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Voor u ligt het laatste nummer van dit jaar van de Sinte Barbara. Dit keer was het niet eenvoudig om de 
kopij compleet te krijgen. Debet daaraan was, dat op goede gronden was besloten, dat het Vuursteun 
Symposium van 3 oktober wordt verzet naar het volgend jaar. Dit sloeg natuurlijk een geweldige deuk 
in de planning, met name voor de artikelen die gerelateerd (zouden) zijn aan dit symposium. Vandaar 
dat we wat aanvullingen hebben gezocht om deze uitgave weer compleet te maken. En ‘wat in het vat 
zit’…, dus volgend jaar weer nieuwe kansen en mogelijkheden.

Laatste

EVALUATIE 
Verder heeft er na twee jaar verschijning van de vernieuwde 

Sinte Barbara een eerste evaluatie plaatsgevonden tussen de 

eindredacteur, de organisatie Green Paper, mevr. Jojo Mulder 

en de heer John Akkerman, die verantwoordelijk is voor de 

opmaak, drukken en het verspreiden van de Sinte Barbara en 

enkele leden uit het VOA-bestuur (voorzitter en penningmees-

ter). Voornaamste uitkomsten van deze evaluatie zijn:

KWALITEIT 
De algemene constatering is dat De Sinte Barbara een uit-

stekend blad is, dat zowel binnen als buiten defensie gretig 

aftrek vindt, zelfs over de grenzen bij de EMPA (European 

Military Press Association). De kwaliteit van de artikelen en 

de opmaak zijn van goede kwaliteit. Natuurlijk zijn er altijd 

punten voor verbetering, zo blijkt dat bijvoorbeeld de 80+ 

pagina’s afgedrukt wordt met te kleine letters en zijn de pagi-

na’s met rode achtergrond en witte letters voor de oudere 

leden moeilijker te lezen.

VORMGEVING EN OPMAAK 
Het afgelopen jaar is in de drie uitgekomen nummers geëx-

perimenteerd met diverse verschijningsvormen wat betreft 

papierdikte, drukwerk e.d. Het laatste nummer (september) 

met 115 grams papier voor de cover en binnenwerk en een 

matte (silk) afdruk verdient uiteindelijk de voorkeur.

TIJDIGHEID
Het is iedereen natuurlijk opgevallen dat het moeite kost om 

de Sinte Barbara op tijd bij u op de deurmat te laten vallen. 

Er zit veel tijd tussen de deadline voor de kopij en het ver-

schijnen van de Sinte Barbara. De opmaak neemt veel tijd in 

beslag, zeker als de kopij (tekst- en beeldmateriaal) niet goed 

en/of compleet wordt aangeleverd, ik kom daar later nog op 

terug. Een flexibeler opmaakproces kan dat probleem moge-

lijk voorkomen. Bij de start van de opmaak moet dan 50% 

van het aantal pagina’s aangeleverd zijn volgens de gestelde 

criteria. Na de eerste week de volgende 25% en na de tweede 

week de laatste 25%. Door tijdig alle tekst- en beeldmateriaal 

TEKST /// LKOL B.D. HENK VAN RIJSSEN, EINDREDACTEUR 
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Van de Redactie

nummer van dit jaar!
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compleet en correct (lees… dus ook zonder spel/schrijffouten 

voorkomt namelijk onnodige correctierondes) aan te leveren 

en het opmaakproces flexibeler te maken kan de benodigde 

tijd voor productie worden teruggebracht en dat is precies 

waar we naar streven. 

EXPLOITATIE 
De gewenst eindsituatie waarin de Sinte Barbara zichzelf 

bekostigt en het de VOA niets meer kost, is nog niet bereikt. 

Wel zijn de exploitatie kosten voor de VOA afgenomen van

20.000,- per jaar in 2010 tot 10.000,- voor 2012 en een ver-

dere reductie is nog te verwachten. Daarvoor zijn gemiddeld 

acht tot tien betalende advertenties per nummer nodig. Dat 

betekent dat de advertentie-inkomsten dus verder moeten 

verbeteren. Het komende Vuursteun Symposium en de ver-

slaglegging daarvan bieden natuurlijk volop kansen daar-

voor. Daarom is in een vroegtijdig stadium al contact gelegd 

tussen de projectofficieren (OTCVust en DGLC) en de organi-

satie Green Paper.

INHOUD 
Hierbij geldt alvast een hartelijk dank aan alle vaste scriben-

ten die hun vaste bijdrages keurig op tijd inleveren. Daarnaast 

wordt om actuele onderwerpen te behandelen een groot 

beroep gedaan op de Kenniscentra van het OTCVust en het 

DGLC (voor de rubriek ‘Tactiek & Techniek’), als ook de ope-

rationele eenheden (voor de rubriek ‘Nieuws van het Wapen’). 

Van de Redactie

We zijn ons daarvan bewust, maar aan de andere kant zijn 

deze redactionele bijdrages absoluut noodzakelijk om de 

(hoge) kwaliteit van ons blad te handhaven. We zullen dus 

ook in de toekomst hierop een (groot) beroep blijven doen. 

Daarnaast toch een opmerking over de bijdrages die we 

mochten ontvangen. Het grootste probleem waar we tegen 

aanlopen is dat de kwaliteit van de ingezonden foto’s niet aan 

de vereiste kwaliteit voldoet om goed en scherp te kunnen 

worden gedrukt. Soms zijn de foto’s opgenomen en ingeplakt 

in een word-document en dan voldoen ze zeker niet! Maar 

ook de foto’s met een te lage resolutie of te klein bestand 

(te laag aantal kB / kiloByte) voldoen niet. Derhalve dus het 

dringende beroep om foto’s met een hoge resolutie, bij voor-

keur 300 DPI (Dots Per Inch), en een bestandsgrootte van 

minimaal 2 Mb (MegaByte) aan te leveren. Bovendien het ver-

zoek om deze foto’s apart als losse bijlage op te sturen. Dat 

kost misschien wat extra mails, maar dat voorkomt een hoop 

problemen en veel inspanning/tijd om de goede kwaliteit later 

alsnog te verkrijgen. En... liever te veel foto’s dan heeft de 

redactie een ruime keuze en kan de opmaakstudio een extra 

fraaie spread creëren. 

LET OP! Gelieve ook geen beelden van het internet af te 

halen, deze hebben een te lage resolutie en deze beelden zijn 

niet orgineel en daarom ook niet rechten vrij!

RELATIE EN INTERACTIE SINTE 
BARBARA MET DE VOA-WEBSITE 
Binnenkort, planning 10 januari 2013, wordt een correspon-

dentenoverleg gestart om te bespreken wat in combinatie met 

de VOA-website in de Sinte Barbara geplaatst kan worden. 

Een artikel in de Sinte Barbara moet vooral interessant zijn, 

bijvoorbeeld een verslag van een lezing of een bezoek, en niet 

altijd dezelfde verslagen of borrelpraat bevatten. Daarvoor 

kan beter de website worden gebruikt (actueler), maar ook 

voor het plaatsen van extra foto’s. Tot zover een kort verslag 

van de eerste evaluatie. Mocht u aanvullingen hebben dan 

verneemt de redactie dat graag.

Tenslotte wens ik u prettige feestdagen en 

een voorspoedig 2013. 
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ist u dat…? is de veelgebruikte titel van 

rubrieken in populaire media om feitjes op 

een rij te zetten. 

l gaat het daarbij om luchtige informatie, in 

feite is het een terugblik binnen een bepaald 

thema. 

egen een dergelijke aanpak bestaat op zich 

geen bezwaar, maar hij kijkt niet naar wat 

belangrijk gaat worden. 

aarom wil ik u in dit voorwoord niet alleen 

op soortgelijke wijze terugkijken, maar ook 

vooruitkijken. 

esultaten in het verleden behaald, 

geven nu eenmaal geen garantie 

voor de toekomst. 

erst wil ik het in mijn terugblik met u hebben 

over ons grootste kapitaal: de leden van 

onze Vereniging. 

bent belangrijk voor de Vereniging, of u nu 

al lang meeloopt, of pas aan het begin staat 

van een loopbaan. 

atuurlijk moet ik een paar kengetallen 

noemen om een beeld te geven van hoe het 

ledental zich ontwikkelt. 

ot op het moment van het schrijven 

van dit voorwoord zijn 24 kameraden 

ons ontvallen. 

aar staat tegenover dat 53 nieuwe leden 

zich hebben aangemeld, hoewel 15 leden 

hebben opgezegd. 

Al met al een positief resultaat, waardoor 

onze Vereniging zich in een groei mag ver-

heugen. 

an deze groei draagt een aantal factoren bij, 

zoals onze vernieuwde Verenigingsblad en 

VOA-web. 

edacteuren, artikelenschrijvers, de webmas-

ter en vele anderen hebben een voortreffelijke 

prestatie geleverd. 

ok de oprichting van onze afdelingen voor 

actief dienenden: de Knobbel en GLVD, was 

van groot belang. 

ositief was dat vele officieren zich tot die for-

mule aangetrokken voelen en verwachten dat 

die hen wat biedt. 

at doet niets af aan het belang van de al 

bestaande afdelingen, waartoe het gros van 

onze leden behoort. 

eder lid moet binnen de VOA iets kunnen 

vinden dat hem of haar aanspreekt, kame-

raadschap bindt ons allen. 

en overzicht van feiten kan niet compleet zijn 

zonder nog wat aansprekende activiteiten te 

noemen. 

Van de Voorzitter

Wist u
    dat...?

Van de Voorzitter

TEKST /// A.M. ROSENGARTEN, BGEN DER ARTILLERIE B.D., VOORZITTER VOA
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Van de VoorzitterVan de Voorzitter

et galafeest bijvoorbeeld was weer een 

groot succes, met dank aan degenen die 

het hebben voorbereid. 

en aansprekende formule vormde de basis 

daarvoor, en nodigt uit deze traditie voort 

te zetten. 

nformatievoorziening is een belangrijk 

element voor een Vereniging die vakman-

schap belangrijk vindt. 

aarbij spelen symposia een belangrijke rol, 

ook al moest die van dit jaar worden door-

geschoven naar 2013. 

igenlijk bepalen alle activiteiten samen 

waar onze Vereniging voor staat, niet alleen 

kameraadschap, saamhorigheid en vak-

manschap, nu en in de toekomst, met als 

doel aantrekkelijk te zijn voor alle artillerie-

officieren, maar zeker ook traditiehandha-

ving (u weet wel zinvolle handhaving van 

tradities of handhaving van zinvolle tra-

dities), zoals blijkt uit het enthousiasme 

waarmee bij veel van onze samenkomsten 

de eerste zin van ons Artillerielied ‘Wat 

dreunt daar op die heide’ wordt ingezet. 

chetsen van wat is gebeurd, nodigt zoals 

gezegd ook uit de toekomst in beschou-

wing te nemen.

nmiddels weten we wat het 

nieuwe Kabinet van plan is met 

onze krijgsmacht. 

atuurlijk zijn nog niet alle consequenties 

te overzien, maar de schade lijkt dit keer 

beperkt te blijven. 

och is het een teken aan de wand dat we 

in deze termen, ‘beperken van de schade’, 

moeten spreken. 

chte zekerheid biedt het regeerakkoord ook 

niet, aangezien Defensie blijkbaar altijd zijn 

belang moet tonen. 

ovendien heeft onze krijgsmacht en zeker 

ook ons Wapen de afgelopen jaren al veel 

moeten inleveren. 

lles bij elkaar genomen onderstrepen 

deze ontwikkelingen het belang van een 

gezonde en actieve Vereniging. 

elevant zijn en meegaan in de ontwikkelingen 

is in deze situatie van groot belang, zonder 

zwartgallig te zijn. 

ij alle ontwikkelingen gaat het er toch ook 

om kansen te benutten en elkaar te steu-

nen. 

ls voorbeeld hiervan noem ik ‘Gunners 

Support’ dat inmiddels stevig staat en 

steeds meer leden kan helpen. 

ustig afwachten is in dat verband geen 

goede optie als je toekomst op het spel 

staat; initiatief is belangrijk. 

lles bij elkaar genomen betekent relevant 

zijn dat we als Vereniging door moeten 

gaan op de weg die we zijn ingeslagen, 

maar zeker ook dat we oog moeten blijven 

houden voor het welbevinden van onze 

leden, ongeacht hun status of leeftijd. In dit 

verband staat Sinte Barbara symbool voor 

wat ons bindt: ons Wapen dat ook in een 

veranderende en slinkende krijgsmacht 

nog niets aan belang heeft ingeboet. 
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Leest u dat ook?

"Wat dreunt 

daar op 

die heide" 

Sinte  Barbara
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Aan het woord is

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

“De 
waarde van 
Defensie”,

een 
waardevolle 

analyse 

In de aanloop naar de afgelopen verkiezingen bleek er weinig 

belangstelling te bestaan voor Defensie, niet in debatten 

tussen politici en zeker niet bij het grootste deel van het 

publiek. Toch begonnen op een bepaald moment diverse 

groeperingen en individuen zich te roeren en een pleidooi 

te houden voor een sterk Defensieapparaat. Hieraan lag de 

vrees ten grondslag dat de kaalslag die al gaande was binnen 

Defensie een vervolg zou krijgen nadat een nieuw kabinet 

zijn toekomstplannen zou hebben ontvouwd. Waar en door 

wie de discussie ook werd gevoerd, in veel gevallen kon men 

klok-en-klepel-verhalen horen over het belang van Defensie 

voor Nederland, werden verkeerde argumenten gehanteerd, 

of kende men niet alle feiten. Vooral bleek echter dat die-

genen die een volslagen gebrek aan belangstelling voor of 

kennis van het Defensieapparaat hebben, geen idee hebben 

(of willen hebben) wat de waarde van Defensie voor Neder-

land is. Ze weten alleen dat het geld kost en in hun ogen zo 

veel dat het best nog wel wat minder kan, maar niet wat we 

er als samenleving voor terugkrijgen. Nu het regeerakkoord 

bekend is, lijkt dat dit maal de schade voor Defensie beperkt 

is. Het is niet duidelijk of daar de overweging achter zit dat 

je van een kikker toch geen veren kunt plukken, maar dat 

er toch nog wel een paar druppels in deze al uitgeknepen 

citroen zitten, of dat de opstellers eindelijk inzien dat Defen-

sie een belangrijke bijdrage levert aan de instandhouding 

van onze welvaartsstaat. Hoe dan ook, we moeten niet de 

illusie hebben dat Defensie zich geen zorgen meer hoeft te 

maken; de krijgsmacht zal steeds zijn bestaansrecht moeten 

aantonen. Vandaar het belang van de notitie “De Waarde 

van Defensie” van The Hague Centre for Strategic Studies, 

Nummer 16 van september dit jaar die alle kosten en baten 

op een rij zet. Omdat het goed is van deze notitie kennis te 

nemen, zet ik al parafraserend en soms citerend de voor-

naamste analyses en conclusies voor u op een rij. 

In het eerste deel van de notitie wordt duidelijk gemaakt wat 

het probleem is bij discussies over Defensie: de rekensommen 

overheersen en dus voert Defensie een ongelijke strijd voor het 

schaarse overheidsgeld, ‘omdat de kosten wel zichtbaar zijn, 

maar de baten blijkbaar niet’. De notitie stelt zich dan ook ten 

doel ‘de waarde van de krijgsmacht zoveel mogelijk in concrete 

termen uit te drukken’. In het volgende deel ligt het accent op 

de Nederlandse belangen. Na de vermelding van de bekende 

paradox: een succesvolle krijgsmacht, die gewapende conflic-

ten voorkomt, loopt het gevaar als overbo  dig te worden gezien, 

wijst de notitie op de rol die de krijgsmacht speelt in het beheer-

sen en tegengaan van veiligheidsrisico’s. In dit verband is de ver-

wijzing naar artikel 97 van de Grondwet interessant die spreekt 

van een Krijgsmacht (en geen vredesmacht!) die de belangen 

van het Koninkrijk verdedigt en beschermt en de internationale 

rechtsorde handhaaft en bevordert. 

~
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In het verlengde hiervan worden nog eens de drie hoofdtaken 

van de Krijgsmacht genoemd. Het probleem daarbij is die taken 

te vertalen in de omvang en samenstelling ervan. Het hebben 

van een grondwettelijk voorgeschreven ‘krijgsmacht’, en niet 

een ‘vredesmacht’, impliceert dat geweld moet kunnen worden 

toegepast en dat de krijgsmacht desnoods gewapenderhand de 

Nederlandse belangen moet kunnen verdedigen of de internatio-

nale rechtsorde handhaven. Een belangrijke constatering hierbij 

is dat ‘onze nationale belangen, inclusief onze grondrechten en 

die van elke andere wereldburger, zijn gebaat bij een goed func-

tionerende en stabiele internationale rechtsorde en dus bij een 

internationale aanpak van de bescherming van die belangen’. In 

dit verband kunnen vijf vitale belangen (uit de Strategie Natio-

nale Veiligheid) en twee belangrijke doelstellingen van het Neder-

landse buitenlands beleid worden gedefinieerd, die laten zien dat 

de nationale en internationale belangen van Nederland in elkaar 

overvloeien en als een geheel kunnen worden beschouwd. Cru-

ciaal hierbij is dat doordat de Nederlandse belangen steeds 

internationaler worden, het van belang is internationaal invloed 

uit te kunnen oefenen. Hiervoor zijn in feite maar twee instru-

menten: economische macht en militaire macht, want diplomatie 

wordt pas geloofwaardig als economische en militaire macht als 

drukmiddel achter de hand worden gehouden. De stelling is dan 

ook gerechtvaardigd dat door de huidige en toekomstige onze-

kere veiligheidssituatie voor het zekerstellen van de Nederlandse 

belangen een sterke krijgsmacht noodzakelijk is. Het palet aan 

Nederlandse belangen bepaalt daarbij het spectrum waarbinnen 

de Nederlandse Krijgsmacht moet kunnen opereren, zowel dicht 

bij huis als op het internationale toneel, waarbij het zeker niet 

alleen gaat om het toepassen van geweld. 

Wat zijn dan de kosten van de Nederlandse Krijgsmacht in per-

spectief, dat wil zeggen in vergelijking met de inspanningen die 

andere landen zich op dit gebied getroosten of in vergelijking 

met andere overheidsuitgaven? De notitie biedt ons interessant 

vergelijkingsmateriaal, zoals Nederland op de wereldranglijst 

als economie (16e), investeerder (7e) exportland (5e) enz. Het 

laat ook zien dat Nederland voor een groot deel afhankelijk is 

van internationale handel en buitenlandse investeringen. Dit 

alles leidt tot de stelling dat bij onze internationale positie een 

bijbehorende defensie-inspanning hoort. Tegelijkertijd stelt de 

studie vast dat als het gaat om onze bijdrage aan missies, we 

zeker geen te grote broek aan hebben. Nederland heeft naar ver-

mogen gepresteerd, maar militaire en economische prestaties 

moeten over langere tijd ongeveer gelijke tred houden. De notitie 

laat nog wat meer kengetallen zien en stelt dat bezuinigen op 

Defensie een druppel op de gloeiende plaat is in vergelijking met 

bijvoorbeeld de groeiende zorgkosten in Nederland. 

Die druppel gaat wel ten koste van veel waardeverlies. Nog geen 

vijf procent van de rijksuitgaven gaat naar Defensie en met wat 

we uitgeven aan een tweede JSF kunnen we een ochtend zorg 

betalen. Na een onthutsend staatje dat een goed beeld geeft van 

de ontmanteling van Defensie de afgelopen jaren (bijvoorbeeld 

voor ons interessant: een reductie binnen de artillerie van 96% 

sinds 1991), stelt de notitie dat de Nederlandse Krijgsmacht 

inmiddels efficiënt is georganiseerd en dat het Defensiegeld dus 

goed wordt besteed. Het getuigt dus van een weinig realistisch 

kijk op de werkelijkheid als wordt beweerd dat het allemaal nog 

efficiënter kan. In vergelijking met andere landen heeft Nederland
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een kleine krijgsmacht. Afgezet tegen het inwonersaantal heeft 

Nederland de kleinste krijgsmacht van Europa en ook de Neder-

landse defensie-uitgaven liggen onder het gemiddelde van de 

landen die ter vergelijking in de notitie zijn opgenomen. De 

belangrijkste constatering bij al dit vergelijkingsmateriaal is dat 

de kosten voor de baten uitgaan, ook bij internationale samen-

werking. In Europees verband betekent samenwerken bijvoor-

beeld het opheffen van tekortkomingen om de afhankelijkheid 

van de VS, die zich steeds minder op Europa richten, te vermin-

deren. De wens voor meer samenwerking is logisch en terecht, 

maar daar hoort wel een budget bij om deze ambitie mogelijk te 

maken. 

Ten slotte: wat levert ons dit allemaal op; wat zijn de baten van 

Defensie voor Nederland? Hier geldt dat onbekend onbemind 

maakt. De notitie gaat in op de verschillende manieren  waarop 

de krijgsmacht van belang is. Allereerst als instrument om inter-

nationaal gewicht in de schaal te leggen. Er zijn vier belangrijke 

redenen waarom het wenselijk is dat Nederland een zichtbaar 

internationaal profiel nastreeft en dus niet als ‘free rider’ of 

als profiteur acteert: de internationale invloed die Nederland 

wordt gegund op het wereldtoneel, directe veiligheidsbelangen, 

Nederland als gidsland en de gunningsfactor. Van een internati-

onaal georiënteerd land als Nederland wordt verwacht dat het 

zijn verantwoordelijkheid neemt en bereid is risico’s te dragen. 

Er moet politiek krediet worden opgebouwd om de Nederlandse 

belangen te kunnen behartigen op het internationale toneel, wat 

ook zijn uitwerking heeft op de internationale economische posi-

tie. Free-rider-schap in de internationale politiek staat haaks op 

‘meedoen’ en kan van negatieve invloed zijn op internationale 

invloed en bijvoorbeeld het tot stand komen van handelscon-

tracten. Wat de directe veiligheidsbelangen betreft is het NAVO-

bondgenootschap een belangrijke hoeksteun, maar ook daar 

geldt, evenals op de rest van het wereldtoneel, dat er geen plaats 

is voor profiteurs. Ieder land heeft baat bij een stabiel interna-

tionaal rechtssysteem, zeker een land als Nederland met een 

zo internationaal georiënteerde economie. De gunningsfactor 

raakt aan het principe ‘voor wat hoort wat’. Als wij meedoen en 

een eerlijk aandeel leveren in samenwerking met andere landen 

zullen we daarvan profiteren en bijvoorbeeld lucratieve handels-

contracten kunnen binnenslepen. Een verdere opsomming van 

krijgsmachttaken geeft het volgende overzicht. De krijgsmacht 

is ook van belang als het gaat om het beschermen van handels-

stromen op zee, onder verwijzing naar de piraterij en de gelijk-

tijdige erkenning dat dit probleem bij de bron moet worden aan-

gepakt. De krijgsmacht draagt bij aan onze digitale veiligheid, in 

het licht waarvan de Taskforce Cyber is opgericht. 

