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“HET VADERLANDT GHETROUWE BLIJF ICK TOT IN DEN DOOT”

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

Het bestuur van de Vereniging Officieren Artillerie biedt, mede namens de leden, donateurs en begunstigers 
hartelijke gelukwensen aan bij de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin [Foto AVDD]



S I N T E  B A R B A R A1.2 S I N T E  B A R B A R A

INHOUDSOPGAVE

COLOFON: .............................................................................................................................................................Binnenzijde omslag

FOTO: Hare Majesteit Koningin Beatrix............................................................................................................................................1.1

INHOUDSOPGAVE: ........................................................................................................................................................................1.2

VAN DE REDACTIE: Verslag eindredacteur; Toezending Sinte Barbara bij uitzending ...............................................................................1.3
 
VERENIGINGSNIEUWS: Algemene Ledenvergadering VOA; Van de voorzitter; Personalia; In memoriam .....................................................1.4

NIEUWS VAN HET WAPEN: Samenvoeging COLUA en GGW onder CLAS een feit; International Artillery Symposium 2009: Joint Fires ..............1.8
 
TACTIEK EN TECHNIEK: Werken als Forward Air Controller in Afghanistan III; Nieuwe Bataljons Vuursteun Officier in het Inzetgebied ........1.11
 
GESCHIEDENIS EN TRADITIE: Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging geopend; Amoveren op de Lkol Tonnetkazerne ....1.14

NEDERLANDS ARTILLERIEMUSEUM: Artillerieattenties; Inrichting nieuw paviljoen; Schenkingen; Informatie gezocht (3x) .......................1.17

REÜNIE ORKEST ARTILLERIE TROMPETTERKORPS: Afgelopen optredens ROA; Artillerie jaarconcert 2009; Jubileum ATK 50 .......................1.19

ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE (AVA): Doelstelling AVA; Aanmelden bij de AVA; Activiteiten AVA in 2010 .......................................1.21

ALLERLEI: Artillerie onder de aandacht; Relatieconcert in Amersfoort van FKKLBW; Op mars met muziek (boekbespreking) ....................1.22

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN: Afdelingsbijeenkomsten in januari, februari en maart 2010; Verslagen van de Afdelingen Fryslân, Gelderland, 
’s-Gravenhage / Rotterdam, Oldebroek, Rotterdam, Twente, Utrecht / Noord-Holland, Zuid-West .............................................................1.25 

AFDELINGSBESTUREN: ...............................................................................................................................Achterin, Binnenzijde omslag

Website

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

BIJ DE VOORPLAAT:
Alle afdelingen van de VOA hebben op hun eigen wijze invulling gegeven aan de Barbaraviering ter gelegenheid van de naamdag van 
onze beschermheilige op 4 december jl. Hierbij de afbeelding van Sinte Barbara vervaardigd door Lkol ts b.d. Jan Kooijman ter gelegen-
heid van 325 jaar Korps Veldartillerie in 2002. Deze glas in loodafbeelding hangt nu boven de bar in de officierskantine in Oldebroek.
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VAN DE REDACTIE

Voor u ligt het eerste nummer 
van 2010. Nog niet geheel 
volgens het voornemen deze 
in de eerste of tweede week 
van de oneven maand te ver-
spreiden, maar dit heeft te 
maken met alle perikelen rond 
de feestdagen. Ik hoop dat 
u ook met volle teugen van 
alle goede dingen, maar ook 
van de sneeuw en het ijs hebt 
genoten. 

In dit nummer een terugblik op 
de Barbaravieringen zoals die door de verschillende afdelingen zijn 
gevierd, inclusief enige nieuwe versies van de Barbara-legende. De 
Barbaraviering heeft zelfs de landelijke pers gehaald (Leeuwarder 
Courant) met daarin een Friese vertaling van drie coupletten van 
het artillerielied. Verder begrijp ik dat er enige discussie is ontstaan 
over de beschreven legende en de bijbehorende afbeeldingen. Voor 
diegenen die het paginagrote artikel willen nalezen verwijs ik naar 
de website van deze krant en dan naar de uitgave van 28 november 
2009, pagina 15.

Voorts in deze uitgave aandacht voor het gehouden Internationaal 
Artillerie Symposium in oktober op het OTCVust, waarbij het keyword 
/ buzzword Joint Fires was. Mogelijk in volgende nummers een 
verdieping van deze materie. Verder aandacht voor de Lua, eerst 
een kort bericht over de stand van zaken m.b.t. de samenvoeging 
van het COLUA en de GGW met het voorlopige tijdsplan en bijbe-
horende werkgroepen. Ten tweede een terugblik op de opening van 
de Historische Verzameling Grondgeboden Luchtverdediging in de 
Peel met een oproep om vooral donateur te worden. Mogelijk dat 
we in volgende nummers ruimte reserveren, naast de vaste plaats 
voor het NAM, voor de verdere ontwikkelingen van deze historische 
luchtverdedigings verzameling.

Daarnaast verdere berichtgeving uit het inzetgebied in Afghanistan/
Uruzgan. De ene FACr gaat vanwege einde rotatie, maar de volgende 
BatVSO heeft zich alweer aangemeld.

Nog een opmerking over het gebruik van afkortingen en de Engelse 
taal. De redactie ontving een reactie van een reserve-officier die 

liefhebberij heeft in het spoor. In het vakblad ‘Op de Rails’ kennen 
de spoorwegen eenzelfde probleem met het gebruik van afkortingen 
en vakjargon. Als oplossing werd een bladwijzer met afkortingen en 
verklaringen opgesteld, die jaarlijks of twee-jaarlijks werd bijge-
werkt, mogelijk ook voor ons een idee. Een andere mogelijkheid is 
het weer in ere herstellen van het zogenaamde vuursteunwoorden-
boek dat door de kol b.d. Dorrestijn was opgesteld. Mogelijk dat we 
deze versie moeten updaten en weer uitgeven en/of electronisch 
beschikbaar stellen.

Nieuwe ontwikkelingen voor het verenigingsorgaan Sinte Barbara. In 
het vorige ‘van de eindredacteur’ heb ik aangegeven hierop terug te 
komen. Allereerst de wens van de redactie om vast te houden aan de 
verschijning van zes maal per jaar, ondanks dat dit de nodige werk-
druk (voor redactie en scribenten) met zich meebrengt. Daarnaast 
het voornemen om inhoudelijk meer op het vakgebied in te gaan. 
Enerzijds om een groter potentiaal aan actieve en reserve-officieren 
aan te boren en te interesseren voor ons vakblad en als zodanig 
dan ook lid van onze verening te maken, een wervingsaspect dus. 
Een tweede effect zou kunnen zijn dat door de meer inhoudelijke 
artikelen andere adverteerders geïnteresseerd raken en/of benaderd 
kunnen worden om zo de drukkosten te beperken of de kwaliteit 
van de uitgave te verbeteren in bijvoorbeeld geheel kleurendruk. 
Dit zal zeker niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kunnen 
worden, maar in 2010 zal er een start worden gemaakt. De redactie 
is daarbij wel afhankelijk van de bijdrages van de beide kenniscentra 
van zowel de Veld- als de Luchtdoelartillerie. Volgens de redactie 
zijn er meer dan voldoende ontwikkelingen en interessante aspec-
ten om verder uit te diepen. Voor 2010 is het idee om een tweetal 
uitgaves van Sinte Barbara (het meinummer en het novembernum-
mer) uit te bouwen tot zogenaamde themanummers. Dit zou een 
dikkere uitgave kunnen zijn met meer inhoudelijke artikelen, maar 
daarnaast niet te vergeten alle actuele ontwikkelingen en natuurlijk 
aandacht voor de activiteiten van de verschillende afdelingen. Deze 
nummers kunnen dan ook als presentie-exemplaar gebruikt worden 
voor werving bij diverse gelegenheden en het interesseren van 
adverteerders. Het komende meinummer zal dus de eerste proeve 
van bekwaamheid worden.

Tot zover en nogmaals de allerbeste wensen voor 2010.

Kol Peter Fröling

Toezending Sinte Barbara bij uitzending

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

In het januarinummer van ons 
blad past het mij vooruit te 
kijken naar het nieuwe jaar 
waarin door onze Vereniging 
weer veel activiteiten zullen 
worden ontplooid. Die acti-
viteiten zijn mogelijk door 
de niet aflatende inzet van 
velen in het Bestuur van de 
Vereniging of de Afdelingen of 
in een andere hoedanigheid. 
Een aantal van deze waarlijk 
actief dienenden heeft te ken-

nen gegeven na vele jaren de functie te willen overdragen aan 
een opvolger. Die wens moet uiteraard worden gerespecteerd, hoe 
spijtig hun vertrek ook zal zijn, maar er gevolg aan geven blijkt 
nog niet altijd eenvoudig te zijn: niet ieder lid van onze Vereni-
ging is in staat of bereid een bestuursfunctie te vervullen. Voor 
het voortbestaan van onze Vereniging en om het spoor naar de 
toekomst op te pikken waarover ik u in voorgaande nummers heb 
geïnformeerd, zijn actieve bestuursleden onontbeerlijk. Daarbij is 
het van belang dat ook jongere leden bepaalde functies vervullen 
zodat de het Bestuur van onze Vereniging of een Afdeling een 
goede afspiegeling vormt van de samenstelling van ons leden-
bestand. Ik hoop dat velen van u zich beschikbaar zullen stellen 
om het stokje over te nemen als een bestuurslid daarom verzoekt.

Wat het zojuist genoemde spoor zelf betreft, is al het een en ander 
op gang gekomen. Zo zijn er gesprekken gevoerd met de Cadetten 
Wapenvereniging der Artillerie en de banden zijn aangehaald. Ik 

VERENIGINGSNIEUWS

hecht hier veel waarde aan en verwacht dat dit er onder andere 
toe zal leiden dat de cadetten, als onze toekomstige leden, 
intensiever bij een aantal activiteiten zullen worden betrokken. 
Er is besproken hoe het aspirant-lidmaatschap van de cadetten 
kan worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap tijdens het 
vaktechnische deel van hun opleiding op het OTCVust. Naast het 
intensiveren van de contacten met de cadetten wil ik de samen-
werking met de Artillerie Veteranen Associatie (AVA) noemen. Na 
instemming van de Ledenraad met de intentieverklaring heb ik 
overleg gevoerd met de voorzitter van de AVA over vormen van 
verdere samenwerking. Ik zal de Ledenraad daarover informeren. 
Over de andere actiepunten, initiatieven en nieuwe ideeën zal ik 
graag de meningen van de voorzitters van de Afdelingen horen 
op onze bijeenkomst van 28 januari.
Los van al deze activiteiten wil ik in een vooruitblik de Alge-
mene Ledenvergadering van 21 april noemen, die ik van harte 
bij iedereen aanbeveel, niet in het minst vanwege het interes-
sante programma voor die dag. Later in het jaar zal er weer een 
officiersgala worden georganiseerd, overigens niet alleen voor 
VOA-leden, hoewel de VOA het voortouw neemt, omdat daar nog 
altijd veel behoefte aan blijkt te bestaan. Kortom er staat weer het 
nodige te gebeuren en ik verheug me op een actief verenigingsjaar.

Rest mij om u en de uwen een gelukkig en gezond 2010 te wensen. 
Daarbij richt ik me in het bijzonder tot onze krijgsmakkers die zich 
in den vreemde inzetten voor de verdediging van onze nationale 
belangen en voor de handhaving van de internationale rechtsorde. 

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

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA

Op 21 april 2010 wordt de Algemene Ledenvergadering van de VOA 
gehouden in Den Haag waarbij de afdeling Den Haag die dag mag 
organiseren.

Doordat Den Haag al lang geen kazernes meer kent met gevechtsuit-
rusting is er dit jaar geen static show of demonstratie van materieel. 
Maar een bezoek aan de jaarvergadering in Den Haag is bij uitstek 
een prachtige gelegenheid om de stad te bezoeken waar nationaal 
en internationaal het beleid en de inzet van onze troepen en onze 
krijgsmacht bepaald en geregeld wordt.

U wordt ontvangen in het Provinciehuis door de Commissaris der 
Koningin. De ochtend wordt besteed aan de Algemene Ledenverga-
dering, afgerond door een lunch in het Provinciehuis. Na de lunch 
is er een lezing door de Staatssecretaris van Defensie. Na die lezing 

wordt U per bus vervoerd naar het Binnenhof, alwaar wij een bezoek 
brengen aan de Eerste Kamer. Op het Binnenhof is er een optreden 
van het Fanfare Korps van de Koninklijke Landmacht der Bereden 
Wapenen. Daarna gaan wij naar de Prinses Juliana Kazerne waar de 
dag wordt besloten met “borrel” en diner.

Houd de website van de VOA in de gaten om op de hoogte te 
blijven van de voortschrijdende ontwikkelingen betreffende het 
programma. Uiteindelijk volgt een gedetailleerd programma met 
routebeschrijving in het maartnummer van “Sinte Barbara”. Daarin 
vindt U dan ook een aanmeldingsstrook.

LEG DE DATUM 21 APRIL 2010 AL VAST IN UW AGENDA’S EN KOM 
DIE DAG IN GROTEN GETALE NAAR DEN HAAG!
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PERSONALIA 

80(+) JARIGEN
3 feb  Res elnt b.d. drs. R.F. Reeling Brouwer (prom 1954)  80 jaar 
 Pernambucolaan 8, 2051 LX Overveen

6 feb  Res lkol b.d. dr. A.J.G. Pieters (prom)  83 jaar
 Erlerweg 6, 6314 Unteraegeri, Zwitserland

12 febr Res lkol b.d. dr. mr. T.H.J.J. Tanamal (prom 1948) 85 jaar
 Parkflat J.van Eijcklaan 272, 3723 BK Bilthoven.

14 feb  Kap b.d. F.J.M. van Erp (prom 1948)  86 jaar
 Badhuisweg 125, 2597 JM ’s-Gravenhage

15 feb  Maj b.d. B.A. Schelling (prom)  81 jaar
 v. Vredenburchweg 713, 2284 TJ Rijswijk ZH.

21 feb  Res maj b.d. F.C. Hazekamp (prom 1947) 85 jaar
 Drakenburgerweg 125, 3741 GM Baarn

22 feb Res elnt b.d. J.M.A.M. Knoben 80 jaar
 Villapark 31, 5667 HZ Geldrop

24 feb  Res elnt b.d. W. Rienstra (prom 1947) 84jaar
 Panhuis 21, 6941 BZ Didam

24 feb  Lkol b.d. N.J. Fokker (prom 1948) 86 jaar
 Monnikensteeg 1-19, 6823 AA Arnhem

24 feb  Maj b.d. E.H. Wagenvoort (prom 1952) 80 jaar
 Kanaaldijk 82, 8191 NC Wapenveld

26 feb  Bgen b.d. A.W. Schulte (prom 1952) 80 jaar
 N. Zuilensteinstraat 12-3, 2596 CB ‘s-Gravenhage

29 febr Kol TS b.d. ir. E. Grützmacher (prom 1942) 90 jaar
 Freesiastraat 28, 2651 XM Berkel Rodenrijs

3 mrt  Res kap b.d. B.Bais (prom 1946)  91 jaar
 St.Jorisstraat 66, 5211 HB ’s-Hertogenbosch

4 mrt  Kap b.d. inf N. Hardorff (donateur) (prom 1973) 85 jaar
 Veurnestraat 42, 4826 AE Breda

10 mrt  Res kol b.d. mr. E.G. Boissevain (prom 1947)  86 jaar
 Vonderlaan 9, 7313 AE Apeldoorn

14 mrt  Lkol b.d. P.E. Bouman (prom1942) 90 jaar
 Zorgcentrum Hendrik Kok, kamer 222, De Ziel 86, 9451 CT Rolde.

