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Direct functionerend materieel na transport!

De afdeling C.D.C.S. van Vonk biedt een uitgebreid scala aan custommade oplossingen voor het vervoer van alle moge-

lijke (militaire) materialen. Denk hierbij aan eenvoudige customfoam inrichtingen tot zeer complexe interieurs voor in Peli 

en Hardigg koffers en tevens flightcases en innovatieve brightcases (geoptimaliseerde uitvoering van de flightcase).
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Nieuw! Off-Road Case Models
De nieuwe M-serie kenmerkt zich door een multi terrain en mobility configuration. 

Rijden door het gras, over kiezels of ruw terrein is geen uitdaging meer met deze dappere Peli’s! 

De 4 meest populaire trolleykoffers zijn inmiddels verkrijgbaar in de nieuwe uitvoering. We hebben het dan over de 1510M, 

de 1560M, de 1610M en de 1620M. Wat deze koffers van hun standaard broertjes onderscheidt zijn de extra dikke 4” diameter 

polyurethaan heavy duty wielen, extra stabilisatie blokken en de telescoop-handel. Alleen verkrijgbaar in ZWART.
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Nieuwe
introduceren zich

redactieleden
TEKST /// LKOL B.D. HENK VAN RIJSSEN, EINDREDACTEUR

De redactie mag zich gelukkig prijzen met de uitbreiding door een groot aantal jonge, enthousiaste en  
ervaren officieren. De uitbreiding en ondersteuning van de redactie bestaat uit: Majoor Henk te Kulve (DGLC), 
Eerste-luitenant Tom de Groot (DGLC), Kapitein Bjorn Beke (Vustco), Kapitein Corné van de Berg (Vustco)  
en Kapitein Paul Klaver (DMO). In dit nummer stellen een aantal zich aan u voor.

KAP BJORN BEKE
Ik ben Bjorn Beke, 34 jaar en getrouwd met Maaike. We hebben 
samen twee dochters, één van bijna drie jaar en één van vijf 
maanden. Ik ben woonachtig in Oosterbeek. Hier ben ik als kind 
opgegroeid in een gezin met vijf kinderen. 
Nadat ik mijn Havo diploma op zak had, besloot ik mijn studie in 
het hoge Noorden te gaan volgen, Leeuwarden. Hier hadden ze 
een afstudeerrichting binnen de Hogere Hotelschool met de fo-
cus op evenementen organisatie. Tijdens mijn studententijd ben 
ik zeer actief geweest op het gebied van evenementen organisa-
tie, zowel voor de studie zelf als voor de studentenvereniging. 
Na 4,5 jaar heb ik deze studie met goed gevolg afgerond en 
stond ik voor de keuze: een andere studie of werken. In die tijd 
bood de KMA een opleiding aan voor mensen met een HO/WO 
achtergrond die mijn interesse trok. Daarnaast had ik altijd al in 
een kasteel willen wonen en deze opleiding bood mij die unieke 
kans. Voor iemand die al een studie achter de rug had en al  
enkele jaren op zichzelf woonde, was het erg wennen aan 

  
samenwonen met 12 kerels een ruimte van 25 m2 met 6 stapel-
bedden en 12 kasten. Gelukkig halveerde dat clubje binnen  
afzienbare tijd en hadden we iets meer ruimte tot onze beschik-
king. Na mijn periode aan de KMA verhuisde ik naar ’t Harde om 
aan de VTO (KMA) artillerie te beginnen. Wij waren de laatste 
lichting die opgeleid werden op de M109, maar het optreden 

was al volledig afgestemd op het PzH2000 optreden. Eenmaal 
afgestudeerd aan de KMA en mijn richtersdiploma op zak kwam 
ik binnen bij de Cbt van de 14 Afvda. In eerste instantie kort 
geplaats als pelotonscommandant van het stafpeloton. De eer-
ste officiële werkzaamheden hielden voor mij in dat ik moest 
assisteren met het afstoten van alle M109 van de batterij. Een 
bijzonder moment aangezien ik net opgeleid was op het sys-
teem en ze nu zelf moest gaan inleveren in Coevorden.  
Na een geweldige periode als pelotonscommandant van het  
F-peloton, waar wij veel lichte infanterie taken deden en een  
volledige omscholing PzH2000 hebben doorlopen met de een-
heid ben ik geplaatst op het OTCVust als docent/trainer KMA 
Initiële Opleidingen. In deze periode hebben wij de opleiding >

Kap Bjorn Beke, stafofficier doelbestrijding

‘Daarnaast had ik altijd al in een 
kasteel willen wonen en deze op-

leiding bood mij die unieke kans.’
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behoorlijk aangepast en met name meer verantwoordelijkheden 
bij de leerlingen zelf gelegd. Aan het einde van mijn functie ben 
ik uitgezonden geweest als Kapitein Floor Fires naar Afghani-
stan. Hier was ik werkzaam op het CJOC (Combinend Joint 
Operations Centre). Wat mij betreft was dit een uniek ervaring 
waarin ik de mogelijkheid had om samen te werken met veel 
verschillende culturen onder moeilijke omstandigheden. Na mijn 
periode in Afghanistan ben ik begonnen als Hoofd P&P binnen 
de sectie OTK. Met het ontbreken van een plaatsvervanger ge-
durende deze hele functie kwamen er een hoop extra taken bij. 
Inmiddels ben ik werkzaam binnen de Sie S5, voorheen Ken-
niscentrum, van het VUSCTO als stafofficier doelbestrijding. 
Binnen deze functie houd ik mij bezig met verschillende projec-
ten gerelateerd aan grondsystemen en munitie. Mede door deze 
functie denk ik iets toe te kunnen voegen aan de redactie. 
Ik hoop dat wij met onze netwerken de inhoud van het blad  
breder te kunnen trekken/kunnen aanvullen en de generatie  
jongere officieren kunnen enthousiasmeren om weer actief deel 
te nemen aan de vereniging.

KAP CORNÉ VAN DE BERG
“Corné, waarom ben je bij defensie gegaan?” Een vraag die re-
gelmatig wordt gesteld. Het antwoord is minder romantisch dan 
de meeste mensen zouden verwachten. Nadat ik in 1999 het, 
voor mij, zinkende schip van de Hoge Zeevaartschool had verla-
ten besloot ik dat de combinatie van schoolbanken en zeewater 
niet mijn voorkeur had. Vaste grond onder mijn voeten in combi-
natie met avontuur klonk me veel beter in de oren! En waar kon 
je dat gevoel beter vangen dan bij de landmacht? 
Met die motivatie ben ik banenwinkel van de landmacht in Rot-
terdam binnengestapt. Helaas stellen de meeste mensen bijna 
nooit de vraag: “Corné, waarom zit je nog bij defensie?” Het 
antwoord dat ik op die vraag zou geven heeft namelijk, na 12 
jaar ervaring, een diepere inhoud dan ‘avontuur’. 

Mijn parate leven begon als vuurregelofficier bij de 41e Afdeling 
te Seedorf. Voor mij voelde dat als binnengehaald worden in een 
grote familie. Ver weg van Den Haag kon de energie gestoken 
worden in het vakbekwaam worden en blijven op de systemen 
waar we mee werkten. Daarnaast was er voldoende tijd en ruim-
te om in de avonduren elkaar beter te leren kennen waardoor er 
kennis en begrip was voor elkaars persoonlijke situatie. Kame-
raadschap en vakmanschap waren sleutelwoorden die bijdroe-
gen aan een goed functionerende eenheid. Hoewel ik het ophef-
fen van de 41e Afdeling en de overplaatsing naar Oirschot eerst 
als een koude douche ervoer, kwam ik er al snel achter dat ple-
zier in je werk en interesse in je collega’s een cruciale rol spelen 
bij je motivatie. Het werk als voorwaartse waarnemer en vuur-
steunofficier van het 17e Pantserinfanteriebataljon heb ik als 
schitterend ervaren. Wat is er mooier dan ambassadeur te mo-
gen zijn van ons machtige wapen tussen de infanteristen! De 
ervaringen van de 2 uitzendingen die ik met het 17e bataljon heb 
gedraaid zullen me altijd verbonden laten blijven aan deze een-
heid. Begin 2010 landde ik in Amersfoort op het Opleidings- en 
Trainingscentrum Operatiën om als trainer van vuursteunofficie-
ren continu bezig te zijn met het delen van kennis en ervaring en 

het verbreden van mijn eigen kennis. Het is dankbaar werk om 
collega’s te helpen/trainen door te praten over de uitdagingen 
die je hebt gehad en hoe je ze hebt opgelost. Ik daag dan ook 
onze ‘oudere’ collega’s uit om vaker met de jongere generatie te 
gaan praten over de hoogte- en dieptepunten die hebben bijge-
dragen aan hun carrière. 

Vandaag de dag kunt u mij vinden binnen de Sectie S5 van het 
VuursteunCommando. Hier ben ik verantwoordelijk voor ver-
schillende projecten die betrekking hebben op het ‘einde-van-
de-kogelbaan’. Het hebben van kennis en kennissen is van cru-
ciaal belang voor het slagen van de verschillende projecten die 
lopen. Waar één man veel tijd en energie in een project moet 
steken, kan met het team eenvoudig gemaakt worden door het 
gemeenschappelijk te dragen. 

Terug naar de vraag waarom ik nog bij defensie zit. 12 jaar later, 
5 functies en 3 uitzendingen achter de rug, zou het antwoord op 
de vraag spreken over kameraadschap, de loyaliteit van ons 
personeel, de kans tot het ontwikkelen van unieke vaardigheden 
en de vele kansen tot het delen van kennis en ervaring. Uiteraard 
zou het hele antwoord nog doordrenkt zijn van avontuur en unie-
ke ervaringen, maar dat is nu puur een neveneffect wat het werk 
nog mooier maakt. De Sinte Barbara zie ik als een kans om een 
medium te laten zijn waarin kameraadschap, verbreding van 
kennis en ervaring en het ontwikkelen van vaardigheden hoog in 
het vaandel staan. In een steeds kleinere, maar complexere, 
vuursteunwereld moeten we elkaar sterk maken en houden. Hier 
wil ik als redactielid de komende jaren aan bijdragen. 

Kap Corné van de Berg, stafofficier ‘einde kogelbaan’

‘Wat is er mooier dan 
ambassadeur te mogen zijn 

van ons machtige wapen 
tussen de infanteristen!’
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KAP PAUL KLAVER
Ik ben Kapitein der Artillerie Paul Klaver, 38 jaar, woonachtig in 
Dronten, werkzaam bij het Kenniscentrum Wapens & Munitie als 
Beproevingsleider Groot Kaliber (≥25mm). Ik ben mijzelf aan het 
ontwikkelen tot specialist op het gebied van wapens & munitie. 
In de loop van mijn nog relatief korte loopbaan heb ik namelijk al 
wel ontdekt dat mijn passie en ambitie vooral op dat gebied ligt. 
Dat is begonnen bij de diverse functies bij de afdelingen veld- en 
rijdendeartillerie, van stukscommandant tot plaatsvervangend 
batterijcommandant, maar kwam pas echt tot leven bij de in-
structiegroep mortieren, waar ik als commandant van een groep 
ontzettend gemotiveerde en kundige vaklui besmet ben geraakt 
met het 81mm mortiervirus. Een simpel en eenvoudig, bijna ou-
derwets wapensysteem dat in handen van een kundige en goed 
getrainde bediening, onder leiding van een tactisch bedreven 
groepscommandant en in samenwerking met een goede waar-
nemer transformeert tot een beslissend inzetmiddel op compag-
nies- en misschien zelfs bataljonsniveau. 
Maar in mijn functie als stafofficier doelbestrijdingsmiddelen en 
munitie op het kenniscentrum vuursteun kwam ik er achter dat 

ook de schoonheid van de technisch geavanceerde, groten-
deels geautomatiseerde PzH2000NL mij kan bekoren. Dit mach-
tige wapensysteem waarin zoveel kennis verscholen ligt, is niet 
eenvoudig in de bediening en vereist een zachte hand en een 
hoog niveau van systeemkennis maar is zonder twijfel de beste 
vuurmond ooit gebouwd en genereert door haar bereik (mo- 
biliteit en dracht), vuursnelheid en uitwerking ongekende moge-
lijkheden voor het optreden in alle vormen van hedendaagse 
conflicten. 
Ook de snelle en ambitieuze ontwikkelingen op munitiegebied, 
van insensitive munition tot preformed fragmentation en van 
blast enhanced explosives tot non of less lethal munition, heb-
ben mijn interesse gewekt en geleid tot het voornemen om in  
dit vakgebied te specialiseren. 

Een volgende stap hiertoe was het onder de knie krijgen van alle 
logistieke en financiële processen die daarbij komen kijken. Dat 
is gelukt bij de Directie Materieel en Diensten van de Landmacht 
Staf.

Waarom ben ik lid van de VOA? Ik ben lid geworden van de  
VOA omdat ik behoefte heb aan een forum en vakblad waarin 
over ons mooie vak gediscussieerd kan worden, waarin zo mo-
gelijk nieuwe ideeën worden geboren en waarin ruimte is voor 
kennisdeling. Met de Sinte Barbara nieuwe stijl is daar in mijn 
ogen al een eerste aanzet toe gezet. 
Daarnaast vind ik het natuurlijk ook buitengewoon gezellig om 
bij de verschillende bijeenkomsten (maar vooral de jaardag)  
iedereen weer te zien en bij te praten.

Waarom in de redactie van de Sinte Barbara? Allereerst omdat 
de Kolonel Baartman dat aan mij vroeg en ik daar als relatief 
jonge officier natuurlijk geen nee tegen kan zeggen. 
Maar natuurlijk vooral omdat ik zodoende hoop een actieve bij-
drage te kunnen leveren aan de eerder genoemde kennisdeling 
en discussie. 

Wat wordt mijn bijdrage? Gezien mijn interessegebied zal dat 
voornamelijk over wapens & munitie en aanverwante zaken 
gaan (ballistiek en technologische ontwikkelingen). 
Vooral de technische kant daarvan wil ik toegankelijk maken 
maar ik denk dat ik daarnaast ook een nuttige bijdrage kan  
maken op het logistieke vlak. Ik heb wat minder affectie met 
tradities, C2 en vuursteuncoördinatie, gelukkig hebben we daar 
nog andere (redactie)leden voor. Vanwege mijn huidige functie 
denk ik dat ik ook het een en ander aan voorlichting kan doen 
over beproevingen en het belang daarvan.

Kap Paul Klaver, beproevingsleider groot kaliber

‘Ik ben lid geworden 
omdat ik behoefte heb 

aan een forum en vakblad 
waarin over ons mooie vak 

gediscussieerd kan worden, 
waarin zo mogelijk nieuwe 

ideeën worden geboren 
en waarin ruimte is 
voor kennisdeling.’ 
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Correctie 1: Groepsfoto Dienstverlaters 2012
Bijgevoegd het juiste onderschrift met alle namen. Met excuses 
voor de foute en ontbrekende naam. Zie voor een grotere foto 
Sinte Barbara 65e jaargang no. 1 op pagina 7 bovenaan.

Voorste rij vlnr: Lkol (R) b.d. F. Dirks, Maj b.d. P. Peizel, Maj b.d. H. 

Haagendoorn, Lkol b.d. M. Weijers, Lkol b.d. C. de Kreek, Lgen T. van 

Loon, Lkol b.d. A. van Vliet, Lkol b.d. H. Boele, Lkol b.d. E. Honing, 

Kol b.d. F. Müller. Tweede rij vlnr: Lkol P. Nieuwenhuis, Bgen b.d. B. 

Rosengarten, Kol S. Kooijman. Maj b.d. J. Dekker, Lkol M. Roelen 

en Lkol R. van Broekhoven. Achterste rij: Lkol b.d. F Dürst Britt, 

Kol b.d. J. van Ballegooij en Kol b.d. P. Winckelmolen 

Correctie 2: Samenwerking met België
Helaas is bij het artikel “Samenwerking met België” het beschik-
bare beeldmaterieel niet opgenomen. 
We willen u dat niet onthouden en de belangrijkste diagrammen 
zijn hiernaast alsnog weergegeven.

CORRECTIES 
op nummer 65.1 

van Sinte Barbara

Organisatie van de Belgische Land Component 

met één Bataljon Artillerie (Bn Aie)

Organisatie van de Belgische Artillerie (Veld- en Luchtdoelartillerie 

in één Bataljon)

Locaties van het Belgische Bataljon Artillerie
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Voor u ligt het zomernummer met wederom veel interessante artikelen, er gebeurt toch wel erg veel met ons 
Wapen. Zoals u op de vorige pagina’s heeft kunnen lezen is de redactie uitgebreid met een aantal nieuwe re-
dacteuren, die ook al een bijdrage leveren aan dit nummer. Tevens is de redactie uitgebreid met een meelezer 
die de nodige artikelen redigeert. Verder een nieuwe rubriek; Oude Artillerist versus Nieuwe Artillerist, waarbij 
de huidige Commandant van het VustCo de aftrap geeft. Blijft er nog één vacature in de redactie over, namelijk 
die van Beeldredacteur. Bijgevoegd is het profiel opgenomen van de beeldredacteur en we zoeken met spoed 
iemand die voldoet aan dit profiel en bereid is zich maximaal voor de Sinte Barbara in te zetten.

ONS WAPEN BLIJFT IN BEWEGING

Een beeldredacteur houdt zich bezig met de selectie, ontwikke-
ling, samenstelling en afstemming van alles wat met beeld te 
maken heeft (hoofdzakelijk foto’s, in veel mindere mate video’s, 
animaties, grafieken etc.). Hij is dikwijls tevens verantwoordelijk 
voor het zelf produceren van foto’s, compilaties, illustraties, in-
formatieve grafieken en ander beeldmateriaal en moet de kwali-
teit hiervan kunnen waarborgen. Dit kan zowel betrekking heb-
ben op drukwerk als multimedia. Denk hierbij aan het ontwerp 
van een website, folder, brochure, flyer, tijdschrift, vakblad, an-
sichtkaarten of social media. De beelden moeten bijdragen aan 
het algemeen beeld en het imago van de VOA, en Artillerie in het 
algemeen. Technische kwaliteit is hierbij belangrijk voor hoog-
waardig drukwerk. Maar ook dienen beelden te worden beoor-
deeld op grafische kwaliteit en compositie.

De beeldredacteur draagt zorg voor het beeldarchief, hij beheert 
de stock (voorraad). Dit houdt in dat hij onder meer rechten op 
beeldmateriaal nauwkeurig in de gaten moet houden - het kan 
zijn dat beeldmateriaal niet zomaar, zonder kosten te gebruiken 

is. Daarnaast is de beeldredacteur het aanspreekpunt voor de 
fotograaf en andere betrokken partijen en coördineert hij het 
proces rondom het beeldmateriaal, teneinde beeld geschikt 
voor gebruik te maken voor de opdrachtgever. Dit betekent on-
der meer dat hij fotoshoots coördineert en de projectplanning in 
de gaten houdt. De beeldredacteur is werkzaam in een design- 
of communicatieomgeving en verricht een hoop taken die  
‘breder’ van aard zijn. Vaak denkt de beeldredacteur bijvoor-
beeld mee over het algemenere beeldbeleid en de uitvoering 
hiervan. De beeldredacteur kan zich daarnaast ook bezighou-
den met social media, nieuwsbrieven opmaken, input leveren 
voor redactionele stukken en een stukje promotie. 
Denk maar eens aan de verspreiding van publiciteitsmaterialen 
of het verrichten organisatorische en ondersteunende werk-
zaamheden voor PR & communicatie. De beeldredacteur fun-
geert als spin in het web: hij is aanspreekpunt en contactper-
soon voor fotografen en opdrachtgevers. De beeldredacteur 
heeft bovendien vaak een grote mate van zelfstandigheid: hij 
bewaakt deadlines onderhoudt een eigen netwerk.

Profielschets
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Koning Willem Alexander 
In de eerste plaats verdient de beëdiging en inhuldiging van Zij-
ne Majesteit Koning Willem-Alexander op dinsdagmiddag 30 
april 2013, tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Gene-
raal in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, onze aandacht. Een hele 
verandering als we die gebeurtenis afzetten tegen het feit dat we 
al lang geen Koning meer hebben gehad. Ook een hele verande-
ring omdat Zijne Majesteit andere opvattingen heeft over de in-
vulling van zijn taken dan zijn moeder, Prinses Beatrix. 
Géén verandering omdat er natuurlijk ook aspecten van het ko-
ningschap hetzelfde zullen blijven. En als we er een kwalificatie 
aan geven? Wat mij betreft heeft onze nieuwe Koning zich voor-
treffelijk gepresenteerd en mij alle vertrouwen gegeven voor zijn 
invulling van het koningschap. Daarmee is niet gezegd dat de 
troonswisseling een noodzakelijke verandering was voor het Ne-
derlandse volk; Prinses Beatrix heeft haar taken als staatshoofd 
immers voortreffelijk vervuld en is altijd zeer betrokken geweest 
bij het wel en wee van het Nederlandse volk. Dat neemt niet weg 
dat de troonswisseling voor haar zelf wenselijk kan zijn geweest 

en dat zij het belangrijk vond haar taken over te dragen in een 
wereld die anders is dan toen zij zelf de troon besteeg. Wij zijn 
haar dankbaar voor wat ze voor ons heeft gedaan en wensen 
onze nieuwe Koning veel succes in zijn veeleisende functie. 

Onze Krijgsmacht 
Wat de Krijgsmacht betreft zijn de voortdurende veranderingen 
inmiddels een constante factor geworden, zodat we de stelling 
zouden kunnen verdedigen dat daardoor vanuit veranderings-
oogpunt alles bij het oude blijft. 
Menigmaal hoor je militairen verzuchten dat het toch wel eens 
prettig zou zijn om gewoon je werk te kunnen doen zonder in 
een reorganisatietraject te zitten en een lopend traject af te kun-
nen maken zonder door de volgende reorganisatie te worden 
ingehaald. Dit alles nog afgezien van de gevolgen van de reorga-
nisaties voor de betrokken mensen. In de loop der jaren zijn cre-
atieve termen bedacht om dit doorlopende veranderingsproces 
te beschrijven, zoals ‘herstructurering’, ‘omvorming’ (naar iets 
beters) en ‘kleiner maar effectiever’ (meestal in één adem ge-

Van de Voorzitter

Voor
de

Verandering

TEKST /// A.M. ROSENGARTEN, BGEN DER ARTILLERIE B.D., VOORzITTER VOA

Als ik u zeg: ‘Ik wil het voor de verandering eens over veranderingen hebben’, doe ik een suggestieve uitspraak. 
In de eerste plaats door het gebruik van de uitdrukking ‘voor de verandering’, die toch impliceert dat een  
verandering als doel op zich kan worden gezien. Je kunt je namelijk afvragen of elke verandering noodzakelijk 
is, of een andere aanpak altijd gewenst is. En kijkend naar de hele zin kun je lezen dat ik er geen gewoonte van 
maak over veranderingen te spreken. Iets als een verandering zien, is een subjectieve beleving, waarbij we 
voor dit voorwoord zullen uitgaan van twee invalshoeken: de mate van verandering en de kwalificatie ervan. 
Oftewel: hoe anders is het geworden na de verandering en is de verandering goed of slecht? Hoe dan ook,  
ik wil niet stilstaan bij een bepaald onderwerp, maar u voeren langs een aantal veranderingen die zich de af-
gelopen tijd hebben voorgedaan, mijn eigen oordeel daaraan verbinden, maar het verder aan u overlaten uw 
eigen mening daarbij te vormen of te koesteren. Volgens goed militair gebruik passen we daarbij de hiër- 
archische benadering toe, van boven naar beneden. 
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noemd met het modewoord ‘efficiënter’). Deze lijn doortrekkend, 
mag je er van uitgaan dat als we straks nog één soldaat in onze 
krijgsmacht hebben, die toch wel buitengewoon effectief en ef-
ficiënt moet zijn. Zonder te willen suggereren dat alle verande-
ringen binnen de Krijgsmacht slecht zijn, we moeten tenslotte 
ook met onze tijd meegaan, zou ik willen stellen dat er voor de 
verandering eens geen veranderingen zouden moeten zijn vol-
gens de eufemistische termen zoals ik die heb gegeven. Ik blijf 
echter onveranderlijk pessimistisch daarover. 

De Vereniging Officieren Artillerie 
Ook onze Vereniging staat niet stil en er hebben zich de afgelo-
pen periode de nodige ontwikkelingen voorgedaan. 
Ik roep allereerst de laatste Algemene Ledenvergadering in her-
innering, waarbij ik me de vraag kan voorstellen wat een derge-
lijk onderwerp met veranderingen te maken heeft. Ik teken daar-
bij aan dat ook een ‘nulverandering’ een verandering is en dat de 
mate van anders-zijn wordt bepaald door de situatie in de tijd 
waarmee een vergelijking wordt gemaakt. Want hoewel deze  

Algemene Ledenvergadering de vaste elementen bevatte, was 
zij anders doordat zij in het teken stond van 65 jaar VOA, wat 
echt nog nooit eerder is gebeurd. Los daarvan verschilde zij van 
de edities van voorgaande jaren omdat elke organiserende afde-
ling nu eenmaal haar eigen accenten legt. In ieder geval was het 
een zeer geslaagde bijeenkomst door het interessante middag-
programma en de daarbij toegepaste formule die iedereen de 
ruimte bood dat programma volgens de eigen behoefte in te 
vullen. Eén ding is nog eens extra bevestigd: laten we het  
belangrijkste element van de Algemene Ledenvergadering, het 
bieden van de gelegenheid tot samenzijn en het onderhouden 
van de kameraadschap, koesteren. Dat hoeft in ieder geval niet 
te worden veranderd. 
Zoals u weet had onze secretaris te kennen gegeven dat hij zijn 
functie tijdens de Algemene Ledenvergadering wilde overdra-
gen. Tot die vergadering waren pogingen om een bereidwillige of 
geschikte opvolger te vinden niet erg succesvol. Wat betreft het 
predicaat ‘geschikt’ werd gedacht aan iemand die toch in ieder 
geval dicht bij het actief dienend personeel zou staan, of daar 
zelfs deel van zou uitmaken. Een Vereniging als de onze moet 
zijn kenmerk ‘voor alle leeftijden’ tenslotte ook in de vulling van 
de bestuursfuncties tot uitdrukking brengen. 

Gelukkig hebben zich tijdens en vlak na de Algemene Ledenver-
gadering enige nieuwe kandidaten gemeld en zal de secretaris-
functie tijdens de komende Ledenraad op 26 juni worden over-
gedragen aan Lkol Marcel van Weerd. Ik ben verheugd hem te 
verwelkomen, ik heb alle vertrouwen in deze verandering, hoe-
zeer het mij ook spijt afscheid te moeten nemen van Lkol b.d. 
Menno Broekema, die tijdens de vergadering voor al zijn goede 
werkzaamheden terecht de VOA-legpenning kreeg uitgereikt. 

In het vorige nummer heeft onze eindredacteur Lkol b.d. Henk 
van Rijssen de toekomstplannen voor dit magazine ontvouwd. 
Gebleken was dat de complexiteit van het productieproces een 
versterking van de redactie noodzakelijk maakte. Diverse men-
sen hebben zich ondertussen aangeboden, zowel actief dienen-
de officieren als oudgedienden die hun sporen op dit gebied al 
hebben verdiend. Ik ben er van overtuigd dat zij verder zullen 
werken aan de verbetering van ons reeds geweldige blad. Wat 
dat betreft ben ik van mening dat de vraag over de wenselijkheid 
van veranderingen niet hoeft te worden gesteld met betrekking 

tot een magazine als het onze. Het streven van de redactie is er 
dan ook op gericht altijd een volgende stap te zetten en de kwa-
liteit verder te verbeteren. Wij zullen daar allemaal van profiteren. 

Voor de VOA Website geldt in wezen het zelfde verhaal als voor 
ons verenigingsblad. Wegens verplichtingen elders zag onze 
Webmaster Eerste Luitenant Franklin Kramer zich gedwongen 
zijn taken grotendeels over te dragen. In de heer Bert Schieving 
van het Vuursteuncommando vonden we gelukkig iemand die 
bereid was de rol van webmaster op zich te nemen, in ieder 
geval voor wat betreft het plaatsen van content en bijhouden 
van de website. Franklin Kramer zal op de achtergrond het tech-
nisch onderhoud blijven verzorgen. 
Ook deze verandering maakt het mogelijk een ontwikkeling door 
te zetten en verder te werken aan een medium dat in een brede 
behoefte van onze leden voorziet.
Nu ik voor de verandering over allerlei veranderingen heb ge-
sproken, kan ik een dergelijk onderwerp een volgende keer niet 
meer op deze wijze aankondigen. Anders laad ik de verdenking 
van een stereotype, weinig originele aanpak op me. 
Wat het onderwerp ook zal zijn, ik zal een andere titel moeten 
bedenken. 

