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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 VOA bestuur nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering in Den Haag
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VAN DE rEDActIE

Voor u ligt het maartnummer 
van Sinte Barbara, ditmaal op 
tijd verschenen. Belangrijk 
omdat in dit nummer de uit-
nodiging en de bijbehorende 
vergaderstukken voor de Al-
gemene Leden Vergadering 
van de VOA op 21 april in Den 
Haag zijn opgenomen. Dit biedt 
voldoende reactietijd om zich 
aan te melden via bijgevoegd 
inschrijfformulier of via het 
bijgevoegde email-adres. 

In dit nummer verder aandacht voor de Jaardag Artillerie van 14 
januari jl. met o.a. de integrale tekst van de toespraak van de 
Wapenoudste. Zelf was ik deze keer een van de dienstverlaters en 
opmerkelijk was de positieve respons van alle dienstverlaters over 
de defensie-organisatie, de mogelijkheden om zich te ontplooien, 
het dragen van grote verantwoordelijkheden en de dynamische en 
wisselende, internationale en uitdagende werkzaamheden, inclusief 
de uitzendingen. Verder viel op dat er dit keer alleen dienstverlaters 
aanwezig waren, die vanwege de FLO de organisatie verlaten en 
geen mensen die tussentijds de organisatie verlaten, mogelijk een 
verklaring voor de positieve respons. 

In dit nummer een verslag van een bezoek aan het inzetgebied 
Uruzgan van Lkol (R) Frans Dirks als IDEA-vertegenwoordiger. Verder 
de vaste rubrieken en tenslotte de verslagen van de verschillende 
afdelingen met een nagekomen verslag van de Barbaraviering van 
de afdeling Utrecht en Noord-Holland.

Afgelopen november werd onze eindredacteur Kol Peter Fröling 
tweemaal getroffen door een, gelukkig licht, herseninfarct. Het 
gaat hem inmiddels weer beter en hij kon weer aanwezig zijn op 
de Jaardag Artillerie van 14 januari jl. Wel heeft een en ander er 
toe geleid samen met het bereiken van zijn FLO-datum dat Kol 
Peter Fröling het commando over het OTCVust op 26 februari heeft 
overgedragen aan zijn opvolger Kol Stefan Kooijman. Ik heb begin 
februari reeds een eerste verkennend gesprek gevoerd met de nieuwe 
commandant OTCVust en hem gevraagd of hij het eindredacteur-
schap zou willen overnemen en voortzetten. Zijn eerste reactie was 
voorzichtig positief en hij onderschrijft het door de nieuwe redactie 
ingezette beleid met aandacht voor: actuele ontwikkelingen bin-
nen het wapen, berichtgeving en ervaringen uit het inzetgebied en 
natuurlijk de wederwaardigheden van de verschillende afdelingen. 
Hopelijk dat we u in een volgend nummer hier meer definitief over 
kunnen berichten.

Lkol b.d. Henk van Rijssen

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.

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.

WAArNEmEND EINDrEDActEUr
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VErENIGINGSNIEUWS

OPrOEP VOOr DE JAArLIJKSE ALGEmENE LEDENVErGADErING 2010

Op grond van het bepaalde in artikel 21 en 22 lid 1 van de statuten 
van onze vereniging roep ik namens het bestuur de ereleden, de 
gewone leden, aspirant-leden, donateurs en begunstigers op tot 
het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal 
worden gehouden op woensdag 21 april 2010 in het Provinciehuis 
te ‘s-Gravenhage.

Agenda:
1. Opening;
2. Mededelingen van de voorzitter;
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 14  
 mei 2009 op de Johannes Postkazerne te Havelte (zie het  
 julinummer van 2009. De notulen zijn ook opgenomen in het  
 maartnummer van 2010 van Sinte Barbara);
4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2009;
5. Jaarverslag van de penningmeester over het verenigingsjaar  
 2009 (zie de in het maartnummer 2010 van Sinte Barbara afge- 
 drukte balans per 31 december 2009 alsmede de staat van lasten  
 en baten 2009);
6. Verslag van de kascommissie 2009;
7. Benoeming van drie leden en een reservelid van de kascommissie  
 2010;
8. Het Verenigingsorgaan ‘Sinte Barbara’;
9. Vaststellen van de afdeling voor de organisatie van de Algemene  
 Ledenvergadering 2011;
10. Verkiezingen/-benoemingen bestuur (zie de toelichting hierna);
11. Rondvraag;
12. Sluiting.

Ik verzoek u voor de vergadering dit nummer van Sinte Barbara (het 
maartnummer van 2010) bij de hand te hebben voor de agenda, de 
notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2009, de balans 
per 31 december 2009 en de staat van lasten en baten 2009. 
Het bestuur hoopt velen van u bij deze vergadering te mogen 
begroeten.

Toelichting bij agendapunt 10 
‘Bestuurbenoemingen/-verkiezingen’
Zie ook de rubriek ‘Van de voorzitter’ en ‘Mededeling Bestuur’ 
eerder in dit blad.

Lkol b.d. H.J.M. van Rijssen en kol b.d. E.J. Oldenziel hebben te 
kennen gegeven dat zij met ingang van 1 november 2009 respec-
tievelijk 21 april 2010 hun functie ter beschikking stellen. Lkol 
b.d. drs. M.M. Broekema, maj (R) b.d. ing. T. van der Plas en lkol 
Th. van Breda stellen zich met ingang van 21 april beschikbaar 
voor herbenoeming voor een periode van zes jaar.

Kandidaten kunnen volgens artikel 13 van de statuten op diverse 
manieren worden aangedragen (zie tekstdeel artikel 13 lid 3 hier-
onder). Indien er meer kandidaten zijn verzoek ik u de naam of 
namen binnen de in de statuten genoemde termijn schriftelijk aan 
te leveren bij de secretaris VOA.

Het bestuur stelt voor:
a. Lkol der art W.S.P. Lemmens en kol b.d. der art P.M.C.  
 Winckelmolen als kandidaat voor respectievelijk de functie van  
 Liaison Actiefdienenden en Liaison Afdelingen.
b. Lkol b.d. drs M.M. Broekema, maj (R) b.d. ing. T. van der Plas en  
 lkol Th. van Breda te benoemen voor een tweede bestuurstermijn. 
 
De benoemingen/verkiezingen zullen in de Algemene Ledenverga-
dering van 21 april 2010 plaats vinden.

Statuten artikel 13
Lid 2:  De bestuursleden worden door de algemene ledenvergade- 
 ring benoemd uit de gewone leden. De voorzitter wordt  
 in functie benoemd; de overige bestuursfuncties worden  
 door de bestuursleden onderling verdeeld.

Lid 3:  Het bestuur, de ledenraad of tenminste vijfentwintig gewone  
 leden gezamenlijk, is/zijn bevoegd tot het stellen van kan- 
 didaten voor het bestuurslidmaatschap. Een kandidaat kan  
 slechts worden gesteld nadat hij/zij schriftelijk zijn/haar  
 instemming daarmede heeft betuigd aan het bestuur. De  
 naam van een door het bestuur gestelde kandidaat wordt  
 uiterlijk bij de oproeping tot de desbetreffende vergadering  
 aan de leden medegedeeld. De naam van een door de leden- 
 raad of door leden gestelde kandidaat moet tenminste 
 tien dagen voor aanvang van deze vergadering schriftelijk  
 worden ingediend bij het bestuur.

Lid 4:  Elk bestuurslid is slechts eenmaal terstond herbenoembaar.

Lkol b.d. drs. M.M. Broekema
Secretaris.
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VAN DE VOOrzIttEr

Het maartnummer van ons 
Verenigingsorgaan staat voor 
mij in het teken van de lente 
als symbool voor een nieuw 
begin en de dingen die gaan 
komen. Mogelijk was een 
aantal activiteiten in januari 
daarop een vooruitgreep. Ik 
noem in de eerste plaats  
onze traditionele jaardag in ’t 
Harde: de opkomst was beter 
dan vorig jaar, de sfeer was 
goed en ik zag tot mijn ge-
noegen dat zeer veel cadetten 

van ons Wapen aanwezig waren. Daarnaast voorzag het overleg 
met de voorzitters van de afdelingen voor mij in een behoefte 
en zal zeker een jaarlijks vervolg krijgen. Door vrijuit over al-
lerlei onderwerpen te praten, werden nieuwe ideeën gegenereerd 
om de positie van onze Vereniging te versterken en ook in de 
toekomst gezond te houden.

Vooruitkijkend vestig ik uw aandacht op de oproep die is geplaatst 
voor de algemene ledenvergadering van woensdag 21 april. Zoals ik 
al eerder aangaf, is de Afdeling ’s-Gravenhage er in geslaagd een 
interessant en voor velen aansprekend programma op te stellen. 
Met een programma als dit timmeren wij als VOA aan de weg en 
tonen we aan midden in de actualiteit van vandaag te staan. Los 
daarvan is de algemene ledenvergadering een uitstekende gelegen-
heid de onderlinge banden aan te halen, mensen te leren kennen 
en uitdrukking te geven aan onze doelstelling van kameraadschap 
en saamhorigheid. 

Het toekomstbeeld wordt op korte termijn ook bepaald door ver-
nieuwingen in het bestuur. Naast degenen die te kennen hebben 
gegeven hun door mij zeer gewaardeerde werk als bestuurslid 
voort te zetten, hebben de Luitenant-kolonel der Artillerie W.S.P. 
Lemmens en de Kolonel der Artillerie b.d. P.M.C. Winckelmolen 
zich bereid verklaard de functie van respectievelijk Liaison Actief 
Dienenden en Liaison Afdelingen over te nemen. Zij nemen, met 
uw instemming, de functie over van respectievelijk de Luitenant-
kolonel b.d. H.J.M. van Rijssen en Kolonel b.d. E.J. Oldenziel. Ik 
dank beiden voor het vele voortreffelijke werk dat zij gedurende 
lange tijd voor de Vereniging hebben gedaan en stel veel vertrou-
wen in de nieuwkomers. Overigens is daarmee de kous niet af en 
herhaal ik mijn oproep uit het vorige nummer aan leden om zich 
beschikbaar te stellen voor bestuursfuncties om onze Vereniging 
ook op langere termijn gezond te houden.

Ten slotte kijk ik vooruit naar een verdere intensivering van 
de activiteiten met onze wapenbroeders van het Commando 
Luchtdoelartillerie en andere geledingen binnen of buiten onze 
Vereniging die wat extra aandacht verdienen en voor ons van be-
lang zijn. Wat betreft de luchtdoelartillerie komt die al tot uiting 
doordat we onze ledenraad van juni op de Luchtmachtbasis de Peel 
houden, waarbij we hopelijk na afloop een gezamenlijke borrel 
met de daar aanwezige officieren kunnen houden, maar het gaat 
natuurlijk ook om andere activiteiten. Al met al een jaar om met 
elkaar aan de slag te gaan. 

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

80(+) JARIGEN
4 april  Res kap b.d. F. Boddé (prom)  80 jaar
 Oosterkade 15, 3011 TV Rotterdam

5 april  Res kap b.d. mr. dr. J.W. Eggink (prom) 83 jaar
 Notebompark 89, 2273 LC Voorburg

8 april  Res kap b.d. J.C. Mol (prom 1947)  84 jaar
 Overhorst 32, 5707 PR Helmond

15 april  Res kap b.d. B. F. de Goede (prom 1953)  82 jaar
 Riverside Garden Estate, 248/2462 Albany Highway
 Gosnells, WA 6110 Australia

19 april  Kap b.d. P.van der Klok (prom)  80 jaar
 Bunschoterweg 15, 6711 CG Ede

24 april  Bgen Kmar b.d. H.C. de Bruin (prom)  86 jaar
 Elzendreef 127, 2272 CK Voorburg

25 april  Res kap b.d. drs. A. Boes (prom) 84 jaar
 Laan van Meerdervoort 1062, 2564 AX ‘s-Gravenhage

27 april  Res elnt b.d. J.C.M. Litjens (prom 1946)  87 jaar
 Brook Farm Barnston NrGe, CM63NX, 
 Dunmow Essex, Engeland

30 april  Kol b.d. H.A.P. Grothauzen (prom)  80 jaar
 Corn.de Wittlaan 102, 2582 CL Den Haag

3 mei  Lkol b.d. P.J. Pol (prom 1953)  80 jaar
 Het Spectrum 34, 8254 AS Dronten

4 mei  Res kap b.d. G. van Kuijk (prom 1956)  80 jaar
 Wladimirlaan 4 A, 1404 BB Bussum

8 mei  Elnt b.d. mr. M.M. de Jager Meezenbroek (prom 1947)  85 jaar
 Gen Eisenhowerplein 98, 2284 XV Rijswijk

10 mei  Maj b.d. A.W. van Drecht (prom 1947)  85 jaar
 Berkenoord 62, 8172 AW Vaassen

10 mei  Kap b.d. A.W. Sorber (prom 1976)  80 jaar
 Churchill-laan 63, 3844 BL Harderwijk

16 mei  Bgen b.d. arts H.J.P. Beerstecher (prom)  80 jaar
 Simon Vestdijklaan 20, 2343 KV Oegstgeest

17 mei  Lkol b.d. M.L.Verkuil (prom 1942) 90 jaar
 Esschebaan 188, 5062 BH Oisterwijk

19 mei  Res kap b.d. A. Schaaphok (prom 1947) 85 jaar
 Torenhof 4, 1261 GZ Blaricum

21 mei  Res elnt b.d. H. Cohen (prom 1955) 80 jaar
 Roskamweg 7, 7213 AH Gorssel

22 mei Kap b.d. O. Bekius (prom 1947)  85 jaar
 1015 Don Wooddrive ,
 V8X4G3 Victoria BC, Canada.

23 mei  Lkol b.d. P.R. de Rochemont (prom 1941) 88 jaar
 Van Heutzlaan 25, 6711 KK Ede.

26 mei  Kol b.d. W.F. Steemers (prom)  82 jaar
 Thomas Jeffersonlaan 419, 2285 AP Rijswijk

28 mei  Elnt b.d. P. Slot (prom)  80 jaar
 Sprokkelenburg 83, 4207 BA Gorinchem

31 mei  Res elnt b.d. P.J. Wierks (prom 1948)  85 jaar
 Marnixlaan 47, B-3090 Overijse, België

OVERLEDEN

Lkol b.d. B. Brussaard, 77 jaar, op 11 januari 2010 te Assen

NIEUWE LEDEN

Elnt (R) b.d. W.J. Hacquebord, opgegeven door res elnt ir. G.J van Leeuwen

Tlnt T.van der Linde, opgegeven door Kap b.d. H. Gommers

Lkol b.d. A. Brouwer, opgegeven door Kap b.d. H. Gommers

MUTATIES

Bevorderd tot:
Kolonel H.C.M. Snellen (nu mjd)

Luitenant-kolonel F.J.L. Pols (art)

Majoor G. Dolmans (nu inf)
  F.J.H Dijkmans (lua)

Kapitein W.D. van Ede (lua)
 H.G.P. Kemp (art)
 A. Yüce (art)

Eerste-luitenant G.H. Bongers (art)

Tweede-luitenant J.T. Sonneveld (art)

De actieve dienst verlaten:
Kapitein R.E. Hoornveld (art)
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IN mEmOrIAm

BAStIAAN BrUSSAArD

Luitenant-kolonel der Artillerie b.d.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden

Oud Beijerland, 14 maart 1932     Assen, 11 januari 2010

Onze oud-voorzitter van de afdeling Noord van de Vereniging Officieren Artillerie is na een slopende ziekte op 11 januari 
2010 overleden. 