15 mrt  Genm b.d. J.B.P. Hoebé, 85 jaar
 Stuvesande 60, 4532 MN Terneuzen

15 mrt  Res maj G.L. van Lennep (prom 1954) 80 jaar
 P.C.Hooftstraat 99, 1071 BR Amsterdam

17 mrt Kap b.d. J.P.E. Kleinekorte (prom 1976) 85 jaar
 Walenburgstraat 30, 4834 RL Breda

18 mrt  Res kap b.d. J.W.Ph. Wolff (prom 1953 ) 82 jaar
 C. de la Penyaparda 10, 0370 JAVEA (Alicante), Spanje

20 mrt  Kol b.d. J. de Haan (prom 1948) 85 jaar
 Wilderinkstraat 5-23, 7555 DS Hengelo

26 mrt  Kol b.d. G. van den Ham (prom 1949) 88 jaar
 Zonegge 22.10, 6903 HD Zevenaar

27 mrt  Bgen b.d. dr. B. Bouman (prom 1948) 87 jaar
 Arnhemseweg Bovenweg 33, app 804, 3708 AA Zeist

27 mrt  Res kap b.d. drs. P. Breukelaar (prom 1955) 84 jaar
 Vijverberg 6, 1406 TN Bussum

30 mrt  Res lkol b.d. H.A. Korpel (prom 1954)  80 jaar
 Boterdiep 199, 9714 DZ Groningen

31 mrt  Kap b.d. J.H.van Weerd (prom 1970) 91 jaar
 Medoclaan 30 B, 6213 EB Maastricht

OVERLEDEN

Elnt (R) b.d. A.T. Bielders, 76 jaar, op 4 december 2009

NIEUWE LEDEN

Lkol b.d. J. Koopmans, aangebracht door Lkol b.d. M. De Lussanet 
de la Sablonière

MUTATIES

Bevorderd tot:
Bgen L.J.A. Beulen (lua)
Kolonel R.P. Boer (art)
Luitenant-kolonel  S.A. van Iwaarden (art)
 T. den Dekker (lua)
Majoor E.T. Rosloot (art)
 R.F.D. van der Werf (art)
 M.W.A.K.H van Heynsbergen (art)
Kapitein B.J. H. Beke (art)
 H.J. Heutinck (art)
 W.J. Jansen (lua)
 D.R. Delgado (art)
 R.E. Hoornveld (art)
Eerste-luitenant M.J.C. Daamen (art)
 M.A.A. Norbart (lua)
Tweede-luitenant R.T.R. Sanderink (lua)
 K. Schieven (lua)
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De actieve dienst verlaten:
Luitenant-kolonel H.J.M van Rijssen (art)
 D.A. Wiegersma (art)
Kapitein J.A. Trijp (art)
Eerste-luitenant D.T. Huitema (art)

ONDERSCHEIDINGSTEKEN VOOR LANGDURIGE DIENST ALS OFFICIER

A. Aan de hierna te noemen officieren en reserve-officieren van de  
 Koninklijke Landmacht wordt overeenkomstig het bepaalde  
 bij de Koninklijke besluiten van 19 november 1844  nr. 46  
 en 2 december 1913 nr. 50 met ingang van 6 december 2009  
 het onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier met  
 het cijfer XV toegekend:

Bij het wapen der artillerie:
de majoors
J.H. de Beijer,
drs. E.A. Bieri,
drs. D.J. Broman,
L.W. Heiboer,
F.J. Somogyi,
R.P. Sprokkereef,
W.A.J. van der Valk,
S.S. Volcklandt,
P.P.B.F. Willems;

de eerste-luitenants (R)
N.C.P. de Jong,
ing. R.W.T.H. Philippen
M.M.H. Remmen
R.L.J. Steegman;

B. Voorts wordt aan de hierna te noemen officieren en reserve- 
 officieren van de Koninklijke Landmacht machtiging verleend om  
 het cijfer in het destijds aan hen uitgereikte onderscheidings- 
 teken als volgt te doen verwisselen:

met ingang van 6 december 2009:

1. dat van XXXV in XL:
geen artilleristen

2. dat van XXX in XXXV:
bij het dienstvak van de militair juridische dienst:
kolonel (R)
mr. H.J.M.G.M. van der Meijden (prom 1974);

bij het wapen der artillerie:
luitenant-kolonel
H.J.D.M. Konings,
H.J.M van Rijssen;

3. dat van XXV in XXX:
bij het wapen der artillerie:
luitenant-generaal

R.A.C. Bertholee;
de kolonels
R.P. Boer,
A.H.M. Heeren,
H.A.M. Heesakkers,
R.J.W. Toma;
de luitenant kolonels
H. Boele,
R.P. van Eijsden,
J.P. Jasperse,
J.M.H. Kremer,
A.L.G.M. Schellekens,
H.P. van Zijp;
de majoors
R.H. Burrij,
A.C. Franconi;
de luitenant-kolonels (R)
G. Dijk ,
L.R. van Roijen;
majoor (R)
ing. O.P. Stolp;
kapitein (R)
M.B.M. Ossel;
eerste-luitenant (R)
A.D. Loonstra;

bij het wapen der artillerie:
kolonel
J.G.M. Hoppenrijs
de luitenant-kolonels
G.W. Berkers,
T. van Breda,
drs. E. van Doorn,
P.M. Houdijk
J. Lassche,
T.M. van Lieshout,
G.P. van der Perk,
A. Verburg;
de majoors
R.A.W. Albertema,
J. Govers,
W. Koers;
luitenant-kolonel (R)
ing. C.H. van de Zande;
kapitein (R)
C.J.M. Schrauwen;
de eerste-luitenants (R)
J.C. Boes,
M.C.C.F.M. van Mook,
E. Oosterveld

5. dat van XV in XX:
bij het wapen der artillerie:
de luitenant-kolonels
P.M.A.G.M. Gielen,
P.G.F. Hoefsloot,
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IN MEMORIAM

MR. PIET THIJS VAN HOUT

Erekanonnier van het Wapen der Artillerie
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis

Sneek, 19 april 1938         ’t Harde, 2 oktober 2009

Op vrijdag 2 oktober overleed onze erekanonnier Piet van Hout, burgemeester van de gemeente Elburg van 1983 tot 2001. 
Zijn gezondheid liet al ruim een jaar te wensen over. Daardoor kon hij ook niet meer naar de bijeenkomsten van VOA Olde-
broek komen. Als begunstiger was hij daar regelmatig aanwezig en dat tot wederzijds genoegen. 

Tijdens de Barbaraviering in Oldebroek op 2 december 1993 werd burgemeester Piet van Hout geïnstalleerd als Erekanon-
nier van het Wapen der Artillerie. De Wapentraditieraad Artillerie besloot tot deze benoeming om haar erkentelijkheid en 
waardering te uiten voor de grote betrokkenheid, aandacht en zorg van Piet voor de militaire component in zijn gemeente, 
zowel voor de Lkol Tonnetkazerne, de Legerplaats bij Oldebroek en het Artillerieschietkamp als voor haar bewoners, hoofd-
zakelijk artilleristen van zowel veld- als luchtdoelartillerie. 

Piet voelde zich zeer vereerd met zijn benoeming tot erekanonnier. Als hij in de gelegenheid was kwam hij graag naar de 
Officierscantine LbO voor de VOA-bijeenkomsten. Hij heeft zelfs een keer de Barbara-toespraak gehouden op een Barbara-
viering, opmerkelijk voor iemand die niet in militaire dienst is geweest. 

Wij gedenken Piet van Hout als een integer, sociaal en innemend mens die de achting en het vertrouwen genoot van een ieder. 

Wij wensen zijn echtgenote en dochter veel sterkte toe om dit verlies te dragen. 

Generaal-majoor Ton van Loon
Wapenoudste der Artillerie 

P.G.F.M. Kemna,
E.E. Lobbezoo bc
V.A.P.V. Schreijen;
de majoors
C.J.P. Brouns,
R.A.L.A. van Gorp
P.R. Klop 

J. Wijnman
majoor (R)
J.H. Noordanus;
de eerste-luitenants (R)
H. Paauwe
R. van Steveninck;



S I N T E  B A R B A R A1.8 S I N T E  B A R B A R A

Gaandeweg de tweede helft van 2009 druppelden de berichten door 
over de gevolgen van de economische crisis voor Defensie. Het werd 
duidelijk dat ook Defensie op grote schaal zou moeten bijdragen aan 
de bezuinigingen. En één van die maatregelen betrof het volledig 
integreren en onder één commando brengen van het CoLua en de 
GGW. Belangrijke vraag bij deze integratie was natuurlijk onder welk 
operationeel commando de nieuw op te richten eenheid zou komen 
te hangen. De CDS, die eerder op 4 februari 2009 de Peel al had 
bezocht, kwam op 23 september opnieuw naar de Peel, ditmaal in 
het bijzijn van C-LAS, Lgen Bertholee en C-LSK, Lgen Jansen. De CDS 
kwam zijn besluit kenbaar maken over de ophanging van de nieuwe 
eenheid. Hij deed dit ten overstaan van al het personeel van CoLua 
en GGW samen bijeen in de sporthal. Zijn besluit luidde: Volledige 
integratie van CoLua en GGW tot één eenheid met één commandant, 

één staf en onder Single Service Management van C-LAS. Daarna 
spraken C-LSK en C-LAS om beurten het verzamelde personeel toe. 

Begin december 2009 is het Project Initiatie Document (PID) voor 
de integratie van het CoLua en de GGW vastgesteld. Een vijftal 
werkgroepen gaat studeren naar: de bedrijfsvoering, de operationele 
integratie, de mat-log integratie, de ondersteuning en de organi-
satorische consequenties van de integratie van CoLua.en GGW. De 
uitkomsten van deze studies worden verwerkt in een BeleidsVoor-
nemen (BV) dat 1 juli 2010 gereed moet zijn voor besluitvorming. 
Na vaststelling van het beleidsvoornemen zal C-LAS de opdracht 
krijgen een concept Voorlopig ReorgansiatiePlan (cVRP) te schrijven.

Kol Laurens Jobse

NIEUWS VAN HET WAPEN

SAMENVOEGING COLUA EN GGW ONDER C-LAS EEN FEIT

Van 12 tot 16 oktober 2009 is op de Legerplaats bij Oldebroek 
het jaarlijks terugkerende International Artillery Symposium (IAS) 
gehouden. Het symposium, dat elk jaar een ander thema heeft, 
wordt bezocht door artilleriecommandanten, inspecteurs der artil-
lerie, hoge stafofficieren die een functie hebben in de ontwikkeling 
van doctrine en/of materieel en officieren die participeren in NAVO 
werkgroepen, met name de Artillery Working Group, dat aansluitend 
aan het IAS een vergadering houdt. Bij de NAVO staat samenwerking 
en informatie-uitwisseling tussen lidstaten al sinds de oprichting 
in 1948 centraal

 

Generaal-majoor Ton van Loon bijt de spits af door over zijn ervaringen 
in internationale staven te praten.

INTERNATIONAL ARTILLERY SYMPOSIUM 2009: JOINT FIRES
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Luitenant-generaal Robert Bertholee opent samen met de Ameri-
kaanse brigadegeneraal Ross E. Ridge het symposium door tijdens 
de demonstratie met het kanon 6 Veld de openingsschoten voor hun 
rekening te nemen.

Het symposium werd geopend door de commandant der Landstrijd-
krachten, Luitenant-generaal Rob Bertholee. De eerste lezing werd 
gegeven door Generaal-majoor Ton van Loon, de Wapenoudste van 
de Artillerie. Gastheer was kolonel Peter Fröling, commandant van 
het Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun (OTCVust). Tijdens 
de openingsceremonie heeft 11 Afdeling Rijdende Artillerie een 
demonstratie met het kanon 6 Veld verzorgd.

OPZET VAN HET IAS

Het IAS is oorspronkelijk opgezet als een forum voor artilleriecom-
mandanten uit NAVO-landen om kwesties te bespreken en indien 
nodig opdrachten uit te geven aan de Artillery Working Group om 
problemen praktisch op te lossen, of om studies uit te voeren. Veel 
van deze zaken betreffen natuurlijk interoperabiliteitskwesties, 
zowel doctrinair als materieel, met als doel verbeteringen aan te 
brengen. Het IAS in haar huidige vorm is echter gewijzigd, zoals 
een delegatielid aangaf. Het gastland is nu verantwoordelijk voor 
een thema. Ditmaal was Nederland weer aan de beurt, en nog wel 
vrijwillig ook! Wie de commandant van het OTCVust goed kent weet 
maar al te goed wat zijn stokpaardje is: Joint Fires in een interna-
tionale, operationele omgeving en de ervaringen in Afghanistan. 
Om de deelnemers richtlijnen te geven, tenslotte wordt van de 
deelnemers verwacht dat ze door het geven van presentaties en 
lezingen zelf het programma vullen, werd hen gevraagd om vooral 
aandacht te geven aan de vuursteuncoördinatiemaatregelen, de 

onderlinge afstemming voor Joint Fires c.q. deconflictie, targeting 
en nationale doctrinaire en materiële ontwikkelingen op gebied 
van Joint Fires. 

Voor Nederland heeft commandant OTCVust, kolonel Peter Fröling, 
een presentatie gegeven over Joint Fires.

 

De Blauwe Zaal is voor drie dagen omgezet naar een professionele 
symposiumruimte. Gastheer, kolonel Peter Fröling, is tevens dagvoor-
zitter en bindt de presentaties op elkaar.

