klacht 
van het Nederlands-Indisch Binnenlands Bestuur. Mede gezien de 
wankele politieke situatie achtte regimentscommandant Le Fèvre 
het in belang van Spiers veiligheid gewenst – alhoewel het zeer 
afkeurenswaardig gebeuren geheel buiten hem om was geschied 
– hem, zeer tegen Spiers eigen zin, vervroegd naar Nederland te 
zenden. Onder het wakend oog van zijn regimentscommandant 
vertrok de teleurgestelde Varry uit Indië aan boord van het MS 
Zuiderkruis. In oktober 1949 terug in Nederland en eervol uit zijn 
functie ontheven, werd hem daar de Bronzen Leeuw toegekend. 
Maar het is tekenend voor Spiers instelling, dat hij zich ernstig 
zorgen maakte over het lot van zijn mensen, strijders tegen de 
Republiek, in een onafhankelijk Indonesië. Dit ondanks het feit 
dat ook binnen Staf-6 RVA hierover met hem al was nagedacht: Zij 
zouden worden heringedeeld bij Veldpolitie en Ondernemingswacht 
op andere eilanden en bij de Pasoendan-bataljons van West-Java. 

Varry zou Varry niet zijn, als hij zich daar zelf niet van wilde 
overtuigen; en terwijl het Regiment in december 1949 was terug-
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gekeerd in Patria, stapte Varry op 11 maart 1950 op het vliegtuig 
naar Indonesië als Inspecteur van de Dienst voor terug te zenden 
materieel. Daar constateerde hij dat inderdaad pelotons waren 
ingedeeld bij de Veldpolitie van Oost-Sumatra en bij andere dien-
sten, zelfs enkelen bij het Indonesische Leger (Tentara Nasional 
Indonesia, TNI), maar ook dat een aantal van zijn mensen die 
niet naar een ander eiland wilden gaan, was doodgeschoten. In 
zijn functie van materieelinspecteur kreeg Varry op een gegeven 
moment – 7 december 1950 - de opdracht een aantal loodsen in 
de Benedenstad van Jakarta te laten bewaken door een kleine 100 
man Ambonezen. Het was in zijn woorden “de kat op het spek 
binden”, want tegenover die loodsen was een bataljon van de TNI 
gelegerd.1) Via een rel in een cantine ontstond er een schietpartij 
en om de zaak in de hand te houden begaf Spier zich er persoonlijk 
heen onder hevig TNI-vuur en zich door talrijke versperringen 
worstelend. Toen het op zijn mensen gerichte vuur steeds hevi-
ger werd, formeerde hij een gevechtsgroep en ging over tot de 
aanval. Het legeringsgebouw van de tegenstander werd veroverd 
en de TNI sloeg op de vlucht. Spier werd voor de commanderend 
officier Nederlandse Troepen geleid en vertrok de volgende morgen 
wederom met het MS Zuiderkruis naar Nederland.” Hier werd de 
zaak geseponeerd, met dien verstande dat hij een aantekening 
kreeg “een actie [te hebben] gepleegd zonder toestemming der 
Commandant Nederlandse Troepen”.

Kapitein Spier werd weer ingedeeld bij het 1ste Regiment Ver-
bindingstroepen, maar hij zag andere mogelijkheden. Hij meldde 
zich aan voor het Nederlands Detachement Verenigde Naties, werd 
ingedeeld bij het Regiment van Heutsz en vertrok eind mei 1952 per 
vliegtuig naar Korea, waar hij in de tijdelijke rang van majoor de 
“Bronze Star Medal” der Verenigde Staten verwierf. Eind mei 1953 
keerde hij in Nederland terug waar hij overging in beroepsdienst en 
als kapitein werd aangesteld bij het Wapen der Infanterie. In rustiger 
vaarwater vervolgde hij zijn loopbaan en werd in april 1974 in de 
rang van luitenant-kolonel eervol ontslagen uit de militaire dienst.

Varry Spier was een zeer moedig man, een onvermoeibaar strijder, 
trots, een soldaat in hart en nieren. Zijn crematie vond in een 
beperkte familiekring plaats op 19 juni. Op de Nederlandse Vete-
ranen Dag 26 juni werd hem in de Ridderzaal en tijdens een korte 
plechtigheid in de Haagse Veteranen Sociëteit door voorzitter E.H. 
van Riel en luitenant-generaal T. Meines eer betoond. Tevoren was 
dit geschied op 23 juni door burgemeester J. van Aartsen tijdens 
de Haagse en op 25 juni wederom door generaal T. Meines op de 
Wassenaarse Veteranendag.

B. Bouman, Regimentsoudste-6 RVA

1) Interview met lkol b.d. T.E. Spier dd 5 juli 1996 te Den Haag.

In 1935 is de eerste brug over de Maas bij Cuijk gelegd t.b.v. de 
wandelaars. Uniek is echter dat deze brug op de donderdag voor de 
route Mook-Grave als op vrijdag voor de route Grave –Mook werd 
gelegd. Wellicht is hieruit het fenomeen “proefsluiting”ontstaan. 
De reden dat er een brug kwam bij Cuijk is er een die je niet direct 
zou verwachten. Logisch zou zijn geweest dat de pont teveel wan-
delaars (ruim 3000) zou moeten overzetten, met als gevolg veel te 
lange wachttijden. Echter de kranten uit die tijd vermeldden dat 
de pontbaas bij Cuijk (meer) geld van de NBvLO wilde ontvangen 
voor het overzetten van de wandelaars. De Bond wilde dit niet 
betalen en dreigde dan ook Cuijk als etappeplaats te schrappen. De 
gemeente Cuijk voelde zich als “buitenstaander” de dupe worden 
van dit conflict en zag al haar geplande activiteiten letterlijk in 
de Maas vallen. Daarom vroeg zij het Ministerie van Defensie (toen 

DE EErSTE BrUG IN 1935

Min. van Oorlog) haar medewerking te verlenen door een brug over 
de Maas te laten leggen, wat uiteindelijk dus gebeurde.

De eerste brug is gebouwd onder leiding van de luitenant der Artil-
lerie Bakker. Daartoe waren de pontonniers uit Dordrecht al oefenend 
op en langs de Maas richting Cuijk gekomen. Gedurende  het begin 
van de Vierdaagseweek werden de voorbereidingen getroffen om de 
brug zo snel mogelijk in te varen op donderdagochtend. Kolonel b.d. 
Engelbrecht, vóór de oorlog o.a. werkzaam als commandant van de 
Spoorwegtroepen en ná de oorlog actief dienend bij de Bouwdienst, 
daarnaast 33 maal succesvol tijdens de Vierdaagsemarsen, waar-
onder die van 1930 t/m 1938, verhaald: “Ja, ja,  de dikke Bakker 
legde toen de brug, ik kan me hem nog voor de geest halen. De 
Vierdaagsemarsen tot 1935 kan ik me ook nog goed herinneren; 
als we bij de waterkamp kwamen, legden we ons in het zonnetje 
langs de oever te rusten, wachtend op de terugkomst van de lege 
pont om ons over te zetten, heerlijk voor de voeten. In 1935 was 
dat heel anders. Ik was toen detachementcommandant van een 
peloton genisten. Mede dankzij de luitenant Bakker bereikten we 
dus veel vroeger de finish. Alles heeft zo zijn voor- en nadelen! 
Overigens, de latere generaal L.C. Dijkstra was als eerste genist 
van de K.M.A. die naar de pontonniers is gegaan, daarvoor waren 
dat altijd artilleristen”.

Overgenomen uit het boekje “50 MAAL BRUGSLAG ten behoeve van 
VIERDAAGSE IN CUIJK” door: Cor Knufman en Marcel de Raef, 1993
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Nederlands Artillerie Museum
Eperweg 149
8084 HE ‘t Harde, 
tel. 0525-657310
fax 0525-657311.

Website www.nederlandsartilleriemuseum.nl 

e-mailadres: 
NAM.artillerie.museum@mindef.nl

Bezoektijden: 
dinsdag t/m vrijdag: 13.30 tot 17.00 uur en op afspraak.

NEDErlANDS ArTIllErIE mUSEUm

Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde en de Luaverzameling in De Peel 
worden diverse artilleristische artikelen aangeboden. Een batig saldo 
komt ten goede aan de exploitatie van de exposities. Bestellingen 

ArTIllErIE ATTENTIES

NEDErlANDS ArTIllErIE mUSEUm       WWW.NEDErlANDSArTIllErIEmUSEUm.Nl 

kunnen worden gedaan via NAM.artillerie.museum@mindef.nl in ’t 
Harde of via museum.lua@rnla.mindef.nl in De Peel.

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

In de afgelopen twee maanden is er een aantal positieve ontwik-
kelingen geweest bij het NAM. Op 9 juli is de stand van zaken 
gepresenteerd m.b.t. de receptie en ontvangstruimte voor bezoekers 
aan de leden van de WTRA. Door kol art b.d. Jan Hemmes is uit-
eengezet welke inspanningen er de afgelopen ca. 9 maanden zijn 
verricht om dit resultaat te bereiken. Hij dankte het bestuur van 
het NAM voor het in hem gestelde vertrouwen en het mogelijkheid 
om zijn ideeën te verwezenlijken. De voorzitter van het NAM, kol 
art b.d. Fred Müller, bedankte onze “klusser” (en al zijn helpers) 
voor de vele initiatieven en de uitvoering. Bezoekers van het NAM 
kunnen er nu zelf kennis van nemen. De volgende uitdaging is 
de verbouwing en inrichting van de Korpszaal veldartillerie als 
ontvangst- en presentatieruimte. Sponsors voor deze zaal (of een 
andere ruimte in paviljoen 4; financieel of in natura) blijven van 
harte welkom. Ondertussen wordt er doorgewerkt om gebouw 215 
op de LbO te laten voldoen aan de eisen van de gebruikersmelding 
van de gemeente Elburg.