De krijgsmacht handhaaft de internationale rechtsorde , draagt 

bij aan de bestrijding van internationaal terrorisme en bewaakt 

onze nationale en Europese grenzen. Een belangrijke taak is 

verder de steun voor civiele autoriteiten. Onder vermelding van 

het feit dat de krijgsmacht ruim 2.000 keer per jaar wordt inge-

zet, poneert de notitie de stelling dat Nederland zonder Krijgs-

macht niet is opgewassen tegen grote rampen. Ten slotte noemt 

de notitie nog het afleveren door de Krijgsmacht van goed opge-

leide Nederlanders: 6.000 diploma’s per jaar en het feit dat de 

Defensiebestedingen innovatie stimuleren en banen scheppen. 

Al met al is de notitie zeer lezenswaardig en informatief en 

belangrijk voor iedereen die de feiten over Defensie eens goed 

op een rij wil zetten, of zou moeten zetten! 

A.M. Rosengarten 

The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

Rapport No 16 | 09 | 12. ISBN/EAN: 978-94-91040-64-1 

info@hcss.nl  / www.hcss.nl
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TEKST ///  LUITENANT-KOLONEL PETER NIEUWENHUIS, COMMANDANT VUURSTEUNAFDELING

OEFENING PEREGRINE  
SWORD BASIS VOOR ZOWEL 
HET EERSTE OPTREDEN VAN 

HET VUURSTEUNCOMMANDO 
I.O. ALS DE EERSTE STAPPEN 

IN EEN VERREGAANDE SAMEN-
WERKING MET DUITSLAND.

PEREGRINE

SWORD

Vuursteuncommando (in oprichting) voor het 
eerst zichtbaar tijdens oefening

13 /// Sinte Barbara



14 /// Sinte Barbara

 Nieuws van het WapenNieuws van het Wapen

SITUATIE 
Het reorganisatieproces van de grondgebonden vuursteun is in 

volle gang. Op papier is het definitief reorganisatieplan (DRP) goed 

gekeurd door C-LAS en wordt gewacht op de behandeling van het 

DRP in het BCO P . In de praktijk is een deel van 11 Afdra opgehe-

ven en vormen de overgebleven operationele artillerie-elementen 

van 11 Afdra en 14 Afdva samen, tot de oprichting van het Vuur-

steuncommando (VustCo), de “vuursteunafdeling” (VustAfd). 

OPDRACHT 
Rond maart 2012 kreeg de VustAfd de opdracht met het operatio-

nele deel van het VustCo i.o. deel te nemen aan de oefening PERE-

GRINE SWORD (PGSW) in Duitsland. De primaire doelstelling van 

deze oefening was het operationeel gereed stellen van 11 AMB. 

De richtlijnen voor de VustAfd waren open en breed: Het VustCo 

i.o. dient tijdens deze oefening voor het eerst zichtbaar te zijn in de 

nieuwe organisatie, dus met een vuursteunbatterij (VustBt) met de 

focus op het mortieroptreden, en er dient gestart te worden met 

de eerste verkenning voor een verregaande binationale vuursteun-

samenwerking met Duitsland. 

PLANNING 2012 
Vanaf het moment dat de opdracht voor PGSW werd gegeven, 

werd de planning voor 2012 aangepast. Besloten werd dat de 2 Bt 

11 Afdra, toen nog met een pel van de ABt 14 Afdva aanwezig op 

Curacao als Compagnie in de West rotatie-8, als eerste VustBt de 

Mr-focus zou krijgen. Na terugkeer in april zou de eenheid vanaf 

begin mei aanvangen met de initiële Mr-opleiding. In 4 maanden 

moest de batterij klaargestoomd worden om een goede eerste 

indruk achter te laten tijdens een door HQ 1 GNC geleide niveau-6 

oefening! Naast het Mr-spoor moest daarnaast het eerste contact 

gelegd worden met een Duitse eenheid voor het deeper integration 

programma. Uiteindelijk werd hiervoor Artillerieregiment (ArtReg) 

100 “Freistaat Thüringen” aangewezen. Vanaf dat moment is er 

keihard gepland, voorbereid, verkend, opgeleid, getraind om de 

tweeledige opdracht mogelijk te maken. 

SAMENSTELLING EENHEID EN FOCUS 
In de loop van het traject werd steeds duidelijker hoe de samen-

stelling van de binationale eenheid zou worden, waar zou worden 

opgetreden en waar de operationele focus zou liggen. Uiteinde-

lijk is besloten om tijdens PGSW op te treden met een gecom-

bineerde eenheid bestaande uit een (NLD) stafelement, 1x (DEU/

NLD) VustBt met focus PzH, 1x (NLD) VustBt met focus Mortieren 

en een planningselement van een (DEU) GMLRSPel. Daarbij werd 

op twee assen geopereerd, waarbij in de omgeving van Wildflec-

ken de nadruk lag op het operationeel optreden met PzH’s en Mor-

tieren binnen het scenario van de oefening en in de omgeving van 

Baumholder op een separaat “deeper integration-programma”, 

met de nadruk op het afstemmen van materieel, software, proces-

sen en procedures en het onderkennen van cultuurverschillen. 

PROGRAMMA WILDFLECKEN 
Tijdens het operationele deel van PGSW in Wildflecken heeft de 

VustAfd verschillende operationele opdrachten uitgevoerd. De 

(NLD) VustBt focus Mortieren is gedurende de gehele operatie 

onder bevel gesteld geweest bij 11 AMB. Deze VustBt heeft als vol-

waardige (vuursteun)eenheid alle mogelijke tactische opdrachten 

uitgevoerd. De binationale VustBt focus PzH heeft in het tactisch 

scenario steun geleverd aan het KCT (inclusief life firing) en, samen 

met de planningscapaciteit GMLRS, aan de air assault operatie 

van 11 AMB. Daarnaast stond de organisatie van de operationele 

demonstratie tijdens de VIP-dag onder bevel van het (NLD) stafele-

ment van de VustAfd en speelden zowel de VustBt focus Mrn als 

de VustBt focus PzH een belangrijke rol in de uitvoering van de (life 

fire) demonstratie en de static show.

PROGRAMMA BAUMHOLDER 
Onder de vleugels van de oefening PGSW lag in Baumholder de 

nadruk op het onderkennen van overeenkomsten en verschillen 

tussen de Duitse en Nederlandse elementen. In het programma, 

gestart met een binationale teambuilding met de focus op cultuur, 

werden op een schoolse manier materieel, software, processen 
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en procedures onderwezen (functionele lessen), bekeken (static 

show), getest (statisch ervaring opdoen met elkaars materieel), 

beoefend (dynamisch optreden, inclusief life firing) en geëvalu-

eerd. Tot op het laagste niveau is er gewerkt met elkaars materieel 

en is personeel uitgewisseld. Met name tijdens het programma 

in Baumholder, waarbij de insteek vooral artillerietechnisch was, 

kwamen de verschillen en overeenkomsten tussen de Duitse en 

Nederlandse elementen nadrukkelijk tot uiting. 

CONCLUSIES 
De belangrijkste conclusie, die getrokken kan worden naar aanlei-

ding van de eerste binationale operationele vuursteunsamenwer-

king, is dat een verdergaande samenwerking mogelijk is. Zowel 

Duitsland als Nederland beschikken over professionele vuursteun-

eenheden en - personeel die de wil, mindset en focus hebben om 

samen te werken en hier ook de voordelen van inzien. Van groot 

belang is het op den duur vaststellen van het niveau van integre-

ren. Dit besluit vormt namelijk de basis voor het nader onderzoe-

ken en beschrijven van vuursteunprocedures en processen, het 

niveau van interoperabiliteit van vuursteuninformatie- en commu-

nicatiesystemen en de verdere integratie van opleidingen en trai-

nen. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat het VustCo i.o. met 

de VustBt focus mortieren een grote stap in de operationeel goede 

richting heeft gezet. Ondanks de (veel te) korte voorbereidingstijd, 

heeft de eenheid nu al aangetoond haar mannetje te kunnen staan. 

De professionaliteit en het enthousiasme waarmee deze opdracht 

is opgepakt door alle betrokkenen binnen het toekomstig VustCo, 

biedt uitstekende vooruitzichten voor de toekomst. 

WAY AHEAD 
De reorganisatie grondgebonden vuursteun is op koers en er zal 

binnenkort gestart worden met de uitvoeringsfase. Op korte ter-

mijn wordt het VustCo opgericht. Tot dat moment houdt de VustAfd 

de binationale Duits-Nederlandse samenwerking in stand door 

nauw contact te onderhouden met Artillerieregiment 100 “Freistaat 

Thüringen”. Ondertussen is een Nederlandse delegatie aanwezig 

zijn tijdens een artilleriebijeenkomst op de Artillerieschule der Bun-

deswehr (ArtS) in Idar Oberstein en de (schiet)oefening in Baum-

holder. Daar zijn onder andere de samenwerkingsmogelijkheden in 

jaarplan 2013 worden besproken. 
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neemt deel aan Peregrine Sword 

VERTREK:
In de vroege ochtend van 12 september vertrekt de hoofd-

macht vanuit de Luitenant-generaal Bestkazerne naar de 

eerste locatie te Bronhof. Na een tussenstop op de ‘Rommel-

kazerne’ voor Pommes frites und Schnitzel komen de voer-

tuigpakketten veilig aan op de ‘Conn’ Barracks. De 12 uur 

durende reis is zonder problemen verlopen. Op de ‘Conn’ Bar-

racks wordt afgetankt om vervolgens de laatste verplaatsing 

uit te voeren naar de eerste bivaklocatie.

De locatie is al voorbereid door het kwartiermakersdetache-

ment, dus na een snelle stellingname bij duisternis konden 

de slaaplocaties worden betrokken. De volgende dag begint 

de luchtverdedigingopdracht en wordt aangevangen met het 

roulatieschema. 

Op zondag is een sportmoment ingepland waarbij een kracht-

circuit is uitgezet. Voor de HPG faciliteiten is ook gezorgd, 

d.m.v. een zelfgebouwde wasgelegenheid.

De tweede week van de oefening staat in het teken van de ver-

volgopdracht. Na een verplaatsing naar Wildflecken van onge-

veer 2 uur wordt duidelijk dat het DGLC niet de enige in het 

gebied is. Overal in de buurt zijn oefenende eenheden bezig 

met hun voorbereidingen. Eenmaal boven op de ‘berg’ wordt 

de CP (Commando Post) stelling betrokken, die we moeten 

delen met 101 CISbat. De tweede luchtverdedigingopdracht 

kan beginnen.

Gezien het feit dat de MPQ-64 Sentinel (radar) op een perfecte 

locatie staat en er veel doelaanbod in de lucht hangt, kunnen 

de SFC (Shorad Fire Control) operators maximaal trainen met 

wel 70-80 engagements per shift. Ook de rest van het peloton 

krijgt hierdoor genoeg trainingsmomenten met rapportages en 

reloads.

Deze week worden we ondersteund door de Natres voor onze 

Force Protection. Een enthousiaste club, die in 12-uurs dien-

sten langs alle onderdelen van het peloton lopend dan wel 

bereden patrouilles uitvoeren. Daarnaast hebben ze ook de 

taak opgepakt om al onze  verplaatsingen te beveiligen en 

een checkpoint op te zetten op de route naar onze CP. Wat 

ons betreft was dit een zeer nuttige ervaring en een prettige 

samenwerking.

DVD 
In de laatste week wordt de Distinguished Visitors Day (DVD) 

voorbereid. Het bezoek van generaals en parlementariërs 

wordt stap voor stap geoefend, waarbij een groot aantal mede-

werkers van het DGLC als “VIP’s” dienen. We worden langs 

de hoofdkwartieren van verschillende deelnemers geleid. Er 

is een life firing demo met Mortieren, Pzh2000, CV90NLD, 

11AMD air raid (incl. Apache en Chinook) en een static demo, 

waarbij het DGLC een TRML en een launcher levert. 

Na een nachtje op de kazerne wordt op donderdag 27 sep-

tember terugverplaatst richting de Luitenant-generaal Bestka-

zerne. Ook hier komt iedereen na een ‘iets’ kortere terugweg 

veilig aan. Wat ons betreft was het een nuttige en boeiende 

oefening, waarbij op meerdere terreinen veel leerwinst is 

geboekt.  

DGLC
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Luchtverdediging is één van de hoekstenen van 
militair optreden. Het DGLC heeft dit gegeven 
tijdens de oefening ‘Peregrine Sword’ opnieuw 
bewezen. De eenheid heeft tijdens het NAVO 
examen 11 AMB van de broodnodige luchtverde-
diging voorzien. In dit artikel leest u het verhaal 
van het AMRAAM peloton dat deelnam aan de 
oefening.
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H
are Majesteit Koningin Beatrix heeft op 9 oktober 

2012 een werkbezoek gebracht aan het Defensie 

Grondgebonden Luchtverdedigingscommando op 

de Luitenant-generaal Bestkazerne bij Venray (voormalige 

vliegbasis de Peel). Naast een demonstratie van diverse lucht-

verdedigingsmiddelen liet ze zich informeren over de thema’s 

integratie en identiteit. 

De vorstin sprak met militairen die sinds april 2012 deel uit-

maken van de nieuw opgerichte luchtverdedigingseenheid. 

Door de samenvoeging van land- en luchtmachtmilitairen zijn 

diverse aspecten op het gebied van integratie en identiteit 

aan de orde gekomen. Hierbij werd stilgestaan bij de moge-

lijkheden die de nieuwe organisatie biedt voor de ontwikke-

ling van militairen en het gegeven dat alle grondgebonden 

luchtverdedigingscapaciteit van Nederland is ondergebracht 

bij één eenheid. 

De demonstratie bestond uit een opstelling van diverse 

luchtverdedigingsmiddelen waarbij de Koningin uitleg kreeg 

van het specialistische personeel. Ook werden radarbeelden 

vertoond waarbij de eenheid het volgen van diverse lucht-

doelen presenteerde.  

Koninklijk bezoek voor 
Defensie Grondgebonden 

Luchtverdedigingscommando
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Willemstad - Een azuurblauwe zee en mooie 
stranden, maar ook tropische hitte en afwijkende 
flora en fauna. Sinds eind juli is dit de dagelijkse 
werkelijkheid voor 101 militairen van het Defensie 
Grondgebonden Luchtverdedigingscommando 
(DGLC). Vervelend? Zeker niet, maar wennen is 
het wel. 

ERVARINGEN PERSONEEL

Korporaal-1 Tim Kok (KLu), 

Functie DGLC: korporaal CIS 

Maintenance, 800 squadron. 

Op Curaçao: verbindelaar 

“Zolang ik maar iets met tech-

niek kan doen, ben ik in mijn 

element. Vanuit mijn func-

tie doe ik regelmatig zaken 

met het bootpeloton van de 

mariniers. Die samenwer-

king, in combinatie met het 

terrein en klimaat, maken dit 

tot leerzame maanden. Aan 

het fysieke aspect hoefde ik 

niet echt te wennen, want ik 

sport uit mezelf al veel. Wat 

betreft leven en ontspanning 

is het hier prima vertoeven. 

Genoeg tijd om leuke dingen 

te doen in het weekend, 

want dan zijn we vrij.”

Wachtmeester-1 Stan Steuns (KL), 

Functie DGLC: Operatiën

Fennekpeloton . Op Curaçao: 

opvolgend pelotonscomadant 

“Ons optreden hier is een 

wereld van verschil met 

Nederland. Je drills doen 

op de hei of in de prikkende 

cactussen rollen; het is toch 

net even anders. Het is leer-

zaam in deze omstandig-

heden te trainen. Het pro-

gramma zit ramvol. Vooral 

voor de kaderleden is het 

flink aanpoten. Er zit een 

duidelijke opbouw in. Van 

schietoefeningen, een amfi-

bische mars (fysieke training 

in het water, red.) tot samen-

werken met de mariniers 

en lokale eenheden. Geen 

dag is hetzelfde. Dankzij de 

afwisseling gaat de tijd super 

snel. Als je hier rust hebt, is 

het wel maximaal ontspan-

nen. Dat is dan weer het 

voordeel van Curaçao. Maar 

vier maanden feesten, no 

way. Het werk staat voorop, 

dat merk je aan alles.”

‘Je ziet de 
mensen groeien’

20 /// Sinte Barbara

Met de compagnie luchtverdedigers levert de landmacht alweer 

de tiende rotatie aan de Commandant der Zeemacht in het Cari-

bisch gebied sinds 2009. Niet eerder werd een ‘paars’ samenwer-

kingsverband van landmacht en luchtmachtmilitairen naar Cura-



Nieuws van het Wapen

çao gestuurd. Voor DGLC komt de tijdelijke tewerkstelling van

vier maanden als geroepen. De pas opgerichte eenheid heeft een 

ingrijpende reorganisatie achter de rug en de ‘West’ is de perfecte 

manier om het personeel te integreren. De taken in de West zijn 

gericht op het lichte infanterieoptreden, een totaal andere tak van 

sport dan luchtverdediging. Tel hier de ‘tropencultuur’ en de afwis-

selende flora en fauna bij op en je hebt geen alledaagse omstan-

digheden. Voor de militairen die normaal met de Stinger, Patriot 

of AMRAAM-luchtdoelraketten werken, is het dan ook behoorlijk 

wennen. 

LANG 
Een intensief opwerktraject van zes maanden in Nederland was 

nodig om iedereen op niveau en gecertificeerd te krijgen. “Dat is 

lang in vergelijking met onze voorgangers”, beaamt compagnies-

commandant kapitein Ronald Gabriëls. “Het aanvangsniveau 

was echter zo verschillend – sommigen waren jaren niet op bivak 

geweest – dat we terug moesten naar het basis veldwerk.” ‘‘Paars, 

maar op de landmachtmanier’, werd het uitgangspunt van Gabriëls 

bij het samenstellen en opleiden van zijn compagnie. Eenmaal goed 

en wel op Curaçao wordt een strak zeventienweeks programma 

afgewerkt. 

De trainingen zijn zo opgezet om optimaal invulling te kunnen 

geven aan de hoofdtaken (zie kader). De militairen bezoeken onder 

meer Bonaire voor het opdoen van situational awareness en een 

noodhulpoefening, ondergaan diverse fysieke opdrachten in het 

water en schieten met scherp tijdens een grensverleggende ‘live 

firing tactical training’ op oefenterrein Wacawa. De internationale 

eindoefening ‘Très Kolós’ volgende maand vormt het klapstuk 

voor de compagnie. “Je ziet de mensen groeien in hun nieuwe 

rol”, concludeert Gabriëls tevreden na twee maanden wonen en 

werken op het eiland. “Ook met de integratie tussen landmacht en 

luchtmacht zit het goed. We kunnen inmiddels onderling baretten 

wisselen zonder dat iemand het verschil merkt.” 
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“Oriënteren op   
je toekomst’’
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In de maand oktober heeft personeel van het DGLC drie weken 

lang deelgenomen aan de bedrijfsoriëntatie van de opleiding VeVa 

(Vrede & Vakmanschap). De opleiding VeVa is speciaal in het leven 

geroepen voor leerlingen die geslaagd zijn voor het VMBO examen 

maar nog te jong zijn om bij Defensie te solliciteren. De civiel 

erkende opleiding bereidt leerlingen voor op een baan bij Defensie 

maar ook voor andere banen binnen de veiligheidssector. 

De bedrijfsoriëntatie laat de VeVa leerling die de richting ‘Grondop-

treden’ volgt, kennis maken met de verschillende onderdelen van 

de Koninklijke Landmacht. Zodat er, als de tijd daar is, een wel-

overwogen keuze kan worden gemaakt voor een wapen of dienst-

vak. 

De oriëntatie weken vonden plaats op Legerplaats Stroe & de 

Harskamp. Het demo punt van het DGLC bestond uit een ‘Static 

Show’, waarbij personeel van het DGLC uitleg gaf over de syste-

men. Daarnaast konden de leerlingen zelf actief aan de slag met 

een camouflage opdracht. Het programma viel goed in de smaak. 

“Ik wist geen eens dat het DGLC bestond. Maar zo’n stinger raket 

afvuren lijkt me super vet” aldus Johan een 17-jarige VeVa leerling 

uit Groningen. 
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Load Handling Systems
for military applications
Cargotec improves the efficiency of cargo flows on 

land and at sea – wherever cargo is on the move. Car-

gotec’s daughter brands, Hiab, Kalmar and MacGre-

gor are recognised leaders in cargo and load handling 

solutions around the world. Cargotec designs, manu-

factures, sells and supports the latest solutions for the 

handling of military payloads. Specialising in the rapid, 

safe and cost effective deployment/recovery of contai-

nerised or standardised modules, Cargotec products 

maximise the functionality of every vehicle and vessel 

within the logistic fleet, offering savings in cost, time 

and manpower.

Products within the Cargotec Group include: HIAB 

lorry-loader cranes, MULTILIFT hooklift systems with 

Container Handling Unit, MOFFETT rough terrain for-

klifts and KALMAR rough terrain reachstackers all of 

which have a place within a modern streamlined mili-

tary logistic structure and have a proven track record 

in arduous operating environments.

Over the last two decades projects to supply the 

mechanical handling solutions for key programmes 

such as DROPS (UK MoD), PLS (US Army), HIMARS 

(US Army) and more recently WLS (NL Army), Sup-

port Vehicles for UK MoD, RTCH program (US Army), 

AHSVS project (Canadian Army) and Wrecker pro-

gram (US Army) have made Cargotec the world leader 

in this demanding field.

Cargotec has the largest selection of commercial load 

handling products from which to draw it’s “off the 

shelf” solutions plus a comprehensive range of pro-

ducts designed specifically for military applications. 

Cargotec’s global network is positioned close to cus-

tomers and offers extensive services that ensure the 

continuous, reliable and sustainable performance of 

equipment.