JOINT FIRES IS HOT

Joint Fires is op dit moment inderdaad een hot item, zoals ook bleek 
uit de vele presentaties die werden gegeven en de ideeën die werden 
geopperd. De meeste landen hebben inmiddels operationele ervaring 
opgedaan met Joint Fires. Recente operaties in Irak en Afghanistan, 
die in bondgenootschappelijk verband worden uitgevoerd, vergen 
veel van de expeditionaire eenheden als het gaat om de inzet van 
personeel en materieel. Gelukkig zijn er veel fixed wing (vliegtuigen) 
en rotary wing (helikopters) in deze operatiegebieden om de daar 
aanwezige grondtroepen te ondersteunen, omdat de bondgenoten 
nu eenmaal liever vliegtuigen aanbieden dan grondtroepen. Deze 
gelukkige overvloed van luchtsteun moet wel goed gepland en aan-
gestuurd worden. Dit gebeurt vanuit de internationale staven van 
de verschillende gebiedshoofdkwartieren en vanuit de staven van 
de gebiedsverantwoordelijke, nationale battlegroups. Eenmaal toe-
gewezen worden de vliegtuigen of helikopters naar het doel geleid 
door ervaren forward air controllers of fire support teams. Naast de 
luchtsteun is er ook de grondgebonden vuursteun van houwitsers, 
raketsystemen en mortieren. Deze is in principe 24/7 beschikbaar, 
maar natuurlijk vanwege de dracht beperkt. De samenwerking met de 
wapensystemen van de luchtsteun is daarom een logisch gevolg, en 
feitelijk ook niet iets nieuws. Al sinds het ontstaan van het lucht-
wapen zijn gecombineerde aanvallen op grondtroepen door artillerie 
en vliegtuigen uitgevoerd. Maar de recente operaties hebben Joint 
Fires weer als thema op de kaart gezet. Als we zuiver in de leer 
zijn is ook in Joint Fires de integratie met de wapensystemen van 
de zeestrijdkrachten opgenomen, maar deze worden vaak door de 
afstand naar land en het operatiegebied beperkt, behoudens ver-
dragende raketsystemen. Dat Joint Fires in internationaal verband 
extra problemen kan opleveren werd als een uitdaging gezien. Deze 
problemen kunnen deels worden opgelost door de procedures beter 
op elkaar af te stemmen en door internationale samenwerking op 
veel gebieden, zoals opleiding en training. 
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De groepsfoto IAS 2009

SOCIAAL-MILITAIR NETWERKEN

Behalve dat er heel serieus is gesproken over Joint Fires was er ook 
ruimte voor de deelnemers om in een meer ontspannen sfeer met 
elkaar van gedachten te wisselen. Als cultuurhistorisch, verantwoord 

uitstapje wordt onder meer een dagdeel besteed aan een bezoek 
aan Arnhem en omgeving voor een “Battlefield Tour” over operatie 
Market Garden (september 1944). Deze historisch verantwoorde dag 
werd afgesloten met een heerlijke ‘blauwe hap’ in de Kumpulan.  
Tussen de presentaties door waren er ook enkele demonstraties 
gepland. Tijdens de koffiebreaks en de vele ‘leg stretches’ kregen 
de bezoekers van het symposium beslist de ruimte om met elkaar te 
praten. Het IAS werd feestelijk afgesloten in de Officierscantine met 
een onovertroffen diner in een perfecte ambiance, De heer Johan 
Kurk had zoals gewoonlijk meer dan zijn best gedaan om het de 
gasten naar de zin te maken. Op vrijdag vertrokken de artilleriecom-
mandanten, de inspecteurs der artillerie en de hoge stafofficieren 
weer naar huis of naar de volgende vergadering, ditmaal binnen de 
agglomeratie Nederland-België naar Brasschaat waar de Artillery 
Working Group bijeen zou komen. 

Zweden zal in 2010 het volgende symposium organiseren. Als het 
IAS 2010 in oktober of november plaatsvindt, dan raden we de 
Nederlandse delegatie aan om een stevige overjas mee te nemen 
en in het geniep een voorraadje barbarabitter (RD).
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TECHNIEK EN TACTIEK

TACP zou het peloton ondersteunen dat voetpatrouilles zou gaan 
lopen in de ‘green zone’. De andere TACP stond bij het tweede 
peloton op een zogenaamde overwatch-postitie (of vuurbasis). Bij 
vijand-contact zou ik gelijk kunnen ondersteunen met accurate 
coördinaten, situatie-meldingen, en uiteraard de inzet van mor-
tieren, artillerie, en luchtsteun. De TACP in de vuurbasis hield zich 
bezig met het ‘hogere net’, het opvangen van luchtsteun (en een 
situatie update geven), het beveiligen van hun eigen vuurbasis (en 
de vuursteunplanning ervoor), en ons ondersteunen met mogelijke 
vuren, mochten we in hun sector terecht komen.
Onze taak was simpel: ondersteun het peloton in de greenzone met 
vuursteun en luchtsteun.

DE UITVOERING

Ons peloton zou een quala (Afghaans huis) gaan innemen aan 
de rand van de green zone. Bij aankomst bleek een oude bazaar 
de plek bij uitstek te zijn. Hij was wat lastig te beveiligen, zeker 
vanwege de naderingsmogelijkheden van de vijand. Toen we een-
maal via afluisterapparatuur te horen kregen dat we ‘dood zouden 
gaan’ als we er zouden gaan zitten, was de knoop snel doorgehakt: 
ze vinden het niet fijn dat we ze zo dicht op de huid zitten, hier 
moeten we dus zijn.

Toen de zogenaamde ‘COP’ (combat outpost) was ingericht begon-
nen we al snel met patrouilles lopen. We hebben elke patrouille 
ondersteund, behalve de ‘perimeter’-patrouilles, die niet verder dan 
1 kilometer van onze COP verwijderd waren. Bij de overige patrouil-
les liep de laser-operator (tevens gekwalificeerd waarnemer) of ik 
mee. Een pittig schema, want als er een lid van de TACP loopt, is 
de ander wakker om alles nauwgezet te volgen. Gelukkig duurde 
de actie maar drie dagen, dus is het met wat minder slaap prima 
uit te houden.

Patrouille in de green zone

De laatste maand zit erop, de spullen zijn allemaal overgedragen 
aan mijn opvolger, en we kunnen terugkijken op een veilige, 
‘rustige’ uitzending. Dat geeft tijd en ruimte om een actie die wij 
ondersteund hebben onder de loep te nemen.

De actie waarover ik het heb vond plaats in de Baluchi-vallei. Een 
beruchte vallei waar in het verleden grote acties gepleegd zijn, 
maar waar we nog steeds moeite hebben om permanent voet aan 
de grond te krijgen. De zuidelijke rand van de ‘Baluchi’ ligt 22 ki-
lometer noord van Tarin Kowt. De vallei loopt grofweg noord-zuid 
en is 15 kilometer lang. De meest noordelijke punt buigt af richting 
het oosten en mondt uit in de Chora-vallei. Ook daar hebben in 
het verleden grote gevechten plaatsgevonden. De Baluchi is van 
groot belang voor ons optreden omdat het een verbinding is tussen 
twee gebieden die wij ‘onder controle’ hebben. De ‘Derafshan’ in het 
zuiden en het eerder genoemde ‘Chora’ in het noorden. De afgelopen 
periode zaten de mariniers in de Derafshan en de Luchtmobiele A-
cie in Chora. De actie werd ingeluid vanaf Chora, wij stonden onder 
bevel van de luchtmobiele compagnie.

VERPLAATSING

Bij ‘first light’ vindt de verplaatsing van twee luchtmobiele pelotons 
naar ‘Mashal’ (Australische patrouillebasis) plaats. Bij die twee 
pelotons bevindt zich in Afghanistan standaard (per peloton) een 
genie-groep (‘de golfjes’). De genisten zijn experts in het opruimen 
van de zogenaamde ‘bermbommen’. Ook bij voetpatrouilles worden ze 
steeds belangrijker, want de dreiging in de dichtbegroeide dorpjes 
(‘green zone’) is zeer hoog, zeker in de Baluchi. Daar vinden op 
regelmatige basis aanvallen op voetpatrouilles plaats, voorname-
lijk door middel van explosieven. Die explosieven worden vaak 
‘radio-controlled’ afgezet. Oftewel: ze gebruiken een mobieltje, een 
elektronische deurbel, een autoalarm of elk ander apparaat dat kan 
zenden en ontvangen, om het explosief in te leiden. Vervolgens 
kijken ze naar de route die we lopen, en leggen ze de IED op een 
kanaliserend deel van de route. De golfjes hebben goed inzicht in het 
terrein en herkennen vaak oneffenheden in het terrein. Vervolgens 
komt hun geavanceerde materiaal om de hoek kijken, en proberen ze 
het explosief op te blazen, of op te ruimen met behulp van de EOD.

VUURSTEUN

Tijdens deze operatie was er een luxe positie op het gebied van de 
vuursteun. Er stonden maar liefst twee TACP’n ter beschikking voor 
deze opdracht. Naast de twee TACP’n waren er twee Nederlandse 
mortierstukken ter beschikking, en de Australiërs hadden nog twee 
stukken op ‘Mashal’ staan. Bovendien viel de zuidelijke rand van 
ons gebied van verantwoordelijkheid binnen de maximale afstand 
van de pantserhouwitser.
De taakverdeling tussen de twee TACP’n was snel gemaakt. Mijn 

WERKEN ALS FORWARD AIR CONTROLLER IN AFGHANISTAN III
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afgelopen jaar niet gelukt is in dit gebied. Elk van hen zegt het 
gehad te hebben met de Taliban, maar ze zijn allemaal bang om op 
te staan vanwege het schrikbewind dat ze voeren. Een COP dicht 
bij de green zone heeft ze er toe bewogen toch langs te komen, 
omdat de Taliban hen niet naar ons toe zien komen. Als de Taliban 
erachter komt dat ze in contact staan met ISAF-troepen, worden 
ze op de meest afschrikwekkende manieren gedwongen dat nooit 
meer te doen.

EINDE UITZENDING

Lgen Bertholee op bezoek bij ondergetekende

Het einde van de uitzending komt snel in zicht. Alles is geregeld 
voor de terugreis, we wachten nu alleen nog op het vliegtuig dat 
ons terug brengt naar Nederland. Het was over het algemeen rustig 
in het gebied. Voor ons minder interessant, maar des te beter, want 
op het moment dat wij ons werk moeten doen, betekent dit dat er 
infanteristen zwaar aan het vechten zijn en daarvoor zitten we hier 
natuurlijk niet. Ik hoop dat u met aandacht mijn verslagen gelezen 
heeft, en wellicht tot snel in Nederland.

Elnt Dennis

Tijdens de eerste nachtpatrouille die we gelopen hebben, was een 
van de deelopdrachten het in kaart brengen van een rivier-crossing 
voor een patrouille voor de komende dag. Aangezien de patrouil-
lecommandant slecht zicht met zijn nachtzichtapparatuur had, 
hebben we na overleg een aantal lichtgranaten af laten vuren. 
Verder hebben wij tijdens een dagpatrouille nog kort steun gehad 
van de Amerikaanse Kiowa’s. Deze waren helaas snel weg, vanwege 
een andere opdracht, het begeleiden van een medevac (medical 
evacuation). Het heeft wel direct effect. De vijand is bang voor 
helikopters, en dat laten ze weten via hun communicatie-middelen. 
Vaak houden ze zich dan schuil.

Tijdens de eerste dag werd het maar weer eens duidelijk dat de 
vijand onze aanwezigheid niet op prijs stelt. Een 107mm raket werd 
van dichtbij op onze COP afgevuurd. Hij landde ongeveer 30 meter 
voor één van de posten die we hadden uitgebracht. Geen gewonden, 
mede door een boomgaard die de meeste scherven absorbeerde. 
Verder zijn er in ons gebied nog twee IED’s gevonden. Een van die 
twee lag in de green zone. Het was een zogenaamde ‘daisy-chain’. 
Een zevental granaten met slagsnoer ertussen. De tussenruimtes 
tussen de granaten moeten zorgen voor een gespreid effect, zodat 
er veel gewonden aan onze zijde ontstaan. Gelukkig is ook deze 
IED op de juiste manier gevonden.
Naast IED’s en indirect vuur hebben we tijdens deze actie nog een 
kleine wapenopslag gevonden.

EFFECT BEREIKT

Deze hele operatie was een succes. Niet alleen omdat we geen 
gewonden (of erger) hebben gehad, maar voornamelijk omdat de 
bevolking van het gebied naar ons is toe gekomen. Via allerlei 
middelen hebben we geprobeerd de bevolking te ‘lokken’ en uit te 
nodigen voor een praatje (een ‘shura’). De middelen die daarvoor 
gebruikt worden zijn ‘PSE’ (‘Psyops Support Element, door middel 
van luidsprekers en ‘flyers’ wordt de bevolking uitgenodigd) en 
PRT (provincial reconstruction team). Uiteindelijk hebben we maar 
liefst 32 mannen in onze COP mogen ontvangen. Iets wat in het 

In Afghanistan werken wij met grondgebonden vuursteun- en 
luchtsteunmiddelen zoals de Panzerhaubitze 155mm, mortieren 
81mm, gevechtsvliegtuigen en gevechtshelikopters. Voor lucht-
steunmiddelen als de F-16, F-15, A-10, HARRIER’s, Apaches, US 
KIOWA’s en vele meer, vallen wij regelmatig terug op ISAF en 
Regional Command-South. Met hen overleggen wij de beschik-
baarheid en inzet. Over het algemeen worden we op regelmatige 
basis gesteund door eigen Apaches en Amerikaanse helicopters. 
De inzet van gevechtsvliegtuigen is in de laatste periode enigszins 
teruggelopen. Dit heeft te maken met de COM-ISAF directieven, 
hierin stelt de commandant van alle ISAF-eenheden dat inzet 
van zware middelen weloverwogen en terughoudend dient te 
geschieden. Hierbij geniet het voorkomen van burgerslachtoffers 
en het verwoesten van harde infrastructuur (collateral damage = 

Sinds maart 2008 ben ik als kapitein VSO (vuursteunofficier) 
werkzaam bij de staf van het 13de Infanterie bataljon luchtmo-
biel in Assen. Na een intensieve opwerkperiode zit ik momenteel 
in Tarin Kowt, Afghanistan. Als lid van de Battle Group (BG) 11 
vallen wij onder de TFU (Task Force Uruzgan). Ook hier vervul ik 
mijn taak als BG VSO en neem tijdelijk ook de functie van CHIEF 
JOINT FIRES waar. Mijn taken zijn zeer uiteenlopend en uiter-
aard gericht op de vuursteun van zowel de Nederlandse alsook 
de Australische battle groups.

In mijn werk word ik bijgestaan door een collega sergeant die 
naast zijn functie van VSO-toegevoegd ook mijn mortierspecialist 
is. Samen werken wij aan de planning, inzet, deconflictie en 
verantwoording van het gebruik van vuursteunmiddelen.

NIEUWE BATALJONS VUURSTEUN OFFICIER (BATVSO) IN HET INZETGEBIED
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nevenschade) de hoogste prioriteit. De operatie in Afghanistan is 
een COunter INsurgency (COIN), waarbij de insurgent verscholen 
zit onder de plaatselijke bevolking. Het onderkennen en identifi-
ceren wordt hierdoor enorm lastig. Tot 2008 gingen Nederlandse 
Battle Groups geregeld gevechtscontact met de insurgents aan. 
Dit resulteerde regelmatig in gevechten waarbij de inzet en de 
effecten van vuursteun de beslissende factor waren. De hoeveel-
heid insurgents werd hierdoor weliswaar gereduceerd, maar het 
indirect gevolg van de gevechten had een negatieve invloed 
op de positie van de Nederlandse eenheden en het draagvlak 
onder de lokale bevolking. Door de Nederlandse eenheden anno 
2009 nog meer te laten concentreren op het zoeken naar sterke 
vertegenwoordigers van stammen, volks- en dorpsoudsten in de 
vele gebieden, poogt men een beter beeld en begrip te krijgen 
van de complexe structuur en systematiek van de Afghaanse 
cultuur en bevolking. 