Verandering

Van de Voorzitter
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Nieuws van het Wapen

De Artillerie heeft op vele fronten bijgedragen aan een kleurrijke en stijlvolle Inhuldiging 
op 30 april jl. Naast de aanwezigheid van de Standaarden gedragen door de Korpscom-
mandanten in de Nieuwe Kerk, waren er detachementen van Lucht- en VeldArtillerie die 
deel uitmaakten van de Erewacht. Daarnaast leverde de Rijdende Artillerie haar bijdrage 
als Saluutbatterij met de saluutschoten, ditmaal vanaf het Terrein van het Marine Etablis-
sement, midden in Amsterdam, vlakbij het Scheepvaartmuseum en het Centraal Station.
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60e 
BIJ HET ARTILLERIEMONUMENT OP 
DE LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK (LBO) 

MET NIEUWE GENERATIE

LEGGING
KRANS-

TIJDENS DE 60E HERDENKING OP VRIJDAGMORGEN 3 MEI zIJN OP DE 

LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK (LBO) IN ’T HARDE, DOOR HET WAPEN 

DER ARTILLERIE ALLE WAPENBROEDERS HERDACHT DIE IN HET  

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN OF WAAR OOK TER WERELD zIJN 

OMGEKOMEN SINDS HET UITBREKEN VAN DE TWEEDE WERELDOOR-

LOG IN OORLOGSSITUATIES EN BIJ VREDESOPERATIES. BIJzONDER  

IS DAT BIJ DEzE HERDENKING 22 KINDEREN VAN BASISSCHOOL  

SJALOOM UIT VOORST AANWEzIG WAREN MET HUN BEIDE MEESTERS 

JASPER EN TEUN.

TEKST /// MEVROUW A.M.J. (ANKE) DIJKHUIzEN
FOTO’S /// OWI R.(ROY) BULTERS 

Nieuws van het Wapen



MET NIEUWE GENERATIE
De indrukwekkende ceremonie vond plaats bij het Artillerie- 
monument. Dit monument heet officieel het “Monument voor 
gevallen artilleristen tijdens WOII, in Indonesië en Korea”. 
Het herinnert ons aan de artilleristen die op Nederlands grond-
gebied, in Europa en in Azië hun persoonlijke veiligheid onder-
geschikt maakten aan onze veiligheid en aan de veiligheid van 
anderen. De offers die zij brachten moeten tot nadenken stem-
men over het grootste goed dat wij hebben: onze vrijheid.

Aan de plechtigheid ging een stille tocht vooraf. Vanaf de  
Officierscantine begaven de genodigden zich te voet naar het  
monument. Naast gasten, oud-miltairen en burgers, stonden 
detachementen aangetreden van de Korpsen Veldartillerie, Rij-
dende Artillerie en Luchtdoel-artillerie. 

De traditionele krans werd gelegd door de Wapenoudste der Ar-
tillerie (WOA), Luitenant-generaal A.J.H. van Loon, samen met 
de Commandant Korps Veldartillerie, kolonel T. Baartman. Hier-
na werden twee minuten stilte in acht genomen. Twee minuten 
waarin de aanwezigen zich realiseerden dat zij hier in vrijheid 
twee minuten stil kunnen en mogen zijn. 
Aansluitend volgde de toespraak van de WOA. De rode draad in 

deze toespraak was het jaarthema voor de nationale herdenkin-
gen: “Vrijheid spreek je af”. Hierbij verwees de generaal naar 5 
mei 1945. “De oorlog in Nederland eindigde niet met een alles-
beslissende veldslag, maar met een handtekening aan een tafel. 
Vervolgens werden afspraken gemaakt en overeenkomsten en 
verdragen gesloten, waarmee de gedachte aan oorlog in Europa 
steeds verder van ons bed kwam te staan. >

“De aanwezigheid van de schoolkinderen hier vandaag 
en bij herdenkingen op vele plaatsen in het land staat 
ook symbool voor het feit dat we vrede en vrijheid  
niet vanzelfsprekend mogen gaan vinden”. 

De schoolkinderen en begeleiders

Toespraak Luitenant-generaal Van Loon
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Vrijheid krijgt vorm - praktisch en juridisch – in afspraken, regels 
en verdragen.” 

De WOA benadrukte dat het goed is dat juist jonge mensen, hier 
vandaag aanwezig, aandacht besteden aan de verschrikking 
van oorlog en aan de offers die gebracht zijn. 
“De aanwezigheid van de schoolkinderen hier vandaag en bij 
herdenkingen op vele plaatsen in het land staat ook symbool 
voor het feit dat we vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend  
mogen gaan vinden”. 

Na de toespraak speelde het Fanfare Korps Bereden Wapens 
(FKBW) het Wilhelmus. 

Aan het einde van de ceremonie volgde het defilé, terwijl het 
Fanfare Korps passende koraalmuziek speelde. 
De leerlingen van de basisschool Sjaloom hebben elk een bloem 
neergelegd bij het monument. De herdenking was traditiege-
trouw een waardige plechtigheid.

De krans

Na afloop staan de schoolkinderen met kol Baartman en de twee meesters bij het monument
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Herdenking
Dubbeldam
11 MEI 2013 TEKST /// GIEL MASSY

BEELD /// SUSAN KROES

OP zATERDAG 11 MEI 2013 VOND TE DUBBELDAM BIJ HET ARTILLERIE- 

MONUMENT OP HET DAMPLEIN VOOR DE 73E MAAL DE JAARLIJKSE  

HERDENKINGSPLECHTIGHEID PLAATS VAN III-14-RA. DAARBIJ WERDEN DE 

GEVALLENEN HERDACHT DIE IN DE MEIDAGEN VAN 1940 HUN LEVEN LIE-

TEN VOOR HET VADERLAND. HET ARTILLERIEMONUMENT TE DUBBELDAM 

IS EEN VAN DE WEINIGE ARTILLERIEMONUMENTEN IN zUID-HOLLAND. 

Stuksbediening 25-ponders

Op het Damplein stonden twee 25-ponders opgesteld van het 
recent opgerichte Vuursteun Commando, waarin de 14e Afde-
ling Veldartillerie, die de twee vuurmonden tot nu toe leverde, is 
opgegaan. De vuurmonden stonden op het marktplein opge-

steld, met de stuksbediening ervoor. Deze stuksbediening offert 
elk jaar weer met veel enthousiasme een vrije zaterdag op voor 
deze herdenking. Hoera dus voor ons Wapen! De organisatie 
was zoals gebruikelijk in handen van de Vereniging Officieren > 
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len. Lkol (R) b.d. ir. R.P. Peters, die optrad als voorzitter van het 
Herdenkingscomité Dubbeldam, sprak een welkomstwoord. 
Voorgegaan door een delegatie van de Bond van Wapenbroe-
ders en de stuksbedieningen van de twee 25-ponders begaf het 
gezelschap zich naar het Damplein, de plaats van handeling. 
Het was een ingetogen en indrukwekkende herdenking. Het 
jaarlijks dodenappél, waarbij familieleden van de gesneuvelden 
het ‘hier’ lieten horen bij het noemen van de namen van hen die 
hier hun leven lieten, vond in alle stilte plaats. Het was een 
plechtig moment. De trompetsignalen ‘Taptoe’ en ‘Reveille’, met 
daartussen een minuut stilte, gaven daaraan een extra dimensie. 
De uitleg door kap (R) b.d. R. Kamp van de diepere betekenis 
van deze herdenking werd door alle aanwezigen met grote be-
langstelling gevolgd. Het geheel stond onder leiding van lkol (R) 
R.G. Boissevain, die de militaire handelingen verrichtte. Er wer-
den 13 kransen gelegd door zowel oudgedienden, burgers als 
militairen. Onno Koole, kleinzoon van ir. A.H.H. Robbé Gros-
kamp, legde de krans namens III-14-RA, Bgen b.d. A.M. Ro-
sengarten namens de VOA, Kap S. Ober namens de Wapenoud-
ste der Artillerie en Burgemeester A.A.M. Kok namens de 
Gemeente Dordrecht. Na terugkomst in de ontvangstzaal hield 
kol der Genie J.L.L. Dubbeldam, op zeer persoonlijke en stijl-
volle wijze de traditionele jaarlijkse toespraak, die hieronder inte-
graal is weergegeven. 

Na afloop werd er onder het genot van een kopje koffie en een 
broodje nog geruime tijd nagepraat en van gedachten gewis-
seld. Oude herinneringen werden opgehaald en vriendschaps-
banden werden versterkt. Diep onder de indruk van de plechtig-
heid, en een ervaring rijker, keerden de deelnemers huiswaarts.

Artillerie, afdeling Rotterdam. De muziek en de trompetsignalen 
bij de vlag werden dit jaar weer op uitstekende wijze verzorgd 
door een ensemble van het Fanfarekorps KL Bereden Wapens. 
In de ontvangstzaal van ‘De Gravenhorst’ was een groot aantal 
veteranen en belangstellenden bijeen. Onder de eregasten be-
vonden zich onze voorzitter Bgen b.d. A.M. Rosengarten, de 
heer A.A.M. Brok, Burgemeester van de Gemeente Dordrecht, 
kol der Genie J.L.L. Dubbeldam en lkol (R) b.d. C.J. van Harme-

De Jongste Kranslegger

Het is voor mij een eer dat u mij heeft verzocht u vandaag toe te 
spreken en nog wel als genist! Wat is het dan dat mij, anders dan 
mijn naam, verbindt met de dappere mannen van de 1e Batterij? 
Verbazend veel, zo ontdekte ik tijdens het bestuderen van de 
gebeurtenissen in mei 1940! En vooral door het lezen van hun 
persoonlijke en aangrijpende verhalen. 
Ik herken veel van de mannen van die 1e Batterij in de mannen 
en vrouwen van de krijgsmacht nu. Het belang van een “thuis-

front”, moed, leiderschap, doortastendheid, kameraadschap en 
opoffering. Een ander deel van mijn verbondenheid heb ik in de 
personen van mijn vader en moeder meegenomen. Pa en ma 
woonden aan de “overkant” in Strijen ten tijde van de oorlog en 
één van de artilleriestukken stond in de achtertuin van de opa 
van mijn vader. Dagelijks oefende de Rijdende Artillerie het ver-
plaatsen van de stukken naar de bruggen over het Hollands 
Diep nabij Strijen Sas. Mijn vader bewaart nog steeds één van > 

TOESPRAAK DOOR KOL DER GENIE J.L.L. DUBBELDAM

HERDENKING 10 MEI 1940, DUBBELDAM
“Wij hebben beloofd hen nooit te vergeten”
GEACHTE NABESTAANDEN, VETERANEN, DAMES EN  

HEREN, VANDAAG HERDENKEN WIJ DE GESNEUVELDEN 

VAN DE 1E BATTERIJ VAN DE 3E AFDELING VAN  

HET 14E REGIMENT VELDARTILLERIE – 12 LANG STAAL – EN 

HUN KRIJGSVERRICHTINGEN IN DE MEIDAGEN VAN 1940. 
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de hulzen van deze vuurmond. Ik wil het vandaag graag met u 
hebben over de ziel van de militair: toen en nu. Anders 
gesteld:”Wat bezielt de militair?” Maar eerst wil ik graag begin-
nen met stilstaan bij de militairen die het ultieme offer brachten: 
de dood. Gesneuveld bij het dienen van het vaderland. Ik wil 
graag alle gesneuvelde militairen eren door het noemen van de 
namen van de gesneuvelden van de 1e Batterij hier in Dubbel-
dam. Mag ik u verzoeken op te staan.
•	Reserve-kapitein	W.J.	Dethmers,	25	mei	1940	te	Dordrecht
•	Dienstplichtig	soldaat	H.	van	den	Akker,	13	mei	1940	
 te Dordrecht
•	Dienstplichtig	soldaat	J.H.	van	Elten,	10	mei	1940	
 te Dordrecht
•	Dienstplichtig	soldaat	I.J.	Pennings,	10	mei	1940	te	Dordrecht
•	Dienstplichtig	soldaat	J.	ter	Steege,	10	mei	1940	te	Dordrecht
•	Dienstplichtig	soldaat	G.	Westerdijk,	10	mei	1940	te	Dordrecht

Zij leven voort in de nabestaanden die ook vandaag hier aanwe-
zig zijn. Het thuisfront is nog steeds cruciaal voor de soldaat. 
Zonder de steun en liefde van ouders, broers, zusters en part-
ners kan de soldaat niet vechten. Ook dit is van alle tijden. 
Aandacht voor het thuisfront en zorg voor nabestaanden, ge-
wonden en veteranen is dan ook één van de speerpunten van 
onze commandant van de landmacht, generaal De Kruif. Met het 
voorlezen van een gedicht wil ik alle nabestaanden van onze 
gesneuvelde militairen een hart onder de riem steken. 
Zij moeten hun kind, ouder, partner, broer of zus missen, zij heb-
ben een groot offer gebracht. Sta mij toe een herinneringsge-
dicht voor te lezen dat de ouders van soldaat Van de Akker heb-
ben geschreven op 14 mei 1940.

Op 24 augustus 1939 werd luitenant Robbé-Groskamp voor 
mobilisatie opgeroepen, hij kwam op in Gorinchem. Samen met 
drie officieren, één kornet, zeven onderofficieren en veertig ka-
nonniers en zesentwintig paarden. De bewapening bestond uit 4 
stukken 12 lang staal uit 1880, met voorwagens zonder rem. 
U kunt zich voorstellen wat dat betekende in een gebied met 
veel dijken! Er waren twee lichte mitrailleurs en ieder manschap 
had een karabijn met 20 patronen, die overigens even vóór de 
inval ingenomen werden; een nog steeds niet opgehelderde 
vreemde gang van zaken. Dit tezamen vormde de 1e Batterij van 
de 3e Afdeling, die via Tull en ’t Waal in april 1940 aankwam in 

Dubbeldam. De omstandigheden waarin de batterij moest wer-
ken waren zo mogelijk nog minder rooskleurig dan het materieel. 
De tuigen werden ingenomen, zodat trainen onmogelijk werd, de 
constante dreiging van een oorlog en het ontbreken van goede 
informatie waren niet best voor het moreel. Vlak voordat de oor-
log uitbrak werden nog verloven verstrekt en munitie ingeno-
men, dat had waarschijnlijk andersom moeten zijn! 
Dan op 10 mei om 4 uur ’s morgens een zwaar gebrom in de 
lucht, Duitse paratroepen landden bovenop de stelling van de 1e 
Batterij, een volkomen verrassing voor de artilleristen die twee 
kilometer noordelijk in hun legeringsgebied overnachtten. He-
laas zonder munitie voor hun karabijnen en pistolen! Ik citeer nu 
luitenant Robbé-Groskamp:“Ondergetekende is toen op zijn 
motorfietsje naar de pontonnierskazerne in Dordrecht gereden 
en heeft een kistje met munitie voorop de tank van de motor 
meegenomen. Het resultaat ervan was dat wij tien patronen per 
man konden uitdelen”. Luitenant Robbé-Groskamp ging vervol-
gens met een patrouille van vijf man verkennen, en stuitte daar-
bij op de Duitsers, hij noteert: “Eén man, de stuksrijder Van El-
ten, sneuvelde. Ik zelf werd gewond en raakte bewusteloos”. De 
3e Afdeling ging echter door met een tegenactie op 11 mei, sa-
men met de infanterie. Zij slaagden erin de Duitsers terug te 
dringen tot achter de Wieldrechtse Zeedijk. De afdeling werd 
toegevoegd aan de lichte Divisie en heeft tot 13 mei gevochten 
rond de stelling van de 1e Batterij, maar later op de dag werden 
de Duitse pantserwagens gesignaleerd en moest de afdeling 
zich terugtrekken op Dordrecht. Om acht uur ’s avonds werd 
opdracht gegeven terug te trekken uit Dordrecht, hetgeen het 
einde van de gevechtsacties betekende voor III-14-RA.

Wat mij enorm fascineert in het verhaal van de artilleristen in 
Dubbeldam, is dat deze mannen met tien patronen in de tegen-
aanval gingen tegen een veel beter getrainde en zwaarder be-
wapende vijand. Wat is het dat militairen laat uitstijgen boven 
zichzelf en waarom vinden zij de opdracht en de kameraden be-
langrijker dan zichzelf? Het zijn die eerder genoemde waarden: 
moed, leiderschap, doortastendheid, kameraadschap en opof-
fering. Het belang van deze waarden is door de tijden heen niet 
veranderd. Exact die waarden zoeken wij in onze mensen, daar 
selecteren, trainen en vormen wij onze mensen ook op. Ik durf te 
stellen: met succes. Nog steeds komen nieuwe verhalen naar 
boven uit de periode Uruzgan, waarbij onze soldaten moed 
toonden en kameraadschap, waarbij leiders doortastend heb-
ben opgetreden, waar soldaten loyaal waren aan elkaar, aan de 
lokale bevolking en aan Nederland. Dit legt een grote verant-
woordelijkheid bij de politieke en militaire leiders. Onze militairen 
hebben recht op een duidelijke visie, op goed leiderschap en op 
draagvlak in Nederland. Maar vooral ook op de beste spullen en 
de beste training. 
Wij herdenken hier zodat zij niet voor niets zijn gevallen. Wij her-
denken opdat wij blijven waarderen dat wij in vrijheid leven, op-
dat wij vrijheid niet als vanzelfsprekend zien en omdat wij dank-
baar zijn dat de geallieerden zijn gekomen om ons te helpen. 

Het is daarom dat de huidige krijgsmacht nog steeds paraat 
staat voor Nederland, maar ook voor anderen als zij ons nodig 
hebben. Nederland kan altijd op ons rekenen; kunnen wij ook op 
Nederland rekenen?

Harry!
Ja jongen gij waart er een held,

Gij streed er zo dapper en moedig,
Wij roemen Uw fierheid ginds op Dordsche veld,

De koning beloonde u spoedig.

Gestreden, ja voor God en ’t land,
En keerde niet weder in ’t ouderlijk pand,

Want Christus, Hij riep u naar vrediger oord,
Waar nooit meer door oorlog de vree wordt verstoord.

Wij baden te samen: “Uw wil Heer geschien,
Eens zullen wij Harry bij u weerzien”.

Dat moet ons nu troosten, al is ’t leed groot,
Want jongen, gij waart er getrouw tot de dood.
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FOTO’S /// AVDD

HET COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN STAAT AL HET HELE JAAR STIL BIJ: 

HONDERD JAAR MILITAIRE LUCHTVAART EN zESTIG JAAR KONINKLIJKE LUCHT-

MACHT. OP 14 EN 15 JUNI KON HET NEDERLANDSE – EN BUITEN- 

LANDSE – PUBLIEK DIT IN GROTEN GETALE MEEVIEREN. VOOR ALLE  

BELANGSTELLENDEN, ONDER WIE OOK RESERVE-KOLONEL PIETER VAN  

VOLLENHOVEN EN ASTRONAUT EN OUD- LUCHTMACHTMILITAIR ANDRÉ  

KUIPERS WAS ER GENOEG TE zIEN, zOWEL IN DE LUCHT ALS OP DE  

GROND. DIVERSE VAKGEBIEDEN VAN DE LUCHTMACHT EN DE ANDERE  

KRIJGSMACHTDELEN PRESENTEERDEN zICH OP HET TENTOONSTEL- 

LINGSTERREIN. DÉ TREKKER VAN HET TWEEDAAGSE EVENEMENT WAS EVENWEL 

DE STATIC- EN DE VLIEGSHOW, GETUIGE DEzE FOTOCOLLAGE. 

Nieuws van het Wapen
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king van bondgenootschappelijke solidariteit. Naast Nederland 
gaven ook Duitsland en de Verenigde Staten gehoor aan het 
verzoek van Turkije. Het Defensie Grondgebonden Luchtverde-
digingscommando (DGLC) werd aangewezen als formerende 
eenheid, gezien het feit dat de capaciteit van de Nederlandse 
grondgebonden luchtverdediging binnen deze eenheid is onder-
gebracht. Bijzonder was wel dat het DGLC, dat is voortgekomen 

SOLIDARITEIT
De groeiende dreiging vanuit Syrië bracht Turkije ertoe om op 21 
november 2012 de NAVO te verzoeken om bijstand voor het be-
schermen van haar bevolking en grondgebied. 
Op 4 december volgde een positief besluit van de NAVO waarna 
de Nederlandse Ministerraad op 7 december besloot Neder-
landse Patriot eenheden ter beschikking te stellen als uitdruk-

VANAF 26 JANUARI 2013 STAAN TWEE NEDERLANDSE PATRIOT  

SYSTEMEN GESTATIONEERD IN TURKIJE. zIJ HEBBEN ALS TAAK  

DE STAD ADANDA MET HAAR RUIM 2 MILJOEN INWONERS TE  

BESCHERMEN TEGEN MOGELIJKE AANVALLEN MET BALLISTISCHE  

RAKETTEN VANUIT SYRIë. DIT IS NIET DE EERSTE KEER DAT NEDER-

LANDSE PATRIOT-EENHEDEN zIJN GESTATIONEERD IN TURKIJE.  

zOWEL IN 1991 ALS IN 2003 STONDEN HIER OOK PATRIOTS OM EVEN- 

TUELE AANVALLEN VANUIT IRAK MET SCUD-RAKETTEN AF TE SLAAN. 

 

TEKST /// LKOL MARCEL BUIS, VOORMALIG COMMANDANT 1(NLD)BMDTF
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uit de Groep Geleide Wapens (KLu) en het Commando Lucht-
doelartillerie (KL), slechts enkele maanden eerder op 1 april 
2012, is opgericht. Wat volgde was een opwerktraject dat in 
sneltreinvaart werd samengesteld. 
De eenheid had immers opdracht om eind januari 2013 Full 
Operational Capable (FOC) te zijn. Een Site Survey, bestaande 
uit militairen uit verschillende disciplines, reisde af naar Turkije 
om de locatie in kaart te brengen en in Nederland werden alle 
processen opgestart. Materieel werd ingenomen. > Kol Marcel Buis
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Militairen doorliepen een zogenaamd uitboekcircuit en er volgde 
een Missie Gerichte Instructie (MGI). 

Op dinsdag 8 januari vertrokken de kwartiermakers richting In-
cirlik Airbase. Vanaf deze locatie zou de eerste Nederlandse Bal-
listic Missile Defence Taskforce, 1(NLD)BMDTF, gaan opereren. 
De kwartiermakers hadden de taak in twee weken de randvoor-
waarden te creëren, zodat de hoofdmacht kon worden ontvan-
gen en aansluitend kon worden aangevangen met het ontplooi-
en van het wapensysteem. Gedurende deze eerste periode werd 
intensief overleg gevoerd met Host Nation Turkije, dat verant-
woordelijk is voor Incirlik Airbase en het daar gestationeerde 
Amerikaanse 39th Airbase Wing.

FULL OPERATIONAL CAPABLE
Op 21 januari arriveerde de hoofdmacht onder leiding van Kolo-
nel Marcel Buis, in het dagelijkse leven Chef Staf van het DGLC. 
Amper twee dagen daarna werd het materiaal, dat op 8 januari 
vanuit de Eemshaven per boot naar de Turkse haven Iskendrun 
was vertrokken, gelost en naar Incirlik gereden in een viertal ko-
lonnes. De volgende nacht werd één Fire-Unit vanaf Incirlik naar 
een positie nabij het civiele vliegveld verplaatst . Deze locatie is 

Opbouw van de lanceerinrichtingen

“In rap tempo werden 
alle lanceerinrich-
tingen gepositioneerd, 
de radar op de 
juiste locatie gezet 
en het systeem 
geprogrammeerd.”
gelegen op een kazerne van de Jandarma, een organisatie die te 
vergelijken is met onze vroegere Rijkspolitie. Bij het eerste dag-
licht begon de bediening van beide Fire Units met het gereed 
stellen van hun wapensysteem. In rap tempo werden alle lan-
ceerinrichtingen gepositioneerd, de radar op de juiste locatie 
gezet en het systeem geprogrammeerd. Op zaterdag 26 januari 
volgde de Transfer Of Authority (TOA) aan het NAVO Allied Air 
Command en aansluitend bereikte de eenheid de status Full 
Operational Capable (FOC). Een knappe prestatie waarmee Ne-
derland als eerste van de drie PATRIOT leverende landen opera-
tioneel werd verklaard.
In deze eerste fase van de missie werden de woon- en werk- 
locaties aangepast en waar nodig verbeterd. Zo werden er we-
gen en paden aangelegd op de fire-units, en kantoorlocaties in-
gericht. De Patriots staan zowel nationaal als internationaal in de 
belangstelling. De units ontvingen zowel politieke als militaire 
autoriteiten die zich ter plaatse lieten informeren over de voort-
gang van de missie. Een uitstekende mogelijkheid om Neder-
land weer (inter)nationaal op de kaart te zetten als betrouwbare 
NAVO bondgenoot die invulling geeft aan de niche capaciteit op 
het gebied van grondgebonden luchtverdediging tegen ballisti-
sche raketten.

In deze eerste periode is het belang van de aanwezigheid van 
Patriotssytemen in Zuid-Turkije meer dan eens bevestigd door 
de vele lanceringen van ballistische raketten die werden waar-
genomen over de grens in Syrië. Meermaals klonk de kreet 
“Fireball, fireball, fireball” in het Tactical Command System 
(TCS). Alle belangrijke elementen, waaronder de shiftleader, in-
tell, logistiek en force protection, zijn in het TCS ondergebracht 
en de eenheid wordt vanaf deze commandopost aangestuurd. 
Bij het horen van de kreet weet de bemanning van de TCS dat 
een ballistische raket is afgevuurd en ziet men een rood sym-
booltje over een landkaart zweven dat vervolgens verdwijnt. Tot 
op heden verdwijnt het symbooltje nog iedere keer in Syrië zelf. 
Een teken dat de raket daar ook beland is! >
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WONEN EN WERKEN OP INCIRLIK
1(NLD)BMDTF telt zo’n 250 militairen. De Taskforce bestaat uit 
operationele en ondersteunende eenheden. De ondersteunende 
eenheden, zoals de Geneeskundige Verzorging van 13 Mech-
Brig uit Oirschot en 101 CISbat uit Garderen, worden éénmaal 
voor een periode van vier maanden uitgezonden. 
De operationele eenheden van het DGLC worden tweemaal voor 
een periode van elk drie maanden uitgezonden, om zo de mis-
sieduur van één jaar te kunnen garanderen.

De militairen op Incirlik zijn ondergebracht in Patriot Village. 
Deze naam is niet door de militairen zelf bedacht, maar stamt uit 
2003, toen Amerikaanse Patriot eenheden hier gelegerd waren. 
Op Incirlik kan de Taskforce van allerlei faciliteiten gebruik ma-
ken die ervoor zorgen dat het wonen en werken op de basis als 
aangenaam ervaren wordt. Naast een prima eetgelegenheid, 
biedt de basis diverse winkels en uitstekende sportfaciliteiten, 
waarvan de militairen in hun vrije uren graag gebruik maken.

VOORTGANG
Op zaterdag 25 mei vond de commando-overdracht plaats van 
1(NLD)BMDTF. Kolonel Marcel Buis gaf hierbij het stokje over 

aan Kolonel Peter Koning. In de eerste vier maanden zijn er be-
langrijke resultaten geboekt. De Taskforce is een weg ingesla-
gen die kan worden voortgezet door de nieuwe rotaties. 

Op het gebied van de infrastructuur zijn grote vooruitgangen 
geboekt, belangrijke afspraken met de Host Nation zijn vastge-
legd in een Status of Requirement en bovenal is de stad Adana 
24/7 beschermd geweest. Een prima resultaat waar de eenheid 
met gepaste trots op terugkijkt.

