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van de redactie

Klein verschil in benaming, groot verschil in uit te voeren taken. In onderling overleg hebben kolonel 
Stephan Kooijman en ondergetekende besloten de benaming van onze functies op grond van de uit-
gevoerde taken te herbezien en de taakverdeling binnen het redactieteam verder aan te passen. 

hoofdredacteur   versus
Eindredacteur

A 
llereerst het verschil tussen hoofd- en eindre-
dacteur. Volgens www.carrieretijger.nl zijn de 
verschillende taken: Als hoofdredacteur leid je 
de redactie van de Sinte Barbara. Jij bepaalt – 
in overleg met de redactie – de inhoud van een 

rubriek, stippelt de koers uit en ontwikkelt lange termijnplan-
nen. Zelf lever je ook een redactionele bijdrage, bijvoorbeeld 
door het schrijven van artikelen en commentaren. Jij vertegen-
woordigt de Sinte Barbara naar buiten toe en ziet er op toe dat 
de redactie alle juridische en ethische regels in acht neemt; 

Als eindredacteur ben jij de laatste die naar een tekst kijkt 
alvorens die wordt gepubliceerd of uitgezonden. Jij contro-
leert artikelen en reportages inhoudelijk en fungeert dus op 
dat gebied als eindstation in het productieproces van de Sinte 
Barbara. Als eindredacteur controleer je niet alleen, maar pro-
duceer je ook artikelen en dergelijke. Je vervult dus ook de 
taak van een redacteur. 

In de Algemene Ledenvergadering van 11 mei jl. is ons redac-
tielid, maj Jan Venekamp, als lid communicatie toegetreden tot 
het VOA bestuur. Dit houdt in dat Jan zich nog meer met alle 
aspecten op het gebied van communicatie binnen onze ver-
eniging gaat bezighouden. Het eerste (concept) communica-
tieplan voor de VOA heeft hij reeds het licht laten zien. Al deze 
activiteiten laten onverlet dat Jan ook bijdrages blijft leveren 
aan de Sinte Barbara, al dan niet zelf geschreven. Voorbeeld 
daarvan is in dit nummer de bijdrage over de Instructiegroep 
op de ArtillerieSchule in Idar Oberstein. 

Tenslotte zal ons redactielid lkol b.d. Bert Haasjes zich met 
name gaan bezighouden met het samenstellen en redigeren 
van alle bijdrages voor de rubrieken: Nieuws uit de Afdelin-
gen en Stichtingen en Verenigingen. Dat betekent dat in de 
toekomst al uw bijdrages voor bijvoorbeeld Verslagen van de 
Afdelingen naar hem moeten worden toe gestuurd. Zijn e-mail-
adres is: a.g.haasjes@hetnet.nl. De eerste periode zullen we 
uiteraard gezamenlijk optrekken.

vErSLAGEN vAN dE AFdELiNGEN 
Onze voorzitter heeft zowel op de laatste Ledenraad als tijdens 
de Algemene Ledenvergadering aangegeven dat het wenselijk/
noodzakelijk is dat alle scribenten die een bijdrage leveren voor 
deze rubriek een keer gezamenlijk vergaderen om de volgende 
punten te bespreken: 
> Welke verslagen en foto’s moeten er in de Sinte Barbara   
 worden opgenomen;
> Welke verslagen en foto’s kunnen op de VOA-website worden 
 geplaatst;
> Mogelijk is een combinatie van beide mogelijkheden te
 realiseren, waarbij e.e.a. afhankelijk kan zijn van de actualiteit 
 van de activiteit;
> De website leent zich beter voor actuelere onderwerpen en  
 er is de mogelijkheid om meer foto’s te plaatsen. Nadeel is
 dat de website niet door iedereen, en mogelijk zeker niet
 door de oudere leden, wordt gelezen;
> Tenslotte zal iedere afdeling in de toekomst zelf de
 mogelijkheid krijgen om bijdrages en foto’s op de VOA-web-
 site te plaatsen. 

Kortom genoeg stof om over te discussiëren. De vraag is alleen 
hoe we op enig moment alle scribenten tegelijk bij elkaar kunnen 
krijgen? We horen graag een reactie van de scribenten. 

thEMA’S koMENdE SiNtE BArBArA’S
In onderling overleg tussen de hoofdredacteur, de eindredacteur 
en (vertegenwoordigers van) de Kenniscentra van het OTCVust 
en het COLua/DGLC is gesproken over een planning van de 
hoofdartikelen op langere termijn (tenminste één jaar) voor de 
komende Sinte Barbara’s. Daarbij zijn de volgende thema’s vast-
gesteld: 
> Juni 2012  Internationale Samenwerking; 
> September 2012  Simulatie  (Vuursteun en Grondgebonden   
   Luchtverdediging); 
> December 2012  Joint Fires en Operationeel Concept DGLC; 
> Maart 2013  Samenwerking tussen Duitsland en 
   Nederland. 

tEkSt /// LkoL B.d. hENk vAN rijSSEN, EiNdrEdActEur 
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van de voorzitter

Ondanks alle veranderingen die binnen onze Vereniging zijn ingezet, blijken haar oorspronkelijke doel-
stellingen nog niets aan waarde te hebben ingeboet. Dat geldt zeker ook voor ‘het verlenen van een 
bijdrage aan het bevorderen van een zinvolle handhaving van de tradities van het Wapen der Artillerie’. 
Niet alleen onze oudere leden zullen dit bevestigen; ieder lid heeft een beeld bij wat hij of zij als zinvolle 
tradities beschouwt. Met deze beschouwing wil ik echter een extra dimensie geven aan het begrip 
‘zinvol’ en een invalshoek kiezen die voor velen niet voor de hand zal liggen. 

Eén van de redenen 
waarom het zinvol is zinvolle 
tradities te handhaven

O 
m die benadering duidelijk te maken noem 
ik u de naam van Nostradamus, de Franse 
apotheker die van 1503 tot 1566 leefde en 
bekend staat om zijn voorspellende uitspra-
ken in zijn beroemde werk ‘Les Prophéties’. 

Een welwillende lezer van dat werk is in staat op grond van 
hem inmiddels bekende feiten historische gebeurtenissen te 
duiden die Nostradamus zou hebben voorspeld. Zo zijn er 
momenteel mensen die bij een interpretatie van het werk en 
aanknopend bij de Maya-voorspellingen, weten te melden dat 
eind dit jaar de wereld zal vergaan.

Waar het mij om gaat is dat oude teksten een aanvankelijk 
onvermoede strekking kunnen hebben en dus betekenisvol 
kunnen zijn, objectief of alleen voor hen die er in geloven. Wij, 
als artilleristen, hebben ook een oude tekst, die van ons dier-

tEkSt /// A.M. roSENGArtEN, BGEN dEr ArtiLLEriE B.d., voorzittEr voA

Maya kalender
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bare artillerielied en het is zinvol te onderzoeken of die meer 
inhoudt dan een oppervlakkige lezing ervan doet vermoeden. 
Dat zou een krachtige weerlegging zijn van het idee dat bij 
sommigen leeft, dat het Artillerielied weliswaar een mooi lied 
is om te zingen, maar dat de tekst ervan toch wat aan actua-
liteit heeft ingeboet. U weet allen dat het Artillerielied van oor-
sprong een Frans lied uit 1846 is met muziek van Tweede Lui-
tenant J.C. van Geel Roëll en tekst van Tweede Luitenant W. de 
Villeneuve. In 1881 werd de tekst door een onbekende vertaald 
naar het Nederlands en sinds 1955 is het ons lijflied. Heeft 
die onbekende, als kenner van de Nederlandse situatie, bij zijn 
vertaling subtiele nuances ingebracht die ons aan het denken 
moeten zetten en heeft hij ons een voorspelling gedaan?

We onderwerpen het eerste couplet aan een nauwgezet onder-
zoek en zullen trachten te komen tot een metaduiding. De 
eerste regel ‘Wat dreunt daar op die heide’ geeft al direct een 
duidelijke aanwijzing. De regel is immers het eerste deel van 
een vraag die suggereert dat het dreunen op de heide een zeld-
zaam verschijnsel is geworden in de tijd waarop de voorspel-
ling slaat. Blijkbaar had onze onbekende vertaler duidelijk voor 
ogen dat de omvang van de artillerie sterk zou worden gere-
duceerd. De tweede regel ‘Wat blinkt daar in het verschiet?’ 
moeten we als een ironisch bedoeld vervolg van de eerste aan-
wijzing zien: iedereen weet dat het niet alles goud is wat er 
blinkt. De vertaler voorzag dus niet alleen de reductie, hij kon 
zijn zorg daarover niet anders uiten dan met bijtende spot. 

Dan de tweede zin ‘Wat dondert tussenbeide dat men door ’t 
stof niet ziet?’. Natuurlijk borduurt deze zin voort op het met 
de eerste zin ingezette thema: de reductie van de Artillerie. 
Onze onbekende geeft hier aan dat de reductie onverwacht zal 
komen (let ook op het verband met de zegswijze ‘een donder-
slag bij heldere hemel’), maar ook dat dit niet onmiddellijk voor 
iedereen duidelijk zal zijn, door de metafoor van de stofwol-
ken. Waren velen van ons niet verrast door de omvang van de 
bezuinigingen die werden opgelegd en het minimaliseren van 
ons Wapen? 

In deze fase van de analyse zult u opmerken dat de interpre-
tatie wel erg suggestief is, want als het bij de verborgen bete-
kenis van de tekst al gaat om reducties bij de Artillerie, wie 
zegt ons dat het om de gebeurtenissen van dit moment gaat. 
We vervolgen daarom met de derde en vierde zin ‘Hoe flikke-
ren die zwaarden, wat forse melodie’ en ‘Hoe rennen daar die 
paarden, ’t is Veldartillerie’ voor een verdere aanwijzing. Merk 
op dat onze vroegere collega geen venijnige retorische vragen 
meer stelt, maar over gaat tot constateringen. We mogen dus 
concluderen dat de laatste zinnen feiten bevatten die een tijds-
duiding van de reducties mogelijk maken. 

Hiervoor grijpen we naar het instrument van de analytische 
getaltheorie, waarin de bevestiging van het ‘Vermoeden van 
Goldbach’ van doorslaggevend belang is. Door numerieke 
substituties van de relevante tekstdelen uit de laatste twee 
zinnen met toepassing van ‘Dirichlet-karakters’ in een holis-
tisch waarschijnlijkheidsdiagram komt het getal 2012 te voor-
schijn. 

Het is duidelijk: ook de tekst van ons Artillerielied heeft een 
voorspellend karakter, dus ook vanuit dat oogpunt is het zinvol 
tradities te handhaven. Immers, hadden we de tekst van ons 
lied al eerder aan de vergetelheid prijsgegeven, dan hadden 
we de diepere betekenis ervan niet meer kunnen achterhalen. 
Bovendien hebben we ons hier alleen nog maar aan een ana-
lyse van het eerste couplet gewaagd. Wie weet wat een onder-
zoek van de rest van het lied nog zal opleveren? 

In ieder geval kunnen we al in het eerste couplet nog een 
slag dieper gaan door naast de getalsinterpretatie in de laat-
ste zinnen ook een boodschap van hoop te lezen. Want geeft 
onze anonieme kameraad ook niet aan dat er hoe dan ook nog 
muziek zit in ons Wapen? Aan ons is de toekomst, zolang de 
wereld niet vergaat. 

van de voorzitter

tekst eerste couplet van het 
Artillerielied: 

wat dreunt daar op die heide, 
wat blinkt daar in ’t verschiet 
wat dondert tussenbeide dat 

men door ‘t stof niet ziet 
hoe flikkeren die zwaarden,

wat forse melodie 
hoe rennen daar die paarden,
’t is veldartillerie (tweemaal)

oproEp 
deelname aan komende activiteiten
Zoals u in dit nummer kunt lezen staan er weer twee 
grote activiteiten op de rol waaraan de VOA haar 
medewerking verleent c.q. de organisatie op zich 
neemt:

> 3 oktober 2012; Vuursteun Symposium in ’t Harde,  
 LTK en LbO, waarbij het thema is Joint Fires en  
 Joint Grondgebonden Luchtverdediging;
> 13 oktober 2012; Galafeest Officieren Artillerie 
 op de Knobbel.

Het is in deze tijden van reorganisatie en grote 
bezuinigingen des te belangrijker om als officieren der 
Artillerie gezamenlijk op te trekken, derhalve roep ik u 
op om in grote getale aan bovengenoemde activiteiten 
deel te nemen.
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Nieuws van het wapen

vAN otcvuSt & opErAtioNELE 
vuurStEuNEENhEdEN NAAr 

vuurStEuN coMMANdo
tEkSt /// koLoNEL StEphAN kooijMAN, c-otcvuSt
Foto  /// Avdd

In een eerder artikel hebben we u reeds geïnfor-
meerd over het feit dat ook de vuursteun hard 
wordt getroffen door de noodzakelijke bezuini-
gingen bij Defensie. Sinds de laatste keer staan 
de ontwikkelingen niet stil en is er al een aantal 
essentiële beslissingen genomen en opdrach-
ten gegeven, waarmee het projectteam de for-
mele reorganisatie is ingegaan. In dit artikel zal 
ik niet vertellen wat er exact met ieder individu 
gaat gebeuren. Wel zal ik aangeven waar we van-
daan komen, welke belangrijke beslissingen en 
richtlijnen ten grondslag liggen aan de reorgani-
satie, waar we staan in het hele proces en waar 
we denken dat we uit gaan komen. Dit alles met 
het voorbehoud dat pas na overleg met de mede-
zeggenschap commissies verenigd in het TRMC 
en de bonden en na vaststelling van het DRP door 
C-LAS, de daadwerkelijke implementatie kan 
gaan plaatsvinden en iedereen precies weet wat 
er met zijn/haar functie gaat gebeuren. 

AchtErGroNd 
Als gevolg van de door te voeren bezuinigingsmaatregelen van 
het kabinet moet Defensie ook bezuinigen. Een onderzoeks-
commissie van de Bestuursstaf heeft ook een aantal moge-
lijkheden/keuzes aangedragen die, afhankelijk van het “vuur-
steun” ambitieniveau, besparingen kunnen opleveren binnen 
de defensiebrede vuursteun. In de beleidsbrief van april 2011 
geeft de minister t.a.v. de vuursteun aan dat: 

“Alle PzH-2000 grondgebonden vuursteunmiddelen worden 
geconcentreerd in één afdeling veldartillerie. Van de totaal 24 
stukken artillerie bij de huidige twee afdelingen veldartillerie 
worden er in totaal 6 gereduceerd. Voor zowel opleiding en 
training (zowel in Duitsland als in Nederland) als operationele 
reserve blijven 7 PzH-2000’s in de organisatie. Tevens worden 
de in totaal 18 120-mm mortieren van het Korps Mariniers (6) 
en de Luchtmobiele Brigade (12) in deze afdeling onderge-
bracht. De bedienaars worden voor zowel de PzH als de mor-
tier 120-mm opgeleid. Alle overige PzH’s zullen ter verkoop 
worden aangeboden.

Om kennisverlies optreden AMB en Marns tegen te gaan, gaat 
30% van het organieke AMB Morcie personeel (28 VTE'n) en 

30% van het organieke Marns Gungp personeel (20 VTE'n) 
over naar de nieuw te vormen afdeling veldartillerie, en ‘ver-
dringen’ daar nu geplaatst personeel. Met de vermindering van 
het aantal pantserhouwitsers en de centralisatie van de 120mm 
mortieren levert de krijgsmacht veel vuurkracht in. De mogelijk-
heden om bij stabilisatieoperaties escalatiedominantie en het 
voortzettings-vermogen te waarborgen nemen daardoor af.” 

Daarnaast wordt in de beleidsbrief t.a.v. opleidingen gesteld 
dat: “Als onderdeel van de herinrichtingen in het personele 
domein zal ook het opleidingsveld van de defensieorganisatie 
de komende jaren vergaand veranderen.”

C-LAS heeft de bezuinigingen voor het CLAS uitgewerkt in het 
masterplan ATLANTA en het project “Grondgebonden Vuur-
steun” is een deelproject van het masterplan. In het master-
plan staat ook het projectmandaat voor de grondgebonden 
vuursteun. Een belangrijk onderdeel van dit mandaat zijn de 
randvoorwaarden t.a.v. personeel in zowel aantallen als ook 
rangen en standen (Numerus Fixus) die ter beschikking staan 
voor de nieuwe organisatie. Daarnaast is er besloten dat de 
resterende operationele grondgebonden vuursteuncapaciteit 
(m.u.v. de lichte mortieren) en de Opleidings-, Trainings- en 
Kennisproductiecapaciteit (OTK) wordt samengevoegd in het 
op te richten Vuursteuncommando (VustCo). Het VustCo komt 
tot stand door het (deels) opheffen en/of samenvoegen van 
11 Mrcie, 11 AfdRA, 14 AfdVA, Gungp KMarns en OTCVust; 
het beschikt over een geïntegreerde staf waaruit een afde-
lingsstaf ontvlochten kan worden; het heeft in ieder geval 3 
gelijkvormige vuursteunbatterijen; het heeft 18 stuksbedienin-
gen verdeeld over 6 vuursteunpelotons; het beschikt over 18 
operationele PzHs en 18 operationele mortieren 120 mm; het 
beschikt over 7 PzHs en 6 mortieren 120mm t.b.v. Opleiding; 
het leidt het personeel Double Hatted op; het Artillerieschiet-
kamp blijft een integraal deel uitmaken van het VustCo en het-
VustCo wordt opgehangen onder het OOCL. C-VustCo, tevens 
vuursteunadviseur, treedt op als single service manager (SSM) 
voor de grondgebonden vuursteun voor Defensie. 

In de organisatie van het VustCo dienen initieel maximaal 20 
formatieplaatsen te worden aangemerkt t.b.v. het CZSK om 
kennisverlies optreden KMarns tegen te gaan. Bij de ontwik-
keling van de plannen om te komen tot de organisatie van 
het VustCo wordt natuurlijk rekening gehouden met de in de > 
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Defensie Blauwdruk OTK en de daarvan afgeleide studie OTK 
opgedragen adagia: terugdringen Niet Beschikbaar Op Func-
tie (NBOF), Just in time, just enough, meer opleidingen bij de 
operationele eenheid, competentiegericht opleiden, kortere 
functieopleidingen, het nieuwe opleidingsmodel onderofficie-
ren, enz. Maar ook het op operationeel en op het gebied van 
OTK kunnen bedienen van verschillende commandanten; het 
minimaliseren van de overhead; de borging van kennis op het 
gebied van Amfibisch en Luchtmobiel optreden; de balans 
tussen Opleiden, Trainen en Kennisproductie (OTK); de balans 
tussen Operationeel en OTK (uitgangspunt operationeel, 
tenzij); het behouden van zoveel mogelijk gevechtskracht; 
de opleidbaarheid en inzetbaarheid voor de diversiteit aan 
opdrachten en de garantie van OTK bij inzet van subeenheden 
van het VustCo, waarbij het minimale niveau dat wordt ingezet 
in beginsel een vuursteunbatterij is. 

ForMELE StArt 
Op 18 april 2012 heeft C-LAS het beleidsvoornemen getekend 
en gelijktijdig het concept instellingsbesluit TRMC uitgegeven. 
Hiermee was de formele start van het reorganisatie traject een 
feit. In het beleidsvoornemen zijn de eerder genoemde punten 
nogmaals duidelijk verwoord in de opdracht en het doel van de 
reorganisatie en staat ook aangegeven wat wel en wat niet tot 
het project behoort. Zo worden b.v. de waarnemingsgroepen 
van de beide afdelingen niet in dit project behandeld. Ze zijn 
namelijk benodigd voor de vorming van Fire Support Teams 
(FST) en Joint Fire Cellen (JFC) en worden meegenomen in de 
reorganisatie van de manoeuvre eenheden. Over deze reorga-
nisatie, die ook op dit moment loopt, zullen we u in een vol-
gend nummer informeren. 

Gele Rijder legt tijdens de afgelopen Landmachtdagen in Oirschot de 
werking van een 120 mm mortier uit

rANdvoorwAArdEN 
De reorganisatie vindt plaats binnen de opgedragen Nume-
rus Fixus, met in achtneming van de opgedragen reducties, 
uitgevoerd conform de geldende Uitvoering Reorganisaties 
Defensie (URD) en tot slot binnen het gestelde tijdschema. Dit 
is onder andere gebaseerd op de wens van C-LAS de reorga-
nisatie met grote voortvarendheid aan te pakken. De organi-
satie dient te voldoen aan het projectmandaat uit het master-
plan ATLANTA en van de ruim 800 VTE’n in de huidige situatie, 

mogen er voor het oprichten van het Vuursteuncommando 
maximaal 425 VTE’n worden gebruikt. Dit is exclusief: 
> De capaciteit uit de projecten GZHZ, Perslog, JIVC 
 en de EMEL functionaliteit uit OTK. Deze capaciteit 
 dient te worden beschouwd als Black box; 
> Instructiegroep PzH te Idar Oberstein 
 (1 VTE XO en 8 VTE’n Instructiegroep);
> 9 VTE’n die tijdelijk tot 01-01-2016 in de organisatie van het   
 VustCo worden aangehouden a.g.v. het later implemente-  
 ren van de maatregel Langer op Functie (LOF). Ratio achter  
 deze maatregel is dat wanneer personeel langer op functie  
 zit, er ook minder opleidingen en dus minder instructeurs   
 benodigd zullen zijn. 

coNSEquENtiES 
Zoals eerder aangegeven, levert de krijgsmacht met de ver-
mindering van het aantal pantserhouwitsers (een reductie van 
6 PzH) en de centralisatie van de 120mm mortieren veel vuur-
kracht in. De mogelijkheden om bij stabilisatieoperaties esca-
latiedominantie en het voortzettingsvermogen te waarborgen 
nemen daardoor af. Met de gegeven formatieruimte van 425 
VTE’n, in totaal slechts 18 stuksbedieningen (een reductie van 
24 stuksbedieningen) die tevens op beide hoofd uitrusting-
stukken moeten worden opgeleid, het ontbreken van essen-
tieel materieel en opgeleid personeel binnen de eigen organi-
satie en een gelijk blijvend aantal te ondersteunen manoeuvre 
bataljons, zal er in de jaarplannen (wie wanneer ondersteunen 
met welk wapensysteem) steeds weer een afgewogen keuze 
gemaakt moeten worden. Hierbij zal tevens door CDS een 
verdeling/prioriteiten tussen CLAS en CZSK moeten worden 
vastgesteld (via AGCDS te vertalen in de jaarplannen). Deze 
keuze is ook van belang om per vuursteunbatterij de juiste 
focus (PzH of 120mm mortier) aan te kunnen geven, zodat er 
gericht getraind en geoefend kan worden. 

Hoe we als VustCo kunnen en zullen omgaan met optreden 
anders dan gemechaniseerd of gemotoriseerd, is op het 
moment dat ik dit artikel schrijf nog onderwerp van discussie. 
Dat er echter met deze reducties wezenlijke verschillen zullen 
zijn t.o.v. de huidige mogelijkheden, hoef ik u denk ik niet uit 
te leggen. 

orGANiSAtiEStructuur voorziEN
Het VustCo zal waarschijnlijk bestaan uit een commando-
groep, een staf met stafsecties, een VustCo ondersteuning 
met daarin de stafbatterij, het ASK en de brandweer, drie 
vuursteunbatterijen en een vuursteunschool.

hooFdtAkEN 
Het VustCo wordt belast met de volgende hoofdtaken in SSM: 
> Gereed stellen van vuursteunbatterijen en in voorkomend   
 geval de complete afdeling veldartillerie en stelt de hiervoor  
 benodigde stafcapaciteit ter beschikking; 
> Uitvoeren van opleidingen voor personeel werkzaam bij   
 Defensie en internationale partners binnen de gehele vuur  
 steunketen en opleidingen t.a.v. navigatie en meteo; 
> Uitvoeren van trainingsondersteuning t.b.v. van grondgebon-
 den vuursteun eenheden/elementen en de gehele vuursteun 
 keten binnen Defensie; 
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> Uitvoeren van kennisproductie op het gebied van grondge  
 bonden vuursteun, navigatie en meteo; 
> In bedrijf houden van het Artillerie Schietkamp (ASK) voor   
 de gehele krijgsmacht en andere (semi) overheidsinstellingen 
 en uitvoeren van Advies & Assistentie (A&A) en controle
 taken, i.s.m. SICT, bij de operationele eenheden van
 Defensie op het gebied van grondgebonden vuursteun; 
> Handhaven van de traditie Korps Veld en Korps Rijdende   
 Artillerie, inbegrepen de daaraan gerelateerde opdrachten   
 zoals saluutbatterijen voor het Koninklijk huis. 

poSitioNEriNG EN rELAtiE MEt 
ANdErE EENhEdEN 
Het VustCo wordt opgehangen onder het OOCL en C-VustCo 
wordt een rechtstreekse ondercommandant van C-OOCL. 
Daarnaast zullen er natuurlijk operationele, O&T en OTK rela-
ties met andere brigade grote eenheden blijven bestaan dan wel 
ontstaan. 

tijdSchEMA
Zoals gezegd, zijn we op 18 april, met het uitkomen van het beleids-
voornemen, formeel met het reorganisatietraject gestart. Een reor-
ganisatie die zal worden uitgevoerd conform Aanwijzing SG A/965 
en in lijn met de URD, welke uiteindelijk zal leiden tot een Defini-
tief Reorganisatie Plan (DRP). In de daarop volgende implemen-
tatiefase zal een personeelsvullingsplan (PVP) worden opgesteld. 

Hierbij vormt de functievergelijkingstabel uit het voorlopig reorgani-
satieplan (VRP) het uitgangspunt. Dit traject van Beleidsvoornemen 
tot DRP en vervolgens implementatie en evaluatie wordt uitgevoerd 
in goed en open overleg met alle betrokken eenheden, hun mede-
zeggenschap commissies verenigd in het TRMC en de bonden. 
We doen er alles aan om binnen de gestelde randvoorwaarden en 
richtlijnen de gegeven opdracht te vervullen en het gestelde doel 
te bereiken. De tijdsdruk is hoog en zoals gezegd moet er nog wel 
wat werk worden verzet. We zijn niet gesloten wegens verbouwing, 
maar gewoon open voor vernieuwing en de reorganisatie komt dus 
bovenop de dagelijkse werkzaamheden. Toch liggen we op het 
moment van het schrijven van dit artikel nog op schema en dat 
komt doordat iedereen, ondanks de bezuinigingen waardoor we 
allemaal direct of  indirect worden getroffen, toch voor meer dan 
100% zijn of haar schouders onder de klus zet. 

We zijn tot begin juni druk bezig om het concept Voorlopig Rea-
lisatie Plan (cVRP) te schrijven. De planning voor het vervolgtra-
ject ziet er dan als volgt uit: 
> Juni 2012 behandeling van cVRP in het informeel overleg
 reorganisaties CLAS; 
> Juni 2012 vaststellen VRP door C-LAS; 
> Juli/ Augustus 2012 overlegtermijn; 
> September 2012 vaststellen DRP door C-LAS; 
> Oktober 2012 start implementatie; 
> December 2012 einde implementatie; 
> December 2013 start evaluatie. 

Waarschijnlijk zal eind dit jaar het VustCo het daglicht zien. Dit 
houdt echter niet in dat we dan klaar zijn, dan begint het pas. 
Het personeel zal zich de functie binnen de nieuwe organisatie 
eigen moeten maken en velen zullen aanvullende (om)scholing 
moeten volgen. Tevens moeten we zorgen dat het benodigde 
materieel voor O&T, maar zeker ook voor operationele inzet bij 
het VustCo aanwezig is. Veel vaste orders, werkinstructies, lei-
draden e.d. zullen herzien of zelfs opnieuw geschreven moeten 
worden. In 2012 zetten we de nieuwe organisatie in de steigers, 
maar in 2013 zullen we de organisatie werkbaar moeten maken 
en houden en bekijken of alle zaken die we hebben bedacht ook 
daadwerkelijk kloppen. De evaluatie eind 2013 is dan ook van 
essentieel belang om mogelijke weeffouten boven water te krij-
gen en vervolgens te corrigeren. 

VUSTCO

COGP

STAF

VUSTCOOST VUSTBT VUSTSCHL

11X

13X

43X

CZSK

CLAS OOCL OTCO

Opn/O&T

OTK

dinsdag 29 mei 2012

Organisatiestructuur Vuursteun Commando
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HISTORIE DGLC 
De samenvoeging van het Commando Luchtdoelartillerie 
(CoLua-KL) en de Groep Geleide Wapens (GGW-KLu) heeft een 
lange weg afgelegd. Al in de Defensienota 2000 werd gespro-
ken over de samenvoeging van de beide grondgebonden lucht-
verdedigingseenheden tot een operationeel joint verband. In de 
Prinsjesdagbrief 2003 werd aangegeven dat de grondgebon-
den luchtverdedigingseenheden van de KL en de KLu zouden 
worden samengevoegd tot een gezamenlijk operationeel ver-
band met standplaats luchtmachtbasis De Peel, wat inmiddels 
de Luitenant-generaal Bestkazerne is geworden. In het Mon-
chy-overleg van 2005, waarin door de ambtelijke top de stand 
van zaken van de beleidsvoornemens uit de Prinsjesdagbrief 
2003 is bezien, is aan dit beleidsvoornemen een nieuwe impuls 
gegeven. 

Tijdens het ROSEP-overleg van 2007 is besloten de samen-
voeging van het CoLua en de GGW op te nemen als één van 
de doelmatigheidsmaatregelen. Deze maatregel is vervolgens 
verder uitgewerkt in het Besluitvormingsmemorandum (BVM) 
2008, waarbij de Commandant der Strijdkrachten (CDS) is 
aangemerkt als beleidsverantwoordelijke. Er is toen besloten 
de eenheden onder te brengen onder één commando, op één 
locatie, waarvan de respectievelijke eenheden, indien er niet 
wordt geoefend of sprake is van inzet aangestuurd worden door 
het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) en het Commando 
Luchtstrijdkrachten (CLSK). 

In het BVM 2010 is een verdere integratie van de staven van de 
GGW en CoLua opgenomen, met daarbij een extra reductie-
slag. De CDS besluit hierdoor versneld te komen tot een vol-
ledig geïntegreerd DGLC onder eenhoofdige aansturing. Op 23 
september 2009 maakte de CDS bekend om de GGW en het 
CoLua volledig te integreren tot het DGLC met een eenhoofdige 
aansturing onder C-LAS, als Single Service Manager (SSM). 

Het doel van de reorganisatie is: 
> Het creëren van een snel inzetbare en modulair 
 opgebouwde operationele eenheid die in staat is tijdens   
 expeditionair en nationaal optreden alle grondgebonden 
 lucht- en raketverdedigingstaken uit te voeren; 
> Single Service Management te beleggen bij C-LAS 
 waardoor het DGLC deel uitmaakt van het bedrijfsplan en   
 het gereedstellingsproces van C-LAS en wordt aangestuurd  
 conform het Besturingsmodel Defensie; 
> Om minimaal de in het BVM 2010 vermelde bezuinigings-
 doelstelling op te brengen, maar daar waar mogelijk te
 streven naar verdere doelmatigheid. 

Op 8 april 2011 maakte de minister in zijn beleidsbrief met 
bezuinigingen bekend dat ook de Nederlandse grondgebonden 
luchtverdediging wederom niet zou ontsnappen aan bezuinigin-
gen. Als gevolg hiervan werden meer dan driehonderd functies 
weggesneden uit de toen nog op te richten organisatie van het 
DGLC. Daarnaast kreeg het DGLC ook de functionaliteiten van 
het TL (Tegen Luchtdoelen) peloton van het Korps Mariniers en 
die van de Luchtverdedigingscompagnie van de Luchtmobiele 
Brigade toebedeeld, aangezien deze beide eenheden zijn opge-
heven. Hiermee bleef het DGLC de enige overgebleven grond-
gebonden luchtverdedigingseenheid van Defensie. Behalve de 
operationele gevechtskracht op het gebied van luchtverdedi-
ging, is zij daarnaast ook het expertisecentrum op het gebied 
van grondgebonden luchtverdediging. 

Meer taken met minder mensen, daar komen in feite de bezui-
nigmaatregelen binnen de grondgebonden luchtverdediging op 
neer. Echter blijven de ruim zevenhonderd overgebleven lucht-
verdedigers werken met ‘state of the art’ systemen, en zijn zij 
prima in staat om de taakstelling van het DGLC uit te voeren. 

OPRICHTINGSCEREMONIE 
Donderdag 29 maart 2012 was het zover, na meer dan tien jaar 
van voorbereidingen, is tijdens een strak geregisseerde cere-
monie het DGLC officieel opgericht. Parade-inspecteur tijdens 
de ceremonie was de CDS (Commandant Der Strijdkrachten) 
Generaal Peter van Uhm. “Met deze nieuwe eenheid, het Defen-
sie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando, beschikt 
Nederland over een moderne eenheid, waarmee we bescher-
ming kunnen bieden tegen luchtdreiging van vliegtuigen, heli-
kopters, Unmanned Aerial Vehicles, ballistische raketten en 
kruisvluchtwapens”, sprak hij. Hiermee bevestigde hij de essen-
tiële rol die het DGLC gaat vervullen op het gebied van grondge-
bonden lucht- en raket verdediging. 