Bas Brussaard komt in 1952 als gewoon dienstplichtig militair in werkelijke dienst bij het Regiment Zware Luchtdoelartil-
lerie Ypenburg. Na de basisopleiding volgt hij de officiersopleiding op de School Reserve Officieren Luchtdoelartillerie. Hij 
wordt bevorderd tot kornet in mei 1953. Na zijn bevordering tot reserve tweede luitenant in 1954 tekent hij een aantal 
jaren bij als kort verband vrijwilliger en diende hij bij diverse afdelingen luchtdoelartillerie. Na zijn bevordering tot reserve 
eerste luitenant in 1958 word hij geplaatst op de SROLua. Daarna vervult hij onder andere diverse functies bij 935e afdeling 
Lichte Luchtdoelartillerie. In 1962 komt hij in dienst voor onbepaalde tijd. Na zijn bevordering tot kapitein in 1964 wordt 
hij omgeschoold naar de veldartillerie en volgt overplaatsing naar 41 Afdva in Seedorf. Daar vervult hij diverse functies, 
onder andere S2 en VRO. Na terugkeer in Nederland wordt hij geplaatst bij 42 Afdva in Assen. In 1972/1973 wordt Bas 
uitgezonden naar Syrië en Israël als waarnemer van de Verenigde Naties. 
In 1974 volgt de bevordering tot majoor. Na een tweede uitzending in het kader van de Verenigde Naties keert hij terug 
bij 42 Afdva. 
Bas wordt in 1985 bevorderd tot luitenant-kolonel. Zijn laatste functie was Hoofd van de Indelingsraad Groningen. Dat doet 
hij tot aan zijn eervol ontslag op 1 mei 1991.

Eind jaren tachtig vraagt de toenmalige voorzitter van de Vereniging Officieren Artillerie aan Bas om de afdeling Noord 
nieuw leven in te blazen. Bas formeert een bestuur en gaat aan de slag met als resultaat dat de afdeling weer opbloeit, 
weer afdelingsbijeenkomsten, excursies en vieringen van Sinte Barbara organiseert. 
In de afdelingsbijeenkomsten blijkt dat de uitzendingen naar het Midden-Oosten als VN-waarnemer grote indruk op Bas 
hebben gemaakt. En hoewel Bas een man van weinig woorden was, kon hij daar uitgebreid en boeiend over vertellen. 
Na zijn aftreden als afdelingsvoorzitter bleef Bas een trouw bezoeker van de afdelingsbijeenkomsten en, samen met zijn 
echtgenote, van de excursies en bijeenkomsten.

In de loop van 2008 openbaarde zich bij Bas de ziekte waaraan hij uiteindelijk zou overlijden. 
Hoewel de ontwikkeling van de ziekte niet erg snel ging, moest hij toch meer en meer verstek laten gaan bij de bijeenkom-
sten, maar bij de viering van Sinte Barbara  op 4 december 2009 wilde hij er bij zijn. We hebben toen volgens traditie het 
Artillerielied gezongen en uiteraard het laatst couplet “opgestegen”.  Bas kon daaraan volledig deelnemen. Enkele dagen 
hierna verergerde de situatie snel en op 11 januari 2010 overleed Bas. Bij zijn uitvaart was een tiental artillerie officieren 
aanwezig die mede namens de Vereniging Officieren Artillerie op waardige wijze afscheid van hem hebben genomen. Wij 
zullen deze markante figuur in onze afdeling missen. 

Wij wensen zijn echtgenote, zijn kinderen en achterkleinkinderen veel sterkte en kracht toe in de komende tijd. 

Dick Heyse
Maj (R) der artillerie b.d.
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Dit jaar is besloten de Jaardag Artillerie die normaalgesproken 
gevierd wordt op 11 januari, te houden op donderdag 14 januari 
2010. Uiteraard is dit gedaan in nauw overleg met de Wapenoudste, 
Generaal-majoor A.J.H. van Loon. Ook dit jaar werd weer gebruik 
gemaakt van de faciliteiten van de Officierscantine voor de of-
ficieren en de Wmr Kruithofkantine, inclusief de blauwe zaal, voor 
de onderofficieren.

Omdat het in 2009 heel erg goed bevallen is om het afscheidsgesprek 
tussen de Wapen Oudste der Artillerie (WOA), de Wapen Traditie 
Raad Artillerie (WTRA) en de dienstverlatende officieren in de serre 
van de Officierscantine te houden, is besloten wederom gebruik te 
maken van deze mooie ruimte.

EINDGESPREK OFFICIEREN MET DE WOA

Dhr. Johan Kurk, manager van de Officierscantine, heeft zoals 
gebruikelijk de nodige voorbereidingen getroffen om dit gesprek 
succesvol te kunnen laten verlopen.

In totaal waren achtentwintig officieren aangeschreven. Zeven 
van hen hebben de kans waargenomen ’s middags fysiek afscheid 
te nemen van de Wapenoudste, maar ook van de militaire dienst.

De volgende afscheidnemers waren er die middag: 
kolonel D.W. Hoekendijk, luitenant-kolonel A. Brouwer, luitenant-
kolonel J.W. Grims, luitenant-kolonel G. den Heeten, luitenant-
kolonel H.J.M. van Rijssen, luitenant-kolonel (R) van Santvoord , 
luitenant-kolonel D.A. Wiegersma.

Tijdens het afscheidsgesprek werd van gedachten gewisseld over 
het verlaten van de actieve dienst. Met name werd gesproken over 
het eventueel uitvoeren van werkzaamheden na de actieve dienst, 
ten behoeve van de krijgsmacht/ overheid. De maatschappij maakt 
tegenwoordig langer deel uit van de arbeidsmarkt. De WOA stelde de 
vraag: Waarom gaan we niet “Parttime met pensioen” en gaan voor 

de rest deels te werk bij de overheid.? Dit is relatief goedkoop. Er 
is minder/geen opleiding benodigd en de pensioenopbouw is toch 
al optimaal. Uiteraard waren de meningen uiteenlopend en was er 
geen oplossing, maar het onderwerp leverde een goed gesprek op. 
Er werd op een heel andere manier nog een keer terug gekeken 
naar de actieve dienst en mogelijk levert dit gesprek iets op voor 
de toekomst.

Aan het einde van het afscheid nemen, overhandigde de WOA de 
gebruikelijke ingelijste aquarel van de Officierscantine en werd het 
eerste biertje/wijntje gedronken.

Ondanks de recentelijke tegenslagen die onze commandant eind 
2009 jaar heeft moeten doorstaan, heeft hij toch de moeite geno-
men aanwezig te zijn tijdens deze heuglijke dag.
Op de foto is goed te zien dat hij het goed naar zijn zin had (ge-
lukkig maar)! Om 16.00 uur werd bij de ingang van de Officiers-
cantine door mevrouw Dijkhuizen en mevrouw Spaan-Tichler een 
administratief punt ingericht ten behoeve van het registreren van 
de bezoekers en het uitgeven van de kamersleutels voor officieren 
die wilden blijven slapen.

Mevrouw Dijkhuizen en mevrouw Spaan-Tichler

NIEUWS VAN HEt WAPEN

ImPrESSIE VAN DE VIErING 333E JAArDAG ArtILLErIE

Discussie van afscheidsnemende officieren met de Wapenoudste en 
aanwezige leden van de Wapen Traditie Raad Artillerie (WTRA)

Wapenoudste, genm A.J.H. van Loon en C-KVA (tevens C-OTCVust) 
kol P. Fröling
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Ook dit jaar leek het onmogelijk de officieren en onderofficieren 
die wilden blijven slapen van legering te voorzien. Initieel waren 
er slechts 14 bedden beschikbaar voor officieren en onderofficieren 
tezamen. De huismeester heeft echter heel kritisch bekeken of er 
toch nog ergens ruimte vrij was of vrij te maken was. Uiteindelijk 
werden zijn inspanningen beloond en kon eenieder die dat tijdig 
had aangevraagd, inderdaad overnachten op een legeringkamer 
in gebouw 235 of 186. Ruim voor de formele start van de viering 
waren de eerste gasten al om 16.15 uur aanwezig.

Om 17.30 uur stonden alle feestgangers buiten in de sneeuw 
om te genieten van de muziek gespeeld door het Fanfare Korps 
Koninklijke Landmacht der Bereden Wapens (FKKLBW). Ondanks 

de vrieskou hield eenieder het uit tot en met het laatste nummer, 
het Artillerielied.

Na het concert gaf de WOA de officieren even de tijd te acclima-
tiseren om vervolgens met zijn jaarlijkse toespraak te starten in 
de Officierscantine. Zijn toespraak begon met het voorlezen van 
de aanhankelijkheidsverklaring aan Hare Majesteit de Koningin. 
Uiteraard heette hij iedereen van harte welkom op deze 333ste 
verjaardag van ons wapen. Zijn voorganger als wapenoudste, onze 
commandant Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal R.A.C. Ber-
tholee kreeg een speciaal woord van welkom. Na de verwelkoming 
droeg hij een warm hart toe aan allen die teruggekeerd zijn uit 
het uitzendgebied. Ook haalde hij het overlijden van onze collega, 
majoor Rien van Ginneken vorig jaar, en het overlijden vandaag 
van eerste-luitenant Henry van Buul (320 Herstelcie) aan.

zIE INtEGrALE tEKSt WOA HIErONDEr

Na het uitreiken van de gibernes sloot de WOA zijn toespraak af 
en begaf zich, vergezeld door commandant Korps Veldartillerie, 
Kolonel Fröling, commandant Korps Rijdende Artillerie, Luitenant-
kolonel Bouwmeester en commandant Korps Luchtdoelartillerie, 
Kolonel Jobse, naar de Wmr Kruithofkantine.

De opkomst bij zowel de officieren (225) als de onderofficieren (230) bleek dit jaar erg groot!

Toespraak Wapenoudste bij de onderofficieren onder begeleiding van 
de Korpscommandanten
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TOESPRAAK WAPENOUDSTE VELDARTILLERIE

Dames en Heren,
Van harte welkom op de 333e jaardag van ons wapen. 

Namens ons allen heb ik heden een telegram verstuurd aan hare 
Majesteit de Koningin met de volgende tekst: ”Officieren en onder-
officieren der Artillerie, bijeen op de Legerplaats bij Oldebroek te 
’t Harde ter gelegenheid van de 333ste verjaardag van het wapen 
der Artillerie, verzekeren Uwe Majesteit van hun gevoelens van 
onwankelbare trouw en aanhankelijkheid en hopen uwe majesteit 
nog lange tijd te mogen dienen.”

Wij ontvingen het navolgende antwoord.”Het doet me genoegen 
dat ik ook vanavond weer een groot aantal artilleristen hier welkom 
kan heten. In deze hectische tijden is er toch ook behoefte aan 
gelegenheden als deze om elkaar weer eens te ontmoeten en met 
elkaar van gedachten te wisselen.”

Zonder iemand te kort te doen, toch een speciaal woord van wel-
kom voor mijn voorganger als wapenoudste, onze commandant 
landstrijdkrachten Ltgen Bertholee. Ook de leden van de wapentra-
ditieraad en de cadettenwapenvereniging heet ik graag apart van 
harte welkom. Ik wil ook apart hen welkom heten die weer veilig 
zijn terug gekomen uit het inzetgebied. Ik heb dat vorig jaar ook 
al gezegd. Het is goed dat er na gedane zware arbeid een plek is 
waar we naar terug kunnen komen. Uitzendingen zijn deel van ons 
beroep maar we moeten niet vergeten dat er ook nog wat anders is. 
Saamhorigheid is altijd een van de hoekstenen van de landmacht 
geweest en zeker wij artilleristen hebben daar ook veel invulling 
aan gegeven. Deze mooie accommodatie is daar deel van. 

Net als ieder jaar heb ik vanmiddag ook weer afscheid genomen van 
collega’s die ons afgelopen jaar hebben verlaten. Hen heet ik hier 
voor het laatst ook extra hartelijk welkom. Het is niet voor niets dat 
zij als blijvende herinnering een afbeelding van de officierskantine 
krijgen, een symbool van saamhorigheid in roerige tijden.

Op dit soort momenten is het ook goed om even stil te staan bij 
de soms harde realiteit van het leven. Het overlijden van twee 
oud-corpscommandanten van de Rijders, maar ook van onze nog 
jonge infanterie collega Rien van Ginneken en ook vandaag hing de 
vlag halfstok hier in Oldebroek voor de eerste luitenant Henry van 
Buul van 320 Herstel. Zeker ook de voor mij toch wel schokkende 
herseninfarcten van onze commandant OTCVust Peter Fröling zijn 
zaken die ons wakker moeten schudden. Ik denk dat het goed is om 
daar even bij stil te staan en een moment te nemen om daarover 
na te denken en vooral ook om de collega’s, actief dienend, reserve 
en oud officieren (en onderofficieren) van ons wapen die er niet 
meer bij kunnen zijn te gedenken. 

Vorig jaar heb ik mijn toespraak geplaatst in het teken van “hun 
leus zij steeds te strijden, werwaarts ook d’eer hen zendt”. Dat is 
natuurlijk nog steeds het een essentieel deel van ons bestaan. 
De krijgsmacht moet in staat zijn snel en zonder veel storingen 
te werken aan vrede en veiligheid waar dan ook en onder welke 
omstandigheden dan ook. We zijn pas net uit de nul jaren, het is 
pas 10 jaar geleden dat ik met de rijders uit Kosovo terugkwam 

maar de veranderingen zijn immens. 9/11 en de gevolgen daarvan 
hebben een ook een grote invloed op de Nederlandse krijgsmacht. 
Zelfs als we niet echt meedoen, kan onze regering blijkbaar in 
grote problemen komen. Zet u voor zichzelf eens op een rijtje wat 
er allemaal gebeurd is in die eerste 10 jaar van dit millennium. 

Om dat tempo bij te kunnen houden is het belangrijk dat we met 
z’n allen blijven werken aan een goede basis en die moet hier in 
de homebase gelegd worden. Je kunt nooit genoeg trainen en die 
training moet voortdurend aangepast worden aan de eisen van 
hedendaagse operaties. Joint, multinationaal maar dan ook echt 
inhoudelijk. Goede maar vooral ook gedragen doctrine is daarvoor 
essentieel. Het vele werk dat gestoken is in joint fires maar ook in 
NAVO COIN doctrine moet vruchten afwerpen en dat kan alleen als 
we er samen achter staan. Klagen helpt niet, werken wel. 

Jointness moet nu zo langzamerhand echt tweede natuur gaan wor-
den. Ik heb dit jaar Barbara gevierd bij de kanonniers van de marine 
en ik heb in den Haag een pleidooi gehouden voor de JSF. Dat zou 
geen nieuws moeten zijn, alleen een volwaardige joint krijgsmacht 
kan de uitdagingen van vandaag aan. Nieuwe bezuinigingen met 
daaraan verbonden reorganisaties en vooral ook nieuwe missies 
zullen ons bezighouden. Ik hoop dat die bezuinigingen dit keer niet 
zullen leiden tot moddergevechten met andere krijgsmachtdelen. 
Ik roep u op om wanneer u verschillen van mening heeft u hen er 
op aanspreekt. Praat met en niet over de ander. 

Iedereen die denkt dat we, als we in de nabije toekomst niet of 
minder actief meer zijn in Afghanistan, we in rustiger vaarwater 
terecht gaan komen wil ik nu al waarschuwen dat dit maar zeer 
betrekkelijk zal zijn. De krijgsmacht, de landmacht en ons wapen 
hebben geen behoefte aan boekhouders die alleen maar de status 
quo willen handhaven. De omgeving verandert voortdurend en dat 
vereist actief zoeken naar oplossingen, aanpassingen en vooral ook 
het denken in kansen. Ik ga niet zo ver om “het haken naar den 
strijde” altijd aan te bevelen maar bij de pakken neerzitten, hoort 
in ieder geval niet bij ons artilleristen. 