Cargotec UK Ltd (HQ)

Cargotec Industrial Park

Ellesmere, Shropshire

SY12 9JW, United Kingdom

Tel: +44 1691 623 100

E-mail: gboenquiries@cargotec.com

Cargotec UK Ltd (Netherlands office)

P.O. Box 141

5530 AC  Bladel

Tel: +31 (0) 497 362 135

E-mail: frank.van.dongen@cargotec.com

www.cargotec.com

Cargotec UK Limited 

Government Business Operations

MOFFETT M8 Forklift “CAT C” compliant to handle ammunition in bunker areas 

MULTILIFT MSH-165-SC Military Load Handling System handling ammunition flatrack

HIAB 133 ATD-2 HIMARS crane on FMTV vehicle US Army



Artillerist boven 
   de Poolcirkel
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TEKST ///  KAPITEIN JORN OVERHEUL, NEDERLANDSE UITWISSELINGSOFFICIER BRIGADE NORD
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OP WEG NAAR BARDUFOSS 

Ik ben Jorn Overheul en ik ben sinds okto-
ber 2010 Exchange Officer (XO) Brigade 
Nord in Bardufoss (Noord-Noorwegen). De 
functie van XO op het niveau van Brigade 
was initieel gecreëerd ter ondersteuning 
van het opwerktraject en oefenprogramma 
voor de Nato Resonse Force (NRF) peri-
ode 2013. Deze NRF periode heeft helaas 
door onder andere veranderingen binnen 
de NAVO en bezuinigingen geen door-
gang kunnen vinden. Dit zijn tevens ook 
de belangrijkste redenen geweest dat de 
hoeveelheid oefenende Nederlandse een-
heden in Noorwegen op dit moment zo 
goed als tot het nulpunt zijn gedaald. Wel 
vinden er nog steeds op regelmatige basis 
uitwisselingen plaats op stafniveau en in 
cursussen. Mijn functie is geen alledaagse 
functie op een locatie die allerminst alle-
daags te noemen is. In dit artikel wil ik u 
graag wat vertellen over mijn persoonlijke 
ervaringen over deze interessante stap 
en hoe ik met mijn gezin hier beland ben. 
Tevens zal ik ingaan op de samenwerking 
met Noorwegen, het Army Cooperation 
Initiative (ACI), de Noorse Landmacht en 
de Brigade Nord. Ook zal ik als artillerist 
wat dieper ingaan op het Noorse artillerie 
bataljon en het nieuwe artilleriesysteem 
dat de Noren hebben aangeschaft en bin-
nenkort gaan implementeren; Archer. Ik 
zal afsluiten met een conclusie. 
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WAAROM NOORWEGEN 
ALS VOORKEURPARTNER 

HET ARMY COOPERATOR 
INITIATIVE (ACI) 

DE NOORSE LANDMACHT 



DE BRIGADE NORD 

HET NOORSE ARTILLERIE BATALJON 
EN DE INVOERING VAN DE ARCHER 

De huidige vuurmond M109 A3GNM

Archer at Setermoen firing range

Tactiek & Techniek
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CONCLUSIE 

Setermoen Firing Range

De Ammunition Handling Unit (interim system)

Tactiek & Techniek

De toekomstige Vuurmond Archer tijdens een beproeving
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Commissie 
Defensie Materieel 

Ontwikkeling 
(CODEMO) en 

projecten MORSIM 
en AVISA
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IN 2010 HEEFT DEFENSIE DE COMMISSIE DEFENSIE MATERIEEL ONTWIKKE-

LING (CODEMO) OPGERICHT. CODEMO IS TOT STAND GEKOMEN MET HET IDEE 

DAT DEFENSIE BEDRIJVEN KAN HELPEN OM KANSRIJKE NOG TE ONTWIKKE-

LEN PRODUCTEN TOT EEN SUCCES TE MAKEN. DOOR BEPERKTE FINANCIËLE 

MIDDELEN IS HET VOOR HET NEDERLANDSE MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 

NIET ALTIJD MAKKELIJK TE STARTEN MET DE ONTWIKKELING VAN INNOVA-

TIEVE MILITAIRE PRODUCTEN DIE AANSLUITEN BIJ DE BEHOEFTE VAN HET 

MINISTERIE VAN DEFENSIE. 
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CODEMO beoordeelt aan de hand van een aantal criteria de 

ingediende projectvoorstellen van bedrijven. Zodra een voor-

stel door de commissie is goedgekeurd financiert Defensie 

de helft van de productontwikkeling. De commissie zal altijd 

toetsen of het voorstel daadwerkelijk aansluit bij de pro-

ductbehoefte van de krijgsmacht. Het doel is namelijk een 

bruikbaar product te ontwikkelen dat Defensie daadwerke-

lijk gaat afnemen. In ruil voor de financiële bijdrage spreken 

CODEMO en het bedrijf een royalty-regeling af. De opbreng-

sten uit de royalty-regeling vloeien terug naar het CODEMO 

budget, waarmee Defensie in de toekomst nieuwe initiatieven 

kan blijven ondersteunen. >



MORSIM
MORTAR SIMULATOR - A JOINT DEVELOPMENT OF 
THE ROYAL NETHERLANDS ARMY AND VAN HALTEREN

VAN HALTEREN
DEFENCE



Er zijn een tweetal CODEMO projecten bijna afgerond; 

MORSIM van Van Halteren Metaal en AVISA van Microflown. 

Daarnaast zijn er momenteel een veeltal projecten in de ver-

wervingsvoorbereiding. Het initiële budget voor CODEMO is 

5 miljoen Euro, dit bedrag is bijna volledig gerealiseerd. Uiter-

aard wordt dit budget weer aangevuld met de royalties die 

worden terugverdiend. 

MORTIERSIMULATOR (MORSIM) 
Het eerste project dat hier uit is voortgekomen, is het ont-

wikkelen van een prototype voor een mortiersimulator door 

de firma Van Halteren Metaal. Deze firma is leading op het 

gebied van artillerie simulatoren en wil dat ook worden op het 

gebied van mortieren. Deze wens sluit aan op de behoefte 

aan een mortiersimulator voor een beter en veiliger oplei-

dings- en trainingstraject voor de mortierbediening. Door 

een prototype aan te schaffen en deze verder te ontwikkelen 

zal er een op de gebruikerswensen afgestemd Geavanceerd 

Onderwijs LeerMiddel (GOLM) komen waarmee de gewenste 

effectiviteit en efficiency in Opleiden en Trainen (O&T) bereikt 

kan worden. Door als “launching customer” mee te denken 

bij de ontwikkeling van het MORSIM prototype wordt er actief 

bijgedragen aan een crewtrainer voor een >
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Video-observatie is niet meer weg te denken uit onze samenleving.  

Er is steeds meer behoefte aan video-observatie oplossingen zowel 

in tijdelijke als permanente situaties. Video-observatie als 

ondersteuning voor de handhaving van openbare orde en 

veiligheid.

Heijmans heeft een aantal oplossingen, die uitermate geschikt zijn 

voor de inzet bij evenementen, openbare orde vraagstukken, en 

wegwerkzaamheden. Deze oplossingen zijn voornamelijk gebaseerd 

op draadloze video overdracht en zijn geschikt voor inbouw in 

voertuigen en motoren. Voor de Inframarkt heeft Heijmans een 

camera ontwikkeld die onder alle omstandigheden maximale 

prestaties kan leveren. De camera is een samenstelling van een 

professionele videocamera  ondergebracht in een zeer hoogwaardige 

buitenbehuizing. Deze Infracamera is uitermate geschikt om toe te 

passen zowel als observatie camera (bv. bij spits of plusstroken) en als 

incident management camera. Deze oplossing leent zich ook 

uitstekend voor de observatie van bedrijventerreinen en binnenste-

den.

VIDEO-OBSERVATIE      

High End Security:

 Voor de High End Security markt heeft Heijmans diverse Security oplos-

singen zoals een volledig stand Alone Thermische camera geschikt voor 

onder andere Defensie doeleinden. 

 

Deze totaaloplossing bestaat uit een bestuurbare thermische 

camera op een kantelbare mast van minimaal 6 meter en heeft 

een interne stroomvoorziening goed voor tenminste 25 dagen. De 

mast is ook voorzien van de laatste technische ontwikkelingen op 

het gebied van draadloze video overdracht. UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) COFDM (Coded Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) en Satelietverbindingen of een combinatie hiervan 

behoren tot de mogelijkheden. De video streams zijn encrypted zodat 

meekijken onmogelijk wordt gemaakt.

 

Door deze verschillende technieken te combineren ontstaat een hightech 

Security oplossing die uitermate geschikt is voor de beveiliging van 

uitgestrekte gebieden en/of grote periferieën van risico-objecten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Anthony Elbers 06-54982293

Heijmans Communicatie & Beveiliging, Postbus 498, 5600 AL Eindhoven

Kijk op www.heijmans.nl of bel 040 295 7100
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efficiëntere en effectievere O&T van de stuksbediening van 

lichte vuursteunsystemen. Hiermee zal uiteindelijk ook kwali-

teit bij inzet verbeterd worden.

AVISA
AVISA is net als de Morsim vanuit de vuursteun geïnitieerd 

en behelst de ontwikkeling en realisatie van een array van 

akoestische vectorsensoren om de plaats van inslag van 

mortier- en artilleriegranaten tijdens schietoefeningen op het 

schietkamp in ‘t Harde te kunnen bepalen. AVISA (Acous-

tic Vector Sensor Increasing Situational Awareness) maakt 

gebruik van de MICROFLOWN sensor. Deze sensor is > 

uniek op de wereld door zijn akoestische sensorkwaliteiten, 

gecombineerd met de kleine omvang, gebaseerd op de toe-

passing van hoogwaardige technologieën. Hierbij wordt het 

passeren van moleculen gemeten in plaats van luchtdruk. De 

sensor meet in het hele geluidsspectrum en is daardoor in 

staat om alle geluiden te detecteren. Alle andere MOTS-pro-

ducten op de markt maken gebruik van oude technologieën 

(meten van luchtdruk) en zijn beperkt tot het opsporen van 

één type geluid/dreiging. Concreet: AVISA meet o.a. raketten, 

artillerie en mortieren, Fixed- en Rotary Wing, voertuigen en 

klein kaliber wapens. Door een hoge individuele nauwkeurig-

heid resulteert een kruispeiling met meerdere MICROFLOWN 

sensoren in een nauwkeurig coördinaat. Tijdens de accep-

tatietest in april werden de schoten binnen 8 meter nauwkeu-

righeid geplot. 

Het prototype van AVISA voorziet in een tiental akoestische 

sensoren die rond het doelengebied van het ASK geplaatst 

worden. Elke sensor is voorzien van een (civiele) GPS en een 

draadloze verbinding met de centrale computer. Indien mini-

maal 4 sensoren een schot detecteren zal een nauwkeurige 

locatie op een digitale kaart geprojecteerd worden. Bureau 

Veiligheid van het Artillerie SchietKamp (ASK) is onder meer 

verantwoordelijk voor het beoordelen of de afgegeven scho-

ten binnen of buiten het vastgestelde ‘veilige gebied’ vallen. 

Registratie van schoten ‘buiten veiligheid’ is noodzakelijk 

voor veiligheid-, verantwoordings- en evaluatiedoeleinden. 

Als gevolg van het gebruik van granaten met een beperkte 

explosieve lading, is in combinatie met het golvende terrein 

en de begroeiing, de exacte impactlocatie vaak moeilijk vast 

te stellen. Schoten buiten het ‘veilige gebied’ worden vaak 

niet waargenomen, aangezien (fysiek) met een kijker gecon-

centreerd wordt op het verwachte mikpunt. De toepassing 

van AVISA beoogt een gegarandeerde registratie van alle 

schoten, met een hoger veiligheidsrendement tot gevolg. 

In het kader van efficiënt opleiden en trainen heeft de vuur-

steun behoefte aan het plotten van de schoten op het ASK. 

Het plotten is verplicht voorafgaande aan een uitzending en 

is noodzakelijk in het kader van opleiden en trainen. Door het 

plotten is vast te stellen waar in voorkomend geval in de vuur-

steunketen (shooter of observer) procedure- of bedienings-

fouten gemaakt zijn. De schoten moeten binnen tien meter 

worden geplot om conclusies hieraan te kunnen verbinden. 

Plotten is ook noodzakelijk voor het bepalen van de schoots-

tafelcorrecties van de nieuwe granaattypes. In het verleden 

werd dit uitgevoerd door terreinmeters van 101 Artostbt met 

behulp van minimaal vier kompasrichttoestellen die om het 

doelengebied heen opgesteld stonden. Het zogenaamde 

“lichtmeten” is een arbeidsintensieve bezigheid waarvoor 

ongeveer tien personen noodzakelijk zijn. Met het verdwij-

nen van de terreinmeetcapaciteit binnen 101 Artostbt is de 

verantwoordelijkheid voor het lichtmeten nu bij de eenheden 

neergelegd. 
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Ground to Air Defence Systems based on the most 

advanced air-to-air-missiles is today use of figh-

ter planes Air-To-Air Missiles in a ground contai-

ner.  Air defence systems must be based on a cost 

effective system. In this article I will focus on the 

new IRIS-T Surface Launched Air Defence system 

by Diehl, but mind you there are other systems on 

the market today like for example the NASAMS II, 

the Israel system bas tong Python (missile) and 

the ASTER 30 SAMP/T among others.

The IRIS-T SL (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-

Controlled Surface Launched) is the lower-tier complementary 

missile to the PAC 3 MSE for the Medium Extended Air Defence 

System (MEADS) of the German Air Force. Based on the most 

advanced air-to-air missile IRIS-T, the development of IRIS-T 

SL will be completed by DIEHL BGT Defence in 2012 with the 

system qualification. Designed with several enhanced features 

to fulfill the specific ground based air defence requirements, 

IRIS-T SL provides unique capabilities against all types of fixed 

and rotary winged targets, missiles and UAV´s/UCAV`s. Due to 

the inherent Plug & Fight capability, the entirely identical inter-

national version named IRIS-T SLM can be integrated easily 

into existing and future ground based air defence systems and 

BMC4I networks. IRIS-T SL, the complementary missile for the 

German MEADS program, is under development by DBD (DIEHL 

BGT Defence) since May 2007, contracted by the German procu-

rement agency BWB (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaf-

fung) after an elaborate selection process against most of the 

other well known air defence system suppliers. 

The main reasons for the German program were economic 

benefits in combination with the advantage of the operational 

flexibility and capabilities of IRIS-T SL, as well as the reputation 

of DIEHL BGT Defence as reliable and qualified partner. Being 

part of the family owned Diehl Group with more than 100 years 

of experience, DIEHL BGT Defence stands for reliability in per-

formance, time and cost of complex military programs. IRIS-T 

SL will be avaliable to other customers under the name IRIS-T 

SLM. 

The vertical-launched IRIS-T SLM has a full 360° engagement 

capability and is fitted with a powerful rocket motor as well as a 

drag-reducing nose cone resulting in an effective range of more 

than 35 km and an altitude of up to 20 km. The nose cone will 

be opened automatically when the missile is in the position to 

detect the target by its own imaging infrared seeker. The solid 

propellant rocket motor is totally new designed and optimised 

for longer range engagements. Additionally, due to the thrust 

vector control, IRIS-T SLM has a unique agility resulting in a 

minimum reaction time and an inner dead zone below 1 km. To 

combine the advantages of a long range radar based midcourse 

guidance and the high resolution imaging infrared seeker for pre-

cise terminal homing, IRIS-T SLM is equipped with a data link 

for on-flight target data updates and a GPS-aided inertial navi-

gation system. The passiv imaging infrared (IIR) seeker together 

with the most advanced image processing can not be distracted 

by flares or chaff and has also the advantage of beeing totally 

resistant against infrared and electronic counter measures as 
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well as most missile aproach warner. Imaging means, that not 

only a hot spot will be acquired, tracked, and evaluated. More 

over the seeker is able to identify shapes and contours even of 

most challenging targets. Because of aerodynamic friction every 

flying object even without propulsion will heat up and, therefore, 

due to the excellent sensitivity and resolution of the IIR seeker 

will be detected. The targets are clearly visible in the seeker 

image. 

To ignite the warhead two different systems are implemented: a 

proximity and an impact fuze. The warhead is of a new fragmen-

ting design, using two different sizes of steel fragments. It satis-

fies, like the rocket motor, the insensitive munition requirements. 

The missile will be delivered as a certified round in a Launch, 

Transport, and Storage Container (LTSC) with a total mass of 

240 kg. On the standard launcher two quad-packs of 4 LTSC`s 

each, for fast and easy reload by a reload vehicle with crane are 

placed on the elevation platform. The IRIS-T SL launcher can be 

adapted to different wheeled or tracked vehicles being fully air 

transportable by C130 class transport aircrafts. The most flexible 

solution offered is on a removable standard 20 feet ISO con-

tainer frame. The emplacement can be carried out by only two 

operators within 5-10 minutes and is fully automatic including 

the levelling. When connected to the  engagement control center 

by radio or fibre optic wire the system operates fully remote con-

trolled. The IRIS-T SLM missile is equipped with a tightly cou-

pled GPS/INS (Global Positioning/Inertial Navigation System) 

to combine the advantages of both systems. The system can 

also operate in a GPS denied mode. Because of having the iner-

tial navigation system and the IIR seeker, IRIS-T SLM does not 

need a target illumination radar to fulfill the mission.A surveil-

lance radar generated air picture is the sufficient source of target 

data submitted by RF data link during flight for the missile’s mid-

course guidance. If required a „Command Destruct“ signal can 

be transmitted to aboard the flight. The absence of a target illu-

mination/tracking radar results not only in less equipment and 

personnel but leads to a unique multiple target capability. The 

system is not limited to the illuminated target. All missiles can 

be engaged and controlled simultaneously at different targets in 

any direction by the launcher based system. 

A typical IRIS-T SLM fire unit consists of four launcher with 8 

missiles each, a radar and a engagement control center con-

nected to the higher echelon unit. All components are linked > 
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>by radio and/or fibre optic wire. If mission requires this confi-

guration can easily be adapted by adding or removing compo-

nents. Ultimately, one radar/C2 system and one single IRIS-T 

SLM launcher will already provide a 360° coverage with 35 km 

radius. With all misslie related components on the launch vehi-

cle, including the weapon control computer and the uplink radio, 

IRIS-T SLM is very well prepared for interoperability. Based on 

the inherent Plug & Fight capability, IRIS-T SLM can be integra-

ted easily into existing and future ground based air defence sys-

tems and BMC4I networks. This offers very interesting high per-

formance and, at the same time, cost effectiv upgrade solutions. 

For stand-alone Fire Unit applications the integration of IRIS-T 

SLM in common off-the-shelf Radar/C2 Systems like GIRAFFE 

AMB, TRML-3D, and SHIKRA is in progress, other systems are 

being analysed. To prove the GBAD system capability DIEHL 

BGT Defence has sucessfully engaged an IRIS-T air-to-air mis-

sile in the already avaliable short range surface launched version 

IRIS-T SLS in March 2008. 

In this case a SAAB GIRAFFE AMB was used for acquisition, 

target data provision and engagement command. IRIS-T SLM 

features unique capabilities to establish ground based air 

defence with a maximum in protection, combined with flexibi-

lity and moverability as required. Covering all threats, and being 

resistant to all modern infrared and electronic countermeasures, 

the high performance imaging infrared seeker is an essential ele-

ment of the overall system performance. The system concept 

utilizises the advantages of both, a precise passive imaging 

infrared seeker in combination with a longer range ground based 

radar. Driven by the very special demands of modern ground 

based air defence the lightweight design together with the “Plug 

& Fight” capability for easy integration offers the most valuable 

opportunities either to upgrade existing or to combine with off-

the-shelf sensor/C2 systems. IRIS-T SLM is the next genera-

tion of medium range surface-to-air missiles in development by 

DIEHL BGT Defence. 

SUMMARY 
The IRIS-T short range – and medium- range surface launched 

air defence missile system is designed for ”plug & Fight”. Inter-

facing with existing and future BMC4I networks. Integration of 

the light-weight missile launcher with standard vehicles provides 

superior flexibility and drive-on/drive-of capability for C-130 type 

tactical transport aircraft. IRIS- T SLM is specifically designed for 

Ground Based Air Defence an is based on the latest technology 

and state-of-the-art development and manufacturing methodo-

logies. 
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The IRIS-T is an International initiative to replace current 

AIM-9L/M Sidewinder short-range, air-to-air missiles. The 

missile combines advanced aerodynamics and thrust 

vector control in a tail controlled airframe to achieve out-

standing performance. It utilizes a solid-propellant rocket 

motor. IRIS-T features a roll-pitch (128x128) IR seeker with 

±90° look angle for high off-boresight angle missile enga-

gements. Engagements against targets in the rear hemisp-

here can be done successfully with the missile locked-on 

target after launch. IRIS-T outstanding agility is the key to 

successfully engage highly manouverable advanced air-

craft.

Overall, IRIS-T delivers increased agility, target acquisition 

range, hit accuracy, a more effective warhead and con-

siderably improved protection against countermeasures 

compared with the Sidewinder missile. The mass, length, 

diameter and interface of the IRIS-T missile are very close 

to its predecessor achieving a high degree of compatibility 

which is a must for the IRIS-T program. During the flight 

tests, the IRIS-T achieved direct impact on the target even 

with IRCM (IR countermeasures) presence. The highly 

maneuverable IRIS-T missile will be integrated onto Typ-

hoon, Gripen, F-16, Tornado, and F/A-18 aircraft. Dhiel 

BGT is the prime contractor for the program and Germany 

is the lead nation.

IRIS-T SL (Surface Launch) is a new member of the IRIS-T 

missile family which intends to meet the German Air Force 

requirement for a medium range surface-to-air missile 

within the US-German-Italian MEADS ground-based air 

defense program. IRIS-T SL would include major missile 

modifications to meet the medium range criteria such as 

a new rocket motor, data-link and GPS-based navigation 

system.
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Dit is de Air to Air Missile IRIS , is waarop de IRIS T SL  (Surface Launched) is gebaseerd
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A New Dawn 
for Signature 
Management
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DRIVERS OF DEVELOPMENT
As in most areas of military technology, the current development 

in signature management is mainly derived from recent changes 

in the global view on international commitments.The fact that 

forces more and more have to be prepared for operations in a 

variety of different settings with constantly changing threat and 

intensity stipulates an increased demand for flexibility.

Quite naturally, this direction has to be mirrored in the develop-

ment of technology and equipment. When it comes to signature 

management, the issue of flexibility certainly is one of the domi-

nating concerns in the current development process. Equip-

ment has to be adaptable for different environments as well as 

for different types of missions, from low intensity peacekeeping 

to full scale conflict. These new sets of problems are extending 

the boundaries of signature management and new capabilities 

such as ballistic protection, climate protection and IFF are being 

added to the area.