Op 12 juli ontving de manager van het NAM, dhr. Paul van Brakel, 
een bericht over de herijking van het certificaat ‘Geregistreerd Mu-
seum’. De Stichting Het Nederlands Museumregister heeft het NAM 
opnieuw het predicaat ‘Geregistreerd Museum’ verleend voor een 

VOOrUITGANG BIj HET NEDErlANDS ArTIllErIE mUSEUm

periode van 5 jaar. Deze blijft geldig tot 5 juli 2015. Een jaar voor 
het verstrijken van de geldigheid zal er opnieuw een uitnodiging 
komen voor herijking.

Op 18 juli zijn nabestaanden van degenen die zijn omgekomen 
bij het Mortiermijnongeval ontvangen bij de receptie en hebben 
een bezoek gebracht aan het Mortiermijnlokaal en de Stilteruimte 
ernaast. Daar ligt ook de Gedenklijst van Artilleristen die na 1950 
in actieve dienst zijn overleden. 

Onder leiding van lkol art b.d. Peter Otten wordt de expositie in het 
noordoostelijk deel van het gebouw steeds verder gecompleteerd 
en ingericht. De vorderingen in de lokalen waar de onderwerpen 
Vuurregeling, Commandovoering, Verbindingen, de Brigade- en 
Divisie-afdelingen, Opleidingen zijn duidelijk zichtbaar. De ruimte 
voor de Artilleriemeetdiensten is ook zover afgewerkt dat met de 
inrichting kan worden begonnen. Schroomt U niet om deze voort-
gang met Uw commentaar, kennis en ervaring te stimuleren. U bent 
van harte welkom.

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt
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ScHENkINGEN     

- Maj art b.d. J.G.J. van den Broeke: enkele onderscheidingen, een  
 borstzakhanger SROA; een schildje NRO; een tegel 1947-1950;  
 twee 8 mm filmpjes en een video: Münster-Lager 1962; diverse  
 foto’s SROA, documenten, landkaarten en stickers;
- Dhr. H. Zuidema: een DVD met tv-opnamen van de reportage over  
 de slag bij WONS (Friesland, mei 1940);
- Dhr. S. Hoekstra: diverse metalen modelfiguren “la Grande Armée’:  
 een huifkar met 4 paarden en 11 personen en diverse attributen;
- Dhr. B. Schoone: een Oorlogszakboekje toebehorend aan kap vsd  
 L. Kloek en een 4-tal akten van aanstelling (eveneens van L. Kloek);
- Dhr. J. van Vliet: een Herdenkingsboek ‘3-41 RVA in de tropen’ door  
 maj (R) art mr. J. van Binsbergen.

Alle schenkers worden bij deze nogmaals hartelijk bedankt voor hun 
bijdrage om het Artilleristisch erfgoed te completeren.

Heeft U nog voorwerpen en/of documentatie met een relatie naar 
Defensie en in het bijzonder naar de Artillerie en waarvan U afstand 
wenst te doen? In dat geval even bellen met 0525-657310, fax 
657311 of e-mail NAM.artillerie.museum@mindef.nl voor een 
afspraak om het af te leveren in ’t Harde om het op te laten halen.

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

Het Nederlands Artillerie Museum heeft in de afgelopen periode de 
volgende schenkingen mogen ontvangen.

- Dhr. R.R. van de Vlies: een meetinstrument voor een 25-ponder  
 inclusief kompas in foedraal;
- Stichting Regimentsverzameling Technische Troepen: een plaquette  
 van het Trompetterkorps der Artillerie;
- Elnt art bd J.S. Verhagen: een borstzakhanger SROA (met de beer),  
 een borstspeld 101 AMA, een zangbundel voor het Nederlandse  
 leger (kopie), een boek ‘Artillerievuur in de Tropen’ (herinne- 
 ringsboek 8 RVA), een jubileumuitgave 50 jaar meetafdelingen,  
 een ‘Handleiding ten dienste van de vooroefening bij den vrijwillige  
 Landstorm’ (1921), een voorschrift ‘Lessen van de Koreaanse Oorlog’  
 deel 1 (1952), een Voorschrift ‘Geweergevechten’ (1959), een boek  
 ‘Het militair strategisch denken in de Verenigde Staten en de Sovjet  
 Unie’;
- Aooi art b.d. Klok, d.t.v. Aoo art M. Ariaans: een tegel ‘Partners in  
 Peace’, site ’t Harde en een schildje OTCVUST, een schildje 19 Afdva  
 (Semper Auxilio, Tonnet Kazerne, diverse foto’s optreden Royal  
 Horse Artillery tijdens CHIO Rotterdam aug. ‘95;
- OTCVUST: 3 x eenheidsvlag OTCVUST;
- Kpl1 bd A. Bohnen (auteur): een exemplaar van zijn boek: ‘Veld- 
 artillerie III 14 RA’;

De oproepen over de borstzakhanger van de SROA zijn niet tevergeefs 
gedaan. In de afgelopen maand ontving het NAM maar liefst twee 
exemplaren (zie Schenkingen). 

INfOrmATIE GEVONDEN

Op de foto van de marketensters is een reactie ontvangen door adju-
dant b.d. Jan van der Steen. Hij berichtte mij dat het schieten met 
25-ponders t.b.v. waarnemersopleiding nog na 1985 is voortgezet tot 
1988 (mogelijk dus een verbeterde datum?) en achter de beide dames 
loopt op de achtergrond dhr. Jannes van Zalk met een dienblad.

Vrolijk vlaggen

Klassieke 
Nederlandse vlaggen

De Nederlandse Vlag, symbool van onze nationale eenheid, verdient een verzorgde uitstraling. Vrolijk vervaardigt 

onze driekleur van uiterst duurzaam materiaal dat licht-, water- en wasecht is. Wimpels geven een extra 

feestelijk accent. De Nederlandse welkomwimpels in zwaluwstaartvorm bij elke gelegenheid. Vrolijk maakt deze 

Nederlandse vlaggen en wimpels met de marine blauwe baan.

Onderscheidende kenmerken:

•    Uitgevoerd in geweven volpolyester scheepsvlaggendoek, de sterkste doekkwaliteit  
in de markt. Hiermee maakt Vrolijk het verschil versus andere nationale vlaggen uit 
breisels. 

•    Alle vlaggen zijn dubbelnaalds gezoomd en afgewerkt met broekingband, 
koord en bovenin een lus.

•   Meer dan aantrekkelijk geprijsd en in een kwaliteit die u van ons mag verwachten.

Marine blauw

Nederlandse vl
arin

Vrolijk vlaggen

www.vrolijk.nl
Vrolijk vlaggen
Treilerweg 65
2583 DB Scheveningen

Tel.: 070 - 3554 957 / 4168 282
Fax: 070 - 3060 497
Email: vlaggen@vrolijk.nl

Nederlandse vlaggen
Materiaal: Spunpolyester, een 100% geweven polyester 

scheepsvlaggendoek, 155 gr./m2. Rondom tweenaalds gezoomd, 

extra sterk.

N.B.: In authentieke uitvoering: banen aan elkaar gestikt d.m.v. 

kapnaden met garen in de kleur van de baan en dubbelnaalds 

gezoomd.

Afmetingen zijn verkrijgbaar in een marineblauwe uitvoering: 

een donkere blauwe baan onderin.

Informeer bij onze verkoopafdeling voor meer informatie of bestel via 

www.vrolijk.nl

Nederlandse welkomwimpels 
in zwaluwstaartvorm
Materiaal: Spunpolyester, een 100% geweven polyester 

scheepsvlaggendoek, 155 gr./m2. 

N.B. Authentieke uitvoering: banen aan elkaar gestikt d.m.v. 

kapnaden met garen in de kleur van de baan en dubbelnaalds 

gezoomd.

Compleet met ophanggarnituur (houten stok met knopjes, voorzien 

van ophangkoord).

Druk-en zetfouten zijn onder voorbehoud. Prijzen per stuk, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.. Geldig vanaf 1 januari 2007. 
Vrolijk houdt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.

Verkrijgbare afmetingen

Artikelcode Formaat Prijs in Euro incl. BTW

121112020 20 x 30 cm. 4,75

121112030 30 x 45 cm. 5,35

121112050 50 x 75 cm. 7,15

121112070 70 x 100 cm. 11,90

121112080 80 x 120 cm. 15,20

121112100 100 x 150 cm. 16,65

121112120 120 x 180 cm. 22,30

121112150 150 x 225 cm. 40,45

121112200 200 x 300 cm. 58,30

121112225 225 x 350 cm. 90,45

121112300 300 x 450 cm. 142,80

Verkrijgbare afmetingen

Artikelcode Lengte Prijs in Euro incl. BTW

121106250MB 30 x 250 cm. 25,60

121106300MB 30 x 300 cm. 27,40

121106350MB 30 x 350 cm. 32,15

121106500MB 30 x 500 cm. 46,40
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NOG NIET GEVONDEN

Na de oproep in de laatste Sinte Barbara is helaas nog geen reactie 
ontvangen over de groepsfoto met de twee M-109’s 

De foto met het instrument betreft de schenking van dhr Van de 
Vlies. Volgens hem is het een meetinstrument voor een 25-ponder 
dat is gebruikt door dhr Broekhuizen op de vm Kapluifel op het 
ASK. De schenking bestaat uit een rechthoekige leren koker aan een 
draagriem. In de koker een kompasnaald in een langwerpige koperen 
huis en een koperkleurige liniaal (ca. 20 cm lang en 5 cm breed) met 
twee  opklapbare vizieren, een waterpas en een stelschroef. Op de 
tas en de instrumentjes ontbreekt een benaming, type- aanduiding 
of stocknummer. 