Vanmiddag bij het afscheid nemen bleek weer eens hoe zeer de can 
do mentaliteit binnen ons wapen bestaat. Voor mij opvallend was 
dat eigenlijk iedereen het er over eens is dat we de capaciteiten 
van de dienstverlaters beter zouden moeten gebruiken. Daarbij 
kan gedacht worden aan het benutten van expertise om doctrine 
of SOPs te schrijven maar ook om scenario’s voor oefeningen te 
helpen ontwikkelen. Het is toch zonde dat we mensen die jarenlange 
ervaring hebben ook met inzet (wat dacht u van 7 jaar bij de EUMM) 
en daar niets mee doen. Maar we hebben het ook gehad over opties 
om deze veteranen in te zetten in het personeelsvlak zoals bijv. de 
Engelsen structureel doen. De dienstverlaters zijn eigenlijk unaniem 
bereid nog nuttig werk te doen voor ons mooie bedrijf. Mij lijkt 
hier een win/win situatie te bestaan. We zullen op korte termijn 
proberen hierover iets op papier te zetten en dan misschien eens 
een proefproject doen. Toch bestaan er hier ook zorgen, het leven 
in de waan van de dag, het ontbreken van langere termijn visie en 
het te lang niet nemen van besluiten zijn aan de orde geweest. Ik 
wil vanaf deze plaats de dienstverlaters nogmaals danken voor al 
hun inzet voor het wapen en hoop in de toekomst nog eens een 
beroep op hen te kunnen doen.
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Laat ik dit jaar mijn tour d’horizon beginnen bij het CoLua. Vorig 
jaar heb ik al gesproken over de invoering van nieuwe systemen. 
Op 27 augustus werd FGBADS dan echt overgedragen, waarmee de 
lua de beschikking krijgt over een hypermodern systeem dat zijn 
gelijke zoekt binnen de NAVO, laat staan daarbuiten. Het feit dat 
de commandant luchtstrijdkrachten ook daarbij aanwezig was is 
meer dan alleen symbolisch. Zeker als we bedenken dat niet veel 
later op 23 september het besluit om de GGW en de Lua volledig 
te integreren aan het personeel bekend gemaakt werd. Dat is voor 
beide krijgsmachtdelen een grote stap die echter volledig in lijn is 
met het denken in capaciteiten. 

De lua laat ons zien hoe je echt joint wordt. Zelfs de HVGLVD is 
gezamenlijk opgezet in alle opzichten. Arie Oskam en vele andere 
vrijwilligers met groen en lichtblauw bloed hebben een geweldige 
prestatie geleverd met een mooie toegankelijke verzameling als 
resultaat. Samenwerken en samen meerwaarde opleveren is het 
motto. De lua zegt zelf dat ze in 2009 gingen kruipen om dit jaar 
te lopen en dan volgend jaar te rennen. Ik denk dat deze baby 
snel op eigen voeten kan staan, zeker nu het besluit over de on-
derbrenging van de luchtverdediging genomen is. Daarvoor zal dan 
wel hard geoefend moeten worden, inbegrepen het eerste schieten 
met NASAMS in Noorwegen. We hebben nu state of the art lucht-
verdedigingsmiddelen die echter training vereisen om optimaal te 
kunnen worden gebruikt.

Tegelijkertijd blijft het CoLua  psyops elementen leveren voor Af-
ghanistan. Medalparades voor de mannen en vrouwen van de PSEn 
in maart, juni en oktober waren uitingen van de waardering voor 
deze inzet. Toch wil ik hier een kanttekening plaatsen. Het belang 
van psyops als deel van stratcom zal steeds meer professionalisering 
vereisen. Ik kan me eigenlijk geen missie meer voorstellen waarbij 
deze capaciteiten niet nodig zijn en er is een enorm tekort aan in 
NATO. Dan is het de vraag of we op langere termijn deze taak naast 
de luchtverdedigingstaak kunnen blijven doen. Dat zal dit jaar verder 
moeten worden uitgewerkt net als de details rond de integratie. 

Ook het korps veldartillerie heeft zeker niet stil gezeten. Zoals al 
eerder aangehaald is het OTCVust druk bezig met het inhoud geven 
aan joint fires zowel in de zin van doctrine ontwikkeling als ook 
door internationale discussies. Het symposium in oktober heeft 
zeker bijgedragen aan internationale afstemming over dit belang-
rijke onderwerp. Ik geloof steeds meer dat het onmogelijk is puur 
nationale doctrine te ontwikkelen of te gebruiken. Operaties zijn 
altijd multinationaal en zeker wanneer de omstandigheden vuur-
steun in de breedste zin nodig maken, kun je gewoon niet meer 
volstaan met nationale oplossingen. Ik vind dan ook de opzet van 
internationale symposia zoals deze een goede zaak. 

Ik heb ook al heel even gesproken over de NATO COIN doctrine 
waarbij Nederland een leidende rol vervult. Zelfs het MC is doordron-
gen van het belang om zo snel mogelijk te komen tot een heldere 
doctrine zodat miscommunicatie ten minste doctrinair beperkt 
kan blijven. Het doet me genoegen dat ook hier artilleristen een 
centrale rol vervullen en dat is ook niet onlogisch. Het denken in 
effecten bij joint fires is heel dicht gerelateerd aan de principes 
van COIN. Helaas gaat het allemaal niet zo snel als we gehoopt 
hadden; ook hier steekt de politieke realiteit soms een spaak in het 

geoliede wiel. Dat het OTCVust ook nog een groot aantal individuele 
uitzendingen, bezoeken en natuurlijk opleidingen heeft gedaan is 
“all in a day’s work”. 

De 14e afdeling heeft natuurlijk ook in 2009 weer gezorgd voor 
de PzH in Uruzgan. Dat is intussen zo normaal dat het slechts een 
regeltje in het inlichtingenbericht krijgt. Dat is ook zo, maar toch 
moeten we niet vergeten dat alleen een zo professionele krijgsmacht 
als de onze dit zo kan doen. Voorbeelden van landen om ons heen 
laten zien hoe snel de getraindheid bergaf kan gaan en om dan 
weer in de vorm van vandaag te komen zal niet meevallen. Dat 
is ook de reden dat de afdeling ook veel getraind heeft. Daarbij 
zijn de contacten met Duitse en Noorse zustereenheden verder 
uitgebouwd, belangrijk omdat de multinationaliteit tweede natuur 
moet gaan worden. Dat de afdeling ook nog diverse erewachten en 
andere steunverleningen heeft gedaan, verklaart misschien waarom 
het nodig was de lunch op maandag te gebruiken om belangrijke 
onderwerpen aan de orde te stellen. Het idee van een officiers 
(uiteraard werk) lunch ook in het kader van saamhorigheid vind ik 
in ieder geval prima.

De RPV batterij heeft ook in 2009 haar steentje bijgedragen aan de 
TFU. Toch stond 2009 vooral in het teken van de instroom van de 
RAVEN. Net als de lua staat ook de RPV batterij voor een grotere joint 
uitdaging. Door het uitstel van de reorganisatie JISTARC heeft de 
formele samenvoeging met de tactische fotoverkenningcapaciteit, 
van de KLu nog niet plaatsgevonden. Uiteindelijk krijgen we dan 
een joint Aerial Systems battery. Belangrijker dan deze fancy naam 
is echter dat we dan een batterij hebben met twee systemen, twee 
systemen RAVEN en ook de training en de analyse en het onderhoud 
centraal in een echt joint eenheid.

Toen ik deze speech voorbereidde, vroeg ik me trouwens af of we 
niet snel deze joint collega’s net als die van de luchtverdediging 
zouden moeten uitnodigen voor onze jaardag. Samen werken, samen 
feesten toch? Maar goed.

Ook de artostbatterij heeft een enerverend jaar achter de rug. De 
inzet van doelopsporingspelotons voor de FP op KAF is goed verlo-
pen. De plaatsvervangend batterijcommandant heeft echter tijdens 
de uitzending aan den lijve moeten ondervinden hoe gevaarlijk 
Uruzgan kan zijn. Gelukkig maakt hij het nu weer goed. Omdat nu 
eenmaal niets hetzelfde kan blijven gaat de batterij in het JISTARC 
101 doelopsporingsbatterij heten.
Ik wil hier toch als een hoogtepunt bij het korps veldartillerie de 
beëdiging in Mill aanhalen. Ik heb zelf kunnen zien dat jonge col-
lega’s in de bijzondere omgeving van dit voor ons wapen historische 
plaatsje stijlvol de eed of belofte konden afleggen onder grote 
publieke belangstelling. Dat een enkeling dan wat moeilijkheden 
heeft de formule uit te spreken zei hem of haar vergeven.

Tenslotte de rijders. De afdelingstaf was in 2009 druk met de PRT 
taak terwijl de pelotons gewoon doorgingen met het uitvoeren van 
van de PzH taken. Toch is ook hier het trainen/oefenen niet verge-
ten. De afdeling is al weer bezig met optreden in afdelingsverband 
en met het bijwerken van de SOPs. Samen met de 14e afdeling is 
ook nog deelgenomen aan een oefening van de 13e brigade. Is 
korpsoverschrijdende samenwerking overigens ook joint? De rijders 
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hebben natuurlijk ook weer een stortvloed van ceremoniële taken 
naar ieders tevredenheid uitgevoerd. Helaas hoorde daar ook het 
afscheid nemen van oud korpscommandanten bij. 

Voor alle drie de korpsen is de zorg voor onze veteranen een es-
sentieel onderdeel geworden. De veteraan krijgt langzamerhand in 
Nederland de aandacht die hem toe komt. In de KL bestaat nu de 
behoefte om de activiteiten voor en van de veteranen te structure-
ren. De regimenten en de korpsen zijn hiervoor het meest geschikt. 
Zij hebben zich verenigd in het Gezamenlijk Overleg Regimenten 
en Korpsen (GORK). Zij is de gesprekspartner van de Commandant 
Landstrijdkrachten over de belangen van zowel de oude als de jonge 
veteranen. Inmiddels zijn deze twee groepen even groot en bestaan 
ze beide uit zo’n 70.000 veteranen. 
De Artillerie Veteranen Associatie, de AVA, is sinds 15 mei 2009 een 
feit. De belangen van de veteranen die afkomstig zijn van het Korps 
Veldartillerie, het Korps Rijdende Artillerie en het Korps Luchtdoel-
artillerie worden gezamenlijk behartigd. De AVA is sinds november 
van afgelopen jaar ook toegetreden tot het Veteranen Platform. Zo 
wordt de stem van de artillerieveteraan ook gehoord op het niveau 
dat praat met de politieke leiders en de commandanten in Den Haag.
Afgelopen jaar was er een reünie bij het Korps Rijdende Artillerie 
voor de veteranen van KFOR. Ik heb zelf natuurlijk kunnen zien dat 
de deelname groot was en het enthousiasme ook. Ook de Nationale 
Veteranendag in Den Haag (een bijeenkomst VOOR de veteranen) 
en ook de Veteranenbijeenkomst in Wageningen op 5 mei (een 
bijeenkomst VAN de met name oude veteranen) werd druk bezocht. 
De oude veteranen kwamen daarnaast ook tijdens een aantal reünies 
bijeen. Dit jaar zal de AVA een platform bieden waarop de veteranen 
in kameraadschap kunnen samenkomen. Ze is van plan in de eerste 
helft van 2010 naar buiten te treden met onder meer een website 
en een aantal publicaties. 

De Vereniging Officieren Artillerie, de Vereniging OnderOfficieren 
Artillerie en de Artillerie Veteranen Associatie zullen waar mogelijk 
en wenselijk samenwerken. Het is een goede ontwikkeling dat de 
verenigingen die zich inzetten voor de mens in ons wapen zoeken 
naar vormen van samenwerking. Dat zal ons personeel alleen maar 
ten goede komen zowel in de periode dat zij in actieve dienst zijn 
als daarna. De ervaring bij andere regimenten en korpsen leert dat 
de aandacht voor de veteraan begint als hij nog actief dienend is, 
daarom ook bij ons. Ik heb dat vorig jaar ook gezegd. Dit houdt 
in dat hij tijdens zijn actieve diensttijd voorbereidt moet worden 

op zijn status als veteraan. U als officier (c.q. onderofficier) speelt 
daarbij een belangrijke rol. Uw mensen zullen uw voorbeeld volgen. 
Dat doen ze nu als actief artillerist en dat zullen ze ook doen als ze 
de actieve dienst verlaten en veteraan zijn. Ik herhaal mijn oproep 
aan u lid te worden van de veteranen associaties en uw mensen te 
activeren dat ook te doen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat 
de veteraan na zijn actieve dienst het contact met de Artillerie en 
zijn kameraden behoudt. Naast de kameraadschap en een snelle 
toegang tot mogelijk hulp in welke vorm dan ook is hij de beste 
ambassadeur voor ons Wapen.

Naast de zorg voor de veteranen en het afscheid van collega’s is 
er gelukkig ook steeds weer nieuwe inbreng. Ook dit jaar vind ik 
het een genoegen de giberne uit te reiken aan de best geslaagde 
leerlingen VTO artillerie en luchtdoelartillerie.

Beste leerling artillerie 2009:  Tlnt T. van der Linde  
Beste leerling luchtdoelartillerie 2009;  Tlnt R. Hamelink

Jullie hebben beide laten zien toppers te zijn. Nu komt het er op 
aan om de hoge verwachtingen in de praktijk waar te maken. Ik 
heb daarin het volste vertrouwen en wens jullie veel succes en ook 
het nodige geluk.

Ik ga afsluiten, ik weet dat u inmiddels goed om kunt gaan met 
een bepaalde onzekerheid, deze eigenschap is anno 2010 essentieel 
om goed te kunnen blijven functioneren. Ik ben bang dat er nog 
veel op ons afkomt en dan niet altijd even goed nieuws. Maar denk 
dan aan ons lied: rent d’overmacht hem tegen, manmoedig staat 
hij pal. Daarnaar te streven hoeft van mij nou ook weer niet, maar 
laat in ieder geval de moed niet zakken. Daarvoor is ons wapen, 
is onze landmacht en onze krijgsmacht een te mooie organisatie. 
Internationaal kijkt men met afgunst naar wat onze mannen en 
vrouwen presteren en dat moeten we zo houden. Ik roep u daarom 
op om u vooral te focussen op datgene waar u voor aangenomen 
bent, militair zijn met de daarbij behorende “drills en skils”. Dan 
weet ik zeker dat wij ook in 2010 klaar zijn voor al die taken die 
wij toebedeeld gaan krijgen. 

Ik wens u en de uwen een uitdagend, trots en voorspoedig 2010.

Generaal-majoor Ton van Loon
Wapen Oudste Artillerie
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Verslag van Lkol(R) Frans Dirks van zijn bezoek aan Uruzgan als 
vertegenwoordiger van de IDEA organisatie in oktober 2009

INLEIDING

Eind september 2007 keer ik terug uit Uruzgan als Project Officer 
voor het netwerk IDEA van 1-CIMIC Bataljon. Kort daarop maak 
ik deel uit van de delegatie die de CDS eind 2007 organiseert om 
meer Nederlandse bedrijven bij de economische wederopbouw in 
Uruzgan te betrekken. In Nederland lees ik enige weken later een 
artikel over de zon als energiebron van de Nederlandse organisa-
tie FRES (Foundation Rural Electrification Services). Ik stel FRES 
voor als kandidaat voor het Werkgroep Wederopbouw Afghanistan 
(WEWA)-project van het Platform Defensie Bedrijfsleven. Voor meer 
detailgegevens over Solar Home Systems zie ook www.fres.nl.

DAADWERKELIJK BEzOEK

Al het overleg met uitstel van beslissing en miscommunicatie zal ik 
u als lezer hier besparen. Dank zij de steun van C- en St- 1 CIMIC 
Bataljon vertrek ik dinsdag 6 oktober 2009 naar Uruzgan om een 
feasibility study uit te voeren voor het FRES / WEWA-project. Ik 
ga onderzoeken in hoeverre en op welke wijze het FRES-model ook 
in Uruzgan toepasbaar is. Volgens dit model krijgen gebruikers, 
na betaling van een entreebedrag, toegang tot zonenergie. Het 
geplaatste zonnepaneel blijft eigendom van FRES. Als vergoeding 
voor ontvangen kWh betalen zij ongeveer hetzelfde bedrag dat 
maandelijks aan olielampjes en kaarsen wordt besteed. Voor enkele 
personen is er werkgelegenheid. Want er worden kleine energiebe-
drijfjes (voor installatie en onderhoud) opgestart, die een bijdrage 

leveren aan de (economische) wederopbouw. Dat is het uiteindelijke 
doel van ons bataljon.