Hierbij is het Provinciaal Reconstructie Team toonaangevend 
en proberen zij en de Battle Group de insurgents te verslaan 
door de bevolking te overtuigen van een beter bestaan middels 
ontwikkelingsprojecten, scholing, het installeren en steunen 
van fatsoenlijk en betrouwbaar lokaal en interlokaal bestuur en 
tenslotte het streven naar het kweken van vertrouwen dat de 
Afghanen in staat zijn zichzelf te organiseren en te regeren. Dit 
gebeurde al vanaf het begin van de missies in Uruzgan in 2006, 
maar krijgt als gevolg van een verbeterde veiligheidssituatie een 
nieuwe en betere impuls.

Terug naar mijn rol. Als Vuursteunofficier zowel binnen de Battle 
Group alsook het TFU, ben ik verantwoordelijk voor de imple-
mentatie, coördinatie en inzet van vuursteunmiddelen. Om dit 
mogelijk te maken heeft mijn sectie een PLANS (geplande ac-
ties) en een CURRENT (lopende acties) cel. Bij de PLANS worden 
operaties weken van tevoren gepland en gecoördineerd binnen 
een staf besluitvormingsproces. De CURRENT is verantwoordelijk 
voor het volgen van acties van eenheden die te velde hun taak 
uitvoeren en het reageren op situaties die voorvallen. Bij ieder 
voorval wordt de volledige vuursteunsectie bij elkaar geroepen 
in de OPS (zenuwcentrum) en onderneemt na beraad en besluit 
de nodige acties. Deze kunnen variëren van advies aan een 
grondcommandant over de beschikbaarheid, effectieve dracht en 
uitwerking van verschillende vuursteunmiddelen, tot daadwerke-
lijke inzet van gevechtssteun tijdens soms meerdere tegelijkertijd 
voorgevallen gevechtssituaties. Om dit alles mogelijk te maken 
is naast een team van specialisten en ervaren kaderleden veel 
aandacht nodig voor deconflictie.

In de afgelopen jaren is het Afghaanse luchtruim verzadigd 
geraakt met onbemande verkenningsvliegtuigen, helikopters en 
vliegtuigen. Ook de burgerluchtvaart begint zich te ontwikkelen 
en we zien daarom ook steeds vaker vliegtuigen op de lan-
dingsbaan van Tarin Kowt aan de grond komen. Grondgebonden 
vuursteunmiddelen maken gebruik van exact hetzelfde luchtruim, 
waardoor de ballistische banen een collisie gevaar vormen in de 
lucht en de gegenereerde effecten op de grond de eigen troepen 
niet mogen beïnvloeden. Deze complexe omgeving vraagt om 
nauwgezette planning, timing, communicatie en uitvoering. 

Hierbij worden luchtruimgebruikers gedeconflicteerd door hen 
op verschillende hoogtes weg te hangen, lateraal een omweg te 
laten volgen of door tijdsintervallen in te stellen. 

Dit alles met als doel het voorkomen van hinder tijdens simultane 
en geconcentreerde inzet van alle gevechtssteunmiddelen en het 
genereren van maximaal effect door de combinatie en implemen-
tatie van deze binnen de manoeuvre. Hiertoe heb ik tot mijn 
beschikking een verzameling maatregelen, waaronder Restricted 
Operation Zones, HOTWALLs, No Fire Areas, Restricted Fire Areas 
en vele andere. Zij maken het arrangeren en coördineren van het 
luchtruim mogelijk en voorkomen mede daardoor ‘Blue on Blue’ 
(eigen vuur op eigen troepen).

Ik hoop met dit artikel uw beeld van de situatie en werkzaamhe-
den van de Vuursteunofficier in Afghanistan te hebben vergroot. 

Kapitein Dominik 
VSO BG-11 Regiment Stoottroepen Prins Bernard

Vrolijk vlaggen

Klassieke 
Nederlandse vlaggen

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

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

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

Nederlandse vlaggen en wimpels met de marine blauwe baan.

Onderscheidende kenmerken:

Marine blauw

Nederlandse vl
arin

Vrolijk vlaggen

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

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

Nederlandse vlaggen
Materiaal: Spunpolyester, een 100% geweven polyester 

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

extra sterk.

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

kapnaden met garen in de kleur van de baan en dubbelnaalds 

gezoomd.

Afmetingen zijn verkrijgbaar in een marineblauwe uitvoering: 

een donkere blauwe baan onderin.

Informeer bij onze verkoopafdeling voor meer informatie of bestel via 

www.vrolijk.nl

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

scheepsvlaggendoek, 155 gr./m2. 

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

kapnaden met garen in de kleur van de baan en dubbelnaalds 

gezoomd.

Compleet met ophanggarnituur (houten stok met knopjes, voorzien 

van ophangkoord).

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

Verkrijgbare afmetingen
Artikelcode Formaat Prijs in Euro incl. BTW

121112020 20 x 30 cm. 4,75

121112030 30 x 45 cm. 5,35

121112050 50 x 75 cm. 7,15

121112070 70 x 100 cm. 11,90

121112080 80 x 120 cm. 15,20

121112100 100 x 150 cm. 16,65

121112120 120 x 180 cm. 22,30

121112150 150 x 225 cm. 40,45

121112200 200 x 300 cm. 58,30

121112225 225 x 350 cm. 90,45

121112300 300 x 450 cm. 142,80

Verkrijgbare afmetingen
Artikelcode Lengte Prijs in Euro incl. BTW

121106250MB 30 x 250 cm. 25,60

121106300MB 30 x 300 cm. 27,40

121106350MB 30 x 350 cm. 32,15

121106500MB 30 x 500 cm. 46,40
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GESCHIEDENIS EN TRADITIE

Op woensdag 21 oktober 2009 is op de luchtmachtbasis “De Peel” 
de HVGLVD geopend. De opening werd verricht door C-GGW, Kolonel 
Peter Wijninga en C-CoLua, Kolonel Laurens Jobse in het bijzijn van 
genodigden, onder wie vele oud-commandanten, (oud)-medewerkers en 
donateurs van de Stichting HVGLVD. Ook waren de vertegenwoordigers 
van de huidige parate luchtverdedigingseenheden aanwezig en uiter-
aard medewerkers van die diensten die de inrichting van de expositie 
mogelijk hebben gemaakt.

Beide commandanten in afwachting van de officiële toespraak

De voorzitter van de Stichting, Lkol b.d. Arie Oskam gaf na een korte 
inleiding het woord aan achtereenvolgens C-GGW en C-CoLua. Beide 
commandanten waren verheugd en vereerd om deze HV te mogen 
openen. Kolonel Jobse had echter ook nog een verrassing in petto voor 
één van de vrijwilligers, te weten Melle de Vries. Hij werd naar voren 
geroepen en uitgebreid in het zonnetje gezet voor bewezen diensten 
in de afgelopen 11 jaar. Als dank werd een oorkonde, een replica van 
een schilderij, waarop afgebeeld een Vickers 7,5 cm TL in stelling, en 
een stoffelijk blijk van waardering overhandigd. Dit alles onder het 
goedkeurend oog van zijn, voor hem onverwacht aanwezige, echtgenote. 

Melle de Vries in het zonnetje gezet

Hierna werd overgegaan tot de openingshandeling, waarbij beide com-
mandanten het gordijn voor de entree verwijderden. Deze entree bestaat 
uit de deuren van de voormalige Hojelkazerne die, deels geopend, uit-
zicht bieden op het ereblijk van de vestingartillerie. De vestingartillerie 
leverde de eerste luchtdoelartilleristen.

De HVGLVD is een samenvoeging van de voormalige HVLUA (dependance 
van het NAM) en de Traditiekamer van de GGW. Na de zomervakantie  

HISTORISCHE VERZAMELING GRONDGEBONDEN LUCHTVERDEDIGING (HVGLVD) GEOPEND.

De opening is een feit

in 2007 werd de HVLUA te Ede gesloten voor bezoekers en werd een 
aanvang gemaakt met het inpakken van de collectie voor de verhuizing 
naar de luchtmachtbasis “De Peel”. Vooraf waren er besprekingen geweest 
en verkenningen uitgevoerd om dit tot stand te brengen. De GGW had 
op de Luchtmachtbasis De Peel een traditiekamer in de voormalige 
watertoren. Het idee om een gezamenlijke Historische Verzameling 
in te richten werd het begin van een lange periode van organiseren, 
inpassen en realiseren. Uiteindelijk werd de nieuwe HVGLVD ingericht 
in een tweetal loodsen en een buitenlocatie. De kantoren, het docu-
mentatie informatiecentrum, de opslag en de onderhoudsruimte zijn 
ondergebracht in een derde loods. Deze loodsen moesten hiervoor wel 
een uitgebreide schoonmaak en facelift ondergaan, die door de vrijwil-
ligers grotendeels in zelfwerkzaamheid is uitgevoerd.

De nieuwe naam voor de expositie werd min of meer vanzelfsprekend 
HVGLVD, Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging. Om 
dit samengaan te formaliseren, werd de “Stichting HVGLVD” opgericht. 
De “nieuwe”collectie geeft een uitstekend beeld van de ontwikkelingsge-
schiedenis van de grondgebonden luchtverdediging. De collectie bestaat 
uit een verscheidenheid aan LUA en GGW materieel, zoals wapensy-
stemen, radarapparatuur, simulatoren, voertuigen. Dit alles aangevuld 
met vitrines, fotopanelen en informatiezuilen die voorzien zijn van 
touchscreens, waarmee uitgebreide informatie over het tentoongestelde 
zichtbaar kan worden gemaakt. In de ontvangsthal zijn voor de bezoekers 
een aantal computers met een Informatie Zoek Systeem (IZS) geplaatst. 

De HVGLVD is elke woensdag en donderdag geopend van 10.00 tot 15.00 
uur. Tijdens feestdagen en van Kerst tot en met de eerste week van het 
nieuwe jaar is de expositie gesloten. De toegang is gratis. In verband 
met de toegangsregeling tot de LMB “De Peel” dienen bezoekers zich 
te melden bij het Basis Informatie Centrum (BIC) bij de ingang. De 
opening van de expositie betekent niet dat de werkzaamheden hiermee 
zijn beëindigd. Er moet nog veel worden gedaan om de expositie uit 
te breiden en te vervolmaken. De vrijwilligers zullen hieraan nog vele 
uren moeten besteden. Uitbreiding van de groep vrijwilligers is dan 
ook een pure noodzaak.

Voor verdere informatie kan de website van het museum (www.lucht-
doelartillerie.nl/museum) worden geraadpleegd
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HISTORISCHE VERZAMELING
GRONDGEBONDEN LUCHTVERDEDIGING

AANMELDING ALS DONATEUR

Ondergetekende:

Naam …………………………………………….....................……………………….………………………………… 
Adres ……………………………………….....................………………....................………………………………… 
Postcode/woonplaats ……………………………………………………..................…………………………………… 

steunt de Stichting Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging op de volgende wijze:

- met een eenmalige gift van ! …..…...…,….... 
- met een periodieke gift van ! …..…...…,….... per  maand/jaar
- op andere wijze, namelijk ……………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………....…………………………………………

……………………………………………………....  ……………………………………………………....
(Datum)        (Plaats)

………………………………....……
(Handtekening)

Het ingevulde en ondertekende formulier graag sturen naar het in de voettekst vermelde adres.

Deze strook afscheuren en behouden voor uw eigen administratie:

Ik heb mij aangemeld als donateur 
van de Stichting Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging

en heb toegezegd een
EENMALIGE / PERIODIEKE  (per MAAND / JAAR)  gift van ! …..…...…,….... 

over te maken naar
ING 5244286 t.n.v. STG HIST VERZ LUCHTVERD  te VREDEPEEL

Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging
Luchtmachtbasis De Peel, Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel

MPC 88 A, Postbus 5034, 5800 GA Venray
Tel (0493)-592090, E-mail: hvglvd@mindef.nl, www.luchtdoelartillerie.nl/museum

ING 5244286, K.v.K. 14101034
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Degenen die het afgelopen jaar een bezoek hebben gebracht aan de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne hebben kunnen constateren dat er weer 
twee gebouwen zijn verdwenen die er ca. 60 jaar geleden zijn gebouwd bij de ingebruikneming van de Legerplaats ’t Harde. Dit is gebeurd in 
het kader van het compenseren van “bouwvolume” als gevolg van de nieuwbouw op de kazerne. 

Einde officiershotel LTK

Aan de overzijde van de weg tegenover de huidige hoofdpoort (vroeger de achterpoort) is het Officiershotel gesloopt. In dit gebouw waren in al 
die jaren vele officieren gehuisvest en zijn er feesten georganiseerd waarover ongetwijfeld nog amusante verhalen zijn te vertellen. 

Een kale vlakte naast het huidige KEK-gebouw markeert de plaats van het oude Bureelgebouw dat ook ten prooi is gevallen aan de slopershamer. 
In dit gebouw, dat uitkeek op “de grote appelplaats” en de hoofdpoort, waren alle staven van de eenheden gehuisvest.
Ook de hoofdpoort is inmiddels verdwenen en heeft plaats gemaakt voor de manege van het Korps Rijdende Artillerie. 

Einde van het stafgebouw van de LTK

Heeft U nog foto’s van de kazerne van vroeger of verhalen uit die tijd, schroomt U dan niet deze beschikbaar te stellen aan het Artilleriedocu-
mentatiecentrum van het NAM.

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

AMOVEREN OP DE LKOL TONNETKAZERNE
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Nederlands Artillerie Museum
Eperweg 149
8084 HE ‘t Harde, 
tel. 0525-657310
fax 0525-657311.

Website www.nederlandsartilleriemuseum.nl 

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

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

NEDERLANDS ARTILLERIE MUSEUM

N E D E R L A N D S

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

ARTILLERIE ATTENTIES

NEDERLANDS ARTILLERIE MUSEUM       WWW.NEDERLANDSARTILLERIEMUSEUM.NL 

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

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

Reeds enige jaren attendeer ik U op de stand van zaken over de 
expositie Nederlandse Artillerie van 1950 tot heden, die onderge-
bracht gaat worden in gebouw 215 (het “oude lesgebouw”) op de 
legerplaats bij Oldebroek. In het afgelopen jaar is de inrichting 
voortvarend uitgevoerd onder leiding van lkol art b.d. Peter Otten. 
Tijdens de afgelopen Open Monumentendag hebben de begunstigers 
van het NAM reeds persoonlijk kunnen constateren dat er inmiddels 
iets te zien is. Op verzoek kunt U daar ook zelf een blik werpen op de 
expositie die daar “groeit” aan de zijde van de Officierscantine. Aan 

de andere zijde van het gebouw wordt verbouwing met eigen middelen 
uitgevoerd door en o.l.v. kol art b.d. Jan Hemmes. In 2010 is het 
streven de bezoekers van het NAM daar weer te kunnen ontvangen. 
U blijft overigens van harte welkom Uw eigen expertise, ervaringen  
en adviezen aan te bieden om deze expositie vorm te geven. U kent 
ons adres en anders even bellen met 0525-657310.