Volgens anderen is het een (kaart)hoekmeetinstrument waarmee 
richting en afstand kon worden bepaald door functionarissen van 
Bureau Veiligheid, b.v. vanuit een van de uitzichttorens. Gaarne Uw 
commentaar.

NIEUWE INfOrmATIE GEZOcHT 2

Hierbij een nieuwe foto met een groep artilleristen (?) uit het archief 
van adjudant D. van der Meulen. Helaas zijn er niet meer details bekend 
en het NAM doet een beroep op Uw geheugen.

NIEUWE INfOrmATIE GEZOcHT 1

AllErlEI

Op 15 oktober 2010 vindt traditiegetrouw de pa-zeunavond plaats 
vanuit de KMA te Breda. Op deze avond zijn leden en oud-leden van 
Cadetten Wapenvereniging der Artillerie ‘De Artillerist’ in de gele-
genheid hun corpsfamilies in een informeel samenzijn te ontmoeten.

De avond zal beginnen met een ontvangst op het Kasteel van 
Breda, waarna aansluitend een diner in een restaurant elders in 
Breda zal plaatsvinden. Na het diner kunnen de corpsfamilies op 
eigen gelegenheid de gezelligheid van het diner voorzetten in de 
binnenstad. De pa-zeunavond is de ultieme gelegenheid om uw 

PA-ZEUNAVOND kmA

corpsfamilie weer eens te ontmoeten. Aan de avond zullen kosten 
verbonden zijn, die bekend zullen worden na het vaststellen van 
het uiteindelijke programma van de avond.

Inschrijven voor de pa-zeunavond kan per mail (j.verschoor.01@
nlda.nl) bij de secretaris van CWVA ‘De Artillerist’, cadet-sergeant 
J. Verschoor. Als u zich per mail heeft aangemeld, zult u een uit-
nodiging voor de avond ontvangen, met daarin verdere informatie.

J. Verschoor, secretaris
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Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps 

Contacten:
ROA p/a OTCVust
Postbus 1000, 8084 ZX ‘t Harde
Tel. (0525) 657539 of (0578) 691646
Website www.reunieorkestartillerie.tk
E-mail: roa@artillerie.nl 

rEÜNIE OrkEST ArTIllErIE TrOmPETTErkOrPS

Dit jaar heeft het ROA tot ieders genoegen weer deelgenomen aan 
het defilé tijdens de Nederlandse veteranendag op 26 juni in Den 
Haag. Tijdens het passeren van het erepodium waarop ZKH Prins 
Willem-Alexander het defilé afnam, werd door het ROA de Artillerie-
mars gespeeld en het eerste couplet van het Artilerielied gezongen. 
Iedereen ter plaatse en via de televisie heeft dit kunnen zien en horen. 
Op 3 juli werd een verrassingsoptreden uitgevoerd ten huize van Roel 

TErUGBlIk

en Marlies Hoksbergen in Soest vanwege de viering van hun gouden 
huwelijksjubileum. Deze geste werd zeer op prijs gesteld door het 
bruidspaar en de aanwezige gasten. 

Als U deze uitgave van Sinte Barbara leest is inmiddels ook op 14 au-
gustus de herdenking bij De Basis (voorheen BNMO-Centrum) te Doorn 
achter de rug. Het ROA verleende hierbij muzikale steun.

rEUNIE OrkEST ArTIllErIE TrOmPETTErkOrPS       WWW.rEUNIEOrkESTArTIllErIE.Tk

Het jaarprogramma van het ROA wordt ook gepubliceerd op onze 
website www.reunieorkestartillerie.tk. De laatste wijzigingen kunt U 
daar raadplegen.

Muziekrepetities op de Lkol Tonnetkazerne zijn gepland op: 9 oktober, 6 
november en 11 december 2010. De volgende optredens staan gepland 
bij de volgende evenementen:

BIjEENkOmSTEN, cONcErTEN EN OPTrEDENS VAN HET rOA IN 2010

11 september: Open Monumentendag op de LbO en reünie 19 Afdva  
  op de LTK te ’t Harde;
18 september: Reünie ATK50 op de Lkol Tonnetkazerne te ’t Harde;
24 september: Onthulling Indiëmonument in Wageningen;
10 oktober: Blazersensemble in de Hervormde kerk te Breukelen;
17 oktober: Blazersensemble in de Kerk aan Zee te Muiderberg;
6 november: Artilleriejaarconcert op de Lkol Tonnetkazerne te ’t  
  Harde.
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In juni hebben de vrienden van het ROA de nieuwsbrief ROA 2010 
ontvangen. Heeft U deze uitgave gemist, dan kunt U dat melden 
via roa@hetnet.nl. Een exemplaar ligt voor U gereed met een 

NIEUWSBrIEf rOA 2010

machtiging voor een donatie, die U ook kunt overmaken naar onze 
ING-rekening 816053 ten name van Stichting ROA te Harderwijk

In het kader van het 50-jarig jubileum van het ATK is een boek 
met deze titel samengesteld van ca. 100 pagina’s met veel foto’s, 
anekdotes, herinneringsitems en namen van oud-muzikanten van 
het ATK. Als auteurs staan Jaap Ouwehand en Jakob Brouwer (beide 
ROA-lid) vermeld die tekst en fotosamenstelling voor hun rekening 
hebben genomen. Het boek met vele herinneringen aan het Trom-
petterkorps der Artillerie 1960-2010 is in een beperkte oplage te 
koop via het ROA. U kunt het boek bestellen door overmaking van 

“WAT fOrSE mElODIE!”

€ 19,50 op giro 816053 t.n.v. Stichting ROA te Harderwijk o.v.v. 
reünieboek. U kunt het boek dan komen ophalen op de reünie of 
bij het artilleriejaarconcert. Toezenden kan ook, maar dan komen er 
verzendkosten bij en kost het boek € 25,00. Het boek “WAT FORSE 
MELODIE!” ‘Herinneringen aan het Trompetterkorps der Artillerie 
1960-2010’ is ook onder ISBN 978-90-9025553-8 via de betere 
boekhandels in de losse verkoop te koop tegen € 19,95.

Een reünie van oudgedienden van het ATK is gepland op zaterdag 18 
september 2010 in de Lkol Tonnetkazerne in ’t Harde. Ook partners, 
oud-leden van het TKBW en de Vrienden van het ROA zijn van harte 
welkom. Aanmeldingen via roa@hetnet.nl en door overmaking 
van € 15,00 per persoon op ING-nummer 816053 t.n.v. Stichting 
ROA te Harderwijk onder vermelding van Uw naam en adres en het 
instrument dat U bespeeld c.q. “vriend ATK”.

rEÜNIE ATk50

Het Artillerie Jaarconcert is gepland op zaterdag 6 november 2010 in 
de vm filmzaal van de Lkol Tonnetkazerne. Deze kazerne is gelegen 
aan de spoorlijn Harderwijk-Zwolle nabij NS-station ’t Harde. Mocht 
U gebruik maken van openbaar vervoer dan is het raadzaam U aan 
te melden via roa@hetnet.nl of telefoon 0341-420450 en wordt U 
daar opgehaald en teruggebracht. Ontvangst 14.30 uur met koffie/
thee. Aanvang concert 15.00 uur en einde ca. 17.00 uur.

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

ArTIllErIE jAArcONcErT 2010

Sponsor ALV 2010
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ArTIllErIE VETErANEN ASSOcIATIE

Secretariaat AVA

AVA p/a OTCVust

Postbus 1000, 8084 ZX ’t Harde

Tel.: 0525-658925 (S1 14 Afdva)

Fax: 0525-657336

E-Mail:  artillerieveteraan@gmail.nl 

Website: www.artillerieveteranen.nl

Bankrelatie: ABN nr 590398741

ten name van Stichting AVA te ‘t HardeARTILLERIE VETERANEN

            ASSOCIATIE

ArTIllErIE VETErANEN ASSOcIATIE       WWW.ArTIllErIEVETErANEN.Nl

Op 26 juni 2010 werd voor de 6e maal de Nederlandse Veteranen-
dag in Den Haag georganiseerd. Ook dit jaar werd door de AVA 
deelgenomen met een detachement van artillerieveteranen. Als 
banierdrager trad op wmr art b.d. Bert Vrij (43 RVA). Ondanks de 
warmte bleven de Indiëveteranen keurig in het gelid. Bij deze een 
oproep aan de jongere garde om de aflossing voor te bereiden en 
zich voor het defilé bij de AVA aan te melden. 

Naast het detachement hebben ook diverse artilleristen gebruik 
gemaakt om mee te rijden op de oude militaire voertuigen of op 
de tribune plaats te nemen.

Detachementcommandant AVA, lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

ArTIllErIE VETErANEN ASSOcIATIE

Als komende evenementen staan in de planning:

• 3 september: Reünie 7 AVA op de Legerplaats bij Oldebroek.
 Informatie en aanmelding: tvda@veteranen.nl 
• 4 september: Herdenking Nationaal Indië Monument in Roermond. 
 Informatie via www.nim-roermond.nl.
• 4 september: Reünie 41 Afdva op de Legerplaats bij Oldebroek. 
 Informatie en aanmelding: www.41afdva.nl ; 
 secretariaat reunie@41afdva.nl. 
• 11 september: Reünie 19 Afdva op de Lkol Tonnetkazerne. 
 Informatie en aanmelding via www.19afdva.nl.