De dag daarop introduceer ik mij, tijdens de morning briefing 
(07:30uur), aan de staf van het PRT o.l.v. de Civil Representative. 
Het PRT bestaat zowel uit ambtenaren van het Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken / Ontwikkelingswerk als uit ingedeelde militairen. 
Ik maak met diverse mensen kennis, ga even door de administratieve 
molen en zit al snel mijn eerste gesprek te voeren. Na een verrassend 
warme ontvangst, ontmoet ik tamelijk enthousiaste reacties op mijn 
verhaal. Één Missie Team heeft al een concrete vraag naar zonenergie 
(voor een moskee). We discussiëren over diverse toepassingen en 
onderkennen ook het veiligheidsgevaar. De idee om zonnepanelen 
bij een moskee te plaatsen slaat aan. Naar verwachting zal een 
local uit religieus respect, het niet wagen om hier te stelen of te 
vernietigen. Ik toon iedereen enige plaatjes die het verhaal moeten 
ondersteunen (Afghanen lezen van rechts naar links).

Een andere collega wil graag zonenergie-verlichting voor het pas 
gebouwde trainingscentrum in Deh Rawod. Het is klaarblijkelijk de 
juiste tijd om de toepassing van zonenergie te onderzoeken. Er is 
een marktvraag naar solar energy. En er is ook duidelijk een aantal 
voorwaarden waar eerst aan zal moeten worden voldaan, alvorens 
een bedrijfsmatige toepassing mogelijk is. Het effectueren van de 
maandelijkse betalingen is bijvoorbeeld een heus knelpunt.

Ik heb overleg met een Duitse Non Governmental Organisation 
die ook gelijke activiteiten ontplooit. Ik maak contact met twee 
vertegenwoordigers van een Nederlands bedrijf die o.a. een nieuw 
product introduceren: “een mobiel lampje gevoed door zonener-
gie”. De G2-TFU ziet het gevaar voor onbedoelde toepassingen bij 
bermbommen. Uiteindelijk wordt besloten hiermee in Afghanistan 
op dit moment niets te doen. Wel zijn de heren geïnteresseerd om 
samen te werken met FRES.

Ik volg een eerder geplande vergadering met de (provinciale) di-
recteur irrigatie en energie. Een erg moeizaam gesprek met behulp 
van een tolk. Drie gespreksonderwerpen nemen uiteindelijk twee 
uur in beslag. Ik krijg wat summiere gegevens over het energie-
verbruik en de directeur belooft meer precieze informatie aan te 
leveren. Hij vertelt over een plan voor twee Hydro-Electric Power 

 NAWé BrESHNA
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Plants (elektrische energie via een generator met schoepenrad 
aangedreven door vallend water). Detailgegevens over het plan 
ontbreken, waardoor gerede twijfel bestaat over de haalbaarheid 
van dit plan. Wel is duidelijk dat het aantal zondagen (300 tot 320 
dagen per jaar) beter benut dient te worden. Op verzoek maak ik 
een eerste ruwe schets van een soort beleid voor toepassing van 
zonenergie producten. Dit wordt intern verder uitgewerkt opdat 
een meer algemeen beleid over dit onderwerp mogelijk is. Missie 
Teams en de staf van het PRT hebben hier kennelijk behoefte aan, 
gezien de gestelde vraag.

Ik bezoek een maat van Mars & Mercurius, Kolonel Teun (in het 
dagelijkse leven chirurg in het Elisabeth ziekenhuis te Tilburg) die 
mij uitgebreid introduceert bij Role 2 (het mobiele ziekenhuis met 
operatie capaciteit op het kamp). Hij verbaast mij met zijn visie 
en betrokkenheid bij de Afghaanse bevolking. O.a. redt hij het 
been van een 14-jarige jongen, die na een amputatie niet in staat 
zou zijn om voor zichzelf te zorgen. Hierbij gebruikt Kol Teun een 
paar creatieve ingrepen die normaal gesproken (in een Nederlandse 
setting) niet gebruikelijk zijn. Hij doet dit omdat de rest van de 
familie (14 personen) is omgekomen. Alleen hij en zijn vader, die 
voor de oudedagvoorziening van zijn zoon afhankelijk is, zijn over-
gebleven. De operatie slaagt en er wordt huid uit de bovenbenen 
gebruikt om het geheel netjes te laten genezen. Gelukkig kan deze 
jongen straks weer op het land werken en zo voor zichzelf en voor 
zijn vader zorgen.

Na de lunch of het diner gaan we meestal een cappucino drinken 
op het ‘terras’ van de Echos (Militair tehuis). Dan is er ook een 
moment voor een goede sigaar. Bij één van die momenten vraagt 
collega Majoor Christ, ook aan de sigaar, ons gezelschap te mogen 
versterken. Zo raak ik met hem in gesprek over onze bezigheden. Hij 
blijkt verantwoordelijk voor alle verbindingen van de gehele operatie 
hier. “Wat toevallig,” roept hij uit als ik hem vertel van mijn bezoek 
in zake zonenergie. “Ik heb het plan om alle 20 wachtposten te 
voorzien van zonenergie voor de voeding van de radio apparatuur, 
die wordt aangeleverd vanuit Nederland”.

De volgende dag heb ik een gesprek met de Basiscommandant die 
verantwoordelijk is voor de bewaking. Hij beaamt het zonener-
gieplan voor de wachtposten. Hij wordt zo waar enthousiast en 
ik mag een optie nemen op een mogelijke werkplek voor FRES in 
de buitenring tegen het PRT-huis aan. Dat was meer dan waarop 
ik had mogen hopen. De samenwerkende defensie-organisaties 
noemen elkaar Coalition Partners. Er is een onderlinge afspraak 
dat alle vlaggen halfstok gaan indien één van hun militairen is 
gesneuveld. Op Camp Holland wordt dan een zogenaamde Ramp 
Ceremony gehouden. Dit is een plechtige begeleiding van de kist 
met het stoffelijk overschot door een haag van saluerende militai-
ren naar de strip, waar een vliegtuig of voertuig wacht voor verder 
transport. Ik neem deel aan een dergelijke ceremonie, vanwege een 
gesneuvelde Afghaanse militair. De Afghaanse vaandelwacht voorop 
gevolgd door het voertuig met het stoffelijk overschot waarachter 
alle commandanten van de coalitie partners en alle aanwezige 
Afghaanse militairen veroorzaken een indrukwekkend schouwspel. 
Wij staan in een lange rij, zowel links als rechts op de weg naar de 
strip. Op het moment dat de stoet voorbijtrekt gaan alle rechter 
handen gestrekt naar de rechterslaap als laatste groet aan een 

gevallen kameraad. Deze eerbied siert de gezamenlijke defensie-
organisaties en de onderlinge kameraadschap.

De dag daarop lig je dan gewoon weer even op de geïmproviseerde 
schietbaan om je onderhoud schietvaardigheid DIEMACO en GLOCK 
op peil te houden. En zowaar dat lukt ook nog. Naast een helm 
draag je een scherfvest met daarover een opsvest (een soort vest van 
netwerk waarop allerlei tasjes zijn bevestigd, die je meedraagt voor 
munitie en andere directe benodigdheden). Alles loopt gesmeerd en 
de resultaten mogen er zijn. Een hele geruststelling toch. Defensie 
levert ook vermaak. Zo komt op een zaterdagavond Dutch Cher met 
twee vlotte blonde danseressen, die de bewoners van Camp Hol-
land plezieren met zang, dans en muziek. Of er is muziek uit eigen 
gelederen zoals een rockband genaamd TK Baseband NOSYNC. Het 
podium is gevormd door een framewerk van steigermateriaal waarop 
een zeildoek als bescherming en dit geheel geplaatst op de platte 
aanhangwagen van een army-truck. De muziek was een verademing. 
Mijn benen bewegen vanzelf op het ritme van de muziek mee. On-
willekeurig gaan mijn gedachten terug naar het laatste optreden 
van Tina Turner in het Gelredome Arnhem. Geweldig die ambiance.

Er is regelmatig contact met het thuisfront via de webcam. Het beeld 
is niet erg helder en de vertraging maakt het niet echt reëel. Maar 
daar zeurt niemand over. Er is contact en dat geeft gewoon een 
geweldig gevoel. Een ongekend comfort voor militairen in een ge-
wapend conflictgebied. Deze geavanceerde communicatiemiddelen 
dragen bij aan de goede sfeer en de uitstekende motivatie, die je 
overal tegenkomt. Het bedrijfsrestaurant hangt momenteel vol met 
flip-over vellen waarop teksten en tekeningen van het thuisfront. 
Velen staan even stil om de reacties van familie te lezen.

Voortdurend komen er op Camp Holland VIP’s op bezoek. Nu is er 
de vaste Tweede Kamer- commissie voor Defensie. Uiteraard wordt 
daarbij veel gesproken over de eindsituatie van de missie. Daarover 
valt nog niets te zeggen. Een aantal politici is duidelijk aangenaam 
verrast door het effect van dit bezoek aan de Nederlandse troepen, 
nu met eigen ogen de resultaten van het verblijf in Uruzgan is 
waargenomen. Ik heb een gesprek met Dutch Consortium Uruzgan 
(DCU), een samenwerkingsverband van enkele Nederlandse hulp-
organisaties. We praten over de resultaten van onze inspanningen 
en over mogelijke samenwerking. Er volgen een aantal gesprekken 
met internationale (hulp-) organisaties. En ik moet naar de Gover-
nor’s Compound (het afgebakend terrein waar de Gouverneur van 
de provincie verblijft). 

Op de dag van vertrek, na de Morning briefing van 07:30 uur “tui-
gen” we ons op. Op het gevechtstenue dragen we allereerst een 
scherfvest met een insteekzak, waarin aan een touwtje een plastic 
hoesje met formulier waarop persoonlijke medische gegevens en het 
herkenningsplaatje. Om alles direct te vinden is aan de buitenkant 
touwtje en kettinkje duidelijk zichtbaar. De kraag van het scherf-
vest bevat een handgreep om iemand in nood uit een voertuig te 
trekken. Bij kouder weer volgt dan de Smock-jas met oneindig veel 
zakken. Overdag meten we 23 tot 24 graden, dus geen jas. Als het 
scherfvest “lekker”zit, passen we het opsvest hierover aan. Even wat 
touwtjes verstellen totdat alles comfortabel aan het bovenlichaam 
hangt. Op een vernuftige manier is een groot aantal tasjes, via 
de linten in en door lussen van het opsvest te halen, bevestigd. 
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Voldoende tassen voor 10 Diemaco magazijnen met munitie, water, 
medische hulpartikelen, scherfbril en etenswaren. Als we de helm 
niet opzetten hangt deze aan een snap-hook die aan het vest is 
bevestigd. Op je rug hangt een camel-back waarmee je elk moment 
via een slangetje bij je mond water kan drinken. Hier niet verkeerd. 
Fotootje? Zie hieronder. Op de achtergrond de voortreffelijke Aus-
tralische Bushmaster (hier <Boema>) die al veel jongens van een 
gewisse dood heeft gered.

Op de Governor’s compound spreek ik met de gouverneur die mij zijn 
plan ontvouwt om 50 straatlantaarns op zonenergie in Tarin Kowt 
te plaatsen. Hij toont mij een soort prototype. Deze ligt deels op 
een stoel en op de grond. Er zijn twee lichtpunten, een links en een 
rechts. Onder in de lantaarnpaal is een luikje aangebracht om het 
licht aan en uit te schakelen. En het licht werkt. Het zonnepaneel 
bovenaan de lantaarnpaal doet zijn werk. Maar de constructie is 
allesbehalve effectief en duurzaam. Ik beoordeel het geheel en 
maak een verslag met make or buy beslissing die ik voorleg aan 
het plaatsvervangend hoofd PRT. Het lokaal aanbesteden van de 
eenvoudige lantaarnpalen is bijna twee keer zo duur als aanschaf-
fen van moderne Solar Streetlights in bijvoorbeeld Nederland. Maar 
lokale aanbesteding bevordert de economie. “Weet jij een geschikte 
donor?”, krijg ik dan te horen. Hier heb ik al op ingespeeld en verwijs 
naar mijn verslag. Na de compound bezoeken we de aanpalende 
Jongensschool. Twee nieuwe gebouwen zijn onlangs door de coalitie 
partners opgeleverd. Het ziet er strak uit. De nieuwe klassen zijn 
voorzien van stoelen waaraan klaptafeltjes zijn bevestigd. Verder 
is het lokaal leeg en kaal. Maar het is degelijk en effectief. Ik sta 
even stil bij een “openlucht les” meetkunde. Op het bord staat een 
raaklijn aan een cirkel getekend. Ik praat even met wat jongens. 
Een van die knapen vraagt of mijn kompas een horloge is. Ik leg 

het uit. Een ander vraagt in keurig Engels welk wapen ik draag. 
Uiteraard mag hij het even vasthouden, nadat ik mijn Diemaco 
heb ontladen. Dan gaat de school uit. Alle jongetjes hollen de 
overkapping of het gebouw uit en rennen naar hun fiets of motor. 
Hier rijden jongetjes van 10 à 11 jaar gewoon op een motorfiets! 
We maken nog wat foto’s en gaan weer terug naar ons kamp. Ik 
kom toe aan mijn laatste gesprekken. Eerst met een organisatie 
die de burgemeester helpt met stadsontwikkeling. Ik hoop nadere 
informatie te verkrijgen over een energieplan. Maar helaas, daarin 
is niet voorzien. Ik praat met Afghan Centre for Training & Deve-
lopment. Deze organisatie wil zich in de hoofdstad van Uruzgan 
(ons kamp ligt daar ongeveer 4 km vandaan) vestigen. Ik leg de 
achtergrond van mijn verblijf uit en licht toe wat FRES is en wil. 
Volgens mij is er een aantal mogelijke zaken te noemen die tot 
effectief samenwerking met Fres kan leiden. We spreken af later 
hier dieper op in te gaan.

Het laatste gesprek over microfinanciering wordt tot twee keer 
toe uitgesteld en uiteindelijk gaat het niet door. Ik ga nu deze 
koepelorganisatie, die in TK een bank heeft opgericht voor het 
verstrekken van micro kredieten, per e-mail benaderen. Tijdens mijn 
vorige uitzending heb ik met de vertegenwoordiger in Afghanistan 
kennis gemaakt. Ik weet dat ze hier erg succesvol zijn en een goede 
methode hebben gevonden om de maandelijkse termijnbetalingen 
te innen. Daar wil ik graag meer van weten. Vanavond nog een 
bijeenkomst met onze Minister van Defensie met enkele kopstukken 
en dat was het dan. Op deze manier werken aan de wederopbouw 
geeft jezelf ook nieuwe energie: Nawé Breshna.