Naast de Generaal Peter van Uhm waren er veel militaire en 
civiele autoriteiten, oud-commandanten van de GGW en het 
CoLua en oudgedienden van de beide eenheden. Hiermee 
gaven zij een blijk van de verbondenheid die zij voelen met het 
DGLC, en benadrukte zou ook de belangrijk rol die oudgedien-
den spelen binnen het DGLC. Want ondanks dat het DGLC een 
nieuwe eenheid is, zal zij de historie van de twee eenheden 
waaruit zij is voortgekomen met trots dragen.

Aan het einde van de ceremonie, in front van zijn aangetreden 
troepen aanvaardde de Kolonel Erik Abma het Commando over 
het DGLC. Uit handen van de plv C-LAS, de Generaal-majoor > 

‘Het leveren van 
hoogwaardige lucht- en 
raketverdediging met 

PATRIOT-, AMRAAM- 
en STINGER wapen-

systemen, waar en wan-
neer de Nederlandse 
staat dat verlangt’.

Met deze taakstelling is 29 maart jongstleden 
het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings 
Commando opgericht (DGLC). Dit artikel gaat kort 
in op de historie, oprichtingsceremonie, organi-
satie en toekomst van het DGLC, en geeft u een 
beeld van de jongste eenheid van de Koninklijke 
Landmacht. 
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Marc van Uhm, kreeg hij het nieuwe vaandel van het DGLC uit-
gereikt, hiermee werd hij de eerste commandant van het DGLC. 
De Kolonel is geen onbekende binnen de luchtverdediging. Hij 
heeft menig functie vervuld binnen de luchtverdediging en is uit-
gezonden geweest als detachementcommandant van de Neder-
landse Patriot eenheid, die in 2003 het Turkse luchtruim verde-
digde tegen de Iraakse SCUD aanvallen van Saddam Hussein. 
Daarnaast is hij als projectleider nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van het DGLC. 

Met het spelen van de nieuwe DGLC-mars genaamd ‘ripple 
three’ verwijzend naar de drie rakettypes waarover het DGLC 
beschikt en een fly-by van een tweetal F-16’s werd de ceremonie 
beëindigd. Het DGLC is er klaar voor om letterlijk en figuurlijk 
uit de startblokken te schieten op weg naar een rooskleurige 
toekomst.

NIEUWE ORGANISATIE DGLC: 
Aangezien het DGLC onder het C-LAS valt is de gebruikelijke 
‘Sectie’ structuur van de landmacht overgenomen binnen de staf 
van het DGLC. Elke sectie is zoveel mogelijk paars ingekleed, 
en de belangrijkste functies zijn aangemerkt als wisselfuncties. 
Door de secties zoveel mogelijk paars in te kleden wordt er 
gebruik gemaakt van ‘the best of both worlds’. De Landmacht 
systematiek is leidend, maar er wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van de ‘best practices’ van de Luchtmacht. Het kennis-
centrum van het DGLC herbergt de kennis van de grondgebon-
den luchtverdediging en vormt daarnaast het expertise centrum 
van Defensie op het gebied van grondgebonden luchtverdedi-
ging. Naast Landmacht en Luchtmacht personeel komt op het 
kenniscentrum ook Marine personeel te werken. Hiermee is het 
kenniscentrum daadwerkelijk een paars expertisecentrum. 

Binnen het DGLC wordt operationele slagkracht geleverd door 
802 Patriot Squadron en 13 Luchtverdedigingsbatterij. Het zijn 
de enige eenheden binnen het DGLC die niet paars zijn, maar 
louter bestaan uit Luchtmacht dan wel Landmacht militairen. Het 
Patriot Squadron bestaat uit een squadronstaf, een Command 
& Control element, drie Patriot Fire Units en een Logistiek Pelo-
ton. 13 Luchtverdedigingsbatterij beschikt over een batterijstaf, 
een Command & Sensor peloton, twee AMRAAM pelotons, drie 

Stinger pelotons en een logistiek peloton. Met dit brede scala 
aan hypermoderne rader- en raket systemen zijn beide een-
heden goed voorbereid op de taken die zij hebben. Daarnaast 
vullen de beide eenheden elkaars naadloos aan. Waar de Patriot 
systemen een ontzettend groot bereik hebben, maar geen 360 
graden beveiliging kunnen leveren, kunnen de AMRAAM en Stin-
ger raketten met hun kortere dracht deze tekortkoming wegne-
men. 

De Opleiding- en Trainingsbatterij (O&T bt) en 800 Squadron leve-
ren de essentiële randvoorwaarden voor het DGLC. De O&T bt 
draagt zorg voor alle opleidingen van de eenheid op het gebied 
van luchtverdediging, voor zowel de Luchtmacht en Landmacht 
militairen. 800 Squadron draagt zorgt voor een effectieve onder-
steuning van de operationele eenheden van het DGLC. Deze 
taakstelling vervuld zij met moderne Communicatie & Informatie 
systemen. Met deze systemen vormt zij een essentiële schakel 
tijdens de operationele inzet van het DGLC. 

Organogram DGLC

TOEkOMST 
In december 2012 staat de eerste gezamenlijke oefening van 
het DGLC gepland, genaamd ‘Best-Effort’. Tijdens deze oefe-
ning zal er voor het eerst te velde het operationele concept van 
het DGLC worden beproefd. De oefening is een eerste in een 
reeks van oefeningen die moet leiden tot de NAVO certificering 
van het DGLC in 2015. Met deze NAVO certificering geeft het 
DGLC aan dat zij waar ook ter wereld haar hoofdtaak kan uit-
voeren in NAVO verband.

Nieuws van het Wapen

CDS vergezeld door C-LSK en PC-CLAS Overdracht van de eenheidsvlag van Plaatsvervangend Commandant 
Landstrijdkrachten Generaal-majoor Marc van Uhm aan Kolonel Erik Abma
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De NAVO certificering geldt als de ‘stip op de horizon’, want 
voor het zover is heeft het DGLC nog een lange en uitdagende 
weg te gaan. Er wordt op dit moment een gezamenlijke ope-
rationeel concept geschreven. In dit document worden vijf 
gedefinieerde inzetopties van het DGLC beschreven. Ook hier-
bij wordt gebruik gemaakt van ‘the best of both worlds’. Het 
Patriot Squadron heeft al meerdere malen, met succes, certi-
ficeringsoefeningen van de NAVO gedraaid. Hierdoor hebben 
zij veel kennis en kunde opgedaan op het gebied van deze 
certificeringsoefeningen, kennis en kunde waarvan uiteraard 
gebruik wordt gemaakt binnen het opleidings en trainings tra-
ject van het DGLC.

GEzAMENLIJk CULTUUR 
Naast het opwerken naar de NAVO certificering zal er de 
komende tijd ook gewerkt gaan worden aan het creëren van 
een eigen DGLC cultuur. Het DGLC valt weliswaar onder 
het C-LAS, maar er werken naast Landmacht militairen ook 
nog steeds Luchtmachtmilitairen. Deze Luchtmachtmilitairen 
hoeven zeker geen Landmacht militairen te worden, en kunnen 
gewoon hun eigen identiteit behouden. Echter is het van 
belang dat er een gezamenlijke cultuur ontstaat waarin elke 
DGLC militair, Landmacht of Luchtmacht, zich kan vinden. Het 
ontwikkelen van een gezamenlijke cultuur is niet iets wat van 
het ene op het andere moment is gebeurd, maar is een proces 
waar tijd voor nodig is. Op dit moment is men al volop bezig 
met het creëren van een gezamenlijk cultuur. Zo wordt de 
rotatie van de compagnie in de West gevuld door zowel Land-
macht als Luchtmacht militairen. Daarnaast hebben alle DGLC 
militairen een gezamenlijk doel: ‘Het leveren van hoogwaardige 
lucht- en raket verdediging waar en wanneer de Nederlandse 
staat dat verlangt’. 

Bronnen: 

http://intranet.mindef.nl/kl/dglc/bedrijfsvoering/projecten/Samenvoeging/Historie.aspx

Personeelsblad Landmacht April 2012 

Personeelsblad DGLC, Peelmail April 2012 

Presentatie oprichtingsproces DGLC, Kol Abma, 30 augustus 2011 
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TBM 
Technisch Bureau 
h.a. Muller B.V. 

Westervoortsedijk 73

6827 AV ARNHEM 

The Netherlands

Bezoek op afspraak 

Tel: +31 (0)26 4433752 

Fax: +31 (0)26 4458435 

Email: info@tbm.nl 

Website: www.tbm.nl

Webshop: www.blackhawk.nl

TBM Technisch Bureau h.a. Muller B.V. 

Wij vertegenwoordigen o.a. VecTrOniX, GlOcK, Fn hersTal. 
Voor een compleet overzicht van onze partners cq. leveranciers, 

verwijzen wij u naar onze website www.tbm.nl. 

Onze bedrijfslijnen zijn als volgt te classificeren:

TBM Technisch Bureau H.A. Muller B.V. is al meer dan 65 jaar een moderne, 

commerciële handelsmaatschappij. Onze huidige, voornaamste en traditio-

nele markten zijn de Nederlandse- en Europese Militaire- en Politie markten. 

Wij proberen de overheid van dienst te zijn door de best mogelijke produc-

ten, tactische en technische oplossingen en diensten aan te bieden. Onze 

cliëntele bestaat o.a. uit de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine (inclu-

sief het Koninklijke Marine Korps), Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Mare-

chaussee en Korps Commando Troepen & Politie, KLPD etc. 

PrOFessiOnele PrOducTen cOnsuMenTen PrOducTenhiGh Tech PrOducTen 

Tactische aanval technologie, 

Beveiligingsapparatuur, Bommen 

onschadelijk maken, Aanvals- com-

municatie, Aanvalsvoertuigen en - 

middelen, Tactische aanval plannings 

software en Tactische- en technische 

consultancy. 

Wapens klein tot groot kaliber, 

Minder dodelijke wapens(less lethal), 

Munitie en hulpmiddelen, Appara-

tuur en opruiming middelen, Training 

ondersteuning, Beveiligde vergader 

faciliteiten, Offset assistentie, Kogel-

werend materiaal en Persoonlijke 

uitrustingen.

Via de webshop: www.blackhawk.nl. 

Speciale kleding, Beschermingsmid-

delen, Tassen en zakken, (hand)

schoenen/brillen/riemen, Messen/Zak-

lampen/Entree middelen, Wapens en 

Schouderriemen, Outdoor, 

Persoonlijke veiligheidsspray en 

Brandblusspray.
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Nieuws van het Wapen

Update project 
‘Vervangende Waarnemersapparatuur’
TEkST ///  kAPITEIN ROLf VENEkAMP, STAfOffICIER kENNISCENTRUM OTCVUST

EISEN AAN DE NIEUWE APPARATUUR
Omdat in dit artikel niet op alle eisen kan worden ingegaan, 
worden alleen de belangrijkste beschreven.

1. De nieuwe apparatuur is bedoeld voor het optreden te voet  
 en zal dus gedragen moeten worden. Daarom is het een vereis- 
 te dat de nieuwe waarnemersapparatuur licht is. Alleen de 
 kijker (dagoptiek, warmtebeeldcamera, gps, kompas en laser) 
 mag maximaal 4 kilogram wegen en het complete systeem  
 (de kijker met goniometer en statief) maximaal 8 kilogram; 

2. Om ook bij verminderd zicht goed op te kunnen treden als waar- 
 nemer is gesteld dat het warmtebeeld waar de nieuwe appara-
 tuur over dient te beschikken, gekoeld moet zijn. Deze techno-
 logie levert een superieure beeldkwaliteit op, ook op grote af-
 stand. Ongekoelde warmtebeeldapparatuur (wat een stuk lich-
 ter en goedkoper is en geen geluid produceert) is ook te verkrij-
 gen, maar voldoet na een grondige test niet aan onze maatstaf; 

3. Erg belangrijk is natuurlijk een stuk nauwkeurigheid. De nieuwe 
 apparatuur zal een categorie 1-coördinaat (binnen 7 meter  
 nauwkeurig) van het doel moeten kunnen produceren. Hier- 
 voor is speciale software en data benodigd;

4. 

JIM LR van de Fa. Vectronix

U heeft al eerder in de Sinte Barbara 

kunnen lezen over de nieuwe waarne-

mersapparatuur voor de waarnemers van 

de nog op te richten Fire Support Teams. 

Ook is hieraan tijdens het symposium op 

de Jaardag Artillerie in 2012 uitgebreid 

aandacht besteed. Om uw geheugen op te 

frissen staat hieronder beschreven welke 

eisen er zijn gesteld aan de nieuwe appa-

ratuur. Aansluitend kunt u lezen wat de 

laatste stand van zaken is voor wat betreft 

het project.

Een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid is tevens een 
vereiste. Denk hierbij aan een volledig geïntegreerd sys-
teem met logische menustructuren, de knopjes op de 
juiste plekken en weinig of geen kabels. Het apparaat 
moet ook eenvoudig en snel te bedienen zijn. De tech-
niek Fall of Shot is hiervan een voorbeeld. Dit betekent 
dat de waarnemer slechts het doel en het punt van inslaan 
van de granaat hoeft te ‘laseren’ en het systeem berekent 
een exacte correctie. Wanneer deze techniek toegepast 
kan worden is het ‘insluiten’ van het doel overbodig. Dit 
scheelt veel tijd en munitie. Grondgebonden vuursteun zal 
door dit soort opties effectiever en efficiënter worden; >
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5. 

6. Het apparaat zal zowel magnetisch als goniometrisch te oriën-
 teren moeten zijn. Naast het digitale magnetische kompas is de 
 nieuwe waarnemersapparatuur voorzien van een gonio-meter. 
 Hiermee kan georiënteerd worden op ver verwijderde richtpunten 
 (wanneer deze richtingen bekend zijn). Hierdoor heeft de waar-
 nemer geen last van magnetische invloeden en behaalt hij dus 
 een hogere nauwkeurigheid. De nieuwe apparatuur zal zelfs kun-
 nen oriënteren op hemellichamen (zon en sterren).

De combinatie van bovenstaande punten en de nog vele 
andere eisen die gesteld zijn aan de apparatuur zullen er voor 
zorgen dat we hele moderne waarnemersapparatuur gaan krij-
gen binnen onze krijgsmacht.

LAATSTE STAND VAN zAkEN VAN HET 
PROJECT 
Tijdens het symposium is aangegeven dat de eerste systemen 
geleverd gaan worden in 2012. Door de bezuinigingen binnen 
Defensie heeft het project echter vertraging opgelopen. De 
verwachting is nu dat de eerste systemen in het eerste kwar-
taal van 2013 geleverd worden. De eerste systemen zullen 
terecht komen op het OTCVust zodat er zo spoedig mogelijk 
gestart kan worden met de voorbereidingen van de opleidin-
gen op het nieuwe systeem. De planning is dat de waarnemers 
van de Fire Support Teams deze apparatuur later in 2013 zullen 
krijgen en de opleiding kunnen volgen. 
De bezuinigingen en de reorganisatie hebben er ook voor 
gezorgd dat we vooralsnog geen 56 maar 52 nieuwe sys-
temen gaan aanschaffen ten behoeve van het Commando 
Landstrijdkrachten (CLAS) en het Commando Zeestrijdkrach-
ten (CZSK).

Momenteel zit het project in de fase van de laatste onder-
handelingen. Met de fabrikanten van de twee overgebleven 
systemen wordt uiteraard gesproken over de prijs, maar ook 
over eventuele aanpassingen aan de software, het verpak-
kingsmateriaal, het statief en overige accessoires zoals bij-
voorbeeld een afstandbediening.

In dit artikel staan de foto's van de overgebleven systemen. 
Op de vorige pagina de JIM LR van de Firma Vectronix. Hier-
onder de Recon IV van de Firma FLIR. Eén van deze twee 
systemen zal het gaan worden.

In mei 2012 worden de onderhandelingen afgesloten. De 
verwachting is dat vóór de zomervakantie een beslissing is 
genomen en dat er een bestelling bij de fabrikant kan worden 
gedaan. 

Welk systeem het gaat worden is dus nog even afwachten. 
Wat we al wel zeker weten is dat het voor de waarnemers van 
de Fire Support Teams een hele grote verbetering gaat zijn, 
ongeacht de keuze. 

Recon IV van de Fa. FLIR

Nieuws van het Wapen

De nieuwe waarnemersapparatuur zal foto’s moeten kunnen 
maken van doelen en (eventuele) doellocaties. Vervolgens 
moeten deze foto’s bewerkt kunnen worden. Denk hierbij 
aan het toevoegen van doelnummers, coördinaten, richtin-
gen etc.Daarna moeten ze kunnen worden opgeslagen en 
gerangschikt. Dit ondersteunt de waarnemer in het maken 
van zijn vuurplan en het opbouwen van situational awareness. 
Foto’s zijn natuurlijk ook enorm handig in het kader van battle 
damage assessment. Foto’s die gemaakt zijn van het doel 
vóór én na het aangrijpen met grondgebonden vuursteun 
zeggen natuurlijk meer dan duizend woorden. Een volgende 
stap is (maar valt niet binnen dit project) dat deze foto’s 
gedeeld kunnen worden via datacommunicatie met andere 
waarnemers, een tactisch commandant, de sectie S2 of het 
vuursteun-coördinatiecentrum. Ook zal het nieuwe systeem 
voorzien zijn van een video-uitgang. Het apparaat is dus 
aan te sluiten op een extern beeldscherm. Dit kan opera-
tioneel natuurlijk interessant zijn, maar denk hierbij ook aan 
de voordelen voor opleiding en training. De instructeur in de 
waarnemersopleiding kan bijvoorbeeld meekijken met wat 
de cursist ziet en doet. Hetzelfde geldt ook voor een batal-
jons-vuursteunofficier die zijn waarnemers begeleidt tijdens 
een oefening. Binnen het project zullen deze beeldschermen 
aangeschaft worden; 
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TEkST ///  MEVROUW A.M.J. (ANkE) DIJkHUIzEN
BEELD ///  HEER M. (MARCEL) TERPSTRA

kranslegging bij het Artilleriemonument 
op de Legerplaats bij Oldebroek (LbO)

Op vrijdag 4 mei jl. vond bij het Artilleriemonument op de 
LbO de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Sinds 1953 
wordt op deze plek jaarlijks op of omstreeks 4 mei door 

het Wapen der Artillerie twee minuten stilte in acht genomen. Het 
Wapen der Artillerie participeert daarmee in de Nationale Her-
denking en gedenkt de wapenbroeders die sinds 10 mei 1940, 
waar ook ter wereld, voor het Koninkrijk zijn omgekomen bij de 
uitoefening van hun dienst. 

Ruime delegatie van oud-militairen en burgers

Kranslegging door WapenOudste Artillerie en Korpscommandant KRA

Bij de plechtigheid waren het Korps Veld Artillerie (KVA), Korps 
Rijdende Artillerie (KRA), en het Korps Luchtdoelartillerie (KLua) 
vertegenwoordigd. De muziek werd verzorgd door het Fanfare 
Korps KL Bereden Wapens. Naast alle aanwezige militairen was 
ook een ruime vertegenwoordiging van oud-militairen en burger 
belangstellenden aanwezig. De kranslegging werd uitgevoerd 
door de WapenOudste der Artillerie, Luitenant Generaal A.J.H. 
van Loon, samen met de Korpscommandant Korps Rijdende 
Artillerie (KRA), Luitenant-kolonel P.G.F. Hoefsloot. Na de krans-
legging werd twee minuten stilte in acht genomen. 

Vervolgens hield de WapenOudste een toespraak waarin het cen-
trale thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei van dit jaar: 

“Vrijheid geef je door” centraal stond. Hiermee vraagt het Comité 
aandacht voor het herdenken en vieren in diverse generaties. 
Iedere generatie heeft eigen markeringspunten als het gaat om 
vrijheid. Soms duurt het lang voordat we herdenken een plaats 
kunnen geven. Hierbij verwees Generaal Van Loon naar het oor-
logsdrama van Tarakan. Het heeft 70 jaar geduurd voordat er op 
19 januari van dit jaar een monument is onthuld op het ereveld 
in Loenen voor de 215 militairen, met name artilleristen, genisten 
en infanteristen die op 19 januari 1942 door de Japanners bruut 
werden vermoord. 

Na de toespraak en het ‘Wilhelmus’ ving de Wapenoudste aan 
met het defilé terwijl het Fanfare Korps passende koraalmuziek 
speelde. De herdenking was traditiegetrouw een waardige plech-
tigheid. 

Toespraak WOA voor het Artilleriemonument

Krans ter nagedachtenis aan onze gevallen broeders
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TekST ///  MevrouW A.M.J. (ANke) DiJkhuizeN
BeeLD ///  heer M. (MArceL) TerpSTrA

koninklijke 
onderscheiding(en)

De Artillerie is weer een Ridder rijker

op vrijdag 27 april jl. heeft Lkol b.d. F.T. (Frits) Dürst Britt 
ter gelegenheid van Koninginnedag een Koninklijke 
Onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in 

de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw W.R.J.M. (Inez) Pijnenburg-
Adriaenssen, burgemeester van de gemeente Heerde, reikte het 
lintje persoonlijk uit.

Het betrof een speciale uitreiking in de Officierscantine op de 
Legerplaats bij Oldebroek (LbO), het hart van de Artillerie. Lkol b.d. 
Dürst Britt ontving zijn onderscheiding in aanwezigheid van familie, 
vrienden en Defensiepersoneel. Namens Defensie hield de Wapen-
oudste Artillerie, Lgen A.J.H. (Ton) van Loon, een toespraak waarin 
hij de gedrevenheid en de inzet speciaal voor de Artillerie roemde. 

Lkol b.d. Dürst Britt zet zich met hart en ziel in voor het Nederlands 
Artilleriemuseum (NAM) en het Reünie Orkest Artillerie Trompetter-
korps (ROA). Daarnaast is hij intensief betrokken bij activiteiten voor 
veteranen, bijvoorbeeld via de Vereniging Oud-Militairen Indië- en 
Nieuw Guineagangers (VOMI) afdeling Veluwe en de Artillerie Vetera-

nen Associatie (AVA). Ook is hij actief binnen de Vereniging Officieren 
Artillerie (VOA), de Wapentraditieraad Artillerie (WTRA) en de Korps-
traditieraad Veldartillerie KTRVA. Sinds kort maakt Lkol b.d. Dürst 
Britt deel uit van het Comité 4 en 5 mei van de gemeente Heerde. 

Deze bijzondere verdiensten zijn door Hare Majesteit de Koningin 
niet onopgemerkt gebleven en daarom beloond met deze eervolle 
onderscheiding.

Overige Koninklijke Onderscheidingen voor VOA-Leden:

Elnt (R) b.d. Kees Heidt voor zijn inspanning bij de diverse her-
denkingen in Den Haag, zoals de dodenherdenking op de Waals-
dorpervlakte en bij het Indië monument, voor zijn activiteiten bij de 
Bond van Wapenbroeders en het Exercitie Peloton 48. 
Kap (R) b.d. Cas Robbe voor zijn inspanning als rayonofficier 
afdeling Den Haag van de KVEO, als oprichter en contactpunt 
gepensioneerde material-managers van de Koninklijke Shell en als 
bestuurslid VOA. 

Lkol b.d. Dürst Britt en Burgemeester Pijnenburg-Adriaenssen Felicitaties door Lgen van Loon



INSTRuCTIEGROEP
PANTSERHOuWITSER

2000NL
TekST ///  WMr¹ A.c. FreNTz
BeeLD ///  GerBeN vAN eS eN WMr¹ A.c. FreNTz 

De Duitse Artillerieschule te Idar-Oberstein is 
de werkomgeving van een kleine Nederlandse 
instructiegroep. De Duits-Nederlandse samen-
werking, gecombineerd met een goede oefen-
omgeving om de hoek, gooit hoge ogen op het 
gebied van artillerieopleidingen. 

Nederlandse artillerie-eenheden beschikken 
sinds 2006 over de vuurmond Pantserhouwit-
ser (PzH2000NL), van Duitse makelij. Een eerste 

inzet is slechts een paar maanden na de instro-
ming bij de 14e Afdeling Veldartillerie al realiteit. 
In Afghanistan in dat zelfde jaar bewijst de vuur-
mond haar nut tijdens de operatie Medusa. Ter 
ondersteuning van de manoeuvre is met behulp 
van lichtgranaten het gevechtsveld verlicht. Ook 
zijn eigen bewegingen met rook gemaskeerd en 
patrouilles die gevechtcontact kregen met bri-
santvuur ondersteund.

Tactiek & Techniek
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Operationele inzet in Afghanistan

Tactiek & Techniek

BiNATioNALe opLeiDiNG 
De PzH2000NL is een hoogwaardige en geavanceerde vuurmond en 
behoort zeker tot het beste van wat er op het gebied van artillerie 
mogelijk is. Om deze vuurmond te kunnen bedienen is dus een goede 
opleiding en training noodzakelijk. Een gedeelte van deze oplei-
ding vindt plaats op het Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun 
(OTCVust) in ‘t Harde. Hier krijgen de vuurleiders en waarnemers hun 
opleidingen. Daarnaast zijn er ook de algemene onderofficiers- en 
officiersopleidingen gevestigd. Na afronding van de algemene onder-
officiersopleiding gaat de aspirant onderofficier voor de vaktechni-
sche opleiding naar het Duitse plaatsje Idar-Oberstein. Sinds 1956 is 
hier op de Rilchenbergkaserne de Duitse Artillerieschule gevestigd. 
Op hetzelfde complex is een van de vijf Duitse schoolbataljons voor 
officieren, het Offiziers Anwärter Battalion, gevestigd. Daarnaast 
komt er twee keer per jaar een lichting onderofficieren op en is op 
de kazerne een taleninstituut gevestigd waar officieren en onderof-
ficieren Engels leren.

In 2005 besluiten de Duitse Inspekteur des Heeres en C-LAS tot een 
brede samenwerkingsovereenkomst tussen beide landen onder de 
naam ‘DEU and NLD Common Army Vision on Future Cooperation’. 
Reden voor de samenwerking is onder meer het feit dat beide landen 
beschikken over de PzH2000. Onderdeel van de overeenkomst is dat 
Nederlandse artilleristen in Idar-Oberstein, zoveel mogelijk binatio-
naal, hun opleiding volgen. De Nederlandse instructiegroep werkt hier 
samen met de Duitsers, ze gebruiken elkaars materiaal en technische 
ondersteuning.

ervAriNGeN uruzGAN
Sinds 2006 participeren Duitse collegae in de International Firesup-
port and Coordination Course. Naar aanleiding van ervaringen in 
uruzgan en de NAVO-brede ontwikkelingen op het gebied van doc-
trine en vuursteun, is deze cursus begin 2010 met een week verlengd.

Aan de nieuwe vijf weken durende International Firesupport and 
Coordination Course zijn onder meer de elementen deconflictie 
(maatregelen ter voorkoming van vuur op eigen troepen) Tactisch 
Besluitvormingsmodel (TBM), en Assets and Capabilities (alle vuur-
steunmiddelen en mogelijkheden van de vuurmond) toegevoegd. In 
Afghanistan zijn inmiddels zowel Nederlandse als Duitse artilleristen 
onder operationele omstandigheden ingezet. Zij bevestigen dat de 
cursusinhoud in Nederland aan het OTCVust als ook die in Duitsland 
aan de eisen voldoet.

opLeiDiNG STukScoMMANDANT
Veel Nederlandse artilleristen zijn bekend met Idar-Oberstein 
en de omgeving vanwege deelname aan schietoefening met de 
M109 of de PzH2000NL. Ook zijn het oord Idar-Oberstein en 
de kazerne vanuit het verleden bekend door de rijopleidingen 
Lance en MLRS Lanceerinrichtingen. De hoofdtaak van de hui-
dige instructiegroep PzH2000NL is het opleiden van iedereen 
die kennis van de vuurmond nodig heeft. Daarnaast bewaakt de 
instructiegroep deze kennis en vaardigheden. De instructiegroep 
bestaat uit een majoor, een adjudant en een instructieploeg met 
een senior instructeur en vijf instructeurs. >
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Zij geeft onder meer twee keer per jaar de negentien weken 
durende opleiding stukscommandant. Gedurende deze oplei-
ding krijgt de aanstaande stukscommandant alle aspecten van 
de PzH2000NL aangereikt die hij of zij nodig heeft om goed te 
kunnen functioneren. 

In het lesprogramma zijn onder meer artilleriemunitie, bedie-
ningspanelen, elektrische en pneumatische systemen, vuur-
leidingssysteem AFSIS, het hybride navigatiesysteem met drie 
lasergyroscopen, onderhoud, logistiek en het besturingssysteem 
van de vuurmond opgenomen. Daarnaast zijn er de lessen diep-
waadinstallatie, koelaggregaten en nog diverse andere systemen. 
Ook is er veel aandacht voor het technisch en tactisch optreden 
en staan instructiebekwaamheid, commandovoering, leidingge-
ven en taakspecifieke fitheid veelvuldig op het lesrooster.

vuur AFGeveN oNDer ALLe 
oMSTANDiGheDeN
Aan het einde van de opleiding is er een twee weken durende 
eindoefening waarin de aankomend stukscommandant al het 
geleerde in de praktijk moet brengen. De instructiegroep maakt 
hiervoor gebruik van het oefenterrein in de buurt van het nabijge-
legen oord Baumholder. Dit oefenterrein is heuvelachtig met vele 
soorten ondergronden. Hier krijgt de aankomend stukscomman-
dant een uitdagend programma aangeboden. Zo zijn er lange 
realistische verplaatsingen waarbij de stukscommandant goed 
moet kunnen navigeren. Ook het verkennen van hides (gedekte 
locaties), afvuurlocaties, verzamelgebieden en logistieke gebie-
den komen aan de orde. Maar boven alles staat natuurlijk het 

kunnen afgeven van vuur onder alle omstandigheden. De aanko-
mend stukscommandant moet de daarbij ook de voorkomende 
problemen kunnen oplossen.

Ook de plaatsvervangend stukscommandanten kunnen meer-
dere keren per jaar voor een vijf weken durende opleiding in Idar-
Oberstein terecht. Tijdens deze cursus biedt de instructeur de 
ervaren bedienaar van de PzH2000NL die procedures aan, die 
hem in staat stellen om in noodsituaties de stukscommandant te 
vervangen. Ook wordt zijn inzicht vergroot door een aantal lessen 
optreden met de vuurmond. Nadat de cursist is geslaagd volgt 
de certificering tijdens een schietoefening bij de parate eenheid. 

Soldaten en korporaals die net van een schoolbataljon komen of 
omscholers van een ander Wapen of Dienstvak krijgen de cursus 
bedienaar PzH2000NL aangeboden. Zij krijgen lessen in muni-
tie, het uitvoeren van de diverse handelingen en procedures in 
de vuurmond en het onderhoud. Naast deze opleidingen komen 
ook, pelotonscommandanten, kaderleden, monteurs en onder-
houdspersoneel van de PzH2000NL voor hun specifieke cursus-
sen naar Duitsland. Die opleidingen vinden plaats op basis van 
behoefte. Naast al deze cursussen is ook maatwerk mogelijk, 
zoals een opfriscursus voor personeel dat in een nieuwe functie 
weer met de vuurmond te maken krijgt. 

Pantserhouwitser in Idar-Oberstein

Tactiek & Techniek

"Deconflictie, TBM assets 
en capabilities toegevoegd"
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TWee SiMuLAToreN 
De instructiegroep PzH2000NL beschikt over twee hallen 
waarin twee simulators staan. Deze bestaan uit een ope-
rationele toren met een korte schietbuis en een systeem 
waarmee het mogelijk is ‘droog’ te trainen met exercitiemu-
nitie. Deze munitie heeft de zelfde maten en gewicht als de 
scherpe munitiesoorten en wordt na een ‘schot’ opgevan-
gen in een opvangsysteem dat aan de schietbuis bevestigd 
is. 

Ook is het mogelijk de 66 degraded modes te trainen. Dit 
zijn verstoringen in het bedrijfsproces, bijvoorbeeld een 
haperend onderdeel. Het procedurematig trainen van de te 
nemen acties bij deze degraded modes neemt veel tijd in 
beslag. Het is echter van het grootste belang dat er, onge-
acht welke storing, altijd gegarandeerde vuursteun is. 

De instructiegroep gebruikt de twee echte vuurmonden die 
zij heeft ondermeer voor oefeningen, lessen onderhoud, 
gidsen en het aanleren van het breken van een rupsband. 

De op 412 meter hoogte gelegen Rilchenbergkaserne heeft 
een prachtig uitzicht over de heuvels. Iedereen slaapt op 
de kazerne en brengt vanzelfsprekend ook na de dienstu-
ren veel tijd met elkaar door. Dit komt niet alleen de vor-
ming ten goede maar versterkt ook de onderlinge band. 
Juist vanwege het feit dat leerlingen en cursisten binnen-
slapen besteden ze ook in de avonduren veel tijd aan hun 
vak. Daarbij is het tevens mogelijk gebruik te maken van de 
faciliteiten om een uurtje extra te trainen als dat nodig is, 
of om opdrachten voor te bereiden. Bovendien is er altijd 
iemand in de buurt voor het beantwoorden van vragen. De 
instructiegroep is dan ook zeer content met deze locatie en 
de daarbij behorende faciliteiten en mogelijkheden. 