ArTIllErIE AGENDA 2010 (BIjGEWErkT TOT 4-08-2010)

• 16 september: Reünie 7 Afdlua (NNG) op Luchtmachtbasis De Peel.
 Informatie en aanmelding: www.biak.nl .
• 18 september: Reünie Artillerie Trompetterkorps (ATK) inb. TKBW  
 op de Lkol Tonnetkazerne. Informatie en aanmelding via 
 www.reunieorkestartillerie.tk 
• 22 september: Reünie 2-41 RVA op de legerplaats bij Oldebroek.
 Informatie en aanmelding via L. Kradolfer, tfn 0412-648190.
• Datum volgt: Bijeenkomsten (uitgezonden) Luchtdoelartilleristen.  
 Informatie en aanmelding via www.luchtdoelartillerie.nl en de  
 korpsadjudant KLUA JJ.tonnis@mindef.nl.

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt
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NIEUWS UIT DE AfDElINGEN

AfDElINGSBIjEENkOmSTEN SEPTEmBEr, OkTOBEr EN NOVEmBEr 2009 

  

  

September 2010  

Fryslân Do 2 sept vanaf 16:30 uur Vliegbasis Leeuwarden.

Gelderland Vr 10 sept 522e bijeenkomst Chez Armand, Koningsstraat, Arnhem.

’s-Gravenhage Do 9 sept vanaf 12:00 uur Lunchbijeenkomst met VOC in Pulchristudio.  
  Informatie via Cas Robbe.

’s-Gravenhage Do 16 sept vanaf 17:00 uur Gewone bijeenkomst, Gebouw 147, Prins 
  Frederikkazerne of gebouw 211 van de Alexanderkazerne.

’s-Gravenhage Di 21 sept vanaf 12:00 uur Bijeenkomst bij de saluutbatterij, 
  Malieveld/Koekamp.

Noord sept BBQ met partners bij Harry Dagelet.

Oldebroek Do 2 sept Afdelingsbijeenkomst, Officierskantine LbO.

Rotterdam Do 2 sept Bijeenkomst in De Zingende Zeeleeuw.

Twente Do 30 sept vanaf 17:00 uur Afdelingsbijeenkomst, ’t Langenbaergh in Laren.

Zuid-Oost Ma 20 sept vanaf 18:00 uur De Chinese Muur in Neerbeek.

Oktober 2010  

VOA 30 oktober vanaf 18:30 uur Artillerie Galafeest, Oldebroek,

CWV ‘De Artillerist’ 15 okt Pa-Zeun avond, vanuit KMA in Breda.

Gelderland Vr 8 okt 523e Bijeenkomst Chez Armand, Koningsstraat, Arnhem.

Gelderland 13 okt  Diner met dames, Dreyeroord.

’s-Gravenhage Do 21 okt vanaf 17:00 uur Gewone bijeenkomst, Gebouw 147, 
  Prins Frederikkazerne.

Oldebroek Do 7 okt Excursie gevolgd door Afdelingsbijeenkomst, 
  Officierscantine LbO. 

Utrecht en Noordholland Vr 1 okt vanaf 17:00 uur In de benedenbar van Hotel De Biltsche Hoek 
  in De Bilt.

Zuid-Oost Do 14 okt vanaf 17:30 uur De Blauwe Lotus, Limburglaan 20, Eindhoven.

Zuid-Oost Ma 18 okt vanaf 18:00 uur De Chinese Muur in Neerbeek.

Zuid-West Do 21 okt Bijeekomst met diner. De Fazanterie te Ulvenhout

November 2010  

Fryslân Do 4 nov vanaf 16:30 uur Vliegbasis Leeuwarden.

Gelderland Vr 12 nov 524e Bijeenkomst Chez Armand, Koningsstraat, Arnhem.

’s-Gravenhage Do 18 nov vanaf 17:00 uur Bijeenkomst in gebouw 147 van de
  Frederikkazerne  met voordracht door Genm. 
  KMAR b.d. C. Neysingh.

Oldebroek Do 4 nov aanvang 15:00 uur Afdelingsbijeenkomst met dames. Voordracht 
  gevolgd door mosselmaaltijd, LbO.

Zuid-Oost Ma 15 nov vanaf 18:00 uur De Chinese Muur in Neerbeek.
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VErSlAGEN AfDElINGSBIjEENkOmSTEN

JUNI-BIJEENKOMST

Een blik van verstandhouding met de uitbater maakt mij duidelijk 
dat er haring is en tevreden wandel ik naar binnen. Er zijn wat 
afmeldingen, er hebben zich twee man ziek gemeld en er is iets 
met voetbal, zodat de bezetting onder het gemiddelde blijft. 
Rien de Jong meldt dat zijn diner met van Heutsz-commandanten 
op de Zwaluwenberg zeer geslaagd mag heten. Jaap Brüning is 
gisteren met de vereniging van Lua-personeel, waaronder ook 
Frits Richert, naar de Vredepeel geweest, laat ons delen in zijn 
enthousiasme over de fraaie opstelling van de Historische Verza-
meling Grondgebonden Luchtverdediging, kortweg (sic!) HVGLVD,  
en vindt dat een borrel waard. Frits is vooral ook enthousiast over 
de geweldige hoeveelheid informatie die in de ontvangsthal per 
computer ter beschikking is. Het toeval wil dat de voorzitter als 
afgevaardigde in de ledenraad daar woensdag een bezoek heeft 
mogen brengen. Ook hij, veldartillerist, is onder de indruk van wat 
in de twee hallen wordt gepresenteerd. Hij begint maar meteen 
met de mededelingen. Ons lid en oud-voorzitter van Gelderland 
Jan Ketelaar is 25 mei op 76 jarige leeftijd overleden en in stilte 
gecremeerd. De crematie van Lex Gilissen op 20 mei, waarbij Dekker 
en Hekking aanwezig waren, was een indrukwekkende plechtigheid 
met goede sprekers en veel waardering voor de persoon Gilissen. 
Bob Rijsdijk zit behoorlijk in de lappenmand, we sturen hem 
een kaart. Vanuit de ledenraad volgt nu een uitgebreid verslag. 
Aandacht o.a. voor het officiersgala met dames op 30 oktober op 
de Knobbel. Het landelijk bestuur tracht zoveel mogelijk de VOA 
uit te dragen bij artillerie-cadetten en actief dienende officieren. 
Het aantal leden neemt af. Gelderland telde, voor het bericht van 
het overlijden van Ketelaar, 117 leden. Onze Sinte Barbara zal 
per januari 2011 een ander uiterlijk krijgen. “Hoe staat het met 
de kosten?” wil men weten. Bill Roelofs verwondert zich dat er in 
de 2001 uitgegeven agenda van de Artillerie nog 40 advertenties 
stonden, waarom nu niet? . De algemene indruk is echter wel dat 
wij voor adverteerders geen aantrekkelijke groep zijn. “Wie weet 
iets van Stabelan, periodiek van de Stichting Vriendenkring oud 
KNIL artilleristen?” Het blijkt niet helemaal onbekend, zouden 
hier nog potentiële, hoewel oude, aspirant VOA-leden te vinden 
zijn? Als laatste: er bestaat een boekje 50 MAAL BRUGSLAG, uit-
gegeven in 1993, waarin het verhaal dat de eerste brug die tbv 
de Vierdaagse bij Cuijk over de Maas is gelegd, we spreken over 
1935, is gebouwd onder leiding van de luitenant der Artillerie 
Bakker. Een artilleristische aangelegenheid dus. Tot zover. De 
haring is inmiddels vele malen rond geweest. Enige consternatie 
omdat Henk Zieleman een borrel aanbiedt, “Wat heb je nou weer 
gedaan?” wil Ap weten. “Niets” zegt Henk “ik wist zelf niet dat 
ik hem aanbood.” Tecla, onze gastvrouw laat foto’s zien van haar 
kleinzoon, al weer 6 maanden oud. Hekking kan het niet nalaten, 
de vergelijking slaat nergens op maar: “sprekend zijn grootvader, 
geen haar op zijn hoofd, geen tand in de mond en drinken dat 
hij doet”. Peter Siebelink geniet nog na van de haring, “laten we 

er nog maar een op nemen”, biedt hij aan. Hij zal er volgende 
maand niet zijn, klinkt het met spijt. Tenslotte gaan we met 6 
man eten bij Benjamin. Uitstekend eten, het geluidsniveau is aan 
de hoge kant. Wel thuis heren.