Lkol (R) der Rijdende Artillerie Frans J.M. Dirks
 

Lkol (R) Frans Dirks combat-ready poserend voor een Bushmaster voertuig
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GEScHIEDENIS EN trADItIE

(Bron: “Van Pantserboot tot Kanonneerboot, de Brinio-klasse”, 
auteur Huub Ummela, uitgeverij Aprilis)

In het kader van de “joint fire support” vraag ik Uw aandacht 
voor een rol die een van de kanonneerboten van de Brinio-klasse, 
de Hr. Ms. Friso, heeft gespeeld in de meidagen van 1940. Velen 
van U kennen de steun van de Koninklijke Marine (KM) tijdens 
de gevechten bij de Wons-stelling en de verdediging van de 
Afsluitdijk. Hierbij is door de Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau 
(een zwaardere kanonneerboot van de zg. Flores-klasse met drie 
15 cm kanons) met succes vuur uitgebracht dat werd geleid door 
personeel van het complex Kornwerderzand. Kanonneerboten 
waren kleine schepen ter grootte van 500 tot zo’n 2000 ton, die 
bewapend waren met enkele middelzware kanons van 10 tot 13 
cm en luchtafweergeschut tot 3,7 cm. Ze waren bestemd voor 
lokale verdediging, vandaar de geringe snelheid van 14 tot 18 
zeemijl per uur. De bemanning varieerde van 60 tot 200 man. De 
drie oorspronkelijk pantserboten van de KM (ontwerp 1898/99) 
zijn eind 1911 gebouwd met aan elkaar geklonken staalplaten 
die werden geleverd door de Duitse firma Krupp. De lengte is 
53,66 m, de breedte 8,52 m en de diepgang verschilde van 2,58 
tot 2,75 m. Vanaf 1935 werden deze eveneens geclassificeerd 
als kanonneerboten. Het waren de Friso, de Brinio en  de Gruno, 
elk met ca. 63 bemanningsleden. Hiervan waren er vijf of zes 
zeeofficieren. De oudste officier was tevens officier van artille-
rie en vuurleider. Gedurende de Duitse inval in mei 1940 waren 
deze schepen aangewezen voor de verdediging van havens en 
zeegaten en om toe te zien op de mijnversperringen. Op het 
IJsselmeer waren ook oorlogsschepen gestationeerd, die daar 
patrouillediensten verrichtten. Dit IJsselmeerflottielje bestond uit 
de bijna 30 jaar oude kanonneerboot Friso, een 23 jaar oude tor-
pedoboot Z3, de stokoude rivierkanonneerboot Hefrig (gebouwd 
in 1879) en een achttal bewapende motorboten. Op de tweede 
oorlogsdag werd onderkend dat de Duitsers met het 1e en 22e 
Cavalerieregiment vanuit de Friese haventjes willen oversteken 
naar Noord-Holland. De oversteek moest tot elke prijs worden 
voorkomen. Het IJsselmeerflottielje werd versterkt met de Brinio 
en twee moderne mijnenvegers. In de ochtenduren van 12 mei 

KANONNEErBOOt Hr.mS. FrISO IN mEI 1940

naderde de Friso de haven van Stavoren, waar werd onderkend 
dat de stad reeds is bezet. Om 09.45 uur werd het vuur geopend 
met al haar beschikbare kanons op een afstand van anderhalve 
mijl uit de kust. Het vuur werd beantwoord maar dat plaatst op 
de Friso geen treffers doordat de Friso met haar zwaardere en 
verdragende geschut ver uit de wal kon blijven. Er zijn totaal 101 
schoten afgegeven met het 10,5 cm geschut waarbij enkele Duitse 
batterijen werden uitgeschakeld en de veerboot s.s. Bosman in 
de haven in brand werd geschoten. (De missie is geslaagd; de 
oversteek is verhinderd.) ’s-Middags lag de Friso tussen Stavoren 
en de Gelderse Hoek en wachtte op nadere orders. De bemanning 
hoorde de geluiden van het artillerieduel uit de richting van de 
Afsluitdijk tussen een Duitse batterij in de buurt van Harlingen 
en marinegeschut van 15 cm kanons. Hr.Ms. Johan Maurits van 
Nassau was de Texelstroom opgevaren en bracht met succes het 
vijandelijk geschut aan de Friese kust tot zwijgen. Even na 15.00 
uur werd de Friso aangevallen door een negental bommenwer-
pers. Enige aanvallen kunnen worden afgeslagen maar een fatale 
treffer van een vliegtuigbom deed het schip uiteindelijk zinken. 
De Brinio lag op dat moment op 6 km ten zuidoosten van het 
monument op de Afsluitdijk en werd eveneens aangevallen door 
drie bommenwerpers op ca. 2 km hoogte. Bij deze aanval werd 
schade opgelopen en er werd voor reparatie opgestoomd naar 
Enkhuizen. Als gevolg van slechte communicatie is de kanon-
neerboot niet uitgeweken naar Engeland, maar bij de capitulatie 
onklaar gemaakt en tot zinken gebracht in het IJsselmeer.

De Gruno lag op 10 mei voor anker in het Schuitengat en werd 
op 12 mei samen met een mijnenlegger vanuit Den Helder naar 
het IJsselmeer gedirigeerd. Alleen de Gruno is er op 14 mei in 
geslaagd de sluizen bij Den Oever te passeren en uit wijken naar 
Engeland.

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt
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UItNODIGING ALV VOA

 
De Vereniging Officieren Artillerie nodigt bij dezen haar leden, 
aspirant-leden, donateurs en begunstigers uit voor de 61e algemene 
ledenvergadering, te houden op 21 april 2010.
De vergadering wordt gehouden in het Provinciehuis van Zuid-
Holland.

De afdeling Den Haag verzorgt na de vergadering een lunch gevolgd 
door een lezing van de Staatssecretaris van Defensie. Na die lezing 
gaan wij naar het Binnenhof, alwaar wij een bezoek brengen aan 
de Eerste Kamer der Staten Generaal. Op het Binnenhof is er een 
optreden van het Fanfare Korps van de Koninklijke Landmacht der 
Bereden Wapens. De dag wordt besloten met borrel en diner in de 
Prinses Juliana Kazerne.

DAGPROGRAMMA

09.30 – 10.30 Parkeren bij de Prinses Juliana Kazerne gevolgd  
  door busvervoer naar het Provinciehuis;
10.00 – 10.45 Aanmelden en ontvangst op het Provinciehuis;
10.45 – 11.00 Welkom door de voorzitter van de VOA afd. Den  
  Haag de lgen.b.d. W.J. Loos en de Commissaris  
  der Koningin J. Franssen;
11.00 – 12.00 Algemene Ledenvergadering in de Statenzaal;
12.00 – 13.00 Aperitief en lunch;
13.15 – 13.45 Lezing door de Staatssecretaris van Defensie Drs. 
  J.G.de Vries;
14.45 – 16.00 Bezoek aan de Eerste Kamer der Staten Generaal  
  o.l.v. Prof.mr. H. Franken, senator van de Eerste  
  Kamer;
16.00 – 16.15 Groepsfoto op het bordes van de Ridderzaal;
16.15 – 16.45 Optreden door het Fanfarekorps Koninklijke  
  Landmacht Bereden Wapens op het Binnenhof;
17.15 – 20.00 Aperitief en diner in de Prinses Juliana Kazerne;
20.00 – 21.00 Koffie en afscheid;
20.30 Busvervoer naar station Den Haag CS.

AANMELDEN

Door invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier en beta-
ling vòòr 6 april 2010 naar de penningmeester van VOA afd. Den 
Haag, de heer Ing. T. van der Plas, Hercules 45, 
2221 NE Katwijk, of per e-mail naar t.vanderplas@12move.nl 

KLEDING

Tenue DT of tenue de ville met artilleriedas.

BIJzONDERHEDEN

U dient zich met een geldig legitimatiebewijs bij de kazerne en bij 
het bezoek aan de Eerste Kamer te kunnen legitimeren.

ROUTEBESCHRIJVING

voor degenen die met eigen vervoer komen

Vanuit alle richtingen over de autosnelwegen  A4, A12 of A13,  
naar het Prins Clausplein. Vandaar richting Den Haag (Centrum) 
over de Utrechtsebaan. 
Aan het einde na 4,8 km, rechtsaf over de Benoordenhoutseweg. 
Na 800 m bij de verkeerslichten linksaf over de Van Alkemadelaan. 
Na 370 m bij de verkeerslichten rechtsaf over de Wassenaarseweg, 
langs het ANWB-hoofdkantoor. 
Aan het einde links is de parkeerplaats van de Prinses Juliana 
Kazerne, Thérèse Schwartzestraat 15, 2597 XK Den Haag
Vandaar wordt u door bussen van de RMC–West naar het Provin-
ciehuis vervoerd. 
Aan het eind van de dag komt u hier weer terug.

OPENBAAR VERVOER

U kunt zich tussen 09.45 en 10.30 uur melden bij het centrale 
informatiepunt in de stationshal van Den Haag CS waar leden van 
de VOA afd. Den Haag U bij een VOA–vlag verwelkomen. Vandaar is 
vervoer geregeld door de RMC–West naar het Provinciehuis.

Het Provinciehuis is ook bereikbaar met openbaar vervoer vanaf 
station Den Haag CS met buslijn 22 (richting Duinzigt) en 18 (rich-
ting Clingendael)en tram 9 (richting Scheveningen).

 

II
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 mEDEDELING BEStUUr

l b.d. H.J.M. van Rijssen en kol b.d. E.J. Oldenziel hebben te kennen 
gegeven dat zij met ingang van 1 november 2009 respectievelijk 21 
april 2010 hun functie ter beschikking stellen. Lkol b.d. drs. M.M. 
Broekema, maj (R) b.d. ing. T. van der Plas en lkol Th. van Breda 
stellen zich met ingang van 21 april beschikbaar voor herbenoeming 
voor een periode van zes jaar.

Kandidaten kunnen volgens artikel 13 van de statuten op diverse 
manieren worden aangedragen (zie tekstdeel artikel 13 lid 3 hier-
onder). Indien er meer kandidaten zijn verzoek ik u de naam of 
namen binnen de in de statuten genoemde termijn schriftelijk aan 
te leveren bij de secretaris VOA.

Het bestuur stelt voor:
c. Lkol der art W.S.P. Lemmens en kol b.d. der art P.M.C.  
 Winckelmolen als kandidaat voor respectievelijk de functie van  
 Liaison Actiefdienenden en Liaison Afdelingen.
d. Lkol b.d. drs M.M. Broekema, maj (R) b.d. ing. T. van der Plas en 
  lkol Th. van Breda te benoemen voor een tweede bestuurstermijn. 
 
De benoemingen/verkiezingen zullen in de Algemene Ledenverga-
dering van 21 april 2010 plaats vinden. 

Statuten artikel 13
Lid 2:  De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering  
  benoemd uit de gewone leden. De voorzitter wordt in functie  
  benoemd; de overige bestuursfuncties worden door de  
  bestuursleden onderling verdeeld.

Lid 3:  Het bestuur, de ledenraad of tenminste vijfentwintig gewone  
  leden gezamenlijk, is/zijn bevoegd tot het stellen van  
  kandidaten voor het bestuurslidmaatschap. Een kandidaat  
  kan slechts worden gesteld nadat hij/zij schriftelijk zijn/ 
  haar instemming daarmede heeft betuigd aan het bestuur.  
  De naam van een door het bestuur gestelde kandidaat wordt  
  uiterlijk bij de oproeping tot de desbetreffende vergadering  
  aan de leden medegedeeld. De naam van een door de leden- 
  raad of door leden gestelde kandidaat moet tenminste  
  tien dagen voor aanvang van deze vergadering schriftelijk  
  worden ingediend bij het bestuur.

Lid 4:  Elk bestuurslid is slechts eenmaal terstond herbenoembaar.

Lkol b.d. drs. M.M. Broekema
Secretaris.

GEHOUDEN BIJ HEt cOmmANDO 43  GEmEcHANISEErDE 
BrIGADE OP DONDErDAG 14 mEI 2009 OP DE JOHANNES 
POStKAzErNE tE HAVELtE 

1. Opening
Voorzitter heet allen van harte welkom, in het bijzonder: de ere-
voorzitter bgen b.d. Brüning, het erelid bgen b.d. dr. Bouman, 
de Commandant Korps Veldartillerie kol Fröling. Voorzitter is zeer 
verheugd over de opkomst (meer dan 100 leden aanwezig, twaalf 
afmeldingen).

Voorzitter verzoekt een ieder op te staan en noemt de namen op 
van de leden die ons vanaf de vorige algemene ledenvergadering 
tot op heden zijn ontvallen:
Elnt (R) b.d. J.G.H. Vroomen, elnt (R) b.d. ir. W.E.S. Vemer, elnt (R) 
b.d. R.H. Elie, kap b.d. T.J. Taekema, maj b.d. M.W. Olierook, kap 
b.d. J. Boer, elnt (R) b.d. ir. A.H.H. Robbé Groskamp, kol Klu b.d. 
W.M. Valstar, elnt (R) b.d. A.W. Zijlmans v.d. Wiel, lkol b.d U.P. Faber, 
lkol b.d. H.L. Dorst, kol b.d. W. Kamphorst, kol b.d. T.W.A. Damen, 
lkol b.d. D.W.E. Verdooren, kap (R) b.d. ing. W.F. Hubregtsen, bgen 
b.d. D. van Dijk, kol b.d. A. Offereins, lkol b.d. G.M.J. Brackel. De 
vergadering houdt aansluitend een moment stilte.

2. Mededelingen voorzitter
Voorzitter:
a. spreekt onder dankzegging zijn grote waardering uit aan de  
 afdelingen Noord en Twente en aan Commandant 43 Gemechani- 

 seerde Brigade voor het organiseren van deze algemene leden- 
 vergadering en het middag- en avondprogramma.
b. laat de secretaris het faxbericht voorlezen dat ter gelegenheid  
 van de vergadering is verzonden aan Hare Majesteit de Koningin  
 en aansluitend het antwoord dat de voorzitter vanochtend van  
 Hare Majesteit mocht ontvangen.
c. gaat in op de met ingang van heden ingaande redactiewisse- 
 ling bij Sinte Barbara. De nieuwe redactie bestaat uit kol  
 Fröling (eindredacteur), lkol Van Rijssen, lkol (R) b.d. ir. drs.  
 Haasjes en maj Venekamp. Voorzitter is de nieuwe redactieleden  
 bijzonder erkentelijk voor hun snelle bereidheid om de redactio- 
 nele taken op zich te nemen en spreekt zijn waardering uit  
 aan het adres van maj Venekamp, die als enig redactielid aan  
 is gebleven.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van woensdag 16 april  
 2008 bij het Commando Luchtdoelartillerie op de Lucht- 
 machtbasis De Peel
Agendapunt 7: “2007” moet zijn “2008”. De vergadering stemt 
in met de notulen, waarna voorzitter de notulen arresteert onder 
dankzegging aan de secretaris.

4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008
Voorzitter geeft het woord aan de secretaris, lkol b.d. drs. M.M. 
Broekema. Het verslag is elders in dit blad opgenomen. Voorzitter 
geeft het woord vervolgens aan de zaal. Op een vraag van genm b.d. 
Kolsteren geeft de secretaris aan dat onder het door hem genoemde 

NOtULEN VAN DE 60E ALGEmENE LEDENVErGADErING
VAN DE VErENIGING OFFIcIErEN ArtILLErIE
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aantal van 1100 leden eveneens de begunstigers/donateurs en 
erekanonniers vallen. De vergadering heeft verder geen bemerkin-
gen. Voorzitter dankt de secretaris voor zijn verslag.

5. Jaarverslag penningmeester over het verenigingsjaar 2008
Voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, maj (R) b.d. 
ing. T. van der Plas. Voorzitter geeft vervolgens het woord aan de 
zaal. Er zijn geen vragen of bemerkingen vanuit de zaal. Voorzitter 
dankt de penningmeester voor zijn verslag.

6. Verslag van de Kascommissie 2008
Voorzitter geeft aan dat de voorzitter van de Kascommissie, maj 
b.d. A. den Breejen verhinderd is in verband met zijn nauwe betrok-
kenheid bij de voorbereidingen voor de Nederlandse Veteranendag 
2009. Het tweede lid van de Kascommissie elnt (R) b.d. ir. J.N. 
Dekker neemt de voorzitter waar en doet het verslag zoals elders 
in dit blad opgenomen. De commissie is unaniem van mening dat 
de penningmeester en de administrateur op zeer correcte en in-
zichtelijke wijze het beheer van de administratie hebben gevoerd. 
Decharge aan het bestuur wordt door de vergadering met applaus 
verleend. Voorzitter spreekt zijn dank uit aan de penningmeester, 
de administrateur en aan de leden van de kascommissie.

7. Benoeming drie leden en een res lid van de kascommissie  
 2009
Voorzitter geeft aan dat maj b.d. A. den Breejen statutair niet her-
kozen kan worden. Het huidige, normaal voor het voorzitterschap 
in aanmerking komende, eerste lid van de Kascommissie, lkol (R) 
tit b.d. drs. W. Venker RA, is als lid van de ledenraad statutair niet 
tot voorzitter benoembaar, maar stelt zich beschikbaar om in voor-
komend geval op te treden als adviseur. De vergadering benoemt 
als voorzitter elnt (R) b.d. ir. J.N. Dekker, als eerste lid maj (R) 
b.d. J.W.G. Hallensleben, als tweede lid lkol b.d. A.P. Friesen en als 
reservelid kap (R) b.d. J. Mulder. 