TRENDS AND CHALLENGES 

The treat of detection and identification faced by peacekeeping 

and coalition forces is today below the performance level of most 

camouflage equipment. For the most part, hostile reconnais-

sance only have access to binoculars or night vision devices and 

in some cases thermal imagers, leaving them dependent mainly 

on simple sensors and visual observation. Another quite serious 

problem related to identification comes from distinguishing friend 

from foe when acting in joint operations where several nations are 

involved. Here, the risk of miscommunication, command compli-

cations and in the worst case friendly fire, posts tough demands 

on equipment for battlefield identification. While advanced elec-

tronic systems such as blue force tracking are very effective, 

there is a need for passive, self-sustaining solutions that will still 

work when everything else fails. The field of signature manage-

ment includes a number of technologies that with great benefits 

can be used in IFF equipment. For example, the very same mate-

rials and coatings that are normally used to reduce signatures 

can also be adapted to elevate a certain signature for recognition 

only in a designated band of the electromagnetic spectrum. The 

applications are many and both vehicles and individual soldiers 

can be equipped with near infrared or thermal infrared IFF panels 

which, unlike “smart systems”, work independently of power 

packs or other support  components.

IED's are probably the most significant problem facing military 

forces in international operations today. The unpredictable nature 
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The world of signature management has 
experienced a comprehensive evolution 
from what once started as quite simple 
means for disguising objects and per-
sonnel from the naked eye. One major 
evolutionary step was the introduction 
of multispectral camouflage. Develop-
ment of advanced reconnaissance sys-
tems and smart weapons such as preci-
sion guided munitions acted as primary 
driver of this progression, and multis-
pectral camouflage was borne as a res-
ponse to the increased threat from sen-
sors. Signature management equipment 
has been refined immensely during the 
past decade and today there is camou-
flage equipment capable of outsmarting 
advanced sensor systems such as night 
vision devices, thermal imagers and 
synthetic aperture radars.

The nature of military operations has 
changed, and the world of signature 
management is now going through a 
new evolutionary step. Sensors, smart 
weapons and reconnaissance systems 
still have to be taken into account but 
are no longer the only driver of deve-
lopment within the area. A new direc-
tion for military operations has brought 
a new set of problems and threats that 
have to be addressed. As a response, 
the area of signature management has 
now come to include a wider spanning 
array of solutions for diverse problems 
throughout the entire concept of survi-
vability.

> IFF

> IED

Leo2 MBT
An example of modern camouflage technology: The Saab Barracuda 

Heat Reduction System HTR-CoolCam with multispectral properties is 

shown here mounted on a Leopard2 Tank in desert colours.
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of technology and tactics concerning these devices makes 

attacks very difficult both to predict and prevent. The IED pro-

blem is a highly prioritised area for armed forces and the issue 

has also received a lot of attention from many different areas of 

the defence industry. Since IED:s come in many sizes, shapes 

and forms there is no universal technology to counter this threat 

and this is why solutions are sought after in all corners of defence 

technology, including signature management. For example, in  

cases where thermal sensors are used to set off the  explosive  

charge, signature management equipment might have effect.

The possibility of enforcing soft skinned vehicles with mobile 

camouflage with integrated ballistic material also presents a way 

of providing flexible IED protection through signature manage-

ment equipment. This might not achieve the same level of pro-

tection as that of a tank or an APC, but an important advan-

tage is that it allows flexibility in appearance and mobility. Light, 

non-aggressive vehicles can be suited with additional protection 

when it is required, while keeping light and mobile when it is not.

Another issue related to identification is especially evident in 

UN operations, where forces want to present a non-aggressive 

appearance but still have to be ready for escalating situations 

and missions of peace enforcement character. This requires 

adaptive equipment, for example in the form of ballistic protec-

tion and camouflage. One situation might call for a neutral battle 

dress with the main purpose of presenting identity of the force 

and protecting from the climate, while another might require fully 

multispectral camouflage and enforced ballistic protection. One 

way of achieving this could be to alter between the UN-white 

appearance and camouflage with integrated ballistic protection. 

The same principle could be applied when moving to a new area 

of operation in a different climate zone. Instead of repainting 

vehicles for each new environment, forces could simply change 

mobile camouflage systems.

Many military operations are today located to areas of the world 

where hot climate puts a lot of strain on personnel, vehicles 

and equipment. This has opened up a new area within signature 

management where climate control is the primary function of 

interest. Climate control applies to both vehicles and personnel 

and can be adapted in a variety of ways in order to lessen the 

strain and improve the life span of, for example, engines, AC sys-

tems, electrical systems, ammunition and food supplies.

One difficulty that has to be faced is the fact that these new 

demands do not replace the old ones, but rather add to an incre-

asingly extensive list of requirements. It is a matter of adding new 

features on top of already existing ones in an effort to create “all 

singing, all dancing” signature management equipment. Camou-

flage has to include top of the line multispectral properties while 

at the same time offering new functions and an improved level of 

flexibility. Although more and improved properties are requested 

in the equipment, keeping low size and weight are still major 

concerns due to the ever increasing load put on soldiers and 

vehicles.

RESPONSE – NEW SOLUTIONS
Creating and implementing solutions to all these new challen-

ges within signature management actually requires a double 

approach. New applications of signature management obviously 

post some technological challenges, but a perhaps even more 

important issue to overcome is to make people understand that 

the capabilities actually do exist. There is a tradition of viewing 

camouflage and signature management equipment as simple 

means made for one single purpose, when in fact it is a quite 

vast area of technology with a myriad of possible applications.

One actor that has taken on this challenge is the Swedish com-

pany Saab Barracuda, a business unit within the Saab Group. 

Saab Barracuda has been at the forefront of development within 

signature management for over 50 years and a large part of the 

success is attributed to the ability to adapt products for current 

problems and threats. As a response to the ongoing changes in 

demand Saab Barracuda has developed a number of products 

where signature management technology has been utilised in 

new applications. The level of maturity in these solutions vary, 

where for example the climate control systems have a number of 

years in service while the ballistic protection and IFF applications 

are still in their final phase of development. However, as in most 

product development projects, time to market is as much deter-

mined by customer readiness as it is a result of technological 

development. In essence this means that as end users become 

more aware of the possibilities that exist, we can continue to 

expect advancements that challenge and redefine the area of 

signature management. 

> FLEXIBLE APPEARANCE

> CLIMATE CONTROL

SOTACS

Modern Personal Camouflage: Multispectral Special Operational Tactical 

Suit in urban colours.

Archer

Modern Signature Management Technology: Mobile Camouflage System 

with visual, thermal infrared, near infrared and radar properties mounted 

on an Archer.
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DOOR EEN MISVERSTAND IS DE AANGEBODEN COPIJ 

M.B.T. DE HERDENKING IN DUBBELDAM NIET IN HET 

SEPTEMBERNUMMER VAN DE SINTE BARBARA OPGE-

NOMEN. OMDAT DE LEZING WERD VERZORGD DOOR 

HET TWEEDE KAMERLID VOOR HET CDA EN SINDS 

KORT OOK LID VAN DE VOA KAP B.D. HANKE BRUINS 

SLOT WILLEN WIJ DIT VERSLAGEN DE LEZING HIER-

BIJ ALSNOG PUBLICEREN. MET ONZE EXCUSES, DE 

REDACTIE SB. 

Op zaterdag 12 mei 2012 vond te Dubbeldam bij het Artille-

riemonument op het Damplein voor de 72e maal de jaarlijkse 

herdenkingsplechtigheid plaats van III-14-RA. Daarbij werden 

de gevallenen herdacht die in de meidagen van 1940 hun leven 

lieten voor het vaderland. Op het Damplein stonden twee 

25-ponders opgesteld van de 14e Afdeling Veldartillerie, met 

stuksbediening in ceremonieel tenue. Deze stuksbediening 

offert elk jaar weer met veel enthousiasme een vrije zaterdag 

op voor deze herdenking. Hoera dus voor ons Wapen!

De organisatie was zoals gebruikelijk in handen van de Vereni-

ging Officieren Artillerie, afdeling Rotterdam. De muziek en de 

trompetsignalen bij de vlag werden dit jaar weer op uitstekende 

wijze verzorgd door een ensemble van het Fanfarekorps KL 

Bereden Wapens. In de ontvangstzaal van “De Gravenhorst” 

was een groot aantal veteranen en belangstellenden bijeen. 

Onder de eregasten bevonden zich onze voorzitter genm b.d. 

A.M.Rosengarten, de heer A.A.M. Brok, Burgemeester van de 

Gemeente Dordrecht, lkol P. Nieuwenhuis, C-14 Afdva, en lkol 

(R) b.d. C.J. van Harmelen.  Lkol (R) b.d. ir. R.P. Peters, die 

optrad als voorzitter van het Herdenkingscomité Dubbeldam, 

sprak een welkomstwoord. Voorgegaan door een delegatie van 

de Bond van Wapenbroeders en de stuksbedieningen van 14 

Afdva in ceremonieel tenue begaf het gezelschap zich naar het 

Damplein, de plaats van handeling. Het was een ingetogen en 

indrukwekkende herdenking. Het jaarlijks dodenappél, waarbij 

familieleden van de gesneuvelden het ‘hier’ lieten horen bij het 

noemen van de namen van hen die hier hun leven lieten, vond 

in alle stilte plaats. 

Het was een plechtig moment. De trompetsignalen ‘Taptoe’ 

en ‘Reveille’, met daartussen een minuut stilte, gaven daar-

aan een extra dimensie. De uitleg door kap (R) b.d. R. Kamp 

van de diepere betekenis van deze herdenking werd door alle 

aanwezigen met grote belangstelling gevolgd. Het geheel 

stond onder leiding van maj (R) R.G. Boissevain, die de mili-

taire handelingen verrichtte. Er werden 12 kransen gelegd 

door zowel oudgedienden, burgers als militairen. Ard Jan en 

Mariëtta Robbé Groskamp, kleinkinderen van ir. A.H.H. Robbé 

Groskamp, legden de krans namens III-14-RA, bgen b.d. A.M. 

Rosengarten namens de VOA, lkol P. Nieuwenhuis namens 

de Wapenoudste der Artillerie en Burgemeester A.A.M. Kok 

namens de Gemeente Dordrecht.

Na terugkomst in de ontvangstzaal hield Mw Hanke Bruins 

Slot, kamerlid CDA en kapitein b.d. der Rijdende Artillerie, op 

zeer persoonlijke en stijlvolle wijze de traditionele jaarlijkse toe-

spraak, die hieronder verkort is weergegeven. De bijeenkomst 

werd afgesloten door kap (R) b.d. R. Kroes, die een hartver-

scheurend, maar ook hartverwarmend, gedicht voordroeg dat 

ooit werd gevonden in de papieren van een Amerikaanse sol-

daat die in 1945 in Nederland is gesneuveld. 

Na afloop werd er onder het genot van een kopje koffie en 

een broodje nog geruime tijd nagepraat en van gedachten 

gewisseld. Oude herinneringen werden opgehaald en vriend-

schapsbanden werden versterkt. Diep onder de indruk van de 

plechtigheid, en een ervaring rijker, keerden de deelnemers 

huiswaarts.

Herdenking 
Dubbeldam 
12 Mei 2012 TEKST ///  GIEL MASSY

BEELD ///  S. KROES EN J.VERSCHOOR
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Het is voor mij een grote eer dat ik vandaag voor u 

het woord mag voeren. Mijn naam is Hanke Bruins 

Slot en ik ben kapitein buiten dienst bij het Korps 

Rijdende Artillerie, de Gele Rijders. Op dit moment 

zit ik voor het CDA in de Tweede Kamer. In 2008 ben ik als pelo-

tonscommandant Pantserhouwitser naar Uruzgan uitgezonden 

geweest. Daar heb ik samen met mijn onderofficieren en man-

schappen de taak van artillerist mogen uitvoeren. Wij hebben 

met vuursteun - granaten, licht en rook -  de Nederlandse, Aus-

tralische en Britse troepen in de strijd tegen de Taliban onder-

steund.

In Afghanistan hebben wij ons werk gedaan om de bevolking 

te bevrijden van het juk van de dictatuur en de Taliban. Ver weg, 

in een ander land. De militairen van de Derde Afdeling van het 

Veertiende Regiment der Artillerie hebben in 1940 gevochten 

voor hun eigen land, voor onze eigen vrijheid, voor de vrijheid 

van hun gezin en familie. Het is belangrijk om die zwaar bevoch-

ten vrijheid te herdenken, omdat er zoveel mensen in de wereld 

nog steeds niet vrij zijn, maar ook om onze eigen vrijheid te 

beschermen.

De situatie in Uruzgan en de situatie ten tijde van de meida-

gen in 1940 verschillen op heel veel manieren van elkaar. Ik had 

met mijn peloton niet graag in de schoenen willen staan van de 

Derde Afdeling van het Veertiende Regiment der Artillerie. Ik had 

tenminste voldoende munitie en de Pantserhouwitser was nog 

maar enkele jaren oud. Het is schokkend om te lezen hoe de 

Derde Afdeling van het Veertiende Regiment de strijd is inge-

stuurd. En velen van u hier kennen de geschiedenis nog vele 

malen beter dan ik. De afdeling was uitgerust met de 12-lang 

staal bouwjaar 1878. Het geschut was 62 jaar oud toen de 

dienstplichtige soldaten het land moesten verdedigen. Kunt u 

zich een auto voorstellen die 62 jaar oud is en die niet verouderd 

is? Het geschut was ook totaal ongeschikt om in het veld te 

gebruiken. De houten wielen waren zodanig verouderd dat zij 

versterkt waren met ijzer. IJzer dat tijdens de verplaatsingen van 

de wielen af liep. Een dijk kreeg je het geschut nauwelijks op. 

Remmen ontbraken.

De aanval van 10 mei kwam voor het veldleger en de Neder-

landse bevolking uiteindelijk toch als een totale verrassing. De 

Duitse para’s landden in alle vroegte bij de Moerdijk, onder 

andere in de stellingen van de Derde Afdeling van het Veertiende 

Regiment Artillerie. Zo konden de Duitsers zonder slag of stoot 

de vuurmondstellingen van de afdeling innemen, die op dat 

moment onbemand waren. De bemanning kon de afstand van 2 

km niet snel genoeg overbruggen. Dit had tot gevolg dat de artil-

leristen eerst hun vuurmonden moesten heroveren en de Duitse 

para’s uit de stellingen moesten verjagen. Ik zal de gevechtshan-

delingen niet in detail gaan vertellen. Wel is opmerkelijk dat deze 

artilleristen niet hun eigenlijke taak hebben uitgevoerd, maar als 

infanteristen hebben opgetreden. Met dit optreden hebben zij 

een vroegtijdige inname van Dordrecht voorkomen. De prijs voor 

het daadkrachtige en moedige optreden was groot: zes mensen 

zijn gesneuveld en er waren 20 gewonden. De gesneuvelden 

waren:

> Reserve-kapitein W.J. Dethmers,  

 25 mei 1940 te Dordrecht

> Dienstplichtig soldaat H. van de Akker, 

 13 mei 1940 te Dordrecht

> Dienstplichtig soldaat J.H. van Elten, 

 10 mei 1940 te Dubbeldam

> Dienstplichtig soldaat I.J. Pennings, 

 10 mei 1940 te Dubbeldam

> Dienstplichtig soldaat J. ter Steege, 

 10 mei 1940 te Dubbeldam

> Dienstplichtig soldaat G. Westerdijk, 

 10 mei 1940 te Dubbeldam

Nu weten wij uit de verhalen van vroeger vrij nauwkeurig wat er 

in Dubbeldam allemaal gebeurd is. De vraag is natuurlijk of men 

in Nederland in de meidagen ook wist dat er hard gevochten 

werd in de omgeving van Dordrecht. In Uruzgan kon je via de 

mail en per telefoon altijd contact houden met het thuisfront. 

Details mocht je niet vertellen, maar je kon wel aangeven of het 

goed ging of niet. Dat was fijn voor het thuisfront. Zij zijn ook 

op uitzending. De familie en vrienden leven ook voortdurend 

in onzekerheid. Bij deze herdenking gaan mijn gedachten dan 

ook uit naar de families die het thuisfront waren en hun eigen 

strijd tegen de onzekerheid van het lot van hun zoons hebben 

gevoerd. Het herdenken van de strijd in Dubbeldam is belang-

rijk om de gesneuvelden te eren. Maar het is ook belangrijk om 

degenen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt 

te laten weten hoe hoog de prijs van vrijheid is. En hoe belang-

rijk het is om voor vrijheid te vechten. Niet alleen voor het eigen 

vaderland, maar ook voor mensen in andere landen.Als militair 

heb ik ook een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan de vrij-

heid van anderen. Het was niet zo’n moedige, strijdlustige en 

daadkrachtige bijdrage als de militairen van de Derde Afdeling 

van het Veertiende Regiment. Zij gingen onder slechte omstan-

digheden het gevecht met een overmacht van Duitsers aan. Nu 

als Tweede Kamerlid beslis ik over de vraag of de Nederlandse 

politiek militairen op uitzending stuurt. Kamerleden geven aan 

dat dit de moeilijkste beslissing voor hen is. Ik ervaar dat ook zo. 

Je bent verantwoordelijkheid voor de militairen die je naar een 

ver land stuurt. De lessen die in Dubbeldam zijn geleerd zijn ook 

belangrijk voor Kamerleden. In de missie naar Kunduz was het 

voor mij ook duidelijk dat de F16s koste wat kost mee moesten. 

Nederlandse troepen moeten zich goed kunnen verdedigen. 

Goed materieel en voldoende training is belangrijk om militairen 

goed voorbereid weg te sturen.

Afsluitend, met de herdenking van Dubbeldam eren wij hen die 

hun leven gewaagd hebben, leren wij lessen voor de huidige inzet 

van militairen en koesteren wij onze vrijheid in Nederland.

Toespraak door mw Bruins Slot, kamerlid

CDA & Kapitein b.d. Der Rijdende Artillerie
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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.
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OPEN
MONUMENTENDAG 2012

D
e Open Monumentendag van 8 september jl. zit er 

weer op, gelukkig met schitterend weer wat de sfeer 

gunstig heeft beïnvloed op de LBO. Een compliment 

en dank voor voorbereiding en uitvoering aan de vele vrijwil-

ligers (inbegrepen partners en familieleden) van het NAM, het 

OTCVust, het ASK, de dienstdoende wacht, het Bedrijfsbu-

reau, de Brandweer en de Officierscantine. Ook de jaarlijks 

trouw terugkerende ‘gelegenheidsmedewerkers’ hebben met 

groot enthousiasme hun schouders eronder gezet. Sietse en 

Willem Mulder konden wederom op grote belangstelling reke-

nen met hun oude militaire voertuigen; een blijvend populair 

onderdeel. We zijn dit jaar gastheer geweest voor de organi-

satoren van de rondleidingen op de ‘special weapons site’ 

aan de overkant van de Eperweg. Van hen hebben we verno-

men dat alles naar wens was verlopen. Dit onderdeel was een 

meerwaarde aan de dag. Helaas heeft de re-enactmentgroep 

afgezegd i.v.m. een dubbelboeking en heeft het museum van 

de KRA niet meegedaan. Hierdoor kwamen wat publiekstrek-

kende activiteiten te vervallen. Desondanks zijn er bijna 800 

bezoekers geturfd. De pendelbusjes hebben de hele dag door 

een goede aanloop gehad. De omzetten op de diverse plekken 

stemmen zéker tot tevredenheid. 

 Manager NAM, Paul van Brakel

Er kan worden teruggekeken op een prachtige Grande Finale 

van het erfgoedfestival ‘Gelegerd In Gelderland’. Zater-

dag 22 september werd op de Ginkelse heide bij Ede 2000 

jaar militaire historie van Gelderland in beeld gebracht. De 

indrukwekkende Airborne herdenking met de luchtlandin-

gen van ruim 1000 parachutisten, de bonte schare van re-

enactmentgroepen, de fascinerende static shows van oude 

legervoertuigen en hedendaagse eenheden, de aanvullende 

Airbornemarkt, sfeermakende muziek, het mooie weer: alles 

werkte mee aan het succes van deze dag met een overwel-

digend groot bezoekersaantal van 75.000! Ook was daar een 

bijdrage van het NAM in de vorm van een MLRS, een 203 mm 

HW M110A2 en natuurlijk de 25-ponder. Ook de collega’s van 

de Veldartillerie uit Usquert waren aanwezig met hun getrok-

ken kanonnen. >

Na een boel heen en weer ge-e-maild te hebben met 

Defensie is het gelukt! Defensie stelde, in het kader van 

‘Gelegerd in Gelderland’, eenmalig de atoomsite open 

voor publiek. De toestemming was voor maximaal 100 

personen die in groepen van ongeveer 15 mensen het ter-

rein mogen betreden. Je werd, net als bij de reünie in 2010, 

met oude legervoertuigen naar de atoomsite gebracht. 

Vooraf werden de deelnemers gebrieft over de site bij de 

maquette in paviljoen 4 van het NAM. Meer weten over de 

plannen van de oudgedienden van 19 Afdva, bezoek dan 

onze website http://www.19afdva.nl 

 Namens Stichting Reünisten 19AFDVA: 

Rob, Kees, John

ATOOM-SITE

HET 
NAM WAS 

ER BIJ

Opstelling Veldartillerie

Volop belangstelling voor het materieel
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- Mw. Smith-Faber: een zakboekje, een foto  

 te paard en een ontslagbewijs van

 Teunis Faber (1908);

- Dhr. J. Kuipers: een bajonet;

- Aooi art b.d. F. v.d. Knaap: diverse foto’s;

- Fam. Guiaux: een ruiterpistool (19e eeuw);

- Dhr. G. Dekker: een speculaasplank “St.  

 Joris met de draak”;

- Dhr. M. Dutrieux: een opengescheurde  

 granaat 155mm, 2x koperen huls 40L60

 en een borsthanger art;

- Dhr. J. Veerman: een ontwerp Handboek  

 voor den Soldaat Bereden Artillerie

 (auteur L. Moll). Scans van foto’s en   

 dagboek (1885-1941) van aoo L. Moll (3-5  

 RVA anno 1919);

- Kap art b.d. D. Nikkels: 3x Umatic banden  

 aflossing kazernewacht Lkol

 Tonnetkazerne, diverse PSU artikelen en  

 voorschriften en een aantal jaargangen  

 Sinte Barbara;

- Veteraan WO2: een Duitse karabijn K98,  

 een seinpistool, een lege lichtgranaat,

 een geweergranaat (oefenmodel), een  

 35mm granaat (oefenmodel), een tableau  

 met diverse bajonetten met schede;

- Lkol art H. Molman: een bolkokarde voor  

 Talpa, een koord signaalhoorn

 veldartillerie (voor 1940), een epaulet veld 

 jas (model 1912), diverse ansichtkaarten  

 (o.a. Chassé-Kloosterkazerne Breda);

- Dhr. R. Soesbergen: een Paspoort Konink- 

 rijk der Nederlanden (=getuigschrift van

 goed gedrag bij ontslag militaire dienst)  

 van zijn opa (21 Afd Regiment Vestingart  

 1896);

- Kapitein Ter Zee b.d. H.M.Van Binsbergen,  

 uit de nalatenschap van zijn vader Maj

 (R) art b.d. J. van Binsbergen: 

 4 fotoalbums, 5 dagboeken, 

 14 stafkaarten, bestemmingsplan en 

 plattegrond Garoet (Java), een zakboekje,  

 diverse documenten, (gedenk)boeken,  

 gedenkschriften en voorschriften, 10-19  

 mei 1940 beknopt overzicht krijgsverrich- 

 tingen KL, gedenkbord Korps Artillerie  

 1677-1977 en een tegel VOA 1948-1973;

- Dhr. Th. Feenstra: 2x ansichtkaart (LBO en  

 kazerne Nijmegen), diverse

 documenten opkomst militaire dienst, 

 7 Indonesische en 2 Japanse 

 (1 NL–talig) bankbiljetten;

- Aoo art R.A. van der Veen: 

 een vlag 109 Btva MLRS;

- Mw. J. Pleysier-Ditmarsch: 

 een boekenkast  met 13 dozen boeken.