De Duitse legerleiding heeft onlangs besloten dat de Artille-
rieschule in Idar-Oberstein open blijft. De huidige Artillerie-
schule wordt na de reorganisatie dan een dependance van 
het grote opleidingscentrum in Munster-Süd. Het eerder 
genoemde Offiziers Anwärter Battalion wordt opgeheven. 
Ook gaat het taleninstituut uit Idar-Oberstein weg. Daarvoor 
in de plaats komt er een Duitse afdeling bij die is uitgerust 
met PzH2000, MARS en het Mörzerkampfsystem. Voor de 
instructiegroep betekent dit een uitbreiding van de moge-
lijkheden van de binationale samenwerking, ook in de toe-
komst. 

Naschrift: op initiatief van C-LAS en de Duitse Inspekteur 
des Heeres wordt momenteel bekeken of nog verdere 
samenwerking dan nu mogelijk is. Daarbij gaat het om 
alle aspecten zoals gezamenlijke doctrine, aanschaf muni-
tie, onderhoud, C2 systemen etc. In de loop van 2012 zal 
duidelijk worden wat mogelijk is en wat daadwerkelijk zal 
worden doorgevoerd. 

Droog trainen met exercitiemunitie

De instructeur heeft van de achterkant een goed overzicht op wat er in 
de toren gebeurt

Stuco moet voorkomende problemen kunnen oplossen …

Operationele toren met korte schietbuis

Tactiek & Techniek
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TekST /// LkoL SiMoN WouDA,
  NeDerLANDSe LiAiSoNoFFicier BiJ coMMANDeMeNT DeS ForceS TerreSTreS (cFT)

Tactiek & Techniek

oNTWikkeLiNGeN

Een Frans drieluik
iN De FrANSe LANDMAchT

Sinds de zomer van 2010 ben ik werkzaam als liaisonofficier 
namens het Commando Landstrijdkrachten op het “Com-
mandement des Forces Terrestres (CFT)”, het Franse “Land-
forces Command”, gevestigd te Lille. Na mijn studie “Col-
lège Interarmées de Défense (CID)” aan de École Militaire 
te Parijs, werd ik als eerste permanente Nederlandse verte-
genwoordiger sinds meer dan 10 jaar geplaatst binnen het 
operationele gedeelte van de Franse landmachtstaf. De plek 
waar de operationele gereedheid van de eenheden van de 
Franse landmacht wordt aangestuurd. Een duidelijk signaal 
dat CLAS de samenwerking met Frankrijk wil intensiveren; en 
niet zonder gevolgen! 

De redactie van Sinte Barbara heeft mij verzocht een artikel te 
schrijven over mijn werk, de ontwikkelingen binnen de Franse 
landmacht en de samenwerkingsmogelijkheden, uiteraard met de 
nadruk op ons wapen. Deze uitnodiging heb ik graag aanvaard, 
want er liggen veel mogelijkheden voor CLAS die een goede aan-
vulling kunnen zijn op de huidige trainingmogelijkheden. Deze 

mogelijkheden zijn echter bij velen nog onbekend en staan onder 
invloed van negatieve vooroordelen; andere cultuur en andere 
taal. Mijn doel is dan ook de lezer een goed beeld te geven van de 
huidige, professionele en inzetbare Franse landmacht. 

In dit eerste gedeelte van een drieluik wordt de actuele situatie 
geschetst van de Franse landmacht die vanaf 2008 een grote 
reorganisatie heeft ondergaan. Daarnaast worden de moge-
lijkheden voor Frans-Nederlandse samenwerking uiteengezet. 
Het tweede gedeelte is een vertaling van een artikel van de 
Franse artillerieschool te Draguignan, waarin de reorganisatie 
van de Franse artillerie worden toegelicht. Ten slotte zal het 
derde en laatste deel worden ingaan op training- en samenwer-
kingsmogelijkheden voor de Nederlandse artillerie in Frankrijk. 
Geen van de delen zal ingaan op technische details over bij-
voorbeeld de wapensystemen van de Franse artillerie. Dit arti-
kel geeft de lezer een algemeen beeld van de huidige ontwikke-
lingen (intensivering) van de Frans-Nederlandse samenwerking 
op landmachtgebied. >
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De huiDiGe SiTuATie vAN De
FrANSe LANDMAchT
Met de inauguratie van president Nicolas Sarkozy in 2007 ver-
anderde er veel voor de Franse krijgsmacht. Een speciale com-
missie werd in het leven geroepen om in korte tijd een nieuw 
witboek (Livre Blanc) te schrijven; een nieuwe strategie voor de 
bescherming van Frankrijk en haar belangen in de wereld. De vei-
ligheid werd voor het eerst integraal en interministerieel (interde-
partementaal) geanalyseerd; de studie ging daarmee verder dan 
alleen de militaire aspecten! Het witboek kwam in 2008 uit en is 
feitelijk de Franse veiligheidsstrategie op zowel civiel als militair 
gebied, gebaseerd op een uitgebreide dreigingsinventarisatie en 
–analyse. Het Livre Blanc resulteerde in een lichte verhoging van 
het defensiebudget; nodig om investeringen mogelijk te maken 
die pasten binnen de nieuwe veiligheidsstrategie. Aanschaf van 
nieuwe wapensystemen als het pantsergevechtsvoertuig “Véhi-
cule  Blindé de Combat d’Infanterie (VBCI)” of de aanpassing van 
de Franse MLRS “Lance-Roquettes Multiples (LRM)” met pre-
cisiemunitie vallen bijvoorbeeld binnen deze investeringen. Om 
dit mogelijk te maken heeft de Franse defensie een omvangrijke 
hervormings- en afslankingsoperatie doorgevoerd; een moder-
nisering en reorganisatie die is begonnen in 2008 en haar beslag 
zal krijgen in 2014.

De belangrijkste aanpassing van de Franse veiligheidsstrategie 
is de herintegratie binnen de commandostructuur van de NAVO. 
President Sarkozy heeft naast de van oudsher sterke Europese 
focus van zijn land vanuit pragmatische overwegingen de trans 
Atlantische link nieuw leven ingeblazen. Deze aangepaste oriën-
tering heeft twee positieve gevolgen voor de Frans-Nederlandse 
samenwerking. 

eeN opeN houDiNG NAAr NAvo 
pArTNerS
De Franse krijgsmacht zoekt contact met alle verschillende 
bondgenoten om zich de geldende NAVO doctrine, procedu-
res en richtlijnen zo snel mogelijk eigen te maken. Daarnaast 
wil men een sterke positie innemen in het bondgenootschap; 
niet alleen door het claimen van belangrijke posities binnen de 
staven, maar ook door meermalen het voortouw te nemen (zoals 
bijvoorbeeld bij de operaties in Libië). De deuren van de Franse 
landmacht staan open voor samenwerking, ook met een kleiner 
land als Nederland. Een “window of opportunity” voor het CLAS 
om op enkele specifieke onderwerpen voordeel te kunnen halen!

iNveSTeriNG iN De eNGeLSe
TAALBeheerSiNG
De Franse Taskforce Lafayette opereert in het oostelijke gebied 
van ISAF onder leiding van een Amerikaanse divisie; een NAVO 
operatie waarin als voertaal de Engelse taal wordt gehanteerd. 
De eeuwige discussie over de Franse taal als hoofdtaal naast het 
Engels binnen internationale organisaties als de NAVO en de VN 
is vanuit pragmatische redenen over boord gegooid; staven van 
Franse regimenten, en de niveaus daarboven, moeten in staat 
zijn hun orders in de Engelse taal te produceren.

Op de initiële officiers- en onderofficiersopleidingen en de ver-
schillende carrière cursussen wordt veel aandacht geschonken 
aan de beheersing van de Engelse taal. Tijdens de CID volgden 
mijn Franse jaargenoten verplicht Engelse taallessen tijdens de 
reguliere lunchpauze als hun niveau onvoldoende was. Plaat-
singen op internationale staven zijn bij Franse militairen gewild, 
maar enkel voorbestemd voor diegenen die de Engelse taal 
goed spreken. Een oude barrière voor de samenwerking met de 
Franse krijgsmacht is hiermee weggenomen! Gezien de huidige 
investering in taalopleidingen zullen de Franse officieren in de 
nabije toekomst het “militaire” Engels mogelijk beter beheersen 
dan hun Nederlandse collega’s…

Om de noodzakelijke investeringen voor een moderne krijgs-
macht mogelijk te maken en het primaire proces (operationele 
gereedstelling) betaalbaar te houden heeft de Franse landmacht 
een grote reorganisatie doorgevoerd en de personeelsomvang 
teruggebracht. Twee van de vier divisiestaven zijn opgeheven, 
maar de overgebleven staven zijn uitgebreid, aan de huidige 
eisen aangepast en beter ingericht voor het kunnen leiden van 
verschillende soorten militaire operaties. Daarnaast zijn de 
staven van drie speciale brigades, de artillerie-, de genie- en de 
helikopterbrigade, opgeheven, en de onderliggende onderde-
len verdeeld over de manoeuvrebrigades of rechtstreeks onder 
bevel gesteld van het CFT (dat geldt specifiek voor de drie heli-
kopterregimenten).

Bovendien zijn enkele processen efficiënter ingericht. Ruim een 
jaar geleden is bijvoorbeeld het voertuigpark systeem opgestart; 
niet vanuit schaarste van middelen, maar om het onderhouds-
proces en de materiële instandhouding te verbeteren. Een aparte 
trainingpool zorgt voor 100% beschikbaarheid van inzetmidde-
len van compagnieoefeningen en hoger op de trainingcentra en 
grote oefenterreinen van de Franse landmacht. Daarnaast is per 
1 oktober 2011 een nieuwe operationele cyclus doorgevoerd, 
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Pantsergevechtsvoertuig VBCI

DeeL 1
ALGeMeNe oNTWikkeLiN-
GeN eN SAMeNWerkiNGS-

MoGeLiJkheDeN
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waarbij enerzijds een 16-maandenmodel is uitgebreid naar 24 
maanden, en anderzijds de uitzendduur van de belangrijkste 
operationele missies (ISAF, uNIFIL, KFOR en LICORNE <Ivoor-
kust>) is verlengd van 4 naar 6 maanden. Hiermee is meer rust 
gegenereerd in het generieke en specifieke opwerktraject van de 
eenheden, is de continuering in de inzetgebieden verhoogd en 
is aan het privéleven van de militairen meer stabiliteit gegeven.

Deze reorganisatie vindt plaats in een weerbarstige periode, 
waarin de Franse landmacht binnen 14 verschillende operatio-
nele theaters een kleine 20.000 man continue inzet of inzetbaar 
houdt. Naast de bekende internationale missies, voert de Franse 
landmacht enkele nationale operaties uit (zowel in Frankrijk als 
in haar buitengewesten zoals Frans Guyana), roteert eenhe-
den naar haar overzeese departementen (vergelijkbaar met de 
Nederlandse compagnie in de West) en haar geprepositioneerde 
troepen (in landen als Gabon, Djibouti en de Verenigde Arabische 
Emiraten) en houdt het 5.000 militairen standby (inclusief voer-
tuigpark) voor directe inzet over de gehele wereld.

MoGeLiJkheDeN voor FrANS-
NeDerLANDSe SAMeNWerkiNG
Binationale samenwerking met de Franse landmacht zoekt CLAS 
in eerste instantie op het gebied van trainings- en oefenmogelijk-
heden. Gezamenlijke materieelprojecten of doctrinaire uitwisse-
ling ligt eerder bij andere strategische partners, zoals Duitsland 
of Groot-Brittannië. De Franse oefengebieden en trainingscen-
tra liggen op relatief korte afstand vanaf Nederland, daarnaast 
beschikt de Franse landmacht over operationele capaciteiten die 
een goede aanvulling kunnen vormen op het huidige O&T traject 
van CLAS.

Mijn werkzaamheden als liaisonofficier richtten zich in het 
eerste jaar op een zoektocht en oriëntering binnen de Franse 
landmacht, gebaseerd op door Staf CLAS gegeven richtlijnen. 
Speerpunt hierbij was het zoeken naar mogelijkheden voor het 
trainen van de Nederlandse brigadestaven, het niveau 6. Daar-
naast moesten mogelijkheden in kaart worden gebracht van 
gezamenlijke (bi- of multinationale) trainingen en schaarse, spe-
cifieke O&T mogelijkheden in Frankrijk.

De Franse krijgsmacht beschikt over kwantitatieve en kwalita-
tieve capaciteiten die het CLAS ontbeert. Met kwantiteit wordt 
feitelijk de grootte van eenheden bedoeld; men beschikt over 
2 gemoderniseerde divisiestaven en een Frans gedomineerde 
internationale corpsstaf, het Franse “Rapid Reaction Corps (FR 
RRC)”, waarbinnen CLAS is vertegenwoordigd met vijf militairen. 
Daarnaast is men één van de zes “Framework Nations” van het 
EuROCORPS. Deze entiteiten, vooral FR RRC, bieden goede 
niveau 6 training mogelijkheden voor Nederlandse brigades als 
aanvulling op 1GNC. In oktober 2012 zal bijvoorbeeld de staf van 
de 13e gemechaniseerde brigade deelnemen aan de oefening 
CITADEL GuIBERT 2012 van FR RRC als “Primary Training Audi-
ence”; een oefening “à la carte!”. 

Op het vlak van kwalitatieve capaciteiten kan gebruik gemaakt 
worden van de kennis en ervaring van de Franse landmacht op 
het gebied van onder andere luchtlandingsoperaties en jun-
gleoptreden. In september neemt een compagnie van de 11e 
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DeeL 2

Ik dank Lkol Wouda, Neder-
lands liaisonofficier bij het 
Commandement des Forces 
Terrestres (CFT) in Lille, voor 
de geboden mogelijkheid 
om in dit artikel de recente 
ontwikkelingen binnen de 
Franse artillerie uiteen te 
zetten. De Franse Land-
macht wilde zijn artillerie om 
een tweetal belangrijke rede-
nen reorganiseren: >

TekST /// koLoNeL JeAN FrANçoiS vASSeur,
    DirecTeur ArTiLLerieoNTWikkeLiNGeN
    eN –STuDieS, ÉcoLe D’ArTiLLerie Te
    DrAGuiGNAN
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preSeNTATie orGANiSA-
Tie eN oNTWikkeLiNGeN 

FrANSe ArTiLLerie

luchtmobiele brigade als para-eenheid deel aan de Frans-Duitse 
oefening COLIBRI 2012, waarin het binnen brigadeverband een 
tactische luchtlandingsoefening zal uitvoeren. De Franse krijgs-
macht beschikt verder over een goed ingerichte jungle training-
centrum in Frans Guyana, gesitueerd in één van de zwaarste en 
meest ongerepte en afgelegen junglegebieden van de wereld. 
Nederlandse compagnieën zullen daar op korte termijn relatief 
zelfstandig het optreden in de jungle oefenen en trainen. 

AFSLuiTiNG
De huidige reorganisatie en reducties binnen onze krijgsmacht 
heeft voor mij als liaisonofficier ongekende mogelijkheden gege-
ven om resultaten te halen op het vlak van samenwerking met 
de Franse landmacht. Vanuit kostenefficiency, maar ook vanuit 
het groeiende besef dat internationale samenwerking randvoor-
waarde is voor toekomstige missies, beoogt de Nederlandse 
defensie de samenwerking met strategische partners te intensi-
veren. Tegelijkertijd staan, zoals eerder gesteld, de deuren bij de 
Franse landmacht open!

Structurele samenwerking loopt nooit in één richting. Ook als 
kleinere bondgenoot moet CLAS continue zoeken naar win-
win situaties, zodat onze Franse partner interesse blijft houden. 
De Franse corpsstaven (EuROCORPS meegerekend) hebben 
behoefte aan brigadestaven voor hun training; Nederlandse 
deelname op brigadeniveau aan Franse CPX/CAX oefeningen is 
daarom voor beide partijen een winst. Daarnaast beschikt CLAS 
over kennis en ervaring op specifieke gebieden, waar de Franse 
landmacht interesse in heeft; C-IED, ISTAR en FAC. Hiermee is 
een prima balans gevonden om de huidige Frans-Nederlandse 
samenwerking voor de komende jaren te borgen.
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1. De integratie van de vuursteun in de eenheid van verbonden  
 wapens, de manoeuvrebrigade, en 
2. een grotere multi-inzetbaarheid van de artillerieofficieren 
 qua expertise op het gebied van verschillende vormen van 
 vuursteun: grondgebonden vuursteun (artillerie en
 mortieren), luchtsteun door jachtvliegtuigen of helikopters,
 “naval gunfire support”, luchtverdediging en “airspace
 management”. Binnen de Franse artillerie zijn al ruim dertig 
 jaar de veld- en luchtdoelartillerie samengevoegd. Door de 
 meest recente maatregelen zijn deze twee elementen nog 
 sterker met elkaar verweven geraakt.

2009 WAS eeN cruciAAL JAAr voor 
De reorGANiSATie vAN De FrANSe 
ArTiLLerie
Voor 2009 beschikte elke manoeuvrebrigade over een regi-
ment veldartillerie. Daarnaast waren binnen de artilleriebrigade 
(met het hoofdkwartier in Hagenau) zowel drie luchtdoelartille-
rieregimenten (54, 57 en 402 Régiment d’Artillerie (RA)) als de 
twee regimenten MLRS (1 en 12 RA) ondergebracht.

In de zomer van 2009 zijn 57 RA en 12 RA ontbonden, waarbij 
de vier luchtdoelbatterijen MISTRAL zijn overgedragen aan vier 
brigade artillerieregimenten. Tegelijkertijd werden een zestal 
brigade artillerieregimenten gereduceerd tot twee vuurmond-
batterijen van 8 stukken geschut.

In 2009 is daarmee een begin gemaakt met de nieuwe 
gemengde samenstelling van de Franse artillerieregimenten; 
bestaande uit twee vuurmondbatterijen van 8 stuks, een Mis-
tral luchtdoelbatterij en een brigade inlichtingenbatterij.

Tegelijkertijd werden de vuursteun coördinatie elementen 
(de voorwaartse waarnemers) omgebouwd tot “Fire Support 
Teams (FST)”. In de nieuwe organisatie zijn dertig FST voor-
zien, gebaseerd op één FST per gevechtsregiment (infanterie 
en cavalerie). De FST adviseert de manoeuvrecommandant 
over alle aspecten van de vuursteun. De batterijcommandant 
adviseert de regimentscommandant, de commandant van het 
waarnemersteam adviseert de compagniescommandant.

iN 2010 voND De TWeeDe FASe vAN 
De reorGANiSATie pLAATS
De artilleriebrigade werd in 2010 ontbonden; de resterende regi-
menten werden overgedragen aan andere eenheden. 54 RA 
(MISTRAL) en 1 RA (MLRS) werden ondergebracht bij de 7e pant-
serbrigade, en 402 RA (HAWK) werd toegevoegd aan het CFT te 
Lille. In datzelfde jaar nam de Franse minister van Defensie het 
besluit om tevens 402 RA te ontbinden en de invoering van de 
nieuwe generatie medium range luchtverdediging wapensysteem, 
de SAMP/T ASTER, over te dragen aan de luchtmacht. Zomer 
2012 is de reorganisatie van de Franse artillerie afgerond. 

Zes van de acht manoeuvrebrigades (met uitzondering van de 2 
pantserbrigades) zijn uitgerust  met een artillerieregiment van 3 of 
4 FST, 2 vuurmondbatterijen (getrokken geschut of de CAESAR), 
1 luchtdoelbatterij (Mistral) en 1 brigade inlichtingenbatterij (uit-
gerust met radar, uAV’s en elektronische opsporingsmiddelen). 

De twee pantserbrigades beschikken over speciale artillerieregi-
menten: de 7e pantserbrigade heeft een mortierregiment met drie 
120 mm mortierbatterijen, een MLRS regiment en een luchtdoelregi-
ment MISTRAL. Daarnaast beschikt de 2e pantserbrigade over een 
veldartillerieregiment met 4 vuurmondbatterijen à 8 stuks gemecha-
niseerd geschut. 

Tactiek & Techniek

Organisatie Frans Artillerie na 2010FST

Getrokken vuurmond TRF1, 155 mm
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De algehele ontwikkeling van de artillerie heeft in enkele jaren geleid 
tot: 
> reductie van het artilleriepersoneel, momenteel circa 6300 
 artilleristen voor de grond-grond en de grond-luchtsystemen;  
> reductie van het aantal kanonnen tot 128 schietbuizen;  
> integratie van de luchtverdediging in de manoeuvrebrigades;
 bredere inzetbaarheid van de artillerieofficieren, die 
 een gezamenlijke grond-grond en grond-lucht opleiding van 
 zes maanden krijgen alvorens te specialiseren op het gebied 
 van hun eerste plaatsing;
> multi-inzetbaarheid van de artillerieofficieren bij de ver-
 schillende soorten vuursteun, zoals grond-grond, lucht-
 grond en zee-grond, hetgeen resulteert in betere advisering 
 aan de manoeuvrecommandanten en tot de meest adequa-
 tevuursteun. 

Deze capaciteitsontwikkeling moet de komende jaren worden voortge-
zet, met name door het uitrusten van alle vuurmondbatterijen met het 
systeem CAESAR, de komst van 120 mm mortieren op een gepant-
serd chassis, de verbetering en vervanging van het materieel voor de 
voorwaartse waarneming, en de invoering van precisiemunitie voor de 
MLRS. 

Op materieelgebied is speciale aandacht vereist voor de ontwikkeling 
van munitie, in het bijzonder de invoering van antitank munitie BONuS 
en precisiemunitie voor de CAESAR (155 mm 52 kal.). 

Op het gebied van airspace management kan een landmachteenheid, 
dankzij het onlangs door de luchtdoelartillerie in gebruik genomen 
MARTHA systeem, in “real time” de luchtsituatie in zijn operatiegebied 
volgen. Coördinatie van de 3e dimensie is hiermee sterk verbeterd; inzet 
van helikopters, drones, veld- en luchtdoelartillerie kan zo beter op tac-
tisch niveau gedeconflicteerd worden. 

CAESAR 155mm Houwitser

De artillerie dient onder alle omstandigheden efficiënt te kunnen voldoen 
aan de leus van  de voormalige Franse commandant der landstrijd-
krachten, Generaal Irastorza: “GEEN STAP ZONDER VuuRSTEuN”!!

Ons wapen heeft in het tweede gedeelte van de vorige eeuw menig 
(schiet-)oefening gedraaid in een Frans oefengebied. Velen van ons 
hebben voetstappen achtergelaten op de harde rotsbodem van Can-
juers in Zuid-Frankrijk of in de plakkerige klei van de Champagne-
streek in Mourmelon en Suippes. Vooral het schietterrein van Suippes 
biedt de Nederlandse artillerie op relatief korte afstand goede moge-
lijkheden voor alternatieve invulling van haar schietseries ten opzichte 
van de SOB/SOMS periodes. Verandering van spijs doet immers 
eten! Voor zowel de vuurmondpelotons als de waarnemersgroepen 
is een (nieuw) schietterrein een goede, uitdagende aanvulling op de 
huidige O&T cyclus.Dit hoofdstuk zal zich echter niet richten op deze 
mogelijkheden. Enerzijds omdat momenteel niet actief wordt gezocht 
naar alternatieven van de SOB/SOMS periodes, anderzijds omdat 
de actuele ontwikkelingen voor Frans-Nederlandse samenwerking, 
ook op het gebied van de artillerie, in een andere richting lopen. Ook 
voor de Nederlandse artillerie geldt dat de Franse krijgsmacht kwan-
titatieve en kwalitatieve capaciteiten heeft die een prima aanvulling 
kunnen zijn op de huidige O&T systematiek van CLAS. Daar focust 
dit derde en laatste deel van het drieluik over de ontwikkelingen van 
de Franse landmacht zich op.

coörDiNATie vAN vuurSTeuN eN 
LuchTruiM op hooG NiveAu
Omdat de Franse landmacht beschikt over een tweetal moderne 
divisiestaven en een eigen corpsstaf, worden veel ketenoefenin-
gen georganiseerd. Oefeningen waar bijvoorbeeld de inlichtingen-, 
verbindings- of vuursteunketen vanaf corps tot en met brigade- of 
regimentsniveau wordt uitgerold en getraind. Een goed voorbeeld 
daarvan is FORTEL 2013, een gecombineerde FTX/CPX oefening 
waarin alle verschillende ketens van de staven geoefend worden in 
combinatie met eenheden te velde (inclusief LFX).

Een ander mooi voorbeeld is TOLL 2014; een interoperabiliteits-
oefening op het gebied van coördinatie van de derde dimensie. 
De coördinatie van het luchtruim is lange tijd een ondergeschoven 
kindje geweest binnen de Franse landmacht. Daarin is het niet 
uniek; het “Brigade Airspace Management Element (BAME)” van 
onze eigen brigades werd immers in het verleden vaak PM beoe-
fend! Sinds de operationele ervaringen in onder andere Afgha-
nistan is echter een opleving merkbaar in de interesse voor dit 
onderwerp. TOLL beoogt de afstemming van sensoren en wapen-
systemen én de deconflictie in de derde dimensie, het luchtruim, 
te beoefenen en te verbeteren. >
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DeeL 3
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Van Halteren is the leading supplier of training systems 

for Howitzer Crews in the world, having delivered training 

systems to more than 10 international customers. Driven 

by the need for better, safer and more cost e� ective 

training, Van Halteren has developed a mortar trainer in 

close cooperation with the Dutch Armed Forces.

The challenge of modern training is how to train the units to 

the highest pro� ciency while expending the least amount 

of resources. Live � ring training is expensive, dangerous, 

hazardous to the environment and most important, 

not done enough to achieve the desired skill level. Van 

Halterens’ MORSIM bridges gap between class room training 

and live � ring.

Key features

•  Bridging the gap between classroom training 

and live � ring

•  Available for calibers 60, 81 and 120 mm

•  Deployable in any location in the world because of 

container concept

•  Full training capabilities on all operational tasks

•  Ammunition drills (recognition, setting, etc.)

•  Direct and indirect fi ring modes

•  Failure modes, including misfi re drills

•  Team and Battery fi ring capabilities

•  After action review possibilities (video and data)

•  Simulated environment, including vision and sound

•  Including airco unit with heating
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The challenge of modern training is how to train the units to the 
highest proficiency while expending the least amount of resour-
ces. Live firing training is expensive, dangerous, hazardous to the 
environment and most important, not done enough to achieve the 
desired skill level. Van Halterens’ MORSIM bridges gap between 
class room training and live firing.
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• Failure modes, including misfi re drills
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Simulated 81 mm Mortar speci cation

•  Type: 81 mm

•  Elevation range: 700 – 1500 mils

•  Traverse range: +/- 750 mils

•  Firing frequency: 1 round every 3 seconds

Technical speci cation

•  Max number of consecutive rounds: 12

•  Ammunition Detection System: ARES

•  Link-up system for multiple simulators incorporated 

(enabling battery missions)

•  Link-up system for FOT-trainer incorporated: ACLASS

•  Dome type fl ame retardant

•  Certifi ed CC container (6058x2438x2591 mm3) 

top stowage only

•  Footprint while deployed: 6x5 m2 

•  Height while deployed: 5 m 

•  Max Power consumption 3.6 kW (230 VAC, 16 A)

•  Weight 5,000 kg

Additional data

•  Developed together with Royal Netherlands Army

•  Patent pending

•  Proven technology, as part of the Van Halteren Simulator 

family (>50 systems delivered worldwide)

•  Instructor Software in service in 4 countries
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Naast artillerie-eenheden nemen vanuit de Franse landmacht 
tevens elementen van de verkenningsbrigade en de helikopterre-
gimenten deel. Daarnaast participeren jachtvliegtuigen en lucht-
verdedigingseenheden van de luchtmacht en (luchtverdediging-) 
fregatten van de marine. De oefening gaat dus verder dan alleen 
vuursteuncoördinatie (coordination des appuis-feux); juist de 
coördinatie van de derde dimensie (coordination des intervenants 
dans la troisième dimension; I3D) wordt zo realistisch mogelijk 
behandeld! De oefening TOLL wordt normaliter één maal per 3 
jaar georganiseerd in de omgeving van oefenterrein Canjuers en 
duurt 3 weken. Het scenario is opgedeeld in drie fases (weken) 
en bestaat uit manoeuvregedeeltes en enkele schietmomenten. 
De eerste week staat in het teken van een amfibische operatie, 
waarbij tevens een joint (inclusief marine) luchtverdediging schiet-
serie wordt gehouden vanaf het eiland “Ile de Levant”. De tweede 
week behelst een grondoffensief richting Canjuers; de oefening 
wordt afgesloten met een LFX op het schietkamp. Omdat inter-
operabiliteit op het gebied van de derde dimensie per definitie een 
internationaal karakter heeft (het stopt immers niet bij de vakgren-
zen), wil de Franse krijgsmacht deze oefening internationaliseren 
en neemt zij een zeer open houding aan  voor participatie door 
buitenlandse eenheden. Naast Nederland hebben reeds meer-
dere NAVO landen, zoals Groot-Brittannië,  Duitsland en België, 
interesse getoond in toekomstige deelname aan deze Franse 
oefening. Het niveau van de oefening en de aangeboden oefen-
mogelijkheden zijn voor CLAS uniek en een zeer goede aan-
vulling op het bestaande O&T traject. Voor de ontwikkeling van 
het Joint Fires concept biedt de oefening TOLL bijvoorbeeld een 
kans 3D aspecten op brigadeniveau (met een brigade kernstaf) 
in een reëel scenario te trainen. Verder kunnen onderdelen 
van het toekomstige DGLC in een uitdagende omgeving hun 
kerntaken in verschillende tactische omstandigheden beoefe-
nen. Ten slotte biedt de oefening met vliegmogelijkheden voor 
uAV’s goede trainingsmogelijkheden voor elementen van het 
Joint ISTAR Commando. TOLL heeft naast interoperabiliteit als 
nevendoelstelling de afstemming van sensoren en vurende een-
heden; een ideale praktische oefenkans voor de modules en 
analisten van JISTARC!

NeDerLAND keNNiS eN ervAriNG 
op heT GeBieD vAN TAcp
Naast onze expertise op het gebied van C-IED en ISTAR is de 
Franse landmacht zeer geïnteresseerd in de Nederlandse trai-
ningopzet van de TACP teams. Frankrijk beschikt over een eigen 
FAC school in beheer bij de Franse luchtmacht, maar de ver-
volgtraining blijft vastlopen op het uitvoeren van puur techni-
sche controls. Vanuit het CFT wil men de tactische training van 
de FAC teams van de Franse landmacht verbeteren, zeker als 
voorbereiding van deze groepen voor de operationele missies 
zoals in Afghanistan. Vanaf zomer 2011 neemt een Frans TACP 
team structureel deel aan de Nederlandse oefening PuRPLE 
WINDMILL die 5 à 6 maal per jaar door één van de brigades 
(inclusief KMarns en KCT) van Staf CLAS wordt georganiseerd. 
Het scenario van deze oefening sluit prima aan bij de daad-
werkelijk inzet van de Franse teams binnen de ISAF missie. De 
Franse collega’s maken zo goed gebruik van de Nederlandse 
trainingsystematiek, leren van hun Nederlandse collega’s en 
perfectioneren de Engelse taalvaardigheid. Men keert altijd zeer 
tevreden, goed getraind en voorbereid terug naar de eenheid 

in Frankrijk! De deelname van een Franse TACP kost uiteraard 
runs voor Nederlandse FAC personeel. Dit wordt echter ruim-
schoots gecompenseerd met deelname aan de tweejaarlijkse 
FAC oefening SERPENTEX op het Franse eiland Corsica, en 
met structureel gebruik van FAC oefenmogelijkheden op het 
Franse “Centre d’Entraînement au Combat (CENTAC)” te Mailly-
le-Camp; het Franse equivalent van het Duitse GüZ Altmark. 
Indien binnen lopende oefeningen op het CENTAC de toege-
wezen CAS assets niet worden gebruikt door de oefenende 
eenheden, worden deze afgevangen door aanwezige TACP 
teams. Zo kan een Nederlandse TACP controls uitvoeren in een 
onbekende omgeving, met Franse vliegtuigen (Mirage 2000 en 
Rafale) en met vliegers die een Frans accent hebben. Een prima 
aanvulling op de huidige O&T. Daarnaast zal in december 2012 
een Nederlandse Firesupport Team deelnemen aan de oefening 
CERCES 2012 te Valloire in de Franse Alpen. Deze oefening 
betreft een jaarlijkse schietserie in het hooggebergte van de 
“27ème Brigade d’Infanterie de Montagne (27BIM)” en wordt 
gehouden in civiel terrein, gecoördineerd met de civiele autori-
teiten. De schietserie bestaat uit twee weken. De eerste week 
staat vooral in het teken van schietoefeningen door artillerie en 
mortieren, uitgevoerd door het “93ème Regiment d’Artillerie de 
Montagne (93RAM)”. De tweede week is een combinatie van 
vuur- en manoeuvre training, waarbij volgtijdelijk alle wapensys-
temen van de brigade hun schietoefeningen afwerken binnen 
een operationeel plan. 
De geografische en meteorologische omstandigheden in de 
Franse Alpen maken de schietserie uitdagend en zeer interes-
sant. Vooral de eerste schietweek met 93RAM levert zeer waar-
schijnlijk goede mogelijkheden op voor effectieve training. De 
Franse landmacht stelt echter wel hoge eisen aan deelnemers. 
Eenheden dienen specifiek getraind te zijn voor het hoogge-
bergte. Nederlandse deelname zal daarom zeer waarschijn-
lijk uit de hoek van de Luchtmobiele brigade, KMarns of KCT 
komen. Opleidingen en trainingen voor het opereren in hoog-
gebergte wordt binnen de Franse landmacht verzorgd door de 
“Groupement d’Aguerissement en Montagne (GAM)”. 
Voor het toekomstige vuursteun commando biedt de schiet-
serie CERCES tevens mogelijkheden voor een mortierpeloton 
120mm. Praktisch zijn er geen problemen met bijvoorbeeld de 
veiligheidsorganisatie, omdat de Franse landmacht hetzelfde 
wapensysteem gebruikt. Het zou een goede aanvulling zijn op 
deelname naast een FST. Wat dat betreft zijn er nog voldoende 
mogelijkheden voor verdere intensivering van de Frans-Neder-
landse samenwerking! 