8. Het Verenigingsorgaan ‘Sinte Barbara’
Voorzitter geeft het woord aan de Eindredacteur van Sinte Barbara, lkol 
(R) b.d. ing. P.J. Antonissen om verslag te doen over het wel en wee 
van ons verenigingsblad. Het verslag is elders in dit blad opgenomen.

Voorzitter bedankt de Eindredacteur voor zijn verslag en spreekt 
namens de VOA zijn grote dank uit voor de inzet, het werk en de 
tijd die de afgetreden leden van de redactie, inbegrepen kap (R) b.d. 
A.C. van der Giessen, die om gezondheidsredenen in 2007 moest 
stoppen, de afgelopen meer dan tien jaar hebben gestoken in het 
blad. Hetgeen heeft geresulteerd in de schitterende uitgave die 
het nu is en veel waardering oogst. Voorzitter gaat vervolgens over 
tot het uitreiken van de zilveren legpenning VOA met persoonlijke 
inscriptie aan de eindredacteur, en aan het redactielid lkol (R) b.d. 
R. Peters. Het redactielid kap (R) b.d. G. Massy en kap (R) b.d. A.C. 
van der Giessen waren verhinderd om aanwezig te zijn, zij zullen op 
een passend moment de legpenning overhandigd krijgen.

9. Vaststellen afdeling voor de organisatie Algemene Leden- 
 vergadering 2010 e.v.
De Afdeling ‘s-Gravenhage is de organiserende afdeling voor 2010 
(woensdag 14 april 2010); de Afdelingen Zuid-West voor 2011 
(woensdag 11 mei 2011), Utrecht en Noordholland voor 2012.

10. Verkiezing/benoeming nieuwe voorzitter
Voorzitter licht in het kort zijn besluit toe om terug te treden en 
spreekt zijn waardering uit over de steun die hij heeft ondervonden 
van allen en met name van de leden van het bestuur en die van de 
ledenraad. Voorzitter is daar zeer dankbaar en erkentelijk voor. In 
dit verband noemt voorzitter ook het lid kap b.d. Gommers, voor 
de bijzondere wijze waarop hij zich als administrateur maar ook 
als lid voor de vereniging inzet. Voorzitter staat vervolgens stil 
bij de doelstelling van de vereniging om die uit te breiden met 
een derde, gelijkwaardige, peiler ‘vakmanschap als artillerist’ en 
bij het verlies van de categorale messes.

Voorzitter constateert dat geen medekandidaten zich hebben 
gemeld voor de verkiezing tot voorzitter, waarmee bgen b.d. 
Rosengarten is benoemd tot voorzitter. De vergadering reageert 
hierop met een instemmend applaus.

Na de voorzitterswisseling vraagt de ondervoorzitter genm Van 
Loon aan de nieuwe voorzitter het woord en reikt onder dankzeg-
ging voor de verdiensten van de afgetreden voorzitter een zilveren 
legpenning VOA met inscriptie uit aan de afgetreden voorzitter. 
De vergadering reageert hierop met applaus.

11. Mededelingen nieuwe voorzitter
Alvorens over te gaan tot het doen van zijn mededelingen verzoekt 
de voorzitter de afgetreden voorzitter de zaal te verlaten en stelt 
de vergadering op de hoogte van het door de ledenraad onder-
steunde voorstel van het bestuur aan de vergadering om genm b.d. 
Messerschmidt te benoemen tot erelid. De vergadering stemt bij 
acclamatie met het voorstel in, waarmee genm b.d. Messerschmidt 
is benoemd tot erelid en bij terugkeer in de zaal uit handen van 
de voorzitter onder applaus van de vergadering een bijbehorende 
oorkonde ontvangt. Voorzitter bedankt vervolgens de vergadering 
voor het in hem gestelde vertrouwen en licht zijn beleid - voor 
zover dat al mogelijk is - toe.

Tot slot spreekt de voorzitter zijn dank uit aan de gastheren van 
de afdelingen Noord en Twente, maj (R) b.d. Heyse en elnt (R) 
b.d. Gleis voor de ontvangst en het interessante programma dat 
is opgezet.

12. Rondvraag
De nieuwe eindredacteur van Sinte Barbara, kol Fröling bedankt de 
vergadering voor het in hem en in de redactie gestelde vertrouwen 
en geeft aan dat eerst overleg met het bestuur en de ledenraad 
zal plaatsvinden, alvorens concrete voorstellen komen. Genm b.d. 
Kolsteren vraagt of in verband met de genoemde derde doelstel-
ling de statuten zullen worden aangepast en signaleert dat het 
actiepunt “Quo Vadis, Toekomst VOA” een langlopende affaire dreigt 
te worden.Lkol b.d. Dürst Britt geeft een toelichting op de op 15 
mei 2009 op te richten Artillerie Veteranen Associatie. Belangen-
behartiging is daarbij een belangrijke doelstelling.

13. Sluiting
Voorzitter sluit, niets meer aan de orde zijnde, de vergadering om 
12:10 uur onder dankzegging aan de aanwezigen en wenst een 
ieder een geslaagde dag toe.

IV
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Staat van Baten en Lasten 2009 en de Begroting 2010      
      
   2008 Begroting 2009 Realisatie 2009 Begroting 2010
      
 Baten
     
1 Contributies en bijdragen  29.490 28.940 28673 28.330
2 Rente  1.361 1.490 1.307 980
3 Bijdrage CLAS  2.269 2.270 2.287 2.290
4 Advertentie-inkomsten  2.000 800 1.914 1.000
5 Bijdragen bestuurskosten  550 500 651 500
6 Bijzondere baten   1.000 0 0 0
      
10 Totaal baten  36.670 34.000 34.832 33.100
 
     
 Lasten
     
11 Algemene kosten (zie specifcatie)  6.616 6.695 5.895 6.695
12 Bestuurskosten  2.788 2.200 2.346 2.500
13 Themadag / ALV  1.096 800 650 1.100
14 Exploitatie Sinte Barbara  22.275 21.920 20.466 19.280
15 Bijdragen aan Instellingen  375 375 475 475
16 Bijdragen aan / Kosten Afdelingen  774 1.710 1.323 1.750
17 Kosten werving / VOA “60”   200 0 0 1.100
18 Diverse kosten  249 300 601 200
      
20 Totaal lasten  34.373 34.000 31.756 33.100
 
     
30 Overschot / Tekort ( - )  2.297 0 3.076 0
 Toevoegen c.q onttrekken aan:     
31 reserve Exploitatie  2.297 0 3.076 0
 
     
 Specificatie Algemene Kosten  2008 Begroting 2009 Realisatie 2009 Begroting 2010
      
21 Kantoorbehoeften  201 400 0 400
22 Porto- en incassokosten  941 450 450 450
23 Telefoon- en internetkosten  900 900 900 900
24  IT-kosten / website  329 700 300 700
25 Overige Administratiekosten  4.245 4.245 4.245 4.245
      
11 Totaal Algemene Kosten  6.616 6.695 5.895 6.695
 
     
 Uitgangspunten contributies   bedrag aantal bedrag aantal

  leden, begunstigers en donateurs                 25 1100 25 1.080
  leerlingen                      10 40 10 35
  waarvan geen machtiging  2 520 2 490

JAArrEKENING 2009
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Balans in euro’s op 31-12-2008 31-12-2009
   
Activa   
   
Vaste Activa:    
- Kantoorinventaris 1 1
- Renteloze lening CD’s 1.145 1.045
- Vorderingen 510 1.740
   
   
Liquide middelen:    
- Girorekening 8.992 6.951
- Kas 545 160
- Spaarrekening   996 8.126
- Depositorekening 27.000 27.000
   
Totaal Activa 39.189 45.022
   
Passiva   
   
Reserve Vereniging 15.000 15.000
Reserve exploitatie  14.718 17.793
Reserve opbrengst verkoop boeken “De Res Off Art” 913 913
Totaal Eigen Vermogen 30.630 33.706
   
Vooruitontvangen Contributies 5.260 6.585
Kortlopende Schulden 3.001 4.434
Verplichting aan drukker boeken “De Res Off Art”  298 298
   
Totaal Passiva 39.189 45.022
   
   

Katwijk, 26 januari 2010,
de penningmeester.

maj (R) b.d. der Artillerie
T. van der Plas

BALANS

VI
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 AANmELDINGSFOrmULIEr

ALGEMENE LEDENVERGADERING woensdag 21 april 2010

Ondergetekende, …...................................................................................................................................................(naam)

…...........................................................................................................................................................................(adres)

…...................................................................................................................................................................(woonplaats)

….......................................................................................................................................................................(telefoon)

…..............................................................................................................................................(rang en registratienummer)

geeft zich hierbij op voor deelname aan de volgende optie

 1 gehele programma  à  € 42,50
 2 gehele dag zonder diner  à  € 20,00
 3 alleen lezing, bezoek aan Eerste Kamer, borrel en diner in de Prinses Juliana Kazerne  à  € 32,50
 4 alleen ALV met lunch  à  € 10,00

en maakt het bij de gekozen optie behorende bedrag over vòòr 6 april 2010 naar ING  betaalrekening 38900 t.n.v.  VOA afd. Den Haag 
te Katwijk.

Eventuele dieetwensen kunt U hierna opgeven

…...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

Handtekening..........................................................................  Dagtekening........................................................................

Uw ingevulde aanmeldingsformulier vòòr 6 april 2010 sturen naar de heer Ing. T. van der Plas, Hercules 45, 2221 NE Katwijk.
In plaats van dit aanmeldingsformulier kunt u de benodigde gegevens ook per e-mail sturen naar t.vanderplas@12move.nl. 

U wordt verzocht hieronder aan te geven u met openbaar vervoer reist naar station Den Haag CS of met eigen vervoer rijdt naar de Prinses 
Juliana Kazerne (PJK).
 
 a)  met eigen vervoer naar de PJK
 b)  rijdt met een ander mee, niet met openbaar vervoer
 c)  met openbaar vervoer naar Den Haag CS

Ingeval van vertraging bij de NS of anderszins gelieve u te bellen naar 06-31 566 503
Dit nummer is overigens de gehele dag bereikbaar.
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AANtEKENINGEN
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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 ex-
ploitatie van de exposities. Bestellingen 
kunnen worden gedaan via NAM.artillerie.
museum@mindef.nl in ’t Harde of via mu-
seum.lua@rnla.mindef.nl in De Peel.

Hierbij een foto met materieel van de ‘Landmacht serie’ uit het “Slu-
ban” assortiment, dat sinds vorig jaar met succes via het NAM wordt 

ArtILLErIE AttENtIES

NEDErLANDS ArtILLErIE mUSEUm       WWW.NEDErLANDSArtILLErIEmUSEUm.NL 

aangeboden. Het zijn bouwdozen waarmee een scala aan militaire 
voertuigen en geschut kan worden vervaardigd. Sluban heeft een 
zeer uitgebreid assortiment van de Landmacht! Van hoofdkwartier 
tot geschut, van amfibietank tot apachehelikopter. Alle sets in de 
mooie donker groene kleur van het leger. Door de prijsstelling zijn 
zeer veel dozen een leuk verjaardagscadeautje! De prijzen van de 
verschillende dozen lopen van 1,75 t/m 35 euro en zijn geschikt 
voor kinderen vanaf ongeveer 5 jaar. Het systeem is te combineren 
met de originele “Lego”-stenen.

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

Het bezoekersaantal van het Nederlands Artillerie Museum is in 2009 
licht gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Er zijn afgelopen 
jaar 7765 bezoekers geregistreerd; een toename van enkele hon-
derden personen. De groei betrof vooral de categorie volwassenen 
die gratis toegang hebben tot het NAM. Dit zijn o.a. de veteranen, 
defensiemedewerkers en begunstigers. De grootste categorie die 
het museum gratis mogen bezoeken wordt (al sinds enkele jaren) 
gevormd door de kinderen tot 18 jaar. Hiervan zijn de meeste in de 
leeftijd van het basisonderwijs. Dit komt met name door het popu-
laire kleine educatieve programma voor kinderverjaardagspartijtjes. 
Hieraan hebben in 2009 maar liefst 76 groepjes deelgenomen. De 
grote (publieks)treffer in 2009 was de Open Monumentendag. Op 
dit jaarlijks evenement, dat samen met het Museum Korps Rijdende 
Artillerie wordt georganiseerd, zijn meer dan 1000 bezoekers geregi-

streerd. Dit aantal overtrof onze verwachtingen. Ook de website van 
het NAM is druk bezocht (7500 hits) waarbij weer veel vragen aan 
het artilleriedocumentatie-centrum werden gesteld.

Het museum heeft vier nieuwe medewerkers mogen verwelkomen: 
gedetacheerd vanuit de Koninklijke Marine R. Kalverla i.v.m. een 
reïntegratietraject, maj aat bd N. Verweij als commissaris groot 
en rollend materieel, kol art bd J. Hemmes die gebouw 215 “een 
opknapbeurt geeft” en dhr. K. van de Werfhorst die ondersteuning 
verleent bij het groot en rollend materieel.
 

Paul van Brakel, museummanager NAM

KOrtE tErUGBLIK OP 2009

HIStOrIScHE VErzAmELING GrONDGEBONDEN LUcHtVErDEDIGING 
WWW.LUcHtDOELArtILLErIE.NL/mUSEUm
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ScHENKINGEN     

sinds 1677; De Sleutel van Holland; AOC in de LbO; Van Trompetters 
en Tamboers; The British Soldier; Van telegraaf tot satelliet; Album 
van een soldaat; III-20 RA achter Mill met Overzee; Van Staats tot Ko-
ninklijk; Het luchtdoelartillerie schietkamp 1951-2005; Van Heiligerlee 
tot Korea.

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

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

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.

- De heer F. van Staalduinen: een heliograaf.
- Museum Regiment Stoottroepen Pr. Bernhard: een mapje ansichten: 
  ‘Legerplaats bij Oldebroek’.
- Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt: een borstzakhanger NAMFI (Kreta,  
 raketlanceerbasis).
- De heer J. van Soest: 4 x hulzen: 2 x 105 mm en 2 x 25 ponder.
- Kap art b.d. A.J.J. Paulissen: diverse onderdeelsschildjes, tegels  
 en borstzakhangers, een Barbarabeeldje.
- Kap art M. Huizing: ‘Handboek voor de soldaat der eerste klas’,  
 uitgave 1976.
- Bgen art b.d. J.P.M. Brüning: een draagriemstel; 2 films(Uitreiking  
 Verzetsherdenkingskruis en Commando-overdracht 1 Lka); diverse  
 documentatie: Kamp Nw Millingen 1860-1960; Harderwijk als  
 militaire stad;  Van Driekleur tot Rood-Wit; Nederlands Geschut 

INFOrmAtIE GEzOcHt NIEUWE INFOrmAtIE GEzOcHt 1

 
Op de foto van het Barbarakruid 
is een aantal verwijzingen ont-
vangen naar kruidenboeken. 
Maar dat was niet de bedoeling. 
Het NAM zoekt naar een adres 
waar de groeiende plant Barba-
rakruid verkregen kan worden om 
die op het ASK te laten groeien 
of wellicht in de verkoop te doen 
via de museumwinkel.

INFOrmAtIE GEVONDEN

 
Bij deze een foto van twee 
marketentsters. Wie weet waar, 
wanneer en bij welke gelegen-
heid deze foto is gemaakt en 
mogelijk worden beide dames 
(of een van hen) herkend. Op 
de achterzijde van de foto is al-
leen vermeld “laatste schot op 
18-10-85”.

De staande onderofficier met baard en 
baret, is de toen Wmr l W.E.L. (Walter) 
Maas, deeluitmakende van Abt 129 
Afdva. Thans al enkele jaren als AOO 
b.d. met FLO en nu nog woonachtig 
te Steenwijk, Rikking 92. De staande 
onderofficier met bril is de toen Wmr l 
Jeffrey Middel, hij heeft ook deel uitge-
maakt van Abt 129 Afdva. Ook is de Wmr 
l Middel op Kreta geplaatst geweest om 
deel uit te maken van het internationaal 
scoring and evaluation team, dat o.a. 

de Lance eenheden uit diverse NAVO-landen testte. Het kan dus zijn dat hij hier 
gefotografeerd is, deeluitmakende van dat team. De Wmr l Middel heeft lang geleden 
de militaire dienst verlaten in ruil voor een burger baan. De derde persoon, achter 
het (opzet) theodoliet, is een voor mij onbekende dienstplichtige collega.