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 voorwerpen 

en/of documentatie met een relatie naar Defensie en in het bijzonder naar de Artillerie en waarvan U afstand wenst te doen? In dat geval even bellen 

met 0525-657310, fax 657311 of e-mail NAM.artillerie.museum@mindef.nl voor een afspraak om het af te leveren in ’t Harde om het op te laten halen.

's Middags werd het eindschot van het festival gegeven door 

gedeputeerde Annemieke Traag en burgemeester Cees van 

der Knaap van Ede. Het kanon waarmee het eindschot werd 

gegeven werd gebracht door de Historische Veldartillerie met 

behulp van acht Groninger paarden, een prachtig en indruk-

wekkend gezicht.

Op zaterdag 6 oktober was op de Lkol Tonnetkazerne in ’t 

Harde een reünie van de drie afdelingen luchtdoelartillerie die 

betrokken waren bij het conflict op Nederlands Nieuw-Guinea 

in 1962. Het NAM verleende steun met een kanon 40L70 en 

een vierlingmitrailleur. Met dank aan de vrijwilligers die het 

Groot en Rollend Materieel inzetbaar blijven houden voor dit 

soort bijeenkomsten en demonstraties.Eindschot van het Festival

Historische, Bereden Veldartillerie (Groningen)
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GRATIS ARTILLERIE-

MEMOIRES LATEN 

SCANNEN 
In de rubriek ‘Schenkingen aan het NAM’ worden af 

en toe foto’s en soms fotoalbums en dagboeken aangemeld. Mocht 

U (of Uw nabestaanden) nog geen afstand willen doen van op deze 

manier vastgelegde persoonlijke impressies van Uw diensttijd, dan 

kunt U ook het NAM vragen om Uw (foto)documentatie te scannen. 

U krijgt daarna Uw origineel terug en op verzoek een gratis cd-rom 

of dvd met de gescande foto/documentatie. Op die manier wordt 

ook het artilleristisch erfgoed aangevuld met Uw bijdrage. Wenst U 

hieraan mee te werken, neemt U dan contact op met Maj art b.d. 

Dick van Zuidam. Contactadres zie het colofon in de rubriek van 

het NAM.

ARTILLERIE 

WIKIPEDIA
Bij het NAM wordt op basis van de Traditiebundel 

Artillerie gewerkt aan de opzet van een wikipedia-

achtig digitaal bestand. Dat moet dan met inbreng 

van alle artilleristen worden aangevuld met infor-

matie over eigen afdeling(en). Wellicht heeft U dat al op een eigen 

website op internet gezet. Ook verwijzingen naar herinnerings-

boeken zijn van harte welkom. Beschikt U over veel informatie 

over een bepaalde artillerie-eenheid en U wilt die met ons delen, 

neemt U dan contact op met het NAM.

ARTILLERIE 

ATTENTIES
Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde worden 

diverse artilleristische artikelen aangeboden. Een 

batig saldo komt ten goede aan de exploitatie 

van de exposities. Bestellingen kunnen worden 

gedaan via nam.artillerie.museum@mindef.nl in ’t Harde.

1

2

3 Gelet op de korte termijn tussen het verschijnen van de 

3e editie van Sinte Barbara en het aanleveren van kopij 

voor de 4e editie van ons verenigingsorgaan is er nog 

geen reactie ontvangen van de lezers over de “keizers-

kroon”. Toch is er een aanvullende foto van Kol art b.d. 

Müller in de vorm van een foto van het kanon 7,5 cm TL 

nr. 1 uit paviljoen 3 van het NAM. Op de loop van dit stuk 

staat ook de keizerskroon afgebeeld en zelfs twee maal. 

Van boven naar beneden: de Wapenspreuk van de Artil-

lerie, de W met keizerskroon en nog een keizerskroon 

boven een wapenschild met de Nederlandse Leeuw, 

waaronder nog de tekst “Je Maintiendrai”. Medio 1937 

is dit type zware halfautomatische luchtdoelkanon op 

kruisaffuit vervaardigd in Hembrug en ingevoerd bij 

het Veldleger vanaf 1938. De mogelijke verklaring dat 

de (Duitse) keizerskroon door de firma Krupp er bij de 

levering al zou zijn gegraveerd is hiermee verontzijdigd. 

In de meidagen 1940 beschikte Nederland over 72 van 

deze kanonnen. 

INFORMATIE 
GEZOCHT 

& GEVONDEN



Woensdag 11 september
Noteer alvast in de agenda: nieuwe datum in 2013

   

Verenigingsnieuws

SYMPOSIUM - STATIC SHOW - LIFE FIRING
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   JOINT FIRES & AIR AND MISSILE DEFENCE

Artilleriesymposium 
“Joint Fires and Air & Missile Defense.”

Het belang van vuursteun en de grondgebonden luchtverdediging.

Op 10 januari 2013 vooraf-
gaande aan de viering van de 
336e jaardag van het Wapen 
der Artillerie wordt een Artil-
leriesymposium gehouden in 
samenwerking met de Ver-
eniging Officieren Artillerie. 
Het symposium gaat in op 
allerlei ontwikkelingen in de 
vuursteun en de grondge-
bonden luchtverdediging. U 
bent in de gelegenheid om 
van gedachten te wisselen 
met degenen die nauw bij die 
ontwikkelingen zijn betrok-
ken. Juist in deze tijden is 
het belangrijk om elkaar als 
wapengenoten te informe-
ren over de toekomst. Het 
is belangrijk dat wij kennis 
hebben van ons vak om onze 
expertise uit te dragen. 

Ook geeft ons vakblad “Sinte 
Barbara” extra inhoud aan 
het vakmanschap van de hui-
dige officier. 
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7de Gala voor
Officieren van de Artillerie

Verslag van het

Het is zaterdag 13 oktober 2012. Kapitein Dominik 

is al vroeg met zijn mannen van de 11de afdeling 

RA, de 14 de afdeling VA en de LUA in de weer. 

De “Officierscantine” wordt smaakvol ingericht: de statafels 

met de onderdeelskleuren en onderdeelsvlaggen in de serre. 

Ondertussen installeren ook de Dj’s Richy Montana en Remy 

Basa uit Chez Markenesse hun apparatuur en is de Allroundband 

Yesz gearriveerd. 

Ook Johan Kurk en zijn mannen en vrouwen zijn druk doende. 

Immers vanavond verwachten zij bijna 130 artilleristen met 

partner, gunnerssupporters en overige gasten voor het 7de Gala 

voor Officieren van de Artillerie. 

De Erewacht, gekleed in het ceremonieel tenue van de Veld 

Artillerie en de Rijdende Artillerie, staat vanaf 18.15 uur gereed. 

Rond de klok van 18.30 uur melden zich de eerste gasten. Stijlvol 

geklede dames, heren in ceremonieel tenue of smoking. Ook 

onze Wapenoudste, Lgen Ton van Loon en zijn vrouw Marijke 

zijn al vroeg aanwezig. Naast de Kolonel van de Rijdende 

Artillerie, de Lgen b.d. Hans Sonneveld, en echtgenote zijn ook 

bgen Marius van Zeijts, de directeur Personeel van het CLAS, 

met echtgenote gasten van dit Gala. Hieruit blijkt de aandacht 

vanuit de hogere staven voor ons GALA. 

Nadat rond de klok van 20.00 uur Bgen b.d. Bart Rosengarten, 

voorzitter van de VOA, en de Lkol ( R) Jan Kreuger, voorzitter 

van de Commissie van Voorbereiding, het Galafeest officieel 

geopend hebben begint het walking diner. Een rijke keuze van 

spijzen, met afwisselend tussen de vier gangen de muziek van 

de Allroundband Yesz. Voor sommigen was de muziek echter te 

hard. Daar gaan we volgend jaar als de VOA 65 jaar wordt zeker 

rekening mee houden. 

Onze gasten kunnen ervoor kiezen om de verschillende gangen 

op verschillende plaatsen te nuttigen: zittend aan de ronde tafels 

in de eetzaal of in de serre. Ondertussen maakt de fotograaf 

staatsiefoto’s van de officieren met hun partners in “Old Dutch” 

en van de dansende, pratende en etende gasten. 

De mix van jong en oud is goed in balans en de sfeer is 

ontspannen en los. 

Vanaf 22.00 uur gaan ook de Dj’s Richy Montana en Remy 

Basa geheel los. Locatie: de serre. Ook in de serre knalt hun 

Verenigingsnieuws
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muziek uit de boxen en het licht uit de lampen. Echt iets voor de 

liefhebbers. 

Het diner wordt afgesloten met een grande dessert buffet. Johan 

Kurk geeft hiermee maar weer eens aan dat een groots feest niet 

zonder een grootse afsluiting kan! 

Echter, rond de klok van 00.00 uur komt het volgende hoogtepunt. 

De glazen worden gevuld met Barbarabitter en de Allroundband 

speelt op inspirerende wijze “Wat dreunt daar op die heide…” 

Uiteraard begeleid met veel samenzang. Na dit Babaramoment 

bedankt de eminence grise van de Commissie van Voorbereiding, 

Majoor (R ) b.d. Teun van der Plas, namens ons allen de muziek, 

maar vooral ook de buitengewone bijdrage van Johan Kurk en 

zijn brigade. 

De muziek en de Dj’s spelen nog door tot 01.00 uur. Waarna de 

taptoe geblazen wordt. 

Volgend jaar zal het 8ste gala een nog feestelijker tintje krijgen. 

De VOA viert haar 65 jarig bestaan. Dat onze vereniging 

springlevend is bewijst het volgende initiatief. De jonge collega's 

van ons Wapen nemen het organisatie-stokje over! Een 

commissie van jonge artilleristen onder de bezielende leiding van 

Dominik Derwisinski heeft zich opgeworpen om het 8ste gala te 

gaan organiseren. De oudere garde, de huidige Commissie van 

Voorbereiding, gaat hun coachen en daar waar nodig helpen. 

Met hun toezegging kan alleen geconcludeerd worden: de 

Vereniging Officieren Artillerie is voor jong en oud en volop in 

beweging! 

Wij hopen u allen en vooral ook zij die niet in de gelegenheid 

waren om deel te nemen aan het 7de Gala volgend jaar, het jaar 

dat onze Vereniging Officieren Artillerie 65 jaar wordt, weer te 

mogen ontmoeten. 

Met dank aan een ieder die een bijdrage geleverd heeft aan dit 

mooie GALA 2012 sluiten wij dit verslag van het 7de GALA der 

Artillerie af. 

Namens de Commissie van Voorbereiding, Lkol (R) Jan Kreuger 

en Lkol Kelvin de Richemont. 

i l d i b ij t h t l d i iti ti f
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VERSLAG LEDENRAAD 
24 OKTOBER 2012

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

OP EEN ZOALS DE DUITSERS DAT ZO MOOI ZEGGEN 

“NEBLIG-TRÜBE TAG” VERZAMELDE DE LEDENRAAD 

ZICH IN OLDEBROEK IN DE BLAUWE ZAAL. VOOR-

AFGAAND HAD HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE 

VOA REEDS VERGADERD, HIERBIJ HAD DE KOFFIE 

REEDS RIJKELIJK GEVLOEID OVER DE ZORGVUL-

DIG UITGESTALDE PAPIEREN VAN DE VOORZITTER, 

ZODAT DE VOORVERGADERING NA ENIGE VERTRA-

GING OPNIEUW KON BEGINNEN. HIERBIJ WERDEN 

NOG EENS DE PUNTJES OP DE I VAN DE AGENDA 

GEZET. DE LEDENRAAD BEGON ZELF STIPT OP TIJD 

OM 15.00 UUR MET EEN KORTE OVERDENKING AAN 

HET OVERLIJDEN VAN ONZE EREVOORZITTER, BGEN 

J.P.M. BRÜNING, DIE GEVOLGD WERD DOOR EEN 

MINUUT STILTE. TEVENS WERD GEMEMOREERD DAT 

HEDENOCHTEND BERICHT WAS ONTVANGEN DAT DE 

KOL S. VELDHUIS WAS OVERLEDEN. DAARNA KON DE 

AGENDA VOORTVAREND TER HAND WORDEN GENO-

MEN. VOORNAAMSTE ONDERWERP WAREN ALLER-

HANDE VERSLAGEN.

VERSLAGEN
Allereerst het verslag van het Galafeest Officieren Artillerie door 

Lkol Jan Kreuger (zie ook verderop in dit Sinte Barbara nummer). 

Geconcludeerd mocht worden dat het een geslaagd feest was, 

waarbij het leek dat er meer jongeren dan ouderen waren die het 

feest bezochten. Uitgangspunt was en is dat het een feest voor 

iedereen moet zijn. 

Daarna het verslag van kol Stephan Kooijman over de reorganisa-

tie tot het (Joint) Vuursteuncommando. Na enige vertraging door 

het opschorten van het overleg tussen de bonden en de minis-

ter is de realisatie weer ter hand genomen. Verwachting was dat 

begin december tot de oprichting kon worden overgegaan, maar 

nadere berichtgeving geeft aan dat het pas mogelijk begin maart 

2013 gaat plaatsvinden. De personele vulling krijgt al een beetje 

contour. Nieuwe commandant wordt kol Teun Baartman. Plaats-

vervangend commandant wordt lkol Michel Roelen en Chef-staf 

lkol Marcel van Weerd. Hoofd sectie S3 wordt Lkol Tom van Lies-

hout en Commandant School lkol Harry de Loo. Hoofd sectie S5 

tevens hoofd Kenniscentrum wordt naar alle waarschijnlijkheid 

lkol Rienk Sybrandi. 

Vraag: Hoe wordt nu de traditie van Veld en Rijdende Artillerie 

voortgezet? Antwoord: De Commandant en de A-en Bbt zetten 

de traditie voort van het Korps Veld Artillerie en de Plv Comman-

dant en de Ssvbt de traditie van het Korps Rijdende Artillerie. 

Verslag Gunnerssupport door Lkol (R) b.d. Frans Dirks. Strek-

king van zijn verhaal is dat er wel meer dan genoeg support is, 

maar dat er zich tot op heden nog nauwelijks ‘Gunners’ hebben 

gemeld! Reden hiervoor is dat iedereen toch wacht tot de defi-

nitieve ontslagbrief op de mat ligt en vervolgens pas tot actie 

overgaat. Dergelijke brieven zijn blijkbaar tot op dit moment nog 

niet verstuurd of ontvangen. 

Verslag ALV. Kol b.d. Roel Hoksbergen doet kort verslag van de 

ALV. Op zich een zeer geslaagde dag in een passende omgeving 

met een kleine financiële min door het afhaken van potentiele 

sponsors dat door de penningmeester van de VOA is opgevan-

gen. De op die dag gemaakte groepsfoto is van de VOA-website 

te downloaden. Komende ALV wordt verzorgd door de Afdeling 

Oldebroek en de datum wordt vastgesteld op 22 mei 2013. Hier-

bij wordt tevens aandacht besteed aan het feit dat de VOA 65 

jaar wordt. De daaropvolgende ALV 2014 wordt georganiseerd 

door de Afdeling Gelderland, waarvoor de eerste voorbereidin-

gen reeds zijn gestart.

Verslag opheffing Afdeling Twente. Elnt (R) b.d. Gerrit Gleis geeft 

aan dat het aantal leden onder de kritische grens van 20 leden 

is gedaald en dat de gemiddelde leeftijd 67 plus is. Bovendien 

heeft de vliegbasis Twente haar poorten gesloten en dus rest er 

 Ledenraad

VOA bestuur
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weinig anders dan de Afdeling Twente m.i.v. 31 december 2012 

op te laten gaan in de Afdeling Oldebroek. Verslag Sinte Bar-

bara. Eindredacteur geeft aan dat het septembernummer door 

verschillende oorzaken de nodige (aanloop)problemen heeft 

gehad, maar uiteindelijk toch eind september is verschenen. 

Het verzetten van het Vuursteun Symposium had en heeft ook 

op het decembernummer zeker impact. Verder vindt er na twee 

jaar ervaring met de nieuwe opzet en lay-out begin november 

een evaluatieplaats met de Organisatie Greenpaper (zie ook het 

‘Van de Redactie’) en het VOA bestuur. Verder zal er op korte 

termijn een overleg plaatsvinden met de redactie van de VOA-

website om e.e.a. te stroomlijnen. Punt van aandacht is dat dit 

overleg wordt georganiseerd met alle scribenten/corresponden-

ten om tekst en uitleg te geven bij de VOA-website. Daarnaast 

kan dan verder worden afgestemd wat op de website kan en 

wat in de Sine Barbara kan worden opgenomen. Qua exploitatie 

zitten we op de gewenste reductie. Voor 2011 was de bijdrage 

nog €15.000,- en voor 2012 hebben we naar alle waarschijn-

lijkheid een begrotingsrealisatie van maximaal €10.000,-. Voor 

2013 is een verdere reductie voorzien naar €7.500.- of zelfs nog 

lager. Vraag: Komen alle Sinte Barbara’s nog digitaal beschik-

baar? Antwoord: Ja, hopelijk voor het eind van het jaar (en dan 

alleen zichtbaar voor leden). Andere vraag om te bekijken of de 

Sinte Barbara kan verschijnen in het midden van het kwartaal. 

Antwoord: Wordt in de evaluatie meegenomen. Tenslotte verslag 

van de Ledenadministrateur. Verheugend is om te melden dat 

dit jaar voor het eerst weer het aantal nieuwe leden het aantal 

van ontvallenen en opzeggers overstijgt. Voorwaar een goede 

opsteker voor alle activiteiten die ontplooid zijn door de voor-

zitter, het VOA-bestuur, de oprichting/oprichters van de nieuwe 

Beroepsafdelingen en de vernieuwde Sinte Barbara. Daarna kon 

de voorzitter de vergadering ruim voor 17.00 uur sluiten en waren 

we op tijd voor de borrel in de officierscantine.De maaltijd ver-

liep in goede sfeer onder tafelpresident Gerrit Gleis en door het 

(helaas) ontbreken van onze twee ereleden kon ook het zingen 

‘zügig’ worden voltooid met het zingen van het eerste, derde en 

vijfde couplet van ons aller artillerielied. Gerrit Gleis kwam in een 

korte toespraak nog terug op zijn meer dan 20 jarige voorzit-

terschap waarin hoogtepunten waren het organiseren van o.a. 

twee Algemene LedenVergaderingen, waaronder de laatste op 

de Johannes Post kazerne. Ook het verschijnen en uitreiken 

van het boek over Luitenant-kolonel Tonnet hoorde hierbij en hij 

dankte eenieder voor al hun bijdrages. Vervolgens bedankte de 

Voorzitter de aftredende voorzitter van de Afdeling Twente met 

lovende woorden en bood het gebruikelijke (artillerie) geschenk 

aan. Tevens nam de voorzitter de gelegenheid te baat om de 

aftredend Commandant van het OTCVust, Kol Stephan Kooij-

man, te bedanken voor zijn uitstekende bijdrage en wenste hem 

veel succes bij zijn volgende baan in de personeelswereld met 

eveneens het aanbieden van een artillerie hartversterker. Nadat 

iedereen weer behouden was ‘afgestegen’ na eerst toestem-

ming van de oudst aanwezige kanonnier te hebben gekregen en 

met koffie aan de bar was verzorgd, kon eenieder weer voldaan 

zijns weegs gaan. 

FEBRUARI 2013

Gelderland 08 feb Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

's-Gravenhage 21 feb vanaf 17.00 uur Samenkomst met VOC in gebouw 147, Frederikkazerne

Oldebroek 07 feb Afdelingsbijeenkomst, Officierscantine LBO

Zuid-Oost (Z) 25 feb aanvang 18.00 uur De Chinese Muur, Prins Mauritslaan 191, Neerbeek

Zuid-Oost (N) 14 feb aanvang 17.30 uur Chinees Restaurant Oriëntal Dynasty, Molenstraat 23, Waalre

Zuid West 07 feb Jaarvergadering met diner, De Fazanterie, Ulvenhout

JANUARI 2013

Gelderland 11 jan  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

's-Gravenhage 17 jan vanaf 17.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst in gebouw 147, Frederikkazerne

Oldebroek 03 jan Afdelingsbijeenkomst, Officierscantine LBO

Utrecht en Noord-Holland  04 jan vanaf 17.00 uur Benedenbar Van der Valk, Biltsche Hoek, De Bilt

Zuid-Oost (Z) 28 jan aanvang 18.00 uur De Chinese Muur, Prins Mauritslaan 191, Neerbeek

MAART 2013

Gelderland 08 mrt Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

's-Gravenhage 21 mrt vanaf 17.00 uur Bijeenkomst met voordracht in gebouw 147, Frederikkazerne

Oldebroek 07 mrt Afdelingsbijeenkomst, Officierscantine LBO

Utrecht en Noord-Holland  07 mrt vanaf 17.00 uur Benedenbar Van der Valk, Biltsche Hoek, De Bilt

Zuid-Oost (Z) 25 mrt aanvang 18.00 uur De Chinese Muur, Prins Mauritslaan 191, Neerbeek

Afdelingsbijeenkomsten
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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 89 50 47 49
E-mail: jean.b.al@belgacom.net
Bank: 000–1611102-29 
Grensoverschrijdend:
(IBAN) BE26 0001 6111 0229; (BIC) BPOTBEB1

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

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

’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 

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

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., Lkol tit (R) b.d. 
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.

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
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VERSLAGEN
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

AUGUSTUS-BIJEENKOMST 
Een aardige verrassing wacht ons in de Bodega. Nadat Thecla 

had gevraagd of de club compleet was, biedt zij ons een borrel 

aan. Zij en haar echtgenoot, de uitbater, zijn weer grootouders 

geworden ditmaal van een prachtige jongen: Florian Kees. 