Jos Hekking

JULI-BIJEENKOMST

Het is zeer warm, 33º C en meer, afhankelijk van waar je staat 
of zit. Een aantal heren laat het afweten en verkiest de relatieve 
koelte van hun appartement boven een warme tocht met bus, 
trein of auto. Onze gastvrouw aarzelt met het opnemen van de 
aangeboden borrel. “Zijn jullie al compleet?” Joop is de aanbie-
der hij leidt het in met “Het heeft niets met vandaag te maken, 
niets met deze week, niets met deze maand, maar 29 mei ben ik 
jarig geweest”. Hij heeft bovendien zijn huis in de verkoop. Op 
aandringen van de kinderen zal hij t.z.t. naar Den Haag verhui-
zen. Jammer Joop, we zullen je missen! De voorzitter staat lang 
stil bij het overlijden en de uitvaartdienst van Paul Velthuis, 
bijgewoond door 9 van onze leden. Uit de toespraken bleek het 
enorme aantal zaken waarvoor Paul zich heeft ingezet, naast het 
grootmaken van zijn eigen bedrijf: BOVAG, opleidingen, maar ook 
De Onganse, waarvan de Raad van Elf in rok aanwezig was. Uit 
alles spreekt veel waardering vooral ook voor de persoon van Paul. 
Een praktisch punt komt aan de orde. Cees Venemans is 17 jaar 
lid van de ledenraad en toe aan aftreden. Joop pleit ervoor dat er 
wordt gewisseld, hij pleit voor jong bloed. Jaap Dekker laat zich 
porren en wordt dus lid van het bestuur en vertegenwoordiger van 
onze afdeling in de ledenraad. Succes Jaap. Hij biedt meteen een 
borrel aan. Tijdens het heffen van het glas blijkt dat het voor zijn 
verjaardag was, hij was 5 december jarig geweest. Jos vertelt van 
een vriend wiens vrouw ook op 5 december jarig is: “Het heeft me 
heel veel geld gekost, om te laten merken dat ik die verjaardag 

GElDErlAND

Hoe warm het was en hoe ver ...
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JUNI-BIJEENKOMST

Een bijeenkomst zonder de vakantie vierende voorzitter en dus 
onder leiding van de PLV. Om de eventuele discussie of een overste 
óók zijn eigen trompetter mag hebben meteen de kop in te druk-
ken kwam het eerste signaal met een artilleriebel (Napoleon op 
de greep en kanonnen op de klok, vandaar) deskundig geluid door 

de dienstdoend voorzitter. Die begon met de leden te waarschu-
wen dat geroddel over Eef ten Berge voortaan alleen aan diens 
rechterzijde kan plaats vinden omdat hij in zijn linkeroor een 
gloednieuw hoorapparaat draagt waarmee hij zelfs geklets in de 
ruimte kan opvangen. Vervolgens prees hij een bijzondere geste 
van Jaap Vrolijk aan. Jaap had hem een grote doos overhandigd 
met bijzonder fraaie (kunst)anjers die met het oog op de komende 

’S-GrAVENHAGE

op Sinterklaas niet was vergeten” was zijn verhaal. Joop brengt 
het onderwerp Barbarafeest naar voren. Besloten wordt dit weer 
in Hummelo te laten plaatsvinden waarbij gekozen wordt voor de 
vrijdag, 3 december dus! Zet het in de agenda! 

Ook het diner met dames komt ter sprake. We mikken, het moet 
daar nog worden vastgelegd, op woensdag 13 oktober. De avond 
verloopt verder rustig. Vier man gaan op zoek naar een eetge-
legenheid, “in ieder geval buiten” is de eis van Ap. Helaas, de 
voorkomende gelegenheden zijn helaas bezet. Niet gehinderd door 
de aanwezigheid van Peter Siebelink, die denkt dat hij er ooit is 
vergiftigd, gaan we naar Dewi. Het is binnen lekker koel. Jaap 
heeft een boeiend verhaal over het Marin-project in Soerabaja. 
Het wordt niet laat. Wel thuis.

Jos Hekking

AUGUSTUS-BIJEENKOMST

“Hoe was het met de Vierdaagse?”, “Je hebt hem zeker toch wel 
uitgelopen?”, zijn de vragen als ik de Bodega binnenkom. Heerlijk 
die warme belangstelling. Het doet me denken aan een kennis van 
mij die altijd vroeg “Hoe gaat het met je hond …. en met je vrouw?
“Wie wil nog weten hoe ik me voel?” vraag ik me dan af. Maar de 
vragen zijn ongetwijfeld goed bedoeld en ik maar trots vertellen 
dat ik het cijfer 21 heb gehaald. Toen ik sprak met Bert van der 
Lans, loper met het cijfer 64, hoorde ik, “met 25 tel je pas mee”. 
Dan word je wel bescheiden, ik moet dus nog een aantal jaren 
meedoen. Maar hier ben ik weer bij de club, het is er warm en 
gezellig en ik voel me prettig. Frits Richert biedt een borrel aan, 
hij is jarig geweest. Die verjaardagen doen ons de das om, denk 
ik dan, ze volgen veel te vlug op elkaar, een paar maanden bood 
hij ook al een borrel aan en was toen nog een jaar jonger. Zou 
het door de leeftijd komen? In ieder geval komen we op leeftijd, 
dat is duidelijk. De tafels in de Bodega staan scheef, simpelweg 
omdat de vloer afloopt. Hier kun je geen borrel met een kop erop 
krijgen, terwijl dat stukje boven de rand zo extra lekker is. Joop 
Jacobs vertelt, ik zou het ook moeten weten, dat alcohol lichter 
is dan water en dat in dat kopje de meeste alcohol zit. Nu heb ik 
tenminste een wetenschappelijke onderbouwing voor mijn voor-
keur voor een vol glas. Adriaan van Hoffen biedt een glas aan, ook 
hij was jarig en waardeert het begunstiger van deze club te zijn. 

Mededelingen zijn er ook. Met Bob Rijsdijk gaat het beter. Wie weet 
hoe het Nico Fokker gaat? Telefonisch was hij niet te bereiken. 

Het herinneringsprentje van Lex Gilissen gaat rond. De laatste zin 
is “Hij zal voor altijd leven in het paradijs van onze herinnering”. 

Kijk a.u.b. op de website officierenartilerie.nl en lees wat er de 
komende weken te doen is. Op 21 augustus is er een demonstratie 
met een gerestaureerd stuk 7 veld met zesspan. Jaap Dekker en 
Jos Hekking zullen elkaar, inclusief kleinkinderen, daar treffen. 
Let ook op 11 en 18 september en denk aan het officiersgala 
op 30 oktober. Op 13 oktober is er weer een diner met dames 
in Dreyeroord. Sinte Barbara is nu definitief, met volledige in-
stemming, gepland op 3 december en wel opnieuw in de Krent 
te Hummelo. Henk Zieleman zal volgende maand het verslag 
schrijven bij ontstentenis van de voorzitter. Jaap Dekker neemt 
daarna met stentorstem het woord. Hij heeft in 1965 als kornet 
bij de 44e afdeling al zijn eerste foto’s gemaakt, vandaar zijn 
huidige routine. Deze foto’s zijn door hem gedigitaliseerd en, 
in een kleine oplage, in boekvorm uitgegeven. Een exemplaar 
ligt  nu in Oldebroek, waar binnenkort het gebouw met zwaar 
materiaal gereed komt. Dick van Zuidam is enthousiast over de 
kwaliteit en heeft de hele serie opgevraagd en gekregen. Bij de 
155 mm houw zullen ook enkele van zijn foto’s te zien zijn. Bij 
zoveel aardig nieuws hoort natuurlijk een borrel. Proost Jaap. De 
gesprekken gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Zo 
hoor ik Bill Roelofs vertellen dat hij ooit tussen stapels munitie in 
een hekgeschutskoepel van een Mitchel heeft gezeten. Na de drie 
rondjes, de zelfbestelde entree en een blik op de klok, vertrekt 8 
man voor een etentje bij Tempo Dulu. Joop en Bill worden thuis 
door Christina Jacobs onthaald. Selamat makan. 

Jos Hekking
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Nederlandse Veteranendag konden worden opgestoken. De doos 
was binnen korte tijd leeg en dat zegt genoeg.

Overgaand tot de orde van de dag kon de PLV aankondigen dat 
hij niet met geheel lege handen stond; er wachtte namelijk een 
rondje van Cas Robbe voor diens 74e verjaardag. Het signaal van 
de heildronk compleet met verwijzing naar de 74 kwam dit keer van 
Boni die dat overigens geheel vrijwillig deed want zo zijn overstes/
pistoolschutters onder elkaar. Omdat zich geen gulle gevers meer 
meldden, bood de PLV enige tijd later nog maar een drankje-uit- 

Jarige Cas Robbe [Foto Rob Peters]

Barbara voelt zich overal thuis waar artilleristen zijn [Foto Piet 
Antonissen]

Geen zorg; aluminium stond niet op het menu maar dekte alleen 
de schalen af [Foto Rob Peters]

eigen-kas (sigaar-uit-eigen-doos kan niet want die zou alleen 
buiten mogen worden genoten) aan al was het maar om te vieren 
dat Barbara zich ook in de andere zalen van gebouw 147 uitstekend 
thuis voelt zolang er maar artilleristen in haar omgeving zijn. Ja, 
andere zaal want in plaats van in de rotondebar waren we nu bijeen 
in de aangrenzende zaal.

Nadat Boni voor de kok in de keuken had geblazen en iedereen 
zich had voorzien en aan tafel had plaats genomen, onthulde de 
PLV het geheim van het glas wijn bij de maaltijd. Dat glas werd 
namelijk aangeboden door de zelf afwezige Arie den Breejen. Arie 
vierde die dag zijn 33e huwelijksverjaardag en wilde dat – hoezeer 
hij zijn artillerievrienden ook waardeert – toch doen met zijn eigen 
Ina. De beloning voor Arie was traditioneel het eerste couplet maar 
de PLV wilde daar toch iets aan toevoegen want voor een paar 
moet je tenslotte met zijn tweeën zijn. Voor Ina weerklonk daarom 
het vierde couplet en het was verheugend om de tekstvastheid te 
kunnen constateren.

De rest van de tijd werd voor een belangrijk deel gewijd aan discus-
sies over het gehecht zijn aan tradities want hoewel de krijgsmacht 
in den brede het handhaven en zelfs in ere herstellen van tradities 
predikt, lijkt het alsof die preek aan een deel van haar gelovigen 
niet is besteed zoals wij zelf aan den lijve zouden gaan onder-
vinden. Nu zijn in een tijd van bezuinigen, broekriem aanhalen, 
eigen broek ophouden en zo meer, argumenten snel gevonden om 
beleid naar eigen inzicht aan te passen maar toch….. Noemden 
we dat vroeger niet “ongepast eigen initiatief” ? 