AFSLuiTiNG 
Met dit artikel heb ik de lezer een beeld gegeven van de hui-
dige ontwikkelingen van de Franse landmacht, in het bijzonder 
van haar artillerieorganisatie. Duidelijk is dat er vele mogelijk-
heden zijn om de Frans-Nederlandse samenwerking te intensi-
veren. Dat geldt duidelijk ook op het gebied van de vuursteun 
en de luchtverdediging. Het Vuursteuncommando en het DGLC 
kunnen gebruik maken van Franse capaciteiten die een aanvul-
ling vormen op de huidige O&T systematiek. De deuren van de 
Franse landmacht staan open. Het is aan de Nederlandse artil-
lerie om via die deuren naar binnen te stappen en op enkele 
specifieke onderwerpen gebruik te maken van de geboden 
kansen! 
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‘THE CAPAbILITy GAP’ 
BiJ De cAvALerie

TekST  ///  MAJ erik Douze, hooFD FuNcTieGeBieD TANkeeNheDeN, 
   keNNiSceNTruM GroNDGeBoNDeN MANoeuvre - cAvALerie TANkeeNheDeN 
BeWerkT  ///  LkoL B.D. heNk vAN riJSSeN
BeeLD  ///  eLNT (r) B.D. Mr. erik ATTeMA

Op vrijdag 9 maart 2012 vond in het Officiersca-
sino te Soesterberg het jaarlijkse VOC Sympo-
sium plaats. Thema was hoe het gemis van de 
Leopard-2 gevechtstank binnen de Nederlandse 
krijgsmacht te compenseren. Onder leiding van 
de dagvoorzitter kolonel Gerard Koot werd het 
een bijzonder geslaagde en geanimeerde bij-
eenkomst. De vuursteun was vertegenwoordigd 
door de voorzitter van de VOA, bgen b.d. bart 
Rosengarten, als VIP-gast. Verder waren aanwe-
zig: maj Jacques die de beijer, die de bijdrage 
van de Artillerie aan de syndicaatdiscussies heeft 
voorbereid, en de werkgroep Artillerie heeft geleid 
met ondersteuning van lkol Peter Nieuwenhuis en 
lkol Tom van Lieshout.

‘chAThAM houSe ruLeS’
Hebben we wel een ‘capability gap’ ? Een kleine groep 

mensen is bezig geweest om inzicht te krijgen in welke 

tactische situaties onze troepen in toekomstige operatie-

gebieden problemen krijgen en hoe dit te compenseren 

door het gemis van een tankcapaciteit. TNO stelde voor 

een zogenaamde Concept Development and Assessment 

Game (CDAG) toe te passen om deze vraag te kunnen 

beantwoorden. Deze bijdrage beschrijft de uitvoering en 

uitkomsten van het symposium. Hierin gaf commandant 

landstrijdkrachten luitenant-generaal de Kruif zijn visie 

over de ‘capability gap’. De Belgische majoor Gert van 

Goethem gaf aan hoe België is omgegaan met de ophef-

fing van hun tankcapaciteit. Verschillende bedrijven kregen 

de kans om aan te geven hoe zij met hun product een 

bijdrage kunnen leveren aan het dichten van de ‘capability 

gap’. In de middag kregen de deelnemers aan het sympo-

sium de kans om zelf een klein deel van een CDAG uit te 

voeren als beeldvorming over een klein deel van het uitge-

voerde onderzoek.

vlnr lkol van Lieshout, maj de Beijer en lkol Nieuwenhuis

De DAG vAN heT SyMpoSiuM
Na een rustige opstart begon het symposium met een woord van 
welkom van de Wapenoudste der Cavalerie, Generaal-majoor 
b.d. Jhr de Jonge. Hij benadrukte het bijzondere aan de VOC: 
haar gemêleerde samenstelling van leden, waardoor een unieke 
inbedding in de Nederlandse samenleving wordt gerealiseerd. 
Hierna volgde een korte introductiefilm waarin het laatste schot 
van de Leopard-2A6 NLD was te zien. 

Vervolgens introduceerde hij luitenant-generaal De Kruif als 
eerste spreker op het symposium. Het verlies van de tank moet 
worden opgelost, maar dat hoeft niet perse met eigen middelen 
te gebeuren. Afgelopen operaties wijzen er al op waar we met 
internationale samenwerking toe in staat zijn. De rol van de tank 
is in verloop van de tijd geschoven naar die van ondersteuner 
van de infanterie waar de ‘gap’ dus zeker is te voelen. Binnen 
het militair vermogen zal in de conceptuele component het bere-
den optreden van de CV90 verbeteren en blijft Nederland trai-
nen met buitenlandse tankeenheden. In de fysieke component is 
een mogelijke oplossing te vinden binnen een bereik waarin we 
trainen met Duitse tanks en Duitse bemanningen (of met Duitse 
tanks met Nederlandse bemanningen?). Binnen de mentale 
component proberen we het verlies van de unieke omgang met 
tijd ruimte factoren dat tankers hebben te bewaren. De plaat-
sing van cavaleristen bij infanterie-eenheden is een maatregel 
die hierin past. Verder kun je je afvragen of het niet beter is om de 
verenigingen VIO en VOC samen te voegen tot één vereniging… 



SyNDicAATSWerk
Daarna gingen de syndicaten aan de slag met het volgende tac-
tische vraagstuk:

Een konvooi van 10 logistieke voertuigen moest over een afstand 
van 200 kilometer verplaatsen onder bescherming van een 
escorterende eenheid. Het scenario speelde zich af in de plaats 
GWERU in Afrika op het moment dat het konvooi na een twee-
honderd kilometer lange rit bijna op het eindpunt is aangekomen. 
Hoewel de ingeschatte dreiging van de S2 was gegeven, werd 
het konvooi toch verrast. Het werd niet alleen beschoten door 
draagbare anti-tank wapens, maar het stond ook op het punt te 
worden beschoten door een T-72 tank van de opponent vanuit 
een andere positie dan werd voorzien. 

De syndicaten die elk een wapensysteem vertegenwoordigden, 
konden door middel van het plannen van hun wapensystemen 
bekijken hoe ze het gemis van een tank konden opheffen. Het 
syndicaat dat de tanks vertegenwoordigde, moest zich beper-
ken tot alleen dit wapensysteem. Door de oplossingen van alle 
‘tankloze’ syndicaten te vergelijken met dat van het tanksyn-
dicaat, is er een indicatie waar problemen kunnen ontstaan of 
waar door middel van samenstellen van wapensystemen oplos-
singen kunnen worden gevonden voor de ‘capability gap’. Naast 
een beschrijving van het gedachte operationele optreden moest 
een inschatting worden gedaan over de volgende effecten of 
eindsituaties: vijandelijke dreigingen voor het konvooi zijn op tijd 
tegengegaan en de nevenschade is beperkt gebleven. >

Tactiek & Techniek

Concept Development & Assesment Game

Syndicaatswerk in Artillerie Werkgroep

BeLGië
Hierna werd majoor Gert van Goethem geïntroduceerd. België 
heeft een strategische keuze gemaakt als gevolg van gewijzigde 
omgevingen en nieuwe bedreigingen. De keuze is daarbij geval-
len op het voorkomen, tegengaan, beheersen en stabiliseren 
van conflicten in complexe omgevingen tegen een irreguliere 
opponent. Ook in niches opereren tegen een reguliere opponent 
(hoger geweldspectrum) in complexe omgevingen behoort tot 
hun toekomstige mogelijkheden. Daarbij staat destabilisatie en 
vernietiging van een opponent centraal. Een van de uitgangs-
punten is dat de compagnie de bouwsteen is, waar dat in Neder-
land de brigade is (redactie).

Hierop baseren de Belgen hun doctrine en materieelkeuze. In de 
basis zorgt het laagste niveau voor de taken ‘vinden en binden’. 
Dit zijn de groep, de sectie en het peloton. Hierbij heeft het 
peloton al wel de beschikking om zich te verweren tegen een 
sterkere (gepantserde) tegenstander. Op compagniesniveau zijn 
zwaardere middelen (‘slaan’) beschikbaar om een gevecht om te 
buigen naar winst. Daarnaast zijn aanvullende anti-tank effecten 
in de middelen van de compagnie gewaarborgd: anti-tank en 
middelen tegen infrastructuur en bunkers. De gevechtsafstan-
den van de middelen variëren van ongeveer 2500 meter tot korte 
afstanden van 400 meter. 

coNcepT DeveLopMeNT AND 
ASSeSMeNT GAMe (cDAG)
De korte introductie van het CDAG en het tactische scenario 
moesten de gasten in de ‘mindset’ zetten voor de middag. Maar 
niet voordat de aanwezige bedrijven uit de defensie industrie de 
kans hadden om elk in een 1 minute elevator pitch te vertellen 
welke toegevoegde waarde zij hebben bij het oplossen en/of 
verminderen van de uitdaging van de capability gap:

> Ilto > Peter Rooijmans - Diverse agentschappen waar  
 onder Sagem, Aeronvironment, Ruag en General Dynamics
> 2Connect-It > Joke Koek - Diverse bedrijven in portefeuille  
 op gebied van Satelite Communication Solutions
> Panasonic > Pierre van Zon - Panasonic Toughbooks, Grote  
 wereldwijde producent van ruggedized laptops
> Rheinmetall > Harold Raben - Rheinmetall Nederland /
 Rheinmetall MAN Military Vehicles - Bekend van o.a. de   
 Boxer, Fuchs, Kodiak
> Immarsat > Jos Moens - Vital communications anywhere   
 on earth
> Toshiba Information Systems benelux > Paul Ranft - Lea  
 ding in innovation waar het laptops en tablets betreft 
> Heijmans Communicatie & beveiliging > Anthony Elbers - 
 Een aparte business unit voor integrale (infrastructurele)   
 security oplossingen
> SkyDEC Group > Aad van Gils - Gespecialiseerd in mobile  
 communicatie systemen
> Goliath-Hollinda > Jan Coenraads - Diverse agentschapen 
 waaronder Iveco, BAE Systems Hägglunds producent van
 de CV90
> Daarnaast nog Van Halteren Defence en Vonk, KMW en   
 NCIM GROuP, Orlaco en Selecsys 
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TANkS 
Vijandelijke dreigingen op tijd tegengaan kan redelijk tot goed 
door goede ‘situational awareness’ (mits goede verkennings-
middelen aanwezig zijn). Daarnaast is de tank een zeer dominant 
middel dat door zijn uitstraling ook een pacifiërende werking 
heeft. Nevenschade zal in vergelijking met de andere wapensys-
temen beperkt blijven.

pANTSeriNFANTerie
Gebruik van het anti-tankwapen Gill, dat uitgestegen wordt inge-
zet, was in dit scenario niet aantrekkelijk. Vijandelijke dreigingen 
op tijd tegengaan kan redelijk tot goed ter voorkoming van het 2e 
en 3e tankschot door middel van vinden en binden, mits goede 
verkenningsmiddelen aanwezig zijn. 

GevechTSheLikopTerS
Met behulp van moderne doelaanwijzingsmiddelen kunnen de 
wapens zeer  nauwkeurig worden ingezet maar de beschikbaar-
heid van de AH-64 Apache is van beperkte duur. Een goede 
planning is daarom nodig om gedurende een bepaalde blok-
tijd het wapen tot beschikking te krijgen. De wapeninzet wordt 
verplicht gecoördineerd door een forward air controller. Na een 
kritische vraag van C-OTCMan kwam aan de orde dat de capa-
citeit van twee AH-64’s wordt gehalveerd indien zij zelf worden 
bedreigd door Surface to Air Missiles.

ArTiLLerie
Inzet van de Pantserhouwitser met conventionele munitie in 
de stad GWERu leidt tot mogelijke nevenschade (collateral 
damage). De pantserhouwitser heeft daarnaast de mogelijkheid 
om rook te verschieten, waardoor het zicht van de opponent 
wordt ontnomen. Inzet van vuursteun kost reactietijd en coör-
dinatie (o.a. met de derde dimensie), waardoor een goede plan-
ning vooraf en de beschikbaarheid van adequate inlichtingen 
(bijv. d.m.v. een uAV) een absolute voorwaarde zijn. In deze case 
wordt nogmaals onderstreept dat het (hebben en) verkrijgen van 
eindgeleide, precisie munitie een absolute must is.

GeNie
Een gedegen route verkenning had misschien uitgewezen dat de 
route door de stad eigenlijk niet had moeten worden genomen. 
Verder kan de genie in het kader van mobiliteit het konvooi assis-
teren met een brugleggende tank of een genietank. In het kader 
van contra-mobiliteit zou moeten worden gekeken naar het hin-
deren van de wapens van de tegenstander. Een oplossing in de 
taak bescherming is het in de schootslijn van de tegenstander 
duwen van een bus of iets dergelijks. Een ballistische airbag is 
misschien wel helemaal geen gek idee. 

TNo oNDerzoek
Afsluitend werd de huidige status van het formele onderzoek 
toegelicht door lkol Huub Klein Schaarsberg. Met het wegvallen 
van de Leopard-2A6 ontstaat er een ‘capability gap’ die andere 

systemen grotendeels, maar niet geheel, kunnen opvangen. Als 
er echter in een operatie behoefte is aan gevechtstanks dan kan 
Nederland daarin niet meer voorzien. uit het onderzoek is helder 
geworden dat ieder systeem zijn eigen voor- en nadelen heeft 
waarbij de kracht in de combinatie van de systemen zit. Haal je 
één element weg dan kun je het effect vaak nog wel bereiken, 
maar gaat dat ten koste van aspecten als tijdigheid en precisie. 
uiteindelijk komt dit neer op operationele risico’s te velde door-
dat eenheden, denk aan pelotons of teams, meer dan in het ver-
leden afhankelijk worden van effectbrengers waar zij niet direct 
de beschikking over hebben. Informatie over het operatiegebied, 
de middelen en de intentie van een tegenstander is daarmee in 
belang gestegen. Als deze tegenstander dan ook nog beschikt 
over tanks worden de problemen alleen nog maar groter. Om 
effectief te kunnen opereren is een gesloten sensor to shooter 
keten en de gehele C2 of zo u wil, de C4I keten, essentieel.

Weten wat de mogelijkheden, maar zeker ook de onmogelijk-
heden zijn van de diverse systemen is daarbij essentieel. Een 
gevechtsheli is een formidabel middel dat in staat is om plaatselijk 
en tijdelijk overwicht te verkrijgen. De crux zit ‘m echter in plaat-
selijk en tijdelijk. Daarbij komt dat een enkele Hellfire raket toch 
de waarde vertegenwoordigt van enkele middenklasse auto’s bij 
elkaar. Hetzelfde is trouwens van toepassing voor de Gill-antitank 
raket, nog los van de constatering dat een anti-tankschutter ten 
eerste kwetsbaar is en ten tweede moet uitstijgen voordat een 
schot kan worden afgegeven. Een kanonschot is dan toch een 
stuk goedkoper en een tank veel mobieler. Ons nieuwe infante-
riegevechtsvoertuig is eigenlijk overal ‘king of the hill’ maar is niet 
ontworpen met als doel zelfstandig de confrontatie te zoeken met 
vijandelijke tanks. 

Al met al heeft ieder systeem zijn eigen sterke en zwakke punten. 
De kracht zit ‘m nog steeds in het zoeken van de goede combi-
natie van middelen. Om te zorgen dat een commandant tijdens 
inzet een uAV, een tank, heli of welk middel dan ook, kan inzetten 
is het natuurlijk essentieel dat deze commandant over de kennis 
en ervaring beschikt om dat te kunnen doen. Dat betekent dus 
integratie van al deze middelen in opleiding en training. Maar het 
betekent ook dat al deze middelen naadloos met elkaar moeten 
kunnen ‘praten’. Hoewel nieuwe investeringen hier goed rekening 
mee houden is de conclusie toch dat hier echt nog wel ruimte voor 
verbetering is. Zowel nationaal als in internationaal verband. Meer 
dan ooit zal de laagste eenheidscommandant moeten kunnen 
werken in internationaal verband en effecten kunnen aansturen 
die in het verleden op brigadeniveau of hooguit bataljonsniveau 
beschikbaar waren. 

AFSLuiTiNG
Inhoudelijk een sterk symposium, maar de verzorging om het sym-
posium heen was ook heel goed. De dag werd afgesloten door 
generaal-majoor b.d. Jhr de Jonge met een dankwoord aan ver-
schillende personen die deze dag hadden mogelijk gemaakt.  

Hieronder volgt een korte samenvatting 
van de belangrijkste constateringen van de 

diverse syndicaten. 
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Tactiek & Techniek

Artilleristen op uitnodiging
bij 105 Brugcompagnie
Op 30 maart jl. bracht een aantal actieve en reserve officieren van het Wapen der Artillerie een bezoek 
aan 105 brugcompagnie in Vught. Zij waren daar uitgenodigd voor een kennismakingsdag door C-105 
brugcompagnie, de majoor Joost Michielsen. De aanleiding was dat na een gefaseerde verhuizing 
vanuit Wezep, sinds oktober 2011, het Defensieterrein aan het Engelense Gat op de grens tussen Hedel 
en ’s-Hertogenbosch de nieuwe thuishaven is voor 105 brugcie. 

ToeLichTiNG uiTNoDiGiNG
Tijdens de rondleiding trachten we u een reëel beeld te geven 
van onze belangrijkste werkzaamheden en willen we u laten zien 
wat wij voor u kunnen betekenen in het kader van Nationale Ope-
raties en steunverleningen. Wij nemen u mee in de wereld van de 
militaire (nood)bruggenbouw aan de hand van enkele demo’s uit 
de praktijk. uiteraard stellen we ook graag ons professioneel, 
deskundig en enthousiast personeel aan u voor.

Opvallend is dat veel artillerie officieren (actief en reserve) actief 
zijn in op het gebied van nationale operaties en een functie 
hebben als Officier VeiligheidsRegio (OVR) in een van de 25 Veilig-
heidsregio’s in Nederland. Overigens is dat niet zo verwonderlijk 
gezien het steeds kleiner worden van ons wapen. Zij hebben dan 
met name de functie als liaison officier tussen defensie en het 
civiele bestuur. Op deze dag waren dan ook veel artillerie officie-
ren aanwezig.

overzichT orGANiSATie eN 
opDrAchT vAN 105 BruGcie: 
Het belangrijkste van 105 brugcompagnie zijn de 2 brugpelotons 
en het duikerpeloton. Samen met de bruggenschool is 105 brug-
compagnie de kennispool binnen defensie op het gebied van 
bruggen en inzet in, op en rond het water. 

BruGpeLoToN 
Het brugpeloton is snel inzetbaar over de weg of op het water. 
Opdrachten die het brugpeloton kan uitvoeren zijn: Brugslag (vouw-
brug – 90 meter); Het uitbrengen van vlotten;

Het uitvoeren van wegverbetering; Het vervoeren van mensen d.m.v. 
rubberboten; Het bouwen van bruggen (Bailey, MGB, enz.), Het leve-
ren van waterpompcapaciteit en tenslotte het leveren van construc-
tiecapaciteit. 

 

DuikerpeLoToN 
Het duikerpeloton is snel inzetbaar over de weg of op het water. In 
combinatie met de vlotten van 105 Brugcompagnie kunnen in alle 
binnenwater langdurige (decompressie) duiken uitgevoerd worden. 
Opdrachten die het duikerpeloton kan uitvoeren zijn: Inspecties 
van en (nood)reparaties aan civiele kunstwerken; Diverse con-
structiewerkzaamheden, zoals lassen, snijden, betontechniek, 
hout- en staalconstructies; Zoekopdrachten naar vermiste voor-
werpen en/of personen, in samenwerking met bijvoorbeeld politie 
andere overheidsdiensten; Leveren van veiligheidspersoneel bij 
activiteiten op het water en indien nodig uitvoeren van reddings-
operaties; Berging van objecten van diverse groottes. 

Aanwezige officieren artillerie, v.l.n.r. Lkol (R) Jan Kreuger, Maj (R) Nor-
bert van der Leegte en Maj (R) Jack Bergman, Lkol (R) jan Kreuger werkt 
als officier beleidsteam (OBT).

TekST ///  LkoL B.D. heNk vAN riJSSeN
BeeLD ///  eLNT (r) B.D. Mr. erik ATTeMA
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Artillerie monument 'voor onze gevallen
wapen broeders'

“Zo was Het 
Zestig jaar
geleden”
JuLi 1952 4e JAArGAN No. 4
Wanneer wij thans wederom met een enkel woord uw aandacht 
vragen voor ons Artillerie-Monument, dan doen wij dit met des 
te meer genoegen, omdat wij deze keer niet alleen iets hebben 
te vertellen, doch u bovendien een afbeelding kunnen laten zien 

van het toekomstige Artillerie-Monument. De keuze is gevallen 
op het ontwerp ingezonden door de reserve-majoor W. A. H. C. 
Boellaard, die wij ook gaarne vanaf deze plaats onze hartelijke 
gelukwensen aanbieden met dit succes.

SepTeMBer 1952 4e JAArGAN No. 5 
Opgebouwd werk verrichten is altijd prettig. Het is dubbel aan-
genaam, indien men telkens weer zichtbare vooruitgang bij dit 
werk kan constateren. Zo is het ook met ons Artillerie-Monument. 
Sinds ons verslag in het Juli-nummer, toen wij u een overzicht 
mochten geven van de stand der voorbereidende werkzaamhe-

den zijn we weer een belangrijke stap verder gekomen.Wat het 
monument zelf betreft, waarvan wij u thans een foto, genomen 
van een aquarel, kunnen geven, was het meer detailwerk, als het 
vaststellen van de vereiste steensoorten, besprekingen met de 
beeldhouwer over een emblemen enz.
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NoveMBer 1952 4e JAArGAN No. 6
In het September-nummer van Sinte Barbara vermeldden wij dat, 
indien Z.E. de Minister van Oorlog toestemming zal hebben ver-
leend voor de bouw van het Artillerie-Monument in de Legerplaats 
bij Oldebroek, de bouw een kleine wijziging in het wegennet aldaar 
met zich mede zal brengen. Dank zij de welwillende medewerking 
van de Eerstaanwezend Ingenieur in Zwolle, de majoor ir van Ket-
wich, zijn wij thans in de gelegenheid een schetsje op te nemen, 
waarin zowel de toekomstige plaats van het Monument als de wijzi-
ging van het wegennet in de Legerplaats zijn aangegeven. Omtrent

het Artillerie-Monument zelf valt geen nieuws te vermelden. Ook in 
de afgelopen periode heeft het werk zich beperkt tot details. Neen, 
wat het Monument zelf betreft zijn er geen bijzondere moeilijkhe-
den meer en indien de toestemming tot bouwen afkomt, zou direct 
met de bouw kunnen worden begonnen, teminste… als onze ver-
loting slaagt!? Deze verloting is helaas nog een onzekere factor. 
Zoals u weet moeten er 15000 loten verkocht worden, wil het nog 
ontbrekende geld bijeen komen. Tot nu toe zijn er ongeveer 10.000 
loten verkocht of voor verdere verkoop uitgegeven. 
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NeDerLANDS
ArTiLLerie MuSeuM

www.nederlandsartilleriemuseum.nl

ADreS & opeNiNGSTiJDeN

Eperweg 149, 8084 HE ‘t Harde /// tel. 

0525-657310 /// fax 0525-657311

Website: www.nederlandsartilleriemuseum.nl

Email: NAM.artillerie.museum@mindef.nl

Bezoektijden:

 dinsdag t/m vrijdag 13.30 tot

 17.00 uur en op afspraak.

40 /// Sinte Barbara

TekST /// LkoL ArT B.D. F.T. DürST BriTT
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NAM tentoonstellingsgebouwen in lommerrijke omgeving
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www.nederlandsartilleriemuseum.nl

 

in maart is het NAM dankzij de 
opmerkzaamheid en bemiddeling 
van aooi art b.d. J. van der Steen 

in het bezit gekomen van een 
originele kNiL karabijn en een 

replica van de bijbehorende bajo-
net. Gebruikmakend van infor-

matie uit het boek ‘Nederlandse 
vuurwapens kNiL en Militaire 
Luchtvaart 1897-1942’ geeft hij 
het unieke karakter aan van dit 

handvuurwapen dat bij de kNiL-
artillerie anno 1900 is ingevoerd.

hiSTorie
Aanvankelijk zou uitsluitend de cavalerie uitgerust worden met 
een karabijn. De rest van het leger werd uitgerust met het geweer 
M 95. Echter het geweer was niet geschikt voor de inlandse troe-
pen en er werden tussen 1898 en WOII vijf verschillende karabijn 
modellen ingevoerd. De onderlinge verschillen betroffen voorna-
melijk de draagwijze van het wapen (over de schouder of rug) en, 
indien aanwezig, het model en bevestigingswijze van de bajonet. 
Opmerkelijk verschil tussen geweer en karabijn was de gebogen 
grendelarm bij de karabijn.

In 1904 werd de Artilleriekarabijn ingevoerd. Echter vanwege 
onrust in de archipel (1905) werden deze karabijnen onmiddel-
lijk aan de Marechaussee (snelle inzetbare mobiel colonnes 
van de Infanterie) uitgereikt. Deze Artillerie karabijn is ontstaan 
uit een proefserie karabijnen in 1902 ten behoeve voor een 
nieuw legeronderdeel; de Afdeling Militaire Wielrijders. In 
tegenstelling tot de Cavaleriekarabijn was er wel de behoefte 
om de karabijn M95 Wiel te voorzien van een bajonet. Deze 
bajonetten beschikten niet over houten grepen en werd met 
een verende pal onder de bovenband vastgezet. De karabijn 
werd op de rug gedragen en beschikte dus over kordonbeugels 
aan de zijkant van de lade. Hoewel deze karabijn goed voldeed 
werd ze niet ingevoerd bij de Wielrijders. In 1904 bestond 
behoefte om de Vestingartillerie, i.p.v. met de sabel, uit te 
rusten met een karabijn. >

Karabijn M95 artillerie en KNIL bajonet no 4

KARABIJN M95 KNIL-ARTILLERIE
TekST /// Aooi ArT B.D. J.e. vAN Der STeeN

uNIEKE 

 Geschiedenis & Traditie
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- Dhr. G. Kreeft: 2x wapenschild

- Maj (R) art b.d. P. Slump: 2 boekjes “De
 Wervelwind: Lezen en doorgeven” (no.1,
 april 1942 en no.2 mei 1942) en een legiti-
 matiebewijs B.P. Adema

- Dhr. H. Kassel: een koppel en een veldfles

- Mw. J.M. Monsma-Molenmaker: een foto 
 LbO, een menukaart, een menukaart 
 (korpsmaaltijd 19-11-1948), een boekje 
 “Artillerietraining” en een VS-1350 (Hand-
 boek voor de soldaat)

- Kap art b.d. P.C. Mous: een geel-zwarte 
 vuurvlag

- Dhr. T. Holtrop: diverse foto’s en
 documenten,
 een asbak (2 RVA), een sjerp en een
 penning/ medaille

- Dhr. T. Peterse: een asbak

- Kap art b.d. N. Huls: diverse uniformstuk-
 ken en documentatie

- Museum Regiment Stootroepen: een zak 
 boekje (F.J. Kool)

- Kol art b.d. P.W. Gorissen: diverse tegeltje,  
 een VS 2-1352, een gamel, een broekriem 
 en Een zinken waterfles

- Maj art b.d. A. van Drecht: twee zakboek-
 jes, een CT, een overjas, knopen en rang-
 onder-scheidingstekens, een boek Artil-
 lerievuur in de Tropen en 2x plaquette 
 Reünie Officieren Depot Artillerie Ossend-
 recht, 17-11-1995)

- Dhr. C. Klein: diverse boeken en tijdschriften

- Royal Air Force Assosiation: een prent 
 “The Gallop”

- Kap art b.d. W.A. Verduyn Lunel: een jas 
 GkT, een tegel 25 jaar 19Afdva

- Lgen art b.d. C.J. Dijkstra: een tegel
 Barbaradiner 1960

- 

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

Alle schenkers worden bij deze nogmaals hartelijk bedankt voor hun bijdrage om het Artilleristisch erfgoed te completeren. Heeft u nog voorwer-
pen en/of documentatie met een relatie naar Defensie en in het bijzonder naar de Artillerie en waarvan u afstand wenst te doen? In dat geval even 
bellen met 0525-657310 of e-mail nam.artillerie.museum@mindef.nl voor een afspraak om het af te leveren in ’t Harde of om het op te laten halen.

 Geschiedenis & Traditie

De karabijn M95 Artillerie verschilde slechts van de karabijn 
M95 Wiel in de plaatsing van de kordonbeugels. Bij de Artillerie 
kwamen zij onder de lade om zo de Karabijn over de schouder 
te dragen. In 1905 kwam de eerste zending binnen van karabij-
nen M95 Artillerie samen met zijn unieke bajonet No 4 van uit 
een Oostenrijkse levering. Echter werd deze levering uitgereikt 
aan de Mobiele Colonnes van de Infanterie bij Atjeh. Naast de 
karabijn waren militairen van dit onderdeel tevens bewapend 
met de Marechausseesabel (klewang). Daarom werd de bajo-
net niet uitgereikt; dus de bovenband met verende pal van de 
karabijn verwijderd en werd de karabijn voorzien van een zgn. 
lichte kolfplaat.

Pas in 1912 kreeg de Artillerie haar karabijn terug nadat er dui-
zenden Marechaussee karabijnen geleverd waren. Aan de kara-
bijn M95 Artillerie werd de bovenband met verende pal weer 
terug geplaatst bleef de kolfplaat behouden. Vanwege de unieke 
bajonet en zijn bevestigingsmethode is de Artillerie karabijn 
de meest opvallende onder de karabijnen van het KNIL. Deze 
karabijn is tot 1938 onveranderd in gebruik geweest om daarna 
afgevoerd te worden om te worden gemodificeerd tot Karabijn 
Marechaussee. Omdat slechts een paar duizend karabijnen 
M95 Artillerie zijn geproduceerd die na 1938 gemodificeerd 
zijn, behoort deze karabijn met zijn bajonet tegenwoordig tot de 
zeldzaamste modellen!

Technische bijzonderheden:
KNIL karabijn M95 Artillerie: wapennummer 2928A Hem-
brug 1919.
Loop vervangen en in 1936 weer in gebruik genomen (over-
matige slijtage). In 1989 is het wapen in Duitsland (wettelijke 
eis voor ingevoerde wapens) bij een proefbank met over-
druk beschoten. Aan de linkerzijde van de kamer staan nitro 
keurstempels met het registratienummer 4341 (bij vizier) 
Aan de rechterzijde van de kamer staat het kaliber 6,5 x 53 
R door de proefbank ingeslagen.

KNIL bajonet No 4: Hembrug behorende bij KNIL karabijn 
M95 Artillerie
2 -A. 1 Hw 26: 2e batterij 1 Afdeling Houwitsers, wapen-
nummer 26

KNIL karabijn M95 Artillerie: ingevoerd in 1904 echter pas 
in gebruik genomen bij Vesting- Berg- en Veldartillerie van 
1912-1938. Na 1938 geleidelijk opgevolgd door de karabijn 
Marechaussee.
Stelsel: Mannlicher. Fabrikant: Österreichische Waffen 
Geselschaft/ Artillerie Inrichting Hembrug. Werking: 5 schots 
repeteer met grendelsluiting. Kaliber: 6,5 x 53R. Lengte: 
0,941m. Gewicht: 3,19kg. Lengte bajonet No 4: 0,336m.

uit de nalatenschap van lkol art b.d. F.A.L. 
Stuyver: een DT compleet, een cane (hout, 
PC 1953-54 cadettenbataljon KMA), een 
plunjezak met diverse kleding- en uitrus-
tingstukken, diverse ingelijste prenten (The 
greatest killer, ‘De lotgevallen van FAL 
Stuyver’ (19 Afdva), ‘Artillerie schept orde’, 
laatste schot FAL Stuyver), een houten 
Barbarabeeld (afscheid Lka okt 1979) 
en aardewerk Barbaraplaquette, diverse 
herinneringsborden en afscheidscadeaus 
(o.a. IGK en HQ Northag, 19 Afdva), een 
granaatscherf laatste schot 108 Afdva 
met M110A3 (5-12-1991), drie zakjes met 
emblemen, onderscheidingstekens en 
knopen, reversinsige BS), diverse onder-
deelschilden en herinneringstegels, diverse 
cadettenalmanakken, documenten, kaarten 
en foto’s NAMF en NOTHAG), zeven car-
toons.
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Enkele edities geleden van Sinte Barbara stond de vraag gesteld 
waar een bepaalde foto was gemaakt, en waarvan vermoed 
werd dat het Kustartillerie betrof. Dankzij de naspeuringen 
van lkol art H. Molman is niet alleen de locatie herkend maar 
ook de eenheid en de tijdsperiode. Hij stuurde de bijgevoegde 
foto’s en tekst. “Deze foto is gemaakt op de Artilleriekazerne 
(later Oranje- Nassaukazerne) aan de Sarphatistraat te Amster-
dam. Deze foto dateert van omstreeks 1900. Vestingartilleristen 
dragen de kepie model 1873 als ook de sjako model 1865.”