Kap art b.d. Herman Huntink, gediend bij 129 Afdva van 1978-82

NIEUWE INFOrmAtIE GEzOcHt 2

 
In de collectie borstzakhangers 
van het NAM ontbreekt o.a. 
nog een borstzakembleem van 
de SROA, de “dancing bear”. Wij 
houden ons aanbevolen voor 
een exemplaar, want de col-
lectie is nog niet compleet. Ook 
nadere informatie over datum 
van uitgifte, de ontwerper en 
de betekenis, etc.
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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

CHRISTMAS GALA 2009, NATINAL DEFENCE 
TRANSPORTATION ASSOCIATION BENELUX

De ‘598th TRANS TRIBUNE, Chronicle of Warrior Logistics in 
Motion” is het officiële orgaan van 598th Transporation Brigade 
(SDCC). Op bladzijde 18 van ‘volume 9, number 1, January 2010’ 
is een verslag met foto’s opgenomen van het concert dat het ROA 
op het hoofdkwartier van 598 (US) Transportgroep in Capelle aan 
de IJssel heeft uitgevoerd en hierna is weergegeven. 

“Rotterdam, NL - The NDTA BENELUX Chapter finished their 2009 
program with a successful NDTA Christmas Gala plus a Concert at 
the SDDC Building on 18 December 2009. More than 80 people 
signed up for the GALA which was highlighted by a concert of the 
Reunion Band of the Royal Netherlands’ Artillery, conducted by 
Captain (Ret.) Henk van ‘t Veer. The evening started with a recep-
tion after which the attendees moved to the gymnasium where 
Chapter President Eddy Geudens welcomed all guests, thanked 
the host of the evening, Col. Steve Farmen, Commander 598th 
Trans Gp and introduced the Reunion Band and it’s Conductor 
and Chairman. The concert started with patriotic and classical 
music and finished with a medley of Christmas music. The dif-
ferent pieces were introduced by Willem van der Stek, the former 
Chapter President and also an enthusiastic player of this reunion 
band. In between the excellent music, the attendees enjoyed a 
superb dinner.” 

Tekst en foto’s: Bram de Jong, Chief Command Affairs 598th 
Trans Gp, SDCC

Via een van onze ROA-leden, Wim van der Stek (euphonium), 
zijn we in contact gekomen met de NDTA, de National Defence 
Transportation Association. ‘National‘ moet in dit kader beschouwd 
worden t.o.v. de USA, maar van deze organisatie kunnen ook 
militaire en civiele functionarissen met een andere nationaliteit 
lid worden mits zij te maken hebben met “Transport”. In dit geval 

AFGELOPEN OPtrEDENS rOA 

was het de NDTA BENELUX Chapter en waren er naast Amerikanen 
ook Nederlanders en Belgen aanwezig op het Kerstgala. Voor deze 
gelegenheid was de C- 598 (US) Tgp bereid gevonden om op te 
treden als gastheer. Vanwege deze unieke gelegenheid was door 
het ROA ook extra aandacht besteed aan het programma zoals U 
kunt lezen in het Amerikaanse artikel. Inspannend was het op 
de vrijdagavond, maar ook de winterse weergoden waren de ROA-
leden gunstig gezind, die met een tevreden gevoel weer naar huis 
konden rijden (tot in Groningen en Friesland). 

Voor de liefhebbers volgt hierna het concertprogramma.
Program NDTA Christmas Gala Concert

1ST PART
1. National anthems of The Netherlands, Belgium and United  
 States of America
2. Pearl Harbour, H. Zimmer arr. by F. Bernaerts
3. Arromanches, A.E. Kelly
4. The Liberty Bell, J.P. Sousa
5. 76 Trombones, M. Willson
6. To my country, B. Zweers arr. by de Meij
7. Standard of St. George, K.J. Alford
8. Josua, K. Roccard
9. Armed Forces Salute, arr. by R. Lowden
10. Song of the Army Transportation Group, H. Hupfeld
11. Final Celebration (trad.), arr. by H. Derks/R. Bohmer
12. March of the Royal Artillery, S. van der Poort

2ND PART
13. Winter from the Four Seasons, A. Vivaldi, arr. by S. Cortland
14. Conquest of Paradise, Vangelis
15. Christmas Evening, G.B. Casanova, arr. by B. v. Thienen
16. Christmas Prelude, J. Curnow (Ascap)
17. Crimond (trad.), arr. by H. Oldenstijl
18. New sounds in Excelsis Deo.

 Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt
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Vrolijk vlaggen

Klassieke 
Nederlandse vlaggen

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

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

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

Nederlandse vlaggen en wimpels met de marine blauwe baan.

Onderscheidende kenmerken:

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

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

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

Marine blauw

Nederlandse vl
arin

Vrolijk vlaggen

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

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

Nederlandse vlaggen
Materiaal: Spunpolyester, een 100% geweven polyester 

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

extra sterk.

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

kapnaden met garen in de kleur van de baan en dubbelnaalds 

gezoomd.

Afmetingen zijn verkrijgbaar in een marineblauwe uitvoering: 

een donkere blauwe baan onderin.

Informeer bij onze verkoopafdeling voor meer informatie of bestel via 

www.vrolijk.nl

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

scheepsvlaggendoek, 155 gr./m2. 

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

kapnaden met garen in de kleur van de baan en dubbelnaalds 

gezoomd.

Compleet met ophanggarnituur (houten stok met knopjes, voorzien 

van ophangkoord).

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

Verkrijgbare afmetingen

Artikelcode Formaat Prijs in Euro incl. BTW

121112020 20 x 30 cm. 4,75

121112030 30 x 45 cm. 5,35

121112050 50 x 75 cm. 7,15

121112070 70 x 100 cm. 11,90

121112080 80 x 120 cm. 15,20

121112100 100 x 150 cm. 16,65

121112120 120 x 180 cm. 22,30

121112150 150 x 225 cm. 40,45

121112200 200 x 300 cm. 58,30

121112225 225 x 350 cm. 90,45

121112300 300 x 450 cm. 142,80

Verkrijgbare afmetingen

Artikelcode Lengte Prijs in Euro incl. BTW

121106250MB 30 x 250 cm. 25,60

121106300MB 30 x 300 cm. 27,40

121106350MB 30 x 350 cm. 32,15

121106500MB 30 x 500 cm. 46,40

The Reunion Band of the Royal Netherlands’ Artillery. 

De “groupies” van het ROA

Conductor Capt.(ret.) Henk van ‘t Veer is thanked for a magnificent 
performance by Col. S.E. Farmen, commander 598th Trans Gp (SDDC) 
while Chapter President Ltc. (ret.) E .Geudens (right) is watching.

Speaker Wim van der Stek; Eerst praten en daarna blazen.

December stond naast de laatste muziekrepetitie in ’t Harde en het kerst-
concert in Capelle aan de IJssel ook in het teken van twee optredens van 
het blazersensemble. Helaas is de medewerking aan de kerstsamenzang 
op 20 december in de Bethelkerk te Waddinxveen vervallen i.v.m. de 
barre weersomstandigheden. Het optreden van een daarvoor geformeerd 
koperkwartet (Roos, Sierat, Stigter en De Gooijer) op de koor- en sa-
menzangavond op 19 december in de Dorpskerk te Moordrecht voor de 
stichting Proplan was een succes. Het batig saldo voor Proplan komt 
ten goede aan faciliteitenondersteuning bij zendingswerk. Een ingelast 
optreden van het ensemble tijdens de Kerstviering in de sporthal ‘De 
Dreef’ te Waddinxveen op 24 december werd weer net zo hoog (als de 
ROA-deelname in 2007) gewaardeerd door de aanwezigen.

OPtrEDENS VAN HEt BLAzErSENSEmBLE
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Het jaarprogramma van het ROA wordt ook gepubliceerd op onze 
website www.reunieorkestrartillerie.tk. De laatste wijzigingen kunt 
U daar raadplegen. Muziekrepetities op de Lkol Tonnetkazerne zijn 
gepland op: 13 maart, 24 april, 29 mei, 12 juni (vm), 10 juli, 
18 september, 9 oktober, 6 november en 11 december 2010. De 
volgende optredens staan gepland bij de volgende evenementen:

4 april (vm):  Blazersensemble tijdens een kerkdienst in
   Waddinxveen;
10 april:  Liberty Tour 2010 in Westerbork;

BIJEENKOmStEN, cONcErtEN EN OPtrEDENS VAN HEt rOA IN 2010

4 mei (vm):  Herdenking bij het Artilleriemonument op de LbO;
4 mei (nm):  Herdenking door BNMO op de Grebberg (planning);
5 mei: Bevrijdingsdefilé in Katwijk;
23 mei (vm):  Blazersensemble tijdens een kerkdienst in Haamstede; 
28 mei:  Taptoe in Brasschaat (BE) (planning);
12 juni (nm):  Concert in Zwolle (planning);
26 juni:  Veteranendefilé in Den Haag;

Het jaarconcert staat gepland voor begin november.

Op 12 maart 1960 werd bij ministeriële beschikking het Trompet-
terkorps der Artillerie opgericht. Na een korte periode (september 
1967 tot juli 1968) op non-actief te zijn gesteld heeft dit korps 
tot opheffing in 1995 bestaan onder de naam Artillerie Trompet-
terkorps (ATK). Van 1995 tot 2005 werden de muzikale tradities 
bij het Wapen der Artillerie  uitgevoerd door het Trompetterkorps 

JUBILEUm AtK50

der Bereden Wapens (TKBW). Op dit moment wordt die rol bij 
Defensie uitgevoerd door het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht 
“Bereden Wapens” (FKKLBW). Sedert 2001 bestaat het Reünie 
Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROA), dat op passende wijze 
het Wapen der Artillerie muzikaal wil representeren.

In het kader van dit 50-jarig jubileum is het voornemen van het 
ROA een boek uit te geven van ca. 100 pagina’s met veel foto’s, 

BOEK AtK50

anekdotes, herinneringsitems en een namenlijst van oud-muzi-
kanten van het ATK in een beperkte oplage van 500 exemplaren. 

Bij deze breng ik onder Uw aandacht dat U (of Uw organisatie) in 
dit boek vermeld kunt worden door het overmaken van een finan-
ciële donatie. U wordt dan met naam, evt. logo en contactadres 
(afhankelijk van de hoogte van de donatie) vermeld in de lijst van 
sponsors die de uitgave van dit boek mogelijk hebben gemaakt. 
Wenst U /Uw firma een advertentie te plaatsen dan is dat mo-
gelijk tegen betaling van 500 euro voor een halve pagina A4. U 
ontvangt dan naast een eigen exemplaar van het boek tevens 
een uitnodiging voor de reünie van de oud-muzikanten die ook 

SPONSOrING

in april is gepland om daar (indien gewenst) Uw organisatie te 
presenteren in een stand.
U kunt Uw sponsorbijdrage overmaken op ING-bank nr 816053 ten 
name van Stichting ROA onder vermelding sponsor ATK50. Mocht 
U de publicatie van het boek willen ondersteunen, dan verzoek 
ik U Uw donatie over te maken en Uw tekstbijdrage digitaal aan 
te leveren via roa@artillerie.nl voor 15-04-2010.
Het boek is te koop via het ROA (zie e-mail hierboven); nadere 
publicatie en prijs volgt.

Dankzij de medewerking van de belastingdienst is de Stichting ROA 
aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

rOA IS ANBI

Dit betekent dat giften aan de Stichting ROA aftrekbaar zijn bij 
Uw jaarlijkse opgave Inkomstenbelasting.

Een reünie van oudgedienden van het ATK is gepland op zaterdag 
18 september 2010 in de Lkol Tonnetkazerne in ’t Harde. Ook oud-
leden van het TKBW en de Vrienden van het ROA zijn van harte 

rEÜNIE AtK50

welkom. Aanmeldingen via de website www.reunieorkestartillerie.
tk of roa@hetnet.nl. 

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt



S i n t e  B a r B a r a2.30 S i n t e  B a r B a r a

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 

De AVA is blij met het onze website. Maar U zult begrijpen dat dit 
enige problemen kent als onze webmaster op uitzending is. Ook 
onze secretaris wordt binnenkort uitgezonden naar Afghanistan, 
maar die heeft gelukkig versterking gekregen voor de ledenadmi-
nistratie door aooi art bd Frans van der Knaap. 

Doelstelling AVAsamenwerkingsverband met de VOA en de VOOA. 
Door het bestuur wordt hard gewerkt om uitvoering te geven aan 
het communicatieplan; in het bijzonder vormgeven van 
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 uitgezon- 
 den 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 sympathi-
seren met de doelstellingen van de AVA.Een aanmeldingsformulier 
kunt U aanvragen via artillerieveteraan@gmail.nl, telefonisch via 
0525-658925 of per post naar: OTCVust t.a.v. AVA Ledenadmini-
stratie, Antwoordnummer 1003, 8070 VJ ‘t Harde. Een éénmalige 
betaling van € 10,-.op banknummer 590398741 ten name van 
Stichting AVA te ’t Harde. 

ACTIVITEITEN IN 2010

Als komende evenementen staan in de planning:
•	 26	juni:	deelname	met	een	AVA-detachement	aan	het	Vetera- 
 nendefilé in Den Haag tijdens de Nederlandse Veteranendag.  
 Heeft U in 2009 meegedaan, dan heeft U inmiddels een  
 uitnodiging ontvangen. Zo niet meldt U zich dan aan via 
  ondergetekende via kva325@artillerie.nl;
•	 Datum	 volgt:	 Indiëveteranendag	 voor	 oudgedienden	 van	 8 
  RVA en 5 AVA op de LbO met o.a. onthulling monument 8  
 RVA, dat inmiddels is overgebracht van Breda naar ’t Harde;
•	 12	 september:	Reünie	19	Afdva	op	de	Lkol	 Tonnetkazerne.	 
 Aanmelding via www.19afdva.nl;
•	 Nader	te	bepalen	datum:	een	bijeenkomst	voor	pre-veteranen	 
 en jonge veteranen, zodra daarvoor een initiatief wordt  
 genomen (41 Afdva???);
•	 Datum	volgt:	Bijeenkomsten	(uitgezonden)	Luchtdoelartille- 
 risten. Contact via www.luchtdoelartillerie.nl en de 
 korpsadjudant JJ.tonnis@mindef.nl.
 
Defilé Wageningen

Een van de eerste keren dat er 
een detachement van artillerie-
veteranen werd georganiseerd, 
was deelname aan het Bevrij-
dingsdefilé in Wageningen in 
2003. Vanwege organisatori-
sche veranderingen in de opzet 
van het Bevrijdingsdefilé lopen 
er tegenwoordig in Wageningen 
helaas geen artilleristen in de-

tachementverband mee. Op de foto ziet U de combinatie zoals de 
AVA zich dat ook nu voorstelt. Oude veteranen, jonge veteranen 
en actiefdienenden (hier met KFOR-uitzendvlag) die al een uitzen-
ding achter de rug hebben marcheren samen in één detachement.

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt
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NIEUWS UIt DE AFDELINGEN

AFDELINGSBIJEENKOmStEN mAArt, APrIL EN mEI 2010 

  

   

 
 

Maart 2010  

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

’s-Gravenhage 18 maart vanaf 17:00 uur Bijeenkomst met voordracht. Gebouw 147,
  Prins Frederikkazerne

Oldebroek 4 maart Jaarvergadering

Rotterdam 4 maart vanaf 17:30 uur Lezing door Hr Bohnen over III 14 RA.
  Zingende Zeeleeuw

Twente 25 maart vanaf 17:00 uur Restaurant ’t Langenbaergh te Laren.