Piet Antonissen

BEGUNSTIGER SPIER OVERLEDEN

Ons bereikte het bericht dat op 17 juni ll. op 93-jarige leeftijd is 
overleden onze begunstiger lkol b.d. Tivadar Emile Spier RMWO 4. 
Lkol Spier was weliswaar geen vaste bezoeker van onze gewone 
bijeenkomsten, maar tot voor enkele jaren was hij een vaste gast 
bij het jaarlijkse Barbaradiner van de afdeling ’s-Gravenhage. De 
crematie heeft in besloten kring plaats gevonden maar op een 
nader te bepalen datum zal nog een herdenkingsplechtigheid 
worden gehouden.

Bestuur afdeling ’s-Gravenhage 

JULI-BIJEENKOMST

Hoofdstelling, reservestelling, verwisselstelling, hulpstelling, 
schijnstelling; alle soorten stellingen uit het voorschrift Tactiek 
Artillerie zijn de afdeling ’s-Gravenhage bekend en zijn in de 
loop der jaren door gestadige oefening zodanig ingeslepen dat 
de afdeling ze zonder moeite betrekt als de situatie dat vereist. 
Zo ook deze maand toen een administratieve/ logistieke hinder-
nis de bijeenkomst in gebouw 147 van de Fred verhinderde en 
de verwisselstelling “Vrolijk” werd betrokken. Nadat voor het 
probleem “opstellingsplaats voertuigen” passende en soms zeer 
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kostenbesparende oplossingen waren gevonden, stroomden vanaf 
17.00 uur de deelnemers binnen op het adres Stevinstraat 29D.

De weersomstandigheden waren uitstekend zodat vooral het ter-
ras zich in de belangstelling van velen mocht verheugen. Ook 
Otto Bekius, onze gast uit het verre Canada had de plaats van 
samenkomst gevonden en het kwam samen met hem tot een keur 
van gezamenlijke oude herinneringen zoals samen in Indië, samen 
op de Artillerieschool en bijna samen bij de Inspecteur Artillerie 
(maar daarover later meer).

Het kostte dan ook enige moeite om het gezelschap naar binnen 
te krijgen voor de officiële opening door voorzitter Willem Loos. 

Willem was overigens net weer enigszins ontdooid na een door 
een Tramontane geteisterde vakantie in de omgeving van Perpig-
nan. Ooit werd een reorganisatieplan – en dat is binnen Defensie 
welhaast per traditie altijd een bezuinigingsplan – door Sectie 
Plannen met deze titel aangekondigd en wie wil weten wat dat aan 
uitwerking met zich bracht moet hetzij meteorologische werken 
naslaan hetzij een bijeenkomst van de afdeling bezoeken om het 
zelf aan Willem te vragen.

Deze officiële opening diende voornamelijk om onze dank uit te 
spreken aan het adres van gastvrouw Rietje en gastheer Jaap Vrolijk 
wat hen naast pralines en een fles met oranje getinte inhoud (geen 
Oranjebitter want dat is gewoonlijk niet te ……) kwam te staan op 
een zanghulde middels het eerste couplet. Er was nog iemand die 
zo’n fles kreeg en dat was Teun van der Plas, de traditionele schenker 
van de haring, zij het voor hem zonder couplet. In een korte reactie 
wees Jaap op de historische plaats want vanaf de wand keken toe 
grootvader en grootmoeder Vrolijk, de stichters van het nog immer 
bloeiende familiebedrijf Vrolijk. Zie de advertentie elders in dit blad ! 

En toen was er de haring zelf en in voldoende aantallen om te 
reiken tot zes minuten over zes, het tijdstip waarop we onze 
zoetelaarsters van dienst Tanja, schoondochter en echtgenote 
van artillerist Jaap junior, Tonnie en Tineke achterlieten met de 
restanten van een kort maar intensief verblijf.

In Muzee aan de overkant van de straat schoven we aan voor een 
lichte avondmaaltijd met een glas wijn. Het glas wijn schonken Otto Bekius en Carel Hoek; ook gezamenlijke herinneringen

Gastvrouw Rietje en gastheer Jaap

Zoetelaarsters Tonnie en Tineke

Het is verboden de tentoongestelde voorwerpen aan te raken

Koffie op het schoolplein [Foto’s Piet Antonissen]
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we onszelf en daarom zongen we ook onszelf toe met weer het 
eerste couplet. Hoewel onze eigen Barbara niet was meegekomen, 
bleken we toch niet zonder te zitten want onze gastvrouw heette 
ook Barbara (van Oosten) en zo konden we met voldoening vast 
stellen dat de afdeling Den Haag altijd alles tot in detail voor 
elkaar heeft.

Aan tafel bleek ook dat Otto Bekius en Willem Loos, overigens met 
drie jaar verschil, beiden bij de Inspectie der Artillerie hadden ge-
zeten. Had Otto daar nog een uitgebreide bibliotheek meegemaakt, 
toen Willem later opdracht kreeg om die bibliotheek te rubriceren 
was er alleen nog een plankje met artillerievoorschriften en een 
boekje over de Tiendaagse Veldtocht van over. Hoewel het geen 
artillerievoorschriften waren, had Willem wel de voorschriften 
Vormen en Manieren en Dienstcorrespondentie op de Inspecteur en 

zijn staf los gelaten met soms doorslaand succes. Otto betreurde 
overigens het verdwijnen van de vele artilleristische boekwerken 
want die hadden later goed geraadpleegd kunnen worden bij het 
vermijden van fouten in historische boekwerken, iets wat hij de 
ochtend van deze dag nog had kunnen vaststellen.

Omdat het nog steeds een milde zomeravond was, werd de koffie 
gedronken op het binnenplein van het Muzee, waar nog duidelij-
ker werd dat het hier een voormalig schoolgebouw compleet met 
gymnastiekzaal betrof. De atmosfeer zorgde er voor dat de meesten 
een extra kopje koffie dronken met het risico van een geheel of 
gedeeltelijk slapeloze nacht tengevolge van de cafeïne boost.

Piet Antonissen

JUNI-BIJEENKOMST, Klootschieten

Donderdag 3 juni was het eindelijk weer zo ver. De jaarlijkse 
klootschietwedstrijd van onze afdeling. Alvorens de strijd aan 
te gaan, kon onze voorzitter met vreugde vermelden dat Mevr. 
Tiny Verburg en het echtpaar Miep en Wim Leenders onlangs een 
Koninklijke onderscheiding mochten ontvangen.

Daarna konden we allen het strijdperk van het ASK betreden. Niet 
alleen het prachtige weer maar ook de de bezielende leiding van 
ons aller Halbo die al voor aanvang van de wedstrijd eenieder 
op het vereiste motivatieniveau wist te brengen, togen wij aan 
het werpen.

Enkele geblesseerden moesten helaas bij het bier achterblijven. 
Ook onze onovertroffen hofmeester Johan was van de partij. 
Halverwege wist hij en zijn bemanning enkele deelnemers wier 
fiere gestalte reeds tekenen van vermoeidheid vertoonde op te 
lappen met een verfrissing en een warm hapje. Zonder dit zouden 
ongetwijfeld enkelen de eindstreep niet hebben gehaald. Na afloop 

van zo’n werppartij was er ook dit jaar weer een winnende partij. 
Echter: de wedstrijdleiding stond niet toe dat de telling ook door 
derden werd gecontroleerd. In ieder geval is er tot volgend jaar 
juni gelegenheid om een protest in te dienen. De regels hiervoor 
zijn duidelijk: ieder protest wordt verworpen. Na deze slopende 
strijd in de brandende hitte was er nog een individuele strijd om 
de verste worp. De wijze van uitvoeren werd niet meegerekend. 
Slimheid en intellect mochten wel worden aangewend teneinde de 
kloot verre van zich te werpen. Zonder protest en met bewondering 
konden daarna de winnaars worden gehuldigd. 

Zeer opmerkelijk was dat dit jaar, in verband met het milieu en 
de bezuinigingen de klootprijs niet bestond uit lood en Belgisch 
steenbeuken maar uit lindehout. Doch hierom maalden de win-
naars niet, zoals een winnaar betaamt. Teneinde bij te komen van 
ons aller inspanning werden we door de brigade van Johan weer 
op zo ’n niveau gebracht dat we voldoende waren opgelapt om 
veilig huiswaats te keren.

Gijs de Jong

OlDEBrOEk

Onder de bezielende leiding van ons aller Halbo Zonder protest en met bewondering konden daarna de 
winnaars worden gehuldigd
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rOTTErDAm

JULI-BIJEENKOMST

Op donderdag 1 juli waren wij te gast bij ROTEB MONTAZ in Rot-
terdam, waar wij zeer hartelijk en gastvrij zijn ontvangen en 
rondgeleid door bedrijfsmanager Jan van ’t Verlaat.

De opkomst was zeer redelijk, gezien de hittegolf en de vakantie-
tijd. Toch denk ik nog vaak terug aan de tijden dat de Afdeling 
Rotterdam bijeenkwam in drommen van 25 tot 30 man! “Drom-
men” is misschien niet helemaal het juiste militaire woord dat ik 
zoek, maar u weet ongetwijfeld wat ik bedoel! Het was in ieder 
geval goed te zien dat Davy Meijer en Hans Mulder de weg naar 
onze bijeenkomsten weer hebben gevonden. Kees Engelhard liet 

zich door Henk Beets verontschuldigen wegens drukke militaire 
aangelegenheden elders. Hij had net een commandowisseling 
bijgewoond bij 11 Afdra. De nieuwe commandant is een oud-
leerling van Kees.