Werklocatie Legering

Herstelpeloton Werkshelter met oa kantoren voor detco en staf
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ANGST VOOR STRATEGISCH INzETBARE RAKETTEN IS EEN 

BLIJVERTJE. MAAKTE DE WERELD zICH BEGIN JAREN  

NEGENTIG zORGEN TOEN SADDAM HOESSEIN MET SCUD’S 

SPEELDE, DE TOESTAND IN SYRIë MAAKT HET MIDDEN- 

OOSTEN ER OOK NIET VEILIGER OP. DAARBIJ SCHREEUWT 

IRAN AL JAREN OM VERNIETIGING VAN ISRAëL EN DE SPAN-

NING TUSSEN BEIDE KOREA’S BEREIKTE RECENT OOK ON- 

GEKENDE HOOGTE. DE SITUATIE IN DE WERELD HEEFT  

zELFS VAT OP DE OEFENING JOINT PROJECT OPTIC WIND- 

MILL (JPOW). VANWEGE DE PATRIOT-INzET IN TURKIJE  

MOEST DE GROOTSTE RAKET- EN LUCHTVERDEDIGINGS- 

OEFENING VAN EUROPA WORDEN AANGEPAST. >

TEKST /// ELNT JAAP WOLTING (DCDM)
FOTO’S /// SM GERBEN VAN ES (AVDD)

INTERNATION ALE 
LUCHTVERDEDIG INGSOEFENING 
OP BRABANTSE

BODEM
‘Tijdens JPOW testen we alles en iedereen.’
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LUCHTVERDEDIG INGSOEFENING 
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VREDEPEEL – Duitse militairen bedienen in het Amerikaanse  
El Paso het gloednieuwe Medium Extended Air Defence System, 
het geavanceerde broertje van de Patriot. 
Franse grond-luchtverdedigers oefenen in de Golf van Biskaje 
met hun wapensystemen. Een Amerikaans marineschip dat in 
de Middellandse Zee dobbert, zit net als de Duitsers en de  
Fransen in het enorme datanetwerk van Joint Project Optic 
Windmill 2013 (JPOW). Het tekent de veelzijdigheid van de oefe-
ning waarin duizend deelnemers uit veertien landen grondge-
bonden en maritieme wapensystemen testen. De combinatie 
van ontwikkelen, experimenteren en het daadwerkelijk uitvoeren 
van de oefening is uniek.

Normaliter hebben trainingen betrekking op een of misschien 
twee aspecten, maar zelden op alle drie. “Ik zal het je nog ster-
ker vertellen”, aldus exercise director commodore Tom de Bok. 
“In vorige JPOW oefeningen is het NAVO Missile Defence com-
mandocentrum, dat nu de Patriot eenheden in Turkije aanstuurt, 
ontwikkeld en uitgebreid getest.”

EUROPEES-AMERIKAANS
Juist de inzet in Turkije benadrukt het belang van JPOW, waar 
onder meer procedures uit het NATO Ballistic Missile Defence 
(NATO BMD) onder een vergrootglas liggen. 

Commodore De Bok: “Het risico van ‘a poor man’s airforce’, zo-
als het gebruik van raketten gekscherend wordt genoemd, is nu 
eenmaal duidelijk aanwezig. Deze wapens zijn relatief goed-
koop, eenvoudig te verkrijgen en de technologie wordt steeds 
beter. Vandaar ook de samenwerking met het Amerikaanse ini-
tiatief European Phased Adaptive Approach. 

Wat dat precies is? Lang verhaal kort; een zo groot mogelijk 
gedeelte van Europa beschermen tegen korte- medium- en  
lange-afstandsraketten.”

SAMENWERKING
KRIJGSMACHTDELEN
Daarvan stijgen er in het scenario net drie op, ziet hoofd oefen-
leiding Jan Marinus op een groot scherm. De voormalig lucht-
machter, werkzaam bij TNO, kijkt geboeid naar de rode raketten 
als hij vertelt dat ‘de deelnemers hun procedures voortdurend 
aanpassen’. Hij vervolgt: “Als ik drie raketten op ze afstuur, 
waaronder twee op een woestijn, stel ik ze voor een keuze. De 
luchtverdedigers hebben beperkte middelen. 
Dat zand, waar geen essentiële middelen staan, gaan ze hopelijk 
niet verdedigen.”

VERSCHUIVING
Waar JPOW in de beginjaren (de eerste oefening vond plaats in 
1996) een luchtmachtaangelegenheid was, ligt ditmaal de na-
druk op de samenwerking met andere krijgsmachtdelen. 
De marine test bijvoorbeeld de SMART-L (Signaal Multibeam 
Acquisition Radar for Targeting, L-band). Landmachters staan >

Dat zand, waar 
geen essentiële 
middelen staan, 
gaan ze hopelijk 
niet verdedigen.”
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By combining realistic scenarios, in geospecific terrains and 
interact via integrated real equipment or Simulated Military 
Equipment, with correct information, the threshold between live 
and virtual training has been pushed forward. 

Saab’s joint fires training 
solution is a concept for 
training FACs/JTACs, 
pilots and C2 levels. It is 
created to support training 
of partial tasks as well 
as complex scenarios 
including several roles.

www.saabgroup.com



van wapensysteem-operators tot generaals. Van tactisch tot 
strategisch; tijdens JPOW testen we alles en iedereen.”

DATADISTRIBUTIE
Deelnemers hoeven niet per se deel te nemen aan de complete 
oefening maar kunnen ook gebruik maken van stand alone test-
experimenten. Luitenant-kolonel Brinks: “Finland is hier voor het 
eerst. Aan het begin van JPOW hebben ze samen met de Ver-
enigde Staten testen gedaan met hun AMRAAMs. 
Het voordeel is dat hier enorm veel expertise rondloopt, die al-
lemaal in Link 16 zitten; een enorm datanetwerk dat alle deelne-
mers met elkaar verbindt.”  
Marinus geeft aan dat daar misschien meteen wel de grootste 
uitdaging ligt: “Doordat we zoveel spelers op afstand hebben, is 
datadistributie een megaklus. Desondanks is het ontzettend be-
langrijk, want doordat defensiebudgetten krimpen is dit de toe-
komst.” 

Voor het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) de zware op-
gaaf om de volgende editie van JPOW te organiseren. Omdat de 
Patriots sinds 2012 onder het CLAS vallen, geeft de luchtmacht 
namelijk na zeventien jaar het stokje over.

klaar met AMRAAMs en Stingers (middellange-afstandsraketten 
en luchtdoelraketten voor afstanden tot vijf kilometer) om vijan-
den in de lagere luchtlagen ‘uit de voeding’ te schieten.
Het succes van de oefening komt volgens JPOW-projectmana-
ger luitenant-kolonel Ben Brinks doordat “deelnemers variëren 

Operatie & Oefening
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“Doordat we 
zoveel spelers 
op afstand hebben, 
is datadistributie 
een megaklus...”
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TEKST /// KAP PAUL KLAVER, 

BEPROEVINGSLEIDER GROOT KALIBER, DMO

HET KENNISCENTRUM WAPENS EN 

MUNITIE (KCW&M) IS VOOR VEEL 

LEzERS GEEN ONBEKENDE EEN-

HEID, MAAR SINDS KORT HEBBEN 

WE EEN NIEUWE NAAM EN ONDER 

DIE NIEUWE NAAM WILLEN WE 

ONSzELF TOCH WEER EVEN ON-

DER DE AANDACHT BRENGEN. 

IN DIT EERSTE DEEL KRIJGT U 

EEN ALGEMENE UITEENzETTING 

OVER HET KCW&M. IN HET VOL-

GENDE DEEL zAL IK WAT DIEPER 

OP DE MATERIE INGAAN EN SPE-

CIFIEK INzOOMEN OP DE VUUR-

STEUNGERELATEERDE ASPECTEN.

Tactiek & Techniek

Sinte Barbara

KENNIS 
CENTRUM 
WAPENS & 
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Het KCW&M in zijn huidige vorm is opgericht op 31 oktober 2011 na een reorgani-
satie van de Afdeling Beproeving Wapensystemen en Munitie (ABWM) van het 
Defensie Munitiebedrijf. Het KCW&M is sinds 1999 (toen nog ABWM) gelegerd  op 
de Legerplaats bij Oldebroek in ’t Harde en is ondergebracht in twee beproevings-
gebouwen en een algemeen hoofdgebouw. Het heeft daarnaast een groot aantal 
munitiebunkers en ondersteunende infrafaciliteiten. 
In het hoofdgebouw is een werkplaats ondergebracht voor opslag en onderhoud 
van eigen materieel, zoals wapensystemen, uitrustingspakketten, lopenloods (ook 
voor schietbuizen), hulpwerkplaats voor ondersteunende werkzaamheden (hout en 
metaalbewerking), bevo-magazijn en magazijnen voor specifieke gereedschap-
pen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur. 
Hoewel het KCW&M een nieuwe afdeling is, kan het gezien worden als een voort-
zetting van organisatiedelen met een lange historie. Zo is het KCW&M in zijn hui-
dige vorm uiteindelijk voortgekomen uit de in 1866 door Koning Willem III inge-
stelde Commissie van Proefneming (CvP). De CvP (vroeger behorende tot het 
Wapen der Artillerie) heeft de grondslag gelegd voor de moderne ballistiek. De taak 
van de CvP (nu een onderdeel van het KCW&M) is vooral gericht op wetenschap-
pelijk onderzoek op het gebied van de ballistiek en is hierin uniek in Nederland. 

De hoofdtaken van het KCW&M zijn:
1.   Het analyseren en verschaffen van beproevingsinformatie voor het voorzien in  

 en het instand houden en afstoten van wapensystemen en munitie. Hiermee  
 wordt een bijdrage geleverd aan het inzichtelijk maken van de financiële,  
 technische, veiligheids- en operationele risico’s in deze fases;

2.   Het adviseren bij:
	 	•	 Veiligheidsincidenten	en	ongevallen	met	wapensystemen	en	/	of	munitie;
	 •	 Vraagstukken	betreffende	beproevingen	van	wapensystemen,	munitie	en	
   overig materieel;
3.   Het optreden als kenniscentrum voor:
	 •	 Ballistiek;
	 •	 Ballistische	bescherming;
	 •	 Beproevingstechnieken	betreffende	wapen	-	en	munitietechniek;
	 •	 Het	voeren	van	(inter)nationaal	overleg	binnen	het	vakgebied,	o.a.	op	de	
   gebieden: Standaardisatie van beproevingstechnieken, procedures 
   en normen.

Deze taken voert het KCW&M uit voor alle krijgsmachtdelen (Landmacht,   
Luchtmacht, Marine en Marechaussee), maar ook politie, industrie, TNO en buiten-
landse krijgsmachten zijn welkom met hun beproevingsaanvragen. >

Tactiek & Techniek

Bovenaanzicht KCW&M

“De taak van 

de CvP is 

vooral gericht 

op weten-

schappelijk 

onderzoek op 

het gebied van 

de ballistiek 

en is hierin 

uniek in 

Nederland.” 



www.rheinmetall-defence.nl

Als een van de vooraanstaande leveranciers van defensietechnologie
is de Rheinmetall Defence Group al vele jaren een partner van de 
Nederlandse Krijgsmacht. De defensieproducten van Rheinmetall 
bepalen wereldwijd de norm voor kwaliteit en effectiviteit – van mili-
taire trucks en rupsvoertuigen via simulatoren en elektro-optische 
systemen tot wapensystemen en munitie.

Daarnaast biedt de nederlandse Rheinmetall vestiging in Ede een 
volledige service op het gebied van wielvoertuigen en beschermings-
systemen.

STRATEGISCHE PARTNER VAN DE NEDERLANDSE KRIJGSMACHT
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Het verschaffen van beproevingsinformatie gebeurt door het op-
zetten, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beproevingen 
of door het beoordelen van elders geproduceerde beproevings-
informatie of door een combinatie van beide. Het materieel 
wordt beoordeeld op de aspecten veiligheid, functioneren, be-
drijfszekerheid, onderhoudbaarheid, degelijkheid en levens-
duurkosten. Daarnaast wordt advies gegeven met betrekking tot 
technische beproevingsaangelegenheden. 
Het KCW&M voert niet alleen zelf beproevingen uit, maar is ook 
verantwoordelijk voor eventuele uitbesteding van beproevingen 
bij externe instanties (b.v. TNO) en voor de beoordeling van be-
proevingsinformatie die door bijv. leveranciers of buitenlandse 
beproevingsinstellingen wordt toegeleverd. Er wordt namelijk 
van leveranciers van nieuw materieel in principe verlangd dat zij 
waar mogelijk zelf aan kunnen tonen dat hun product aan de 
gestelde eisen voldoet. Bij het KCW&M worden alle opdrachten 
en aanvragen verwerkt tot projecten. Deze procedure, gecombi-
neerd met een kwaliteitszorgsysteem en een geïntegreerd veilig-
heidsmanagement systeem (ISO-9001 & ISRS), draagt bij aan 
de kwaliteit en tijdigheid van de eindrapporten, maar ook aan 
een veilige werkomgeving voor het personeel. 
Dit is voor een bedrijf dat ook werkt met experimentele munitie 
natuurlijk extra belangrijk. Momenteel zijn er bij het KCW&M on-
geveer 350 projecten in behandeling. Deze variëren van beproe-
vingen van wapensystemen en munitie tot bescherming van 
militaire voertuigen. 

Typische onderwerpen van beproeving door het KCW&M zijn 
het vaststellen van beschermingsniveaus, het vaststellen van 
veilig en geschikt gebruik van wapens en munitie, het bepalen 
van schootstafels en incidentenonderzoek. 
Tevens is het KCW&M het adviesorgaan op het gebied van 
schietveiligheid voor de Defensie in binnen- en buitenland. 
De adviezen betreffen onder andere:
	 •	 Onderzoek	bij	de	ontwikkeling	en	selectie	van	wapen-
  systemen, vuurleidingsystemen en munitie;
	 •	 Periodiek	onderzoek	munitie;
	 •	 Typeclassificatie	wapens	en	munitie;
	 •	 Probleem-	en	ongevallenonderzoek	(TB-MUN-005);
	 •	 Deelname	en	advies	werkgroepen	in	nationaal	en	inter-
  nationaal verband.

Het KCW&M is onderverdeeld in een sectie Advies, een sectie 
Beproeven en een bureau Bedrijfsondersteuning. 
De sectie Advies doet zoals de naam al aangeeft het meeste 
denkwerk en verzorgt het contact met de klant. Zij leveren over 
het algemeen de projectleider voor de diverse projecten en zijn 
verantwoordelijk voor de oplevering van het eindrapport. 
De sectie is opgedeeld in een bureau Wapensystemen & Munitie 
en een bureau Wapensystemen & Ballistiek. Het hoog opgeleide 
personeel (veelal ingenieurs) bestaat voornamelijk uit burgerme-
dewerkers met vele jaren ervaring binnen het vakgebied.
De sectie Beproeven is verantwoordelijk voor de technische uit-
voering van de beproevingen en het opleveren van de resulta-
ten. De sectie is onderverdeeld in de bureaus Klein Kaliber, 
Groot Kaliber en Munitie. Bureau Klein Kaliber beproeft wapens 
en munitie tot een kaliber van 25mm, Bureau Groot Kaliber be-
proeft wapens en munitie van 25mm tot 155mm. >
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TOUGHPAD: TABLETS VOOR 
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Beide bureaus beschikken over een groot scala aan wapens en 
bokken om hun taak te kunnen uitvoeren. Bureau Munitie be-
proeft onder andere de niet verschietbare munitie (mijnen en 
springmiddelen) en heeft daarnaast ook altijd een aandeel in de 
proeven van de andere bureaus. Alle munitie die door de andere 
bureaus wordt verschoten wordt namelijk eerst geïnspecteerd 
door dit bureau. Het bureau munitie beschikt over de noodzake-
lijke apparatuur om munitie te controleren en te testen (ook  
met behulp van röntgen), conditioneren (temperatuur en trilling), 
modificeren en demonteren. Om ook daadwerkelijk informatie te 
vergaren met de proeven beschikken alle bureaus van de sectie 
Beproeven (Klein Kaliber, Groot Kaliber en Munitie) bij de uitvoe-
ring van een proef over meettechnici. Zij bemannen de diverse 
meetinstrumenten waarmee bijvoorbeeld geluid, vuursnelheid, 
vertragingstijden, aanvangssnelheid, trefferbeeld en ontbran-
dingsdruk worden gemeten. Met behulp van de volgradar Wei-
bel 1000 kunnen zelfs meerdere projectielen tegelijkertijd tijdens 
de vlucht gevolgd worden zodat ballistische banen, snelheid, 
locatie, weerstand, rotatiesnelheid, uitstootmomenten, impact-
data e.d. bepaald kunnen worden. Ook high speed video, warm-
tebeeld en helderheids versterkte opnamen kunnen worden ge-
maakt. 

Voor de taakuitvoering beschikt het KCW&M over beproe-
vingslocaties in de eigen gebouwen op het LbO (50m & 300m 
baan), op het ASK ’t Harde (Hojelbaan), op Breezanddijk (halver-
wege de afsluitdijk) en in de duinen bij Petten (NH). Maar ook 
gebruik van beproevingslocaties in het buitenland behoort tot de 
mogelijkheden. Er wordt gebruik gemaakt van beproevingsloca-
ties in Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Oostenrijk, 
Zwitserland, VS en Zuid-Afrika. Vooral de laatste is voor de artil-
lerie van belang omdat hier veel getest is (en wordt) met de lan-
ge-dracht-munitie voor de PzH2000NL. Op de Alkantpan Test 
Range kan over een afstand van ruim 60km geschoten worden. 
In een volgend artikel zal ik hier dieper op in gaan.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden naar de  
mogelijkheden of heeft u vragen op technisch gebied  
(munitie of wapen gerelateerd)? 
Schroom niet en neem contact op met het KCW&M. 
Dit kan via Daniëlle Muñoz, medewerker management onder-
steuning telefoon 0525-657872 of met de schrijver van dit arti-
kel, Kap Paul Klaver, Beproevingsleider Groot Kaliber, telefoon 
0525-657793.

“Op de 
Alkantpan 
Test Range 
kan over 
een afstand 
van ruim 60 km 
geschoten 
worden.” 

Tactiek & Techniek
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TEKST /// MAJ HENK TE KULVE

UAV’S, OOK VAAK DRONES GENOEMD, KOMEN REGELMATIG IN HET 

NIEUWS. HELLFIRES WORDEN VANAF PREDATORS VERSCHOTEN IN  

PAKISTAN OF AFGHANISTAN TEGEN DE TALIBAN. WE LEzEN HOE DE  

RAVENS VAN 107 AERIAL SYSTEMBATTERIJ WORDEN INGEzET IN  

NEDERLAND. WE VRAGEN ONS AF OF HET GEOORLOOFD IS OM ONGE- 

STRAFT BOVEN PAKISTAN EN NEDERLAND TE VLIEGEN. WE MAKEN ONS 

DRUK OVER HET SCHENDEN VAN ONzE PRIVACY EN OVER DE  

LEGITIMITEIT VAN DE INzET VAN ONzE UAV’S. DE NEDERLANDSE KRIJGS-

MACHT IS ECHTER NIET MEER DE ENIGE GEBRUIKER VAN DE UAV.  

HET WORDT TIJD DAT WE ONS REALISEREN DAT DE MINI UAV EEN  

ERNSTIGE BEDREIGING VAN ONzE NATIONALE VEILIGHEID KAN WORDEN. 

Sinte Barbara///41

DE MINI-UNMANNED 
AERIAL VEHICLE (UAV) 

ALS DREIGING
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De meeste krijgsmachten op de wereld beschikken over UAV’s 
en ook diverse politiediensten handhaven de wet met behulp 
van vliegende camera’s. Boeren besproeien hun gewassen met 
behulp van onbemande helikopters die 30kg aan chemicaliën af 
kunnen leveren. 

De getoonde helikopter van Yamaha kost ruim 70.000 Dollar. 
Onderdelen voor UAV’s zijn echter vrij te koop op internet en 
iedereen, dus ook een terrorist, kan voor ongeveer 5.000 dollar 
een vliegtuigje maken met een payload van toch nog 15 kg. In 
een speelgoedzaak koop je al een kleine UAV die fantastisch 
vliegt en die je met een smartphone kunt bedienen zonder dat je 
daarvoor scholing hebt gehad. Het wordt steeds eenvoudiger 
om met goedkope UAV’s een bedreiging te vormen voor troe-
pen, kritische infrastructuur en ook nationale evenementen. 
De Hezbollah en de FARC gebruiken hun UAV’s nu nog voor intel 
en targeting maar zijn voornemens om de UAV’s  te bewapenen. 
Ook is er al melding gemaakt van criminele groepen die hun 
drugs per UAV verplaatsen. 

In mei 2010 heeft Emile Ratelband een vliegtuigje zonder explo-
sieven tegen een van onze eigen regeringsgebouwen laten vlie-
gen om te laten zien dat deze vliegtuigjes een bedreiging  
vormen. Zijn actie heeft de krant gehaald maar het heeft nog een 
hele tijd geduurd voordat men zich realiseerde dat de mini-UAV 
echt een nieuwe dreiging is. 

Op 28 september 2011 werd Rezwan Ferdaus in Washington 
gearresteerd voordat hij zijn plan om het Pentagon en het Capi-
tool met 3 mini-UAV’s aan te vallen had kunnen uitvoeren. 
De UAV’s waren voorzien van 2,5 kg explosieven en zouden van-
uit een nabij gelegen park opstijgen.  

YAMAHA RMAX met een payload van 30 kg

UAV met 2,5 kg C-4 explosieven

EEN AANRADER: 

DE FILMS VAN 

‘TEAM BLACKSHEEP’ 

OP YOUTUBE DIE LATEN 

zIEN HOE HOBBYISTEN 

ONGEHINDERD IN EEN 

GESLOTEN LUCHTRUIM 

KUNNEN VLIEGEN.
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Eind 2012 lekte een rapport uit van de Duitse veiligheidsdienst 
waaruit bleek dat de mini-UAV ook in Duitsland als dreiging 
wordt gezien. 

De Bestuursstaf heeft eind 2012 de Beleidsstudie “Counter 
Rockets, Artillery, Mortars en Mini-Unmanned Aerial Vehicles” 
geschreven. Deze beleidsstudie is de onderbouwing voor een 
aantal toekomstige behoeftestellingen. Zo zal de vervanger van 
de huidige wapenlocatieradar (WLR) ook de mini-UAV moeten 
detecteren. Aansluitend start het project vervanging V-Shorad 
waarbij gekeken zal worden naar een wapensysteem om de 
UAV’s te bestrijden. 

Detectie van de UAV is echter niet makkelijk. Oude radars zijn 
niet in staat om de kleine vliegtuigjes op tijd op te sporen en 
hebben moeite om de mini-UAV’s te onderscheiden van vogels. 
De elektromotor maakt bijna geen geluid en geeft weinig warmte 
af zodat akoestische en infrarood sensoren grote moeite hebben 
om deze kleine doelen te vinden. 

Defensie steunt diverse Nederlandse bedrijven zowel financieel 
als met kennis en ervaring via Nationaal Technologie Projecten 
(NTP), waarbij de ontwikkeling van nieuwe sensoren centraal 
staat. De firma Microflown onderzoekt of hun unieke kleine 
akoestische vector-sensor in staat is om vanaf een eigen UAV 
een vijandelijke UAV op te sporen. Vanaf de grond blijkt dit na-
melijk heel erg moeilijk te zijn en is de detectieafstand te klein.  
In de lucht draagt het geluid veel verder, waardoor het met deze 

sensor toch mogelijk wordt om vijandelijke UAV’s vroegtijdig te 
detecteren. Een kansrijk innovatief project. 

Thales Nederland heeft een unieke positie in de wereld met het 
project Rapid, dat zich bezig houdt met de doorontwikkeling van 
de SMILE1 radar. Eind april is dit project  afgerond. Met hulp van 
het DGLC is de radar getest voor het detecteren van mini-UAV’s 
en om het onderscheid met vogels duidelijker te maken is uitge-
breid gemeten hoe vogels door de radar worden gezien. 
Het project is glansrijk geslaagd zodat het nu mogelijk wordt om 
vijandelijke mini-UAV’s te detecteren. Met dit project wil Thales 
laten zien en bewijzen dat de SMILE radar een goede kandidaat 
is om de WLR te gaan vervangen. Ook bij de andere bekende 
radarleveranciers wordt hard gewerkt aan een nieuwe generatie 
radars die in staat is langzaam vliegende kleine vliegtuigen te 
detecteren. 
Binnen Defensie zal er de komende jaren veel werk verzet moe-
ten worden om een antwoord te vinden op de opkomende  
dreiging van de mini-UAV. 

1  www.thalesgroup.com/Portfolio/Documents/

 Air_Systems_Datasheet_-_Sea_Master_400/

Doorontwikkeling THALES SMILE radar voor 

grondgebonden toepassingen

“OUDE RADARS zIJN NIET 

IN STAAT OM DE KLEINE 

VLIEGTUIGJES OP TIJD 

OP TE SPOREN...”

Counter UAV laser van Boeing
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TEKST /// BGEN B.D. B. ROSENGARTEN, KOL P. VAN DE SAR, DRS A.J. VAN REE EN LKOL B.D. H. BOELE 

INzET 
VAN BD’ERS 
BINNEN 
DEFENSIE
een win-win-

situatie...

DE KRIJGSMACHT IS DE AFGELOPEN JAREN ONDER DE BEzUINIGINGS-

DRUK STERK AFGESLANKT. VEEL MEDEWERKERS HEBBEN NOODGEDWON-

GEN DE ORGANISATIE MOETEN VERLATEN. DE WERKLAST IS ECHTER  

ONVERMINDERD GEBLEVEN, VAAK zELFS TOEGENOMEN DOOR EEN HOGE 

UITzENDDRUK EN ALLERLEI BIJKOMENDE WERKzAAMHEDEN (REOR- 

GANISATIES, AANPASSING VAN WERKWIJzEN, E.D.). DIT LEIDT IN DE  

PRAKTIJK TOT OVERBELASTING EN DEMOTIVATIE.

Tactiek & Techniek
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Door de sterke personele reducties en het wegvallen van 
essentiële expertise is Defensie niet meer in staat om haar 
werkzaamheden nog naar behoren uit te voeren en piekbe-
lastingen aan te kunnen. Behalve dat er werk blijft liggen, is 
er ook sprake van verarming, doordat de tijd en mankracht 
ontbreekt om problemen gedegen te onderzoeken en aan  
te pakken. Uit onderzoek blijkt dat commandanten op alle 
niveaus behoefte hebben aan extra capaciteit, voor kortere 
of langere tijd. 
 
INzET BD’ERS 
Om de kloof tussen de afgenomen capaciteit en de hoge werk-
belasting te dichten is een flexibel inzetbaar, aanvullend arbeids-
potentieel noodzakelijk. Om daarin te voorzien wordt momen-
teel beleid uitgewerkt voor een intensievere inzet van reservisten. 
Dit is een noodzakelijke en positieve ontwikkeling. Reservisten 
zijn enthousiast en goed gemotiveerd en ze brengen een frisse 
blik en civiele expertise met zich mee. Maar hun inzet vraagt ook 
de nodige investeringen: ze moeten worden opgeleid en inge-
werkt, er moet hen een loopbaanperspectief worden geboden, 
er moet aan ‘employer support’ worden gedaan naar hun werk-
gevers. Ook kan hun beschikbaarheid problemen opleveren. 
Een potentieel, dat met veel minder investeringen binnen Defen-
sie kan worden ingezet, zijn de medewerkers die met functioneel 
leeftijdsontslag (FLO) zijn gegaan of die vanwege personele re-
ducties vroegtijdig de dienst hebben moeten verlaten. 
Veel van deze ‘bd’ers’ hebben er behoefte aan zich op een of 
andere manier te blijven inzetten voor de krijgsmacht, door hun 
gevoel van verbondenheid met de organisatie. 

VOORDELEN 
De inzet van bd’ers biedt de organisatie belangrijke voordelen 
ten opzichte van extern geworven of ingehuurd personeel: ze 
hoeven niet te worden gescreend, want ze zijn in hun loopbaan 
al loyaal en betrouwbaar gebleken. 
Zij hebben reeds de benodigde ervaring en expertise opge-
bouwd, waardoor ze niet of nauwelijks hoeven te worden inge-
werkt en begeleid. Zij kennen de bedrijfscultuur, hebben hun 
contacten en weten in de organisatie hun weg te vinden. Zij zijn 
flexibel en zonder veel rompslomp inzetbaar. 
Ze zijn bereid om tegen lage vergoedingen hoogwaardig werk te 
doen. Daardoor bieden ze veel waar voor weinig geld. In het 
verleden bestond de mogelijkheid hen na hun dienstverlating 
nog tijdelijk tewerk te stellen, maar dat is per 2010 om financiële 
redenen stopgezet. Maar door het wegvallen van hun capaciteit 
en expertise is er een gat gevallen. Om dit gat te vullen zijn 
maatregelen nodig die per saldo veel duurder uitpakken dan de 
inzet van bd’ers. Er is daarom alle reden om dit besluit te her-
overwegen en om te onderzoeken hoe bd’ers weer kunnen wor-
den ingezet om de krijgsmacht in staat te stellen haar taken op 
het vereiste kwalitatieve niveau te kunnen blijven uitvoeren. 