Op de publicatie van nieuwe namen die in aanmerking komen 
voor opname op de gedenkramen in de Officierscantine in de 
Sinte Barbara 64.1, is nog geen reactie gekomen en evenmin op 
de oproep naar informatie over (aspirant) artillerieofficieren t.b.v. 
het boek ‘De Reserve-officier der Artillerie’. 

Inmiddels zijn er mede bij het doorspitten van de registratiekaar-
ten van de Japanse interneringskampen nog vier artillerieofficie-
ren gevonden die als gevolg van het oorlogsgeweld om het leven 
zijn gekomen. Dat betreft:
- Res off art J. Mulder diende in de meidagen 1940 bij III-14 RA  
 en is omgekomen bij verzetswerk op 13-7-1944 in Den Haag;
- Res off vlieger 1e klas A.W.C. Den Ouden is van
 artilleriepromotie 1926 en is omgekomen op 13-11-1940 bij 
 een vliegtuig ongeluk te Soerabaja;
- Vdg lua J. de Vries, diende bij de Anti-aircraft van Fort Piring 
 (KNIL) en is op 24-6-1944 overleden tijdens een zeetransport  
 a/b Tamahoko Maru bij Goto (nabij Nagasaki, Japan);
- Kap art tit W. van der Belt, diende bij het KNIL als geweermaker 
 en is op 3-7-1944 omgekomen in het interneringskamp te Tjimahi.

In de Wapentraditieraad Artillerie is voorgesteld de opname in de 
ramen (of een alternatieve vermelding) van de na 2008 ontdekte 
10 (aspirant) artillerieofficieren, uit te voeren in het kader van de 
65e verjaardag van de VOA in 2013.

Kustartillerie?

i INFORMATIE 
GEZOCHT 
&GEVONDEN 
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3 ARTILLERIE 
ATTENTIE

Vestingartillerie Amsterdam ca. 1900

2WE WILL
REMEMBER
THEM...

Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde worden diverse artilleristi-
sche 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. 



Indruk van de Artillerie Static Show tijdens de Landmachtdagen 2012

Verenigingsnieuws /// Aankondiging

Op 3 oktober aanstaande zal op het Artillerie Schiet 
Kamp (ASK) op de Legerplaats bij Oldebroek (LbO) 
het vuursteun symposium 2012 plaatsvinden. Dit sym-

posium zal georganiseerd worden door het OTCVUST in samen-
werking met het DGLC, de VOA, de VOOA en de AVA.

De doelstelling ervan is eenieder die actief is binnen het werk-
gebied vuursteun en luchtverdediging een informatieve dag te 
bezorgen. Daarnaast zullen delegaties van brigades maar ook 

van marine en luchtmacht geïnformeerd worden over de moge-
lijkheden en het optreden van grondgebonden vuursteun en 
luchtverdediging in de nabije toekomst.

De project organisatie stelt zich ten doel om deelnemers aan 
het symposium een afwisselend programma te bieden waarin 
zowel actieven als post-actieven zijn/haar kennis kunnen verrij-
ken, binnen een gezellig en sociaal kader, voor alle rangen. 

Vuursteun 
symposium & stAtic 
show op 3 okt. 2012
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Ochtenddeel: - Lezingen met als centraal thema ‘Joint  
    Fires’ en ‘Operationeel Concept DGLC’
  

- Locatie: Filmzaal op de Lkol Tonnetkazerne te ’t Harde
- Deelnemers: Speciaal genodigden en Delegaties,   
 Officieren en Onderofficieren, werkzaam in de 
 vakgebieden Vuursteun en Luchtverdediging

Middagdeel: - Static Show (thema-gericht) op 
    het ASK/LbO, met mogelijke Life Firing
    op het ASK

- Deelname defensie industrie aan Static Show
-  Deelnemers: alle deelnemers van het ochtendeel,
 aangevuld met korporaals, kanonniers en rijders

Op termijn wordt via diverse media zoals Sinte Barbara en 
VOA website meer informatie over het vuursteun symposium 
& static show verspreid. 

Wilt u zich alvast richten tot de projectorganisatie, dan kunt u 
contact opnemen met de majoor Aart Hoogendoorn, tel: 0525 - 
657565, E-mail: A.Hoogendoorn.04@mindef.nl

   Lunch op het ASK/LbO 

het (Voorlopige) progrAmmA ziet er Als Volgt uit:
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In nauwe samenwerking met alle Operationele Artillerie- en 
Luchtdoelartillerie-eenheden, de Wapenoudste der Artillerie, 
de Vereniging Officieren der Artillerie organiseren wij zaterdag 

13 oktober het Galafeest 2012 op de legerplaats te Oldebroek. 

Gaarne nodigen wij u en uw partner, inclusief mogelijke introducés, 
uit voor het jaarlijkse galafeest met als thema walking dinner & 
dance. De afgelopen jaren is het galafeest als zeer geslaagd betiteld. 

Als organiserend comité zijn we ervan overtuigd dat wij ook dit 
jaar eenieder zullen kunnen boeien. U zult genieten van zowel de 
heerlijke maaltijd als de muzikale omlijsting. Vanaf 19:00 uur is de 
ontvangst en om 20:00 uur vangen wij aan met het feest, dat tot 
in de vroege uurtjes zal voortduren. U treft naast uw collegae ook 
oud-collegae die Defensie hebben verlaten. Misschien raakt u in 

gesprek en worden ervaringen gedeeld. Zie het als een kans om 
eens vrijblijvend te sparren in de eigen vertrouwde omgeving.

We hopen net als vorig jaar u weer welkom te mogen heten, 
Uw organiserende comité 

wilt u reAgeren of reeds inschrijVen? 
Mail naar galafeest2012@hotmail.com of bel met Kap D. Derwisinski, 
Tel: 06-46078879 U ontvangt dan een inschrijfformulier. 

Opgeven kan  ook via de bijgevoegde antwoordkaart!
Meer info volgt via: www.voaweb.nl en de Sinte Barbara 64.3.

Let op: Sluitingsdatum 21 september 2012, maximaal plaats voor 
250 gasten… toelating op volgorde van inschrijving! 

galafeest
officieren Artillerie 2012

Verenigingsnieuws /// Aankondiging
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Gasten van het VOA Galafeest 2011
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geslaagde jaarvergadering
VoA in Amersfoort

Na de opening door de dagvoorzitter kol b.d. Roel Hoks-
bergen, voorzitter van de Afdeling Utrecht en Noord-
Holland, was er een verplaatsing binnendoor naar de 

vergaderzaal alwaar om klokke twee de ALV-VOA kon aanvan-
gen. De vergadering werd geopend met een hamerslag door 
de voorzitter had hij de volgende (belangrijkste) mededelingen.  
Allereerst een welkom aan eenieder die aanwezig was, er waren 
86 deelnemers aangemeld. Een speciaal welkom aan de Wapen-
Oudste Artillerie (WOA), Lgen A.H.M van Loon en het erelid Bgen 
b.d. dr. B. Bouman. Vervolgens een opsomming van de in het 
afgelopen jaar ontvallen Leden, gevolgd door een ogenblik van 
stilte.

Vervolgens nam de WOA het woord met een korte beschou-
wing over de reorganisatie bij de Artillerie. Kernwoorden van zijn 
betoog waren: Internationale Samenwerking en smart Defence. 
We hebben nog 18 pantserhouwitsers en 90 man stuksbedie-
ning, die ook nog de mortieren kunnen bedienen. Ook bij de 
GLVD blijven er nog maar twee batterijen over nl. een Patriot 

batterij en een batterij met de overige middelen. Vervolgens de 
traditievragen: Hoe gaan we verder met de twee standaarden 
van de veld- en rijdende artillerie en hoe verder met het vaandel 
van de luchtdoelartillerie in de nieuwe samenstelling. Tenslotte 
was zijn statement dat het grootste kapitaal van de vuursteun 
nu zit in de officieren, die ingedeeld zijn bij het eindpunt van de 
kogelbaan, in de zogenaamde Joint Fire Support teams.

Daarna hernam de voorzitter weer het woord, waarbij hij de 
oprichting van de nieuwe (beroeps) afdelingen van de VOA 
onder de aandacht bracht, een op de Knobbel en een op de 
Peel. Daarnaast de gestage groei van het aantal nieuwe leden, 
dit jaar reeds 33 aanmeldingen. De balans van afgelopen jaar 
was: overleden 17, opgezegd 16 en 68 nieuwe leden, leidend 
tot een positief saldo van 35. Tenslotte vroeg hij aandacht voor 
de twee komende, grote evenementen, nl. het Vuursteunsym-
posium op 3 oktober en het Galafeest Officieren Artillerie op 
zaterdag 13 oktober. Direct daarna werden in rap tempo de 
agendapunten afgewerkt zoals; het jaarverslag over 2011, het 

Het was weer eens wat anders om de Algemene Ledenvergadering van 
de VOA te houden in het Dierenpark Amersfoort. De locatie was makke-
lijk te vinden (ANWB-borden) ondanks alle wegwerkzaamheden rondom 
Amersfoort. Parkeren was dus ook geen probleem. Na de aanmelding aan 
de kassa volgde een kleine wandeling door het park, weliswaar in net pak, 
met al zijn (dieren)bewoners en bezoekers. In het zalencentrum ‘De Oli-
fant’ (bewijzerd met ALV VOA) was de ontvangst door een ontvangstcom-
misie uitstekend voorbereid en met een naam-badge getooid kon men aan 
de koffie met sauzijbroodje (in bijpassend artilleriezakje) beginnen.

48 /// sinte Barbara

tekst & Beeld  ///  lkol B.d. henk VAn rijssen



49 /// sinte Barbara

verslag van de penningmeester over 2011 en de begroting voor 
2012, het verslag van de kascontrolecommissie met de com-
plimenten voor de correcte, inzichtelijke en afdoende wijze van 
administreren, waarna er decharge voor 2011 werd verleend. Tot 
slot werden de (kleine) wijzigingen in het huishoudelijke regle-
ment geaccordeerd, met dank aan lkol b.d. Cees Venemans, en 
een korte rondvraag waarna om klokslag drie de vergadering kon 
worden gesloten.

Na een korte pauze in de zon werd het programma vervolgd 
met een lezing door Lgen b.d. Rob Bertholee over de Algemene 
Inlichtingen- en VeiligheidsDienst (AIVD). Het was natuurlijk bij-
zonder dat onze voormalige WapenOudste Artillerie en tot voor 
kort CLAS Rob Bertholee bereid was om nu over zijn nieuwe 
Dienst tekst en uitleg te geven. Aan de hand van de verschil-
lende foto’s werden de activiteiten rond de vele onderwerpen van 
de AIVD toegelicht zoals: de Islam en Jihad, Rechtsextremisme, 
Contraspionage, enz.. Daarna werd uitgelegd met welke andere 
diensten en organisaties de Dienst samenwerkte en hoe alle 
informatie werd verworven. Tot slot werd een aantal mythes over 
het ‘geheime werk’ ontzenuwd, zoals bijvoorbeeld dat iedereen 
continu werd afgeluisterd. De lezing gaf een goed inzicht in het 
‘reilen en zeilen’ van de Dienst en kan op internet bij www.AIVD.
nl nader worden bekeken.

Vervolgens brak het grote moment aan om de groepsfoto te 
maken op een tribune in de buurt van het Bavianenplein. Het 
kostte enige moeite om iedereen op de juiste plaats neer te 
zetten. Maar o.l.v. de fotograaf, de maj b.d. der Artillerie Rinus 
van Denderen kwam alles goed. Na een snelle serie foto’s kan het 
resultaat nu bekeken worden op www.voaweb.nl.

Uiteindelijk kon dan het gezellige deel van de middag beginnen 
met het buitenoptreden van het Reünie Orkest Artillerie o.l.v. de 
net koninklijk onderscheiden Henk van het Veer. Het concert met 
een licht programma bestond uit twee delen, waarbij eenieder 
buiten in het zonnetje kon genieten van de vrolijke klanken en 
daarbij onder het genot van een drankje weer de nodige verha-
len kon ophalen. Het concert werd traditioneel afgesloten met de 
Artilleriemars en het gezamenlijk zingen van het eerste couplet 
van ons Artillerielied.

Om klokslag 18:30 uur werd het concert beëindigd en werd een 
ieder verzocht wederom in de mooie zaal met al haar (dier)versie-
ringen plaats te nemen alwaar het diner zou worden geserveerd. 
Op de menukaart stond een foto van de Barbarakapel, zie elders 
in dit nummer, waarna een prima driegangen-diner werd opge-
diend. Het diner werd afgesloten met koffie en Sinte Barbara 
bonbons. Tijdens de maaltijd werden de overige vier coupletten 
van ons Artillerielied gezongen, waarbij de lkol b.d. Buitenhuis 
bij het vijfde couplet, bij afwezigheid van Ap Treslong, het com-
mando “opstijgen” mocht geven. Om 21:00 uur kon iedereen na 
de ontvangst van een setje Sinte Barbara bonbons met een vol-
daan gevoel de terugtocht aanvaarden. De dieren hadden zich 
inmiddels in hun nachtverblijven teruggetrokken en na een rus-
tige wandeling kon bij het schemerlicht teruggereden worden.

Op naar de jaarvergadering van volgend jaar, die georganiseerd 
gaat worden door de Afdeling Oldebroek en waar ook aandacht 
besteed zal worden aan het 65-jarige bestaan van de VOA. 
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21 maart was ook gekozen als de oprichtingsdatum voor de 
nieuwe VOA-afdelingen. De voorzitters ervan, Lkol Tom van Lies-
hout voor de afdeling ‘de Knobbel’ en Lkol Marcel Buis, voor de 
afdeling GLVD stelden zich voor en gaven een korte presentatie 
van hun toekomstplannen. In mei, respectievelijk juni organi-
seren zij hun eerste bijeenkomst als VOA-afdeling en zij stellen 
zich voor bij de verdere ontwikkeling en planning van activiteiten 
zoveel mogelijk leden te betrekken. 

Zij hadden zich al eerde met een brief gericht tot collega’s in actieve 
dienst die nog geen lid zijn van de VOA om hun plannen te ontvouwen 
en een lidmaatschap te propageren. Dat blijkt niet aan dovemansoren 
gericht te zijn geweest aangezien zich in korte tijd al 21 nieuwe leden 
hebben aangemeld, verspreid over beide afdelingen. De nieuwe voor-
zitters hebben een uitstekende prestatie geleverd in een tijd waarin 
zij bepaald niet om werk verlegen zitten en hun plannen en de eerste 
resultaten vormen een aansporing om op deze weg voort te gaan.

Het Gunners-Support-initiatief loopt inmiddels al wat langer en 
heeft ook op deze site al veel aandacht en ruimte gekregen. Lkol 
Frans Dirks, de initiatiefnemer, gaf tijdens de vergadering een korte 
presentatie over de stand van zaken. Het is werkelijk hartverwar-
mend dat zoveel collega’s en ex-collega’s met hun omvangrijke net-
werken zich bereid hebben getoond zich belangeloos in te zetten 
om zo nodig ‘gunners’ die de dienst (moeten) verlaten op weg te 
helpen om een baan buiten Defensie te vinden. Inmiddels is het 
zover dat de werkgroep ‘Gunners Support’ zich kan omvormen tot 
de beoogde Task Force die er klaar voor is iedereen te helpen die 

Verenigingsnieuws /// AlV

Verslag Ledenraad 21 maart
Presentaties & Prestaties
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De afgelopen ledenraad van 21 maart 2012 stond in het teken van presentaties. De belangrijkste 
waren die over de oprichting van de VOA-afdelingen voor actief dienende officieren, Gunners 
Support en het Artillerie Galafeest 2012. Daarnaast werden de verdere ontwikkeling van de Sinte 
Barbara en het VOAWEB voor het voetlicht gebracht.

tekst ///  Bgen B.d. A.m. rosengArten

Presentatie

Lkol Tom van Lieshout



daaraan behoefte heeft. Nu de organisatie staat, is het idee is om 
bijeenkomsten te organiseren en op andere wijzen naar buiten te 
treden. Daarnaast zijnde leden van de Task Force altijd bereid in 
persoonlijke gesprekken mensen te informeren en zonodig verder 
te helpen. Onder andere via deze website en de Sinte Barbara zult 
u over de ontwikkelingen worden geïnformeerd. Ook in dit geval is 
sprake van een geweldige prestatie als ik kijk wat in korte tijd tot 
stand is gebracht. Dit geeft mij het vertrouwen dat effectieve steun 
kan worden geboden als daarom wordt verzocht.

Het Galafeest der Artillerie heeft zich inmiddels een vaste plaats ver-
worven op de jaarkalender van de VOA. Het is een feest dat open-
staat voor alle artillerieofficieren en hun introducés, maar de VOA 
heeft het voortouw. Lkol (R) Jan Kreuger presenteerde de plannen 
voor dit jaar. Het feest staat gepland voor 13 oktober en dit jaar 
zullen ook gasten worden uitgenodigd die een rol spelen of kunnen 
spelen bij Gunners Support. Natuurlijk staat het feestvieren voorop, 
maar het is goed om het nuttige met het aangename te verenigen 
voor wie daar behoefte aan heeft. Natuurlijk is goed gekeken naar 
het Galafeest van afgelopen jaar en zijn de gemaakte opmerkingen 
ter harte genomen. U zult verder worden geïnformeerd, op de VOA 
website en in de Sinte Barbara en ik ben er van overtuigd dat het 
organisatiecomité, met steun van vertegenwoordigers van de een-
heden, ook dit jaar weer een uitstekend feest zal organiseren en een 
goede prestatie zal leveren. Voor mij is het belangrijk dat het Gala-
feest ook een ontmoetingsplek is voor jong en oud, om daarmee 
aan te geven dat onze Vereniging niet alleen activiteiten organiseert 
die gericht zijn op de verschillende doelgroepen, maar ook naar 

gelegenheden zoekt om die bij elkaar te brengen. Alle leden zijn 
belangrijk en moeten op een of andere manier iets van hun gading 
kunnen vinden, maar we vormen wel één Vereniging met een aantal 
gemeenschappelijke waarden.

Bij de informatie over de Sinte Barbara die door de eindredacteur 
Kol Stephan Kooijman en Lkol b.d. Henk van Rijssen werd gege-
ven, kwam vooral de planning en de artikelen voor het komend 
jaar aan de orde, zowel wat betreft de vakinhoud als wat betreft 
de data van verschijnen. Na een aanloopjaar in de nieuwe opzet 
moet nu, in samenwerking met Green Paper, tot meer regelmaat 
worden gekomen. De planning is nu de Sinte Barbara aan het eind 
van elk kwartaal, dus in maart, juni, september en december te 
laten uitkomen. 

Over de website gaf de webredacteur Kap (R) Robert Voûte de nodige 
informatie. De ontwikkeling ervan gaat nog steeds door en de belang-
rijkste aanpassing die binnenkort door onze webmaster Elnt Fran-
klin Kramer zal worden doorgevoerd is het in de gelegenheid stel-
len van de afdelingen zelfstandig ‘content’ op de site te zetten om 
daarmee het actueel houden ervan te stimuleren. In dit verband was 
een belangrijk verzoek aan de afdelingen om een correspondent te 
benoemen voor zowel de Sinte Barbara als het VOAWEB. Met een 
stelsel van correspondenten kan een verdere kwaliteitsimpuls worden 
gegeven aan beide media. Hoe dan ook, hoewel er bij deze laatste 
onderwerpen niet echt sprake was van presentaties, geld dat wel voor 
de prestaties. De lat wordt steeds hoger gelegd en alle betrokkenen 
spannen zich in zowel blad als site steeds verder te verbeteren. 
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51 /// sinte Barbara

Kol Stephan Kooijman Kap (R) Robert Voûte



52 /// Sinte Barbara

Personalia
80 (+) jarigen

02-mei	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	B.H.	Niestern	 81	jaar
	 Ossenweg	19,	Biessum	9931	TA	DELFZIJL	/	NL
	 TEL 059-661	27	45 /	REG NR	310502263

03-mei	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	Ir.	H.G.	van	der	Velden	 80	jaar
	 H.G.Kerkhof	18,	2611	HP	DELFT	/	NL
	 TEL	015-212	48	25 /	REG NR	320503000

03-mei	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	P.J.	Pol	 82	jaar
	 Het	Spectrum	34,	8254	AS	DRONTEN	/	NL
	 TEL	032-138	12	82 /	REG NR	300503138

06-mei	 RANG	Maj	(R)	b.d	/	NAAM	H.J.C.	Jacobs	 81	jaar
	 Vincent	van	Goghlaan	16,	2343	RN	OEGSTGEEST	/	NL
	 TEL	071-517	71	28 /	REG NR	310506170

07-mei	 RANG	Maj	b.d.	/	NAAM	R.J.	Krale	 80	jaar
	 Bruine	Berk	21,	4881	XR	ZUNDERT	/	NL
	 TEL	076-597	48	40 /	REG NR	320507191

08-mei	 Overleden op 28 mei 2012 
	 RANG	Elnt	b.d.	/	NAAM	Mr.	M.M.	de	Jager	Meezenbroek	87	jaar
	 Gen.Eisenhowerplein	98,	2284	XV	RIJSWIJK	ZH	/	NL
	 TEL	070-394	37	42 /	REG NR	250508039

09-mei	 RANG	kap	(R)	b.d.	/	NAAM	Drs.	Th.J.J.	Boogaard	 80	jaar
	 Poolster	48,	4501	GN	OOSTBURG	/	NL
	 TEL	011-745	32	77 /	REG NR	320509012

10-mei	 RANG	Maj	b.d.	/	NAAM	A.W.	van	Drecht	 87	jaar
	 Berkenoord	62,	8172	AW	VAASSEN	/	NL
	 TEL	057-857	33	07 /	REG NR	250510146

16-mei	 RANG	Bgen	b.d.	arts	/	NAAM	H.J.P.	Beerstecher	 82	jaar
	 Simon	Vestdijklaan	20,	2343	KV	OEGSTGEEST	/	NL
	 TEL	071-515	57	57 /	REG NR	300516108

17-mei	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	M.L.	Verkuil	 92	jaar
	 Esschebaan	188,	5062	BH	OISTERWIJK	/	NL
	 TEL	013-528	34	37 /	REG NR	200517033

19-mei	 RANG	Kap	b.d.	/	NAAM	A.W.	Sorber	 82	jaar
	 Churchill-laan	63,	3844	BL	HARDERWIJK	/	NL
	 TEL	034-141	48	37 /	REG NR	300510174

19-mei	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	A.	Schaaphok	 87	jaar
	 Torenhof	4,	1261	GZ	BLARICUM	/	NL
	 TEL	035-621	77	83 /	REG NR	250519083

21-mei	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	H.	Cohen	 82	jaar
	 Roskamweg	7,	7213	AH	GORSSEL	/	NL
	 TEL	057-549	19	34	/	REG NR	300521067

22-mei	 RANG	Kap	b.d.	/	NAAM	O.	Bekius	 87	jaar
	 1015	Donwood	drive,	V8X	4G3	VICTORIA	BC	/	CANADA
	 TEL	+	1	916	58	43	17	/	REG NR	250522188

23-mei	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	P.R.	de	Rochemont	 90	jaar
	 van	Heutszlaan	25,	6711	KK	EDE	Gld	/	NL
	 TEL	031-861	19	18	/	REG NR	220523027

24-mei	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	H.	Kormelink	 80	jaar
	 Albertlaan	27,	8072	CH	NUNSPEET	/	NL
	 TEL	034-125	30	94	/	REG NR	320524198

28-mei	 RANG	Maj	(R)	b.d	/	NAAM	F.M.	van	Hoek	 80	jaar
	 Dagpauwooglaan	17,	5691	NW	SON	NB	/	NL
	 TEL	049-947	31	87	/	REG NR	320528141

28-mei	 RANG	Elnt	b.d.	/	NAAM	P.	Slot	 82	jaar
	 Sprokkelenburg	83,	4207	BA	GORINCHEM	/	NL
	 TEL	018-363	26	61	/	REG NR	300528138

29-mei	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	Drs.	J.	Jacobs	 81	jaar
	 Badhuisweg	58	H,	2587	CJ	'S-GRAVENHAGE	/	NL
	 TEL	070-326	36	22	/	REG NR	310529171

31-mei	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	P.J.	Wierks	 87	jaar
	 Loosdrechtsebos	84,	1213	ZC	HILVERSUM	/	NL
	 TEL	Niet	vermeld	/	REG NR	250531155

01-jun	 RANG	Maj	b.d.	/	NAAM	C.	Boekel	 87	jaar
	 Populierendreef	235,	2272	RE	VOORBURG	/	NL
	 TEL	070-387	26	60	/	REG NR	250601146

02-jun	 RANG	Maj	(R)	b.d	/	NAAM	Drs.	A.J.	van	der	Meer	 86	jaar
	 Elbalaan	21,	2172	JB	SASSENHEIM	/	NL
	 TEL	025-223	30	61	/	REG NR	260602180

05-jun	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	F.	Richert	 85	jaar
	 Hertenlaan	29,	6741	BG	LUNTEREN	/	NL
	 TEL	031-848	51	57	/	REG NR	270605079

07-jun	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	A.	van	Barneveld	 85	jaar
	 Koningsberg	65,	6865	NS	DOORWERTH	/	NL
	 TEL	026-333	68	64	/	REG NR	270607052

11-jun	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	J.R.	Bijkersma	 89	jaar
	 Flat	Oranjewoud	1-332,	8443	EL	HEERENVEEN	/	NL
	 TEL	P/a	051-362	14	65	/	REG NR	230611006

13-jun	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	S.R.	Veldhuis	 80	jaar
	 De	Wittenhagen	99,	3843	GH	HARDERWIJK	/	NL
	 TEL	034-142	07	35	/	REG NR	320613393

14-jun	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	P.	van	Donk	 85	jaar
	 Javastraat	4,	2405	CT	ALPHEN	A/D	RIJN	/	NL
	 TEL	017-242	54	75	/	REG NR	270614050

14-jun	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	C.E.A.	Wegman	 90	jaar
	 Van	Serooskerkenweg	26,	7261	CZ	RUURLO	/	NL
	 TEL	057-345	19	69	/	REG NR	220614006

16-jun	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	B.L.A.	Aalders	 80	jaar
	 Peltlaan	5,	3527	EA	UTRECHT	/	NL
	 TEL	Niet	vermeld	/	REG NR	320616000

18-jun	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	J.C.	Osseweijer	 83	jaar
	 Berkenoord	14,	8172	AV	VAASSEN	/	NL
	 TEL	057-857	71	96	/	REG NR	290618000

18-jun	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	C.J.H.	Hoek	 87	jaar
	 Generaal	Spoorlaan	559A,	2285	TC	RIJSWIJK	ZH	/	NL
	 TEL	070-396	64	86	/	REG NR	250618109

19-jun	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	U.E.	Hommes	 83	jaar
	 Burg.	Roosmale	Nepveulaan	5,	3881	HA	PUTTEN	/	NL
	 TEL	034-135	09	33	/	REG NR	290619148

22-jun	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	A.H.	Verkroost	 90	jaar
	 Kweeklustlaan	7,	6711	HP	EDE	Gld	/	NL
	 TEL	031-861	09	77	/	REG NR	220622003

24-jun	 RANG	Maj	b.d.	/	NAAM	P.C.	Hoekman	 92	jaar
	 Buurstede	132,	4904	PG	OOSTERHOUT	NB	/	NL
	 TEL	016-242	71	63	/	REG NR	200624003

26-jun	 RANG	Elnt	b.d.	/	NAAM	G.J.	Dop	 82	jaar
	 Molenstraat	40	A,	4201	CZ	GORINCHEM	/	NL
	 TEL	Niet	vermeld	/	REG NR	300626155

01-jul	 RANG	Lgen	b.d.	/	NAAM	C.J.	Dijkstra	 92	jaar
	 Gaspard	de	Coligny,	kmr	413:	
	 Theo	Mann	Bouwmeesterlaan	10,	2597	GW	
	 'S-GRAVENHAGE	/	NL
	 TEL	070-328	14	11	/	REG NR	200701012

03-jul	 RANG	Maj	b.d.	/	NAAM	G.H.	van	Zuilen	 87	jaar
	 Damiaanstraat	25B,	4834	WB	BREDA	/	NL
	 TEL	076-565	25	43	/	REG NR	250703303

04-jul	 RANG	Kol	b.d.	Genie	/	NAAM	J.A.M.	Stenger	 82	jaar
	 Professor	Boerhaaveweg	87,	2251	HZ	VOORSCHOTEN	/	NL
	 TEL	071-561	82	46	/	REG NR	300704181

07-jul	 RANG	Lkol	(R)	b.d.	/	NAAM	A.A.	Ritmeyer	 83	jaar
	 Slotlaan	8,	4851	ED	ULVENHOUT	/	NL
	 TEL	076-514	37	93	/	REG NR	290707145

08-jul	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	Ing.	W.	van	der	Linden	 82	jaar
	 Steurendaal	15,	2553	PL	'S-GRAVENHAGE	/	NL
	 TEL	070-397	69	00	/	REG NR	300708003

09-jul	 RANG	Lkol	(R)	b.d.	/	NAAM	J.	Komen	 89	jaar
	 Feitse	Boerwinkelhof	14,	3972	SX	
	 DRIEBERGEN-RIJSENBURG	/	NL
	 TEL	034-351	82	27	/	REG NR	230709007

15-jul	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	D.C.	van	Dommelen	 84	jaar
	 Slotgraskamp	7,	8162	XZ	EPE	/	NL
	 TEL	057-861	20	11	/	REG NR	280715630

15-jul	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	D.W.	Dull	 88	jaar
	 "Brinkstaete"	Brink	13-03,	8021	AP	ZWOLLE	/	NL
	 TEL	038-453	20	43	/	REG NR	240715017
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20-jul	 RANG	Kap	(R)	inf	b.d.	/	NAAM	Ing.	G.	de	Jong	 87	jaar
	 Rozenlaan	41,	2995	AS	HEERJANSDAM	/	NL
	 TEL	078-677	19	02	/	REG NR	250720113

20-jul	 RANG	Maj	(R)	b.d	/	NAAM	J.B.	Al	 82	jaar
	 Kempenweg	2	B1,	B-3680	MAASEIK	/	BELGIË
	 TEL	+	32	8950	47	49	/	REG NR	300720186

21-jul	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	Ing.	M.A.	Fabius	 82	jaar
	 Oranje	Nassauplantsoen	16,	2731	BC	BENTHUIZEN	/	NL	
	 TEL	079-331	33	06	/	REG NR	300721057

21-jul	 RANG	Maj	(R)	b.d	/	NAAM	A.W.	Raaijmakers	 88	jaar
	 Grote	Spie	351,	4819	CW	BREDA	/	NL	
	 TEL	076-565	52	29	/	REG NR	240721008

25-jul	 RANG	Kap	b.d.	/	NAAM	G.	de	Ridder	 86	jaar
	 Warenargaarde	762,	7329	GR	APELDOORN	/	NL	
	 TEL	055-542	26	12	/	REG NR	260725157

30-jul	 RANG	Kol	b.d.TS	/	NAAM	Ir.	A.J.	Stomp	 81	jaar
	 Clavecimbellaan	505,	2287	VT	RIJSWIJK	ZH	/	NL	
	 TEL	070-393	97	72	/	REG NR	310730344

01-aug	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	P.W.J.	Merx	 80	jaar
	 Sophiaweg	45,	6523	NE	NIJMEGEN	/	NL	
	 TEL	024-322	81	47	/	REG NR	320801241

02-aug	 RANG	Maj	(R)	b.d.	/	NAAM	Ing.	F.G.A.J.M.	Geertsen	 80	jaar
	 Nijmeegsebaan	154,	6564	CN	HEILIG	LANDSTICHTING	/	NL	
	 TEL	024-323	42	30	/	REG NR	320802116

03-aug	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	H.	Niemeijer	 80	jaar
	 Residence	De	Haven,	Tjalk	56,	9408	CC	ASSEN	/	NL	
	 TEL	059-234	32	95	/	REG NR	320803262

03-aug	 RANG	Lkol	(R)	b.d.	/	NAAM	Mr.	P.	Slavenburg	 96	jaar
	 François	Folie	laan	24	BTE	16,	B-1180	UKKEL	/	BELGIË	
	 TEL	+32	2	375	00	65	/	REG NR	160803000

04-aug	 RANG	Kap	b.d.	/	NAAM	W.J.	Kerseboom	 84	jaar
	 Stadsweg	11A-09,	4931	HV	GEERTRUIDENBERG	/	NL	
	 TEL	016-242	68	74	/	REG NR	280804000

04-aug	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	G.A.A.	Olsson	 90	jaar
	 Botsestraat	14,	6578	JB	LEUTH	/	NL	
	 TEL	024-322	79	84	/	REG NR	220804007

15-aug	 RANG	Lkol	b.d.TS	/	NAAM	Ir.	H.P.	Schilpzand	 87	jaar
	 Herman	Gorterlaan	678,	5644	SV	EINDHOVEN	/	NL	
	 TEL	Niet	vermeld	/	REG NR	250815100

16-aug	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	C.F.	Stork		 81	jaar
	 Roland	Holstlaan	1018,	2624	JN	DELFT	/	NL	
	 TEL	015-256	74	71	/	REG NR	310816325

17-aug	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	Ir.	A.baron	van	Dedem	 81	jaar
	 Rusthoeklaan	11,	3741	GT	BAARN	/	NL	
	 TEL	035-541	54	70	/	REG NR	310817070

17-aug	 RANG	Maj	(R)	b.d	/	NAAM	E.J.	de	Vries	 81	jaar
	 Fideliolaan	41,	1183	PH	AMSTELVEEN	/	NL	
	 TEL	020-641	12	11	/	REG NR	310817386

17-aug	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	E.J.	Noorman	 84	jaar
	 Beethovenlaan	109,	6865	DJ	DOORWERTH	/	NL	
	 TEL	026-333	77	34	/	REG NR	280817070

20-aug	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	Drs.	L.	de	Vries	 82	jaar
	 Navarralaan	8,	6213	CE	MAASTRICHT	/	NL	
	 TEL	043-325	01	22	/	REG NR	300820000

22-aug	 RANG	Maj	b.d.	/	NAAM	C.J.	Schellenbach	 82	jaar
	 Preistingestraat	69,	8331	DJ	STEENWIJK	/	NL	
	 TEL	052-151	36	14	/	REG NR	300822043

26-aug	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	T.H.	Koene		 95	jaar
	 Marialaan	53,	4834	VJ	BREDA	/	NL	
	 TEL	076-565	20	72	/	REG NR	170826000

29-aug	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	R.W.	Hoksbergen		 81	jaar
	 Bartolottilaan	7,	B	3768	GA	SOEST	/	NL	
	 TEL	035-602	90	31	/	REG NR	310829134

Leo heeft zich in 1945 gemeld als oorlogsvrijwilliger. Hij volgde in Engeland een opleiding. Na terug-
keer in Nederland in 1946, volgde de voortgezette opleiding o.a. in de vorm van de ‘Grijze cursus’. 
Eind 1948 werd hij reserve tweede luitenant. In 1950 ging hij over in beroepsdienst en werd eerste 
luitenant. Hij was een groot bewonderaar van de Engelse cultuur rond het leger, maar evenzeer van 
de Engelse cultuur in het algemeen. 