Men had kennelijk ook goed nagedacht over het tenue dat men zou 
dragen bij een toch wel enigszins officieel bezoek en in die warmte. 
De helft trad aan in colbert met stropdas; de andere helft in hemd 
met korte mouwen en zonder stropdas. Dat was een zeer tactisch 
gekozen oplossing. Op die manier viel niemand uit de toon!

Het bezoek was alleszins de moeite waard. Roteb Montaz is een 
overheidsbedrijf waar ruim 3.000 arbeidskrachten worden opgevan-
gen die tijdelijk of blijvend wegens persoonlijke omstandigheden 
niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Een zeer sociaal 
gedreven bedrijf dus. Velen van deze mensen vinden de weg naar 
de samenleving na enige tijd ook weer terug. En als het de eerste 
keer niet lukt, krijgt men na enige tijd opnieuw de kans! Het is 
een geweldige gelegenheid voor Rotterdammers die even een zetje 
nodig hebben! Zo zie je maar dat werken niet alleen een plicht 
hoeft te zijn; het is ook een recht!

En het is zeker ook niet zo dat hier niet geproduceerd wordt! Om een 
voorbeeld te geven: er worden hier dagelijks 500 fietsen gemonteerd 
en in elkaar gezet. De onderdelen komen uit China, omdat het trans-
port van hele fietsen veel te duur zou zijn! Een ander voorbeeld: er 
worden hier per jaar ook zo’n anderhalf miljoen caravanramen in elkaar 
gezet voor de gehele Europese markt. Toch ook niet zo maar wat!

Als dank voor de spontane ontvangst bood voorzitter Rob onze 
gastheer een fles wijn aan. De avond werd afgesloten met een 
voortreffelijke maaltijd bij New City, een Chinees-Indisch specia-
liteitenrestaurant in Overschie dat zeker een aanbeveling verdient. 
Max Raaff was zo enthousiast over het feit dat hij het er weer een 
jaar zonder al te veel kleerscheuren had afgebracht dat hij spontaan 
een rondje aanbood! Max gefeliciteerd! Na de koffie keerden we 
weer zeer voldaan huiswaarts. Graag tot 5 augustus!

Giel Massy

AUGUSTUS-BIJEENKOMST

Op 5 augustus waren we weer bijeen in “De Zingende Zeeleeuw”, 
ons vast hoofdkwartier. De opkomst was, gezien de vakanties, een 
beetje in lijn met de verwachtingen. Maar daarom was het niet 
minder gezellig! Onze meest trouwe bezoekers -  Ferry Holshaus, 
Herman Visscher, Hans Raven, Fred Stolk en Manu Grützmacher - 
laten eigenlijk nooit verstek gaan. Dus ook niet op 5 augustus!

De maaltijd, en ook de bediening, was weer voortreffelijk! Ik noem 
de bediening er ook bij, omdat die een belangrijke bijdrage levert 
aan ons welzijn op die avonden. Carolina, onze vaste gastvrouwe, 
liet zich die avond vertegenwoordigen door Ria Becker, een op-
roepkracht die aan al onze vereisten voldeed. (Zie foto). Ook zij 
vind ons de leukste club. We hebben beloofd een goed woordje Voorzitter Rob bedankt onze gastheer (Foto Rob Peters)

In de grote montagehal (Foto Rob Peters)

Ferry en Giel bij de mountain bikes (Foto Rob Peters)
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voor haar te doen bij Hans Becker, zodat ook zij in vaste dienst 
kan komen. Voor wat, hoort wat, nietwaar!

Ons aller Manu, oud-kolonel van het KNIL, ging tijdens de tafel-
gesprekken nog even met enige weemoed in op de laatste reünie 
en herdenking van het KNIL op 25 juli jl. in Bronbeek, waar 
ook enkele VOA-leden uit Rotterdam bij aanwezig waren. Aan 
de jaarlijkse reünie is na 60 jaar een einde gekomen, maar de 
herdenkingen zullen elk jaar gewoon doorgang vinden. We zullen 
proberen daarbij vertegenwoordigd te blijven.

Een ander punt op de agenda, waar vooral ook voorzitter Rob 
zijn zorg over uitsprak, was het dalend aantal leden dat onze 
maandelijkse bijeenkomsten bezoekt! Waar ligt het aan? Doen 
wij als vereniging het niet goed, of is het een algemene trend 
in onze zeer drukke, gehaaste maatschappij, waarin geen plaats 
meer schijnt te zijn voor een gezellig broederlijk samenzijn en 
een goed gesprek, onder het genot van een glaasje en een goede 
maaltijd, samen met oude collega’s en vrienden? 

Hebben wij daar het geduld en de tijd niet voor? Er gaat toch iets 
kostbaars verloren op die manier? Wat krijgen we daar nu voor in 

de plaats? Misschien moeten we even denken aan onze wapen-
broeders die hier wel nog behoefte aan hebben en met smacht 
op ons zitten te wachten bij onze maandelijkse bijeenkomsten? 
Ik denk dat ik het hierbij even laat, voordat ik me te veel laat 
meeslepen! Ook ik ben namelijk een van die wapenbroeders die 
op uw gezelschap zit te wachten! ......... Zo kan die wel weer! 

Een laatste vraag aan de leden van de Afdeling Rotterdam. We 
komen geregeld bijeen in restaurant “De Zingende Zeeleeuw”, 
maar we gaan ook vaak op bezoek bij bedrijven waar we worden 
uitgenodigd. Voorzitter Rob wil graag van u weten waar uw voor-
keur naar uitgaat en wat we nog meer zouden kunnen doen om u 
allen weer geregeld in ons midden te zien.

Maar ondanks al deze zwaarwichtige onderwerpen was het weer 
een zeer gezellig samenzijn!

Graag tot 2 september! Elke 20ste bezoeker krijgt een extra bor-
rel aangeboden!

Giel Massy

FAMILIE HOKSBERGEN IN FEESTSTEMMING,
Roel en Marlies 50 jaar getrouwd

3 Juli jl. was het feest in de Bartolottilaan te Soest. Voor de dui-
delijkheid, bij de familie Hoksbergen, die daar domicilie geniet in 
perceel 7B. Kolonel b.d. Roel Hoksbergen was 19 april jl. 50 jaar 
getrouwd met Marlies en na een viering op die dag in de intieme 
familiekring gold de invitatie op 3 juli voor een “borrel mét” een 
aantal familieleden, vrienden en bekenden. Dochter Marlies was 
er met haar kinderen Robin en Alisa vanuit Amerika voor naar 
Nederland gekomen.

Bij een temperatuur van net geen 35 graden Celsius vonden 
de ‘bubbels’ bij de entree gretig aftrek en dat gold ook voor 
de rest van het omvangrijke assortiment -al dan niet alcohol-

UTrEcHT EN NOOrD-HOllAND

houdende- dranken. De colberts verdwenen in de auto’s en de 
dames verwisselden de pumps maar al te graag voor sportiever 
schoeisel om het geaccidenteerde traject in de tuin zonder moeite 
te kunnen afleggen. Kegel-, wijn-, Probus-, dienst- en andere 
vrienden en vriendinnen verenigden zich met familieleden in 
een ontspannen sfeer. 

Voorzitter Rob met ons aller Manu, oud kolonel van het KNIL 
(Foto Rob Peters)

Onze gastvrouwe Ria op die avond (Foto Rob Peters)
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Wat verderop in de middag werd een hoogtepunt bereikt bij een 
optreden van het Reünie Orkest Artillerie, ook een project waarvoor 
het echtpaar zich al vele jaren enthousiast inzet. Dus weerklonken 
het “Wat dreunt daar op de heide”, de “Roel Hoksbergenmars” en 
het ”Lang zullen ze leven” blijmoedig door de  lommerrijke Bar-
tolottilaan. Toen de vrijetijdsmuzikanten zich tussen de gasten 
konden mengen werden de buffetten geopend en kon een geva-
rieerd assortiment koude en geroosterde, door de Amersfoortse 
BBQ-specialist, Pieter Jansen,verzorgde lekkernijen worden genut-
tigd. Hopelijk heeft het resultaat van de door het gouden echtpaar 
aanbevolen cadeautip: een schenking voor de stichting Brooke 
Hospital for Animals aan de verwachtingen voldaan.

Jan van Alphen

AUGUSTUS-BIJEENKOMST

In totaal 26 deelnemers telde voorzitter Roel Hoksbergen bij deze 
samenkomst d.d. 6 augustus jl. op het terras van hotel de Biltsche 
Hoek. Alcoholische en andere versnaperingen zorgden voor de 
juiste stemming waarin wat later de eetzaal werd betreden. In het 
gezelschap was na lange afwezigheid Sander baron van Dedem, 
bekend als eertijdse voorzitter van de Afdeling Utrecht weer in 
de gelederen. Ook Lida en Jacques Res, die voor de vierde keer 
de Nijmeegse wandelmarsen hadden volbracht, waren binnenge-
lopen. Lida was bovendien 70 jaar geworden en dat werd door het 
gezelschap gevierd met een aangeboden wijntje. Ook Tineke van 
den Berg en echtgenoot Simon waren van de partij. Zij waren 40 
jaar getrouwd en dat betekende wederom een consumptie tijdens 
de maaltijd.