Geboren op 1 augustus, 48 cm en 3160 gram, meldt de trotse 

grootvader. Het kind gaat van hand tot hand in dit geval in de 

vorm van plaatjes op een tablet. Even je hand erover en hij duikt 

zo van de wieg in het bad. Onze hartelijke felicitaties. Zaterdag 

zal Cees Venemans een bos bloemen gaan brengen.

Er wordt druk gesproken over Jaap Brüning. Enigen van ons 

willen hem een bezoek te brengen voor zover dat mogelijk en 

gewenst is. Inmiddels heb ik gehoord dat een kort bezoek hem 

zeer welkom is. Ap heeft tegenslag met zijn heupoperatie. Wij 

wensen hem het beste. Voor liefhebbers zijn er twee boekjes 

met aangepaste Statuten en Huishoudelijk Reglement. Siebelink 

heeft 5 postzegels voor onze collectie, bedankt Peter. Er leeft 

het idee om per jaarvergadering de lichting van 50 jaar ervoor 

uit te nodigen. Peter is teleurgesteld: “dat heb ik in 2003 moeten 

missen”. Als wij in 2014 de jaarvergadering zullen organiseren, 

komt die klus er bij! Henk Reitsema heeft een aardig verhaal. Hij 

heeft nog steeds contact met Jan Blankenburgh van de lichting 

60V, Henk zelf was van 60VI. Samen toentertijd opgekomen in 

Breda en samen geplaatst bij de 49e Afdva(Honest John/8inch)

in Steenwijkerwold en veel samen opgetrokken. Jan heeft een 

hele carrière achter zich, heeft in Washington gewerkt aan de 

ontwikkeling van GTS is daarna bij Statoil terechtgekomen, waar 

ze zijn kennis konden gebruiken bij het op de plaats houden van 

booreilanden, werkte in Stavanger was er tevens hoogleraar en 

heeft inmiddels de Noorse nationaliteit. Jan is in juli 75 gewor-

den en heeft veel oude vrienden waaronder Henk voor een feest 

uitgenodigd. 

Henk is met wat artilleriespullen, waaronder het boek DE 

RESERVE-OFFICIER DER ARTILLERIE, naar Stavanger geto-

gen, waar deze een plaats vonden in een overzicht van Jan’s 

leven, zie foto. Het was een prachtige week en voor ons een bij-

zonder verhaal over meer dan 50 jaar kameraadschap. Namens 

Jan biedt Henk ons een borrel aan. Op Stavanger! Met zes man 

naar een gelegenheid waar we buiten kunnen eten. We genie-

ten van teveel zon en gaan zo vaak verzitten dat tenminste twee 

heren het terras verlaten, die zaten liever rustig. Het eten kon 

beter. Tot de volgende maand. 

SEPTEMBER-BIJEENKOMST
Het is een moeilijke vraag die de uitbater ons stelt. De notarissen 

hebben het voornemen op onze tweede vrijdag van december 

hier bijeen te komen. Willen wij onze bijeenkomst naar 7 of 21 

december verschuiven? Het is nota bene dezelfde notarisclub, 

die er in oktober 1965 aanleiding toe was ons domicilie naar de 

Bodega te verplaatsen. Op 4 december zullen wij Barbara her-

denken, zodat 7 december niet zo aantrekkelijk is. We besluiten 

21 december facultatief te stellen. Ap is weer thuis na negen 

weken revalidatie wegens een kapotte heup. Hij belt ons op om 

dat heugelijke feit te melden. Volgende keer hoopt hij erbij te zijn. 

Tom Regtuijt heeft, ondanks nog ingepakte dozen, zijn nieuwe 

tuin met gras laten inzaaien. Het begin is er, dus een borrel. 

Onder leiding van Evert van de Weerd hebben wij een mogelijk-

heid de EOD te bezoeken. Welke datum? Jos stelt 17 oktober 

voor, en met dames. De belangstelling houdt niet over. Jos zal 

de niet-aanwezigen peilen. Hij is bij Henk Zieleman geweest >

GELDERLAND
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en heeft helaas geen goed nieuws. Cees heeft een aardig ver-

haal over zijn oude Morrisjesclub. Ze hebben met 17 oude Mor-

rissen en 33 inzittenden, een tocht over de Veluwe gemaakt en 

op zondag 2 september het Artilleriemuseum bezocht. Bewon-

dering voor de Morris artillerietrekker van 1926. In overleg met 

Fred Muller was daar tevens een goede lunch georganiseerd. 

De club en Cees op de eerste plaats hadden alleen maar lof 

voor museum en verzorging. Jos Penning zorgt voor een tweede 

borrel, mag ook een sapje zijn, voor zijn verjaardag en zo ook 

Willem Groenendaal om dezelfde reden even later. Pitlo loopt 

met zijn kleindochter in een supermarkt “Kijk eens opa, hier 

verkopen ze jouw fruit: pitlo-zedruiven”. Ik zal geen druif meer 

kunnen zien, zonder hieraan te denken. Evert heeft nog een bij-

zondere foto, pas opgedoken. Een stuk zeer zwaar Duits geschut 

dat Ede passeert op weg naar de Grebbeberg. Een mooie foto 

met een slechte nasmaak. Geen eters, dus tijdig thuis. Volgende 

maand zal ik er helaas niet bij zijn.

OKTOBER-BIJEENKOMST 
Prealabele vraag is of artilleristen rechtlijnig zijn. In de lengte 

en de breedte zijn we dat natuurlijk, maar voor de hoogte geldt 

dat minder zolang we niet directe richting schieten. De Afde-

ling Gelderland houdt kennelijk wel van rechtlijnigheid: waren er 

in augustus 13 leden aanwezig en in september 11, nu waren 

het er 9, terwijl het aantal opgaven voor de Barbara-viering nog 

beperkt bleef tot 7. Het is aardig van degenen die zich nog niet 

hebben opgegeven dat zij deze reeks niet willen verstoren, maar 

de grap heeft nu lang genoeg geduurd: geef je op voor onze 

Barbara-viering op de eigenste datum van 4 december, op de 

gebruikelijke plaats in Hummelo. Ik schreef wel dat er nu 9 leden 

aanwezig waren, maar dat is alleen getalsmatig gedacht. Inhou-

delijk waren er veel meer, want onze nestor Ap was gelukkig 

weer in staat te komen en hij telt uiteraard meer dan dubbel. 

Als je maar met 9 man bent zou het gevaar van te weinig 

gespreksstof kunnen dreigen, maar gelukkig hadden we een 

running gag: onze Peter Siebelink zag tot zijn ontsteltenis zijn 

naam in de vorige Barbara geschreven als Siebeling, kennelijk 

door een schrijver die zijn literatuur niet bijhoudt. En dat terwijl 

Peter juist van het hoge Noorden was verhuisd naar het voorland 

van de Achterhoek, waar men meer gewend is aan de uitgang 

-ink dan in het Noorden. Grappig is dat Peter de hele avond wél 

reageerde op de verkeerd uitgesproken naam. We misten ook 

onze voorzitter Jos Hekking; hij was dan weer naar het Noorden 

afgereisd voor een vergadering van Oranjeverenigingen. 

Jos is nog stichtelijker dan de gewoonlijke leden van een Oranje-

vereniging, hij zit namelijk in het bestuur van een Oranjestichting. 

We misten hem niet zo erg, want we kunnen best zonder voor-

zitter, maar vervelender was dat hij nu ook het verslag niet kon 

schrijven. Er Ger van Laar is er ook niet meer. Uiteindelijk wordt 

unaniem (zij het met één stem tegen) besloten dat deze taak 

wordt toebedeeld aan Cees Venemans. 

Men suggereert het gebruik van een notariële stijl, zoiets van 

‘heden 12 oktober verschenen voor mij…’ etc, maar zo’n aan-

tasting van het edele vak gaat scribent toch te ver. We hebben 

een nieuwe gastvrouw, Joyce. Ze doet haar best om, nu we met 

zo weinig zijn, alle namen te onthouden. Dat lukt aardig. Maar ze 

heeft ook voorwerk gedaan, ze heeft aan Yvette gevraagd hoe

deze verzameling oude heren behandeld en aangesproken dient 

te worden. Ook dat met voortreffelijk resultaat; ze vraagt wie van 

de heren een rondje wil aanbieden, en als we niet spontaan rea-

geren zegt ze: ‘anders wijs ik iemand aan’. Dat had ze van Yvette 

geleerd. Daar lieten we het natuurlijk niet op aankomen. Bij het 

tweede rondje nam Henk van Randwijk het over, ter gedachte-

nis aan zijn vriend, ons afdelingslid en onze erevoorzitter Jaap 

Bruning. Er was in het kleine gezelschap te weinig animo om na 

afloop gezamenlijk te gaan eten.

JULI- OFWEL HARINGBIJEENKOMST 
Of het nu aangeboren of aangeleerde beleefdheid dan wel de 

lichte staat van verwarring was na het zoeken naar een parkeer-

plaatsje, blijft staan dat ondanks het feit dat de voordeur bij Jaap 

Vrolijk ‘aan stond’ toch nog vele bezoekers aanbelden. Maar 

aangebeld of niet, boven kwamen ze allemaal om daar meteen 

te stuiten op een feestelijk uitgeruste tafel en enkele vriendelijke 

dames, te weten Tineke van der Plas, Tonny Gielbert en Jolien en 

Marjolein, twee kleindochters van gastheer Jaap Vrolijk. Kort na 

vijf uur hanteerde voorzitter Willem Loos de tirailleurfluit om de 

bijeenkomst te openen. Uiteraard begon hij met woorden van 

dank aan gastheer Jaap Vrolijk met de opmerking dat het lang-

zamerhand een traditie aan het worden is en, omdat een van de 

doelstellingen van de VOA is het handhaven van zinvolle tradi-

ties, voldeden we daaraan weer helemaal. Hij vervolgde met het 

noemen van enkele opvallende afwezigen. De eerste was Frans 

van Erp, die na een valpartij in zijn huis extra zorg van zijn echt-

genote/huisarts behoeft en de tweede was Boni Rietveld, die na 

'S GRAVENHAGE
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een herhaalde heupoperatie aan het revalideren is. Daartegenover 

stond dat hij een verre gast kon verwelkomen namelijk Jan van 

Alphen, die uit Brisbane in Australië was overgekomen weliswaar 

niet specifiek voor onze haring maar toch mooi meegenomen. 

Overigens, er waren ook een paar leden binnen geslopen die 

zich niet hadden opgegeven voor deze bijeenkomst en die dus 

boften dat er ook een paar afmeldingen waren zodat er (nu) zowel 

genoeg haringen als (later) soep en broodjes waren zonder dat 

de rest daarvoor hoefde in te leveren. Willem had ook nog enkele 

zakelijke mededelingen, zoals de verhoging van de vaste bijdrage 

aan de bijeenkomsten te beginnen met de augustusbijeenkomst 

(tja, wat wil je in deze barre tijden). Verder riep hij op tot deelname 

aan de lunchbijeenkomst met de VOC in september. Daarna ver-

klaarde hij zonder verdere plichtplegingen het haringbuffet voor 

geopend. Dat was wel nodig want Teun van der Plas die inmid-

dels met de schalen haring was langs gekomen, werd al snel met 

meer aandacht gevolgd dan de voorzitter. 

Toen de schalen al behoorlijk waren geleegd, vroeg de voorzit-

ter nog eens om aandacht voor het uitspreken van dankwoor-

den en het overreiken van passende attenties. Allereerst gold 

dat natuurlijk voor gastheer Jaap Vrolijk maar ook de vier dames 

werden in de hulde en de dank betrokken. 

Even later was het tijd om de Stevinstraat over te steken naar 

museum Muzee. Daar werden de deelnemers naar een zaal 

gedirigeerd die aan een kant uitzicht op zee en aan de andere 

kant uitzicht op de stad suggereerde. In die zaal stond een lange 

tafel wat enerzijds betekende dat we weer eens allemaal aan 

één tafel zaten maar anderzijds dat verslaggever er niets mee 

op schoot omdat de tafel te lang was om alle gesprekken te 

volgen en waar nodig hier weer te geven. Volstaan we dus met 

te vermelden dat de voorzitter, na zelf te zijn gebrieft door een 

van de vrijwilligers, de te volgen procedure wat betreft de soep, 

de broodjes en vooral de wijn doorgaf aan de troep. Hij nam nog 

eenmaal het woord om aan te kondigen dat de wijn aan tafel  >Australische gast Jan van Alphen

Zoetelaarsters Tineke, Tonny en Jolien

Gastheer Jaap Vrolijk

De lange tafel tussen de lange muren
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werd aangeboden door Jan van Alphen en dat Cas Robbe als 

procantor zou optreden. Er werd dusgezongen vóór en getoost 

óp Jan. Met het tikken tegen een inmiddels lege wijnkoeler vroeg 

de voorzitter voor de laatste maal de aandacht en wel om de 

bijeenkomst af te sluiten en iedereen een goede thuisreis te 

wensen. 

AUGUSTUS-BIJEENKOMST 
Om 17.06 uur hanteerde voorzitter Willem Loos voor het eerst 

deze middag zijn tirailleurfluit om de aandacht van het gezel-

schap te vragen. Augustus was kennelijk voor onze leeftijdsgroep 

toch ook een van de voorkeursvakantiemaanden want ondanks 

een aantal afmeldingen om andere dan vakantieredenen, was 

het aantal aanwezigen iets minder dan we gewend zijn. Des te 

blijer waren we dat we Fons Stomp weer konden verwelkomen, 

die weliswaar nog herstellende is van een ingrijpende operatie 

maar die behalve deelnemen aan de VOA bijeenkomst ook weer 

mocht gaan zwemmen. Na de personeelsmeldingen volgden 

nog enkele zakelijke meldingen waaronder de oproep om in de 

voor ons drukke maand september toch zeker de bijeenkomst 

met de VOC bij te wonen want de voorzitter zal daar de wonder-

bare tankvermenigvuldiging demonstreren.Ook de bijeenkomst 

bij de saluutbatterij mag niet worden vergeten temeer omdat 

we dankzij Willem Verheijen ook aan luchtwaarneming kunnen 

doen (want zo mag je het uitzicht op de saluutbatterij in de Koe-

kamp vanaf de 40e verdieping toch wel noemen) Tussen neus 

en lippen door kondigde de voorzitter het kort tevoren genomen 

bestuursbesluit aan om de financiële bijdrage aan de bijeenkom-

sten drastisch te verhogen maar dat hadden de meeste leden al 

bemerkt toen ze zich bij Cas Robbe meldden voor het voldoen 

van die bijdrage. Omdat we niemand rechtsomkeert hebben zien 

maken gaan we er van uit dat het een verstandig bestuursbesluit 

was. 

Zoals gewoonlijk was de voorzitter met een leeg drankenlijstje 

binnen gekomen maar augustus is behalve een vakantiemaand 

ook een vruchtbare maand zodat hij nu al diverse soorten van 

keuzes kon maken over wie wat mocht aanbieden en – niet te 

vergeten – waarom. Het spreekt vanzelf dat Fons Stomp daarbij 

als eerste uit de bus kwam. We dronken Fons dan ook opge-

wekt toe. Joep Reijnen kreeg nog even het woord om te melden 

dat hij naar het Olympische Londen was geweest en daar het 

Engelse leger in de reddingsaktie voor wat betreft de beveili-

ging had bezig gezien. Misschien dat dit een aanleiding kan 

zijn voor onze MinDef om, na het roepen dat Defensie volledig 

is leeggeplukt, nu plannen te maken om het voortbestaan van 

onze krijgsmacht tot 2028 te waarborgen (als zijn demissionaire 

status dat overigens toelaat). 

Gelukkig waren er ook prettiger onderwerpen te melden en wel 

de aankondiging door de voorzitter van een volgend rondje en 

dat ter gelegenheid van de verjaardag van secretaris Piet Anto-

nissen. Toen de glazen waren gevuld en geheven, wenste de 

voorzitter hem nog vele jaren maar liet de vraag van de secreta-

ris onbeantwoord of dat voor Piet als Piet of als secretaris was 

bedoeld. We zullen de nieuwe statuten er op naslaan of die iets 

melden over bestuursbenoemingen op afdelingsniveau. 

De derde op het lijstje van de voorzitter was Arie den Breejen die 

de wijn aan tafel mocht aanbieden ook wegens zijn verjaardag. 

Hij werd op de in de afdeling Den Haag hiervoor gebruikelijke 

manier gehuldigd. Enkele plakkers wilden nog graag wat bij de 

koffie maar ondanks het feit dat Richard toen met armen vol fles-

sen kwam aandragen, hebben ze het bij een bescheiden drankje 

gehouden. 

BEZOEK AAN DE SALUUTBATTERIJ
Er wordt bij de poffertjeskraam geen rekening gehouden met 

de VOA-leden die zich op Prinsjesdag willen voorbereiden op 

dit jaarlijkse evenement met als resultaat dat we een gespreide 

opstelling moesten innemen.

Wij kwamen terecht aan een tafeltje bij twee officieren van het 

organisatieteam en leerden dat ondanks het al jaren bestaande 

draaiboek en de regelingen tot op een fractie van een minuut 

nauwkeurig – bijvoorbeeld het eerste en het laatste schot – 

toch nog elk jaar kleine verrassingen voor komen zoals te korte 

broeken van ceremoniële tenue’s zodat ijlings kleinere kanon-

niers moesten worden geselecteerd of ontbrekende diepladers 

voor de 25-ponders want die bejaarde stukken mogen niet meer 

getrokken over de weg,  maar hebben met z’n vieren dan wel 

vier diepladers nodig en geen drie. Door het digitaal afrekenen 

misten we nog bijna het eerste schot maar dat bewees dat de 

saluutbatterij het best zonder onze voorafgaande controle af 

kan. Dus mengden we ons tussen de verschillende groepjes niet 

ingedeelden van het Korps Rijdende Artillerie. Sorry hoor maar 

de nieuwe organisatie stelt ons nog steeds voor raadselen wat 

betreft de benamingen maar omdat de saluutbatterij in het Rij-

derstenue optrad houden we ons daar maar aan. 

En die Rijders deden het weer voortreffelijk zodat we, na wat 

gesprekken hier en daar en het opsnuiven van de, voor een jaar

benodigde, portie kruitdamp, ons met een gerust hart aan 

andere bezigheden konden gaan wijden. Jammer was het dat 
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een deel van de bezoekers de uitnodiging van Willem Verheijen 

om de bijeenkomst op zijn kantoor te beëindigen, niet geheel 

had begrepen maar diegenen die dat wel hadden, konden vanaf 

de 40e verdieping van Babylon-1 onder het genot van een 

drankje en een hapje de gebeurtenissen in Den Haag als een 

soort Madurodam overzien. We hebben met Willem afgesproken 

dat volgend jaar meer bekendheid aan deze mogelijkheid wordt 

gegeven - desnoods met flyers - zodat we weer een nieuwe zin-

volle traditie aan het Haagse assortiment kunnen toevoegen. 

Voor dit jaar dank met een grote D aan Willem. 

N.B. Een wat uitgebreidere fotorapportage vindt u op de VOA 

web site onder afdeling Den Haag. 

SEPTEMBER-BIJEENKOMST
Het aantal afmeldingen vooraf was zodanig dat de secretaris 

in zijn rol van waarnemend voorzitter even met de gedachte 

speelde om de aanwezigen allen met naam te noemen omdat hij 

dan eerder klaar zou zijn. Maar het viel allemaal best mee en een 

behoorlijk groot gezelschap vulde vanaf vijf uur de tuinzaal van 

gebouw 147. De waarnemer besloot echter om niet alsnog de 

afwezigen te noemen met twee uitzonderingen. De eerste was 

voorzitter Willem Loos die de begrafenis van VOA erevoorzitter 

Jaap Brüning bijwoonde. De tweede was Louis d‘Aulnis RMWO4 

wiens overlijden hij moest melden. Louis was weliswaar geen 

vaste bezoeker van de afdelingsbijeenkomsten maar tot vorig 

jaar was hij wel een trouwe deelnemer aan het  Barbaradiner. 

Hij gaf ook nog even aan dat de afdeling Den Haag toch een bij-

zondere afdeling is; nu stond naast hem Otto Bekius uit Canada, 

in juli was het Jan van Alphen uit Australië en bij het Barbaradi-

ner in december 2011 was het Rob Ingenluyff uit Colombia. Dus 

waar liggen de grenzen van de afdeling ? 

Overgaand op andere mededelingen gaf hij aan dat de bijeen-

komst met de VOC in een 16/16 gelijkspel was geëindigd en 

dat onze voorzitter de cavaleristen een hart onder de riem had 

gestoken door het aanbieden van twee rijdende en schietende 

tanks. 

Nog prettiger werd het toen hij Boni Rietveld in de gelegenheid 

stelde een rondje aan te bieden. Na het uitbrengen van de toost 

vertelde Boni dat het rondje was ter gelegenheid van het veer-

tigjarig bestaan van zijn ”orkest met de lange naam”. Hij nodigde 

de leden uit voor het jubileum concert op zondag 23 september 

maar waarschuwde voor parkeerproblemen in de omgeving van 

de zaal. Dan merk je toch dat Boni ondanks zijn Haagse werk-

plek geen echte Hagenees is want waar heb je in Den Haag nou 

geen parkeerproblemen. 

Even later zag Ton Stenger zijn kans schoon. Hij stond sinds zijn 

verjaardag in juli op de lijst van aanbieders en werkte zo op het 

gemoed van de waarnemend voorzitter dat hij nu aan de beurt 

kwam. Ton kreeg wel een verjaardagssignaal maar het lied van 

de Genie werd niet gezongen. Dus geen sodeju ! 

De tijd verliep zo snel dat het eetsignaal als een verrassing kwam. 

Aan tafel werd een glas rode wijn geserveerd, aangeboden door 

Hans van de Vrugt ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag, de 

leeftijd waarop je in de afdeling Den Haag begint mee te tellen. 

Hans werd gewoontegetrouw toegezongen. 

Soms is het jammer dat we aan meerdere tafels zitten. Zo zagen 

we nu de aanzittenden aan een van de tafels aan het einde van de 

maaltijd wat verdwaasd opstaan nadat Joop Jacobs ze had ver-

teld dat in een wetenschappelijke proef was bewezen dat oude 

ratten weer actief worden als ze in contact worden gebracht met 

jonge rattinnetjes. Je kon aan de luisteraars zien dat ze zich twee 

puntjes realiseerden (vrij naar Joop den Uyl) namelijk ten eerste 

dat ratten vaak worden gebruikt voor medische proeven waar 

later mensen mee te maken krijgen en ten tweede dat de gemid-

delde leeftijd van de Haagse leden redelijk aan de hoge kant is. 

Gelukkig was er koffie en die werkt altijd kalmerend. 