Haarlem, 8 augustus 1926                † Bergen op Zoom, 5 maart 2012

Leo	diende	in	verschillende	functies	o.a.	in	het	Regiment	Prins	
Maurits	van	de	veldartillerie	en	Hoek	van	Holland,	de	zware	
luchtdoelartillerie.	 In	1956	werd	hij	kapitein.	 In	1960	werd	hij	
geplaatst	bij	de	49	Afdva.	De	cursus	stafdienst	werd	met	zeer	
goed	gevolg	voltooid.	Hij	kreeg	een	aanbeveling	voor	de	HKS.	

In	1964	werd	hij	commandant	van	de	C-Bt	van	de	43Afdva.	
Vanzelfsprekend	reed	hij	ook	niet	in	een	Volkswagen	of	Fiat,	
maar	 in	een	hele	fraaie	auto’s	van	Engelse	makelij	 ,zoals	de	
Austin	A60,	een	Rover	200TC	en	een	Triumph	Dolomite.	Leo	
was	een	man	die	de	kameraadschap	en	de	samenhang	in	zijn	
batterij	bevorderde.	Het	handhaven	van	zinvolle	tradities	was	
ook	één	van	zijn	initiatieven.	Leo	liet	ons	veel	ruimte	en	schonk	
vertrouwen.	Ik	heb	Leo	ook	leren	kennen	als	een	onbaatzuch-
tig	en	hulpvaardig	mens.	Kortom	een	inspirerende	collega.	In	
1966	 volgt	 de	 bevordering	 tot	 majoor	 en	 werd	 hij	 geplaatst	

bij	diverse	eenheden	zoals	4	DA,	109Afdva,	NORTHAG	en	de	
KMA.	In	1974	werd	hij	luitenant-kolonel.	De	laatste	functie	van	
Leo	was	die	van	commandant	van	de	rijschool	in	Bergen	op	
Zoom,	tevens	kazernecommandant.	

Na	zijn	actieve	diensttijd	was	Leo	een	trouw	bezoeker	van	de	
bijeenkomsten	 van	 de	 VOA,	 gezellige	 avonden	 op	 de	 oude	
kazerne	 in	 Bergen	 op	 Zoom	 en	 de	 jaarlijkse	 reünie	 van	 de	
‘Grijze	cursus’.	Het	overlijden	van	zijn	echtgenote	Truus,	de	
motor	achter	de	sociale	activiteiten,	heeft	hem	erg	aangegre-
pen.	Helaas	liet	zijn	gezondheid,	met	name	zijn	geheugen	hem	
de	laatste	jaren	in	de	steek.	Op	5	maart	is	hij	overleden.	Wij	
wensen	zijn	nabestaanden	sterkte	toe	met	het	verlies	van	een	
betrokken	vader.	

Johan van Ballegooij, Zijn bto

˜ in MeMoriaM ˜

Luitenant-kolonel	der	artillerie	b.d.

LeonarduS 
PetruS joHanneS 

van den Berg
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Kap	(R)	b.d.	D.	Oosterveld,	86	jaar,	op	2	februari	2012	te	Monnickendam
Lkol	b.d.	P.J.	van	de	Haar,	85	jaar,	in	maart	2012	te	IJsselmuiden
Lkol	b.d.	L.P.J.	van	den	Berg,	85	jaar,	op	5	maart	te	Bergen	op	Zoom
Lkol	b.d.	C.	Bos,	86	jaar,	op	1	april	2012	te	Breda
Maj	b.d.	S.	Wienke,	83	jaar,	op	3	april	2012	te	Meppel
Kap	b.d.	D.	Esseveld,	93	jaar,	op	12	april	2012	te	‘s-Gravenhage
Bgen	b.d.	B.	Hendriks,	86	jaar,	op	29	april	2012	te	Apeldoorn

Bert is als OVW-er in januari 1946 in dienst gekomen. Hij heeft zijn half jaar primary training in Enge-
land gevolgd en is via o.a. de Grijze Cursus eind 1948 reserve tweede-luitenant geworden ingedeeld 
bij de Pantserdoel Artillerie. In september 1949 werd hij benoemd tot beroeps eerste-luitenant van de 
Artillerie. Daarna volgt een jarenlange plaatsing bij de Artillerieschool in Breda. In 1953 is hij getrouwd 
met Mieke Gons en in Breda gaan wonen. Hier zijn ook zijn beide zoons geboren.

Hummelo en Keppel, 25 januari 1926                      † apeldoorn, 29 april 2012

Vanaf	september	1957	volgt	hij	diverse	cursussen	om	C-LLWS	
te	 worden;	 Army	 Aviation	 Tactics,	 vliegcursus	 in	 Deelen	 en	
cursussen	in	de	USA.	Uiteindelijk	ging	hij	niet	naar	de	LLWS,	
maar	na	een	aanbeveling	na	de	cursus	stafdienst	volgde	hij	de	
driejarige	krijgskundige	studie	aan	de	HKS	en	werd	hij	na	het	
halen	van	brevet	en	zijn	bevordering	 tot	majoor	aangewezen	
voor	het	vervolgens	volgen	van	de	tweejarige	cursus	in	Parijs	
bij	de	“Ecole	Superieur	de	Guerre”	;	Mieke	ging	met	hem	mee.

Terug	 in	 Nederland	 volgt	 een	 periode	 van	 ruim	 vier	 jaar	 als	
docent	 op	 de	 HKS	 en	 verhuist	 hij	 naar	 Wassenaar.	 Na	 zijn	
bevordering	tot	 luitenant-kolonel	eind	1970	volgt	 in	1971	zijn	
plaatsing	als	C-41	Afdva.	Voor	hem	en	de	afdeling	een	heel	
fijne	tijd;	Bert	wist	zijn	enthousiasme	voor	het	vak	en	het	paraat	
zijn	zonder	moeite	over	te	brengen	op	de	hele	eenheid.	Mieke	
verhuist	niet	mee,	maar	is	vaak	in	Duitsland	te	vinden.	

Eind	 1972	 volgt	 een	 korte	 plaatsing	 bij	 de	 staf	 van	 de	 BLS,	
waarna	hij	als	kolonel	voor	vier	jaar	wordt	geplaatst	als	Land-
macht-	 tevens	 Luchtmacht-attaché	 in	 Parijs.	 Hij	 gaat	 met	
Mieke	in	Neuilly	sur	Seine	wonen.	Op	1	maart	1978	wordt	hij	
teruggeplaatst	 naar	 Nederland	 en	 gaat	 hij	 wonend	 in	 Apel-
doorn	 tot	zijn	FLO	 in	maart	1981	als	brigadegeneraal	 leiding	
geven	aan	de	LKA.	In	deze	functie	vond	hij	het	heel	fijn	dat	hij	
weer	contact	kon	hebben	gewone	kanonniers	en	dat	hij	zich	
weer	man	in	de	troep	kon	voelen.

Mijn	herinneringen	aan	Bert	gaan	terug	naar	41	Afdva	toen	hij	
daar	voor	mij	een	uitstekend	commandant	was.	Als	LKAC	heb	
ik	hem	leren	kennen	als	een	eerlijke	baas,	die	niet	van	flauwe	
kul	hield	en	zonder	dralen	wijze	beslissingen	nam.

Fred Müller, Voorzitter VOA Afdeling Oldebroek

˜ in MeMoriaM ˜

Bert HendriKS
Brigadegeneraal	b.d.	der	Artillerie

Officier	in	de	Orde	van	Oranje	Nassau	///	Commandeur	de	l`Orde	National	du	Mérite
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Bevorderd tot

Luitenant-Kolonel		 R.A.W	Albertema	(art)
	 	 	 J.	Koers	(art)

Majoor	 	 	 J.J.G.	Buddingh	(lua)
	 	 	 H.	te	Kulve	(art)
	 	 	 E.	Steijns	(art)
	 	 	 C.M.	van	Benten	(art)

Kapitein		 	 D.	Manning	(lua)
	 	 	 J.L.	Schop	(lua)
	 	 	 T.	Boekhout	(art)
	 	 	 B.M.	Koekkoek	(art)
	 	 	 M.	Verhoef	(art)
	 	 	 R.	Heijdra	(art)

Eerste-luitenant	 	 J.T.	Sonneveld	(art)
	 	 	 N.	Overheul	(art)
	 	 	 R.H.F.	Hermans	(lua)
	 	 	 S.	Nass	(lua)
	 	 	 T.	Vlielander	(lua)
	 	 	 B.	Meijwaard	(art)
	 	 	 H.G.M.B.W	Osterop	(art)
	 	 	 M.M.P	Aspers	(art)
	 	 	 P.D.	Schouten	(lua)
	 	 	 A.F.H.	van	Leeuwen	(lua)

Tweede-luitenant:		 R.J.	Groeneveld	(art)	
	 	 	 E.H.F.	Donkersloot	(art)

de actieve dienSt verLaten

Kolonel	 	 	 H.A.M.	Heesakkers	(lua)
	 	 	 A.M.J.J.M	Noijens	(lua)
	 	 	 F.	Matser	(mpsd	/	art)

Luitenant-kolonel		 J.J.	de	Ruijter	(art)
	 	 	 J.P.	Jasperse	(art)
	 	 	 H.	Boele	(art)

Majoor	 	 	 P.C.J.	Wijdemans	(art)
	 	 	 J.	van	Maanen	(lua)
	 	 	 W.G.A.	van	Rijn	(art)
	 	 	 A.M.	Havermans	(art)

Kapitein		 	 J.F.G.M.	Janssen	(art)

Eerste-luitenant	 	 R.	Staal	(lua)

Tweede-luitenant	 	 R.P.	Terpstra	(art)
	 	 	 K.V.	Baart	(art)

nieuwe Leden

Elnt	R.M.	J.	Dohmen,		 Kreutztal	(DE),	HQ	1GNC	 E-mail:	rmjdohmen@gmail.com
Lkol	W.A.M.	Roelen,’	 's	Hertogenbosch,	13	Mechbrig	 E-mail:	mwam.roelen@mindef.nl
Elnt	(R)	P.M.	de	Jong,		 Verel	de	Mont	Bel	(FR)	 E-mail:	peter.de.jong@secara.fr
Tlnt	G.J.	Verhoeven,		 Rosmalen,	Lua	De	Peel	 E-Mail:	gjverhoeven@hotmail.com
Kap	M.	van	de	Beek,		 Ede,	Lua	 E-mail:	markvandebeek@rocketmail.com
Elnt	R.H.F.	Hermans,		 Nijmegen,	Lua	 E-mail:	ruud1983@gmail.com
Maj	J.	Sliepen,		 Roermond,	Lua	 E-mail:	JLM.Sliepen@mindef.nl
Elnt	B.B.M.	Schenkels,		 Utrecht,	11	AfdRa	 E-mail:	bastiaanschenkels@hotmail.com
Tlnt	B.	van	Oorsouw,		 Oss,	42	BLJ	 E-mail:	b.v.oorsouw@mindef.nl
Maj	R.O.	de	Vries,		 Elst,	OTCGenie	 E-mail:	reinout.devries@chello.nl
Lkol	J.W.	Maas,		 Ft	Leavenworth	(USA)	 E-mail:	Maasmailbox@gmail.com
Elnt	(R)	F.M.Cappelle,		 Heerhugowaard	 E-mail:	frank@cappelle.com
Maj	G.E.	Jansma,		 Assen,	OTCVust	 E-mail:	eric.nld@gmail.com
Kap	T.A.J.	van	den	Berg,	 Arnhem,	Lua	De	Peel	 E-mail:	Tajvandenberg@gmail.com
Kap	b.d.	S.	Denk,		 Harderwijk,	VA	 E-mail:	sanderdenk@gmail.com
Maj	P.D.	van	der	Smissen,		 Dronten,	OTCVust		 E-mail:	p.smissen@chello.nl
Elnt	C.J.	Geldof,		 Hardinxveld-Giessendam,	12	Infbat		 E-mail:	cj.geldof@mindef.nl
Kap	S.A.	Ober,		 Utrecht,	St	OTCo	 E-mail:	sa.ober@mindef.nl
Elnt	P.J.G.	van	der	Hulst,		 Kinrooi	(BE),	DBBO	 E-mail:	paulvanderhulst@hotmail.com
Elnt	b.d.	B.	Beusmans,		 Oosterbeek,	VA	 E-mail:	bartbeusmans@hetnet.nl
Kap	H.C.	Schonewille,		 Steenwijk,	OTCMan	 E-mal:	schone-wille@hotmail.com
Elnt	b.d.	J.	van	Alphen,		 Indoorropilly	(AUS)	 E-mail:	alphenwalsh@hn.ozemail.com.au
Maj	(R)	P.A.H.	Tjallinks,		 Nijmegen,	1	CimicBat	 E-mail:	p.tjallinks@dutch-mate-company.nl
Kap	J.C.A.	van	den	Nieuwenhuizen,	 Breda,	13	Mechbrig	 E-mail:	joost572@hotmail.com

donateur

Mevr	Dürst	Britt,	Rotterdam	 	 	 	 E-mail:	m.e.b.durstbritt@planet.nl
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gunners Support 
wordt task Force (tF)

Eind vorig jaar is de werkgroep Gunners Support gestart. Naarstig 

is aan de slag gegaan om (oud-) Artillerie officieren te interesseren 

om hun competenties en hun netwerk in bedrijfsleven of bij de over-

heid (o.a. Defensie) ter beschikking te stellen voor actief dienende 

Artilleristen, die van baan / functie willen veranderen. Dit gezien het 

Sociaal Beleids Kader 2012. 

Vrijdag	25	mei	j.l.	is	op	de	werkgroep	bijeenkomst	besloten	
om	 over	 te	 gaan	 naar	Task	 Force	 (TF)	 om	 uitvoering	 te	
geven	aan	de	ontwikkelde	visie	over	de	gewenste	onder-

steuning.	Zoals	nu	is	duidelijk	geworden	ligt	de	eerste	aandacht	
op	activiteiten	bij	de	twee	nieuw	opgerichte	VOA	afdelingen	voor	
actief	 dienende	 Artillerie	 officieren.	 Dat	 wil	 zeggen	 Gunners	 in	
contact	brengen	met,	voornamelijk	 (oud-)	Artillerie	officieren	die	
zich	hebben	aangemeld	als	Employer	Supporter	en	als	Personal	
Supporter.	

De	 meeste	 kandidaten	 voor	 baanverandering	 zitten	 nog	 in	 een	
afwachtende	 houding,	 die	 eigen	 is	 aan	 deze	 fase	 van	 bewust-
wording.	Zo	komt	het	aanmelden	als	Gunner,	die	graag	van	de	
geboden	ondersteuning	gebruik	wil	maken,	nog	niet	vlot	op	gang.	
Belangrijk	uitgangspunt	is	dat	iedere	Gunner	zelf	verantwoordelijk	
is	en	blijft	voor	zijn	werk	en	inkomen.	De	huidige	economische	/	
financiële	crisis	gekoppeld	aan	de	noodzakelijke	“van	werk	naar	
werk	beweging”,	eist	meer	dan	ooit	toepassing	van	veel	netwerk-
contacten.	 Hoe	 groter	 het	 netwerk	 des	 te	 groter	 de	 kans	 van	
slagen.	

TF	Gunners	Support	heeft	ook	geconstateerd	dat	ondersteuning	
bij	baanverandering	in	de	toekomst	in	groeiende	mate	noodzake-
lijk	zal	zijn.	Zo	krijgt	Gunners	Support	een	blijvend	karakter.	Het	

wordt	toegevoegd	aan	het	rijtje	voordelen,	die	het	lidmaatschap	
van	de	VOA	brengt	voor	een	officier	van	het	wapen	der	Artillerie.	
Voor	nu	geldt	TF	Gunners	Support	als	extra	op	de	door	Defensie	
georganiseerde	maatregelen.	Dus	niet	“in	plaats	van”	doch	“aan-
vullend	op”.	

Op	de	zeer	korte	termijn	staat	een	dag	gepland	bij	de	VOA	afde-
ling	GLVD	(in	zuid	oostelijk	Noord	Brabant).	A.s.	woensdag 6 juni	
organiseert	GLVD	o.a.	een	oprichtingsvergadering,	waar	ook	aan-
dacht	wordt	besteed	aan	TF	Gunners	Support.	

Een	dergelijke	activiteit	vindt	ook	plaats	bij	VOA	afdeling	De	Knob-
bel	en	wel	op	donderdag 14 juni.	De	inloop	is	vanaf	13:30	uur.	Bij	
deze	aftrap	van	de	tweede	nieuwe	VOA	afdeling	voor	actief	die-
nende	Artillerie	officieren	is	het	mogelijk	kennis	te	maken	met	een	
select	 aantal	 oud	 collega’s	 die	 thans	 in	 het	 bedrijfsleven	 werk-
zaam	is.	Er	is	ook	een	medewerker	van	het	Bureau	Bemiddeling	
Overgang	(BBO)	aanwezig.	

In	de	planning	staat	 verder	een	bijeenkomst	 in	september	voor	
Supporters	 en	 twee	 bijeenkomsten	 in	 oktober	 dit	 jaar	 waarbij	
Gunners	en	Supporters	op	een	natuurlijke	wijze	met	elkaar	in	con-
tact	worden	gebracht.	

Lkol	(R)	Frans	J.M.	Dirks	CMC	(vz)	 0653.719.668	 fjmdirks@veteranen.nl
Lkol	Marcel	P.	Buis	MMAS	 0627.080.052	 mp.buis@mindef.nl
Lkol	Ernst	E.	Lobbezoo	BC	 0651.799.100	 ee.lobbezoo2@mindef.nl
Lkol	Kelvin	H.	de	Richemont	 0653.762.496	 kh.d.richemont@mindef.nl
Kap	(R)	ir.	Robert	L.	Voûte	 0622.200.091	 robert.voute@logica.com	
Kap	Dominik	Derwisinski	 0646.078.879	 d.derwisinski@mindef.nl

voor Meer 
detaiL inForMatie, 

Kan u aLS LeZer 
terecHt Bij:
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Fryslân
Vz: R. Steensma, kap (R) b.d.
Secr: A.B. Kooistra, lkol (R) b.d.
Penm: als boven
Lid: H.J. van Ek, maj b.d., lid ledenraad
Secr: Kattebos 85
8446 CP Heerenveen
Tel: 051 - 362 74 72
E-mail: a.b.kooistra@xs4all.nl

Gelderland
Vz: ing. J.F.W.J. B. Hekking, elnt (R) b.d., 
plv lid ledenraad
Secr: als boven
Penm: mr C. Venemans, lkol (R) b.d.
Lid: K.H.A. Zieleman, elnt (R) b.d.
Lid: Ir. J.N. Dekker, elnt (R) b.d., lid ledenraad
Secr: Bredestraat 136
6543 ZX Nijmegen
Tel: 024 - 377 13 43
E-mail: j.hekking7@chello.nl

’s-Gravenhage
Vz: W.J. Loos, lgen b.d.
Secr: ing. P.J Antonissen, lkol (R) b.d.
Penm: ing. T. van der Plas, maj (R) b.d., lid ledenraad
Lid: ing. C. Robbe, kap (R) b.d.
Lid: A. Viskil, elnt (R) b.d. 
Secr: Burgemeester Nederbragtpark 47
2272 BA Voorburg
Tel: 070 - 386 19 56
E-mail: pjantonissen01@kpnmail.nl
E-mail (fall back): matengcon@gmail.com 

Noord
Vz: D.H.H. Heyse, maj (R) b.d., lid ledenraad
Secr: H.N.H. Voorbij, kap b.d.
Penm: als boven
Lid: H. Boele, lkol
Lid: C.A.J. Malkenhorst, lkol b.d.
Secr: Oostercluft 426
8332 DR Steenwijk
Tel: 052 - 151 46 77
E-mail: h.voorbij@hetnet.nl

Oldebroek
Vz: F. H. L. Müller, kol. b.d.
Secr: Drs. G. M. de Jong, maj (R) b.d. 
E-mail: jong@gijs-riadejong.nl
Penm: Drs. W. Venker R.A. 
E-mail: wvenker@hetnet.nl 
ING Bank± 769 70 51
Lid: J. P. Jasperse, lkol
Lid: vacant

Rotterdam
Vz: ir R.P. Peters, lkol (R), lid ledenraad
Secr: Tijdelijk als boven
Tel: 010 - 529 01 12
E-mail: Petersmain@cs.com
Penm: J.J. Boiten, kap (R) b.d.

Twente
Vz: G.B. Gleis, elnt (R) b.d., lid ledenraad
Secr: ir. F.A.J. Peerdeman, kap (R) b.d.

Penm:  ir. F.A.J. Peerdeman, kap (R) b.d.
Lid: G. van Wolfswinkel, kap (R) b.d.
Secr: Ypeloweg 2k
7468 RB Enter
Tel/fax: 0655 - 100 783
E-mail: frans.peerdeman@gmail.com

Utrecht en Noord-Holland
Vz: R.W. Hoksbergen, kol b.d., lid ledenraad
Secr: M.J. Hilbrands, elnt (R)
Penm: J.W.G. Hallensleben, maj. (R) b.d.
Lid: J. van Alphen, maj b.d.
Secr: Hendrik van Avercampweg 43
1192 EW Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 81 40
E-mail: mjhilbrands@cs.com

Zuid-Oost
Vz: P. Goosen, elnt (R) b.d., lid ledenraad
Secr: ing. R.A.M.M. van Santvoord, lkol (R) b.d.
Penm: mr. M.L. Rauwé, maj (R) b.d.
Secr: Eerste Morgen 43
5233 NA ‘s-Hertogenbosch
Tel: 0619 - 644 555
E-mail: roelandvs@hotmail.com

Zuid-West
Vz: B.H.Th. Mooren, kap (R) b.d., lid ledenraad
Secr: J. Brethouwer, maj b.d.
Penm: drs R.P.M. van Mechelen, lkol (R) b.d. 
Lid tvs vice vz: R.J. Krale, maj b.d.
Secr: Kruisberg 69
4871 BK Etten-Leur
Tel: 076 - 503 37 99
E-mail: joh.brethouwer@planet.nl

Cadetten Wapenvereniging ‘De Artillerist’
Vz: CS S.K. Nijland
Secr: CS M.F.H. van den Reek
Penm: CS M.A.M. de Jonge
1e lid: CS Y. van Eekelen
Adviseur: Maj (R) T. Bijlsma
E-mail: mfh.vd.reek@nlda.nl

Correspondent voor België
J.B. Al, maj (R) b.d., lid ledenraad
Adres: Kempenweg 2, bus 1
B-3680 Maaseik (België)
Tel/fax: +32 3 289 50 47 49
E-mail: jean.b.al@belgacom.net
Bank: 000 – 1611102 - 29

Afdeling De Knobbel
Vz: T.M. van Lieshout, lkol, lid ledenraad 
Secr: D. Derwisinski, kap, plv lid ledenraad
Penm: vacant
Lid: vacant

Afdeling GLVD
Vz: M.P. Buis, lkol, lid ledenraad
Secr: vacant
Penm: vacant
Lid: vacant

a
fdelingsbesturen

  afdelingsbesturen

gunners Support 
wordt task Force (tF)
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Gelderland	 13	juli	544e	Bijeenkomst		 Bodega	Chez	Armand,	Koningstraat	87/88,	Arnhem	

’s-Gravenhage	 19	juli	vanaf	17:00	uur		 Haringbijeenkomst	in	museum	Muzee	in	Scheveningen	

Oldebroek	 5	juli		 Afdelingsbijeenkomst,	Officierscantine	LBO	

Rotterdam	 5	juli		 Locatie	en	programma	nader	te	bepalen	

Zuid-Oost	(Z)	 23	juli	aanvang	18:00	uur		 De	Chinese	Muur,	Prins	Mauritslaan	191,	Neerbeek	

juLi 2012

Utrecht	en	Noord-Holland	 3	augustus	vanaf	18:00	uur		 Benedenbar	Van	der	Valk,	Biltsche	Hoek,	De	Bilt	

Gelderland	 10	augustus	545e	Bijeenkomst	 Bodega	Chez	Armand,	Koningstraat	87/88,	Arnhem	

’s-Gravenhage	 16	augustus	vanaf	17:00	uur	 Gewone	bijeenkomst	in	gebouw	147	van	de	Frederikkazerne

Oldebroek	 2	augustus		 Afdelingsbijeenkomst,	Officierscantine	LBO	

Rotterdam	 2	augustus		 Locatie	en	programma	nader	te	bepalen	

Zuid-Oost	(Z)	 27	augustus	aanvang	18:00	uur		 De	Chinese	Muur,	Prins	Mauritslaan	191,	Neerbeek	

Zuid-Oost	(N)	 9	augustus	aanvang	17:30	uur		 De	Blauwe	Lotus,	Limburglaan	20,	Eindhoven

Zuid-West		 15	augustus		 Bijeenkomst	met	diner,	‘De	Fazanterie’	te	Ulvenhout

auguStuS 2012

Gelderland		 8	juni	543e	Bijeenkomst	 Bodega	Chez	Armand,	Koningstraat	87/88,	Arnhem

’s-Gravenhage	 21	juni	vanaf	17:00	uur	 Gewone	bijeenkomst	in	gebouw	147	van	de	Frederikkazerne

Oldebroek	 7	juni	 Afdelingsbijeenkomst,	Officierscantine	LBO

Rotterdam	 7	juni	vanaf	17:30	uur	 Humanitas,	Bergweg

Utrecht	en	Noord-Holland	 1	juni	vanaf	18:00	uur	 Benedenbar	Van	der	Valk,	Biltsche	Hoek,	De	Bilt

Zuid-Oost	(Z)		 25	juni	aanvang	18:00	uur		 De	Chinese	Muur,	Prins	Mauritslaan	191,	Neerbeek	

Zuid-Oost	(N)		 14	juni	aanvang	17:30	uur		 De	Blauwe	Lotus,	Limburglaan	20,	Eindhoven	

Zuid-West		 7	juni		 Excursie	Zundert	(nadere	bijzonderheden	volgen)

juni 2012

Gelderland	 14	september	546e	Bijeenkomst		 Bodega	Chez	Armand,	Koningstraat	87/88,	Arnhem	

’s-Gravenhage	 13	september	vanaf	12:00	uur	 Lunchbijeenkomst	samen	met	VOC	in	Pulchrri	studio	

’s-Gravenhage	 18	september	vanaf	12:00	uur	 Samenkomst	bij	de	saluutbatterij	op	het	Malieveld/Koekamp	
	
’s-Gravenhage		 20	september	vanaf	17:00	uur	 Gewone	bijeenkomst	in	gebouw	147	van	de	Frederikkazerne

Oldebroek		 6	september		 Afdelingsbijeenkomst,	Officierscantine	LBO	

Rotterdam		 6	september		 Locatie	en	programma	nader	te	bepalen	

Zuid-Oost	(Z)		 24	september	aanvang	18:00	uur		 De	Chinese	Muur,	Prins	Mauritslaan	191,	Neerbeek	

Twente	 20	september	 Restaurant	't	Langenbaerg	te	Laren

SePteMBer 2012

Zie ook voor update www.voaweb.nl

 afdelingsbijeenkomsten
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verSLagen
aFdeLingSBijeenKoMSten

geLderLand

teKSt ///  HenK ZieLeMan

FeBruari-BijeenKoMSt
Redelijke	opkomst,	al	snel	naar	10	personen,	 later	uitgroeiend	
naar	een	13	 tal.	Karel	Dennenboom	ziet	op	 tegen	 ’n	voorjaars	
verjaardagvisite	 in	Friesland,	herstelt	zich	snel	door	het	eerste	
rondje	 aan	 te	 bieden.	Willem,	 de	 uitbater,	 heeft	 het	 licht	 aan-
gelaten	bij	de	heilige	Barbara.	Zij	koestert	zich	in	haar	warmte	
ondanks	de	kou	buiten.	Ik	filosofeer	wat	met	Wim	Groenendaal	
over	de	ontwikkeling	bij	zijn	schoonzoon	in	diens	tandartsprak-
tijk.	Hij	 signaleert	nog	geen	 teruggang.	Wij	 verbazen	ons	over	
de	overbesteding	door	de	mensen.	Jos	Penning	 is	wat	verlaat	
door	zijn	bezoek	aan	de	Bijenkorf-kapper	en	is	geraakt	door	de	
belangstelling	van	de	clientèle.	Een	discussie	ontstaat	over	de	
perikelen	bij	het	Slotervaart	ziekenhuis.	Daarover	bestaat	geen	
eenstemmigheid.	 Ab	 komt	 wat	 later.	 Met	 Adriaan	 van	 Hoffen	
constateer	 ik	 de	 wekelijkse	 bijeenkomsten	 van	 diens	 muziek-
gezelschap	 in	 Rozendaal.	 Hans	 Schuhmacher	 memoreert	 de	
recent	tot	stand	gekomen	Pegasuswandeling,	’n	wandeling	van	
de	Hollandse	schouwburg	naar	Westerbork	via	het	verscholen	
dorp	te	Vierhouten:	“in	het	spoor	van	de	Jodenvervolging”.	De	
bitterballen	blijken	‘kartetsen’	te	heten.	Na	een	tijd	lange	afwe-
zigheid	 biedt	 hij	 nog	 een	 verjaarsborrel	 aan.	 Peter	 Siebelink	
excuseert	 zich	 wegens	 zijn	 slechte	 collegedictaten	 door	 van	
deze	bijeenkomst	geen	notulering	te	verzorgen.	Geen	of	onvol-
doende	diepgang.	

Welkom thuis Teun

Ik	hoor	de	verslaglegging	van	Remmet	Pitlo	over	zijn	afwezigheid	
wegens	een	val,	hopelijk	bevestigt	de	behandelend	geneesheer	
diens	herstel.	Een	borrel	wordt	nog	aangeboden	door	Jos	Pen-
ning,	omdat	hij	geen	bijzondere	reden	ziet	om	geen	borrel	aan	te	
bieden,	nog	snel	te	regelen	voordat	de	laatkomer,	Teun	Timmer-
mans,	welkom	Teun,	zich	nog	meldt.	Beter	laat	dan	nooit…	De	
weg	Groesbeek	naar	Arnhem	 is	geen	eenvoudige,	vooral	voor	
het	spitsuur.	Jos	Hekking	en	Cees	Veenemans	zijn	vandaag	ver-
hinderd	aanwezig	te	zijn.	

teKSt ///  joS HeKKing

Maart-BijeenKoMSt
Het	eerste	drankje	maakt	de	stemmen	los.	Henk	Zieleman	kreeg	
vorige	maand	van	Remmet	Pitlo	een	biljet	van	50	pfennig	not-
geld	uit	1921	van	Langensalza.	Op	de	achterkant	een	artillerist,	
die	de	loop	van	een	voorlader	doorhaalt,	met	daarop	de	datum	
27	juni	1866.	Wel	geen	postzegel,	toch	aardig	voor	onze	verza-
meling.	Thuis	vind	ik	in	Wikipedia	dat	op	die	datum	en	plaats	een	
veldslag	heeft	plaatsgevonden	tussen	de	Pruisische	troepen	uit	
Hamburg	en	Minden	tegen	het	koninklijke	 leger	van	Hannover.	
Hannover	verliest	de	slag,	capituleert	twee	dagen	later	en	wordt	
deel	van	het	Duitse	Rijk.	Een	aardig	stukje	geschiedenis.	Henk	
van	Randwijk	 is	 jarig	geweest,	 hij	 zal	dit	 jaar	 in	Sinte	Barbara	
in	de	 lijst	 van	80-jarigen	vermeld	worden,	zie	 ik.	Proost	Henk.	
Jaap	Brüning	heeft	uit	te	leggen	waarom	hij	vier	maanden	niet	
is	 geweest.	Hij	 begint	met	 een	operatie,	maar	de	argumenten	
nemen	al	snel	in	sterkte	af;	in	februari	heeft	hij	alleen	maar	in	de	
zon	gelegen.	“Toch	nemen	wij	genoegen	met	maar	één	rondje”,	
laat	Ap	ruimhartig	weten.	Dezelfde	Ap	heeft	met	zijn	Canta,	nog	
geen	200kg,	slag	geleverd	met	een	personenauto	van	1000kg.	
Ap	won	en	kon	naar	huis	rijden.	De	personenauto	werd	door	een	
sloopbedrijf	afgevoerd.	We	lopen	op	de	gebeurtenissen	vooruit.	