OUDERENBELEID 
Behalve dat hun inzet voor de krijgsmacht voordelig is, getuigt 
het van een verantwoord ouderenbeleid om bd’ers in staat te 
stellen werk voor Defensie te blijven uitvoeren. Veel bd’ers zijn al 

te oud en bovendien te specifiek geschoold om nog een civiele 
(bij)baan te kunnen vinden. Maar ze zijn nog te jong om niets 
meer te doen. Door hun de gelegenheid te bieden actief te blij-
ven draagt Defensie bij aan het maatschappelijke streven om 
mensen tot op hogere leeftijd actief te laten zijn. Het bieden van 
“life long employment” verhoogt bovendien de aantrekkelijkheid 
van Defensie als werkgever, want het laat zien dat de organisatie 
zich ook na de dienstverlating nog om je blijft bekommeren. 

VOORWAARDEN 
De inzet van bd’ers levert in meerdere opzichten een win-win-
situatie op en lijkt een logische, bijna vanzelfsprekende oplos-
sing. Maar om dit idee te laten werken moet wel aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. Essentieel is dat bd’ers nooit een 
bedreiging of last voor het actief dienend personeel mogen zijn. 
Daarom mogen ze alleen aanvullend en bovenformatief worden 
ingezet en werk doen dat  buiten de reguliere taakstelling van 
het actieve personeelsbestand valt. Hun inzet mag nooit leiden 
tot vervanging of verdringing van actief dienend personeel. 
Meestal zullen bd’ers onder supervisie van actief dienende col-
lega’s werken. Daarbij moeten ze zich goed bewust zijn van hun 
nieuwe status en zich niet beroepen op de oude hierarchische 
verhoudingen, want dat kan tot irritatie leiden bij de actief die-
nenden met wie wordt samengewerkt. Een belangrijke voor-
waarde is dat er zekerheid van inzet moet zijn, zowel voor de 
bd’ers als voor de krijgsmacht. Dat betekent dat de inzet van > 
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Bd’ers kunnen de door hen opgebouwde ervaring en expertise 
aan hun jongere collega’s overdragen en ze in hun werk begelei-
den, zodat ze het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden en met 
vallen en opstaan alles zelf maar moeten uitzoeken. Dat kan 
voorkomen dat ze in de huidige hectiek op- of afbranden en het 
levert de organisatie voordeel op doordat ze hun werk effectie-
ver en efficiënter doen. 
Bd’ers kunnen ook voor verenigingen gaan werken die aan De-
fensie zijn gerelateerd, zoals wapen- of dienstvakverenigingen, 
belangenverenigingen, bonden of stichtingen, militaire tijdschrif-
ten of musea. Hun inzet bij dit soort verenigingen is indirect van 
groot belang voor de krijgsmacht. Het is een vorm van perso-
neelszorg, die niet moet worden onderschat. Bd’ers die zich 
hiervoor inzetten dragen bij aan een gevoel van verbondenheid 
en aan het bevorderen van teamgeest en ‘esprit de corps’, die 
juist in operationele situaties van groot belang zijn. Zij worden 
aangesteld door het bestuur van de betreffende vereniging, 
maar Defensie kan daarbij als intermediair optreden, door geïn-
teresseerde bd’ers en verenigingen met elkaar in contact te 
brengen. 

ORGANISATIE 
Het inzetten van bd’ers moet weloverwogen, planmatig en sys-
tematisch gebeuren. In het verleden gebeurde dat vaak wille-
keurig, op basis van persoonlijke contacten en informele afspra-
ken. Om tot een effectieve inzet te komen moet de behoefte 

bd’ers gebaseerd moet zijn op formele afspraken en wederzijd-
se rechten en plichten. 
Ook mag hun inzet niet afhankelijk zijn van willekeur of toeval, 
maar moet die zakelijk gebaseerd zijn op een gewogen en geac-
cordeerde behoeftestelling. Het proces van selectie en inzet van 
bd’ers moet helder zijn ingericht en goed zijn ingebed in het re-
guliere bedrijfsvoeringsproces van Defensie, om het zodoende 
planbaar, beheersbaar en controleerbaar te maken. Het moet 
zoveel mogelijk met de beschikbare geautomatiseerde (perso-
neels)systemen worden ondersteund. 

INzETMOGELIJKHEDEN
Bd’ers kunnen worden ingezet in bijzondere projecten, die niet 
tot het reguliere taakgebied van eenheden of staven behoren. Zo 
kunnen ze bij voorbeeld helpen bij het doorvoeren van reorgani-
saties, actief dienend personeel of reservisten bijscholen en be-
geleiden bij innovaties, bijdragen aan uitstroommaatregelen 
voor overtollig geworden personeel, bijdragen aan de invulling 
van nationale taken of evenementen. Ook kunnen ze ondersteu-
ning bieden bij werkzaamheden die dreigen te verschralen, om-
dat door personele krapte ‘de rek eruit is’. 
Zo zouden bd’ers als rechterhand van een commandant perso-
neelszorg kunnen bieden, zonder zich met de formele taken van 
een P&O-adviseur te bemoeien. Een dankbaar inzetgebied is 
ook het coachen van jongere collega’s. De krijgsmacht streeft 
noodzakelijkerwijs naar verjonging van haar personeelsbestand. 
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de database heeft en welke procedures voor het gebruik ervan 
noodzakelijk zijn. Een en ander zal goed moeten worden gedo-
cumenteerd en vastgelegd. Voor het vervullen van functies bij 
verenigingen en dergelijke, moet een procedure worden vastge-
steld, die de besturen ervan in staat stelt gebruik te maken van 
de informatie in de database over geschikt bd-potentieel. Om-
dat sommige kwalificaties een beperkte geldigheid hebben en 
de vastgelegde  belangstelling en kwalificaties in de loop der tijd 
kunnen veranderen, zal regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, een 
update van de database moeten plaatsvinden. Daarvoor kunnen 
de betrokkenen door de organisatie worden benaderd, maar zij 
moeten ook zelf eventuele wijzigingen kunnen inbrengen. 

MATCHING EN ORGANISATIE 
Het matchen bestaat eruit dat de vraag (de in het bedrijfsplan 
opgenomen kwantitative en kwalitatieve behoeften) door een 
hiertoe bevoegde instantie naast het aanbod aan bd’ers wordt 
gelegd. Geschikte kandidaten worden, na hun instemming, aan 
de behoeftesteller aangeboden voor een sollicitatieprocedure. 
Na selectie van een geschikte kandidaat door de behoeftestel-
ler, wordt deze door zorg van zijn P&O-adviseur aangesteld. Met 
de geselecteerde bd’er worden werkafspraken gemaakt (de ver-
wachte looptijd van de tewerkstelling, de verwachte bijdrage 
van de bd’er, de plaats van zijn tewerkstelling, etc.). Als er een 
voldoende match is kunnen de werkzaamheden definitief wor-
den georganiseerd en uitgevoerd. Als er een onvoldoende match 
is (b.v. omdat een geschikte bd’er niet op tijd beschikbaar is), 
dan moet de planning worden aangepast aan het aanbod. 

STURING EN BEGELEIDING 
Bij het inzetten van bd’ers moet rekening worden gehouden met 
de beschikbaarheid van capaciteit voor sturing, begeleiding en 
bewaking. De mate daarvan hangt af van de aard en het af-
breukrisico van de werkzaamheden en van de expertise en erva-
ring van de bd’er. Het streven moet zijn om de inzet van bd’ers 
met een minimum aan extra capaciteit en middelen te realiseren. 
Dat benadrukt nog eens de noodzaak om het hele proces ratio-
neel en goed doordacht in te vullen en vraag en aanbod zorgvul-
dig te matchen. 

TER AFSLUITING 
Terwijl de krijgsmacht door de personele reducties zwaar belast 
wordt en capaciteit tekort komt, zitten er door diezelfde reduc-
ties veel bd’ers met ervaring en expertise, die zich graag nog 
voor de krijgsmacht zouden willen inzetten, werkeloos thuis. Zij 
bieden Defensie veel voordelen ten opzichte van andere ‘hulp-
troepen’ en zij zijn zeer kosteneffectief inzetbaar. Hun tewerk-
stelling getuigt bovendien van goede personeelszorg en sluit 
aan bij het streven om ouderen langer actief te laten zijn. 
Zo levert dit beleid in meerdere opzichten een win-win-situatie 
op als Defensie weer van bd’ers gebruik zou gaan maken. Daar 
willen we ons graag voor inzetten. Wij zijn daarom momenteel 
bezig deze gedachte verder uit te werken in een nota, die we 
aan de beleidsmakers van Defensie zullen aanbieden. 
Hopelijk pakt Defensie ons initiatief op en zal dit ertoe leiden dat 
bd’ers in de toekomst weer in de gelegenheid worden gesteld 
om zich voor ‘hun’ organisatie te blijven inzetten. 

aan bd’ers zorgvuldig worden vastgesteld (vraag), moeten de 
beschikbaarheid van bd’ers en hun kwaliteiten helder in beeld 
worden gebracht (aanbod), moeten vraag en aanbod goed wor-
den gematcht, moeten de meest geschikte bd’ers worden gese-
lecteerd en moet hun inzet goed worden gepland, georgani-
seerd, gestuurd en begeleid. 

BEHOEFTESTELLING (VRAAG) 
De behoeften van de organisatie zijn deels structureel en plan-
baar, deels ad hoc en niet of moeilijk planbaar. Structurele be-
hoeften, die zich lenen voor uitvoering door bd’ers, kunnen in de 
Strategische Analyse en de bedrijfsplannen van de OpCo’s wor-
den onderkend. De hieraan gekoppelde behoefte aan bd’ers 
kan jaarlijks in de bedrijfsplanningscyclus worden opgevoerd en 
vastgelegd. Deze behoeften moeten door commandanten van 
eenheden of staven zijn geaccordeerd. Aangegeven moet wor-
den  wanneer ze zich voordoen, hoe lang, hoeveel bd-capaciteit 
hiervoor nodig is en aan welke eisen de bd’er(s) moeten voldoen 
om in de behoeften te kunnen voorzien.

Ad hoc behoeften kunnen door commandanten op alle niveaus 
worden ingediend. Om die te kunnen honoreren en hierop snel 
te kunnen inspelen moet voldoende flexibiliteit binnen de be-
staande bedrijfsvoering worden ingebouwd. Daarvoor kan in het 
bedrijfsplan vooraf al een bepaalde ruimte worden ingeschat. De 
beslissingsbevoegdheid om met een ad hoc behoefte in te 
stemmen kan centraal worden belegd of worden gedelegeerd 
aan commandanten of bepaalde staffunctionarissen. Een be-
slissing moet zijn gebaseerd op organisatorische noodzaak, be-
schikbaar budget en beschikbaarheid van vast personeel voor 
sturing en begeleiding van de ingezette bd’er(s). 
Ook ad hoc behoeften moeten zo goed mogelijk worden ge-
kwantificeerd en vertaald naar eisen waaraan de bd’ers moeten 
voldoen. Zo ontstaat een (structurele dan wel ad hoc) vraag, die 
vervolgens moet worden gematcht met het aanbod aan bd-ca-
paciteit en –kwaliteit. De behoeften aan bd’ers voor het vervul-
len van functies bij verenigingen kan in de totale vraag worden 
meegenomen.  

BESCHIKBAARHEID (AANBOD) 
Om een match van vraag en aanbod mogelijk te maken moeten 
de beschikbaarheid en de kwalificaties van bd’ers systematisch 
worden vastgesteld en vastgelegd. Dat moet tijdig gebeuren, 
zodat beide partijen voldoende voorbereidingstijd hebben. Deze 
informatie kan daarom het beste worden verzameld ongeveer 
een jaar voordat personeel de dienst verlaat. In die periode is 
men zich aan het beraden op de periode na de dienst en is be-
kend welke kennis en ervaring gedurende de loopbaan werden 
opgebouwd. De inzetbehoeften en -mogelijkheden van aan-
staande bd’ers kunnen worden geïnventariseerd door hen een 
vragenlijst (al dan niet geautomatiseerd) in te laten vullen. 
Zij die geen behoefte hebben aan werkzaamheden voor Defen-
sie kunnen dat kenbaar maken en worden dan niet meer bena-
derd. De gegevens moeten worden vastgelegd in een database, 
bij voorkeur als deel van de bestaande geautomatiseerde perso-
neelssystemen. Dit maakt het mogelijk vraag en aanbod snel op 
elkaar af te stemmen. Nog bezien moet worden wie toegang tot 
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Ik ben Fred Müller, Kolonel de Artillerie b.d., en ik ben op 10 
maart 1940 in Rotterdam-Schiebroek geboren. Ik ben dus een 
echt ‘oorlogskind’ en heb ook bewust enkele onaangename 
voorvallen uit die tijd meegemaakt, zoals het ophalen van mijn 
vader door de Duitsers voor de ‘Arbeitsdienst’  en het eten van 
bloembollen. Mijn belangstelling voor de KMA stamt al uit mijn 
vroege jeugd. Ik ben altijd fanatiek padvinder geweest en onze 
groep werd op vele zaterdagen geleid door een cadet van de 
KMA, voor wie ik, ondanks zijn strenge optreden, grote bewon-
dering had. Ik ging in 1959 naar de KMA, een keuze die voor een 
rasechte Rotterdammer zoals ik niet gebruikelijk was.
Na het afronden van mijn opleiding aan de KMA heb ik het voor-
recht gehad vele functies in mijn militaire loopbaan te kunnen 
vervullen. De meeste functies waren een uitdaging voor mij, een 
uitdaging die ik met hart en ziel aannam. In elke functie heb ik 
waardevolle ervaringen opgedaan die mij gevormd hebben tot 
de militair die ik nu ben. De functies die met name geleid hebben 
tot mijn benoeming als C-AOC op 29 januari 1992 zijn in het kort 
de volgende:

1975-1979: Landmachtstaf Afdeling Plannen B3 in Den Haag, 
verantwoordelijk voor operationele materieel aangelegenheden.
Wij moesten met een klein bureau alle materieel projecten be-
handelen. Ik heb 4 jaar lang heel hard gewerkt en geleerd dat er 
voor ieder probleem vaak een oplossing is. Ik schrapte de zin-
snede ‘kan niet’ uit mijn woordenboek.

1986-1989: Land-
machtstaf, Afdeling 
Plannen D
Op eigen verzoek 
werd ik weer in Den 
Haag geplaatst als 
Project Officier Veld-
artillerie. Weer een 
uitdagende functie 
waarin mijn ervarin-
gen met Plannen B3 
zeer goed van pas 
kwamen. Naast de 
Plannen voor de reor-
ganisatie Veldartillerie 
moest ik een oplos-
sing zoeken voor het 
vastgelopen Vuist-
programma van Hol-

land Signaal. Ik kreeg te maken met de invoering van de M114 
lang 39 en de MLRS, en de nieuwe computer apparatuur voor 
de VAGP en de geluidmeetdienst. Op 1 november 1989 werd ik 
bevorderd tot Kolonel en geplaatst als Hoofdofficier Toegevoegd 
Chef Staf, bij Staf COKL in Utrecht en werd tevens benoemd tot 
Kazernecommandant van de Knoopkazerne. Tijdens deze func-
tie heb ik heel veel geleerd over het vak opleiden. Mede door de 
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Toen & Nu
EEN NIEUWE RUBRIEK IN DE SINTE BARBARA: TOEN & NU: ARTILLERISTEN 
AAN HET WOORD OVER HUN BELEVING ALS ARTILLERIE-OFFICIER  
“OUDE STIJL” VERSUS ARTILLERIE-OFFICIER “NIEUWE STIJL”. IN DE EERSTE 
AFLEVERING VAN DEzE NIEUWE RUBRIEK KOMEN ACHTEREENVOLGENS 
AAN HET WOORD KOL FRED MüLLER, C-AOC VAN 1992 T/M 1995,  
EN KOL TEUN BAARTMAN, C-VUSTCO VANAF 25 JANUARI 2013, DIE BEIDEN 
HUN VISIE zULLEN GEVEN OVER DE INHOUD VAN HUN FUNCTIE EN OVER 
WAT IEMAND IN zO’N FUNCTIE TOEKOMSTIGE OFFICIEREN zOU KUNNEN 
MEEGEVEN. HET LIGT IN DE BEDOELING OM IN VOLGENDE AFLEVE- 
RINGEN OOK ANDERE FUNCTIES DE REVUE TE LATEN PASSEREN. 

De Functie van C-AOC (1992-1995) 
versus C-VUSTCo (2013)

Kol b.d. Fred Müller, Commandant Artillerie 

Opleidings Centrum van 1992 – 1995
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te mate van duidelijk-
heid over wie de vijand 
was en hoe die te be-
strijden. Aan de andere 
kant had het soms ook 
wel  wat weg van ‘sol-
daatje spelen’, omdat 
eigenlijk iedereen er wel 
van uitging dat het 
machtsevenwicht een 
‘hete oorlog’ zou voor-
komen. 

Het huidige tijdperk 
kwam onverwacht, zeer 
snel en had ontzaglijk 
grote consequenties 
voor de Krijgsmacht. 
De dienstplicht werd af-
geschaft, defensiebudgetten raakten in een vrije val (vredesdivi-
dend), de stabiliteit van het machtsevenwicht verdween met als 
gevolg een enorme toename van conflicten die vroegen om mi-
litair ingrijpen. Van ‘soldaatje spelen’ werd het nu toch echt ‘sol-
daat zijn’ maar op een manier waar we in de Koude Oorlog nooit 
bij stil hadden gestaan. Vechten ‘tussen de mensen’ in plaats 
van ‘tegen de vijand’, strijd om de ‘Hearts and Minds’ in plaats 
van om een geografisch aanvalsdoel, gaf een totaal andere dy-
namiek aan het militaire beroep. Militair worden deed men ook 
niet meer voor het leven, maar voor even. Na de civiele opleiding 
even een paar jaar spannende dingen doen, een uitzending 
meepakken en dan een ‘echte baan’.

De hierboven beschreven twee tijdperken hebben ook grote im-
pact gehad op de Artillerie. De ‘oude Artillerist’ was toch vooral 
van de achterkant van de kogelbaan. Techniek, nauwkeurigheid 
en gericht op het ondersteunen van de manoeuvre waren de 
kernwaarden van ons Wapen en met recht. 

Het huidige tijdperk vergde plotseling ook andere zaken van de 
Artillerist. De voorkant van de kogelbaan werd veel belangrijker 
en ook veel complexer door nieuwe begrippen zoals collateral 
damage, nationale caveats, rules of engagement en release au-
thority. Ondersteunen van de manoeuvre was niet meer vol-
doende voor de Artillerie. Er werd ook van ons verwacht dat we 
zelf direct en onafhankelijk konden optreden zoals 11 AfdRa en 
41 AfdVa in Kosovo mochten ervaren.

Het veranderingsproces is zeker nog niet afgerond. Dat proces 
vraagt op de allereerste plaats een grondige mentaliteitsveran-
dering van onszelf als Artillerist. Pas daarna kunnen de doctrine, 
operationele boekwerken, tactische voorschriften en BGT’en 
worden aangepast. 

Daarom vind ik mijn huidige baan ook een geweldige uitdaging. 
Het Vuursteuncommando, dat oorspronkelijk is voortgekomen 
uit de Koude Oorlog, en waarin het AOC is opgegaan, mag in het 
huidige tijdperk als een van haar taken richting geven aan een 
Artillerie ‘nieuwe stijl’.

ervaringen in deze functie werd ik op 29 januari 1992 benoemd 
tot C-AOC.

1992-1995: C-AOC Breda en Oldebroek
Naast C-AOC was ik Kazernecommandant van de Chassé Ka-
zerne in Breda en later van de Legerplaats bij Oldebroek. In 
maart 1995 ging ik met FLO, jammer, ik had nog jaren door wil-
len gaan. Mijn belangrijkste taken als C-AOC waren:
•	 	Het	deelnemen	aan	besprekingen	bij	COKL	of	andere	locaties	

waar vooral het optreden in de toekomst het onderwerp was;
•	 	Het	aanwijzen	van	individueel	personeel	voor	uitzendingen;
•	 	Het	beëdigen	van	personeel	zoals	beroepsofficieren	en	-on-

derofficieren;
•	Visie	ontwikkelen	voor	het	toekomstig	optreden	van	de	veldar-

tillerie en het ontwikkelen van eisen aan het daarbij behorend 
materieel en opleidingsapparatuur;

•	Het	bezoeken	van	schietoefeningen	in	Duitsland	om	te	kijken	
of de opleidingen moesten worden aangepast en om eigen 
personeel te bekijken dat de troepen te velde steunde (vuur-
regelingspersoneel, veiligheidspersoneel, e.d.);

•	 	Het	debriefen	van	personeel	dat	tijdelijk	in	het	buitenland	was	
gestationeerd, b.v. bij de Artillerieschool in Engeland;

•	 	De	 problemen	 van	 ondercommandanten	 aanhoren	 en	 snel	
een beslissing nemen om het momentum bij acties niet te 
verliezen. Naar mijn mening een van de belangrijkste hoofd-
taken van een commandant!

Waar haalde ik de motivatie vandaan?
Een belangrijk punt was dat ik zelf beslissingen kon nemen over 
zaken die het OC en de kazerne betroffen. Ik kon mijn eigen, 
uitstekende personeel uitkiezen. Kortom, ik had het reuze naar 
mijn zin en zat op 55-jarige leeftijd, na drie jaar C-AOC, niet te 
wachten om ontslagen te worden!

Ik ben Teun Baartman, Kolonel der Artillerie. Commandant van 
het op 25 januari 2013 opgerichte Vuursteuncommando en Artil-
lerist sinds 1982. Ik ben geboren in de Haarlemmermeer in een 
gezin zonder enige militaire achtergrond. Mijn vader had niet 
eens zijn dienstplicht vervuld. Mijn keuze voor een opleiding aan 
de Koninklijke Militaire Academie lag dus absoluut niet voor de 
hand. We leefden in de nadagen van ‘het gebroken geweertje’. 
Het militaire beroep was niet bij alle Nederlanders populair. Ne-
derland was progressief, geloofde in ‘Love not War’ en een we-
reld waarin eigenlijk geen plaats was voor een Krijgsmacht.

Toch maakte ik bewust de keuze voor de KMA. Ik koos niet voor 
een ‘beroep’ maar voor een ‘roeping’. Ik heb me altijd gereali-
seerd dat de uiterste consequenties van deze keuze zeer ver 
gaan. Mijn loopbaan binnen de Koninklijke Landmacht speelt 
zich eigenlijk af binnen twee tijdperken. Het tijdperk van de Kou-
de Oorlog en het huidige tijdperk. Het tijdperk van de Koude 
Oorlog waarin twee ongeveer gelijkwaardige supermachten met 
hun internationale partners (NATO en Warsaw Pact) elkaar op 
zowel politiek, economisch, financieel maar vooral ook militair 
gebied in evenwicht hielden en op die manier ook de wereld 
stabiel maakten. In die tijd was je militair als dienstplichtige, om-
dat het moest, of werd je beroeps voor het leven.
Het tijdperk van de Koude Oorlog kenmerkte zich door een gro-
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Kol T. Baartman, Commandant Vuur-

steunCommando sinds 25 januari 2013
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UITREIKING 
ARTILLERIE 
LEGPENNING

DE KORPSzAAL VAN DE LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK WAS 

VRIJDAGMORGEN 29 MAART HET TONEEL VOOR DE UITREI-

KING VAN DE ARTILLERIE LEGPENNING. KOLONEL B.D.  

F.H.L.M. MüLLER KREEG DEzE LEGPENNING VOOR HEM  

VOLLEDIG ONVERWACHT UIT HANDEN VAN DE ARTILLERIE  

WAPENOUDSTE, LUITENANT-GENERAAL A.J.H. (TON) VAN LOON.

Deze laatste deed de uitreiking in het bijzijn van zowel genodig-
den, functionarissen van diverse Artillerieraden als ook de be-
stuursleden van het Nederlands Artillerie Museum (NAM). 

Om de verrassing tot het laatst toe te bewaren onderbrak gene-
raal Van Loon met de genodigden in zijn gevolg een bestuurs-
vergadering van het NAM, waar kolonel Müller als voormalig 
voorzitter aan deelnam. Generaal Van Loon bedankte de kolonel 

voor zijn grote in-
spanningen voor het 
Museum dat onder 
zijn voorzitterschap 
weer tot bloei kwam. 
Aansluitend reikte 
Van Loon de legpen-
ning en bijbehorende 
oorkonde uit. 
Vanzelfsprekend wa-
ren er voor de echt-
genote van kolonel 
Müller, Marijke, bloe-
men. 

In zijn dankwoord 
toonde de zojuist ge-
decoreerde zich dui-
delijk diep geroerd 
door de eer welke 
hem te beurt viel:  
“Ik wordt niet snel 
stil, maar vandaag is dat toch gelukt”. De plechtigheid werd  
afgesloten met een gezamenlijke lunch voor alle aanwezigen. 
De Artillerie Legpenning voor kolonel Müller is verrijkt met de 
inscriptie “Langdurige verdienste en inzet”. Het was voor de 31e 

maal dat de Artillerie Legpenning werd uitgereikt.

TEKST & FOTO’S /// MAJ R.C. DE JONG, OOCL

Bloemen voor echtgenote Marijke

Kol b.d. Fred Müller, “Ik wordt niet snel stil...”

Artillerielegpenning



ADRES & 
OPENINGS-

TIJDEN
Esperweg 149 /// 8084 HE ‘t Harde

T 0525 657 310 /// F 0525 657 311

E-mail-adres:

NAM.artillerie.museum@mindef.nl

Bezoek ons online via:

www.nederlandsartilleriemuseum.nl

Bezoektijden: dinsdag t/m vrijdag 

13.30 tot 17.00 uur 

en op afspraak.

Geschiedenis & Traditie
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ijdens de Jaarvergadering van het bestuur van de stich-
ting Nederlands Artillerie Museum, d.d. 28 maart 2013 
bijeen met haar commissarissen op de Legerplaats bij 

Oldebroek is met algemene instemming besloten aan de schei-
dende voorzitter kol art b.d. F.H.L.M. Müller, toe te kennen: de 
status van ‘Erelid van het bestuur van de stichting Nederlands 
Artillerie Museum’.

PERIODE
Kol b.d. Müller is op 5-3-1996 toegetreden tot het bestuur van 
de toenmalige Stichting Artillerieverzameling Oldebroek en heeft 
zich langdurig ingespannen voor de belangen van het ‘Artillerie-
museum’ waarbij op dat moment nog een dependance behoor-
de, de ‘Luaverzameling’ op de Prins Mauritskazerne te Ede.

VERRASSING
Op 29 maart was de vrijwilligersbijeenkomst van het NAM die in 
het teken stond van het terugtreden van de oude voorzitter. 
Groot was de verrassing toen de WapenOudste der Artillerie, 
Lgen art A.J.H. van Loon de Korpszaal binnenkwam met een 
gevolg van veel artillerieautoriteiten waarbij ook jaargenoten van 
Fred Müller en hun eega’s. 
De verrassing was compleet toen de WapenOudste aan kol art 
b.d. F.H.L.M. Müller de Artillerielegpenning uit reikte. 
De inscriptie ‘LANGDURIGE VERDIENSTE EN INZET’ spreekt 
voor zich.

VERDIENSTEN
Betrokkene heeft gedurende 17 jaar, van 1996 tot 2013, op in-
spirerende wijze de functie bekleed van Voorzitter van de stich-
ting Artillerieverzameling Oldebroek en aansluitend van Voorzit-
ter van de stichting Nederlands Artillerie Museum, inmiddels 
ook bekend als de Historische Collectie Korps Veldartillerie.

TEKST /// LKOL ART B.D. F.T. DüRST BRITT

T

Huldiging ‘oude’ voorzitter NAM

Bestuur NAM in 1997

Fred en Marijke in de Korpszaal

Na een klein jaar “indribbelen” als vice-voorzitter heeft 
lkol art b.d. H.J.D.M. (Harry) Konings op 28 maart het 
voorzitterschap over de stichting NAM overgenomen. 

Inmiddels is hij bijzonder betrokken bij de inrichting van pa-
viljoen 4, waarin inmiddels ook de Legerkorpsartilleriezaal 
voor bezoekers is opengesteld. Hier levert Lkol art H. Mol-
man een belangrijke bijdrage aan de informatie over de ra-
ketartillerie. 