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

INRICHTING NIEUW PAVILJOEN
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SCHENKINGEN     

- Dhr. W. van Soest: twee luchtfoto’s van de legerplaats bij Oldebroek
- Lkol art b.d. Den Boer: een afvuurkoord M114 155 mm HW, een  
 sticker SROA, een kaarthoekmeter ALRO, een stempel 14 Afdva en  
 drie wandtegels /schildjes
- Dhr. R.M. Levison: diverse foto’s Honest John

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.

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

- Lkol (R) art b.d. P.J. Antonissen: een foto/pamflet: ‘Juliana &  
 Princesses’ uit WO2
- Mw. Klerx: twee dozen met boeken en voorschriften
- Dhr. H. C. de Bruijn: een fotoboek van elnt art B.H. Potjer (promotie  
 1921), 8 losse foto’s en 2 menukaarten
- Dhr. R. Nieuwpoort: een borstzakhanger 11 Afdra
- Mw. B. Versteeg –Kelder: een bordje SROA Reünie 9 juni 1995 en  
 een bierpul Barbara Ssvbt Breda, 24 april 1988
- Mw. Van der Sluis: een model vuurmond op affuit (anno 1823) met  
 voorwagen/munitiekist (65 jaar geleden door schenker gekocht op  
 een rommelmarkt)
- Lkol inf b.d. D.J.C. Beijer: een vijftiental diverse munitiebuizen 

INFORMATIE GEZOCHT 1 INFORMATIE GEZOCHT 3

Officier der artillerie 

Artilleristen met het in de richting brengen van een Lance raket

INFORMATIE GEZOCHT 2

Barbarakruid: Nog geen informatie verkregen
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Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps 

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

REÜNIE ORKEST ARTILLERIE TROMPETTERKORPS

VAANDELUITREIKING AAN DE SCHUTTERIJ VAN ’S-HERTOGENBOSCH
 
Het ROA was aanwezig op de Citadel van ’s-Hertogenbosch op 10 
oktober. De Citadel in ‘s-Hertogenbosch is gelegen aan de Citadel-
laan, op loopafstand van de binnenstad. De citadel was een fort 
met daarbij vijf punten in het bastion. De aanleg werd kort na de 
inname van de stad in 1629 gestart. Het fort kreeg de naam Fort 
Willem Maria, namen van twee van de kinderen van prins Frederik 
Hendrik van Oranje, die de stad had veroverd op de Spanjaarden. 
Tijdens de ceremonie waren de leden van het ROA voor het eerst 
gekleed in het geklede tenue met kwartiermuts. Nogmaals hartelijk 
dank aan degenen die indertijd hun oude geklede tenue hebben 
geschonken aan het ROA. De kleermaker uit Baarn heeft er nog 
slapeloze nachten van hoe hij die passend moest maken voor “die 
forse knapen”(onze muzikanten). Mocht U nog steeds uw oude 
uniform in de kast hebben hangen en er nu een passende bestem-
ming voor zoeken, dan is het ROA zeker een goede keus. Er lopen 
nog steeds leden rond zonder passend tenue. (Inleveren bij het 
NAM of in de Officierscantine op de LbO is mogelijk evenals een 
telefoontje of e-mail om het uniform op te halen.) 

AFGELOPEN OPTREDENS ROA 

Op deze unieke locatie is niet alleen het onderkomen van de 
“Halve Compagnie Artillerie der Dienstdoende Schutterij van 
’s-Hertogenbosch 1813-1907” maar ook het Brabant Historisch 
Informatie Centrum gevestigd. 

Op deze dag werd namens het gemeentebestuur van Den Bosch 
een replica van het vaandel uitgereikt dat door de Prins van 
Oranje, de latere koning Willem II, aan de Schutterij van ’s-
Hertogenbosch werd geschonken als dank voor hun verdiensten 
tijdens de Tiendaagse Veldtocht (1831). Speciaal voor deze gele-
genheid werd door het ROA de “Mars van de Bossche Schutterij” 
ten gehore gebracht. Met enig ongerief van regenbuien werden 
ook muzikale bijdragen geleverd door de Herrevarda Pipes & Drums 
uit Herewaarden en de Stadspijpers van den Bosch. De laatste 
muzikale bijdragen van het ROA werden vergezeld van daverende 
kanonschoten door de Schutterij van ’s-Hertogenbosch en de 
Stadskanonniers van Amersfoort. Het was een gedenkwaardige 
bijeenkomst.  
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ARTILLERIE JAARCONCERT 2009

Op 24 oktober werd wederom in het Cultureel Centrum te Harder-
wijk het Artillerie Jaarconcert door het ROA uitgevoerd. Helaas 
moet U een recensie door maj art b.d. Jan van Alphen ontberen, 
aangezien hij i.v.m. zijn fysieke gesteldheid niet aanwezig was 
bij het concert. Bent U aanwezig geweest, dan is dit artikel 
overbodig; was U verhinderd dan heeft U een uitstekend concert 
gemist. Onder leiding van dirigent Henk van ’t Veer en van com-
mentaar voorzien door ladyspeaker Astrid Bonemeijer werden de 
muziekstukken uitgevoerd. De voorzitter ROA, lkol art b.d. F.T. 
Dürst Britt, sprak zijn welkomstwoord uit terwijl hij getooid was 
met een kwartiermuts veldartillerie. Deze muts die ooit door het 
ATK o.a. tijdens de Taptoe Delft in de jaren ’60 werd gedragen, 
vormt op dit moment de hoofdbedekking bij de geklede tenue 
van het ROA. De “The Liberty Bell”van John Philip Sousa was een 
aangename opening. Deze mars kunnen velen zich ongetwijfeld 
herinneren als de openingstune van de afleveringen van Monty 
Python’s Flying Circus. Met een solo door Wim Kiers op de bariton 
werd het muziekstuk “Carrickfergus” als laatste voor de pauze ten 
gehore gebracht. Die pauze kwam veel te snel en daarna werden 
de aanwezigen verrast door het Full House Kwartet die dit effect 
wisten uit te buiten door van achter uit de zaal naar het podium 
op te komen. Wilt U meer weten over hun kwaliteiten, kijk dan 
op hun website www.fullhousekwintet.nl  Dit koperkwintet wordt 
geleid door Dominic Sierat, de zoon van een van de leden van het 
ROA. Ook het tweede deel van het concert was de moeite waard 
en elnt (R) art b.d. Van Erp bracht de gevoelens van waardering 
over naar de muzikanten en het bestuur. 

NDTA KERST GALA

In een volgende editie van Sinte Barbara zal verslag worden 
gedaan van het concert van het ROA op het Kerst Gala van 
de NDTA en de optredens van het blazersensemble bij diverse 
kerstvieringen.

BIJEENKOMSTEN, CONCERTEN EN OPTREDENS VAN HET ROA

Het jaarprogramma van het ROA is nog niet gereed voor publi-
catie. Belangstellenden verwijs ik naar onze website. De eerste 
muziekrepetities in het nieuwe jaar zijn gepland op 16 januari, 
6 en 27 februari en 13 maart 2010, alleen op de Lkol Tonnetka-
zerne in ’t Harde.
 

JUBILEUM ATK50

Van Kol art b.d. J. van Wincoop is een grote ingelijste foto ont-
vangen van het ATK uit 1988 opgesteld op de trap voor de Hen-
ricuspoort op de KMA met complete namenlijst van de bezetting. 
Hartelijk dank voor Uw schenking die zal worden opgehangen in 
de Artiestenbar van de de vm. filmzaal op de LTK, de repetitie-
locatie van het ROA.

In april 2010 is de reünie gepland van oud-leden van het ATK. Ook 
oud-leden van het  TKBW zijn van harte welkom. Het jaarconcert 
staat voorlopig (wederom) gepland voor eind oktober.

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt
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ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE

Secretariaat AVA
AVA p/a OTCVust
Postbus 1000, 8084 ZX ’t Harde
Tfn 0525-658925 (S1 14 Afdva)
Fax 0525-657336
E-Mail:  artillerieveteraan@gmail.nl 
Website: www.artillerieveteranen.nl
Bankrelatie ABN nr  590398741

ten name van Stichting AVA te ‘t HardeARTILLERIE VETERANEN

            ASSOCIATIE

ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE 

Het is verheugend U te kunnen melden dat de AVA is geaccep-
teerd als lid van het Veteranen Platform (VP). Op dit moment 
wordt gewerkt aan manieren om de AVA binnen de Artillerie te 
promoten. Ook zijn wij blij met het toetreden tot het bestuur 
door aooi art b.d. Frans van der Knaap, die de ledenadministratie 
zal helpen ondersteunen. 

DOELSTELLING AVA

1. De behartiging van de belangen van veteranen in het algemeen  
 en in het bijzonder van hen die hebben gediend bij het Wapen  
 der Artillerie en haar sympathisanten.

2. Het bevorderen van de korpsgeest en kameraadschap bij het  
 Wapen der Artillerie, bij haar eenheden en tussen degenen die  
 daarbij dienen of hebben gediend.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het (mede)organiseren van reünieactiviteiten, bijeenkomsten  
 en herdenkingen;
- het moreel ondersteunen van eenheden en personeel van het  
 Wapen der Artillerie bij operationele inzet;
- het bieden van een “thuisbasis” voor veteranen en uitgezonden  
 militairen en hun achterban;
- het coördineren van saamhorigheidsactiviteiten, lotgenoten 
 contact en evt. nazorg.

AANMELDEN BIJ DE AVA

Alle artilleristen die hebben gediend onder oorlogsomstandig-
heden of zijn uitgezonden voor een vredesmissie kunnen zich 
aanmelden bij de AVA. Dat geldt ook voor degenen die sympa-
thiseren met de doelstellingen van de AVA.

Een aanmeldingsformulier kunt U aanvragen via artillerievete-
raan@gmail.nl, telefonisch via 0525-658925 of per post naar: 
OTCVust t.a.v. AVA, Antwoordnummer 1003, 8070 VJ ‘t Harde. Een 
éénmalige betaling van ! 10,-.op banknummer 590398741 ten 
name van Stichting AVA te ’t Harde. 

ACTIVITEITEN AVA IN 2010

Een detachement artillerieveteranen zal deelnemen aan het 
Veteranendefilé op 26 juni 2010 in Den Haag. (Aanmelden kan 
via ondergetekende.) De AVA streeft naar het ondersteunen van 
twee artillerieveteranenbijeenkomsten in 2010. Een voor Indië-
veteranen die niet meer beschikken over een eigen reüniecomité 
(zoals 8 RVA en 5 AVA) en een voor “jonge veteranen”. Heeft U 
suggesties, meldt dat ons!

Via ons bestuurslid korpsadjudant Jakob Tonnis wordt een 
mogelijke reünie van de Luchtdoelartillerie in Nieuw-Guinea 
ondersteund. Tenslotte adviseert de AVA het comité dat bezig is 
de Reünie van 19 Afdva te organiseren (zie www.19afdva.nl ).

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

Op 4 december 2009 werd de 50e herdenking van de 7 December Di-
visie in Schaarsbergen georganiseerd. De projectofficier, adjudant Eric 
Falck, deed dit voor de laatste keer en ontving hiervoor een staande 
ovatie van de veteranen en kan nu met een welverdiend FLO. Zoals U 

ARTILLERIE ONDER DE AANDACHT

wellicht weet wordt de traditie van deze opgeheven divisie voortgezet 
door 11 Luchtmobiele Brigade Air Assault “7 December”. Niet alleen is 
het mouwembleem van de divisie (de Falcon) voorzien van de bekende 
letters “E M” , maar ook is het borstzakembleem van de brigadestaf 
getooid met het wapen van Batavia. 

Bij het monument voor de gesneuvelden van de divisie en de bewa-
kingstroepen, van het Ondersteuningscommando en van 11 Lmblbrig 
AA werden vele kransen en bloemstukken gelegd. Op de foto ziet U van 
links naar rechts de kransen van 1 Regiment Lichte Luchtdoelartillerie 
(gelegd door de heren Lieverse en Visser), 8 Regiment Veldartillerie 
(gelegd door de heren Hoeks en van den Wijngaard) , 6 Regiment Veld-
artillerie (gelegd door de heren Westeneng en Dallinga en 1-2-Regiment 
Veldartillerie (gelegd door dhr. en mw. Van Maarseveen). De zwart-rode 
linten zijn U bekend, maar de blauw-rode wellicht iets minder. Die 
combinatie herinnert aan de Engelse artilleriekleuren die in het vm. 
Nederlands-Indië door de artillerie werden gevoerd. 

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

Bij het publiek in de goed gevulde stadszaal van de Amersfoortse 
Flint was de waardering er na afloop. Met een staande ovatie voor 
de in België geboren gastdirigent Ivan Meylemans, de soliste op 
sopraansaxofoon Yvonne Wegberg en pianist Joris Reutelingsper-
ger en de 45 orkestleden. Hier en daar klonk zelfs een verdiend 
“bravo” uit het enthousiaste auditorium.

RELATIECONCERT IN AMERSFOORT TER GELEGENHEID VAN 750 JAAR STADSRECHTEN 
DOOR HET FANFAREREKORPS KONINKLIJKE LANDACHT ‘BEREDEN WAPENS’ (FKKLBW)

Amersfoorts burgemeester, Albertine van Vliet-Kuiper, liet in 
haar welkomstwoord merken dat de samenwerking met de in 
haar stad aanwezige defensie-eenheden haar beslist welgevallig 
is en de Commandant Regionaal Militair Commando West, kolonel 
W. van den Bos, wilde dat aan het eind van het concert gaarne 
onderschrijven, tijdens een bloemenhulde aan dirigent, solisten 

Yvonne van Wegberg met pianist Joris Reutelingsperger Verdiende Staande ovatie
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en de bekwame ladyspeaker, Angelique Jansen. De samenwerking 
tussen Defensie en de gemeente Amersfoort om dit relatieconcert 
te verwezenlijken was er een goed bewijs van. Amersfoort geniet 
een bevoorrechte positie waar het de relatie met de krijgsmacht 
betreft. De Keistad huisvest naast een aantal legeronderdelen 
op de Bernhardkazerne immers de orkesten van de Koninklijke 
Luchtmacht en het Fanfare Korps Nationale Reserve en blijft zo 
vertrouwd met de muziek van het eertijds zo populaire Trompet-
terkorps der Cavalerie. Om de zoveel jaar trekken de tijdens en 
voor een reünie opgetrommelde trompetters door het hart van de 
Keistad voor een optreden op het Lieve Vrouwe Kerkhof.