SEPTEMBER-BIJEENKOMST 
De BBQ van de afdeling Noord was gepland in het voorjaar van 

2012. Die planning was buitengewoon goed, want het weer was 

fantastisch, de locatie uitermate landelijk. De jaarlijkse BBQ van 

de afdeling Noord werd dit jaar gehouden bij Hans en Petra > 

ten Cate in Emmen. Dat was voor de voorzitter en zijn echtge-

note aanleiding om deze festiviteit per (elektrisch getraponder-

steunde) fiets te bezoeken. Fred van Goor en Maria deelden bij 

aankomst mee dat zij het plan hadden om per fiets te komen, 

maar daar om onduidelijke redenen van hadden afgezien. Dat 

was vreemd, want later bleek dat, gezien de afstand van hun 

woning tot de BBQ locatie, zij zelfs te voet hadden kunnen 

komen. Hennie Boele en Sylvia hadden het voornemen om de 

BBQ te bezoeken met hun camper, maar ook zij hadden geko-

zen voor een ander middel van vervoer. Uit het hoge Noorden 

waren  verder aanwezig Jitze Noorman en Bert Alberga. Tot onze 

grote vreugde melden Chris van Malkenhorst en Marjoleine, > 

Groepjes rond de saluutbatterij

Haags Madurodam met minibatterij

NOORD
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na gedane arbeid, zich ook voor deze gezamenlijke maaltijd. 

Helaas waren Harry Voorbij en Dora, trouwe bezoekers van de 

evenementen van de afdeling Noord, genoodzaakt om een fami-

liebijeenkomst bij te wonen. 

De start van de BBQ was erg rustig de meesten wilden eerst 

een kop koffie. Terwijl Hans een rondleiding verzorgde over zijn 

eigendom, hadden de overige aanwezigen meer interesse in 

een (alcoholische) versnapering. Dat maakte de tongen wel los. 

Hans en Petra hadden gezorgd voor meer dan voldoende BBQ 

benodigdheden. Het prachtige weer, de fantastische locatie, het 

heerlijke eten en drinken, zorgde voor een onvergetelijke avond 

voor de leden van de afdeling Noord. Dank daarvoor aan Hans 

en Petra. 

AUGUSTUS-BIJEENKOMST
Een verslag van een bijeenkomst is vooral bedoeld om hen 

die niet aanwezig waren, te informeren en dat gaat nu gebeu-

ren. Helaas waren de defensie faciliteiten niet beschikbaar op 

2 augustus. Het goede bericht echter is dat de oorzaak deze 

keer niet viel onder de noemer bezuinigingen. De oorzaak was 

de vakantieperiode. Om ca. 17:00 uur verzamelden 11 leden zich 

op een locatie in Epe, die ook gekozen zou zijn door Roy Rogers 

en John Wayne. 

Een etablissement in country style met de daarbij behorende 

grofstoffelijke meubeltjes. Ergonomisch hield het niet over, maar 

het weer was goed en de sfeer buitengewoon. Na de nodige 

informatie-uitwisselingen die, gelet op de gemiddelde leeftijd, 

gingen over het post Napoleontische tijdperk, werden we in een 

rustig gedeelte, ver van de luidsprekers gestald aan een lange 

tafel, die de moeder van Jan des Bouvrie zeker niet mooi gevon

den zou hebben om over de stoelen maar niet te spreken. Gijs 

kwam op het idee om de kosten van de drankjes hoofdelijk om 

te slaan. Dat was voor de niet BOB-ers het sein voor de aanval. 

Achteraf viel de schade echter wel mee. De bediening was keurig. 

Goede manieren, leuk uitgedost. Je waande je in het “Grote huis 

op de prairie”. Het menu bood verschillende mogelijkheden a la 

Henry Ford. Met andere woorden als het maar vlees is. Dat was 

overigens goed van smaak en kwaliteit. 

Het moet gezegd worden, men speelde in op de aanwezige 

gasten. In een verre hoek bleek iemand zijn verjaardag te vieren 

en dat werd keurig aangekondigd via de intercom, vervolgens 

was de beurt aan een dessert dat op country-achtige wijze werd 

gecremeerd, althans er waren verschijnselen van vuur. Boven-

dien werd er tijdens de aankondiging rekening gehouden met 

mensen met een gehoorbeschadiging. Het aantal db is mij niet 

bekend, maar het zou me niet verbazen als de batterijen van 

gehoorapparaten als gevolg van de luidsterkte weer werden 

opgeladen. Normaal gesproken is de bijeenkomst rond 2000u 

afgelopen, maar de ambiance en de kwaliteit van het eten en die 

van de deelnemers hebben geleid tot een ernstige vertraging. 

Barbecue in landelijke omgeving

OLDEBROEK

Een etablissement in country style

Geen Jan des Bouvrie ontwerp 

Goede smaak
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OKTOBER-BIJEENKOMST 
De Biltsche Hoek blijft een aantrekkelijke locatie, vanaf ca. 17.00 

uur bevolken we daar massaal de kelderbar, om aansluitend zo 

rond 18.00 uur naar een eigen zaal op de eerste etage af te mar-

cheren. Met 24 aanwezigen (helaas 10 afmeldingen) werd aan 

4 grote ronde en fraai gedecoreerde tafels aangeschoven om 

daar een heerlijke maaltijd te nuttigen. Aangezien op de vorige 

bijeenkomst bijna alle aanwezigen wat te vieren hadden, waren 

enkele rondjes tot deze bijeenkomst uitgesteld. Echter, het blijft 

vechten wie dan het eerste rondje geeft en omdat Roel toch 

aan het woord was, gaf hij dan ook maar gelijk de eerste. Van-

zelfsprekend herdachten wij het recentelijk overlijden van onze 

erevoorzitter Jaap Brüning. Bij de afmelders voor deze bijeen-

komst horen ook Jan en Betty van Alphen. Roel meldde dat de 

gezondheid van Jan en ook Betty sterk te wensen overlaat. Op 

de gezondheid van beiden hebben we daarom ook een toast 

uitgebracht. De hoofdgang was deze keer roodbaars en voordat 

deze werd opgediend deed Roel weer de nodige mededelingen. 

Daarnaast hield Simon van den Berg deze keer een voordracht 

over Het Notariaat. Simon heeft als notaris in zijn werkzame 

leven veel ervaring opgedaan en hij kan daar dan ook geani-

meerd over vertellen. Het onderwerp "medische volmacht" bleek 

een voltreffer, want de vragen bleven maar komen. Daarnaast 

heeft Simon ons uitgebreid geïnformeerd over volmachten in het 

algemeen, testamentaire issues, procuratie, juridische acties en 

bevoegdheden, erfrecht kwesties en ook enkele leuke anekdo-

tes passeerden de revue. evens werd duidelijk dat de notaris ten 

allen tijde een baken van vertrouwen moet zijn. En erg boeiend 

onderwerp en wij bedanken Simon voor de uitgebreide uitleg 

en ook de aanvulling via email. Tussendoor werd aan elke tafel 

menige artillerie en paarden-anekdote besproken en introdu-

ceerde Roel de nieuwe PLATTE PET. 

Nadat het heerlijke ijs was verorberd, het laatste rondje wijn was 

gegeven en opgedronken, was het alweer tijd voor de koffie. 

Napratende over alle onderwerpen was het weer een zeer gezel-

lige en aangename avond en een ieder ging voldaan huiswaarts.

De eerstvolgende keer komen alleen de mannen weer bij elkaar 

om dan op 4 december 2012 Sinte Barbara te vieren. In het 

nieuwe jaar zien we elkaar dan op vrijdag 4 januari, zelfde plaats, 

zelfde locatie. 

OKTOBER-BIJEENKOMST
Op 11 oktober verzamelden een 20 tal leden en echtgenoten 

van de VOA, afdeling Z/W zich in de “Uitspanning de Fazante-

rie” te Ulvenhout voor een lezing, gevolgd door een diner. De 

voordracht met als onderwerp “ Nationale Veiligheid” werd 

gehouden door het kersverse lid de reserve luitenant-kolonel 

Peter Sommer. Hij gaf een overzicht van de ontwikkelingen die 

hebben geleid tot de huidige structuur. Door de opheffing van 

de organisatie Bescherming Bevolking in 1986 was het nodig om 

de militaire bijstand op een andere wijze op te zetten. Daartoe 

ondertekenden op 3 maart 2005 de Ministers van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Defensie het convenant 

Civiel-Militaire Bestuursafspraken (CMBA). Het CMBA bete-

kende een koerswijziging voor de zogenaamde derde hoofdtaak 

van Defensie. Defensie ontwikkelde zich daardoor van een vang-

net als civiele capaciteiten tekort schieten, tot een structurele 

veiligheidspartner naast gemeenten, de politie, de brandweer en 

de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De 

structurele civiel-militaire samenwerking leidde ook tot het besef 

dat er nieuwe mogelijkheden tot samenwerking moesten worden 

onderzocht. Het resultaat is een intensivering van de civiel-mili-

taire samenwerking (ICMS). De nieuwe afspraken zijn vastgelegd 

in bestuursafspraken ICMS. De grootste verandering is kwali-

tatief van aard en behelst de gegarandeerde beschikbaarheid 

van specialistische capaciteiten en de operationele aansturing 

daarvan onder civiel gezag vanuit een brede defensie organisa-

tie. Sommer gaf aan de hand van voorbeelden via welke lijnen de 

aanvraagprocedures werken. Een belangrijke rol is hierbij weg-

gelegd voor de Regionale Militair Commandant (RMC). Voor de 

Veiligheidsregio Midden en West Brabant is dat de staf van de 13 

Mechbrigade in Oirschot.

Het gezelschap was uit hoofde van historische betrokkenheid 

zeer geïnteresseerd in de wijze waarop de militaire bijstand 

momenteel gestructureerd is waardoor het vragen en opmerkin-

gen regenden. De voorzitter Ben Mooren moest Sommer dan 

ook dringend verzoeken zijn voordracht in te korten daar de 

maaltijd wachtte. Hij werd vervolgens bedankt voor de interes-

sante lezing hetgeen gepaard ging met een kruik Barbara bitter. 

Tijdens de uitstekende maaltijd werd hier en daar de discussie 

nog voortgezet waarbij uiteraard terug gekeken werd op hulp-

verleningsacties uit het verleden. 

ZUID - WESTUTRECHT/NOORD-HOLLAND

De nieuwe platte pet…

Gezamenlijk maaltijd na afloop
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THE CONTINUING 
STORY OF TF
GUNNERS SUPPORT

HET ZOU ZO MAAR KUNNEN 
Inmiddels zijn alle Artillerie officieren bekend met het initiatief 

genaamd Gunners Support. Nee Gunners Support garandeert 

geen baan, zodra je functie code 4 heeft gekregen. Ja Gunners 

Support heeft oud Artillerie officieren, werkzaam in bedrijfs-

leven en bij de overheid, gemobiliseerd om hun netwerk ter 

beschikking te stellen, omdat dit de kans op een nieuwe baan 

sterk bevorderd. Een andere baan verwerven doe je tegen-

woordig niet door te reageren op een advertentie. Alleen door 

netwerken, ontstaan mogelijke contacten bij bedrijven die een 

opening bieden voor een gesprek. Daar ga je na het gesprek 

niet direct met een nieuwe baan de deur uit.

Hoewel het zou zo maar kunnen. In ieder geval is de kans dat je 

met 2 nieuwe contacten de deur uitkomt bijna gegarandeerd. 

En ook deze contacten bieden ieder weer 2 dus totaal 4 nieuwe 

contacten voor een open gesprek. Deze manier van gestructu-

reerde opvolging van netwerkcontacten biedt de grootste kans 

op een nieuwe baan. Ook indien het een gedwongen vertrek 

betreft, zoals betrokkenen die bij Defensie het Sociaal Beleids 

Kader (SBK) 2012 dienen te volgen. 

HET GAAT NIET OM DE VENT, 
MAAR OM DE TENT 
Een niet onaanzienlijk aantal officieren Artillerie verwacht van-

daag of morgen een brief te ontvangen met de boodschap 

dat hun functie code 4 heeft gekregen. In de meeste gevallen 

betekent dat 9 maanden in delen van 3 kwartalen eerst intern 

en geleidelijk ook extern op zoek naar werkgelegenheid. Soms 

volgt een verlenging conform de regelgeving, dus raadpleeg 

P&O advies hiervoor. Maar zeker volgt een stijgende vermin-

dering van inkomsten. Momenteel zijn de meeste kandidaten 

die dit traject te wachten staan in een afwachtende houding.

Dat is goed te begrijpen. Of het verstandig is, zal de toekomst 

moeten uitwijzen. Zeker is in ieder geval dat een pro actieve 

houding in dit geval meer soelaas biedt dan een defensieve. 

Uiteindelijk gaat het niet om de vent maar om de tent, hiermee 

doelend op het gezin van de officier in kwestie met alle financi-

ele perikelen van dien. Je zult maar een hypotheek hebben, het 

nieuwe kabinet gaat de rente aftrek verminderen. Wellicht treft 

deze maatregel ook jouw woonsituatie. Is dit bangmakerij? 

Een doemscenario wellicht? Dat is niet de strekking. Wat dan? 

Wakker worden collega! Er is werk aan de winkel. Tot zover de 

Ist-situatie. Wie de schoen past, trekt ‘m aan. 

HET IS ESSENTIEEL OP TIJD OVER 
EEN NIEUWE BAAN TE BESCHIKKEN 
Natuurlijk heeft Defensie met het SBK gezorgd voor ondersteu-

ning bij het zoeken naar een nieuwe baan. Het Bureau Bemid-

deling Overgang (BBO) in samenwerking met uitzendorgani-

satie Restart, onderdeel van USG People (voorheen Unique 

uitzendgroep) behelst een aanpak waarmee kandidaten gehol-

pen worden de weg naar een nieuwe baan te vinden. Er is geen 

enkele garantie geboden dat dit binnen de gestelde periode 

(in de meeste gevallen 9 maanden) gehonoreerd wordt. CEO 

bij USG People en voormalig KMA officier Rob Zandbergen. 

Volgens een interview is zijn visie:

“Als iemand bij mij komt solliciteren, zeggen een cv en opleiding 

maar zo veel. Ik ga niet dat hele cv doorspitten. 80% is toch 

enigszins gelogen.  Iemand kan een klinkend cv hebben, 

maar als ik iets niet kan plaatsen….Tsja, bij twijfel niet doen”.

Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden is het essen-

tieel op tijd over een nieuwe baan te kunnen beschikken. Van-

wege het gedwongen vertrek is het noodzakelijk om de soci-

aal-emotionele gevolgen hiervan een plaatsje te geven. Een 

oud collega biedt als geen ander op dit gebied de juiste sup-

port. Vooral om een luisterend oor te bieden. Daarom beschikt 

TF Gunners Support over Employer Supporters om met behulp 

van netwerkcontacten dichter bij een mogelijke nieuwe baan te 

komen en over Personal Supporters die meer gericht zijn op 

een persoonlijke ondersteuning in dit transitie proces. 

TEKST ///  FRANS J.M. DIRKS

Lkol (R) Frans J.M. Dirks CMC (vz) 0653-719668 fjmdirks@veteranen.nl 

Lkol Marcel P. Buis MMAS 0627-080052 mp.buis@mindef.nl 

Lkol Ernst E. Lobbezoo BC 0651-799100 ee.lobbezoo2@mindef.nl 

Lkol Kelvin H. de Richemont 0653-762496 kh.d.richemont@mindef.nl 

Kap (R) ir. Robert L. Voûte 0622-200091 robert.voute@logica.com 

Kap Dominik Derwisinski 0646-078879 d.derwisinski@mindef.nl

BELANGSTELLENDE 
COLLEGAE 

KUNNEN VOOR 
GUNNERS 
SUPPORT 

TERECHT BIJ:
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Kap (R) b.d. A. Schaaphok op 13 mei 2012 te Blaricum
Maj b.d. C. Boekel , 87 jaar, op 18 augustus2012 te Voorburg
Lkol (R) b.d. A. Van Putten, 84 jaar, op 31 augustus 2012 te Beverwijk,
Bgen J.P.M. Brüning, 81 jaar, op 14 september2012 te Barneveld
Lkol (R) b.d. Mr. P.L. Baron d'Aulis de Bourouill RMWO4, 93 jaar, op 16 september 2012 te Den Haag
Lkol b.d GA.A. Olsson, 90 jaar, op 29 september 2012 te Leuth
Kol b.d. H.W. Hiddema, jaar, op 9 oktober 2012 te Bilthoven
Lkol b.d. K. Bijleveld, op 91 jaar, op 13 oktober 2012
kap (R) b.d. P. Heine. 66jaar, op 27 oktober 2012 te Nijmegen

BEVORDERD TOT

Kolonel  A.J. de Haan (Mil jd / voorheen art)
Majoor  R.J.A.M. Spruijt (Art)
Kapitein  D. Landstra (Art)
  R.M.J. Dohmen (Art)
  J.W. Boot (Art)
  E.P. Oetgens van Waveren P Clifford (Art)
Eerste-luitenant  G.J. van Duijvenboden (Art) 
  S.V. Nooijens (Lua)
  R. Kesteloo (Art)
  T.J. de Bruyn (Lua)
  W.JC.. van der Linden (Lua)

DE ACTIEVE DIENST VERLATEN

Kolonel  A.H.M. Heeren (Lua)
  A.G.L.M. Fievez (Art)

Luitenant-kolonel  H.J.D.M. Konings (Art)
  R.G.M. Veraart (Art)
  H.J. de Labije (Art)
  A.L.H. van Vliet (Art)

Majoor  A.C. Franconi (Art)
  J.J. Thiele (Lua)

Eerste-luitenant  J. Folkersma (Art)
  S. Nass (Lua)
  G.H. Bongers (Art)
  N. Hulshof (Art)

Tweede-luitenant  J. Schinkel (Art)

Elnt A.F.H. van Leeuwen. Ede, 1GNC, Lua afh.v.leeuwen@mindef.nl

Maj A.W.C. Biemans OTCVust, Idar Oberstein ariebiemans@ziggo.nl

Kap H.J. van Staveren Borne, DBBO Utrecht hvs074@gmail.com

Elnt W.H. van Dijck Leusden, CLAS dir T&O wh.v.dijck@mindef.nl

Lkol A. Zaal MIVD, Den Haag a.zaal.01@mindef.nl

Kap G.J.E Peters CLAS, DT&O guusarnhem@hotmail.com

Op 5 november zijn de volgende leden van de CWVA lid geworden van de VOA

Owi R.J. Essink Rhenen Lua

Aooi R. Luiten Nunspeet Art

Owi R.P. van der Vliet Gemert Lua

Cadet-soldaat-3 S.R. Herbes Amersfoort Art

Cadet-soldaa-3 J.M. Koetje Wierden Art

Cadet-soldaat-3 I. van Luijtelaar Wijchen Art

Cadet-soldaat-3 K.A.R.E. Houthuizen Budel Lua

Cadet-soldaat-3 M.D. van Donk Nederhorst Art

Cadet-korporaal W.J.J. Seijdlitz Axel Art

Cadet-soldaat-3 H.J.T Zijderveld Hilversum Art

Cadet-soldaat-3 R.M. van Tongeren Westervoort Lua

Korporaal 1 Y .Shashtawy  Haarlem Art

NIEUWE LEDEN
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05-feb RANG Elnt (R) b.d. / NAAM Dr. W.F. van Eekelen 82 jaar
 Else Mauhslaan 187, 2597 HE 'S-GRAVENHAGE / NL
 TEL 070-324 11 03 / REG NR 310205000

05-feb RANG Maj.b.d. / NAAM H.S. Elings 80 jaar
 Wadestein 75, 6714 DW EDE Gld / NL 
 TEL 031-863 97 44 / REG NR 330205102

06-feb RANG Lkol (R) b.d. / NAAM Dr. A.J.G. Pieters 86 jaar
 Erlerweg 6, 6314 UNTERAEGERI ZWITSERLAND 
 TEL +41-417 504075 / REG NR 270206034

07-feb RANG Lkol b.d. / NAAM J. Sikkens 81 jaar
 Prins Joh.Frisolaan 13, 8084 AC 'T HARDE / NL
 TEL 052-565 29 87 / REG NR 320207342   
   
08-feb RANG Maj (R) b.d / NAAM R.A. Schuurmans 80 jaar
 App. 405 Huize Aelbrecht van Beijeren. 
 Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1, 2597 GT 
 'S-GRAVENHAGE / NL / TEL 070-324 51 95 / 
 REG NR 330208312 
    
12-feb RANG Lkol (R) b.d. / NAAM Dr. Mr. T.H.J.J. Tanamal 88 jaar
 Parkflat J. van Eijcklaan 272, 3723 BC BILTHOVEN / NL 
 PROM 1946 / TEL 030-228 76 27 / REG NR 250212196

14-feb RANG Kap b.d. / NAAM F.J.M. van Erp 89 jaar
 Badhuisweg 125, 2597 JM 'S-GRAVENHAGE / NL 
 PROM 1948 / TEL 070-346 54 68 / REG NR 240214014 

15-feb RANG Maj b.d. / NAAM B.A. Schelling  84 jaar
 v Vredenburchweg 713, 2284 TJ RIJSWIJK ZH / NL 
  TEL 070-307 02 77 / REG NR 290215182

21-feb RANG Maj (R) b.d / NAAM F.C.Hazekamp 88 jaar
 Drakenburgerweg 125, 3741 GM BAARN / NL 
 TEL 035-541 44 82 / REG NR 250221204

22-feb RANG Elnt (R) b.d. / NAAM J.M.A.M. Knoben 83 jaar
 Villapark 31, 5667 HZ GELDROP / NL 
 TEL 040-286 36 33 / REG NR 300222162

24-feb RANG Elnt (R) b.d. / NAAM W. Rienstra 87 jaar
 Panhuis 21, 6941 BZ DIDAM / NL 
  TEL 031-629 32 23 / REG NR 260224221

24-feb RANG Maj b.d. / NAAM E.H. Wagenvoort 83 jaar
 Kanaaldijk 82, 8191 NC WAPENVELD / NL
  TEL 038-447 89 30 / REG NR 300224162

26-feb RANG Bgen b.d. / NAAM A.W. Schulte 83 jaar
 N. Zuilensteinstraat 12-3, 2596 CB 'S-GRAVENHAGE 
 NL / TEL 070-324 79 26 REG NR 300226193

29-feb RANG Kol  TS b.d. / NAAM Ir. E. Grützmacher 93 jaar
 Freesiastraat 28, 2651 XM BERKEL-RODENRIJS / NL    
 TEL 010-511 20 31 / REG NR 200229024