Zelf geeft Harry Konings leiding aan de inrichting van de 
Operationele Inzetruimte, waarin de missies van de Artille-
rie in eenheidsverband zullen worden geëxposeerd. Ook 
aan de inzet van individuele artilleristen zal hier aandacht 
worden besteed.

START ‘NIEUWE’
VOORZITTER NAM

Nieuwe Voorzitter NAM, Lkol b.d. Harry Konings (links)
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In mei 2013 heeft de heer Paul van Brakel een jubileum gevierd 
dat hij 12,5 jaar verbonden was aan het NAM. Dit werd gevierd 
met een ontvangst in de Korpszaal Veldartillerie van zijn colle-
ga’s van het Legermuseum en van de vrijwilligers van het NAM. 

Door de voorzitter NAM, lkol art b.d. Harry Konings werd in een 
korte toespraak de verdiensten van Paul onder de aandacht ge-

bracht waarbij de dagelijkse aansturing van- en het contact met 
de vele vrijwilligers van het NAM de belangrijkste factor vorm-
den. Het NAM hoopt dat wij nog lange tijd van de verdiensten 
van Paul van Brakel gebruik mogen maken, als wordt er ver-
wacht dat dit “whishfull thinking” is.

Koperen jubileum Museum-Manager NAM
Bestuur NAM in 2013 met Paul van Brakel als eerste van rechts

In het kader van de oprichting van het Nationaal Militair Museum 
(NMM) moet het NAM een aantal kanonnen uit haar expositie  
terug geven en in Soesterberg afleveren. 
 
Dit betreft in paviljoen 1: de veldslang, het kanon op Gribeauvaaffuit  
en een brandkogel. In paviljoen 2 is het een kanon op walaffuit, een 
mortier 15 cm en een stuk vestinggeschut dat is ingebouwd in een 
diorama. In paviljoen 3: de gereedschap-en keukenwagen en het  
kanon 12L staal. 
Inmiddels is er overeengekomen dat een aantal andere attributen als 
alternatief in bruikleen verstrekt zullen worden aan het NAM.

Bruiklenen legermuseum 
retour naar nationaal 

Militair Museum

Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde worden diverse artilleristische 
artikelen aangeboden. Een batig saldo komt ten goede aan de  
exploitatie van de exposities. Bestellingen kunnen worden gedaan 
via NAM.artillerie.museum@mindef.nl in ’t Harde. 

ARTILLERIE 
ATTENTIES

Geschiedenis & Traditie
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Niet alleen op de LbO is er activiteit in de paviljoens maar 
ook elders in Nederland kunt U materieel van het NAM zien, 
zoals in onderstaande plaatsen.

BUSSUM Bridgehead is een militair-historisch evenement 
dat de geallieerde en vooral Nederlandse inspanning voor vrede 
en veiligheid uitbeeldt. Op vrijdag 10 mei vond de veteranendag 
van zes gemeenten Bussum, Naarden, Huizen, Muiden, Wijde-
meren en Weesp op Kamp Crailo plaats. Daar hebben vrijwilli-
gers zich namens het NAM optimaal geprofileerd op “Bridge-
head“ te Bussum. Kees, Rob, Chris, Fred en Fons met een YHZ 
2300, M109, M110 en M577 kregen veel bekijks van het publiek 
en de complimenten van de organisatie. Er werd veel geflyerd 
en de museumvlag hing op een niet te missen plaats. 
Op Hemelvaartsdag werden de voertuigen opgesteld voor de 
static shows de dagen daarop t/m de zondag. Er werd op loca-
tie overnacht in een boogtent wat bijdroeg aan de saamhorig-
heid. Op locatie werden o.a. ook enkele demo’s gegeven van 
korte rijdende shows van rupsvoertuigen. 

Op zaterdag hebben de M577 en YHZ2300 meegereden in de 
vrijheidstocht met historische militaire voertuigen door de regio.
De static-show voor de VOA jaardag was een groot succes. Het 
opstellen en het terugzetten van het materiaal was een hele klus 
en nam 3 volle dagen in beslag. 

SCHAARSBERGEN Op 28 mei gaan de M109 en 
M577 voor een Natres evenement naar Schaarsbergen.

HEERDE Zaterdagmiddag 1 juni in Heerde een deelname 
aan een evenement van de Juniorenkamer Top van Gelderland. 
De voertuigen YHZ2300 met M114L39, MB, Nekaf en een 25 
pdr zullen daar opgesteld worden. Tevens zal er voor de PR een 
NAM -stand ingericht worden. 

DEN HAAG Voor de Nederlandse Veteranendag op 29 
juni zal de M109 op het Malieveld opgesteld worden naast een 
PzH2000 in opstelling ‘oud versus nieuw’.

Museumvlag NAM op evenement Bridgehead

Groot & rollend 
materieel

››› Lkol art H. Molman: een pijpenkop met 
afbeelding kanon 

  (2x); knoop artillerie; gekruist kanonem-
bleem met ‘W” en 

  een schietlood;

››› Commodore b.d. H. Emmens: een 
radiologische rekenschijf in hoes; een bus 
huidontsmettingspoeder (2x); een tas 
veld-masker C3; een atropine injector (9x); 
een buisje natrium-chloride; een radiologi-
sche stralingsmeter; een stift M67 en 
diverse camouflage stiften;

››› Dhr. P.J. Maaskant: een zilveren medaille 
24 jaar trouwe dienst (groot en klein 
model); een mobilisatiekruis 1914-1918; 

  1e prijs schietwedstrijd 1930; een 
uniformknoop (leeuw); 

  een rozet met gekroond wapenschildje;

››› Aoo art b.d. T. Teela: een richtmiddel (25 
pdr of mortier); wapenschildjes (7x); 
baakverlichting (2x); documentatie 

  (3x) en 8 tijdbuizen;

››› Mw. Verkuil: diverse boeken Nederlands-
Indië;

››› Dhr. H.M.Huigen: 3 ansichtkaarten (aan 
elkaar m.b.t. Artilleriekazernes Ede);

››› Aoo art b.d. F.H. de Haan: wapenschildjes 
(11 Btva; laatste schot 44 Afdva; Open dag 
KL 1982 en OO mess Lkol Tonnetkazerne);

››› Kol L.M. de Jong: een GT(jas en broek); 
een oranje sjerp; een kepie met verenbos 
(in koker) en een paar tressen;

››› Maj art J. Venekamp: VS 2-2512 (catalogus 
kaarten).

››› Elnt b.d. Ir B.J. Hof : een DT met pet;

››› HC Cavalerie: een boekwerk “Enkele 
bepalingen van belang voor de reserve offi-
cieren der Artillerie”. 
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Het Nederlands Artillerie Museum 
heeft in het eerste kwartaal 
de volgende schenkingen 

mogen ontvangen;

Alle schenkers worden bij deze 
nogmaals hartelijk bedankt voor 

hun bijdrage om het Artilleristisch 
erfgoed te completeren. 

Hebt U nog voorwerpen en/of docu-
mentatie 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, of e-mailen naar NAM.artillerie.

museum@mindef.nl voor een 
afspraak voor aflevering in ’t Harde 

of om het op te laten halen.
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N I E U W E 
i n f o r m a t i e 
GEzOCHT!

Completering militaire bladen
Bij het Artilleriedocumentatiecentrum worden nog de volgen-
de exemplaren van militaire vakbladen gezocht om de col-
lectie te completeren:
•	 	 Van	de	Militaire	Spectator:	jaargang	2007	nummer	7/8	
  en jaargang 2003 nummer 11;
•	 	 Van	het	blad	Landmacht:	jaargang	2005	nummer	7.

Wanneer we deze hebben zijn we wat betreft Militaire Spec-
tator (na WO-II) en Landmacht (voorheen Legerkoerier vanaf 
begin) compleet tot op heden.

Een onbekende artillerist
Bij het NAM bestaat een ‘Gedenklijst van in actieve dienst 
overleden artilleristen’. 

Deze lijst is niet compleet en ik verzoek aanknopingspunten 
voor een artillerist die is overleden tijdens oefening waarbij hij 
is overreden door een militair voertuig terwijl hij in zijn slaap-
zak lag te slapen. Dit zou in 1976 of 1977 zijn gebeurd. Wie 
kan mij enige informatie verschaffen?

Legerplaats bij Oldebroek 
tijdens WOII
Over het gebruik van de LbO door Duitse en geallieerde 
troepen in de periode 1940-1945 is weinig bekend. Kunt U 
ons helpen aan informatie over deze periode dan is die van 
harte welkom. Een vraag die ons bij het NAM meermalen 
wordt gesteld: “Zijn er Gurkha’s op de LbO geweest?” 

Die vraag wordt ingegeven door het feit dat Indiase militairen 
tulbanden dragen en men over het algemeen alleen bekend is 
met de Gurkha’s die aan geallieerde zijde meevochten. Nu kan 
die vraag met het onderstaande artikel worden beantwoord dat 
er op de LbO dus geen Gurkha’s geweest te zijn, maar dat deze 
Indiase militairen van het Legion “Freies Indien” waren die aan 
Duitse zijde stre-
den.

Onlangs werd het 
NAM in het bezit 
gesteld van een En-
gelstalig boek ‘FOR 
FREE INDIA’, Indian 
Soldiers in Germany 
and Italy during the 
Second World War. 
Dit boek is geschre-
ven door Martin 
Bamber en in 2010 
uitgegeven door 
Aad Neeven. 
Het beschrijft de 
oprichting van het 
‘Legion Freies In-
dien’, waarbij het 
(Ind) Infanterie Regiment 950’ in de periode 1942-1945. 
Het is de geschiedenis van een groep Nationalisten uit India die 
tijdens WO2 als vrijwilliger kwamen vechten in het Duitse en 
Italiaanse leger om zo een bijdrage te leveren aan de bevrijding 
van India van de overheersing door het Brits-Indische leger. 
Slechts enkele bladzijden van het meer dan 400 pagina’s tel-
lende boek wordt aandacht besteed aan de korte periode dat er 
Indiase militairen van (Ind) Infanterie Regiment 950 in Nederland 
gestationeerd zijn. 
Dat begint in juni 1943 in Zandvoort. Hier wordt Bataljon I gele-
gerd, terwijl de regimentsstaf van (Ind) Infanterie Regiment 950 
in Haarlem wordt gevestigd. Bataljon II wordt gestationeerd in 
Den Burg op Texel. Bataljon III komt aan op de ‘Truppenübungs-
platz Oldebroek’ in de nacht van 13 op 14 juli 1943 vanuit Kö-
nigsbrück (Duitsland). De eenheid is incompleet en is voor een 
deel getraind. 
(Voor de verplaatsing was hier al een muiterij i.v.m. de overplaat-
sing naar Nederland. Meer dan 150 militairen worden over- > 
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GEVONDEN

GEVRAAGDE
informatie

geplaatst naar een Sonderkompanie’). 
Op 14 juli wordt de eenheid bezocht door  
Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt. 
Hij besluit het Indiase regiment medio augus-
tus/september over te plaatsen naar Frankrijk 
i.v.m. het kille klimaat in Nederland dat slecht  
is voor hun gezondheid en waardoor enkele  
Indiase militairen TBC hebben opgelopen. 

Er wordt een voorval beschreven over twee ge-
deserteerde Indiase militairen die in begin sep-
tember 1943 werden gefusilleerd op de LbO. 
Op 9 september heeft Bataljon III de LbO verla-
ten met bestemming nabij Biarritz, ca. 30 km 
noord van de Pyreneeën. Welke eenheid hen op 
de LbO heeft afgelost, wordt niet vermeld in het 
boek.

Op internet staat via Wikipedia de vermelding: 
“III Battalion remained at Oldebroek as Corps 
Reserve until the end of September 1943, 
where they gained a “wild and loathsome” re-
putation amongst the locals.” 
Over die “wilde en walgelijke” reputatie moet 
toch meer bekend zijn in de omgeving van  
de LbO, of zou dat alleen de kwestie van de 
twee deserteurs zijn?

KEIZERSKROON OF TOCH 
EEN KONINGSKROON?
Na een aantal malen afbeeldingen 
van de bewuste kroon te hebben ge-
publiceerd in de afgelopen Sinte Bar-
bara’s, werd ik door kol art b.d. Fred 
Müller herinnerd aan een artikel uit 
Sinte Barbara van mei 1993, “De her-
komst van de Kroon gevoerd op het 
Koninklijk- en het Rijkswapen” ge-
schreven door wijlen lkol art J.H. (Jo-
han) Kok. In zijn uiteenzetting over de 
heraldische kroon stelt hij: “De (mo-
derne) koningskroon zou bolvormig 
zijn althans hoger dan de vorsten-
kroon en de keizerskroon nog hoger 
namelijk een spitsvorm hebben. 
Op grond van deze laatste verschillen 
kan men de kroon, zoals die op de 
7-Veld wordt aangetroffen, terecht 
(moderne) koningskroon noemen...”. 
Ook heb ik in een stafstudie van maj 
cav b.d. W. Plink een verwijzing ge-
vonden. Hij vermeldt dat de kroon  
op de 7 Veld niet de Nederlandse  
koningskroon is, maar de kroon van 
het Koninkrijk Holland, geschonken 
door Koning Lodewijk Napoleon 
(1806-1810).

ROOD-WIT-BLAUWE ROZET 
MET HET RIJKSWAPEN IS 
HERKEND
Deze speld met blauw geëmailleerd 
en deels verguld rijkswapen onder 
rood-wit-blauwe rozet met kroon als 
schakel, is een draagteken ‘voor trou-
we dienst’ van de ‘Eerste Nederland-
sche Bond van Oud-Onderofficieren” 
anno 1900. Het enige vreemde is dat 
de kleuren op de rozet verticaal zijn 
aangebracht op de rozet (vgl. de 
Franse vlag) en niet horizontaal (zoals 
de Nederlandse vlag).



Allerlei

TEKST /// PIET ANTONISSEN

NIET IN DE 
WAR RAKEN
“Wie verre reizen doet kan veel verhalen” luidt een oud ge-
zegde. Maar is Culemborg nou zo ver en moet je er geweest 
zijn om over te kunnen vertellen ? Nee dus ! Ons lid Boni 
Rietveld gebruikt in zijn medische voordrachten al jarenlang 
foto’s van de toren van de Grote Kerk in Culemborg en ver-
telt daar dan bij over carillons en beiaardiers. 

Waarschijnlijk doet hij dat om hun verhoogde kansen op ver-
koudheid hoog in een tochtige toren en op blessures door het 
rammen op de klavieren te demonstreren want de lezers weten 
wellicht dat sterke verhalen ter ondersteuning van argumenten 
ook inde medische wereld niet onbekend zijn. Maar bij wat ver-
der gaand onderzoek naar die Grote Kerk ontdekte hij een relatie 
met onze schutspatrones. Sinte Barbara bekommert zich name-
lijk niet alleen om artilleristen, mijnwerkers en tunnelbouwers 
maar is ook nog eens patrones van de stad Culemborg. En dat 
ze dat willen weten in Culemborg mag blijken uit het feit dat er 
daar maar liefst drie kerken zijn die haar naam dragen, te weten 
de protestantse Grote of Sint Barbarakerk, de Rooms Katholie-
ke parochiekerk Sint Barbara en de Oud Katholieke H.H. Bar-
bara en Antoniuskerk. Als we foto’s van al die kerken zouden 
plaatsen zouden de lezers misschien in de war raken maar om-
dat wij artilleristen nu eenmaal eerbied hebben voor geschiede-
nis en traditie, doen we het met één foto en wel van de oudste, 
de toren van de Grote of Sint Barbarakerk. 

De toren van de Grote of Sint Barbarakerk in Culemborg

In Piana delle Orme in Borge Faiti (Latina, Italië) is een museum dat uit twee afdelingen bestaat. De eerste brengt de droogleg-
ging van de Pontijnse moerassen in beeld, de tweede is voor een belangrijk deel gewijd aan de krijgsverrichtingen in de 
Tweede Wereldoorlog in Zuid en Midden-Italië. Voor de ingang van het museum staat deze vuurmond waarvan het onderstel 
door de wielbedding aan de 25ponder doet denken maar waarvan de rest totaal afwijkend is; eigenlijk dus iets van een  
hybride. Voor geïnteresseerde lezers wellicht leuk om als een soort artillerie Sudoku de overige delen te identificeren.

BIJzONDERHEIDJE

Vuurmond, maar wat voor één?
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De Algemene Ledenvergadering werd officieel geopend door 
Voorzitter Bgen b.d. Bart Rosengarten. Eerst dankte hij de Afde-
ling Oldebroek voor het organiseren van de dag, met name 
Commandant ASK, Lkol Ronald Schuurman, en de dag-foto-
graaf Lkol (R) b.d. Gijs de Jong. Vervolgens werd het telegram 
aan Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en het antwoord 
daarop voorgelezen. Daarna werden de leden herdacht die ons 

het afgelopen jaar zijn ontvallen. Na het voorlezen van de na-
men, waaronder die van onze erevoorzitter Bgen b.d. J. Brüning, 
werd een minuut stilte in acht genomen.
Na het houden van een PowerPoint presentatie over het 65-jarig 
bestaan van de VOA, memoreerde onze voorzitter dat Lgen Wim 
Loos zijn functie als voorzitter van de Afdeling Den Haag op 28 
maart had overgedragen. Voor zijn grote inzet gedurende 17 jaar 
voorzitterschap kreeg hij de VOA Legpenning uitgereikt. 
Op dezelfde datum, ook na 17 jaar voorzitterschap, nam Kol b.d. 
Fred Müller afscheid als voorzitter van het Artilleriemuseum. Hij 
ontving de Artillerie Legpenning voor zijn grote inzet. Hulde, 
waardering en dank aan beide heren. Ook memoreerde de voor-
zitter de grote verdienste van Elnt (R) Gerrit Gleis, aan wie hij bij 

TEKST /// LKOL B.D. HENK VAN RIJSSEN

DE ALGEMENE LEDENVERGADE-

RING VOA 2013 VOND PLAATS OP 

WOENSDAG 22 MEI 2013 IN HET 

KEK-GEBOUW (GEBOUW 172) OP DE 

LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK. 

DE VERGADERING HAD EEN GE-

MIDDELD DEELNEMINGSPERCEN-

TAGE MET 85 AANGEMELDE VOA-

LEDEN. KOL B.D. FRED MüLLER 

SPRAK EEN WELKOMSTWOORD  

EN LICHTTE IN GROTE LIJNEN  

HET DAGPROGRAMMA TOE.
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het opheffen van de Afdeling Twente in december 2012 een oor-
konde had uitgereikt. Luitenant Gleis ontving al eerder de VOA 
Legpenning.

Verdere mededeling betroffen: het Vuursteunevent op 11 sep-
tember a.s., de oprichting van de beide beroepsafdelingen, het 
herbenoemen van de afdeling De Knobbel in de afdeling Gun-
ners, het fenomeen Gunners Support, het komende Galafeest, 
het niet tijdig verschijnen van Sinte Barbara en de situatie rond 
het de VOA-website. Na de mededelingen van de voorzitter wer-
den in snel tempo en zonder veel vragen de volgende agenda-
punten afgehandeld: de notulen, de goedkeuring van de begro-
ting, het verslag van de kascontrolecommissie, het vaststellen 
van de organisatie ALV 2014 en de vacature van een nieuwe 
secretaris als opvolger van Lkol b.d. Menno Broekema. 
Ten overstaan van de vergadering werd de Artillerie Legpenning 
met de woorden “betrokken en accuraat” uitgereikt aan Lkol 
b.d. Menno Broekema. Daarna werd ook afscheid genomen van 
Kap Dominik Derwisinski als lid van het VOA bestuur onder ge-
lijktijdige toetreding tot het bestuur van de afdeling Gunners. 
Na een korte rondvraag sloot de voorzitter het officiële gedeelte 

van de vergadering. Daarna vroegen nog twee sprekers het 
woord. Als eerste Genm b.d. Ton Kolsteren, die namens de Af-
deling Zuid-West de voorzitter een mooie tafelgong met huls 
aanbood om als tafelbel te fungeren. Daarna was het woord aan 
Lkol b.d. Harry Konings die, als nieuwe voorzitter van het NAM, 
een warm pleidooi hield voor het museum en speciaal voor de 
nieuw in te richten zaal in gebouw 216. Deze zaal is bestemd 
voor attributen uit vredesoperaties waaraan vuursteuneenheden 
hebben deelgenomen, maar die daarnaast ook openstaat voor 
artilleristen die individueel aan de diverse vredesoperaties heb-
ben deelgenomen.

Het middagprogramma speelde zich af op de diverse terreinde-
len van het ASK. Het motto was ‘artillerie door de eeuwen heen’. 
Hierbij bestond de mogelijkheid om de beide musea te bezoe-
ken, ook het al deels nieuw ingerichte gebouw 216, en was er 
een Static-show van oud en nieuw vuursteunmaterieel op de 
helilandingsplaats. Voor sommigen was het de gelegenheid om 
voor de eerste keer het Rijdersmuseum te bezoeken. Ikzelf 
mocht dat overigens doen in goed gezelschap van de Wapen-
oudste. We kregen uitstekende tekst en uitleg van de daar aan-

wezige Lkol b.d. Peter van Erven. Het was aardig om de lambri-
sering van de kamer van C-AOC uit Breda in prachtige staat 
weer te zien, die kamer waar we alleen bij hoge uitzondering 
mochten komen, meestal niet voor prettige gesprekken. Daar-
naast was het aangenaam de prachtige museumstukken, zoals 
het tafelzilver en de rijdersbeker, te kunnen aanschouwen. 
Na een bezoek aan de Static-show met een groot aantal voertui-
gen uit de rijdende verzameling van het NAM, en ook het nodige 
moderne materieel, volgde een bezoek aan de nieuwe Brand-
weerkazerne, een van de hoogtepunten van die middag. Brand-
weercommandant Gerrit Bos gaf op zijn bekende humoristische 
wijze een voordracht over het ASK in het algemeen en over de 
brandweer van het ASK in het bijzonder. Dit aan de hand van 
een prachtige reliëfkaart van het ASK. 

Daarna volgde een rondleiding door de brandweerkazerne, 
waarbij we inderdaad moesten constateren dat de commandant 
van de brandweer het bureau heeft met het mooiste uitzicht op 
het ASK (nog mooier en hoger dan de voormalige Kapluifel of 
bureau Parkmeester). 
Vervolgens werd iedereen naar buiten gedirigeerd en volgde er 
een demonstratie van de brandweer zelf met ook een daadwer-
kelijke inzet van de blusvoertuigen. Enorm welke waterhoeveel-
heden in korte tijd effectief en gericht kunnen worden ingezet. 

Nadat de voertuigen via het WIP (Water Inneem Punt) werden 
afgetankt en weer inzetgereed waren, volgde de apotheose van 
die middag. Deze apotheose bestond uit het afvuren van een 
Pantserhouwitser met een lang afvuurkoord. Op een aparte  
locatie, dus niet op een van de vaste palen, mocht met deze >

Uitreiking van de Artillerie Legpenning

Rijdersbeker



Schot met Pantserhouwitser
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vuurmond worden geschoten. Als afvuurder werd Lkol b.d. Ap 
Tresling, als oudst aanwezige kanonnier, gevraagd deze taak op 
zich te willen nemen. Nadat iedereen de oren had toegestopt 
(het duurde toch nog even) vervulde Ap deze taak met verve. 

Na het schot volgde een luid applaus. Met dank aan Comman-
dant ASK Lkol Ronald Schuurman verplaatste iedereen zich 
weer naar de Officierskantine alwaar de echte borrel kon aan-
vangen, daar kwamen we tenslotte voor. Vervolgens werden we 
door tafelpreses Fred Müller uitgenodigd om in de karakteris-
tieke eetzaal plaats te nemen. Daar werd o.l.v. het team van Jo-
han Kurk wederom een fantastisch viergangen diner aangebo-
den. Enige ophef ontstond na het zingen van de diverse 

coupletten van ons artillerielied over de tekst van dit lied, die 
afgedrukt was op de menukaart. Met name over de laatste regel 
van het vierde couplet en de vraag of het hier om een opzette-
lijke, accidentele of een freudiaanse vergissing ging >
en wie natuurlijk de verantwoordelijke en/of de schuldige was. 
 Het antwoord heb ik niet meer meegekregen, maar de discussie 
over dit heikele punt zal ongetwijfeld worden vervolgd. 
Het vijfde couplet werd, natuurlijk met toestemming van Ap 
Tresling, opgestegen ten gehore gebracht.

Het organisatiecomité o.l.v. Lkol (tit) b.d. Willem Venker kon  
op een zeer geslaagde ledenvergadering met bijbehorend pro-
gramma terugkijken. 

Verenigingsnieuws

Static Show ‘Oud en Nieuw’

Rondleiding bij de Brandweer

Commandant ASK

Demonstratie van blusvoertuigen
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Het eerste couplet

Na inlevering van de naamtag kregen alle leden een fles Barba-
rabitter met het nieuwe etiket aangeboden. 
De volgende ALV in mei 2014 zal worden georganiseerd door de 
Afdeling Gelderland. 

Het centrum van deze ALV zal gesitueerd zijn in het Airborne 
Museum Hartenstein, voormalige commandopost van de 1e 
Britse Luchtlandingsdivisie onder commando van Genm Roy 
Urquhart, te Oosterbeek.

Verenigingsnieuws

Consternatie... Opgestegen laatste couplet Oudst aanwezig: Ap Tresling
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LUITENANT-KOLONEL TONNETKAZERNE / LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK

SYMPOSIUM*
Het symposium brengt met actuele onderwerpen en interessante sprekers de positie 

en het belang van ‘Joint Fires & Air and Missile Defence’ onder de aandacht. 

08:30  Ontvangst in de Filmzaal / gebouw 75 - Luitenant-kolonel Tonnetkazerne 
09:00  Opening door Generaal-majoor M.J.H.M. van Uhm, plaatsvervangend commandant 
 Landstrijdkrachten 
09:20  Update missie NLD Ballistic Missile Defence Taskforce door Luitenant-kolonel M.P. Buis 
 MMAS, Plaatsvervangend Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando
09:50  Mogelijkheden van Precision Munitions voor artillerie door bedrijven DIEHL Defence 
 (Vulcano) en Raytheon (Excalibur)
10:30  Ervaringen van de Franse operatie SERVAL in Mali door FRA Colonel E. Lendroit, 
 Chef d’état-major van de 3e brigade mécanisée
11:15  Vuursteun in een netwerk door Kolonel T. Baartman, Commandant Vuursteuncommando
11:45  Afsluiting door Wapenoudste der Artillerie Luitenant-generaal A.J.H. van Loon
12:00  Vertrek met pendelbus naar de Sportzaal / gebouw 251 - Legerplaats bij Oldebroek 

STATIC SHOW**
De static show heeft als thema ‘Network Fires’ waarbij de internationale, relevante 

defensie-industrie haar nieuwste ontwikkelingen toont. 

12:00  Aanvang van de lunch en de static show, gelegenheid tot netwerken en bezoeken van 
 presentaties en demonstraties. 
14:45  Vertrek naar het ASK / tribune - Legerplaats bij Oldebroek 

LIVE FIRING**
De snelle, intensieve Joint Fires Live Fire Exercise laat de ‘Combat Power’ van 

moderne Joint Fires middelen zien.

15:00  Aanvang van de Live Firing 
15:30  Vertrek naar de Officierscantine op ‘de Knobbel’ / gebouw 230 - Legerplaats bij Oldebroek

SOCIAL*

15:00  Aanvang van de borrel 
17:30 Einde van het Joint Fires event
17:30  Vertrek met pendelbus naar parkeerplaats / achter gebouw 75 - Luitenant-kolonel Tonnetkazerne

* Symposium en Social voor kaderleden en speciaal genodigden. ** Static show en Live Firing voor alle manschappen, kaderleden en speciaal genodigden.
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PLATTEGROND JOINT FIRES LIVE EXERCISE

15:00 – 15:05  Doelopsporing door het Fire Support Team met de Unmanned Aerial Systems Raven en Predator
15:05 – 15:10  Onderdrukken van de vijandelijke luchtverdediging door grondgebonden vuursteun van de 
 PzH2000NL onder observatie van de waarnemersgroep van het Fire Support Team
15:10 – 15:20  Aanvallen van doelen met Close Air Support, gecoördineerd door de TACP van het Fire 
 Support Team
15:20 – 15:25  Blokkeren van vijandelijke QRF met grondgebonden vuursteun onder observatie van de waar-
 nemersgroep van het Fire Support Team
15:25 – 15:30  Aanvallen van vijandelijke QRF met Close Air Support, gecoördineerd door de TACP van het 
 Fire Support Team

PROGRAMMA JOINT FIRES LIVE FIRE EXERCISE

DECIDE DETECT TRACK DELIVER ASSESS
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Verenigingsnieuws

HET JAAR 2013 IS VOOR ONS WAPEN BIJzONDER DYNAMISCH JAAR.  