De samenstellers van het muziekprogramma waren blijkbaar uit-
gegaan van publiek dat muziek van klasse weet te waarderen. De 
keuze voor de pauze van werken als Godspeed (Steven Milillo), 
Ouverture (Börk Guomondsdóttir), het door saxofoonsoliste 
Yvonne van Wegberg perfect vertolkte Saxofoonconcert van 
Villa Lobos en het imponerend uitgevoerde Sinfonionetta no.4 
van componist Philip Sparke ondervonden in ieder geval veel 
waardering bij de toehoorders.

Na het consumeren van de verfrissingen vielen na de pauze vooral 
door de opgeroepen sferen uit Argentinie in Afficionado van Nuno 
Leal, uit Spanje met Alfred Reed’s El Camino Real  en de door 
Joris Reutelingsperger sublieme uitvoering op de vleugel van 
Astor Piazzolla’s Concierto Para Quintedo bijzonder in de smaak. 
Hier was een qua volume wat mildere aanzet van het orkestgeluid 
in de eerste maten op zijn plaats geweest, omdat de gevoelige 
touch van de solist daar door het opportunisme van het orkest 
helaas verloren ging. Een onbekende ‘swingende’ uitvoering van 
Brian Setzer –arrangement Jasper Staps- van de Nutcrackers Suite 
bracht het orkest op de top van het mogelijke en een uitvoering 
van Mario Remmers’ Noche de Avril completeerde de variëteit 
van het programma. Dat daar een toegift op volgde werd extra 
gewaardeerd.

Wie op de hoogte wil blijven van het FKKLBW raadplege www.
fkklbw.nl

Jan van Alphen

Tweede van links Kol Willem van den Bos

Sopraan saxofoniste, Yvonne van Wegberg

Toegift
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Al een jaar of 35 schrijf ik over militaire muziek. Ook heb ik mij 
op dat gebied door het vele jaren presenteren van de Nationale 
Taptoe in de rijen mogen scharen van bijvoorbeeld Martin de Groot 
en Hans van der Putten. De militaire muziek is onverbrekelijk met 
het krijgsbedrijf verbonden. Ceremoniële bijeenkomsten verdragen 
nu eenmaal een melodieuze opluistering maar ook te velde was van 
oudsher de militaire muzikant met hoorngeschal en tromgeroffel 
en in Schotland met de doedelzak onontbeerlijk.

Schrijven over militaire muziek vraagt ten aanzien van de sfeerbe-
schrijving een bepaald inlevingsvermogen, een positief gevoel voor 
die muziek alsmede geschiedkundig inzicht in de ontwikkeling van 
het genre. Voor dat laatste staan schrijvers en presentatoren de 
nodige naslagwerken ten dienste. Auteur Peter Grootemaat, in 2003 
bekend geworden door zijn boek “Met muziek op Mars” heeft daar 
onlangs een met ongeveer 100 foto’s verlucht werk met de titel “Op 
mars met muziek” aan toegevoegd. Luuk van der Most assisteerde 
bij de vormgeving en voor de welverzorgde druk is Grafistar in Lich-
tenvoorde verantwoordelijk. Het formaat is 17x24 cm; hardcover.

In “Op mars met muziek” treft de lezer 98 pagina’s interessante 
informatie aan, die de geschiedschrijving over de Nederlandse 
militaire muziek weer een stuk completer maken. In het boek 
worden naoorlogse Nederlandse (semi-) militaire tamboer- en 
muziekkorpsen beschreven, waaronder een aantal uit voormalig 
Nederlands Indië, alsmede korpsen die later gevormd zijn door 
oud-militairen.Verder wordt aandacht besteed aan de Inspecteurs 
Militaire Muziek en aan de NAVO-taptoe. Achterin bevinden zich 
bijlagen betreffende tambour-maîtres, dirigenten, Nederlandse 
militaire marsen en garnizoensplaatsen. De twee pagina’s errata 
duiden op veel reacties n.a.v. “Met muziek op mars” en ook voor 
een hopelijk in de toekomst verschijnend derde boekwerk mag 
weer op ruimte voor de aanvullingen ten behoeve van ”Op mars 
met muziek” worden gerekend. Dezerzijds kunnen de samenstellers 
een aantal aanvullingen tegemoet zien.

OP MARS MET MUZIEK, WELKOM NASLAGWERK OVER MILITAIRE MUZIEK

Het boek kreeg ISBN-nummer 978-90-814782-1-2 en kan 
worden besteld door overmaking van E22.50 (inclusief ver-
zendkosten op ING-rekening t.n.v. P.L. Grootemaat in Eibergen 
onder duidelijke vermelding van uw naam en adres.

Jan van Alphen

UITNODIGING UTRECHT EN NOORD-HOLLAND

UITNODIGING TENTOONSTELLING DR. MR. THEO TANAMAL 
TIJDENS DE 5 FEBRUARI SAMENKOMST 

Hopelijk kunnen de vele bezoekers aan de afdeling Utrecht/ Noord-
Holland d.d. 5 februari a.s. getuigen zijn van de al in SB nr. 6, 61 jaar-
gang op pag 6.39 aangekondigde tentoonstelling van Theo’s eertijdse 
en nooit eerder in Artilleriekringen gememoreerde sportherinneringen.

Van de bezienswaardigheden en de door dr. mr. Theo toe te lichten 
details kan voorafgaande aan het diner door belangstellenden kennis 
worden genomen op de traditionele plaats van samenkomst: Motel Van 
der Valk, De Bilt: vanaf 17.00 uur in de benedenbar. Ook VOA-leden 
van andere afdelingen zijn welkom. Komt allen!!
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JANUARI 2010  

Gelderland 8 januari 514e bijeenkomst Chez Armand, Koningsstraat, Arnhem.

’s-Gravenhage 21 januari (3e donderdag) vanaf 17:00 uur Geb 147, Prins Frederik kazerne

Oldebroek 7 januari Nieuwjaarsbijeenkomst met partners
  Officierskantine LbO

Rotterdam 7 Januari Nieuwjaarsbijeenkomst

Noord 20 januari, nieuwjaarsbijeenkomst  Restaurant van Veen, Witterhaar 14, 9405 VK
 met partners, vanaf 16:00 uur Assen (Witten)

FEBRUARI 2010 

Gelderland 12 februari 515e bijeenkomst Chez Armand, Koningsstraat, Arnhem.

Oldebroek 4 februari Afdelingsbijeenkomst, waarvoor ook leden 
  van het VOC worden uitgenodigd.
  Officierskantine LbO. 

Utrecht en Noordholland 5 februari vanaf 17:00 uur In de benedenbar van Hotel De Biltsche Hoek in  
  De Bilt, Tentoonstelling dr. Mr. T Tanamal

MAART 2010  

Gelderland 12 maart 516e bijeenkomst Chez Armand, Koningsstraat, Arnhem.

’s-Gravenhage 18 maart vanf 17:00 uur Geb 147, Prins Frederik kazerne
  Bijeenkomst met voordracht

Oldebroek 4 maart Jaarvergadering

Twente 25 maart vanaf 17:00 Restaurant ’t Langenbaergh in Laren

N.B. De redactie heeft nog niet alle jaarprogramma’s voor 2010 van de verschillende afdelingen ontvangen, zodat het overzicht van de 
afdelingsbijeenkomsten mogelijk niet compleet is.

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2010 

  

   

 
 

ENIGE JUISTE AFBEELDING SINTE BARBARA IN FRIES BEZIT

De afdeling Fryslân van de VOA beschikt sinds de afgelopen Bar-
baraviering over de enige juiste afbeelding van onze bescherm-
heilige. Deze is vervaardigd door het lid Klaas Koops, die zich na 
zijn carriere in het onderwijs heeft toegelegd op de schilderkunst 
in Noordelijk realistische stijl. Koops die dit jaar de Barbaralezing 
hield voor de twaalf aanwezige leden in de herenkamer van het 
motel Joure was tot de realisatie gekomen na een uitgebreid 
bronnenonderzoek en een persoonlijke ingeving die misschien 
wel het karakter had van een visioen. 

VERSLAGEN AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

Het was aldus dat Koops de treffende gelijkenis met Angelina 
Jolie kon verklaren. De aanwezige kunstkenners beoordeelden het 
werk en zeker ook de lijst als zijnde van grote artistieke kwaliteit 
en van historisch groot belang. Voorzitter Gerard van Leeuwen, 
aanvaardde het geschenk in grote dank en beloofde het zorgvuldig 
te koesteren, samen met de andere parafernalia van de afdeling. 
(Ja, erevoorzitter Bouman, uw pantsergranaat is er ook nog!) Het 
werk krijgt daarmee een centrale plaats bij de komende vieringen.

De afdeling Fryslân had over aandacht trouwens niet te klagen. 
Heel Fryslân was op de hoogte van onze viering. Het weekend 

FRYSLÂN
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GELDERLAND

NOVEMBER-BIJEENKOMST

Het is met een groot aantal afmeldingen, 9 stuks, waarmee ik, dit maal 
alleen in mijn auto, naar de Bodega optrek. Ik kom van Bob Rijsdijk, 
die waarschijnlijk een medicijnenprobleem heeft en daardoor ook dit 
keer niet in staat is mee te gaan - hartelijke groeten van hem. Het 
gezelschap is dan ook kleiner dan normaal. Remmet Pitlo draagt de 
artilleriepostzegels over aan de voorzitter/secretaris, zodat deze met 
het secretariaat in één archief komen. 

Ap Tresling is 94 geworden. Op de dag af 50 jaar ouder dan mijn jongste 
dochter, heb ik hem zaterdag 7 november telefonisch gefeliciteerd. Van-
daag biedt hij een borrel aan: zijn achterkleindochter is één jaar gewor-
den, volgend jaar zal het 45 jaar geleden zijn dat hij werd gepensioneerd 
en het is 70 jaar geleden dat hij voor de tweede maal werd beëdigd als 
tweede luitenant. Met enig nadenken, lukt ons dat te begrijpen. Hij 
vergeet, merkt iemand droog op, dat hij volgend jaar 95 zal worden. 
Geweldig Ap en op je gezondheid. De voorzitter heeft veel te melden. 
Hij is in de gesloten afdeling van Joachim en Anna op bezoek geweest 
bij Paul Velthuis, die op18 oktober daar zijn 76e verjaardag vierde. Paul 
is niet meer aanspreekbaar en het is een geëmotioneerd verslag dat Jos 
van zijn bezoek komt brengen. Op 4 december, de verjaardag van Sinte 
Barbara, zullen wij met 18 man tezamen in Hummelo haar gedenkdag 
vieren. Er worden afspraken gemaakt wie met wie meerijdt. Zo te zien 
tot aller tevredenheid. De voorzitter staat lang stil bij wat er de laatste 
maanden is voorgevallen en geeft daarna het woord aan het lid van de 
ledenraad, Cees Venemans. Deze heeft een keurig verslag gemaakt n.a.v. 
de Ledenraad vergadering van 21 oktober j.l., dat wordt rondgedeeld. 
Het punt van “vust-offn andere wapens” geeft wat vragen. Wie zijn 
dat? Marineofficieren? En hoe komen we eraan? Als voorstel voor “een 

voor allen aansprekende activiteit” wordt aangemeld een bezoek aan 
het Duitse Artillerie Museum. Dat is erg ver weg meent Frits Richert. 
Ook het invullen van de website zal meer aandacht moeten krijgen. 
Iedereen gaat met huiswerk naar huis. We doen ons best. Bedankt Cees. 
De voorzitter biedt een borrel aan op de gezondheid van Joop Jacobs. 
Hij bewondert zijn inzet voor onze club en de resultaten die hij boekt. 
Zo ook weer zijn idee om Barbara in Hummelo te vieren waar, als alles 
goed gaat, 18 leden aanwezig zullen zijn. De laatste borrel komt van 
Peter Siebelink, “dankzij de AH zegeltjes” zijn zijn eigen woorden. Met 
zes man wandelen wij naar Batavia, het is heerlijk zacht weer zonder 
de voorspelde regen. Aardig is dat je met een klein gezelschap, 6 man,  
één conversatie hebt. Onze eenheid wordt bevestigd doordat we allemaal 
een nasi madura bestellen, geen slechte keus overigens. Het is weer 
een prachtig samenzijn. Tot in Hummelo

Jos Hekking

ervoor verscheen namelijk in alle edities van de Leeuwarder Cou-
rant een paginagroot artikel over het verschijnsel Barbaraviering 
van de hand van Marja Boonstra (mijn vrouw dus). Uiteraard met 
een niet juiste versie van de legende en, naar helaas later bleek, 
ook met een prachtige maar foute afbeelding van Barbara in de 
Martinikerk in Bolsward. Tot onze verrassing leverde de publicatie 
in ieder geval een nieuw lid op. De heer Haquebord uit Dokkum 
wilde er in Joure beslist bij zijn.

En nu de viering: na een uitgebreide borrel vooraf schoven de 
leden aan aan een wat krappe tafel, waarbij het handig was als 
men in een vliegtuig enige vaardigheid had opgedaan met het 
met gekruisde armen eten van een warme maaltijd. Dit kon echter 
niet beletten dat zowel voor- hoofd- als nagerecht ruimschoots 
voldeden aan de door de menukaart gewekte verwachtingen. 

Uiteraard werd het artillerielied traditioneel in het Frysk en Ne-
derlands gezongen. Oudste lid Jan Bijkersma gaf toestemming om 
het laatste couplet opgestegen te zingen. Dat hij zelf niet opsteeg 
getuigde van wijsheid. De stoelen zaten lekker maar voor een 
puntbelasting maat 45 boden ze weinig steun, zodat we mekaar 
maar een beetje rechtop moesten houden. Een aantal Heeren-

veense leden maakt ook deel uit van shantykoren waarmee het 
gezang ook anderen buiten de herenkamer bekoord moet hebben.

Nog opgemerkt moet worden dat de eerder genoemde journaliste 
een aantal taal- en spelfouten uit de gehanteerde Fryske verta-
ling van C.N. Oeier had gehaald. Volgend jaar dus ook daarvan 
de ultieme versie!

Gerben de Jong
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BARBARAFEEST HUMMELO  4 DECEMBER 2009 

De uitnodiging van Joop Jacobs loog er niet om: VOA Afdeling 
Gelderland komt naar “De Gouden Karper” en “afdeling” Hummelo 
verzorgt het aperitief en de wijn aan tafel. De bijval was algemeen 
en na de bekende plussen en minnen melden zich 16 van onze leden, 
sloepsgewijs, elke auto bevat meerdere lieden, voor het aperitief. 
Stellingvlaggen wijzen ons de weg. We hebben een apart zaaltje: 
bruin plafond, behang met vissen, eiken meubels en kleedjes op de 
tafels. We voelen ons hier evenzeer thuis als in de Bodega.