03-mrt RANG Kap (R) b.d. / NAAM B. Bais 94 jaar
 St. Jorisstraat 66, 5211 HB 'S-HERTOGENBOSCH / NL    
 TEL 073-613 24 30 / REG NR 190303011

04-mrt RANG Elnt (R) b.d. / NAAM Mr. F.A. Bijlsma 80 jaar
 Frederik Hendriklaan 81, 2012 SG HAARLEM / NL   
 TEL 023-528 03 38 / REG NR 330304016

10-mrt RANG Lkol (R) B.D. / NAAM Mr. E.G. Boissevain 89 jaar
 Vonderlaan 9, 7313 AE APELDOORN / NL   
 TEL 055-355 19 29 / REG NR 240310000 
 PROM 1947  

11-mrt RANG Maj b.d. / NAAM W.J. Leenders 81 jaar
 Stadskade 204, 7311 XV APELDOORN / NL   
 TEL 055-533 76 86 / REG NR 320311230    

14-mrt RANG Lkol b.d. / NAAM P.E. Bouman 93 jaar
 Zorgcentrum Hendrik Kok, kamer 207,
 De ziel 86, 9451 CT ROLDE NL 
 TEL 057-868 82 25 / REG NR 200314020 
  
15-mrt RANG Genm b.d. / NAAM J.B.P.  Hoebé 88 jaar
 Schoneveld 57 3911 XR RHENEN / NL
 TEL 011-562 26 91 / REG NR 250315229

15-mrt RANG Maj (R) b.d / NAAM G.L. van Lennep 83 jaar
 P.C.Hoofdstraat 99 1071 BR AMSTERDAM 
 NL / TEL 020-679 73 45 / REG NR 300315126

80 (+) JARIGEN

01-jan RANG Kap (R) b.d. / NAAM A. Pilon 
 PROM 1946 / Eperveste 4, 8161 AA EPE / NL 96 jaar
 TEL 057-861 24 94 / REG NR 170101003

01-jan RANG  Kap b.d. / NAAM K. Denneboom 80 jaar
 Zwanensingel 154, 6883 GG VELP / NL   
 TEL 026-361 94 05 / REG NR 330101079

05-jan RANG Bgen b.d.KMAR / NAAM Drs. A.D. Vriezen 86 jaar 
 Zwolseweg 457, 7345 AG WENUM / WIESEL / NL   
 PROM 1949 / TEL 055-312 12 59 / REG NR 270105021 

07-jan RANG Elnt (R) b.d. / NAAM Ir. G.J. van der  Vlies 85 jaar 
 Hargplein 176 3121 VG SCHIEDAM / NL   
 PROM 1952 / TEL 010-470 59 20 / REG NR 280107547

08-jan RANG Kap (R) b.d. / NAAM Drs. A. de Thouars 89 jaar 
 Port Broclede 12 Scheendijk 3621 VP BREUKELEN / NL    
 PROM 1947 / TEL 034-625 23 76 / REG NR 240108005 
 
10-jan RANG Kol (R) tit b.d. / NAAM M.M. Bakker 88 jaar 
 Waterbospark 124, 2231 JZ RIJNSBURG / NL    
 PROM 1949 / TEL 071-403 00 60 / REG NR 250110013

11-jan RANG Lkol (R) tit b.d. / NAAM Drs. W. Venker 85 jaar 
 De Brandt 4, 7722 PE DALFSEN / NL    
 PROM 1958 / TEL 0529-42 72 02 / REG NR 280111395

13-jan RANG Kap (R) b.d. / NAAM Ir. R. Luten 89 jaar 
 Alteveerselaan 30, 6881 AW VELP / NL 
 PROM 1948 / TEL 026-363 45 90 / REG NR 240113011
 
13-jan RANG Maj (R) b.d / NAAM Mr. H.J.A. Verhoeven 85 jaar 
 Waalbandijk 87, 6669 MD DODEWAARD / NL 
 TEL 048-841 22 07 / REG NR 280113006
  
13-jan RANG Lkol (R) b.d. / NAAM D.T.J. Verhaaren 81 jaar 
 Kauppatori 1 B24, 57130 SAVONLINNA / FIN
 PROM 1948 / TEL +35-840 8116706 / REG NR 320113389

17-jan RANG Lkol b.d. / NAAM J.P. Zwartelé 93 jaar 
 Cartier van Disselstraat 20, 4835 KD BREDA / NL
 PROM 1948 / TEL 076-560 76 85 / REG NR 200117006

18-jan RANG Kap (R) b.d. / NAAM J.M. Turlings 82 jaar 
 Gelrestraat 22 D, 6101 EW ECHT / NL
 TEL 047-548 60 25 / REG NR 310118000

21-jan RANG Lkol b.d. / NAAM Ir. J. Kooijman 90 jaar 
 St.Jorisstraat 20, 5091 SE O-W MIDDELBEERS / NL
 PROM 1949 / TEL 013-514 12 06 / REG NR 230121011

21-jan RANG Kap (R) b.d. / NAAM Mr. W.A. Wagtendonk 89 jaar 
 Zandhuisweg 69 8077  TC HULSHORST / NL 
 PROM 1947 / TEL 0341-45 29 83 / REG NR 240121000  
   
25-jan RANG Maj b.d. / NAAM P.J. Zoetmulder 83 jaar 
 Kranenburghweg 6, 2581 XZ 'S-GRAVENHAGE / NL 
 TEL 070-354 31 29 / REG NR 300125247   
   
27-jan RANG Kap (R) b.d. / NAAM Ir. J.A. Free 88 jaar 
 Richterpad 43, 5554 BJ VALKENSWAARD / NL 
 PROM 1948 / TEL 040-201 67 33 / REG NR 250127052 
 
27-jan RANG Lkol b.d. / NAAM C.J.J. Scheffers 83 jaar 
 Parkflat "De Statenhoed" 12, 7391 GV  TWELLO / NL 
 PROM 1951 / TEL 057-127 56 80 / REG NR 300127000
         
27-jan RANG Elnt (R) b.d. / NAAM Ir. P. Hartog 80 jaar 
 Boeier 01-01, 8242, CB LELYSTAD / NL 
 TEL 032-024 24 18 / REG NR 330127000  
 
28-jan RANG Kap (R) b.d. / NAAM W. Roelofs 88 jaar 
 Bosmanslaan 61, 7091 VX DINXPERLO / NL 
 PROM 1948 / TEL 031-565 48 25 / REG NR 250128104  
    
29-jan RANG Kap b.d. / NAAM L. Sikkema 83 jaar 
 Mergelstraat 33, 8084 CT 'T HARDE / NL 
 TEL 052-565 19 14 / REG NR 300129044  
 
31-jan RANG Kol b.d. / NAAM J. Smit 80 jaar
 Efferen 406, 5403 XN UDEN / NL
 TEL 041-325 48 04 / REG NR 330131346

03-feb RANG Elnt (R) b.d. / NAAM Drs. R.F. Reeling Brouwer 83 jaar
 Pernambucolaan 8, 2051 LX OVERVEEN / NL
 TEL 023-525 01 65 / REG NR 300203000
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80 (+) JARIGEN

17-mrt RANG Kap b.d./ NAAM J.P.E. Kleinekorte 88 jaar
 Walenburgstraat 30 4834 RL BREDA / NL 
 TEL 076-565 20 40 / REG NR 250317090 / PROM 1973

18-mrt RANG Kap (R) b.d. / NAAM J.W.Ph. Wolff 85 jaar
 C. de la Penyaparda 10, 03730 JAVEA (Alicante) 
 SPANJE / TEL +34-966 461509 / REG NR 280318575 
 
20-mrt RANG Kol b.d. / NAAM J. de Haan 88 jaar
 Weth. Jansenlaan 246, 3844 DG HARDERWIJK / NL 
 TEL 0341-267818 / REG NR 250320206

23-mrt RANG Elnt (R) b.d. / NAAM K. Koster 81 jaar
 03700 DENIA Alicante / SPANJE 
 TEL +34-657 86529 / REG NR 320323196  

24-mrt RANG Kap (R) b.d. / NAAM S.M. Velds 80 jaar
 Beukenlaan 116862 HR OOSTERBEEK / NL   
 TEL 026-333 51 32 / REG NR 330324000

27-mrt RANG Bgen b.d. / NAAM Dr. B. Bouman 90 jaar
 Arnhemseweg Bovenweg 33, app 804 AA ZEIST / NL   
 TEL 030-265 82 40 / REG NR 230327013   
 
27-mrt RANG Kap (R) b.d. / NAAM Drs. P. Breukelaar 87 jaar
 Vijverberg 6 1406 TN BUSSUM / NL   
 TEL 035-693 74 74 / REG NR 260327173
    
30-mrt RANG Lkol (R) b.d. / NAAM H.A. Korpel 83 jaar
 Bloemhof 2 B 9791 LA TEN BOER / NL 
 TEL 050-365 13 22 / REG NR 300330078
   
31-mrt RANG Kap b.d. / NAAM J.H. van Weerd 94 jaar
 Medoclaan 30 B 6213 EB MAASTRICHT / NL 
 TEL 043-325 45 39 / REG NR 190331002
    
   
   
    
 

 Personalia
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Na zijn aftreden als voorzitter van de Vereniging Officieren Artillerie op 10 mei 2000 bleef Jaap een actief 

lid. Hij bezocht regelmatig bijeenkomsten, bleef belangstelling tonen voor de toekomst van onze ver-

eniging en zich ervoor inzetten. Op die wijze gaf hij gestalte aan zijn erevoorzitterschap dat hem bij zijn 

aftreden met algemene instemming was verleend ‘als blijk van grote dank en hulde voor het uitzonderlijk 

verdienstelijk werk door hem als ondervoorzitter (sedert 1981) en voorzitter (sedert 1986) der Vereniging 

gedurende negentien jaren verricht’. 

’s Hertogenbosch, 17 september 1930               † Barneveld, 14 september 2012 

Jaap was een markante persoonlijkheid, kwiek, energiek 

en sportief (waar hij terecht trots op was), met gevoel voor 

humor en nadrukkelijk aanwezig met vaak een aanstekelijke 

lach: het toppunt van vitaliteit. Hij volgde de ontwikkelingen 

binnen en buiten Defensie en in het bijzonder de Artillerie op 

de voet en vormde zich een mening over allerlei zaken waar-

door hij midden in het leven bleef staan. Begenadigd spreker 

als hij was, wist hij die mening ook scherp tot uitdrukking te 

brengen en hij ging graag een discussie over willekeurig welk 

onderwerp aan. Ook in zijn artillerieloopbaan gaf Jaap blijk 

van zijn inzet en capaciteiten, zowel bij de luchtdoelartillerie 

als bij de veldartillerie. Dat kwam tot uiting in het uitreiken 

aan hem van de Artillerielegpenning op 28 augustus 1987 

wegens ‘Bevordering van Wapentradities en Motivering per-

soneel’, maar ook in de wijze waarop hij afdelingscomman-

dant was en de ultieme artilleriefunctie binnen ons Wapen 

vervulde: die van Legerkorpsartilleriecommandant. Voor mij 

was Jaap een voorbeeld, een kameraad die je steunde en 

met raad en daad terzijde stond. Iemand die belangstelling 

had voor zijn medemens en betrokken was. We verliezen 

met zijn heengaan een markante en warme persoonlijkheid. 

Juist door de leegte die daardoor is ontstaan, zullen wij hem 

niet vergeten. Wij wensen zijn vrouw, familie en vrienden veel 

sterkte het verlies te dragen. 

Bart Rosengarten, Voorzitter VOA

˜ IN MEMORIAM ˜

JAAP BRÜNING
Brigadegeneraal der Artillerie b.d.

Officier in de orde van Oranje-Nassau

Officer in the Legion of Merit (USA)

Drager van de Medaille van Verdienste in Zilver (Rode Kruis)
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Allerlei

BOEKRECENSIE

In het boek zijn de belevenissen van een voor-

ouder van de schrijver opgetekend: Remi 

Remouchamps, die als vrijwilliger in 1811 en 

1812 met Napoleon Bonaparte meetrok naar 

Moskou met de ‘Grande Armée’. De lotgeval-

len zoals beschreven, zijn deels gebaseerd op 

een aantal brieven van hem aan zijn moeder. 

Hoewel de lotgevallen in het boek voorname-

lijk fictie zijn hebben de historische gebeur-

tenissen die zich voordeden tussen 1810 en 

1812 en binnen welke tijdspanne dit boek zich 

afspeelt, wel degelijk plaatsgevonden. Naast 

de schriftelijke ontboezemingen van Remi 

aan zijn moeder, is het boek tevens gebaseerd 

op verslagen van andere deelnemers aan dit 

verschrikkelijke avontuur.

I 
n het boek worden vooral de belevenissen van een een-

voudige soldaat verteld. Er wordt beschreven wat een 

soldaat ervaart als hij voor de eerste keer kennis maakt 

met het leger anno 1811. Zijn ervaringen die hij ondergaat tijdens 

de lange mars naar het oosten van meer dan tweeduizend kilo-

meter. De voorbereiding vóór en de deelname aan een veldslag. 

Niet verteld door een Generale Stafofficier die hoog en droog 

na afloop van een campagne, zijn deftige ‘memoires’ schrijft 

voor een veelal buitengewoon klein publiek. Meestal gespeend 

van elke vorm van menselijke emoties, omdat zulke ‘memoires’ 

veelal een totaalbeeld van grote afstand trachten te geven van de 

gebeurtenissen. In het boek worden dergelijke memoires, opge-

tekend door een jonge infanterist die onder primitieve omstan-

digheden wordt opgeleid en duizenden kilometers moet lopen 

om het slagveld te bereiken. Dat hij om zijn eten moet sjache-

ren, wil hij niet verhongeren, en moet vechten voor zijn armzalig 

leven. Dat, wanneer hij gewond raakt, merkt dat áls er al enige 

vorm van medische zorg is, deze voornamelijk is voorbehouden 

aan de officieren. Dat ondanks alles, diezelfde soldaat er naar 

streeft dat hij koste wat kost zal overleven. Daarin verschilt Remi 

in 1812 uiteraard niets van zijn kameraden uit 2012. 

Schrijver, als oud-artillerist, heeft getracht zo veel mogelijk artil-

lerie ‘knowhow’ in het boek te verwerken. Dat betreft gegevens 

over de inzet en de organisatie van de artillerie-eenheden die 

met de coalitie optrokken, als wel beschrijvingen over de eigen-

schappen van de in die tijd gebruikte vuurmonden. 

n het boek worden vooral de belevenissen van een een-

Titel:  Tweehonderd jaar later‘
Uitgeverij Gigaboek

Schrijver:  Victor A.C. Remouchamps

Aantal bladzijden 855, geïllustreerd
ISBN 9-7890- 8548- 3366 Prijs 39,95

Het boek is ook via de website te bestellen: 

www.remouchamps.eu

HET BOEK ZAL VANAF MEDIO SEPTEMBER 2012 

BESCHIKBAAR ZIJN EN IS TE BESTELLEN VIA 

DE REGULIERE BOEKHANDEL: 
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ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE

Secretariaat AVA

AVA p/a OTCVust

Postbus 1000, 8084 ZX ’t Harde

Tel: 0525 – 658 925 (S1 14 Afdva)

Fax: 0525 – 657 336

E-mail: artillerieveteraan@gmail.nl 

Website: www.artillerieveteranen.nl

ABN:  59.03.98.741 

t.n.v. Stichting AVA te ‘t Harde

Willem van den Dungen en ik zijn om 06.31 uur op de trein gestapt 

richting Den Haag, dus het was erg vroeg dag. Toen we bij Gouda 

waren kwam de regen in bakken uit de hemel vallen dus we waren 

blij dat we een regenjas aan hadden. Aangekomen in Den Haag 

stonden er al veel veteranen te wachten en om precies 08.15 uur 

kwamen er 2 bussen aangereden waarmee we, na 45 min wach-

ten op laatkomers, richting het ADO stadion zijn gereden. Iedereen 

die deelnam aan het defilé kwam daar naar toe. Daar kwamen we 

nog een artillerist tegen Jan Schouten (Indiëveteraan, 86 jaar). Daar 

aangekomen kregen we een lunchpakket en koffie. 

Om 11.30 uur werd in colonne verband verplaatst naar het Malie-

veld. Bussen aan de linkerkant en wij verplaatsten naar "onder de 

bomen" van waar we ook met de Veteranendag vertrekken. Dan 

afmarcheren met ongeveer 80 veteranen naar ons plekje van de 

route. Wij liepen als laatste groep van alle deelnemers. Wij stonden 

bij het torentje van de minister president vlak voor het Mauritshuis, 

dat ze aan het verbouwen zijn, met onze ruggen tegen een houten 

schutting, dus geen publiek achter ons. Voor ons een groot kan-

toorpand en hierlangs kwamen de parlementariërs aangelopen op 

weg naar de Ridderzaal, dus veel bekenden gezien, en ook vele 

leuke hoedjes. 

Rond 12.00 uur kwamen er ongeveer 70 prima dure auto's langs 

van het corps diplomatique om inzittenden weg te brengen. Daarna 

de hele optocht met de gouden koets. Dan heb je een pauze totdat 

iedereen weer terug verplaatst naar het paleis. Even wat fotootjes 

maken en toiletteren in het kantoorgebouw voor diegene die erg 

moesten. We konden alles goed zien want ze komen vlak langs je, 

ook de paarden met 4-en naast elkaar. Na afloop terug marche-

ren naar het Malieveld. Dan kon je nog terug naar ADO maar wij 

hebben onze jas uit de bus gehaald en zijn terug naar het station 

gelopen. De hele dag is wel afhankelijk van mooi weer want als 

het regent zit je wel de rest van de dag met een nat pak, maar wij 

hadden geluk dus. Al met al een leuke dag, leuk om het een keer 

meegemaakt te hebben. 

ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE WWW.ARTILLERIEVETERANEN.NL

AVA INGETREDEN IN 
ERECOULOIR TIJDENS PRINSJESDAG 

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

Artillerie & VETERANEN ASSOCIATIE

 

TBD 2013      

Artilleriesymposium met veteranenprogramma 

4 mei 2013  

Individuele deelname via AVA aan 

erecouloir op de Dam in Amsterdam 

5 mei 2013

Deelname AVA-detachement aan het 

Bevrijdingsdefilé in Wageningen 

29 juni 2013   

Deelname AVA-detachement aan het

 Veteranendefilé in Den Haag 

17 sep 2013  

individuele deelname via AVA aan erecouloir 

t.g.v. Prinsjesdag te Den Haag 

Ondersteuning bij organisatie van eigen 

afdelings- en regimentsreünies.

PLANNEN AVA 2013 
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Artillerie & REÜNIE ORKEST
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24 NOVEMBER 2001

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

Als U deze rubriek over Uw trompetterkorps leest, gaan we even 

terug in de tijd toen de zomerse dagen nog zonnig en warm 

waren. De volgende optredens zijn gerealiseerd:

Zondagmiddag 15 juli 2012 
Schuttersfeesten in Didam
De plaats Didam staat bekend als schuttersgemeente en telt 

zeven schutterijen en schuttersgilden, die alle op 15 en 16 juli 

schuttersfeest vierden in hun eigen dorp/buurtschap. Op de 

zondagmiddag komen alle schutterijen samen op het gemeen-

teplein voor een vendelhulde aan het gemeentebestuur. Het 

ROA, o.l.v. Bert van Faassen als tambour-maître, ondersteunde 

de Schutterij Wilhelmina tijdens de parade, het bezoeken van de 

bogen, het ophalen van de koningen en de vendelhulde in het 

bejaardenhuis. Vervolgens werd koers gezet richting gemeente-

huis voor het defilé en de gezamenlijke vendelhulde om 16 uur 

van de zeven Didamse schutterijen aan het gemeentebestuur en 

de Didamse bevolking. 

Dinsdagmiddag 14 augustus Herdenking 
capitulatie Japan (einde WO2) in Doorn
De muzikanten van het ROA, met als dirigent Nico van Oud-

heusden, ondersteunden de herdenkingsdienst bij De Basis 

(voorheen BNMO) en buiten bij de vlagceremonie op passende 

muzikale wijze. 

Donderdagmorgen 23 augustus Herdenking 
Jongenskampen in Bronbeek te Arnhem
Enige honderden voormalig geïnterneerden en belangstellenden 

verzamelden zich buiten in de tuin van landgoed Bronbeek bij 

het monument voor de Jongenskampen. Het optreden van het 

ROA o.l.v. Wytse de Vries met koralen en muziekstukken zoals 

de Captives Hymne, Terang Bulan en het Indisch Onze Vader 

werden door de aanwezigen zeer gewaardeerd. 

Weekend 1 en 2 september Bevrijdingsfeest
in omgeving Lens (Frankrijk)
Op uitnodiging van de organisatie die voor de 26e keer het bevrij-

dingsfeest “Le Pas de Calais Liberé” organiseerde, reisde het 

ROA af met een bus van de firma Besselink naar Lens (zuid van 

Lille), een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais. 

Geen tijd voor inkwartieren, wel voor de lunch en ’s-middags 

gelijk twee optredens in de dorpen Bully 

les Mines en Verquigneul. Hier werden 

we ontvangen door de burgemeester. 

Op het marktplein stonden talloze mili-

taire voertuigen opgesteld, waarbij een 

grote groep als geallieerde militairen 

en burgers uit WO2  geklede personen. 

Zondagmorgen nam het ROA deel aan 

de streetparade in Souchez en bracht 

voor het erepodium de Artilleriemars 

en het Artillerielied ten gehore. Na de 

lunch volgde nog een miniconcert waar-

ROA OPTREDENS TWEEDE 
HALFJAAR 2012

Terug in de tijdDidam

Le Pas de Calais Liberé
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AGENDA ROA 2013

bij de bevolking met applaus hun waardering toonden. Naast 

het ROA werd ook door een reünie orkest Italiaanse bergjagers 

en reservistenband uit Engeland opgetreden. De terugreis ging 

met meer file leed gepaard en zo kwamen de meeste ROA-leden 

omstreeks 11.00 uur weer thuis. Het was een aangenaam maar 

vermoeiend weekend geweest. 

Zaterdagmiddag 8 september Streetparade 
Delft en concert bij Legermuseum
Dankzij de medewerking van Bureau Protocol & Ceremonieel 

CLAS en het Depot Ceremoniële Tenuen van het KPU-Bedrijf 

kon het ROA de door U geschonken geklede tenues aanpas-

sen tot ceremoniële tenues en zo o.l.v. tambour-maître Bert van 

Faassen paraderen door de drukbevolkte Delftse binnenstad 

t.g.v. de Taptoe Delft. Na de parade werd als afsluiting een mini-

concert o.l.v. Henk van ’t Veer verzorgd bij het Legermuseum. 

Artillerie & REÜNIE ORKEST

Souchez

Streetparade Delft