DE LUCHTDOELARTILLERISTEN STARTTE ONDER LEIDING VAN KO- 

LONEL BUIS EEN MISSIE, WAKEN OVER EEN STUK VAN HET TURKSE 

LUCHTRUIM, MET EEN GEDACHTE DUUR VAN EEN JAAR. DE VELDAR-

TILLERISTEN EN RIJDERS zIJN VERENIGD IN HET OPGERICHTE VUUR-

STEUN COMMANDO ONDER LEIDING VAN KOLONEL BAARTMAN. DE RE-

ORGANISATIE IS AFGEROND EN DE TAKEN WORDEN DEFENSIEBREED 

UITGEVOERD. ONzE VERENIGING OFFICIEREN ARTILLERIE BESTAAT 

DIT JAAR 65 JAAR EN ONzE WAPENOUDSTE, LUITENANT-GENERAAL 

VAN LOON, zAL EIND SEPTEMBER HET COMMANDO OVER 1GNC OVER- 

DRAGEN, WAARNA HIJ DE DEFENSIEORGANISATIE zAL VERLATEN. 
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LOCATIE
Legerplaats bij Oldebroek – Officierscantine ‘De Knobbel’
Voor alle Officieren van de Veld-, Rijdende- en Luchtdoel- 
artillerie inclusief hun partners & introducés en onze relaties 
van Gunners Support 

INCLUSIEF
•	Stijlvol	ontvangst	&	staatsie	foto	
•	Een	mogelijkheid	om	persoonlijk	afscheid	te	nemen	
 van de wapenoudste LGen A.J.H. van Loon 
•	Coverband	
•	Voldoende	gezellige	(rustige)zithoekjes	
•	5	x	consumptiebon	en	verrassende	gerechten	&	presentatie	
•	Een	afscheidsgeschenk	ter	gelegenheid	van	65	jaar	VOA	
•	Gelegenheid	tot	gratis	overnachting,	mits	u	tijdig	boekt,	
 er is een beperkt aantal kamers 

➤ Dresscode Gala 
➤ De eigen bijdrage is e 20 per persoon

INSCHRIJVING TOT 13 SEPTEMBER 
•	Online	via	www.voaweb.nl	
•	per	mail	galafeest@live.nl	
•	per	antwoordkaart	welke	met	een	persoonlijke	uitnodiging
 aan alle VOA leden per post wordt toegezonden 

Volg de voorbereiding: http://www.voaweb.nl/index.php
Vragen: galafeest@live.nl

Verenigingsnieuws

De bezuinigingen binnen de Koninklijke Landmacht beginnen nu 
zichtbare vormen aan te nemen en nieuwe staan ons nog te 
wachten. Naast reorganisaties van eenheden en staven, dreigt 
nu ook de daadwerkelijke uitstroom van ons personeel dichterbij 
te komen. Dit gaat gepaard met de nodige zorgen en proble-
men, maar ook met een gevoel van vertrouwen en het onophou-
delijk zoeken naar nieuwe perspectieven en kansen. 
Een goed voorbeeld van ondernemend en visionair handelen is 
het initiatief van onze verenigingsleden binnen het Gunners Sup-
port, die met hun netwerk, ervaring en bevlogenheid, een uitste-
kend voorbereid en begeleid vangnet aan het organiseren zijn. 

Met zoveel ontwikkelingen en gebeurtenissen, zal ons Wapen 
een bewogen en soms onzeker 2014 tegemoet gaan. Het uitdra-
gen van het belang van de Artillerie en daarmee ook de toe-
komst van ons Wapen, in welke vorm dan ook, ligt geheel in 
onze handen. Het is daarom dan ook van essentieel belang, dat 
wij nu nog meer als voorheen, met elkaar in Wapen en vereni-
gingsverband, uitdrukking geven aan onze verbondenheid en 
toewijding. 

Ik mag u allen daarom van harte uitnodigen om op zaterdag 28 
september 2013, deel te nemen aan het officiersgala. 
Dit jaarlijks festijn biedt naast de gelegenheid stil te staan bij het 
65 jarig jubileum van onze vereniging, ook mogelijkheden op het 
gebied van netwerken, maar nodigt vooral uit, tot het in de ons 
zo vertrouwde stijl, beleven van een grandioze avond. 
Ook is de mogelijkheid geboden om in persoonlijk gesprek af-
scheid te nemen van de Luitenant-Generaal van Loon. Per 1 ok-
tober zal hij defensie verlaten. Het is niet de bedoeling dat het 
Galafeest een receptie gaat worden, wilt u dus iets persoonlijks 
geven of schenken, het organiserende comité heeft vernomen 
van de generaal van Loon 
dat een schenking aan het 
Nationaal fonds tegen Kan-
ker zijn voorkeur heeft. 

De organisatie heeft de wensen van voorgaande jaren ten harte 
genomen en zal daarom dit jaar rekening houden met al onze 
leden. De behoefte om te dansen, rustig te converseren, een 
reüniegevoel beleven en te genieten van de culinaire kunsten en 
gastvrijheid in de officierskantine, hebben onze aandacht. 

In deze vertrouwde omgeving zullen supporters van Gunners 
Support met u het gesprek aangaan maar bovenal met u het 
gala vieren! 

Ik hoop u allen met enorm veel plezier te mogen verwelkomen 
op het Galafeest 2013, met als thema: 
WALKING DINER & DANSANT. 

Lkol Kelvin de Richemont
Lid van de Commissie van Voorbereiding
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DATUM

01-jul

03-jul
04-jul
07-jul
08-jul
09-jul
15-jul
15-jul
20-jul
21-jul
21-jul
25-jul
30-jul
01-aug
02-aug
03-aug
03-aug
04-aug
15-aug
16-aug
17-aug
17-aug
17-aug
20-aug
22-aug
26-aug
28-aug
29-aug
31-aug
01-sep
03-sep
09-sep
10-sep
10-sep
14-sep
22-sep
25-sep
27-sep
04-okt
06-okt
07-okt
09-okt
11-okt
13-okt
16-okt
16-okt
21-okt
21-okt
21-okt

JAAR

93

88
83
84
83
90
89
85
83
89
83
87
82
81
81
97
81
85
88
82
85
82
82
83
83
96
80
82
85
87
82
89
87
83
86
81
92
86
82
83
83
81
83
95
83
81
90
85
81

RANG / TITEL / NAAM / ADRES / POSTCODE / WOONPLAATS / TELEFOON

Lgen b.d. C.J. Dijkstra, Gaspard de Coligny / kmr 413, Theo Mann Bouwmeesterlaan 10 /  
2597 GW ‘s-GRAVENHAGE / 070/374 73 68
Maj b.d. G.H. van Zuilen / Damiaanstraat 25B / 4834 WB BREDA / 076/565 25 43
Kol b.d. Genie J.A.M. Stenger / Prof. Boerhaaveweg 87 / 2251 HZ VOORSCHOTEN / 071/561 82 46
Lkol (R) b.d. A.A. Ritmeyer / Slotlaan 8 / 4851 ED ULVENHOUT / 076/514 37 93
Elnt (R) b.d. Ing. W. van der Linden / Steurendaal 15 / 2553 PL ‘S/GRAVENHAGE / 070/397 69 00
Lkol (R) b.d. J. Komen / Feitse Boerwinkelhof 14 / 3972 SX DRIEBERGEN-RIJSENBURG / 0343/51 82 27
Lkol b.d. D.W. Dull / “Brinkstaete” Brink 13/03 / 8021 AP ZWOLLE / 038/453 20 43
Lkol b.d. D.C. van Dommelen / Slotgraskamp  7 / 8162 XZ EPE / 0578/61 20 11
Maj (R) b.d. J.B. Al / Kempenweg 2 B1 / B/3680 / MAASEIK / BELGIE / 0032/89504749
Maj (R) b.d. A.W. Raaijmakers / Grote Spie 351 / 4819 CW BREDA / 076/565 52 29
Elnt (R) b.d. Ing. M.A. Fabius / Oranje Nassauplantsoen 16 / 2731 BC BENTHUIZEN / 079/331 33 06
Kap b.d. G. de Ridder / Warenargaarde 762 / 7329 GR APELDOORN / 055/542 26 12
Kol b.d. TS Ir. A.J. Stomp / Clavecimbellaan 505 / 2287 VT RIJSWIJK (ZH) / 070/393 97 72
Elnt (R) b.d. P.W.J. Merx / Sophiaweg 45 / 6523 NE NIJMEGEN / 024/322 81 47
Maj (R) b.d. Ing. F.G.A.J.M. Geertsen / Nijmeegsebaan 154 / 6564 CN HEILIG LANDSTICHTING / 024/3234230
Lkol (R) b.d. Mr. P. Slavenburg / François Folie laan 24 BTE 16 / B/1180 UKKEL / BELGIE / 0032/23750065
Lkol b.d. H. Niemeijer / Residence De Haven / Tjalk 56 / 9408 CC ASSEN / 0592/34 32 95
Kap b.d. W.J. Kerseboom / Stadsweg 11A/09 / 4931 HV GEERTRUIDENBERG / 0162/42 68 74
Lkol b.d. TS Ir. H.P. Schilpzand / Herman Gorterlaan 678 / 5644 SV EINDHOVEN
Elnt (R) b.d. C.F. Stork / Roland Holstlaan 1018 / 2624 JN DELFT / 015/256 74 71
Kol b.d.  E.J. Noorman / Beethovenlaan 109 / 6865 DJ DOORWERTH / 026/333 77 34
Kap (R) b.d. Ir. A. Baron van Dedem / Rusthoeklaan 11 / 3741 GT BAARN / 035/541 54 70
Maj (R) b.d. E.J. de Vries / Fideliolaan 41 / 1183 PH AMSTELVEEN / 020/641 12 11
Elnt (R) b.d. Drs. L. de Vries  / Navarralaan 8 / 6213 CE MAASTRICHT / 043/325 01 22
Maj b.d. C.J. Schellenbach / Preistingestraat 69 / 8331 DJ STEENWIJK / 0521/51 36 14
Lkol b.d. T.H. Koene / Marialaan 53 / 4834 VJ BREDA / 076/565 20 72
Genm b.d. P.G.J.M. Nijhout / Eikenlaan 45 / 8024 CA ZWOLLE / 038/453 49 26
Kol b.d. R.W. Hoksbergen / Bartolottilaan 7 B / 3768 GA SOEST / 035/602 90 31
Genm b.d. F.H. Alkemade / Mathenessestraat 55/8 / 4834 EA BREDA / 076/561 04 07
Lkol (R) b.d. Mr. M. Enschedé / Zuidlaan 36 / 2111 GC AERDENHOUT / 023/524 02 08
Kap b.d. H.C. Bosker / Eerbeekseweg 25 / 7371 CB LOENEN (GLD) / 055/533 70 49
Kol b.d. J.A. Baron de Smeth / Torfhoeken 13 / B/2970 SCHILDE / BELGIE / 0032/33834537
Elnt (R) b.d. P.J. Staleman / Hamakerstraat 77, kamer 134 / 3052 JA ROTTERDAM / 010/412 25 47
Kap (R) b.d. Ing. / P.J.T. Masthoff / Gildenlaan 58 / 6114 XP SUSTEREN / 046/449 14 76
Elnt (R) b.d. Drs. H.M. Stuurman / Postels Huufke 8 / 5512 AV VESSEM / 0497/59 16 09
Elnt (R) b.d. C. Kramer / Oude Bennekomseweg 47 / 6717 LM EDE (Gld) / 0318/61 28 09
Lgen tit b.d. T. Meines / Park Veursehout / Buizerdlaan 119 / 2261 CS LEIDSCHENDAM / 070/320 44 09
Elnt (R) b.d. Drs. A.H. Zijderveld / Bremstraat 14 / 8171 XT VAASSEN / 0578/57 55 57
Lkol b.d. W.L. Groenendaal / Hessenweg 23 6718 TC / EDE (Gld) / 0318/61 07 66
Elnt (R) b.d. A.W. Knol / Laan van Ypenhof 126 / 3062 ZN ROTTERDAM / 010/452 25 40
Kap (R) b.d. Mr. H.W. Raven / Everocken 19 / 3271 AD MIJNSHEERENLAND / 0186/60 27 01
Kol b.d. Drs. Th.H.J. Tromp / Hengelostraat 102 / 1324 GZ ALMERE / 036/530 38 82
Bgen b.d. P.J. van Driel / Mecklenburglaan 8 / 3843 BP HARDERWIJK / 0341/41 26 60
Kol arts b.d. J.A.A. Wynekes / Vondellaan 28  / 3852 BM ERMELO / 0341/55 30 08
Lgen b.d. W.J. Loos / Veldhuyzen van Zantenpark 21 / 2163 GB LISSE / 0252/41 98 30
Elnt (R) b.d. L.M. Otto / Emmaplein 1 / 1165 HW HALFWEG / 020/497 43 40
Kap (R) b.d. H.M.M. Schreurs / Bentincklaan 39 A / 3039 KH ROTTERDAM / 010/465 70 72
Kap (R) b.d. C.L. Baron van Harinxma thoe Sloote / Frans Halslaan 1a / 3723 EA BILTHOVEN / 030/2782892
Kap b.d. E. Schaftenaar / Zandsteenstraat 15 / 8084 XG ’T HARDE / 0525/65 18 99

80 (+) JARIGEN
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Rang Naam Plaats Overlijdensdatum  Leeftijd 

Kap b.d.  N. Huls Den Haag  1 mei 2013  77 jaar
Lkol b.d.  G.J. Westerik Hoenderlo  11 juni 2013  68 jaar
Maj (R) b.d. ing.  G.D. Hoogeland Vaassen 25 juni 2013  82 jaar

OVERLEDEN

Rang Naam 

Majoor R.L.H. Rulkens  (art)
 M.J.M. Hädicke  (art)
Kapitein P.J.L.M. Penners  (art)
 J.D. Maaskant  (luart)
Eerste-luitenant C.M. Jut  (art)
 J.H.M.P. Ramakers  (luart)
 R.P. van der Vliet  (luart)
 K. Janssens  (art)
 R.P. Rietveld  (art)
 D. Geurts  (art)
 R. Kleijer  (art)
Tweede-luitenant R.J. Essink  (luart)

Rang Naam 

Luitenant-kolonel F.J. Besselink (art)
 A.H.B. le Congé (luart)
 F.M.T.R. Müller  (art)
Majoor H. Klein Kromhof  (art)
 C.A.C. Mouw  (art)

Rang Naam Plaatsing E-mail 

Tlnt  E. Barbiers-Stengs Makkum, ’t Harde e.barbiers.stengs@mindef.nl
Tlnt  A.W. van Adrichem Den Hoorn, ’t Harde aw.v.adrichem@mindef.nl
Elnt (R)  J.P. ten Sijthoff Burgum jp.tensijthoff@upcmail.nl

BEVORDERINGEN

DE ACTIEVE DIENST VERLATEN

NIEUWE LEDEN

DATUM

22-okt
23-okt
26-okt
27-okt
27-okt
28-okt
30-okt

JAAR

81
90
83
84
82
83
84

RANG / TITEL / NAAM / ADRES / POSTCODE / WOONPLAATS / TELEFOON 

Genm b.d. H. Leeflang / Vennen 32 / 5104 CV DONGEN / 0162/31 70 90
Kap (R) b.d. H.F.W. Klein Bog / Oude ‘s-Gravelandseweg 11 / 1406 LB BUSSUM / 035/693 02 83
Kap (R) b.d. H. van ‘t Veen / Verdiweg 9 / 9761 JL EELDE / 050/309 37 55
Bgen TS b.d. Ir. H.J. de Bruine / Westeinde 13 / 2451 VZ LEIMUIDEN / 071/331 94 44
Maj tit b.d. J.H.M. van Alphen / Spoorstraat 22 / 3811 MP AMERSFOORT / 033/461 23 53
Elnt (R) b.d. Mr. J.G. Teeuwissen / Julianalaan 1 / 8051 PE HATTEM / 038/444 10 47
Lkol b.d. S.A. de Berg / Pr.Mauritslaan 8 / 8084 AK ’T HARDE / 0525/65 21 43

80 (+) JARIGEN
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In al die periodes uit onze ‘gezamenlijke’ militaire carrière heeft  

Marijke indruk gemaakt als echte soldatenvrouw. Bij de Gele Rij-

ders, de Brigade in Havelte, in Heidelberg en zeker ook bij het  

Legerkorps in Münster. Zij maakte ook indruk in haar eigen carrière, 

zoals in haar laatste functie van ‘Webmaster’ bij Philips. Na een 

heldhaftig gevecht van bijna anderhalf jaar heeft Marijke  

zich in het zicht van de eindstreep moeten overgeven. Zij bleef tot 

het laatst dapper, blij en optimistisch. Het meest voorkomende 

woord op de vele kaarten, smsjes, mailtjes en andere steunbetuigin-

gen die wij hebben ontvangen was ‘respect’. Respect voor een 

sterke Marijke die altijd zoveel energie uitstraalde. Afscheid nemen 

is moeilijk, maar ik ben trots op mijn Marijke en dankbaar voor al die 

mooie dingen die we samen hebben mogen doen. 

Ton van Loon

Wij maakten vele overplaatsingen en verhuizingen mee. We gingen 

samen naar Duitsland. Daar legde Marijke vele sociale contacten, 

niet alleen met de gedetacheerde Nederlanders, maar zeker ook 

met de Duitse buren. Ze had ook heel snel een baan. Bij advocaten-

kantoor Schön & Pflüger voelde zij zich helemaal thuis. 

Het einde van de Koude Oorlog was voor Marijke en mij het begin 

van ons eigen gezin. Onze kinderen Tonie en Heleen zijn in Duitsland 

geboren. Marijke was ook een perfecte moeder. In 1995 werkte  

Marijke, tot ontzetting van de Engelse officiersvrouwen, in Broad-

moor Hospital, een zwaar bewaakte instelling voor geestelijk  

gestoorde criminelen. Vlak voor mijn uitzending naar Kosovo zei 

Marijke in een interview: “Zo’n uitzending, daar leg ik mij bij neer. 

Dat weet je als soldatenvrouw”.

˜ IN MEMORIAM ˜

MARIJKE VAN LOON
Nederweert, 15 juni 1958 † Nederweert, 7 juni 2013

Marijke was een soldatenvrouw in hart en nieren, maar veel meer dan alleen ‘de vrouw van’. Zij was een sterke,  
zelfbewuste vrouw. Zij stond haar mannetje, in haar carrière en als mijn rots in de branding, in voor- en tegenspoed. 
Vanaf de KMA hoorde zij bij mijn militaire familie en veel van mijn collega’s sloten haar in hun hart. Typerend voor  
Marijke was de kracht waarmee ze steeds nieuwe situaties aanpakte.

80+ Leden

bij de Dienst Materieel KL en daarna, in 1995, in Münster (Duitsland) 

bij de staf van het 1e Duits/Nederlands Legerkorps. 

Na 32 jaar met grote inzet bij Defensie gewerkt te hebben, verliet 

Mac in oktober 1999 de Militaire Dienst.

Wij wensen zijn vrouw Hetty, zijn kinderen en kleinkinderen veel 

sterkte toe bij het dragen van dit grote verdriet. Als collega’s van 11 

AfdRA zullen wij Mac niet vergeten.

Kees van Harmelen, Lkol (R) b.d. der Artillerie 

Als Kornet werd Mac geplaatst bij 107 AfdVA als BTO-Toeg bij de 

A-Bt. De ervaringen die Mac opdeed bij de Artillerie als Reserve  

Officier boeiden hem zo, dat hij besloot beroepsofficier te worden. 

Bij 44 AfdVA werd Mac BTC, daarna diende hij bij een Veldartille-

riegroep en bij de staf van het Legerkorps Artillerie in Stroe.

In 1987, twintig jaar na zijn opkomst eerste oefening werd Mac als 

een zeer ervaren Artillerie-Officier geplaatst bij 11 AfdRA, eerst als 

Hfd Sie S4 en daarna als Brig-LSO. Mac was een uitmuntend Offi-

cier op wie je blindelings kon vertrouwen. Mac zou na zijn tijd bij de 

Rijders nog een indrukwekkende carrière maken. Eerst in Den Haag 

˜ IN MEMORIAM ˜

GERRIT-JAN WESTERIK (MAC)
Luitenant-kolonel der Artillerie b.d.

10 oktober 1944 † 11 juni 2013

Mac studeerde chemie in Utrecht toen hij een oproep kreeg om zijn militaire dienstplicht te vervullen in het jaar 1967. 
Na zijn basisopleiding werd Mac toegelaten tot de School Reserve Officieren Artillerie. Hij genoot van de opleiding en 
slaagde met vlag en wimpel. 
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SEPTEMBER 2013  zie ook voor update www.voaweb.nl

Gelderland 13 september 558e Bijeenkomst Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem.

’s-Gravenhage 12 september vanaf 12:00 uur Lunchbijeenkomst bij VOC Pulchri Studio, 
   aanmelden bij Cas Robbe

’s-Gravenhage 17 september vanaf 12:00 uur Bijeenkomst bij saluutbatterij, Malieveld / Koekamp met 
   daarna een overzichtsblik bij Willem Verheijen in Babylon 1

’s-Gravenhage 19 september vanaf 17:00 uur Gewone bijeenkomst, gebouw 147, Frederikkazerne

Zuid-West Woensdag 04 september Bijeenkomst met diner uitsluitend met de heren 
   (nadere bijzonderheden volgen)

Oldebroek 5 september vanaf 16:00 uur Afdelingsbijeenkomst, Officierskantine LbO

Rotterdam 5 september vanaf 17:30 uur  Humanitas, Bergweg, Rotterdam

Utrecht en Noord-Holland 6 september Restaurant De Biltsche Hoek in De Bilt

Zuid-Oost Zuid 23 Sept aanvang 18:00 uur De Chinese Muur, Prins Mauritslaan 191, 
   Neerbeek bij Geleen

OKTOBER 2013

Gelderland 11 oktober 559e Bijeenkomst Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage 17 Okt vanaf 17:00 uur Rode broekenbijeenkomst in gebouw 147 van 
   de Frederikkazerne

’s-Gravenhage 23 oktober  Bijeenkomst met de dames in de namiddag, 
   gebouw 147 van de Frederikkazerne

Rotterdam 3 oktober vanaf 17:30 Humanitas, Bergweg, Rotterdam

Zuid-Oost Noord 10 oktober aanvang 17:30 uur Oriëntal Dynasty, Molenstraat 23, Waalre

Zuid-Oost Zuid 28 oktober aanvang 18:00 uur De Chinese Muur, Prins Mauritslaan 191, 
   Neerbeek bij Geleen

Zuid-West Donderdag 10 oktober Bijeenkomst met lezing en diner, Uitspanning 
   ‘De Fazanterie’ te Ulvenhout

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

AANMELDING JAARDAG ARTILLERIE 16 JAN. 2013
Alle actiefdienende artillerieofficieren, actiefdienende reserve-artillerie-

officieren en artillerieofficieren die in 2013 door ontslag afscheid hebben 

genomen van het Wapen der Artillerie worden zoals gebrui-kelijk uitge-

nodigd door (de secretaris van) de Wapenoudste tot het bijwonen van de 

jaarlijkse bijeenkomst ter gelegenheid van de viering van de verjaardag 

van het Wapen der Artillerie. 

Reserveofficieren die in 2013 met ontslag zijn gegaan dienen zich hier-

voor uiterlijk 11 oktober 2013 aan te melden bij het bestuur van de Afde-

ling Gunners of van de Afdeling GLVD. Het bestuur van die afdelingen 

geeft de aanmelding door aan de secretaris van de Wapenoudste. 

Een delegatie van VOA-leden bestaande uit alleen artillerieofficieren b.d. 

en reserve-artillerieofficieren b.d., in totaal ca. 30 leden, is ook dit keer 

van harte welkom op deze bijeenkomst op donderdag 16 januari 2014 

(17.00-20.00 uur) in de Legerplaats bij Oldebroek. Wilt u hiervoor in aan-

merking, dan is de procedure van aanmelding als volgt: Leden van de 

Vereniging Officieren Artillerie, die beroepsofficier b.d. óf reserveofficier 

b.d. zijn, dienen zich op te geven bij het bestuur van de VOA-afdeling 

waartoe zij behoren, tot uiterlijk 21 oktober 2013. Na die datum geven de 

VOA-afdelingsbesturen de namen met rang-, adres- en emailgegevens 

zo snel mogelijk per email door aan de secretaris van het landelijk be-

stuur. Het landelijk bestuur stelt vervolgens de delegatie van de VOA-

leden samen, met inachtneming allereerst van de volgorde van aanmel-

den. De VOA-afdelingsbesturen worden daarom verzocht bij aanmelding 

de datum van aanmelding aan te geven. Het landelijk bestuur geeft de 

namen door aan de secretaris van de Wapenoudste, die zorg draagt 

voor de uiteindelijke uitnodiging met alle benodigde gegevens. 

De eigen bijdrage bedraagt E 5,-. Het landelijk bestuur geeft de namen 

van de eventuele afvallers door aan de afdelingsbesturen met het ver-

zoek betrokkenen te informeren. 



NIEUWJAARS-BIJEENKOMST 
17 JANUARI
Voorzitter Willem Loos moest in zijn openingswoord de afwezig-
heid van een aantal trouwe deelnemers melden met als voor-
naamste oorzaak de tijd van het jaar. Door de recente sneeuwval 
konden enkelen hun straat niet eens uit komen en door het aan 
de sneeuwval voorafgaande pestweer waren anderen geveld 
door griep of verkoudheid. Afwezigheid wegens verjaardag of 
vakantie in zuidelijker oorden stak daar bijzonder tegen af en 
werd dan ook door de voorzitter van commentaar voorzien. 
Willem zegt nog wel steeds dat hij bij elke bijeenkomst tot zijn 
grote ongerustheid met een leeg drankenlijstje binnen komt 
maar eigenlijk hoeft hij zich geen zorgen te maken want steeds 
melden zich gulle gevers en anders is een voorzichtige wenk 
voldoende om de een of de ander tot een spontaan aangeboden 
rondje te bewegen. 

Jarige Han Forbes kreeg een bijzonder signaal

Ditmaal was het Han Forbes die ter gelegenheid van zijn 88e 
verjaardag ons wilde trakteren. Dat kon en het werd omlijst door 
een signaal van Boni. Na de toost legde Boni nog even uit hoe 
hij tot de 8 snelle stootjes op de Taschenjagdhorn kwam. Goed 
dat hij dat op drie grondslagen gebaseerde signaal zelf onder 
controle had want ons ging het allemaal te snel. 
Een ander maar meer vertrouwd signaal was bestemd voor Cor 
Soeteman die de wijn aan tafel aanbood wegens zijn 78e ver-
jaardag; het eerste couplet. Nu was vaste procantor Tony Viskil 

een van de griepslachtoffers en vaste reserve Cas Robbe niet bij 
stem zodat de voorzitter had gevraagd of Ariaan Boes als pro-
cantor wilde optreden. Ariaan was hierdoor zo ontroerd dat hij 
zelfs naar het oordeel van de muzikale nitwit die uw verslagge-
ver is, er enkele octaven naast zat bij zijn inzet. Maar getraind als 
wij zijn, hadden we nog voor het midden van de eerste regel al-
les weer onder controle. 

Aan onze tafel bleken de gezamenlijke ervaringen van Wim van 
der Linden en Joop Jacobs bij de 33e afdeling aanleiding tot het 
ophalen van herinneringen over de veldkeuken destijds. Een 
sleuf in de grond, benzinebranders aan beide einden, roosters er 
overheen en gemotiveerde koks er omheen stonden garant voor 
smakelijke maaltijden. 
Verslaggever dacht met weemoed terug aan het aanbod van de 
koks uit zijn parate tijd, die in het bivak in de loop van de dag 
langs kwamen met de vraag: “Gebakken eitje kornet ?” Nu werd 
het koffie.

VERSLAGEN
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

‘S-GRAVENHAGE

Jarige Cor Soeteman werd op ietwat bijzondere wijze toegezongen

Nieuws uit de Afdelingen
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FEBRUARI-BIJEENKOMST
De februaribijeenkomst is traditioneel een van de twee jaarlijkse 
ontmoetingen met onze vrienden/collega’s van de VOC. Minder 
traditioneel was dat onze voorzitter om gezondheidsredenen 
verstek moest laten gaan zodat penningmeester Teun van der 
Plas de taak als gastheer op zich moest nemen. Teun had zich 
goed voorbereid, daarbij geholpen door het feit dat hij de jaar-
gangen van Sinte Barbara aan het inscannen is en hij zodoende 
historisch helemaal op de hoogte is. Zijn welkomstwoord was 
derhalve gelardeerd met verwijzingen naar de inmiddels 25 jaar 
oude reeks van ontmoetingen tussen VOC en VOA in Den Haag.