Om 6 uur gaan we aan tafel. De grote zaal wordt gedomineerd door 
de vlag van de Artillerie, speciaal door Joop opgehaald in Oldebroek. 
Er is één lange fraai gedekte tafel, voorzien van al het nodige van het 
hotel en prachtige menu’s – werk van Jacobs –, 8 artillerie-vlaggetjes 
en het Artillerielied in zwart-rood. De bediening geeft ons alle tijd 
voor de gebruikelijke openingsceremonie. Joop heeft een heel aardig 
verhaal waarom hij ons graag hier wilde hebben. Tijdens de mobilisatie 
heeft hier de staf van 19e RI gelegen, een van de officieren heeft hij 
later nog ontmoet bij zijn veterinaire studie. Evert van de Weert valt 
bij met een stuk geschiedenis van de 19e voortgekomen uit het 8e en 
het 11e, die hij kent vanuit het Edese. Wij buigen ons over het menu, 
vuurplan: Latin de pêcheur, inschieten, Bouillon de gibier, inleidende 
beschieting, Petite cuisse et dos de lièvre, uitwerkingvuur, Omelette 
Sibérienne, afsluitingsvuur, en Mokka, doorhalen. Het blijken stuk 
voor stuk zeer smakelijke, voortreffelijk geserveerde gerechten. Bij 
het zingen van het 4e couplet - moet je uit het hoofd kennen, Karel 
Denneboom bevestigt dat hij de teksten van alle vijf coupletten uit het 
hoofd kent - wordt het licht wat hoger gedraaid omdat zwart tegen rood 
minder goed leesbaar blijkt. Jaap Dekker vertelt ons het Barbaraverhaal 
met gebruik van een beamer, waarschijnlijk uniek in Barbarakringen.
 

Hij heeft zich goed voorbereid. Op Google vond hij onder Ste Bar-
bara 27,7 miljoen hits. Hij hoorde ook dat Ste Barbara in 1969 is 
geschrapt, omdat ze nooit zou hebben bestaan. Mijn conclusie: iets 
wat nooit heeft bestaan kun je ook niet afschaffen, dus Barbara 
blijft! Hij begint zijn verhaal met zijn Barbaraviering van 1966 in 
het officiershotel in ’t Harde. Er wordt een kanon afgeschoten, de 
knal is harder dan we verwachten met daarna een geweldig glasge-
rinkel en nog eens. Het experiment met het kanon en donderslag 
liep iets uit de hand ten koste van een ruit, een fles wijn en de 
vlaggenmast. Het worden aardige beelden van die viering met kanon, 
bloedraad en vreemd geklede, toen nog jonge luitenants, vastgelegd 
op foto’s. Dan heeft hij een compilatie van allerlei plaatsen en 
tijdstippen waarbij Barbara betrokken was, met oa Dioscurus bezig 
met onthoofden, een opgeblazen klooster  er vooral veel Grieksvuur 
als voorloper van de vlammenwerper – en tevens de link met haar 
verbondenheid met de artillerie. Het is een bijzonder en boeiend 
en aardig verhaal waarvoor hij veel waardering scoort. We lopen 
tegen het einde. Procantor Jos Penning krijgt van Ap Tresling, 94, 
toestemming om op te stijgen, het licht gaat weer hoog. Joop 
Jacobs heeft als klapstuk nog een verrassing: 

HET LIED DER OUDE VELDARTILLERISTEN

Voor wie ligt om te klinken Arnhem steeds in ’t verschiet?
Wie zitten daar te drinken, zoals men zelden ziet?
Hoe flonkeren hun glazen, wat klinken daar die “Cheers”
Dat zijn de oude bazen, ’t zijn oude kanonniers.
De vuren zijn afgegeven, de stukken aangehaakt,
Veel kruit werd verschoten, niet alles werd geraakt.
’t Zijn mannen nu met baarden, die hunk’ren naar hun kroeg
Want voor deez’stoere knapen, is er nooit drank genoeg
De drank op, ze gaan eten, ze hebben nog plezier
want tussen schone leden, blijft hij steeds kanonnier.
Voor fillers zou hij zorgen, want hij werd oude hap
’t Zijn de jongen die nu schieten en hij zit aan de tap.

Iedereen herkent zich zelf en er loeit een golf van bijval door de zaal.
Er valt veel te bedanken voor alle moeite die Joop zich heeft getroost 
deze avond onvergetelijk te maken. De voorzitter heeft een fles whisky 
van J&B, hetgeen staat voor Joop Bedankt voor alles. Het afscheid 
verloopt rumoerig er worden vele handen geschut. Het zijn zeer te-
vreden lieden die, onder een druilerige regen, weg naar huis inslaan.

Jos Hekking

’S-GRAVENHAGE / ROTTERDAM

“BARBARA EN RIJNLAND”, BARBARAVIERING 2009 
DEN HAAG/ROTTERDAM

Het jaar 2009, waarin we hier voor de 49e keer Sinte Barbara vieren, 
wordt gekenmerkt door een grote wereldwijde financiële malaise. Een 
jaar vooral van wankelende en omvallende kleine en grote banken. Al 
dan niet gesteund door de overheid. Een verwacht begrotingstekort 

van 36 miljard aan het eind van deze kabinetsperiode. Dus flinke en 
strikte bezuinigingen in het vooruitzicht. Meer markt en het profijt-
beginsel staan ons op termmijn te wachten. Defensie en Paresto in 
het bijzonder, zo blijkt neemt daar al een voorschot op. Ons, militaire 
verenigingen, actief dienenden, reservisten en veteranen, (..) “de 
dragers van het gevecht” zoals onze voorzitter de generaal Wim Loos 
dat zo treffend zegt, wachten zware tijden. (..)” In het bijzonder 
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ook in militaire lokaliteiten waar de kosten voor ons drastisch zullen 
stijgen. Wij merken dit al in de voorbereiding van de ALV 2010 hier 
in Den Haag bij het vaststellen van de deelnemersbijdrage. Deze zal 
duidelijk anders zijn dan we binnen de VOA gewend zijn”, laat hij 
ons op voorhand weten. Toch zijn er ook lichtpuntjes, de AEX sloot 
vandaag alweer op 325,19 punten t.o.v. 240,80 die ik u vorig jaar 
voorhield en de Commissie van Voorbereiding heeft er weer alles 
aan gedaan om ons een programma voor te schotelen wat er mag 
zijn. Net als vorig jaar “all inclusive” en zonder prijsverhoging een 
5 gangen menu.

Na verwerking van vier ziekmeldingen scharen zich uiteindelijk 63 
deelnemers rond voorzitter/tafelpresident Wim Loos, die in het bij-
zonder welkom heet de Lkol baron d’Aulnis de Bourouill (RMWO4), de 
erekanonnier Bgen Doupt en de leden van de afdeling Rotterdam, die 
haar voorzitter uiteindelijk toch aan de hoofdtafel heeft gekregen. 
De voorzitter laat weten wie zich hebben afgemeld en waarom. Het 
zijn er totaal 15. 

Na de dronk op Hare Majesteit de Koningin en haar Huis en het 1e 
couplet herdenken wij staande de leden van de Vereniging Officieren 
Artillerie van de afdelingen Den Haag en Rotterdam die dit afgelopen 
“barbarajaar” overleden zijn, t.w. adj. Kmarns A.J Oleff 69 jaar, kap 
B. Galestien 75 jaar, res kornet Mr. C.J. van Rossum 89 jaar, lkol U.P. 
Faber 76 jaar en res kap A.C. van der Giessen 61 jaar.

Het menu en bijbehorende wijnen worden door de tafelpresident 
nader verklaard en deskundig toegelicht. De “mousse” (= scheeps-
jongen) in het nagerecht en de “bonbon”, tot zijn spijt ingeruild 
voor zijn friandise, bij de koffie herinnert toch nog aan de Franse 
menu periode die wij hier in Den Haag lang hebben gekend. Met 
het voorgerecht “Timbaaltje van Hollandse garnalen” en het 
hoofdgerecht “Lamsvlees, gestoofd in Belgisch bier” werkt Tony 
Viskil’s Tafelcommissie door deze menukeuze subtiel aan een to-
tale loskoppeling van die periode. Volgens de tafelpresident heeft 
wijncommissaris  Stomp zich dit keer over zij keuze geen zorgen 
te maken door een “Buitenzorg Chardonnay 2006” en een “Buiten-
zorg Herfstrood 2006” te laten schenken. Generaal Janco Dijkstra 
onderschrijft minzaam nippend deze wijnkeuze.

Uw chroniqueur laat schijnbaar zorgeloos nog even de Buitenzorg 
Chardonnay 2006 over zijn smaakpupillen rollen als hij na de “Bos-

paddestoelensoep” door de tafelpresident wordt uitgenodigd de Bar-
baralegende uiteen te zetten. Drie nieuwe feiten worden vanavond 
over het voetlicht gebracht, t.w. de bekering van Barara tot het 
Christendom, haar band met Holland-Rijnland (de regio waarvan de 
Barbara-aanzitters vorig jaar als herinnering die bijzondere Holland-
Rijnland koffie/theebeker hebben gekregen) en haar zalige dood. 
Het blijkt dat de legende en het leven van de mooie Barbara zich 
ook dicht bij ons heeft afgespeeld dan tot vanavond toe bekend.

Bij een van de vele handelsreizen van haar vader ontmoeten Diosco-
rus en Barbara, in de “Rustende Visser” aan het Meer van Tiberias, 
de Scheveningse koopman en redersfamilie Van der Toren. Terwijl 
haar vader met hem goede zaken doet, onderhoudt Barbara zich 
met de zoon op het strand aan het meer en zijn zo getuige van de 
“wonderbare visvangst” door de Tiberiaanse vissers / apostelen. 
Zij rent naar de zee, gaat kopje onder en beseft zich hier tot het 
Christendom te hebben bekeerd. [zie Joh 21:3-6 en Lucas 5]

Dioscorus en Van der Toren komen een uitruil tussen haring en 
tulpenbloembollen overeen en zo komt Barbara met Dioscorus en 
de tulp uit Turkije in Holland-Rijnland, in de Bollenstreek terecht. 
Op de menukaart van vanavond heeft zij het bekende kartonnen 
doosje met drie kijkgaatjes, waarin  de bloembollen worden verpakt, 
als een toren in haar hand. Als beschermheilige van ook de (bollen) 
boeren herdenken zij haar jaarlijks met de grote bloemen-processie 
in de Bollenstreek, rondom het kasteel Keukenhof. 

In Leiden, aan het Rapenburg tegenover de Universiteit, waar zij als 
vreemdeling Nederlandse taallessen moet volgen, ontmoet zij weer 
de zoon van Van der Toren die daar een schip aanmeert. Het schip 
is door haar vader via Van der Toren gecharterd en geladen met 369 
(een Drievuldigheid) vaatjes gevuld met 37.000 pond buskruit. Als 
zij ook aan boord is vliegt om 16.15 uur het kruitschip de lucht en 
vindt zij daar haar zalige dood . Met haar ook vader Dioscorus en de 
vele Leidenaars die door de enorme explosie werden verrast.  [Zie 
voor volledige tekst de VOA web-site, onder de afdeling Den Haag].

De tafelpresident vervolgt de Barbara historie met het citeren uit het 
menu, “het vuur- en verpleegbevel”, van het Barbaradiner op 4 de-
cember 1939 van 16 Regiment Artillerie gelegen in stelling “Wamel” 
aan het Waal-Linge front. Alweer 70 jaar geleden. Jaarlijks rond 10 
mei herdenkt de afdeling Rotterdam van de VOA de gevallenen van 

Drukte aan de bar vooraf Voorzitter Willen Loos aan het woord
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De zegen uit Katwijk, vraagteken Onze Parestobrigade

Ondanks het klimmen de jaren lukt het opstijgen nog grotendeels

III afdeling 14 Regiment Artillerie en haar krijgsverrichtingen rond 
Dordse Kil bij het monument in Dubbeldam. De hiervoor vanavond 
gehouden collecte vult de kardoezen met ruim ! 300. Rolf Kroes 
dankt een ieder en tot ziens in Dubbeldam! 
Daan Esseveld , 91 jaar oud, dankt de tafelpresident en organisatie, 
geeft toestemming voor het commando” opstijgen”, waarna het 5e 
couplet van het artillerielied uit volle borst ten gehore wordt gebracht. 
Voordat we afsluiten met de “koffie en bonbon” bedankt de voorzitter 
en tafelpresident Wim Loos de medewerkers van de Prinses Juliana 
Kazerne voor de correcte- en stijlvolle bediening van vanavond. 

Het is tevens een beetje ook een afscheid van velen hier omdat we 
voor onze maandelijkse bijeenkomsten noodgedwongen, zie in de 
aanhef boven, van stelling moeten veranderen. Maar de jaarlijkse 
viering van de Sinte Barbara hopen we toch wel in deze ‘historische’ 
Bernhardzaal te mogen houden. Zeker de 50e, volgend jaar op 2 
december. Noteer al vast in uw agenda.

De chroniqueur Teun van der Plas.

OLDEBROEK

BARBARABIJEENKOMST OP 3 DECEMBER 2009

Voorzitter Fred Müller opende de bijeenkomst waar 29 leden aanwezig 
waren met de trieste vaststelling dat hij dit jaar niet kon beginnen met 
het welkom heten van erekanonniers, omdat twee wegens gezondheids-
redenen hadden moeten afzeggen en onze erekanonnier Piet van Hout, 
de oud burgemeester van Elburg, ons een paar maanden geleden was 
ontvallen, evenals drie van onze oudste kanonniers, Gerard Brackel, Wil-
lem van der Horst en Willem Broerse, die er bij de Barbarabijeenkomst 
van vorig jaar nog bij waren. Ook misten wij helaas een aantal zieken aan 
wie kaarten met de beste wensen en met de beeltenis van onze schuts-
patrones op het voorblad, ondertekend door allen, werden toegestuurd.

Na ongeveer 15 jaar is er dit jaar ook een einde gekomen aan het samen 
vieren van Barbara met de afdeling Gelderland. Wij hebben het altijd 
heel gezellig gevonden, maar hun besluit wordt zeker gerespecteerd. 
Van nu af aan zijn wij weer onder elkaar, maar dat heeft ons er niet 
van weerhouden er een mooi feest van te maken.

Müller stelde vast dat Barbara, onze schutspatrones eigenlijk gewoon 
nog leeft en ons artilleristen en al die beoefenaars van vuurgevaarlijke 
beroepen nog persoonlijk in de gaten houdt en zorgt dat het goed met ons 
gaat. Hij memoreerde dat zij het daarmee in Oldebroek de laatste jaren 
behoorlijk druk heeft, omdat wij een steeds grotere tegenwind moeten 
ervaren en steeds minder mogen zoals het houden van een spetterend 
buitengebeuren met 25-ponder plus kruitdamp en dat is toch wel heel 
jammer. Maar dankzij haar vinden wij toch steeds weer de kracht om 
de strijd met de militair tegenwerkende elementen aan te gaan en als 
overwinnaars uit die strijd te komen al wordt alles wel steeds moeilijker.