Er	wordt	voorzichtig	gepolst	of	Hummelo	weer	een	mogelijkheid	
voor	het	Barbarafeest	 is?	 Ja!	Evert	 van	de	Weerd	wekt	onze	>	
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belangstelling	 voor	 een	 bezoek	 aan	 het	 nieuwe	 EOD-museum	
in	Soesterberg,	zojuist	door	onze	Koningin	geopend.	We	zoeken	
naar	een	goede	datum,	waarschijnlijk	zal	het	september	worden.	
Jos	Hekking	heeft	een	 lijstje	met	59	namen	van	mensen	die	na	
de	marsen	van	1955	een	gouden	medaille	met	het	cijfer	17	of	een	
hoger	in	de	Vierdaagse	hebben	gehaald,	waarvan	zeven	van	hen	
meer	dan	25	maal.	Rien	de	Jong,	nog	steeds	met	een	jong	hart	
voor	de	Vierdaagse,	vertelt	dat	hij	mevrouw	Klaver-Budding,	de	
eerste	die	de	mars	50	maal	heeft	gelopen,	de	daarbij	behorende	
versierselen	heeft	mogen	opspelden.	Als	Jos	als	laatste	een	rondje	
geeft,	jarig	geweest,	loopt	het	al	tegen	zevenen.	Met	de	helft	van	
de	14	aanwezigen	gaan	we	naar	de	 Italiaan	 in	de	Bakkerstraat.	
Het	wordt	laat,	maar	daar	kan	niemand	spijt	van	hebben.	

PS	Ter	 info,	wellicht	 ten	overvloede:	 In	een	 lezing	over	deco-
raties	door	de	heer	van	Ingen,	directeur	van	de	Kanselarij	der	
Nederlandse	Orden	hoorde	ik	dat	men	batons	op	alle	soorten	
kostuums	en	combinaties	kan	dragen.	Een	das	daarbij	 is	wel	
een	vereiste.

aPriL-BijeenKoMSt
De	bijeenkomst	van	de	ledenraad	geeft	aanleiding	tot	een	korte	
vergadering	 van	 het	 bestuur	 vooraf,	 zodat	 Cees,	 Jaap	 en	 Jos	
binnenkomen	 terwijl	de	meeste	plaatsen	al	bezet	zijn.	Adriaan	
van	Hoffen,	begunstiger,	meldt	dat	hij	grootvader	van	twee	klein-
dochters	is	geworden.	Geen	tweeling	want	ze	zijn	van	zijn	doch-
ter	en	schoondochter.	Gefeliciteerd	Adriaan	en	proost.	Ap	vertelt	
dat	hij	vele	jaren	geleden,	hij	was	nog	kapitein,	twee	‘knechten’	
had.	 Een	 ervan	 was	 Hoebé,	 inmiddels	 gepensioneerd	 gene-
raal-majoor	der	Artillerie.	Ap,	nog	steeds	even	actief,	had	hem	
gebeld.	 De	 generaal	 zal	 graag	 een	 keer	 een	 van	 onze	 bijeen-
komst	meemaken.	Gaan	we	regelen.	Jos,	actief	met	‘zijn’	dit	jaar	
200-jarige	sociëteit,	wordt	door	Cees	er	op	geattendeerd	dat	de	
Groote	Sociëteit	 in	Arnhem	volgend	 jaar	250	 jaar	zal	bestaan.	
Altijd	bovenbaas.	Velds,	hij	is	een	tijd	weggeweest,	vestigt	daar	
de	 aandacht	 op	 met	 een	 borrel.	 Het	 schiet	 hem	 pas	 na	 enig	
nadenken	te	binnen	dat	die	afwezigheid	daarvoor	de	reden	is.	

\

Jaap	Dekker	krijgt	het	woord	voor	het	verhaal	over	‘gunners	sup-
port’.	Ons	netwerk	is	beperkt.	Kijk	naar	M&M,	dat	behalve	dat	het	
zelf	een	netwerk	is,	ook	leden	heeft,	gespecialiseerd	in	vullen	van	
vacatures.	Een	ander	punt	is	het	organiseren	van	de	VOA	jaarver-
gadering.	Wij	spreken	ons	uit	dit	in	2014	op	ons	te	nemen.	Er	zijn	
al	 ideeën,	mocht	het	een	dierentuin	worden,	dan	alleen	bezoek	

aan	 de	 roofdieren,	 om	 het	 toch	 een	 beetje	 krijgshaftig	 te	 doen	
zijn.	Rien	de	Jong	heeft	een	aardig	artikel	uit	het	blad	Vereniging	
Infanterie	Officieren	(VIO)	over	de	Duitse	reactie	op	de	luchtlan-
ding	rond	Arnhem	september	1944.	Als	oud-Oosterbeker	neem	ik	
dat	graag	mee	naar	huis.	Hans	Schumacher	heeft	als	projectleider	
gewerkt	aan	het	tot	stand	komen	van	het	Westerborkpad,	Wan-
delen	 in	het	spoor	van	de	Jodenvervolging,	336	km.	Het	 resul-
taat	is	een	waardevol,	fraai	uitgevoerd	boekje.	De	routes	kunnen	
van	station	tot	station	worden	gelopen.	Peter	Siebelink	moet	ook	
nadenken,	wij	zijn	toch	wel	een	club	van	intellectuelen,	waarom	hij	
een	borrel	aanbiedt.	Hij	heeft	in	de	loterij	minder	verloren	dan	hij	
dacht,	dus	geld	over.	De	jaarvergadering	van	de	VOA	is	helaas	op	
onze	tweede	vrijdag	gepland,	slordig.	“We	zullen	volgende	maand	
dus	wel	een	paar	leden	missen”,	meld	ik	onze	uitbater.	

Met	vijf	man	naar	de	Chinees.	Het	wordt	een	heel	simpele.	Jos	
verzint	ter	plekke	de	naam	‘Wee	mij’.	Bij	de	flesjes	moeten	we	
glazen	 vragen,	 het	 bestek	 blijkt	 bij	 de	 schotel	 inbegrepen.	 De	
kwaliteit	is	echt	niet	minder	dan	we	bij	dit	soort	etablissementen	
gewend	zijn.	Een	aardige	ervaring.	

januari-BijeenKoMSt 
In	 deze	 Nieuwjaarsbijeenkomst	 bleek	 weer	 maar	 eens	 hoe	
stevig	de	afdeling	in	het	dagelijkse	leven	geworteld	staat.	In	de	
eerste	 plaats	 had	 onze	 Sinte	 Barbara,	 die	 hoewel	 van	 alloch-
tone	(Franse)	afkomst	al	jarenlang	–	sinds	de	Groene	Hart	tunnel	
–	 een	verblijfsvergunning	en	–	als	mascotte	 van	onze	afdeling	
–	 een	 werkkring	 in	 Nederland,	 nog	 geen	 onderdak	 in	 de	 Fred	
toegewezen	gekregen	met	als	gevolg	dat	 ze	moest	ontbreken	
in	de	eerste	bijeenkomst	van	2012.	Haar	plaatsvervangster	–	de	
privé	Sinte	Barbara	van	de	secretaris	–	viel	 voor	haar	 in	maar	
omdat	die	geringer	van	afmetingen	is,	gold	de	leuze	die	zowel	de	
burger-	als	de	militaire	top	van	Defensie	sinds	de	bezuinigings-
rage	hanteren	voor	onze	krijgsmacht:	‘Kleiner	maar	fijner!’

Een	tweede	verschijnsel	had	wat	minder	verband	met	dat	dage-
lijks	 leven	 maar	 was	 niet	 minder	 opvallend,	 namelijk	 het	 ont-
breken	van	onze	afdelingsvlag	die	volgens	de	geruchten	moest	
fungeren	bij	de	Jaardag	van	ons	Wapen	in	Oldebroek.	Het	deed	

Grootvader van twee kleindochters Jaap doet verslag van de Ledenraad

‘s-gravenHage

teKSt & BeeLd ///   Piet antoniSSen

Pieter Siebelink Steven een tijdje weggeweest
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de	vraag	rijzen	of	in	de	hierboven	al	genoemde	bezuinigingsrage	
bij	Defensie	ook	alle	Wapen-	en	Korpsvlaggen	waren	wegbezui-
nigd.	Bij	verslaggever	kwam	even	de	angstige	gedachte	op	dat	
onze	vlag	meteen	zou	worden	geconfisceerd,	maar	omdat	het	
duidelijk	‘onze’	vlag	is	en	bovendien	Teun	van	der	Plas	was	mee-
gestuurd	naar	Oldebroek	als	bewaker,	liet	hij	die	angst	maar	snel	
varen.	Hoe	dan	ook,	zowel	een	 tot	nu	 toe	onbekende	vlag	als	
een	tafelvlaggetje	probeerden	de	leemte	nog	enigszins	te	vullen.

Al	deze	aanpassingen	waren	de	eerste	punten	waarop	de	voorzit-
ter	tijdens	zijn	inleidende	woorden	de	aandacht	vestigde.	Daarna	
vertelde	hij	dat	er	nog	meer	ontbrak	bij	deze	bijeenkomst.	Om	te	
beginnen	de	Katwijkse	batterij	 en	enkele	 enkelingen	die,	 zijnde	
nog	actief	reservist,	acte	de	présence	gaven	op	de	Jaardag,	daar-
mee	de	afdeling	sterk	vertegenwoordigend	en	verder	een	aantal	
vaste	bezoekers	die	om	diverse	 redenen	verstek	moesten	 laten	

gaan.	Van	de	meest	veraf	verblijvende	afzegger,	Jaap	Vrolijk	waren	
er	wel	groeten	en	wensen	vanuit	zijn	verblijfplaats	in	Thailand.	
Daarna	viel	er	nou	niet	direct	een	stilte	maar	er	was	toch	wel	een	
duidelijk	hiaat	 in	de	gebruikelijke	procedure	 toen	de	voorzitter	
niet	 meteen	 een	 rondje	 aankondigde.	 Een	 van	 de	 eersten	 die	
dat	door	had,	was	Ariaan	Boes,	die	wendde	een	recente	botsing	
van	zijn	voorhoofd	met	een	hard	voorwerp	als	 reden	aan	voor	
een	rondje	met	als	verklaring	dat	een	hersenschudding	betekent	
dat	je	in	ieder	geval	hersens	hebt.	De	voorzitter	waardeerde	dit	
gebaar	hogelijk	en	beloonde	het	door	de	toost	aan	te	vullen	met	
het	verzoek	tot	het	aanheffen	van	het	eerste	couplet.	Zo’n	ver-
zoek	wordt	bij	onze	afdeling	nooit	aan	dovemansoren	gedaan.

Tony	Viskil	had	daarna	nog	enkele	zakelijke	mededelingen	over	
de	prijs	van	de	maaltijd	 tengevolge	van	de	wijze	van	serveren	
in	 gebouw	 147	 en	 de	 wijze	 van	 afrekenen	 van	 enkele	 open-
staande	posten	van	de	voorgaande	bijeenkomst,	die	beiden	op	
basis	van	nacalculatie	zouden	plaats	vinden.	Het	geroezemoes	
was	echter	zodanig	luid	dat	de	uiteindelijke	afrekening	de	leden	
waarschijnlijk	koud	op	het	dak	zal	vallen,	maar	ja	ze	zijn	in	ieder	
geval	gewaarschuwd.	De	enige	die	kennelijk	wel	had	geluisterd,	
was	Max	van	Leeuwen	want	die	wilde	weten	of	de	prijs	voor	de	
maaltijd	ook	 voor	 nasi	 goreng	 zou	gaan	gelden,	waarschijnlijk	
daarbij	denkend	aan	de	oude	Indische	gewoonte	om	die	blauwe	
hap	te	serveren	 in	een	bananenblad	of	een	opgevouwen	oude	
krant.	Omdat	er	verder	geen	algemene	rondjes	werden	aange-
boden,	moest	worden	volstaan	met	 rondjes	 in	kleiner	verband	
met	als	gevolg	samenscholingen	 rond	het	nieuwe	pinapparaat	
dat	daarmee	meteen	zijn	duurzaamheid	bewees	en	er	niet	zoals	
de	testmodellen	van	de	JSF	met	scheurtjes	uit	kwam.	

Als	de	opstijgende	dampen	uit	de	schalen	dat	al	niet	duidelijk	
hadden	gemaakt,	dan	was	het	wel	de	aankondiging	van	Tony	
Viskil	dat	we	de	bordjes	konden	gaan	vullen	en	een	plaatsje	
aan	een	van	de	tafels	konden	zoeken.	Op	die	tafels	verraste	
ons	een	glas	wijn	dat	door	het	bestuur	als	Nieuwjaarsdronk	
werd	aangeboden	en	uiteraard	met	het	eerste	couplet	moest	
worden	bekroond.	Toen	we	nog	stonden	uit	te	hijgen	van	het	
onszelf	toezingen,	stelde	de	voorzitter	voor	dat	de	jongste	aan	
iedere	tafel	het	toetje	zou	ophalen	daarbij	willekeurig	kiezend	
uit	de	variëteiten.	Aan	onze	tafel	was	dat	eenvoudig	want	er	
was	 maar	 één	 soort	 meer	 over.	 De	 koffie	 daarna	 kon	 naar	
eigen	 behoefte	 worden	 samengesteld	 en	 daarmee	 was	 de	
kop	voor	2012	er	af.	>	

nieuws uit de afdelingen /// verslagen

Een bijzondere vlag

Ariaan Boes, van buiten een buil – van binnen hersens

Een bijzondere Barbara



62 /// Sinte Barbara

nieuws uit de afdelingen /// verslagen

FeBruari-BijeenKoMSt 
SaMen Met de voc
U	 bent	 gewend	 van	 deze	 verslaggever	 een	 uitgebreid	 en	 met	
anekdotes	gelardeerd	verslag	te	krijgen	maar	we	moeten	u	deze	
keer	 teleurstellen	 want	 gedwongen	 door	 omstandigheden	 kan	
het	daar	niet	van	komen.	

Volstaan	we	met	wat	 zakelijke	opmerkingen.	De	opkomst	was	
bijzonder	groot	met	als	hoogste	gast	de	Chef	van	het	Militaire	
Huis	van	Hare	Majesteit	wat	onze	voorzitter	de	opmerking	ont-
lokte	dat	het	normaal	al	goed	is	om	een	uniform	te	zien	tijdens	
onze	bijeenkomsten	maar	dat	dit	wel	heel	bijzonder	was.	

De	voorzitters	van	de	beide	verenigingen	-	of	althans	de	afde-
lingen	daarvan	–	wisselden	de	gebruikelijke	woorden	uit	ditmaal	
met	 wel	 veel	 nadruk	 op	 de	 bezuinigingen	 die	 juist	 ons	 beider	
Wapens	weer	zwaar	treffen.	De	uitwisseling	van	de	geschenkjes	
sloot	hier	wel	heel	nauw	op	aan.	De	voorzitter	van	de	onze	afde-
ling	kreeg	een	Leopard2	A6		aangeboden,	die	hij	wel	zelf	in	el-

kaar	moet	zetten	of	laten	zetten.	De	voorzitter	van	de	VOC	kreeg	
het	boek	‘Vuur	 in	Beweging’	dat	niet	alleen	aan	de	glorietijden	
van	de	Artillerie	herinnert	maar	ook	aan	de	nauwe	samenwer-
king	tussen	Manoeuvre	en	Vuursteun.	Volgens	voorzitter	Willem	
Loos	zullen	we	in	die	laatste	geest	ook	de	komende	tijd	blijven	
samenkomen.	

De	samenwerking	werd	ondersteund	door	een	 rondje	Barbara	
Bitter	waarna	de	vuursteun	werd	ondersteund	door	een	krachtig	
gezongen	eerste	couplet	van	het	Artillerielied.	

Maart-BijeenKoMSt
Terwijl	aan	de	overkant	van	de	Alkmadelaan	de	dozers	en	sho-
vels,	grote	happen	vretend	uit	de	gebouwen,	het	einde	van	de	
Alexanderkazerne	–	en	dus	ook	onze	 tijdelijke	 locatie	gebouw	
211	 –	 steeds	 dichterbij	 brengen,	 raken	 wij	 weer	 thuis	 in	 onze	
eigenlijke	 locatie	 gebouw	 147	 in	 de	 Frederikkazerne,	 temeer	
omdat	ook	onze	Barbara	en	onze	afdelingsvlag	nu	een	plaatsje	
hebben	gevonden.	

Wel	 moest	 voorzitter	 Willem	 Loos	 in	 zijn	 openingswoord	 een	
aantal	afwezigen	melden	want	hoe	moeilijk	ook	te	bevatten,	zwaar	
wegende	argumenten	kunnen	het	derde	donderdag	programma	
van	Haagse	VOA	leden	verstoren.	Gelukkig	hadden	enkelen	van	
hen	 al	 de	 aankondiging	 gedaan	 van	 een	 rondje	 tijdens	 de	 vol-
gende	bijeenkomst	zodat	we	hen	dan	des	te	enthousiaster	zullen	
verwelkomen.	 De	 voorzitter	 moest	 ook	 de	 afwezigheid	 van	 de	
aangekondigde	voordracht	doorgeven	maar	zei	daarbij	dat	men	
zich	daarover	niet	teveel	moest	verheugen	want	een	brok	cultuur	
zullen	en	moeten	de	Haagse	VOA	 leden	van	tijd	 tot	 tijd	moeten	
verwerken.	Hij	verwees	ook	nog	naar	de	drukbezochte	februari-
bijeenkomst	samen	met	de	VOC.	Hij	was	nog	niet	begonnen	aan	
de	montage	van	de	Leopard	2A6	omdat	hij	nog	denkt	over	moge-
lijkheden	om	er	twee	van	te	maken.	Het	idee	daarachter	was	een	
mathematisch;	de	artillerie	wordt	steeds	gehalveerd	maar	kan	dus	
nooit	nul	(0)	worden,	de	cavalerie	is	al	zijn	Leopards	kwijt	en	staat	
dus	op	nul	(0).	Misschien	dat	met	twee	kleine	Leopardjes	het	ooit	
nog	eens	wat	wordt	in	de	toekomst.	
Genoeg	hebbend	van	afbraakverhalen,	 vroeg	hij	Boni	 om	een	
signaal	wat	bleek	te	zijn	voor	de	88e	verjaardag	van	Frans	van	
Erp.	Met	één	tappend	en	één	turvend	personeelslid	ging	het	ver-
krijgen	van	de	drankjes	lekker	vlot	en	kon	er	worden	getoost	op	
Frans	maar	pas	nadat	de	voorzitter	enkele	in	GVT	geklede	leden	
had	welkom	geheten,	die	juist	die	dag	aan	het	bewijzen	waren	
dat	er	nog	steeds	actieve	reservisten	zijn	(natuurlijk	zijn	reservis-
ten	bijna	altijd	actief	maar	deze	mannen	zijn	dat	ook	nog	in	de	
zin	van	de	militaire	wetten	en	regels).	

Eef	ten	Berge	kreeg	nog	gelegenheid	om	de	Lua	victorie	te	laten	
kraaien	nu	met	een	vertraging	van	vele	jaren	de	luchtdoelraketten	
niet	meer	aan	de	Klu	gaan	toebehoren	maar	aan	het	nieuwe	Defen-
sie	 Grondgebonden	 Luchtverdedigingssysteem	 terwijl	 de	 lucht-
machtbasis	De	Peel	wordt	omgedoopt	tot	Generaal	Westkazerne.	

De	voorzitter	moest	ons	om	privé	 redenen	vroegtijdig	verlaten	
en	uit	de	strijd	om	de	opvolging	kwam	Tony	Viskil	 als	winnaar	
tevoorschijn.	 Nee	 lezers,	 verslaggever	 zal	 geen	 vergelijking	
maken	met	de	op	dat	moment	zijn	finale	naderende	strijd	om	de	
opvolging	in	de	PvdA	omdat	zowel	de	verenigingen	als	de	rede

Een hoge en hoog gewaardeerde gast, de Chef van het Militaire Huis van 
Hare Majesteit ingetreden in de groep

Het overreiken van de geschenkjes was dit jaar een ernstige aangelegenheid
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nen	voor	de	–	bij	ons	strikt	tijdelijke	–	opvolging	onvergelijkbaar	
zijn.	Natuurlijk	hadden	we,	met	onze	K-,	L-	en	andere	cursussen	
in	het	achterhoofd,	moeten	nagaan	of	Tony’s	opleiding	voldoende	
basis	voor	deze	zware	functie	vormde.	Nu	volgde	Tony	een	korte	
praktijktraining	voornamelijk	om	het	samenspel	met	Boni	onder	
de	knie	te	krijgen	en	dat	ging	van	een	leien	dakje	want	na	diverse	
internationale	 eetsignalen	 volgde	 “het	 is	 voor	 de	 kok….”	 en	
gingen	we	aan	 tafel.	Daar	werd	een	glas	 rode	wijn	geserveerd	
om	 de	 87e	 verjaardag	 van	 Han	 Forbes	 te	 vieren	 wat	 uiteraard	
gepaard	ging	met	het	eerste	couplet.	De	twee	lichte	vliegers	Jaap	
Vrolijk	en	Han	Forbes	dronken	elkaar	nog	eens	speciaal	toe.

De	 Indische	 geschiedenis	 van	 deze	 twee	 unieke	 collega’s	 bracht	
onze	tafel	nog	verder	terug	in	het	verleden,	namelijk	naar	WO2	toen	
het	voormalige	marinevliegkamp	Valkenburg	door	de	Duitsers	KFK	
(Klein	Flugplatz	Katwijk)	werd	genoemd.	Met	de	voltallige	Katwijkse	
batterij	aan	tafel	geen	wonder	dat	op	deze	historische	gronden	nu	
het	toewijzen	van	het	gehele	terrein	aan	de	gemeente	Katwijk	werd	
bedongen.	We	gingen	nog	verder	terug	in	de	geschiedenis	naar	aan-
leiding	van	de	bovenvermelde	destructie	van	de	(nieuwe)	Alexander.	
Volgens	de	 ter	zake	deskundige	van	het	Legermuseum…	Kos,	 is	
destijds	het	stoffelijk	overschot	van	het	huzarenhondje	Fanny	plech-
tig	overgebracht	van	de	oude	Alex	naar	de	nieuwe	Alex	en	moet	
daar	nog	steeds	ergens	begraven	liggen.	Pogingen	om	Fanny	–	als	
ze	nog	te	vinden	is	–	nu	plechtig	over	te	brengen	naar	de	Bernhard-
kazerne	in	Amersfoort	zijn	niet	geslaagd	want	het	overbrengen	van	
de	Lynx	van	Libië	terug	naar	Nederland	kost	al	zoveel.	Deze	schok	
hebben	we	met	een	stevige	bak	koffie	verwerkt.		

aPriL-BijeenKoMSt
Een	 record	aantal	 leden	 (38)	spoedden	zich	op	Goede	Vrijdag	
6	april	 richting	De	Biltsche	Hoek	om	maar	niets	van	Voorzitter	
Hoksbergens’	 ‘gepassioneerde’	 verhaal	 over	 de	 a.s.	 mei	 tot	
stand	 komende	 ALV	 in	 het	 Dierenpark	 Amersfoort	 te	 hoeven	
missen.	De	artilleriegloed	glanst	 je	al	 tegemoet	en	het	gaat	er	
nu	maar	om	hoeveel	VOA-leden	de	tocht	naar	de	keistad	zullen	
ondernemen.	 Het	 door	 Jaques	 Res	 aangepakte	 ‘toegevoegde	
waarde-element’	werpt	nu	al	vruchten	af	voor	de	toekomst,	want	
lotgenoten	die	straks	voor	de	organisatie	staan,	hebben	de	heer	
Res	al	benaderd	“hoe	een	en	ander	aan	te	pakken?”.	Voorts	is	
het	er	de	organisatoren	om	begonnen	de	bijeenkomst	toch	een	
bijzonder	artilleristisch	tintje	mee	te	geven.	In	de	woonplaats	van	
de	voorzitter	werden	de	geesten	daartoe	“Hoe	dit	of	dat	vorm	te	
geven	en	of	in	te	kleuren?”	enkele	dagen	van	te	voren	gekraakt.	
Voorbeeld	is	de	omslag	van	het	menu	dat	naar	het	oordeel	van	
de	 ‘Commissie	 van	Voorbereiding’	 het	 artilleristische	 karakter	
dient	weer	te	geven	van	het	gebied	waar	wordt	vertoefd.	

Dus	werd	in	boeken	met	teksten	en	plaatwerken	naar	het	nodige	
gezocht	 en	 gevonden.	 Voorzitter	 Hoksbergen	 was	 tegen	 een	
gebied	 aangelopen	 waar	 ooit	 een	 Barbarakapel	 zou	 hebben	
gestaan	én	als	zodanig	hebben	gefunctioneerd.	Ook	de	aanwe-
zigheid	van	een	Barbaraklooster	ontging	niet	aan	de	aandacht	van	
de	onderzoekers,	maar	dat	eertijds	aan	de	Herenstraat	aanwezige	
klooster	bleek	al	geruime	tijd	van	de	aardbodem	verdwenen.	Dus	
werd	gegaan	voor	de	Barbarakapel	 in	het	gebied	De	 Isselt.	De	
bewoner	die	het	echtpaar	Hoksbergen	en	uw	scribent	welwillend	
ontving	 kon	 evenwel	 geen	 100%	 zekerheid	 geven	 over	 datum,	
bestaan	en	naamgeving,	dus	besloot	men	tot	verder	sonderen.	>

nieuws uit de afdelingen /// verslagen

Eerste couplet voor jarige Han Forbes

Lua haan Eef ten Berge kraait een late victorie

utrecHt en noord-HoLLand

teKSt ///  jan van aLPHen

Pentekening Barbarakapel De Isselt Archieffoto Barbarakapel De Isselt 

Foto (heden) van de Barbarakapel De Isselt
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Computerdeskundige	Marten	Hilbrands	werd	bij	de	eerstvolgende	
werkvergadering	met	e.e.a.	geconfronteerd	en	ziet	na	enig	gemani-
puleer	van	zijn	wonderdoosje	sprongen	de	gewenste	foto’s	en	tek-
sten	plus	jaartallen	tevoorschijn	en	kon	de	voor	deze	klus	aangetrok-
ken	designer	aan	het	werk.	Onze	 lezers	 trouwens	eveneens,	want	
Google	en	Wikipedia	geven	na	oproep	van	de	huidige	bewoner	W.E.	
van	Dam	van	 Isselt	een	enorme	stroom	van	 informatie	prijs,	waar	
later	door	liefhebbers	wellicht	nog	eens	in	gegrasduind	kan	worden.	

Van	de	voorlopige	vorderingen	werd	aan	tafel	mededeling	gedaan,	
hetgeen	de	stemming	bevorderde.	Door	Dr.	Ben	Bouman	werd	de	
wijn	besteld,	want	hij	was	onlangs	immers	89	jaar	geworden	en	
dat	werd	tijdens	de	maaltijd	feestelijk	herdacht.	Bij	de	maaltijd	kon	
als	altijd	voor	vis	of	vlees	worden	gekozen.	Dat	op	deze	Goede	
Vrijdag	voor	het	merendeel	voor	vis	werd	gekozen	maakte	op	uw	
scribent	een	goede	indruk.	De	naar	Van	der	Valkmaatstaven	aan-
gevoerde	carpaccio	zorgde	daar	weer	voor	een	mooie	tegenhan-
ger.	Reden	te	over	om	voor	de	jarige	Dr.	Ben	het	eerste	couplet	
aan	te	heffen.	Na	afloop	moest	couplet	twee	er	ook	aan	geloven.	
Bgen	Bouwman	meende	gemerkt	te	hebben	dat	het	met	de	tekst-
kennis	van	couplet	 twee	op	meerdere	 fronten	wat	minder	ging.	
Dus	kon	hij,	door	als	‘reserve-procantor’	in	couplet	twee	voor	te	
gaan,	de	tekstkennis	vaststellen	en	ook	dat	er	aan	de	animo	niets	
mankeerde.	De	zinsnede	“en	meisjes	schoon	van	leden	zijn	op	zijn	
liefde	fier	uit	vers	vier…”	heb	ik	aan	mijn	tafeldame	dan	ook	nog	
eens	omstandig	en	met	genoegen	kunnen	toelichten.	

De	 afsluitende	 koffie	 bracht	 de	 afrekenmachines	 op	 tafel	 en	
nadat	 de	 penningen	 (aan	 Bacchus…)	 in	 hoofdzaak	 ten	 gunste	
van	Van	der	Valk	waren	geofferd	klonk	het	 “tot	1	 juni”	door	de	
ruimte.	Men	heeft	dan	ook	het	voornemen	om	het	verloop	van	de	
door	de	Afdeling	UHN	georganiseerde	ALV	grondig	te	evalueren.	
Hopelijk	heeft	de	door	penningmeester	Hallensleben	 ingezette	
actie	voor	‘meer	geld	in	kas’	dan	zoveel	opgeleverd	dat	er	ook	
een	gezellig	glas	bij	gedronken	kan	worden.	Aan	allen:	een	voor-
spoedige	ALV	gewenst	en	alle	goeds	en	tot	1	juni	a.	in	de	kelder-
bar	van	Hotel	De	Biltsche	Hoek.	

nieuwjaarS-BijeenKoMSt
‘De	 Zingende	 Zeeleeuw’,	 onze	 vaste	 thuisbasis,	 is	 niet	 meer!	
De	zaak	is	overgedaan	aan	een	nieuwe	exploitant	uit	het	verre	
Oosten.	Jammer!	Maar	dankzij	de	inzet	van	onze	onvermoeibare	
voorzitter	Rob	Peters	hadden	wij	al	snel	een	alternatief	gevonden	
in	‘De	Knuffel	Karper’,	een	van	de	vele	andere	restaurants	van	
Humanitas	in	Rotterdam,	waar	wij	al	gelijk	onze	gezellige	nieuw-
jaarsbijeenkomst	hebben	gehouden	op	donderdag	5	 januari	 jl.	
Het	was	een	hele	sprong	van	een	'zingende	zeeleeuw'	naar	een	
'knuffelkarper',	maar	flexibel	als	we	zijn	als	artillerist,	voelden	wij	
ons	ook	daar	onmiddellijk	 thuis.	Er	 is	ook	nog	een	 ‘Dansende	
Dolfijn’	en	een	‘Mollige	Meeuw’	binnen	het	Humanitas	gebeuren.	
Het	zal	niemand	verbazen	dat	er	tijdens	de	borrel	nog	wel	enkele	
alternatieve	namen	zijn	gesuggereerd	voor	eventuele	volgende	
restaurants,	maar	deze	bleken	bij	nader	inzien	toch	geen	van	alle	
geschikt	voor	publicatie!	

De	Nieuwjaarsborrel	was	er	zeker	niet	minder	om!	Het	deed	ons	
goed	 ook	 Ludo	Vischer	 weer	 eens	 in	 ons	 midden	 te	 hebben.	
Ludo	weet	namelijk	alles	van	karpers.	Zo	wist	hij	ons	te	vertellen	
dat	een	echte	Japanse	karper,	voorzien	van	de	juiste	vlekken	op	
de	juiste	plaats,	voor	wel	60.000	euro	van	de	hand	gaat.	Zo	leer	
je	nog	eens	wat!	Wie	weet	wat	die	karpers	in	de	vijver	van	het	res-
taurant	wel	niet	waard	zijn?!	Van	een	zeeleeuw	weten	wij	het	intus-
sen	wel!	Wij	zijn	op	ons	nieuwe	honk	uiterst	gastvrij	ontvangen	
door	drs.	André	Jager,	de	directeur	van	het	verzorgingscomplex,	

Betty en Jan van Alphen

Grote deelname aan de maaltijd

Ben Bouwman proost op zijn 89 jarige leeftijd

rotterdaM
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een	oud-verbindingsofficier	waar	zo	op	het	eerste	gezicht	een	
goed	artillerist	aan	verloren	is	gegaan!	Hij	had	speciaal	voor	ons	
een	zeer	interessante	rondleiding	georganiseerd.	