 

We kennen Büttredner – of tonpraters in het Nederlands – maar Teun van 

der Plas trad op als emmerkletser 

Een vraag had hij nog wel en dat was waarom jaren geleden op 
het ASK een hoge cavalerist van een hoge artillerist een model 
van een Centurion kreeg aangeboden. Het antwoord kreeg hij 
ter plaatse van Hans de Bruine en dat antwoord was dat de 
Commissie van Proefnemingen wegens de harde klappen van 
tankmunitie voor het beproeven van die munitie destijds moest 
uitwijken van de vaste stek Waalsdorp naar het ASK. Zo leer je 
nog eens wat ! Verder zei Teun dat na het moeilijke jaar 2012 
voor de Cavalerie, het jaar 2013 een moeilijk jaar gaat worden 
voor de Artillerie. Door het tot stand komen van het Commando 

Vuursteun hebben we weliswaar nog wel artillerie, aangevuld 
met zware mortieren, over maar kunnen we niet meer spreken 
van afdelingen, Om deze – eigenlijk toch ongewenste – lotsver-
bondenheid te demonstreren stelde hij voor om met de inmid-
dels ingeschonken Barbarabitter te klinken. Na de toost zong 
het Haagse VOA mannenkoor uit volle borst het eerste couplet 
van ons lied. De cavaleristen antwoordden hierop niet want zij 
hadden vroeger regimenten met ieder een eigen lied en voorop-
gesteld dat zij inmiddels de tekst van al die liederen zouden be-
heersen, zou de bijeenkomst te lang gaan duren.

Axel Rosendahl Huber bleef met beide voeten op de grond

VOC voorzitter Axel Rosendahl Huber begon zijn antwoord met 
de opmerking dat hij weer een cadeautje bij had maar dat wilde 
aanbieden met een verhaal van een recent bezoek aan het Ghur-
ka museum in Nepal. Het werd een verhaal met als variatie op 
het motto motto “If you can’t beat them let them join you.” 
En weer leerden we een en ander bij ! 
Het boekje ging overigens over de artillerist/geneesheer Wiene-
kes en Teun beloofde bij het in ontvangst nemen dat het ASAP 
door zou gaan naar Willem Loos. 

Tot de orde van de dag behoren de verjaardagen en deze keer 
was dat de 89e van Frans van Erp. Met het door hem >

Weliswaar een duur rondje met VOA en VOC samen wordt er wel flink 

getoost op Frans van Erp
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aangeboden drankje klonken artilleristen en cavaleristen geza-
menlijk op zijn welzijn. De maaltijd was er een met echte oud-
hollandse winterkost met als versiering een glas niet-hollandse 
rode wijn namens het bestuur. Door de nog meer dan gebruike-
lijk gespreide opstelling kunnen we alleen tafelgesprekken van 
onze tafel weergeven. Waarschijnlijk door die gespreide opstel-
ling kwamen we tot een diepgaand gesprek over de situatie van 
ons beider Wapen. Springend punt daarbij was dat wij als man-
nen van het vak ook in deze tijd van keeping, enforcing en ho-
gere geweldspectra wel weten hoe we onze middelen niet alleen 
nog duidelijk zichtbaar maar ook doeltreffend kunnen inzetten 
en dat onze bazen dat ongetwijfeld ook weten. Maar hoeveel 
verder de kennis reikt ?  

Het slot van de bijeenkomst leidde tot filevorming bij de kassa in 
de kleine bar, omdat we alleen daar konden chippen. 

MAART-BIJEENKOMST
De maartbijeenkomst 2013 is om een speciale reden uitgegroeid 
tot een gebeurtenis die in de annalen van de afdeling als een 
zeer bijzondere zal worden gekenmerkt. In een door hem be-
legde bestuursvergadering op 5 maart had voorzitter Willem 
Loos namelijk medegedeeld dat hij om gezondheidsredenen zijn 
functie wilde neerleggen. De bijeenkomst werd daarom deels 
omgezet tot een bijzondere ledenvergadering, de leden werden 
daarvan officieel in kennis gesteld en het programma van de 
avond werd aangepast.

Willem met 17 jaar herinneringen 

Op de dag zelf opende Willem Loos stipt om 17.15 uur de bij-
zondere algemene vergadering. Hij zag af van het gebruikelijke 
vermelden en becommentariëren van de afmeldingen maar 
kwam meteen ‘to the point’, zijnde een terugblik op zijn ruim 
17-jarig voorzitterschap. Hij zei daarbij dat hij op typisch Haagse 
wijze voorzitter was geworden, en wel omdat het toenmalige be-
stuur hem had medegedeeld dat het hem daarvoor geschikt 
achtte. Hij had dat als een aanwijzing voor het democratische 
karakter van de afdeling beschouwd en in de daarop volgende 
jaren op deze wijze geregeerd. In het vervolg van zijn toespraak 
bleek dat het had gegolden van het waar nodig aanwijzen van 
vrijwilligers voor het geven van een rondje of voor het houden 
van een voordracht tot het organiseren van algemene vergade-

ringen. Hij bracht daarna een aantal aspecten onder de aan-
dacht die voor hem tijdens die 17 jaar hoogtepunten waren ge-
worden en de herinneringen daaraan toverden bij de 
oudgedienden onder de aanwezigen een brede glimlach op de 
gezichten. Vooral zijn beschrijving van de wijze waarop hij het 
protocol van het Barbaradiner met de Inspecteursspeech, de 
Kolonelsspeech en de opmerkingen van de Tafelpresident tus-
sendoor – naar zijn zeggen noodgedwongen – had getransfor-
meerd tot een one-man show, werd met veel gegniffel ontvan-
gen. Hij schetste ook de ontwikkeling van het gebruik van zijn 
(infanterie)tirailleurfluit van de KMA via de (artillerie)tirailleurfluit 
met een Ypenburg-meidagen-1940 verleden van Ferry Eintho-
ven tot de trompet van Boni Rietveld en hij wees er nog maar 
eens op dat hij in en om de huidige krijgsmacht de enige gene-
raal was met zijn eigen trompetter en overigens Boni de enige 
trompetter met zijn eigen generaal. Ook de boerenzakdoek, die 
het onderscheid tussen cavaleristen en artilleristen – beiden 
weliswaar bereden maar toch met enig onderscheid – moest 
aangeven, kwam nog aan de orde.

Overdracht van de voorzittershamer aan Kees van Harmelen

Op het moment dat hij de voorzittershamer tevoorschijn haalde, 
werd duidelijk dat het nu ernst werd. Weliswaar parafraseerde 
Willem nog even over de drie sterren die verspreid op de hamer 
zitten, maar toen riep hij toch zijn opvolger Kees van Harmelen 
naar voren om de hamer en daarmee het voorzitterschap over te 
nemen. Kees ging in zijn dankwoord terug tot de eerste contac-
ten met Willem bij de Rijders tot Atlantic Lion. 
Een belangrijk ding had hij daarbij van Willem geleerd: “Voorkom 
vragen door zelf de eerste vraag te stellen.” 
Toen was het tijd om de commando-overdracht te beklinken met 
Barbarabitter en te bevestigen met het eerste couplet. Maar 
Kees had nog een verrassing en dat was dat het bestuur van de 
afdeling had besloten om Willem te benoemen tot erevoorzitter 
van de afdeling ’s-Gravenhage van de VOA. Als bewijs overhan-
digde hij Willem een speciaal daarvoor aangemaakte oorkonde.

Daarmee was het eerbetoon overigens nog niet beëindigd want 
landelijk voorzitter Bart Rosengarten nam plaats achter het ka-
theder om met welgekozen woorden Willem te huldigen en te 
danken voor een bijzonder voorzitterschap.

Sinte Barbara///72
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vliegtuigbommen, achtergelaten munitie, enz. Maar ook waren 
op vele plaatsen mijnenvelden aanwezig die voor of tijdens de 
gevechten in de meidagen van 1940 door Nederlandse of Fran-
se eenheden waren gelegd. Dit achtergelaten oorlogsmateriaal 
viel in het niet bij de grote hoeveelheden die na de bevrijding in 
1944-1945 werden aangetroffen. Naast de gigantische hoeveel-
heid munitie die door heel het land werd aangetroffen zijn er zo’n 
6.300 mijnenvelden en op landmijnen verdachte gebieden gere-
gistreerd. Al deze explosieven vormden niet alleen een ernstig 
gevaar voor lijf en goed van de Nederlandse burgerbevolking, 
doch bedreigden ook de volksgezondheid, economische voor-
zieningen en de wederopbouw. 

Gemiddeld drie personen per dag verongelukten in de beginpe-
riode na de bevrijding van Zuid-Nederland door de ontploffing 
van mijnen of andere explosieven. De lezing over het ruimen van 
explosieven in Nederland gaf niet alleen een beeld over het > 

Een blijvend bewijs van de hulde en de dank was de zilveren 
penning van de vereniging, die hij Willem aan het eind van zijn 
toespraakje overhandigde. Voor Tanneke waren er bloemen, die 
door dochter Stella in ontvangst werden genomen. De ceremo-
nie – want zo mogen we het toch wel noemen – werd besloten 
door Boni die Il Silenzio speelde. 

Het laatste woord was aan Ted Meines, in 1953 de klassecom-
mandant van Willem op de SROA. Hij sprak zijn vroegere leerling 
op de van hem bekende wijze toe en gaf en passant de toehoor-
ders nog enkele wijze raadgevingen mee. 
Het bestuur vormde daarna een commissie van uitgeleide, die 
Willem begeleidde naar de auto. Willem zei nog wel dat hij met 
de jeep was gekomen maar de grote zwarte Cherokee, die Stel-
la voorreed, was toch iets rianter dan wij ons bij het woord jeep 
(of NEKAF) voorstelden. Overigens was de bloemenhulde nog 
niet compleet want op het laatste moment kreeg Stella nog een 
enorme ruiker aangereikt voor Tanneke uit naam van de afdeling.
De smaakvolle Indische maaltijd kreeg een bijzonder toetje door 
de Maison Kelder gebakjes van Boni, al moest er een mes aan 
te pas komen omdat het aantal niet toereikend was voor alle 
aanwezigen.

Na de maaltijd verzamelden het merendeel van de aanwezigen 
zich in de grote benedenbarruimte van gebouw 147 om te luis-
teren naar de voordracht ‘70 jaar Explosieven Opruiming in Ne-
derland’. Dat is tevens de titel van een boek van de hand van de 
spreker kap. td b.d. Antoon Meijers, dat in augustus zal verschij-
nen. Na de korte maar hevige strijd in de meidagen van 1940 
lagen her en der in Nederland verspreid verschoten projectielen, 

Willem erevoorzitter van de afdeling met als bewijs de oorkonde

Voorzitter Bart Rosengarten reikt de zilveren penning van de VOA uit
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glas in de hand alvast in de rij gingen staan. Het probleem van 
de stoelen werd opgelost door de echte senioren onder ons de 
wel beschikbare stoelen aan te bieden en de rest van het gezel-
schap te laten improviseren. Dat glas in de hand moest tijdens 
de maaltijd overigens worden ingewisseld tegen een glas rode 
wijn want Ariaan Boes had de wijn aan tafel geclaimd om op zijn 
verjaardag te klinken. Nu was procantor Tony Viskil een van de 
afwezigen, vice-pro cantor Cas Robbe niet bij stem en strikt tij-
delijk, dienstdoend, plaatsvervangend pro-cantor Ariaan Boes 
zelf het centrum van de belangstelling, dus moest de PLV in een 
volgende rol het eerste couplet inzetten. Gelukkig zijn de Haag-
se leden geoefend in het zingen van het eerste couplet .

De lezer zal begrijpen dat brede inzetbaarheid grenzen kent, dus 
is dit een verslag zonder foto’s.   

MEI-BIJEENKOMST
Het is beslist niet de bedoeling om elk verslag van een meteobe-
richt te voorzien maar de lente/zomer-2013 geeft ons daar wel 
alle aanleiding toe. Onderweg naar de Frederikkazerne gaf de 
meter in onze auto een buitentemperatuur van acht hele en een 
halve graad Celsius aan en de korte weg van parkeerplaats naar 
ingang moesten we afleggen in een striemende regen. “Ver-
schoning maar het moest ons even van het hart”, zei frater Ve-
nantius toch.

Binnen was het droog en warm en liet voorzitter Kees van Har-
melen ons ruimschoots gelegenheid om een eerste drankje te 
bestellen en elkaar te vertellen wat we sinds 18 april zoal hadden 
beleefd. En uiteraard om Rob Peters te begroeten, die na een 
aantal maanden de weg naar de afdeling Den Haag weer had 
gevonden en die toch eigenlijk tot onze vaste bezetting behoort. 
En dat alles tot 17.25 uur want toen vroeg die voorzitter onze 
aandacht om eerst zijn voorganger en nu erevoorzitter Willem 

gevaarlijke en moeilijke werk direct na de oorlog maar ook over 
de werkzaamheden tot heden ten dage. Vanaf 1940 tot heden 
zijn ruim 360 man door mijn- en munitieruiming in Nederland om 
het leven gekomen.

Na afloop overhandigde Kees van Harmelen de spreker een 
kruik Barbara Bitter om hem alsnog de mogelijkheid te geven 
het achtergebleven kruitslijm grondig te verwijderen. 

APRIL-BIJEENKOMST
De nieuwe voorzitter Kees van Harmelen is een man van zijn 
woord. Hij beloofde tijdens zijn inauguratiespeech dat hij het 
voorbeeld van zijn voorganger Willem Loos zoveel mogelijk wil-
de volgen en een van die voorbeelden was het van tijd tot tijd 
afwezig zijn wegens vakantie. En zie, tijdens de eerste bijeen-
komst in zijn regeringsperiode was Kees op vakantie ! Hij was 
overigens niet de enige want de PLV – traditiegetrouw secretaris 
Piet Antonissen – had een hele lijst met vakantiegangers. Nu kan 
het zijn dat april een goedkope vakantiemaand is voor b.d-ers, 
flo-ers en overig gepensioneerd volk maar het kan ook zijn dat 
het Nederlandse weer hen op de vlucht had gejaagd. Verwon-
derlijk zou dat niet zijn want op deze 18e april verplaatste de 
sterke wind het zand uit het gat van de bouwplaats aan de Alk-
emadelaan – daar waar de Alexanderkazerne stond – richting 
Waalsdorpervlakte en het zand van het gat van de bouwplaats 
op het terrein van de Frederikkazerne – daar waar de tijdelijke 
Citadel stond – richting bouwplaats Alkemadelaan, onderweg 
alles wat zich in het gebied waagde de ogen vol zand spuitend. 
Zeer vervelend maar toch wel symbolisch voor de Haagse poli-
tieke wereld, waar het ene gat met het andere pleegt te worden 
gestopt en al doende eenieder zand in de ogen wordt gestrooid. 
Al met al was het dus niet helemaal verwonderlijk dat de op-
komst naar Haagse maatstaven – Haagse VOA maatstaven dan 
wel – wat minder dan gewoon was. 

Na een zakelijke mededeling over het dreigende tijdtekort voor 
het inschrijven voor de algemene ledenvergadering en het aan-
bieden van een tussenoplossing, kon de PLV naar een prettiger 
onderwerp overgaan en wel het aanbod van Hans Mulder om 
een glas te heffen op zijn 71e verjaardag. Dat had eigenlijk tij-
dens de maartbijeenkomst moeten gebeuren maar Hans durfde 
toen de plechtigheid niet te verstoren met zo’n platvloers aan-
bod. Gelukkig zijn allerlei drankjes lang houdbaar en dus konden 
we Hans met goed gevulde en goed smakende glazen toedrin-
ken.

Rond de maaltijd ontstond wat verwarring. Allereerst was daar 
het tijdstip van opvoeren dat gepland bleek op een moment dat 
wij niet eens ons eerste drankje hadden besteld en ten tweede 
was de barzaal beroofd van de stoelen ten behoeve van een 
activiteit elders in het gebouw. Om de redenen van het tijdstip te 
achterhalen, had eigenlijk een onderzoekscommissie moeten 
worden ingesteld maar omdat onze leden minder tijd hebben 
dan parlementariërs, besloten we het maar te beschouwen als 
een incident en over te gaan tot de orde van de dag. Dat was 
des te beter mogelijk omdat onze fantastische bediening het 
moment van openen van de schalen wat rekte en wij met het Het Dreigespann (vrij naar het Keulse Carnaval) Willem, Boni en Kees
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de balie te melden meet een geldig legitimatiebewijs waarna een 
bezoekerspasje wordt uitgereikt waarmee ondermeer buiten de 
slagbomen worden geopend. Deze nieuwe regeling verliep soe-
pel, er was in feite geen noemenswaardig oponthoud.

Om 17.30 uur opende voorzitter Kees van Harmelen de bijeen-
komst. Omdat hij in de morgen een bezoek had gebracht aan 
onze oud-voorzitter Willem Loos, bracht hij aan eenieder de har-
telijke groeten over. Onder het genot van een drankje werd het 
een gezellig samenzijn waarbij de politiek (defensiebegroting) en 
eindexamenfraude de geliefkoosde onderwerpen waren. Omdat 
Cas Robbe de leeftijd van 77 jaar heeft bereikt, bood hij een 
drankje aan. Om 18.00 uur gingen we aan tafel. Jan van den 
Berg, die 70 jaar was geworden, bood de wijn aan tafel aan. Hij 
werd toegezongen met het eerste couplet van het Artillerie- >

Loos te verwelkomen, gevolgd door wat zakelijke mededelingen 
en besloten met het verzoek om de glazen te laten vullen. Toen 
dat was gebeurd, verzocht Kees ons de houding aan te nemen 
tijdens het signaal Wilhelmus, uiteraard gespeeld door onze 
Boni. Daarna bracht hij een dronk uit op onze nieuwe Majesteit, 
die zich eigenlijk vanwege zijn nu-b.d. status best in onze kring 
thuis zou kunnen voelen. Kees vertelde daarna dat hij blij was 
dat trompetter Boni probleemloos zijn contract had verlengd. De 
voorzittershamer, waarvan hij bij zijn eerste optreden al de kop 
had afgeslagen, had na reparatie meteen de eerste proefklap 
niet doorstaan, maar de trompetter is onverwoestbaar. En die 
trompetter kon al snel weer aan het werk want we moesten 
toosten op de 78e verjaardag van Tony Viskil en daar kwamen 
natuurlijk 7 lange en 8 korte trompetstootjes aan te pas. 

De uitnodiging voor de maaltijd werd eerst door het Amerikaan-
se en daarna door het Hollandse signaal gedaan en wie schuifelt 
dan niet met plezier langs het ter nuttiging uitgestalde om zijn 
portie op het bordje te schuiven. Aan tafel werden ons  glazen 
rode wijn toegeschoven – hoewel, we zagen ergens een glas 
witte – dat ons door voorzitter Kees werd geschonken vanwege 
zijn inhuldiging. Of Kees daar nu naar solliciteerde of niet; wij 
zongen hem toe met het eerste couplet.

Met koffie, naar keuze in een kopje of in een bekertje, werd de 
bijeenkomst afgesloten. En oh ja, buiten was het nog kouder en 
nog natter.

JUNI-BIJEENKOMST
21 Leden hadden de weg gevonden naar gebouw 147 van de 
Frederikkazerne waar in de kleine benedenbar onze bijeenkomst 
werd gehouden. De voor ons zo vertrouwde ingang aan de van 
den Burchlaan bleek niet meer in gebruik en we moesten het 
terrein betreden via de nieuwe hoofdingang aan de van Alkema-
delaan. Omdat daar geen bewakingspersoneel buiten meer toe-
gangscontroles houdt, kunnen geen zogenaamde poortlijsten 
meer worden gehanteerd. Men is verplicht om zich binnen aan 

Boni in competitie; serveren een nieuwe tot heden onbekende kwaliteit 
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het vervangen. “die batterij, dat is mijn afdeling”, wel een gede-
cimeerde!. Ton Regtuijt schenkt een borrel “ik ben blij dat ik deel 
van dit gezelschap ben”. Wij delen zijn gevoelens en werpen ons 
met enthousiasme op het glas. Syrië is een ander onderwerp, 
“hoe vind je een oplossing tussen sjiieten en soennieten?”. We 
komen er niet uit, “maar het blijft hier gezellig”, merkt iemand 
wrang op. Vier eters maken het later dan de rest van het gezel-
schap. Tot juni met de haringen, ik zal er helaas niet bij zijn.

‘VOA NOORD GOES GRUNN!’
Onze mei-excursie denktank bestaande uit Pier Gonggrijp, Chris 
van Malkenhorst en op afstand Hennie Boele hadden, gebruik-
makend van hun netwerk, een rondleiding met lunch in de Euro-
borg, een rondleiding met proeverij bij Hooghoudt en facultatief 
een wok diner in de Wok van Euroborg, georganiseerd. 

Op 10 mei werden wij om 10.30 uur ontvangen in de VIP ruimte/
Business lounge FC Groningen “De Groene Kathedraal” met 
koffie en cake. De afdeling Noord werd uitgebreid met Fred Mül-
ler van afdeling Oldebroek en Peter Striek met echtgenote van 
afdeling Frieslân. Pier Gonggrijp moest verstek laten gaan om-
dat zijn knie niet meer mee wilde werken en hij ook voorzag dat 
de dokter hem niet met een spuit kon helpen. 
Speciaal voor ons (volgens Chris) trainde FC Groningen op het 
hoofdveld, waar je bij voetbal aan 11 spelers denkt, liepen hier 
toch meer als 30 man op het veld. En stonden er nog een paar 
op de tribune om de afzwaaiers (iets teveel) terug te gooien. 
Geert Kuiper (salesmanager) gaf na de koffie een rondleiding 
door de Euroborg, waarbij hij begon in het stadion. De suppor-
ters van de tegenstander komen meestal met combi vervoer 

lied. Grote waardering wil ik uitspreken voor Marian van Paresto, 
die in haar eentje de hele zaak runde. Bravo Marian! 
Tot slot van de bijeenkomst kondigde Kees van Harmelen aan 
dat de bijeenkomst van 18 juli (de haringbijeenkomst) begint in 
het huis van Jaap Vrolijk aan de Stevinstraat 29d en na de haring 
en de borrel wordt voortgezet aan de overkant in het Scheve-
ningse Muzee waar de maaltijd zal plaats vinden.

MEI-BIJEENKOMST
Sinds Yvette niet meer onze gastvrouw is, wisselt het personeel 
met enige regelmaat. De nuitbater stelt Gina aan ons voor. Gina 
Lollobrigida, denk ik dan en leg zo haar naam meteen vast. In 
mijn geheugen. Heel actief neemt zij de bestellingen op. 
“Voor mij witbier zonder fruit, onthoud dat maar”, hoor ik Peter 
Siebelink zeggen. Hij zal dat die avond nog een paar maal be-
stellen want “ik ben met de bus”. 

Het gesprek gaat terug naar de bijzonder geslaagde herdenking 
in Wageningen, waar een aantal van ons aanwezig was. In het 
symposium sprak generaal van Loon een zeer indrukwekkend 
verhaal uit. Het samen doen werd sterk benadrukt met “in they 
komt geen I voor”. Het defilé met veel oud rijdend materieel 
duurde ruim een uur en telde 1400 deelnemers. Indruk maakte 
een peloton Russen, kerels van ca. 1,90 m, bruine pakken, zwar-
te laarzen en witte handschoenen in een voor ons onbekende 
paradepas. En alles in de stralende zon. 
De moeder van Cees Venemans is vandaag 100 jaar geworden. 
Met zijn borrel drinken we op haar gezondheid. “Je bent van-
daag niet de oudste Ap”, merkt iemand op. Het lampje bij Bar-
bara gaat uit, de batterij is op. Cees neemt dadelijk de leiding bij 

NOORD
GELDERLAND
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ze schieten is dat ook zo. Robert moest beamen dat dat wel 
eens waar zou kunnen zijn, maar hij vond ook dat het doel van 
de tegenstander veel te klein was. 
Hierna werd het tijd voor de lunch in ‘de Groene Kathedraal’.  
We werden verwend met soep diverse broodjes, dranken en een 
saucijzenbroodje. Na de koffie op naar Hooghoudt, een oud 
Gronings familiebedrijf, vooral bekend van de ‘jonge dubbele 
graanjenever’. Ondanks dat het bedrijf gesloten was (Hemel-
vaart weekend) werden we toch van harte welkom geheten door 
twee hun vrije dag opofferende dames met een welkomst cock-
tail. De rondleiding werd verzorgd door Ria van Huis, nadat we 
een bedrijfsfilm over het ontstaan en de twee verhuizingen van 
het bedrijf hadden gezien. Doordat er niets gebeurde kon er een 
echte rondleiding gegeven worden, anders is het niet te ver-
staan in de productie hal. 

De bottelarij heeft een automatische- (10.000 flessen maximaal 
per uur Wodka-Jonge jenever) en een handbediende band (hier 
worden de flessen door mensen in een doos gedaan), het ver-
schil zit hem in de hoeveelheid en de afmetingen van de dozen. 
Alhoewel we Hooghoudt meestal kennen van jonge jenever en in 
iets minder mate met wodka – bessenjenever etc. houden ze 
zich de laatste jaren bezig met het ontwikkelen van rijkere jene-
vers om de jenever weer op de kaart te zetten. Na de rondleiding 
was het tijd voor een niet onbelangrijk deel van het bezoek de 
proeverij. Vele drankjes waren ingeschonken voor de 1e ronde 
en tegelijkertijd werd er een quiz gehouden over de inhoud van 
de welkomst cocktail. Hierna volgden nog twee ronden, waarbij 
toch het auto rijdend gedeelte van ons zich moesten inhouden. 
De quiz leverde een troostprijsje op want niemand had het goed. 
Aan het einde van het programma werden de organisatoren be-
dankt door onze voorzitter en een kruik, die Chris samen met 
Pier soldaat gaat maken. 

We konden de dames moeilijk Barbarabitter geven als dank (wa-
ter naar de zee-concurrent) voor het werk op deze vrije dag 
maar Chris gaat nog bloemen brengen. Hierna verplaatsten de 
deelnemers aan het wokken zich weer naar de Euroborg en was 
een indrukwekkende leerzame dag afgelopen. 

maximaal 1100 en worden door FC Groningen aardig in de wat-
ten gelegd. Voorkomt veel ellende. Maar zitten wel in één vak. 
Het gras in de schaduw zijde wordt met extra verlichting (wiet?), 
geleverd door een bedrijf waar Chris bij werkt, groeiend gehou-
den, daarnaast wordt het met 2 ouderwetse motormaaiers ge-
maaid. Dat kan groener en geautomatiseerd toch?.
Daarna verdwenen we in het gebouw waar business lounges 
(Maritiem, Vastgoed etc.) op ons wachten, de duurste pakweg  
€ 130.000,- en de goedkoopste € 50.000,- maar je kunt ook 
terecht in de grotere algemene o.a. de Hattrick’s club, waar 
deelname wat minder kost. Indrukwekkende bars, keukens en 
zitgelegenheden staan hier ter beschikking van ondernemend 
Noord Nederland en leveren deze ondernemers veel opdrachten 
op. Hij zei het niet, maar zonder FC Groningen was het Noorden 
allang failliet. Voordat we naar de persconferentie gingen werd 
Geert Kuiper nog middels een kruikje Barbarabitter hartelijk be-
dankt voor de rondleiding.
Een zeer bijzondere ervaring werd ons gegund, we mochten 
naar de persconferentie van Robert Maaskant voor de wedstrijd 
Groningen – Ajax 2 dagen later. Hier bleek dat voetbal niet alleen 
geld betekent, Luciano da Silva had wegens familieomstandig-
heden vrij gekregen om naar Brazilië af te reizen. Jitze Noorman 
nam de kans waar om een vraag te stellen – spelers schieten 
vaak op de keeper, waarschijnlijk omdat ze naar hem kijken als 

Na de rondleiding volgt de ‘proeverij’

Afdeling Noord bezoekt de ‘Groene Kathedraal’



ARTILLERIEJAARCONCERT
Het ROA opende na een winterstop op zaterdag 20 april haar 
optredens met het 11e Artilleriejaarconcert in de Parochiekerk 
Heilige Johannes de Doper in Breukelen. Deze kerk is bijna 130 
jaar oud, maar hier zal nog niet zo vaak door een militair fanfare-
orkest een concert zijn verzorgd. De 20 glas-in-lood ramen 
brengen U mogelijk samen met onze muziek in hoger sferen. 
In deze kerk is geen afbeelding van de schutspatrones van de 
Artillerie aanwezig: Sinte Barbara. Wel is er in het raam in de 
toren boven de zangkoorverdieping een afbeelding van Sint 
Gregorius de Groote, de patroon der kerkmuziek. Daaronder 
staan 2 musicerende engelen. (Maar op het podium zaten er nu 
meer dan 50.) 