Er kon gekozen worden: of een mals varkenshaasje of een over-
heerlijk botervisje mét het Van der Valkgarnituur. Een welgemeend 
“prosit” en goede wensen voor de toekomst gingen in de richting 
van de gulle gevers. De met aardbeien en slagroom opgetuigde 
bavarois vormde met ‘koffie toe’ voor een waardige finale van  
een aantrekkelijk geheel. Er waren nog meer consumpties in 
het vooruitzicht gesteld o.a. door voorzitter Hoksbergen t.g.v. 
zijn op handen zijnde 79e verjaardag en van Jan van den Donk 
die een deel van zijn eerste AOW in wijn omgezet wilde zien. 
De tafelpresident besloot echter het consumeren van de laatste 
twee genoemde consumpties tot de oktoberbijeenkomst uit te 
stellen. Dat duurt nog wel even, maar de bijzondere activiteiten 
in de afdeling rijgen zich dit seizoen aaneen als kralen van de 
rozenkrans en dus lanceerde Pim Hallensleben de plannen om 
nog eens naar de Amsterdamse locatie van de VOA-vrienden in 
Mokum terug te keren en dat gaat 2 september a.s. gebeuren. De 
menumogelijkheden en reisaanbevelingen kwamen aan de orde 
en gelukkig waren er voldoende geïnteresseerden zodat Pim zijn 
activiteiten verder kan ontplooien. De deelnemers worden er de 
komende dagen van op de hoogte gehouden en dat geldt wat het 
verloop van de samenkomst betreft in de loop van het jaar ook 
voor de lezers van deze periodiek. Natuurlijk was er veel gezellige 
kout en discussie zoals bijvoorbeeld over de steeds meer gehoorde  
vraag of er teveel militaire en militair georiënteerde verenigingen 
zijn. In het verlengde daarvan signaleerde ik ook meningen over 
een groeiend teveel aan monumenten die aan WO-II herinneren. Hoogtepunt van de middag was het optreden van 

het Reünie Orkest Artillerie (ROA)
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Lida Res 70 jaar Rob Maltha candidaat

Simon en Tineke van den Berg 40 jaar getrouwd Terug in de gelederen Sander baron van Dedem (mi)

Met name grafmonumenten zouden daardoor de kans lopen minder 
belangstelling te krijgen. Een groepsgewijze aandacht heeft niet 
zelden een gezelligheidsaspect in de vorm van na afloop een 
drankje met een hapje.

Uw scribent zette de lobby voort om vertolkers van de jaarlijkse 
Barbaravertelling te vinden. Iedere vierde december is er een 
verteller en een reserve nodig. De reserve neemt na deze taak het 
jaar daarna de vertellersrol voor zijn rekening. Leusdenaar Rob 
Maltha liet zich noteren voor het in de toekomst garant willen 
staan voor het vertolken van de reservepositie om vervolgens voor 
de hoofdrol in aanmerking te komen. 

De afdelingsvoorzitter deed nog een aantal mededelingen die men 
natuurlijk in ons lijfblad Sinte Barbara kan terugvinden. Data van 
evenementen die voor het uitkomen van een volgende SB zijn 
geagendeerd hoeven hier niet meer vermeld te worden. Niettemin 
is attentiewaarde van belang en dus werd voor het jaar 2011, 11 
mei: de ALV in Gilze Rijen nog eens gefixeerd. Roel gunde de aan-
wezigen ook een kijkje in de gedachtegangen van het bestuur met 

betrekking tot het vaststellen van de datum en plaats voor de door 
U-NH te organiseren ALV in 2012. Overwogen wordt bijvoorbeeld 
aan de ALV een damesprogramma te koppelen. De variëteit aan 
locaties gaat in en buiten de Keistad van vestingwerken in de regio 
Utrecht via het fraai gelegen Leerhotel tot de voormalige Vliegbasis 
Soesterberg met de in de omgeving daarvan gehuisveste historische 
verzamelingen van Technische Dienst,  Aan en Afvoertroepen en de  
dienstvakverzameling van de Militaire Administratie. Het aanbod 
bevat ook de accommodatie van het Dierenpark Amersfoort. Als de 
keuze daar op valt lijkt enige extra controle wat het in- en uitgaande 
aantal VOA-leden betreft aan te bevelen… 

De voorzitter gaf ook nog door dat er aanbevelingen voor kandidaten 
voor de VOA-legpenning werden gezocht. Aan de tafel waar ik zat 
zag ik dat er ijverig notities werden gemaakt… Na 2 september volgt 
weer de bijeenkomst in oktober. Natuurlijk in het Van der Valkhotel, 
De Biltsche Hoek, en wel op vrijdag 1 oktober vanaf 17.00 uur. Als 
vanouds in de benedenbar voor het aperitief.

Tekst en foto’s Jan van Alphen
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AUGUSTUS-BIJEENKOMST 

Meer deelnemers dan aangemeld vonden een omweg (i.v.m. weg-
werkzaamheden) naar de Korenmolen in Bavel. Ruim 30 leden, be-
gunstigers en partners genoten vanaf 16.00 uur van een aperitief 
op het terras aan de voet van de molenberg. Naast het bijpraten 
over de gebeurtenissen in de vakantieperiode en een diner stond 
op het programma een lezing van ons lid Carel Hubert over zijn 
ervaringen als Hoofd Bureau Afstoting bij de Directie Materieel 
van de KL. Om 17.15 uur begroette vz Ton de aanwezigen in het 
restaurant. Een speciaal welkom gold de familie Schouten uit het 
verre Koewacht, Zeeuws-Vlaanderen. Vervolgens werden herdacht 
de onlangs overleden leden mr.   C.J. Slager en Cees Dielissen. 
Nog even ging Ton in op de afwikkeling van de gehouden enquete 
onder alle leden en begunstigers (resultaat te lezen op de site 
van de VOA bij Zuid-West). Topics in de bestuursvergaderingen 
zijn: het “headhunten” naar een nieuwe afdelingsvoorzitter en de 
voorbereiding van de ALV VOA op vliegbasis Gilze-Rijen op 11 mei 
2011 met het Projectteam ALV 2011. Tenslotte vroeg hij ieders 
aandacht voor de Jaardag van de Artillerie (zie alle gegevens 
in deze Barbara; opgeven voor deelname via secretaris Jan) en 
voor de ongewone locatie voor onze volgende bijeenkomst op 21 
oktober, n.l. de Fazanterie in Ulvenhout.

Toen kreeg Carel het woord. Hij vertelde over zijn artillerie-
carrière, die eindigde op het AOC, waarna hij Hoofd Bureau 
Bevoorrading en Onderhoud werd bij de Directie Materiaal KL in 
Den Haag. Daar kreeg hij te maken met de gevolgen van de val 
van de muur en het einde van de Koude Oorlog, die uiteindelijk 
leidden tot een veel kleinere krijgsmacht, een nieuwe hoofdtaak 
“Vredesmissies” en aanhoudende bezuinigings-operaties. Veel mo-
bilisabele en uiteindelijk ook parate eenheden werden opgeheven, 
hetgeen betekende dat veel militair materieel en locaties konden 
worden afgestoten en verkocht. Via zijn Haagse functie rolde Carel 
in grote afstotingsprojecten, waarvan de eerste was de verkoop 
van M110’s (gemechaniseerde 8 inch houwitsers) aan Bahrein: 
bij die deal heeft hij de vuurdoop “onderhandelen met Arabieren” 
ondergaan en er veel van geleerd. Bij elk KL-afstotingsproject 

hoorde veel coördinatie binnen Defensie (met 1 Div als gebruiker 
van het materieel, de Landmachtstaf en het Directoraat Gereraal 
Materieel op het Ministerie van Defensie) en met de ministeries 
van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën (de 
Dienst der Domeinen). En midden in dat web van coördinatie 
zat Carel, inmiddels Hoofd Bureau Afstoting! Met slides toonde 
hij ons de diverse soorten afstoting: via verkoop (tegen zo veel 
mogelijk geld of tegen zo gering mogelijke kosten!), via inruil 
(lege hulzen bij aanschaf nieuwe munitie), via schenking (aan 
bijv. particulieren, organisaties, hulporganisaties, of van belang 
voor Defensie) en tenslotte door verschroting. Het onderscheid in 
af te stoten goederen in strategisch en niet-strategisch materieel 
bleek ook van belang: bij strategisch materieel speelden vaak 
politieke motieven mee, bijv. bij de verkoop van 200 Leopards 
1-V aan Chili. In zo’n geval had Buitenlandse zaken een zware 
stem in de beslissing, maar ook moest het land waar dat materieel 
was geproduceerd (in dit geval Duitsland) toestemming verlenen 
aan een dergelijke transactie. Carel eindigde zijn betoog met een 
lijst van momenteel voor afstoting beschikbaar groot materieel, 
waaronder gloednieuw materieel, zoals 26 stuks PzHb 2000! Dit 
facet riep veel reacties en onbegrip op bij de toehoorders. Jam-
mer dat de kaasschavende politici, die uiteindelijk voor dit soort 
verspilling mede-verantwoordelijk waren en zijn, niet in de zaal 
aanwezig waren. Overigens verkijken niet-ingewijden zich op de 
zeer lange looptijden van een traject behoeftestelling, aanschaf 
en instroming bij de krijgsmacht; deze jarenlange procedures zijn 
vaak onvermijdelijk en dragen bij aan mogelijke “verspilling” van 
belastinggeld. Carel doorstond de lawine van vragen ongeschon-
den en werd door vz Ton hartelijk bedankt voor zijn interessante 
verhaal; de fles barbarabitter was welverdiend.

Toen was het weer hoog tijd voor een drankje en een prima diner. 
Na het toetje en de koffie werd de bijeenkomst afgesloten met 
een dankwoord aan het culinaire team van de Korenmolen. De 
volgende ZW-bijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 
21 oktober in de Fazanterie. Graag al in de agenda vastleggen!

Ton Kolsteren

ZUID-WEST

Aperitief aan de voet van de Korenmolen, met staand rechts Carel Hubert Aandacht voor spreker Carel
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