Vervolgens een heel verheugende mededeling: Gijs de Jong zal onze 
nieuwe secretaris worden!! Dit werd met een luid applaus en veel 
enthousiasme van de leden begroet. Drs. G.M.de Jong, res. Maj. der 
Rijdende Artillerie heeft ook de Barbaralezing van deze avond gehou-
den, zie bijgaande foto. Dat dit een heel bijzonder verhaal is geworden 
behoeft geen betoog omdat hij als theoloog en pedagoog er veel 
diepgang in gebracht heeft. Zie hiervoor de onderstaande samenvatting.
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SAMENVATTING VAN DE BARBARALEZING DOOR DRS. G.M. DE JONG, 
RESERVE-MAJOOR DER RIJDENDE ARTILLERIE

In zijn benadering kijkt de Jong naar het geestelijk DNA en het tijds-
gewricht waarin Barbara leefde en hoe dit geestelijk DNA tot ons en 
tot hem is gekomen, e.e.a. ook naar aanleiding van recent gevonden 
schedels van duizenden jaren oud waarop DNA onderzoek zal worden 
uitgevoerd en of die te herleiden zal zijn, in het geval van een schedel 
uit een grafheuvel te Epe tot een huidige inwoner van die plaats.

Zijn ondertiteling luidt daarom: “Een stamboom van geestelijk leven, 
Geestelijk DNA”, geen grappen en grollen dus maar een wetenschap-
pelijke benadering van de geestelijke achtergrond en het tijdsgewricht 
waarin het vermoedelijke fenomeen Barbara leefde en hoe dit tot ons 
is gekomen. Het is een analogie met een stamboomonderzoek en met 
literatuurstudies van ook met name Henk Beets van VOA-Utrecht en 
van vele anderen.

Hij trekt een parallel tussen zichzelf geboren in 1942 in Reeuwijk en 
met Gerrit Gerritsen, geboren in 1466 in Gouda, aan de andere kant 
van de Reeuwijkse plassen. Dat is de latere Erasmus, die hij verder 
karakteriseert als classicus, humanist en als eerste Europeaan.
Langs de schrijvers/denkers als Hiëronymus, Valentinus, Origenes 
en keizers als Constantijn, Diocletianus, Maximianus en Decius komt 
hij bij Barbara uit. Hij stelt vast dat Barbara Origenes nooit gekend 
heeft, laat staan haar in haar toren heeft ontvangen. Mogelijk heeft 
Valentinus Barbara eens bezocht. Hiëronymus die een heiligenlijst heeft 
opgesteld vermeldt haar niet. Toch is haar verering sinds de 7e eeuw 
gemeen goed. Zij leefde in het oostelijke deel van het Romeinse rijk, 
thans het Aziatische deel van Turkije.

Een ballade van de Heilige Barbara die hij tussen de stukken van 
Henk Beets vond droeg hij voor en zijn conclusies waren o.a. hoe 
meer oplossingen je zoekt, met des te meer vragen je blijft zitten en 
omdat tegenwoordig ieder onderzoek voor publicatie tenminste in 
het Engels moet zijn of een Engelse samenvatting moet hebben (ref. 
International Artillery Association): The safest conclusion seems to 
be that the whole subject is beyond the scope of man’s intellect, but 
man has to do his duty!

NASCHRIFT

Het is duidelijk dat de lezing van de Jong, met power point presentatie, 
heel interessant en wetenschappelijk gefundeerd was. Er werd door 
alle aanwezigen met veel aandacht geluisterd, met aan het einde een 
langdurig applaus plus heel veel loftuitingen! In deze samenvatting 
konden slechts highlights worden vermeld en daarom is aan de Jong 
gevraagd contact op te nemen met de administrateur van de VOA, 
Gommers, voor eventuele publicatie van zijn lezing op de website.

Het behoeft eigenlijk geen vermelding dat het Barbaradiner weer zoals 
altijd heerlijk was dankzij de goede zorgen van Johan Kurk en zijn staf 
en dat deze afsluiting van de activiteiten van 2009 van VOA-Oldebroek 
een van de hoogtepunten was.

Otto van Rhoon

Müller besloot zijn toespraak met de vermelding dat Arthur Hopmans 
zich wederom bereid had verklaard de zware taak van pro cantor op 
zich te nemen. Onze oudst aanwezige kanonnier Jan de Koning werd 
toestemming gevraagd om het laatste couplet van ons artillerielied, 

opgestegen ten gehore te mogen brengen. Dat hij dat inderdaad heeft 
gegeven blijkt uit bijgaande foto waarop hij geflankeerd wordt door de 
landelijke en onze eigen voorzitter, opgestegen en wel. 
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ROTTERDAM

NOVEMBERBIJEENKOMST

Op donderdag 5 november was de Afdeling Rotterdam te gast in het 
gebouw van Podium 950 aan de Oostmaaslaan in Rotterdam, waar 
lgen der Artillerie b.d. H.A. Couzy voor 40 officieren een lezing hield 
over “Machtsverhoudingen in de Wereld, toen en nu”. De leden van 
Afdeling Den Haag, van de KVNRO en Mars & Mercurius waren hiervoor 
ook uitgenodigd. Vóór de lezing dronken we gezellig een drankje in de 
foyer van het gebouw. De lezing zelf werd gehouden in de sfeervolle 
zaal op de 5e verdieping. 

Generaal Couzy gaf ons zijn zeer persoonlijke visie op de machtsver-
schuivingen in de wereld sinds de val van de muur in 1989. Daar het 
in feite een besloten lezing betrof van collega’s onderling, gaf dit 
generaal Couzy de gelegenheid ons ook een vertrouwelijk kijkje te 
gunnen achter de schermen van het Nederlandse defensiebeleid in de 
afgelopen jaren, of liever gezegd de volkomen afwezigheid daarvan! 
Aan defensie wordt al jaren nauwelijks aandacht besteed in ons re-
geerakkoord, getuige het grote tekort aan munitie en wapensystemen. 
Voor oefening is nauwelijks munitie beschikbaar. 

Ook de betrokkenheid van Nederland bij de situatie in Afghanistan 
kreeg ruim de aandacht. De generaal sprak zijn grote bewondering 

uit voor de rol van onze militairen in Uruzgan, die het ondanks de 
zeer matige voorbereiding erg goed doen, maar hij was niet erg 
optimistisch over de afloop van de situatie in Afghanistan in het 
algemeen. Het accent van het conflict ligt overigens niet in Uruzgan, 
maar duidelijk elders.

Vervolgens besteedde de generaal aandacht aan de golfoorlog, de situ-
atie in Iran, Rusland, China, India, en het Midden-Oosten. Hij sloot af 
met een prognose voor de komende 10 jaar, waarbij ook de klimaat-
veranderingen in de wereld uitgebreid aan bod kwamen, alsmede de 
economische ontwikkelingen in landen als China, India en Brazilië, 
landen die ons allemaal voorbij dreigen te streven. Het beeld dat hij 
ons heeft geschetst was niet optimistisch, maar wel fascinerend! 
Helaas kan ik niet overal in detail op ingaan, maar degenen onder 
u die verhinderd waren hebben echt iets gemist! Het enthousiasme 
van de aanwezigen bleek duidelijk uit de levendige vragenronde na 
de lezing, die daarna nog enige tijd werd voortgezet in de foyer. De 
avond werd afgerond met een sfeervol en copieus captain’s dinner! 
De VOA Rotterdam is generaal Couzy zeer erkentelijk voor zijn zeer 
boeiende en ter zake kundige voordracht. Het was in alle opzichten 
een geslaagde avond!

Giel Massy

TWENTE

BARBARAVIERING

De Barbaraviering op 4 december werd wederom gehouden in het res-
taurant ‘t Langenbaerg in Laren. De bijeenkomst werd bijgewoond door 
negen leden. Jammer dat niemand buiten het bekende aantal getrouwen 
aanwezig was. Om 17.00uur begon het samenzijn in de lounge waar ook 
een korte afdelingsvergadering plaats vond. De voorzitter Gerrit Gleis 
begon met het vragen van stilte ter herdenking van de overledenen en 
de gevallenden. De bestuursleden deden verslag van de gebeurtenissen in 
2009. De voorzitter gaf een overzicht van de bekendmakingen van het VOA 
hoofdbestuur aan de afdelingen De plannen voor het komende jaar werden 
besproken. Het klootschieten gaat weer door kan nu mevrouw Esselink 
weer hersteld is en het op prijs stelt dat deze traditie wordt voortgezet. 

Het jaarprogramma 2010 omvat:
25 maart Afdelingsvergadering;
04 juni Klootschieten in Miste;
30 september Afdelingsvergadering;
03 december Barbaraviering en Korpsdiner.

Voor het diner brengt de voorzitter een dronk uit op Hare Majesteit de 
Koningin. Zoals gebruikelijk zet Frans Peerdeman het eerste couplet in 
van het Artillerielied. Tijdens het diner kwam een artikel uit de Leeu-
warder Courant ter sprake, waarin werd vermeld dat Sinte Barbara als 
Beschermvrouwe van mijnwerkers, brandweerlieden en nog enkele andere 
beroepen, al in 245 na Chr. bekend stond. De Nederlandse Artillerie heeft 
in 1820 pogingen gedaan om Sinte Barbara ook als Schutspatrones te 
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Een harde kern van 19 artilleristen verzamelde zich bij Korenmolen De 
Hoop in Bavel om de naamdag van onze patrones te gedenken en te 
vieren. Het was prettig een enkel nieuw gezicht te ontwaren en enkele 
leden, die niet vaak aan onze (donderdag-)bijeenkomsten kunnen deel-
nemen omdat zij op die dagen andere verplichtingen hebben. Of zoals 
Frans Dirks, die als actieve reservist al diverse malen naar Afghanistan 
werd uitgezonden. Opvallend aanwezig was onze traditionele gast, de 
Commandant van de Bergsche Battery, Sjaak Snijders. In zijn fraaie 
uniform uit de tijd van Prins Maurits kleurde hij mooi tussen de donkere 
kostuums en artilleriedassen! Tijdens het aperitief werd iedereen welkom 
geheten en wel speciaal Marc Scheffelaar, die het laatste half jaar diep in 
de lappenmand heeft gezeten, met o.a. een gebroken heup, maar die nu 
weer aanwezig kon zijn. Namens het bestuur kreeg vervolgens ieder een 
barbarabitter aangeboden, waarmee op Barbara werd gedronken. Na het 
aperitief schoven we aan de met artillerievlaggetjes en fraai gedrukte 
menukaarten gedecoreerde tafels voor het diner. Na het voorgerecht 
volgde een korte voordracht van voorzitter Ton over het wel en wee van de 
veldartillerie, de luchtdoelartillerie en de VOA. Veel veranderingen bij de 
Lua door het samenvoegen van de grondgebonden luchtdoelcapaciteiten 
van de Land- en Luchtmacht in één commando onder de Commandant 
Landstrijdkrachten. Bij de VOA speelt het actualiseren van het beleidsstuk 
“Quo Vadis”: waar gaan we heen met de VOA? Het hoofdbestuur denkt 
meer actief dienenden te kunnen interesseren voor de VOA door meer 
artillerie-vakkennis in de Barbara te publiceren (mits leesbaar voor oud-
artilleristen) en dit item ook op te nemen in de doelstellingen van de VOA. 
Een hand-out over Quo Vadis lag voor iedereen gereed bij de uitgang. 
Commentaar graag bij het Bestuur! Tenslotte speelt voor Zuid-West de 
voorbereiding van de ALV VOA 2011 al een  belangrijke rol; de eerste 
besprekingen met Vliegbasis Gilze-Rijen zijn succesvol verlopen en als 
datum is vastgelegd woensdag 11 mei 2011. Toen werd het tijd om het 
1e couplet van het artillerielied te zingen onder leiding van procantor Ben 
Mooren, hetgeen uit volle borst en meerstemmig geschiedde.  Vervolgens 
kreeg Ben het woord om ons de oudste versie van het barbaraverhaal (uit 

het rode boekje van kol Verhoeff) voor te dragen, waarbij als commentaar 
uit de groep kwam dat die ene bliksemflits toch wel weinig reden was 
om patrones te worden voor allen die met explosieven en vuur te maken 
hadden. Volgende keer dus meer vuur en explosies! Het hoofdgerecht 
(vlees of vis) zag er prachtig uit en smaakte uitstekend. Tijd voor het 
4e couplet, dat er vanwege “de meisjes schoon van leden” altijd goed 
uitkomt! Uitgezongen kreeg C-BB Sjaak het woord om over het wel en 
wee van de Bergsche Battery te berichten; en hij meldde dat hij het kleine 
kanon “Piccolo” bij zich had om voor de ingang van de Korenmolen een 
schot ter ere van Barbara af te vuren. Iedereen begaf zich naar buiten en 
stelde zich op achter het kanon. Onze oudste artillerist Flip Zwartelé had 
de eer als stukscommandant en afvuurder op te treden. Nadat het lontje 
en het zwarte buskruit waren geladen door Sjaak mocht Flip afvuren. Hij 
stond er echter op om eerst de richtprocedure uit te voeren en deed dat 
nog volgens de oude Engelse procedure. Vervolgens hield hij de stok met 
lont bij het zundgat, waarna het schot met een daverende klap afging. 
Op de een of andere wijze had Flip zich niet ver genoeg teruggetrokken, 
waardoor hij een paar stukje verbrand buskruit in zijn wangen kreeg. De 
wondjes bloedden behoorlijk, waarna hij met een blokje ijs, een schone 
doek en een pleister weer inzetbaar werd gemaakt. Aanleiding voor ons 
om de procedures aan te passen en dit soort gevaarlijke dingen voortaan 
te laten doen door de jongste i.p.v. de oudste artillerist. Maar daar was 
Flip het niet mee eens: ervaring moet de doorslag geven! Nog meer ijs in 
het heerlijke dessert, waarna (weer) Flip het commando mocht geven tot 
kussentjes opklappen en “Opstijgen”, daarbij zelf het voorbeeld gevend. 
Het 5e couplet verliep succesvol, evenals het afstijgen! Na een lekker 
kopje koffie werd het officiële deel van de avond afgesloten en werd 
eenieder prettige dagen en een voorspoedig 2010 toegewenst. Na nog 
wat napraten en drinken, bedankten penningmeester Ben en voorzitter 
Ton om ca. 21.30 uur als laatsten Rianne en haar team voor de goede 
zorgen en verlieten het pand. Een geslaagde avond!

Ton Kolsteren

beschouwen maar dat mislukte naar men zegt om geloofsredenen. Pas 
in 1936 was het zover dat de Artillerie Barbara als Schutspatrones ac-
cepteerde. Onderwerpen die de nieuwe voorzitter van de VOA, Bgen.
Rosengarten, belangrijk vindt werden doorgenomen. Al snel kwam de hele 
wereldpolitiek ter sprake, maar tot eensluidende opvattingen kwamen 
we uiteraard niet. Aan het einde van de viering werd het vijfde couplet 

van het Artillerielied gezongen. De koks van ‘t Langenbaerg hadden voor 
een uitstekende hazenbout gezorgd waarvoor onze hulde. Het was een 
gezellige en leerzame bijeenkomst die door de voorzitter werd afgesloten.

Jan de Haan

Oudste artillerist Flip vuurt het kleine kanon af Eerste hulp na het afvuren
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