Het ROA is inmiddels geen onbekende in Breukelen door haar 
optreden vorige week in het winkelcentrum en de muzikale on-
dersteuning van haar koper-ensemble bij kerkdiensten in de Pie-
terskerk. Deze dag waren er ook andere publiekstrekkers, de 
Rode Kruis Bloesemtocht in de Betuwe (28.000 wandelaars). 
Vandaag is ook het openingsweekend van de forten van de Hol-
landse waterlinie. 

Maar het ROA prees zich gelukkig met een grote opkomst van 
ruim 400 personen voor dit concert. (Die anderen hadden hier 
niet in de kerk gekund) In het bijzonder werden welkom geheten: 
de locoburgemeester van gemeente Stichtse Vecht dhr. Ploeg, 
de generaals b.d. Bouman en Rosengarten, resp. erelid en voor-
zitter van de VOA, dhr. De Vroe voorzitter van de IMMS Neder-
land en de voorzitter van de AVA, kol b.d. Winckelmolen. Onder 
de aanwezigen waren er veel familieleden, veel vrienden van het 
ROA, vele leden van de VOA, belangstellenden uit Breukelen, 
veteranen, contactpersonen van organisaties waarvoor het ROA 
heeft opgetreden of dit jaar zal optreden en andere muzieklief-
hebbers. 

Na het Wilhelmus werd het muziekprogramma voortgezet met: 
Armed Forces Salute, Grace and Glory, Margam Abbey, Free 
World Fantasy, Jupiter Hymn (from the Planets), Canterbury 
Choral en de mars Ons Leger. Na de pauze werd het programma 
voortgezet met een lichter genre: “1812” Ouverture Solenelle  
(finale), Anthem (uit de musical Chess, met zang van Jan Wilmer 
en Nico van Oudheusden op orgel), Perhaps Love (ragtime 
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solo) van John Denver met solopartijen van Arie Frederiks en 
Leen Muit op eufonium), Stevie Wonder Medley, Moonlight  
Serenade van Glenn Miller (beide gedirigeerd door Wytse de 
Vries), VOA-mars (vanwege 65 jaar VOA), MRA-mars (vanwege 
220 jaar KRA) en traditioneel als slotmars de Artilleriemars. 
De voorzitter ROA, lkol art b.d. F.T. Dürst Britt bedankte na af-
loop allereerst alle muzikanten van het ROA; zij hebben weer 
een fenomenale prestatie laten horen. Vervolgens werden de di-
rigent Henk van ’t Veer en de ladyspeaker Astrid Bonemeijer in 
de bloemen gezet, evenals de solisten van het ROA. 

Dit jaar waren er weer lichtbeelden die de muziekstukken onder-
steunden. Deze visuele presentatie was verzorgd door Henk 
Sierat, terwijl het geluid (inb. effecten) werd verzorgd door Mark 
Loggen. Dank aan Jakob Brouwer die met zijn zoon Jeroen en 
zijn echtgenote Joke een groot deel van de organisatie ter 
plaatste op zich hebben genomen. Dank aan de sponsors. 

Na het concert konden de bloemen en planten weer tegen een 
kleine donatie worden meegenomen naar huis. En niet in de 
laatste plaats dank aan de vrijwilligers van de kerk die de cate-
ring verzorgden voor, in de pauze en na het concert.

DEADEBETINKING EARNEWALD
Net als vorig jaar is een 12 muzikanten tellend ensemble van het 
ROA afgereisd naar Friesland om in Eernewoude de Nationale 
Herdenking op 4 mei muzikaal te ondersteunen. De inwoners 
van dit dorp en nabestaanden van de op het kerkhof daar begra-

ven Engelse boordschutter, een in WO2 gesneuvelde inwoner en 
een Indiëveteraan stelden de bijdrage van het ROA buitenge-
woon op prijs.

BEVRIJDINGDEFILÉ WAGENINGEN
Op zondag 5 mei werd het traditionele Bevrijdingsdefilé in Wa-
geningen georganiseerd. Het ROA was een van de 12 orkesten 
die de deelnemende veteranen mochten begeleiden tijdens het 
defilé. Op het universiteitsterrein ‘De Dreijen’ was het onder een 
stralende zon een drukte waarbij ook de Gele Rijders zich bere-
den manifesteerden en gelegenheid gaven aan diverse gene-
raals om het kanon 6 Veld af te mogen vuren. 

200 JAAR KONINKRIJK IN DEN BOSCH
De Halve Kompagnie Artillerie der Dienstdoende Schutterij van 
‘s-Hertogenbosch 1813-1907 is tweehonderd jaar geleden op-
gericht. Om dat te vieren was er op zaterdagmiddag 8 juni 2013 
op het Kerkplein een eerbetoon aan de Schutterij. Na een uit-
eenzetting van Rob van de Laar overhandigde gedeputeerde 
Bert Pauli namens de provincie een gloednieuwe vaandel aan 
Ad Valenteijn, kapitein en voorzitter van de Schutterij. 
Het vaandel is onlangs vervaardigd door naaldkunstenares  
Heleen Franken. “Middels dit geschenk willen we als provincie 
graag vorm geven aan onze verbondenheid met de Schutterij. 
De Schutterij, die een lange historie kent, is onder meer tijdens 
de Belgische opstand gemobiliseerd geweest. Als dank daar-
voor ontving de Schutterij in 1831 haar eerste vaandel uit  
handen van niemand minder dan de Prins van Oranje”, >  
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doceerde Pauli. Aansluitend speelde het 
Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps 
(ROA) onder leiding van dirigent Henk 
van ‘t Veer het Wilhelmus. 
Het ROA ging hierna vrolijk verder met 
de opvoering van een tiental muziek-
stukken. Eerder hadden ook Harmonie 
Glo-rieux en Harmonie Sint Catrien een  
muzikale inbreng. Na afloop was er een 
receptie in het Rederijkershuis Moyses 
Bosch. Als U deze editie van Sinte Bar-
bara leest, zijn inmiddels ook de volgen-
de optredens al uitgevoerd: 29 juni Den 
Haag, Veteranendefilé t.g.v. de Neder-
landse Veteranendag; 19 juli Nijmegen, 
intocht Vierdaagse Afstandsmarsen; 14 
augustus Doorn, herdenking capitulatie 
Japan bij de Basis.

23 augustus ➤ Arnhem, herdenking Jongenskampen op Bronbeek 

7 september ➤ Oosterbeek, Airbornemars 

14 september ➤ ’t Harde en Elburg, Open Monumentendag 

25 september ➤ Münster, Commando-overdracht 1(GE/NL) Corps 

29 november ➤ Soest, miniconcert, manifestatie 200 jaar Koninkrijk 

Artillerie & Reünie Orkest

GEPLANDE OPTREDENS ROA 2013

Het repetitieschema voor 2013 is (wijzigingen voorbehouden; zie onze VOA website) als volgt: 6 juli, 7 en 28 
september, 19 oktober, 9 en 30 november, 14 december (in De Bilt). De repetities zijn (tenzij anders aangegeven) op de 
zaterdag vanaf 10.00 tot 14.30 uur in de voormalige filmzaal op de Lkol Tonnetkazerne in ‘t Harde. I.v.m. de toegangs-

controle tot het kazerneterrein, worden bezoekers verzocht zich vooraf aan te melden bij Frits Dürst Britt. 
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Draaginsigne Gewonden: 
DE KEERzIJDE VAN DE MEDAILLE
TEKST /// LKOL B.D. HARRY KONINGS, VETERAAN

OP 21 DECEMBER 2011 WERD HET 

DRAAGINSIGNE GEWONDEN AAN  MIJ 

UITGEREIKT. DAT GEBEURDE TIJDENS 

EEN INDRUKWEKKENDE CEREMONIE 

OP HET OPLEIDINGS- EN TRAININGS-

CENTRUM OPERATIëN (OTCOPN) WAAR 

 IK GEPLAATST WAS ALS HOOFD AFDE-

LING DOCTRINE. IK HEB HET INSIGNE GEKREGEN VANWEGE PTSS  

(POST TRAUMAUTISCH STRESS SYNDROOM), OPGELOPEN TIJDENS  

DE DRIE MISSIES WAARAAN IK HEB DEELGENOMEN. MIJN VROUW, 

MIJN DOCHTERS EN MIJN KLEINDOCHTERS REIKTEN HET INSIGNE 

AAN ME UIT, IN HET BIJzIJN VAN COLLEGA’S, FAMILIE EN VRIENDEN. 

MIJN COMMANDANT GAF MIJ DE MOGELIJKHEID MIJN EIGEN VER-

HAAL TE VERTELLEN. 

Lkol Harry Konings als UNMO in Bosnië, 1995

Van begin mei 1995 tot eind oktober 1995 was ik “teamleader” 
van UNMO (United Nations Military Observer) team SC (Saraje-
vo Central) – 1. Het team woonde in en werkte vanuit een huis 
midden in het oude centrum van het belegerde Sarajevo. 
Dagelijks waren er beschietingen door artillerie, mortieren, ra-
ketten en sluipschutters. Als UNMO stonden we – onafhankelijk, 

onpartijdig (“impartial”) en ongewapend - midden in de samen-
leving, tussen de strijdende partijen. Dat was aan de ene kant 
onze kracht, want als de bevolking geen stroom of eten had, 
hadden wij het ook niet. Ook wij werden dag in, dag uit bescho-
ten. We waren deel van de bevolking. De blauwe UN vlag op ons 
huis was een soort levensverzekering. We toonden dat we > 



Sinte Barbara///82

Artillerie Veteranen

verweten ons dat we ze niet beschermden, en dat kon ik nog 
goed begrijpen ook. De Bosnische politie moest ons zelfs bevei-
ligen. Op een dergelijk moment ben je machteloos! 

Op 29 augustus vond er opnieuw een beschieting plaats, dit 
keer met raketten. Op een klein pleintje werden drie moslim-
meisjes geraakt: een meisje was op slag dood, de andere twee 
raakten zwaargewond. Een oude man ruimde het pleintje na de 
aanslag op. Even later had ik pas door dat hij resten van het 
dode meisje bij elkaar veegde, omdat volgens moslimgebruik 
alles begraven moet worden. In het mortuarium lag het dode > 
meisje tussen de veertig anderen van de dag ervoor. Op dat mo-
ment brak ik, volgens mijn psychiater de kern van het ontstaan 
van mijn PTSS. Ik heb gehuild als een klein kind, ben naar buiten 
gegaan en heb me snel hersteld. 
Daarna werd het rustiger in Sarajevo. Ik leefde als een zombie en 
droeg mijn team over aan mijn opvolger. In Zagreb had ik – eind 
oktober - een debriefingsgesprek van 10 minuten met een psy-
choloog, die niet wist wat hij met mij moest beginnen. De eerlijk-
heid gebiedt mij te zeggen dat ik hem ook geen enkele kans heb 
gegeven. Twee weken later was ik in Nederland weer aan het 
werk in Den Haag en ging ik op dienstreis naar Ankara. Daar 
merkte ik voor het eerst dat er iets niet goed zat, maar ik wilde 
dat niet geloven. Twee jaar later gaf ik me vrijwillig op voor een 
EU-missie in Kroatië. Aansluitend nam ik als veiligheidsadviseur 
deel aan een missie van de OVSE in Albanië, toen een ongekend 
crimineel land, na de ineenstorting van het communisme. Ik wil-
de duidelijk niet terug naar Nederland of naar huis, maar mezelf 
terugvinden op de Balkan. Maar dat lukte niet. 

Vanaf 1996 tot 2010 was ik getuige bij het Joegoslavië-tribunaal. 
Ontelbare uren heb ik in dat bekende gebouw in Den Haag door-
gebracht. Dat hielp me aan de ene kant over mijn ervaringen te 
praten, maar het was ook confronterend door de foto’s, de  
gesprekken en de details. In 2001 volgde ik een cursus op de 

gaven om hun veiligheid en dat we probeerden op te komen 
voor hun belangen. Maar tegelijkertijd was het ook bedreigend 
en frustrerend. Een machteloos gevoel, want ongewapend 
moesten wij ‘incidenten’ van strijdende partijen onderzoeken 
zonder te oordelen over de schuldvraag. Wij deden dat door het 
uitvoeren van trechteranalyses, het bezoeken van mortuaria en 
ziekenhuizen, overleg met de lokale bestuurders, politie en leger 
en het patrouilleren in het ons toegewezen gebied. Als ervaren 
artillerist en – toentertijd – hoofd van het bureau artillerie en mor-
tier munitie van de DMKL was ik, zeker in vergelijking met het 
grootste deel van de internationale waarnemers, een expert op 
het gebied van trechteranalyse.  
Het internationale waarnemersteam waaraan ik leiding gaf was 
geen homogene militaire eenheid. Binnen het team bestond er 
een grote mate van rivaliteit en ook achterdocht. Het was een 
team dat bestond uit militairen van over de hele wereld, van Sin-
gapore tot Kenia en van Denemarken tot Egypte, Jordanië, Ban-
gla Desh en Pakistan. Niet elke buitenlandse militair is even ge-
disciplineerd in het uitvoeren van zijn taken. Iedere dag was een 
dag waarin we moesten overleven. 
Er was weinig eten, vrijwel geen water en geen elektriciteit. Ook 
waren er geen contacten met thuis: de telefoon werkte niet, in-
ternet en e mail bestonden niet. Als UNMO’s waren we “afge-
schreven” door ons eigen land en ook binnen UNPROFOR 
vormden de UNMO’s een eigen “chain of command”. 
28 augustus 1995 was voor mij de laatste druppel. Mijn incas-
seringsvermogen was op. Op een markt in het centrum van Sa-
rajevo kwamen veertig burgers om bij een aanval met een mor-
tiergranaat. Tussen achtergebleven lichaamsdelen en veel bloed 
deden we ons onderzoek. In het mortuarium vonden we de res-
ten van de veertig burgers, op een hoop gegooid in de kelder. 
Als UNMO mocht je geen mening hebben, maar op basis van 
ons onderzoek werd de conclusie getrokken dat de granaat 
vanaf Servisch gebied kwam. Er ontstond een gigantische span-
ning in de stad. De bevolking schold de VN-waarnemers uit. Ze 

Observation post 1, Sarajevo
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Engelse Artillerieschool. ‘Sir, I know you’, zei iemand daar. Hij liet 
me filmbeelden van CNN zien van vlak na de mortieraanslag op 
28 augustus 1995. Door die film realiseerde ik me dat alles wat 
ik in Sarajevo had meegemaakt echt was gebeurd! Verdringen 
ging niet meer. Ik ging excessief drinken. Tijdens een dienstreis 
in Canada in 2001 ging het helemaal fout. Ik sloot me op in mijn 
hotelkamer met een voorraad drank, met de bedoeling zelf-
moord te plegen. Ik werd naar Nederland gebracht. Toen is een 
intensief traject opgestart: opname in het CMH volgde. Dat was 
ongelooflijk moeilijk, vooral de eerste weken daar heb ik ervaren 
als een hel op aarde. Ik ben echter erg onder de indruk van de 
behandeling en alle nazorg die ik tot op de dag van vandaag – 

ook als gepensioneerde veteraan – mag ondervinden. 
Geen medelijden, maar een duidelijke benadering, de mens 
staat op de voorgrond. Tijdens mijn uitzendingen en kort daarna 
had ik geen goed gevoel over het nut van ons werk. 

Door mijn optreden als getuige en getuige-deskundige bij het 
Joegoslavië -tribunaal ben ik van menig veranderd. Ik heb kun-
nen vaststellen dat alle UNMO rapporten bij de VN terecht zijn 
gekomen en als bewijsmateriaal dienen. Dat alles heeft mij ge-
motiveerd te getuigen tegen de generaals Milosevic, Perisic, 
Gotovina en ook tegen Radovan Karadzic. 
Deze getuigenis, die werd voorafgegaan door een persoonlijk 
gesprek met hem in de gevangenis van Scheveningen, heeft bij 
mij dermate veel “collateral damage” veroorzaakt, dat ik heb be-
sloten niet meer te getuigen in het proces van generaal Mladic. 

Op 21 december 2011 werd aan mij het Draag Insigne Gewon-
den uitgereikt. Kort daarna – 1 juli 2012 – ging ik met FLO en 
kreeg ik de status van veteraan. 

Ik loop daar niet mee te koop en U zult mij zelden of nooit zien 
op drukke bijeenkomsten. Veel mensen is voor mij synoniem 
met gevaar, met 28 augustus 1995. Ik probeer mijn ervaringen 
op een andere manier te gebruiken, in dit soort artikelen en door 
me als voorzitter van de Historische Collectie Korps Veldartillerie 
(Nederlands Artillerie Museum) bezig te houden met het inrich-
ten van een ruimte in het museum, over de recente inzet van 
artillerie-eenheden en artilleristen. 

Kopie van het originele Formulier trechteranalyse 

van 28 augustus 1995

Een artist impression van een KFOR konvooi in Kosovo
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Op dit moment ben ik nog steeds betrokken bij het bestuur van 
het Nederlands Artillerie Museum, het Reünie Orkest Artillerie 
Trompetterkorps, de Artillerie Veteranen Associatie en de Vereni-
ging Oud-Militairen Indiëgangers. Ik woon in Heerde binnen ge-
hoorsafstand van het ASK. 
Hoewel het merendeel van de uitgezonden militairen hun erva-
ring in het missiegebied als positief omschrijft, kunnen de zware 
omstandigheden waaronder de militair tijdens zijn uitzending 
opereert, negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben. Een 
uitzending heeft voor 20% van de uitgezonden militairen ge-
zondheidsproblemen tot gevolg. 10% van de uitgezonden mili-
tairen heeft langdurige hulp en begeleiding nodig. 
De overheid draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor 
veteranen, zij moeten kunnen rekenen op bijzondere en blijven-
de zorg indien zij die nodig hebben. Dit houdt in dat veteranen 
en hun relaties worden bijgestaan bij hun revalidatie en reinte-
gratie en bij het verkrijgen van materiële zorg, maatschappelijke 
ondersteuning of geestelijke gezondheidszorg. Sommigen van 
onze collega’s hebben hulp, aandacht, of een luisterend oor no-
dig. Bij alle militaire operaties of uitzendingen blijkt dat niet alle 
mensen de ervaringen goed hebben verwerkt of juist in de pro-
blemen zijn gekomen. 
Nuldelijnszorg, ook wel buddy support genoemd, kan worden 
gegeven door kameraden, familieleden, vrienden en lotgenoten. 
Wij als veteranen, kameraden zijn er ook om collega’s zo goed 
mogelijk te helpen als het nodig is in de breedste zin van >
het woord. Nuldelijnszorg is zorgzaam zijn naar elkaar. Het is 
géén professionele hulpverlening maar het is dichtbij, laagdrem-
pelig en kent vele vormen van zorg, van een luisterend oor tot 
hulp bij een verhuizing en dergelijke. Wanneer zorgzaam naar 
bezorgd gaat, moet er doorgeleid worden naar de reguliere zorg. 

Nuldelijnszorg is een speerpunt van het nieuwe Nederlandse ve-
teranenbeleid, op basis van kameraadschap. Ervaringen met 
oudere veteranenverenigingen hebben geleerd dat nuldelijns-
zorg signalerend is, preventief werkt en daardoor effectief is. 
Nuldelijns zorg is warm, laagdrempelig en onafhankelijk. Dat 
laatste wil zeggen dat onze nuldelijns veteranenhelpers niet in-

gekapseld zijn in organisaties waaraan zij verantwoording moe-
ten afleggen en adviezen moeten uitbrengen over bijvoorbeeld 
toelages. De veteranenhelpers kunnen ook helpen om omstan-
digheden uit te leggen aan partners/dierbaren. 
Op het gebied van de nuldelijns ondersteuning voor veteranen in 
werkelijke dienst wordt gewerkt aan het inrichten van het colle-
giaal netwerk. Dit betreft de contacten binnen het Korps Veldar-
tillerie (KVA), het Korps Rijdende Artillerie (KRA) en het Korps 
Luchtdoelartillerie (KLUA). De nuldelijns ondersteuning voor ve-
teranen die de dienst hebben verlaten heeft een ander karakter 
omdat het dagelijkse contact met de militaire collega’s is afge-
nomen en de veteraan meer aangewezen is op zijn persoonlijke 
en/of (andere) werkomgeving. 

De nuldelijns ondersteuning van de veteraan die de dienst heeft 
verlaten wordt uitgevoerd door vele veteranenorganisaties, 
waaronder ook de Artillerie Veteranen Associatie (AVA). Er wordt 
gewerkt aan een landelijk dekkend systeem van veteranenhel-
pers, waardoor er voor elke veteraan in zijn directe omgeving 
nuldelijns ondersteuning beschikbaar is. Deze veteranenhelpers 
maken zelf géén deel uit van het zorgsysteem, maar zijn wel een 
instrument om in contact te komen met veteranen die hulp nodig 
hebben. Hierdoor kan een zorgvraag misschien worden voorko-
men. Indien nodig, kunnen deze veteranenhelpers echter ook de 
weg wijzen naar professionele hulp, die specifiek voor veteranen 
is ingericht: het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen. De nul-
delijns ondersteuning wordt binnen de AVA gecoördineerd door 
een contactpersoon die je op basis van wens en behoefte evt. 
kan doorgeleiden naar een veteranenhelper in je regio. Deze 
contactpersoon is voor veteranen en hun relaties te bereiken via 
telefoon nummer 06-46569813 of via info@artillerieveteranen.nl.

Om het landelijke netwerk duidelijk in beeld te brengen wordt 
gebruik gemaakt van de Digitale Sociale Kaart (DISK), te vinden 
op www.disk-veteranen.nl. Een onderdeel daarvan is een spe-
ciale Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv). Kijk eens op die 
website, met een paar muisklikken vind je de AVA en de bereik-
baarheid van onze veteranenhelpers. Behoefte aan contact 
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TEKST /// FRITS DüRST BRITT, NULDELIJNS-VETERANEHELPER

IK BEN VAN LICHTING 69-5 EN HEB GEDIEND ALS ARTILLERIE-OFFICIER 

BIJ 41 AFDVA, 19 AFDVA, STAF NTC, 129 AFDVA, 101 VAGP, STAF 1 LK,  

AOC, GARNIzOEN ASSEN, OTCVUST EN HET KPU-BEDRIJF. IK BEN IN  

1999 UITGEzONDEN GEWEEST IN KOSOVO (KFOR-1) EN HEB IN 2005  

DE DIENST VERLATEN.

Nuldelijns
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met een andere veteranenorganisatie? Die zijn hier ook te vin-
den. Op dit moment hebben we twee veteranenhelpers binnen 
de AVA. We zijn op zoek naar mensen die ook veteranenhelper 
zouden willen worden. Mocht u interesse hebben laat het dan 
weten via de mail: info@artillerieveteranen.nl. De opleiding voor 
veteranenhelper vindt plaats bij De Basis in Doorn en duurt twee 
dagen en een terugkomdag. De opleiding zelf en de reis – en 
verblijfskosten worden vergoed. Na succesvol afronden van de 
opleiding wordt een certificaat verstrekt. Met de veteranenhel-
per wordt een eenvoudige overeenkomst afgesloten. De kosten 
van inzet worden vergoed en er wordt een aanvullende verzeke-
ring aangeboden. 

Meer weten over de AVA of aanmelden als lid? 
Kijk daarvoor op de site van de AVA www.artillerieveteranen.nl
Misschien wilt u zonder de steun van een veteranenhelper direct 
naar de professionele hulpverlening? Kijk dan bij het Centraal 

Aanmeldpunt (CAP) van het Veteraneninstituut. Het CAP biedt 
gratis informatie en advies voor veteranen en hun thuisfront. In-
dien gewenst, kan het ook het startpunt zijn van een hulpverle-
ningstraject. Hiervoor is geen verwijzing van een huisarts nodig 
en er zijn diverse mogelijkheden voor een afspraak bij u in de 
buurt. Het CAP is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 
U kunt bellen met telefoon nummer 0343-474148 of mailen naar 
zorg@veteraneninstituut.nl. Tenslotte: het is van belang om te 
weten dat dit landelijke systeem van nuldelijns ondersteuning 
wordt gesubsidieerd door het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrij-
heid en Veteranenzorg oftewel het vfonds. 

Sterker nog: zonder het vfonds zou dit niet mogelijk zijn. Het 
vfonds verkrijgt inkomen uit de Nationale Postcode Loterij, de 
Bankgiro Loterij en Lotto. Door mee te doen met deze loterijen 
steunt u dus de zorg voor Veteranen. We bevelen daarom deel-
name aan deze loterijen van harte aan!
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Gehouden ActiViteiten

LOENEN Op 19 januari is op het ereveld Loenen bij het 
Tarkan-monument waar in 1942 215 KNIL-militairen, het meren-
deel artilleristen door de Japanners zijn vermoord een herden-
king gehouden. Zoals besloten heeft het KLUA dit monument 
geadopteerd en heeft zij de organisatie gesteund met militair 
eerbetoon. 

’t HARDE Op 11 april was de laatste reünie van 6 RVA als 
regiment. In de Officierscantine ASK was het een gezellige bij-
eenkomst en bij het Artilleriemonument een stemmige herden-
king, maar de rijen dunnen. Door de regimentsoudste, bgen art 
b.d. B. Bouman is op korte en bondige wijze de geschiedenis 
van het regiment in Nederalnds-Indië verteld. Alleen III-6 RVA zal 
nog zelfstandig doorgaan. De andere veteranen kunnen zich 
aansluiten bij de AVA.

WAGENINGEN Er is een detachement van de AVA bij-
een gekomen in Wageningen, maar gelet op de minimale sterkte 
is dit detachement opgenomen in het detachement van de VOMI 
(Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers) waarbij er wel twee ar-
tilleristen optraden als banierdrager (oud-wmr art Bert Vrij en lkol 
art bd Frits Dürst Britt). Het publiek toonde haar waardering voor 
deze 85-plusser met een constant applaus. 

’t HARDE Op 14 mei heeft het reüniecomité van 3-2-RVA 
voor de sterken der sterken haar afdelingsbijeenkomst georga-
niseerd. 

ARNHEM-BRONBEEK / DUBBELDAM
Op 20 mei was de reünie van 3-12 RVA op landgoed Bronbeek. 
Deze reünie was tegelijkertijd met de herdenking in Dubbel- 
dam waar de verrichtingen van 3-14 RA in mei 1940 worden 
herdacht.

KoMende ActiViteiten

•	 	 Op	woensdag 11 september bestaat de mogelijkheid om 
  deel te nemen aan het JOINT FIRES event met Veteranen-
  programma op de Legerplaats bij Oldebroek.
•	 	 Op	zaterdag 14 september deelname aan de Veteranen-
  bijeenkomst tijdens de Open Monumentendag op de Leger-
  plaats bij Oldebroek in ‘t Harde.
•	 	 Op	dinsdag 17 september de mogelijkheid om via de AVA
   deelname aan een erecouloir van veteranen op Prinsjesdag
  in Den Haag. Er wordt geloot.

U kunt Uw belangstelling kenbaar maken door zich tijdig voor 
een of meerdere evenementen aan te melden bij de AVA t.a.v. 
lkol art bd F.T. Dürst Britt, p/a VustCo, Antwoordnummer 1003, 
8070 VJ ’t Harde. Via de mail info@artillerieveteranen.nl kan  
natuurlijk ook. U ontvangt dan per aangemelde activiteit nadere 
informatie.

A c t i V i t e i t e n  AVA  i n  2 0 1 3

AANMELDING “JONGE VETERANEN”

Sinds de bekendmaking van de Minister van Defensie in 
2012 dat alle militairen die een missie hebben volbracht 
ook aangemerkt worden als veteraan, is het mogelijk 
voor artilleristen die aan dit criterium voldoen om lid te 
worden van de AVA. 

U kunt zich aanmelden via de website www.artillerie-
veteranen.nl of een inschrijfformulier aanvragen bij het 
secretariaat AVA info@artillerieveteranen.nl. Na storting 
van € 10,- op banknr. 590398741 t.n.v. Stichting AVA te 
’t Harde, ontvangt U de artilleriespeld.