De	maaltijd	mocht	er	ook	wezen,	geen	karper	deze	keer	maar	
de	keuze	uit	zalm	en	een	varkenshaasje.	Het	1e	couplet	was	
dan	ook	voor	de	kok!	Rolf	Kroes	veilde	 tijdens	het	diner	een	
prachtige	 105mm	 kardoes	 voor	 de	 somma	 van	 EUR	 30;	 de	
opbrengst	gaat	naar	het	Fonds	Dubbeldam.	Onze	eerste	bij-
eenkomst	op	onze	nieuwe	thuisbasis	was	weer	zeer	de	moeite	
waard!	 In	 één	 woord	 geweldig!	 Graag	 tot	 ziens	 op	 onze	 vol-
gende	bijeenkomst!	

FeBruari-BijeenKoMSt
Ook	 onze	 tweede	 bijeenkomst	 in	 de	 ‘Knuffelkarper’	 was	 erg	
gezellig.	 Het	 personeel	 heeft	 laten	 blijken	 dat	 ze	 blij	 met	 ons	
zijn.	En	het	slechte	weer	heeft	de	opkomst	nauwelijks	beïnvloed.	
Jaap	 Boiten	 was	 helaas	 verhinderd	 om	 zakelijke	 redenen.	We	
zaten	deze	keer	in	de	zeer	gezellig	ingerichte	grote	zaal.	

Het	eerste	onderwerp	van	gesprek	ging	over	de	MOP	en	sloeg	
in	als	een	bom!	De	‘Massive	Ordnance	Penetrator’	is	een	bom	
waar	de	Amerikaanse	Luchtmacht	er	12	van	heeft	besteld.	Het	
beest	 is	bedoeld	om	bunkers	 te	vernietigen	en	gaat	door	200	
voet	gewapend	beton	heen!	De	VS	Luchtmacht	heeft	ontkend	
dat	het	gaat	om	bunkers	in	Iran	waar	nucluaire	wapens	worden	

ontwikkeld.	Zo	hoor	je	nog	eens	wat.	Daar	valt	de	afbouw	van	
onze	eigen	krijgsmacht	bijna	bij	in	het	niet.	

Ook	 de	 door	 de	VOA	 Rotterdam	 jaarlijks	 georganiseerde	 Her-
denking	 in	 Dubbeldam	 kwam	 ter	 sprake.	 Na	 de	 vele	 sprekers	
die	we	in	de	loop	der	 jaren	hebben	gehad,	hebben	we	dit	 jaar	
een	 spreekster	 uitgenodigd:	 Mevr.	 mr.	 drs.	 Hanke	 Bruin	 Slot,	
oud-kapitein	 der	 Rijdende	 Artillerie	 en	 nu	 lid	 van	 de	Tweede	
Kamer	voor	het	CDA.	We	rekenen	ook	dit	jaar	weer	op	een	grote	
opkomst.	

De	 maaltijd	 was	 ook	 weer	 voortreffelijk.	 Deze	 keer	 waren	 het	
sliptongetjes	in	de	Karperzaal,	in	plaats	van	zalm.	Ook	de	cap-
pucchino	werd	binnen	het	door	de	Italiaans	traditie	gestelde	tijd-
stip	van	vóór	11	uur	‘s	avonds	geserveerd.	Het	was	Rolf	die	ons	
daarop	attendeerde!	Het	eerste	couplet	werd	ook	deze	keer	weer	
met	applaus	ontvangen	door	de	overige	aanwezigen	in	de	zaal.
Graag	tot	1	maart!	

Maart-BijeenKoMSt
De	bijeenkomst	op	donderdag	1	maart	stond	geheel	in	het	teken	
van	de	verjaardag	van	onze	kol	b.d.	Manu	Grützmacher,	die	op	
29	februari!	eigenlijk	23	jaar	was	geworden!	Hij	werd	dus	92	jaar!	
Een	waardig	artillerist	en	wapenbroeder,	zoals	hij	daar	zijn	felici-
taties	in	ontvangst	nam!	Hij	stond	erop	dat	we	allemaal	een	glas	
whisky	met	hem	dronken,	zoals	hij	nog	steeds	zelf	gewend	is	>

Ontvangst door drs. André Jager

Een hapje zalm in de Karperzaal

Sliptongetjes in de Karperzaal

Twee stille genieters
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dat	 te	drinken!	Het	was	een	mooi	moment!	Uiteraard	heeft	hij	
weer	iedereen	uitgenodigd	naar	de	reünie	van	het	KNIL	te	komen	
in	Bronbeek	eind	 juni	 van	dit	 jaar.	Hans	Raven	en	 ik	 zijn	daar	
al	enkele	jaren	oude	bekenden,	maar	we	hopen	dat	we	dit	jaar	
weer	enkele	nieuwe	gezichten	mogen	ontmoeten.	Liefst	van	de	
Afdeling	Rotterdam.	

Door	 omstandigheden	 was	 de	 opkomst	 deze	 keer	 wat	 karig,	
maar	 dat	 werd	 meer	 dan	 goedgemaakt	 door	 Fred	 Stork,	 die	
deze	keer	“vertelde	uit	eigen	werk”	als	ik	het	zo	maar	eens	mag	
noemen!	Zijn	familie	heeft	hem	ooit	opdracht	gegeven	een	auto-
biografie	te	schrijven	voor	de	annalen.	Toen	Fred	zei	daar	hele-

maal	geen	zin	in	te	hebben,	was	zijn	familie	zo	inventief	om	hem	
een	journaliste	ter	beschikking	te	stellen	(op	zijn	dak	te	sturen!)	
om	zijn	levensverhaal	toch	op	papier	te	krijgen.	Fred	een	beetje	
kennende,	benijd	 ik	deze	mevrouw	niet,	maar	het	verhaal	 is	er	
toch	gekomen.	Fred	heeft	daar	die	avond	uit	voorgedragen	en	zo	
is	het	toch	nog	een	heel	gezellig	diner	geworden.	En	als	je	dan	
Ferry	Holzhaus	in	verhit	debat	hoort	met	Fred	over	hun	weder-
zijdse	avonturen,	 is	het	 toch	een	bijzonder	 voorrecht	om	daar	
getuige	van	te	mogen	zijn!	

Ook	Manu	liet	zich	tijdens	het	diner	niet	onbetuigd	en	gaf	ons	in	
gloedvolle	bewoordingen	weer	eens	te	kennen	hoe	zeer	hij	onze	
maandelijkse	bijeenkomsten	op	prijs	stelt.	We	zijn	het	allemaal	
volkomen	met	hem	eens!

aPriL-BijeenKoMSt
De	 iets	 lagere	 opkomst	 op	 5	 april	 werd	 door	 de	 aanwezigheid	
van	Ludo	Vischer,	en	ook	Jaap	Boiten	die	wegens	drukke	werk-
zaamheden	 enkele	 malen	 was	 verhinderd,	 weer	 goedgemaakt.	
Onze	 trouwe	 bezoekers	 uit	 Den	 Haag	 moesten	 het	 deze	 keer	
helaas	 laten	 afweten.	 Fons	 Stomp	 om	 gezondheidsredenen	 en	
Fred	 Stork	 wegens	 festiviteiten	 bij	 zijn	 schietclub.	 De	 collega’s	
van	de	Eilanden	dreigden	door	al	deze	ontwikkelingen	lichtelijk	in	
de	meerderheid	te	geraken,	maar	dat	heeft	aan	de	sfeer	gelukkig	
niets	afgedaan.	

De	discussies,	waarvan	de	opheffing	van	onze	krijgsmacht	een	
aanzienlijk	 deel	 uitmaakte,	 waren	 zoals	 altijd	 zeer	 geanimeerd,	

Kol b.d. Manu Grützmacher 92 jaar

Het hele illustere gezelschap bij elkaar
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maar	gezien	het	onderwerp	niet	altijd	even	himmelhochjauchend.	
Zelfs	onze	Afdeling	Rijdende	Artillerie	gaat	de	bezuinigingen	niet	
overleven.	En	dan	te	bedenken	dat	we	in	1831	nog	van	de	Belgen	
hebben	gewonnen!	Hoe	moet	dat	nu	als	de	vijand	straks	weer	
voor	Maastricht	staat?	We	kwamen	er	met	z’n	allen	niet	helemaal	
uit	en	hebben	er	maar	een	extra	borrel	op	gedronken.

De	 maaltijd	 was	 weer	 voortreffelijk	 en	 de	 toetjes	 worden	 ook	
steeds	groter!	De	Dame	Blanche’s	waren	niet	van	de	lucht,	als	
dat	de	kreet	is	die	ik	zoek!	Ik	zie	u	graag	allemaal	weer	terug	op	
3	mei,	wanneer	we	een	borrel	te	goed	hebben	van	Ludo	die	op	
die	dag	precies	40	 jaar	en	een	dag	geleden	werd	beëdigd	als	
reserve-officier.	

aLgeMene Ledenvergadering 
Op	donderdag	9	 februari	2012	hield	de	VOA	Zuid	–	West	haar	
Algemene	Leden-vergadering	(ALV	2012)	op	haar	thuisbasis	‘Uit-
spanning	De	Fazanterie’	 in	Ulvenhout.	Vanaf	16.00	uur	was	de	
ontvangst	en	nog	al	wat	 leden	waren	tijdig	aanwezig,	ondanks	
de	slechtere	weersomstandigheden	en	vooral	de	koude.	Al	heel	
snel	ontstond	er	een	geanimeerd	gesprek	door	leden	en	begun-
stigers.	Onder	het	genot	van	een	drankje	en	de	heilzame	warmte	
van	de	open	haard	kwamen	de	verhalen	al	snel	los.	De	tijd	tot	

het	begin	 van	de	Algemene	Ledenvergadering	 (17.00	uur)	was	
dan	ook	snel	voorbij.	

Tijdig	 dirigeerde	 de	 nieuwe	 voorzitter	 Ben	 Mooren	 de	 leden	
richting	vergaderzaal	en	opende	hij	de	vergadering.	Achter	de	
bestuurstafel	 nog	 altijd	 twee	 bekenden	 n.l.	 Rein	 Krale	 en	 de	
secretaris	 Jan	 Brethouwer.	 Nieuw	 achter	 de	 tafel	 is	 de	 pen-
ningmeester	Rob	van	Mechelen.	Helaas	ook	dit	jaar	hebben	we	
moeten	 stilstaan	 bij	 het	 overlijden	 van	 een	 respectabel	 aantal	
van	onze	 leden.	Na	een	minuut	stilte	werd	de	agenda	gevolgd	
en	bleek	dat	de	leden	zich	goed	konden	vinden	in	de	activiteiten	
voorgesteld	door	het	bestuur	en	konden	instemmen	met	de	ver-
antwoording	van	het	bestuur	richting	leden.	Als	nieuwe	activiteit	
gaf	de	voorzitter	aan	te	willen	proberen	om	met	een	aantal	leden	
op	 zaterdag	8	 september,	monumentendag,	 het	ASK	 in	Olde-
broek	te	bezoeken.	

Rond	18.00	uur	sluit	de	voorzitter	de	vergadering	en	nodigt	ieder	
uit	om	zich	te	vervoegen	bij	de	dames	die	tijdens	de	ALV	zich	
prima	hebben	vermaakt	in	de	ontvangstruimte.	Onder	het	genot	
van	een	borrel	werd	de	conversatie	onverminderd	voortgezet.	

Om	18.45	uur	schoven	de	meeste	 leden	aan	bij	het	goed	ver-
zorgde	diner.	Voor	we	het	wisten	was	het	al	weer	snel	het	einde	
van	een	zeer	geslaagde	bijeenkomst	en	een	goede	ALV	2012.	
Ben	 Mooren	 dankt,	 als	 voorzitter,	 eenieder	 voor	 zijn	 inzet	 het	
afgelopen	 jaar	en	memoreert	nog	even	de	geweldige	 inzet	 tij-
dens	de	ALV	2011	van	de	VOA	op	de	Vliegbasis	Gilze	–	Rijen.	

nieuws uit de afdelingen /// verslagen
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ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE

Secretariaat AVA
AVA p/a OTCVust
Postbus 1000, 8084 ZX ’t Harde
Tel: 0525-658925 (S1 14 Afdva)
Fax: 0525-657336
E-mail: artillerieveteraan@gmail.nl 
Website: www.artillerieveteranen.nl
ABN:  59.03.98.741 
t.n.v. Stichting AVA te ‘t Harde

ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE www.ARTILLERIEVETERANEN.NL

MONUMENT TARAKAN:
Jangan lupa - dat het nooit mag worden vergeten!

"Vergeet hun naam niet 
Die van ons zijn heen gegaan 

Vergeet hun naam niet 
Alsof zij nooit hebben bestaan."

Precies 70 jaar na het oorlogsdrama van Tarakan is er op 19 
januari 2012 een monument onthuld op het ereveld Loenen 
(Gld). Dit monument en de website www.gedenkteken-tara-

kan.nl is uit eerbetoon opgedragen aan de 215 mannen (artilleris-
ten, genisten en infanteristen) van het Koninklijk Nederlands Indisch 
Leger (KNIL), die op gruwelijke wijze van het leven zijn beroofd op 19 
januari 1942 aan boord van een Japans oorlogsschip nabij Tarakan 
en vervolgens in zee zijn gegooid. Ontroerende taferelen waren het 
die dag op het ereveld Loenen van de Oorlogsgravenstichting (OGS). 
"Twintig jaar heb ik geijverd voor het monument. Niemand kon mij 
helpen. Tot ik in contact kwam met Wieteke van Dort en haar het 
verhaal over de dood van mijn vader vertelde. Zij zegde direct alle 
steun en hulp toe" aldus een gelukkige Harry Berghout. Opbreng-
sten van benefietvoorstellingen, bijdragen van gulle schenkers en 
een bijdrage van de Oorlogsgravenstichting maakten het monument 
mogelijk. Op 19 januari 2012 ging een grote wens van Harry in vervul-
ling en onthulde hij samen met Wieteke het Monument Tarakan op 
het ereveld Loenen. Ruim 250 nabestaanden, waaronder opvallend 
veel jongeren, en genodigden woonden de herdenking bij. "Het is 
weliswaar geen graf, maar op het monument staat de naam van mijn 
vader en daar kan ik eindelijk bloemen leggen ter ere van hem." 

Tijdens de ceremonie, die onder leiding stond van maj cav b.d. W. 
Plink, werd door diverse sprekers het woord gevoerd. De president 
van de Raad van Bestuur OGS, de heer mr. R.S. Croll, die begon 
met een citaat van  het gedicht 'Vergeet hun naam niet' van Cees 
van Wijgerden. Hij bracht in herinnering dat meer dan 180.000 
Nederlanders het leven verloren als oorlogsslachtoffer. Het gaat 
hier om militairen en burgers, mannen, vrouwen en kinderen. Alle-
maal oorlogsslachtoffers die op verschillende plaatsen en onder 
verschillende omstandigheden zijn omgekomen sinds 9 mei 1940. 
Voor 50.000 oorlogsslachtoffers kon een graf worden ingericht. 
Het graf is een krachtig en belangrijk symbool bij het verwerken 

van verlies. Door het afscheid nemen en het bezoeken van een graf 
komt het rouwproces opgang en krijgt het gemis van een dierbare 
na verloop van tijd een plaats in ons leven. Van 130.000 slachtoffers 
zijn nooit de stoffelijke resten gevonden, ze verdronken op zee, hun 
lichamen rusten in massagraven bij Duitse of Japanse concentra-
tiekampen of ze zijn vermoord in de vernietigingskampen van de 
nazi's. Hun nabestaanden vonden geen troost en verwerking bij 
een graf. Ten einde ook deze slachtoffers te kunnen herdenken, 
zijn hun namen door de Oorlogsgravenstichting opgetekend in 42 
gedenkboeken. Hoewel deze boeken voorzien in de behoefte om 
namen te bewaren, realiseert de Stichting zich dat het nodig is 
om namen permanent zichtbaar te maken daar waar mensen bij-
eenkomen om te kunnen herdenken. Vanaf vandaag staan op het 
ereveld Loenen ook de namen van 92 KNIL militairen vermeld die 
bij Tarakan zijn omgebracht op 19 januari 1942 en een zeemansgraf 
kregen, vandaag precies 70 jaar geleden. Dat zo een plek nodig is, 
maakt de aanwezigheid van de vele nabestaanden duidelijk. 

De voorzitter van de Commissie Monument Tarakan, dhr. B. Jans, 
schetste in duidelijke bewoordingen het drama van 19 januari 1942. 
Wieteke van Dort droeg de Ode aan de Indiëveteraan voor en dhr. 
J.B. Storm van Leeuwen (een van de nabestaanden) hield het doden-
appèl. Militaire bijdragen werden geleverd door het Regiment Van 
Heutsz met een erewacht en algemene ondersteuning en het Wapen 
der Artillerie met detachementen van het Korps Veldartillerie en het 
Korps Luchtdoelartillerie onder commando van tlnt art Timmermans. 

Detachement Korps Veld- en Luchtdoelartillerie

 Stichtingen & Verenigingen
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Kranslegging door lkol P. Nieuwenhuis en aooi (lua) J. Tonnis

De oudste militaire aanwezigheid betrof de deputatie van de vetera-
nen van het KTOMM “Bronbeek”. De muzikale ondersteuning werd 
geleverd door de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’. 
Veel kransen en bloemstukken werden gelegd, o.a. ook door het 
Wapen der Artillerie, het Regiment Van Heutsz en het Regiment 
Genietroepen. De krans namens het Wapen der Artillerie werd 
gelegd door lkol art P. Nieuwenhuis (C-14 Afdva en vert. KVA) en 
korpsadjudant J. Tonnis (vert. KLUA). De Artillerie Veteranen Associ-
atie werd vertegenwoordigd door de bestuursleden Winckelmolen 
en Dürst Britt. De door de organisatie smakelijk verzorgde kumpu-
lan na afloop bezorgde de aanwezigen een gevoel van saamhorig-
heid en steun bij het verwerken van alle herinneringen en emoties. 

Op het monument (een grijs-geaderde marmeren staande zuil van 
ca. 3 meter hoog) zijn 92 namen aangebracht van degenen die in 
de archieven zijn teruggevonden. Van de andere slachtoffers, voor-
namelijk Indonesiërs ingedeeld bij het KNIL, zijn de namen (op dit 

moment nog) niet bekend. Boven de namen zijn de KNIL-emble-
men van de Artillerie, de Genie en de Infanterie gegraveerd. Bij 
het samenstellen van de lijst met namen is veel hulp gekregen van 
medewerkers van de Stichting Administratie Indonesische Pensi-
oenen in Heerlen en de afdeling Oorlogsnazorg van het Rode Kruis 
in Den Haag. Vanuit het Wapen der Artillerie was hierbij maj art b.d. 
G. Verburg betrokken, die de namen van 66 artilleristen verifieerde. 

Mocht U het monument op locatie willen bekijken, dan kunt U dat 
doen op het Ereveld Loenen. Het monument is geplaatst naast de 
kapel. Het ereveld, waar ca. 4000 Nederlanders zijn begraven, is 
bereikbaar via Groenendaalseweg 64, 7371 EZ Loenen (Gld) en 
dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur. 
Via internet is nadere informatie te vinden op de volgende web-
sites: www.gedenkteken-tarakan.nl (met o.a de namenlijst van de 
slachtoffers) en www.ogs.nl (aanklikken ereveld Loenen) en 
www.tarakan.nl. 

 Stichtingen & Verenigingen
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Om ook tegemoet te komen aan degenen die meer willen 
lezen over het drama en de totstandkoming van het monu-
ment, is door de Commissie Monument Tarakan (adres: 
Groningerstraat 286, 9402 LR Assen of via e-mail info@
gedenkteken-tarakan.nl) een fraai boekwerkje vervaardigd 
dat tegen betaling van € 17,- (incl. portokosten) bij hun ver-
krijgbaar is. Overige donaties blijven van harte welkom op 
bankrekeningnummer 24.93.36.219 t.n.v. Oorlogsgraven-
stichting Fonds Gedenkplaten met de omschrijving: ‘t.b.v. 
Monument Tarakan’. 

KONINKLIjK NEdERLANdS INdISCh 
LEgER ( KNIL), gARNIzOEN TARAKAN
Het Nederlandse Garnizoen op het eiland Tarakan telde in 1942 
ongeveer 1300 KNIL-militairen onder commando van luitenant-

kolonel S. de Waal en had de volgende organisatie: 
> Garnizoenbataljon Tarakan (7e Bataljon Infanterie), waarbij  
 een Mitrailleurcompagnie en een Detachement met 7 
 pantserwagens;
> Batterij veldartillerie (4 x 75mm kanonnen);
> Batterij veldartillerie (4 x 75mm kanonnen);
> Detachement Kustartillerie (2 x 120 mm kanonnen en 4 x  
 75mm kanonnen), een Kustbatterij met 4 x 75mm 
 kanonnen werd geplaatst op de noordpunt (Cape Djoeata),  
 en twee andere (de Karoenganbatterij en de 
 Peningkibatterij) bij de zuidpunt van het eiland;
> Batterij luchtdoelartillerie (4 x 40mm kanonnen);
> Batterij luchtdoelartillerie (4 x 20mm kanonnen);
> Peloton Genie;
> Peloton Geneeskundige Troepen.

Monument en Krans ArtillerieKranslegging door lkol P. Nieuwenhuis

 Stichtingen & Verenigingen

Op 24 augustus 2012 wordt de jaarlijkse reünie gehouden voor 
de 7e Afdeling Veldartillerie OVw gelegerd van 1948-1949 op 
de Oostkust van Sumatra. de reunie wordt gehouden op het 

ASK "de Knobbel" te Oldebroek. Inlichtingen: Aooi b.d. Th.C. 
van der Aart, Beginiastraat 69, 3772 hB Barneveld,
Tel 0342-414 672 of per e-mail: tvda@veteranen.nl
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Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps 
ROA p/a OTCVust
Postbus 1000, 8084 ZX ’t Harde
Tel: 0525 – 657 539 of 0578 – 691 646
E-mail: roa@artillerie.nl 
Website: www.reunieorkestartillerie.tk TEKST /// LKOL ART B.d. F.T. düRST BRITT

REüNIE ORKEST 
ARTILLERIE TROMPETTERKORPS

REüNIE ORKEST ARTILLERIE TROMPETTERKORPS www.REUNIEORKESTARTILLERIE.TK

ARTILLERIE jAARCONCERT 2012
Op zaterdagmiddag 14 april werden bezoekers van het jaar-
concert voor de voorzitter van het ROA, lkol art b.d. F.T. Dürst 
Britt, als volgt welkom geheten. “Welkom bij het 10e Artillerie 
Jaarconcert dat dit jaar (14-4-2012) in de Heilige Familiekerk in 
Soest wordt georganiseerd. Er is weer gekozen voor een voor-
jaarsconcert en hiermee wordt het startsein gegeven voor een 
nieuwe muzikaal jaar voor het ROA. Ook musiceert het ROA 
voor de 2e maal in deze kerk. Velen onder U herinneren zich 
ongetwijfeld ons optreden bij het Bevrijdingsconcert in 2011. 
Vandaag is het opboksen tegen een andere publiekstrekker, 
de Open Museumdag bij het Mil Luchtvaart Museum en op 
de vm Vlb Soesterberg. Tenslotte is er een publieksdag op de 
Paardenkamp waar Anky van Grunsven en André van Duijn hun 
kunsten vertonen. Desondanks constateer ik een volle kerk en 
het ROA prijst zich gelukkig met Uw grote opkomst. In het bij-
zonder wil ik welkom heten: de burgemeester van Soest dhr. 
Noordergraaf, bgen b.d. Bouman, bgen b.d. Rosengarten als 
Vz VOA, de vertegenwoordiger van de IGK lkol Koch, onze oud-
kapelmeester van het eerste uur (bij ATK en ROA) dhr. Joop van 
Wakeren, dhr. De Vroe van het bestuur van de IMMS en onze 
vaste recensent dhr. Jan van Alphen. Onder u zijn vele fami-
lieleden, veel vrienden van het ROA, vele leden van de VOA, 
belangstellenden uit Soest, veteranen, contactpersonen van 
organisaties waarvoor het ROA heeft opgetreden of dit jaar zal 
optreden en vertegenwoordigers van andere reünie orkesten. 

Niet in de laatste plaats stel ik het zeer op prijs dat mevrouw 
Bep Koppenaal in ons midden is, de echtgenote van ons Erelid 
van het ROA. Vorig jaar overleed op 80-jarige leeftijd ons oudste 
lid van het ROA, dhr. Laurens Koppenaal uit Dirksland. Speciaal 
voor hem zal het ROA voor het eerst een nieuwe mars ten 
gehore brengen. De toelichting van de componist Frans Lim-
burg is als volgt: “Ik heb het stuk ‘To The Old Boys’ genoemd”. 
Het stuk is geschreven als knipoog en chapeau naar de reünis-
ten van het ROA, voormalige dienstplichtigen en beroepskader, 
die er plezier in hebben het ATK en de militaire muziek levend 
te houden”. Een opgewekte wandelmars, een defilé, voor de 

'ouwe poep', zoals wij onszelf als oudste lichting noemden. De 
aller-oudste (lichting 1952-1) was Laurens Koppenaal. In die zin 
wilde ik hem bij naam noemen en hem representatief maken 
voor het ROA, omdat hij op zijn leeftijd en altijd helemaal vanuit 
de Zuid-Hollandse eilanden trouw naar de repetities kwam en 
tot op hoge leeftijd nog steeds zijn partij wilde meeblazen op 
zijn bas.” >

Arabische dans, waarschuwing voor de scheepvaart (foto Jeroen Brouwer)

Artilleriejaarconcert  2012 in de Heilige Familiekerk in Soest
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Aan het eind van het concert bedankte de voorzitter alle muzi-
kanten van het ROA die weer een fenomenale prestatie hebben 
laten horen. De bloemen waren voor de dirigent Henk van ’t 
Veer, de ladyspeaker Astrid Bonemeijer en Frans Limburg als 
contactpersoon voor de support act: ‘Waarschuwing voor de 
Scheepvaart’ en componist van de muziekstukken. Een kruik 
Barbara’s Bitter werd uitgereikt aan Henk Sierat die vele uur-
tjes heeft gestoken in de visuele presentatie en aan de bloe-
mensponsors Alsemgeest, Kuijvenhoven en Veerman. Het 
publiek kon die planten en bloemen naar keuze meenemen naar 
huis. Als tegenprestatie werd een kleine donatie aan het ROA 
gevraagd. Hij dankte de bezoekers voor de manier waarop zij 
het ROA inspireerden. Zonder hun morele en financiële steun 
zijn onze optredens niet mogelijk. Vorig jaar stond in het teken 
van het 10-jarig bestaan van het ROA. Dit jaar mogen we het 
7e lustrum vieren van de Vrienden van het ATK (opgericht in 
1977) later TKBW en uiteindelijk ROA. We hebben gemeend dit 
te moeten vieren door degenen die wederom dit jaar een dona-
tie hebben overgemaakt een jubileum-cd (AJC 2011) te sturen. 
Als toegift werd de Hoksbergen Mars ‘Amicus Magnus’ aan het 
concertprogramma toegevoegd. 

BIjzONdERE UITREIKINg VAN TwEE 
KONINKLIjKE ONdERSChEIdINgEN 
IN zEEwOLdE
Dit jaar zijn ter gelegenheid van Koninginnedag in totaal 3429 
Koninklijke onderscheidingen toegekend. Bij deze decorandi 
waren in Zeewolde mw. Berber van ’t Veer en kap art kapelmees-
ter b.d. Henk van ’t Veer. Burgemeester G.J. Gorter omschreef 
de verdiensten van mevrouw van ’t Veer als volgt: (belangrijkste 
delen uit zijn toespraak). 

“Ja, u zult het niet verwacht hebben. Wellicht dacht u tot een 
paar minuten geleden aan uw in Zeewolde en daarbuiten, alom 
bekende actieve echtgenoot Henk. Verrassing! Zeker in de hui-
dige tijd proberen we, `trouwe, spontane, hartelijke, stille wer-
kers` in het zonnetje te zetten. Want naast een man in de spot-
lights, zorgt u er achter de schermen voor dat hij zijn werk goed 
kan doen. 

Van 1967 tot heden, dus al 45 jaar lang bezoekt u zieken en 
zwakkeren namens de Hervormde Kerk, thans Protestantse 
gemeente, in de plaatsen waar u woonde. Dus tot 1978 In Has-
selt daarna tot 1983 in Seedorf (Duitsland), tot 1993 in Hoevela-
ken, tot 2001 in Zwartsluis en inmiddels al weer 11 jaar in Zee-
wolde. U staat hierbij bekend als een sociaal bewogen persoon 
die graag ook even iets extra´s voor de mensen wil doen en er 
oog voor heeft om met name alleenstaanden te blijven betrek-
ken bij activiteiten. 
Mevrouw van 't Veer u bent een harde werker op de achter-
grond gedurende vele jaren voor diverse organisaties. Daar-
naast wordt u ook nog het sociale hart van de cantorij genoemd 
en bent u de steun en toeverlaat van uw echtgenoot.” 

De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Henk van ’t 
Veer vond ca. 20 minuten later plaats met de volgende woorden: 

“Ja, dames en heren, ik heb er nog één te gaan, en de oplettende 
bezoeker heeft hier slechts vijf paren voor mij zien zitten. Het mag 
duidelijk zijn dat één van de inmiddels gedecoreerden in de ver-
onderstelling leefde dat zijn of haar partner een lintje zou krijgen.
Muziek staat zowel bij uw vrijwilligers- als het beroepsmatige 
werk centraal. Het lijkt wel of u dirigerend en musicerend door 
het leven bent gegaan. Muziek is u met de paplepel ingegoten. 
Zo vond ik op het www, dat u op 8 jarige leeftijd al naar Algemene 
Muzikale Vorming ging, op uw 15e al het praktijkdiploma kerkor-

Koninklijke onderscheidingen voor Henk en Berber (Bep) van ’t Veer 

Aanbieden van het geschenk door lkol Frits Durst Britt (die toen niet wist 
dat hij zelf ook nog zou worden onderscheiden...) 
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gel ontving en een vader had die u trompetlessen gaf. Vervolgens 
naar het conservatorium om daarna kapelmeester te worden in 
dienst van Defensie. Kapitein bd Henk van ’t Veer. Echter het gaat 
vandaag om het vrijwilligerswerk. 
U begon als organist bij de Protestantse gemeente in Hasselt 
in 1967 dat ging door tot u in 1978 het orgel ging bespelen in 
het militair tehuis in Seedorf. Bij terugkomst in Nederland waren 
vanaf 1984 de toetsen bij het kerkorgel in Hoevelaken aan de 
beurt tot 1993. 
Naast organist was en bent u ook dirigent van de cantorij. Dit 
startte in Seedorf in 1978 om daarna onafgebroken door te gaan 
in respectievelijk Hoevelaken, Zwartsluis en Zeewolde. In onze 
gemeente combineert u dat al weer ruim 10 jaar met uw eerste 
hobby het orgelspel. Het bleef niet bij muziek binnen de kerk-

muren, want van 1978 – 1996 was u kapelmeester bij diverse 
orkesten van de Koninklijke Landmacht. 
Van 2001 tot heden bent u bestuurslid van de stichting Reünie 
Orkest Artillerie Trompetterkorps. Vanuit diverse windstreken 
komen 60 reünisten regelmatig bijeen om diverse muziekstukken 
te repeteren en in binnen- en buitenland ten gehore te brengen. 
(Wanneer staat Zeewolde op de agenda?) Naast het bestuurs-
werk bent u ook al die jaren dirigent van het ROA. 
Meneer Van ‘t Veer, ik mag u mededelen dat het Hare Majesteit 
de Koningin heeft behaagd u bij Koninklijk Besluit van 11 februari 
2012 (12.000310) gelet op de aard, de duur, de uitstraling van 
uw activiteiten te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau en het is me een eer u de bijbehorende versierselen te 
mogen overhandigen.” 

Na de uitreiking volgde thuis nog een serenade door het ROA 

AGENDA ROA 2012
De volgende optredens staan in de planning voor het komende jaar: 
Voor evt. wijzigingen zie onze website www.reunieorkestartillerie.tk:
> Zaterdagmiddag 9 juni: Streetparade en Concert in Leiden
> Zaterdagmiddag 30 juni: Veteranendefilé in Den Haag
> Zaterdag 7 juli: Concert in Dalen (Drente.) (optie)
> Zondag 8 juli: Medewerking blazersensemble in de Herv. Kerk in Haamstede
> Zondagmiddag 15 juli: Streetparade in Didam
> Dinsdagmiddag 14 augustus: Herdenking capitulatie Japan in Doorn, de Basis (BNMO)
> Donderdag 23 augustus: Herdenking Jongenskampen in Bronbeek te Arnhem
> Weekend 1 en 2 september: Bevrijdingsfeest in Lens (Frankrijk)
> Zaterdagmiddag 8 september: Streetparade Delft en concert bij Legermuseum (optie)
> Donderdagavond 25 oktober: Concert voor gehandicapten in Doorn

Het repetitieschema voor 2012 is (wijziging voorbehouden) als volgt: 1 en 22 september, 6 oktober, 3 en 24 november, 15 december. 
De repetities van zijn 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 toegangscontrole tot het kazerneterrein, worden bezoekers verzocht zich vooraf aan te melden bij F. T. Dürst Britt.
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