Zuid-Oost 22 maart Restaurant De Lijster, Geleen, daarna eten
  bij de Chinese Muur in Neerbeek.

April 2010  

Gelderland 9 april 517e bijeenkomst Chez Armand, Koningsstraat, Arnhem.

’s-Gravenhage 15 april vanaf 17:00 uur Afdelings-bijeenkomst. Gebouw 147, 
  Prins Frederikkazerne

’s-Gravenhage 21 april vanaf 10:00 uur Algemene Ledenvergadering VOA. Provinciehuis, 
  Eerste Kamer en Prinse Juliana kazerne

Oldebroek 1 april Afdelingsbijeenkomst, Officierskantine LbO. 

Utrecht en Noordholland 2 april vanaf 17:00 uur In de benedenbar van Hotel De Biltsche Hoek 
  in De Bilt

Zuid-Oost 8 april vanaf 17:30 uur De Blauwe Lotus,
  Limburglaan 20, Eindhoven.

Zuid-Oost 19 april vanaf 18:00 uur Restaurant De Lijster, Geleen, daarna eten 
  bij de Chinese Muur in Neerbeek.

Zuid-West 15 april Bijeenkomst met lezing en diner, Korenmolen 
  “De Hoop” in Bavel

Mei 2010  

Gelderland 14 mei 518e bijeenkomst Chez Armand, Koningsstraat, Arnhem.

’s-Gravenhage 19 mei Excursie met dames

 s-Gravenhage 20 mei vanaf 17:00 uur Afdelings-bijeenkomst. Gebouw 147, 
  Prins Frederik kazerne

Oldebroek 6 mei Afdelingsbijeenkomst, Officierskantine LbO. 

Zuid-Oost 17 mei vanaf 18:00 uur Restaurant De Lijster, Geleen, daarna eten 
  bij de Chinese Muur in Neerbeek.
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JANUARI-BIJEENKOMST 

Het is eigenlijk weer om thuis te blijven. De buitenthermometer 
geeft thuis -2º aan en -3º richting Arnhem. Ik ben op weg naar 
het barre noorden. Er wordt sneeuw en harde wind verwacht; dus 
niet druk onderweg. In de krant lees ik dat er een “verkeerson-
gevallenanalyse, kortweg VOA” bestaat. Hopelijk voor vanavond 
niet van toepassing. Hebben wij trouwens toestemming gegeven 
voor dat gebruik van VOA? In de Bodega is het drukker dan mag 
worden verwacht. Iedereen de beste wensen. De uitbater is met 
een lelijke ontsteking aan huis gebonden en het is Thecla die 
ons de borrel aanbiedt. Plechtig drinken wij staande op het huis.
Rien de Jong vertelt dat hij de oudst levende commandant van 
van Heutsz is. Op 1 juni zal het bataljon 60 jaar bestaan, met 
een korpsdiner in Bronbeek. In juni wordt op de Zwaluwenberg 
een diner aangericht voor alle (oud)commandanten. Het embleem 
van van Heutsz voerde aanvankelijk een haan, vandaar de naam 
kippenneukers. Karel Denneboom, de man van 1 januari, biedt de 
tweede borrel aan. Jaap Dekker, onze “beroeps” fotograaf, heeft 
een prachtig fotoboek gemaakt met foto’s uit zijn SROA-tijd, dat 
door alle handen gaat. De voorzitter geeft een overzicht van het 
afgelopen jaar. Bij de jaarvergadering waren wij met 16 leden 
vertegenwoordigd. In augustus vierden wij dat Rien de Jong 50 
jaar erekanonnier was. Evert van de Weert presenteerde zijn nieuwe 
boek, Cees Venemans deed weer iets voor onze statuten en er 
was het diner met dames in Dreyeroord. Koos Bijleveld werd 20 
november 90 jaar oud. Topper was het Barbarafeest in Hummelo, 
waarmede Joop Jacobs zich voor onze afdeling grote verdienste 

VErSLAGEN AFDELINGSBIJEENKOmStEN

heeft verworven en waar Jaap Dekker er uitsprong met zijn unieke 
Barbaraverhaal. 

De voorzitter heeft voor alle 16 toen aanwezigen een foto. De 
postzegelverzameling is overgedragen aan het secretariaatsarchief, 
hij blijft gestaag groeien. Toch graag meer belangstelling. Op 29 
december overleed Nic Greter op 88 jarige leeftijd, tot voor vier 
jaar een trouwe bezoeker van onze afdeling.

Er waren 12 maandelijkse bijeenkomsten met gemiddeld 35 bezoe-
kers per twee maanden, dit laatste om halve leden te voorkomen. 
Meest trouwe bezoeker (12 maal) was Peter Siebelink, die hiervoor 
een fles Berenburg ontvangt. De opkomst blijft hoog, we zijn 
echter een kwetsbare groep. De gemiddelde leeftijd van de 31 
bezoekers bedraagt 77,2 jaar. Ook nu weer zijn er afmeldingen 
om gezondheidsredenen. Er zijn geen bestuurswijzigingen. Dit 
laatste roept vragen op bij Ap, zonder dat hij met oplossingen 
komt. Tenslotte nog: alle foto’s die afgelopen jaar zijn gemaakt 
komen van Jaap Dekker of Joop Jacobs, dit is niet steeds in Sinte 
Barbara vermeld. Peter Siebelink biedt een borrel aan als dank 
voor de fles en uit waardering voor de warme ontvangst die hij 
vanaf het begin in onze afdeling heeft genoten en nog geniet.

Hij heeft er zijn maandelijkse reis uit Apeldoorn met plezier voor 
over. Met zes man gaan we naar De Waag, Batavia is even uit. 
Gelukkig zonder storm en sneeuw  weer veilig naar huis.

Jos Hekking

GELDErLAND

De voorzitter spreekt [foto Jaap Dekker / Joop Jacobs] Pieter Siebelink [foto Jaap Dekker / Joop Jacobs]
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geweest, wordt door de penningmeester terecht gewezen “jij hebt 
geen vermogen en ook geen verstand ervan want jij bent ambte-
naar geweest”. De voorzitter pleit voor enig vermogen, waar onze 
fysische vermogens afnemen, bijgevallen door Roelofs: “ik houd 
van potten”. Ap brult dat hij eerst de kascommissie wil horen. 
Penning en Schumacher doen verslag: alles klopt. Het bestuur 
besluit, inspraak leidt hier alleen maar tot verwarring, het geld 
bij beetjes te besteden aan komende Barbaravieringen. Siebelink 
wordt met bijna algemene stemmen, hij stemt als enige tegen, 
gekozen als lid kascommissie 2011. Hij weet niet het verschil 
tussen debet en credit. Saldo! roept een hulpvaardige ziel. Zijn 
verdere verdediging is zwak en als hij nog even doorpraat, blijkt 
hij nergens verstand van te hebben. “Dat zijn de besten” is de 
algemene conclusie. Wij wachten in spanning op volgend jaar. 
De voorzitter biedt ook wegens verjaring een borrel aan, niet 
omdat hij ouder is geworden, dat is hij al 48 jaar, maar omdat 
hij zijn verjaardag heeft gevierd. Tenslotte wil Jaap kwijt dat hij 
met plezier terugdenkt aan Hummelo en mede daarom wegens 
zijn verjaardag een borrel aanbiedt. Ap is miljonair. Hij gaat naar 
Indonesië en laat trots zien dat hij 2,7 miljoen op zak heeft. Vóór 
onze volgende bijeenkomst in maart moet hij dat allemaal hebben 
opgemaakt. Met negen man gaat het naar de Waag. De voorzitter 
heeft tot zijn spijt elders verplichtingen.

Jos Hekking
 

FEBRUARI-BIJEENKOMST

We zitten nog maar kort als nummer 13 binnenstormt met de 
boodschap dat de Gele Rijder (het ruiterstandbeeld op het Gele 
Rijdersplein) in een jas is gehuld. Jaap Dekker, onze fotograaf, 
schiet zijn jas weer aan, loopt mee en kan enige tijd later het 
resultaat de vers geschoten beelden op zijn toestel laten zien. 
Het blijkt warme truiendag, staat op een bord bij het beeld, en 
de rijder erboven is gehuld in een blauwe trui met overdadige, 
gele tressen. De kleuren zijn correct, het kledingstuk zelf is zeer 
buiten model. Met de rijder nog in beeld haalt Hans Schumacher 
herinneringen op hoe in januari 1990 de zilveren korpsbeker bij 
Sotheby werd herontdekt en weer aan het Korps Rijdende Artillerie 
werd aangeboden. En dat 45 jaar weg te zijn geweest. Bill Roelofs, 
gelukkig er weer bij, biedt ons een borrel aan. Jarig geweest in 
januari. Onze penningmeester deelt het financieel overzicht 2009 
uit. Er is een aardig bedrag in kas, dank zij vrijwillige bijdragen, 
10% meer dan vorig jaar. Hij vindt het verslag zo duidelijk dat er 
geen toelichting nodig is, zegt hij. Maar omdat iedereen meent 
over geld te kunnen meepraten ontstaat er een zeer geanimeerde 
discussie. Waar komt het “overschot na-eten” vandaan? Dit is een 
gehalveerde fooi, omdat die volgens de toen aanwezige voorzitter 
de spuigaten uit dreigde te lopen. Het blijkt het enige concrete 
vraag-antwoord, de rest zijn kreten. Wat moeten we met zoveel 
geld in kas? “Opmaken!” wordt het meest gehoord. Een lid, beroeps 

[Foto’s Jaap Dekker]
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DECEMBER-BIJEENKOMST

De generaal

Uw verslaggever is er niet een die voor het maken van zijn versla-
gen de oude kronieken opslaat, maar ook zonder dat heeft hij de 
indruk dat in de laatste jaren de weergoden al enkele malen hebben 
getracht de laatste bijeenkomst van het jaar te verstoren Zo was 
het ook nu weer dat uitgerekend op de 17e december 2009 door 
sneeuw en gladheid “slechts” 27 leden konden worden afgevinkt 
op de presentielijst. Ja, slechts 27 want de afdeling Den Haag is 
meer gewend. Willem Loos noemde in zijn openingswoord een 
aantal van de afwezigen met naam en stelde er meteen bij dat het 
nog resterende verschil niet kon of mocht worden toegeschreven 
aan de nieuwe locatie, want die was de leden genoegzaam bekend 
gesteld, zeker na het lezen van de ommezijde van het kort tevoren 
toegezonden jaarprogramma 2010. De wijze les is dus om altijd even 
naar de achterkant te kijken want je weet nooit wat voor verras-
singen dan zichtbaar worden (dat schijnt zelfs voor Patricia Paaij te 
gelden). Overigens had hij op dat jaarprogramma alweer de eerste 
mutatie namelijk een excursie met de dames op 19 mei 2010 naar 
historisch Delft waarvan Cas Robbe alles weet. Willem meldde ook 
een mager rondjeslijstje, zodat hij blij was dat hij er tenminste één 
kon aankondigen en wel van Co Everaert voor zijn 80e verjaardag. 
Naast de felicitaties was er een uitgebreid signaal van Boni Rietveld, 
inclusief voor de meetellers de 8 extra Jagdhornstootjes.

 

En zijn trompetter

Van de maaltijd vermelden we dat het verzoek om enkele momenten 
stilte door Boni wel op een zodanig bijzondere muzikale wijze 
werd aangekondigd dat we even twijfelden aan de kwaliteit van 
het gereedstaande (maar dat viel alles mee). Ook was er de nieuwe 
rol van Tony Viskil, namelijk die van aanwijzer, want om gedrang 
in de gang te voorkomen bepaalde Tony welke tafel zich naar de 
“troggen” mocht begeven. Omdat hij zijn eigen tafel als laatste 
die kans bood, is het niet uit te sluiten dat hij de volgende keer 
alleen aan tafel zit. Nu moest de wachttijd worden bekort met 
een aantal moppen; overigens allemaal nette want een opval-
lend groot aantal speelde zich af rond de hemelpoort wellicht 
in verband met de Kerstsfeer. Tony moest ook nog in zijn rol als 
procantor optreden want de wijn aan tafel ging op naam van Cor 
Soeteman, die de voor de afdeling Den Haag magische grens van 
75 zou gaan overschrijden en dus werd beloond met het eerste 
couplet.Het was nog even wennen aan gebouw 147 en de daar 
geldende regels want omdat er geen koffie-na-afloop was besteld 
was er – militaire logica toch – ook geen koffie-na-afloop om van 
de eventuele bijvulling nog maar te zwijgen. We gingen daarom 
dus droog de koude winteravond in op weg naar 2010.

Piet Antonissen

’S-GrAVENHAGE

Gebouw 147, sneeuw buiten maar binnen wacht de afdeling Gevangen in een kring van licht [Foto’s: Piet Antonissen]
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JANUARI-BIJEENKOMST

De kop is er weer af. Weliswaar hadden enkele leden de neus van 
hun auto nog richting PJK gericht maar na correctie van het doel 
konden ze zich uiteindelijk toch bij de rest van het gezelschap 
in “de Freek” voegen. Ondanks dat moest voorzitter Willem Loos 
toch nog wat afmeldingen bekend maken; maar kon hij ook enkele 
doorzetters verwelkomen die ondanks blessures van verschillende 
aard toch de opening van het jaar wilden bijwonen.

Na nog wat meer zakelijke mededelingen kwam hij toe aan het 
drankenlijstje waar zowaar nog wat oude aanmeldingen op ston-
den. Een daarvan, die van Eef ten Berge, selecteerde hij uit en 
wel wegens de reden. Eef was midden in een evaluatieproces voor 
de aanschaf van een nieuwe auto en hoopte door een rondje 
voldoende morele steun bij zijn medeleden te vergaren. Nou, die 
kon hij krijgen !

Nadat de voorzitter van de CvV ALV 2010* Kees van Harmelen in 
een gloedvol betoog de aanloop naar het jaarlijkse VOA hoogte-
punt, dit keer te verzorgen door onze afdeling, had toegelicht, 

Als de voorzitter aan het woord is wordt er niet of nauwelijks ge-
dronken [Foto: Piet Antonissen]

ging de voorzitter over tot een even gloedvol betoog in de 
aanloop naar een nieuw rondje. Zelfs een uitspraak van generaal 
Guderian kwam er aan te pas om Henk Beem te troosten dat hij 
met zijn 87e verjaardag ondanks alle bijstellingen niet meer tot 
de categorie jongeren zou kunnen gaan behoren. Niettemin waren 
de felicitaties aan zijn adres hartelijk en gemeend. Nadat iedereen 
de gang naar de gang had gemaakt om daar van het gereedstaande 
buffet zijn portie af te nemen om vervolgens aan tafel een glas 
rode wijn voorgezet te krijgen, kwamen twee dingen aan het licht. 
Ten eerste het glas wijn dat op naam kwam van Frank Litjens, die 
zowel voor zijn 75e verjaardag als voor zijn 50e huwelijksverjaar-
dag werd gefeliciteerd en uiteraard toegezongen; zij het slechts 
met een – het eerste – couplet . Voor zo’n 50-jarig huwelijksfeest 
zou het vierde couplet toch ook wel passend zijn geweest maar 
de lezers weten langzamerhand hoe strict in de afdeling Den 
Haag de procedures worden gevolgd. Ten tweede de worst. De 
bijbelvasten onder de aanwezigen leken te worden gesterkt in 
hun geloof, want aanvankelijk was er sprake van een wonderbare 
worstvermenigvuldiging. Hoewel zij niet van hun geloof hoefden 
te vallen, bleek de oplossing toch een stuk aardser. Iemand van de 
Katwijkse batterij had een mes gehanteerd met als gevolg dat er 
nu geleurd moest worden met stukken worst. Die stukken werden 
overigens wel steeds kleiner.

Terwijl de leden zich na het genieten van de koffie gereed maak-
ten om de thuisreis te aanvaarden, verzamelde de voorzitter 
zijn bestuur rond zich om te komen tot een afspraak voor een 
bestuursvergadering met het oog op landelijk voorzittersoverleg 
en bestuursraad. Ja, het bestuursleven is zwaar en een portie 
Chinees is dan maar een schrale troost, zeker als het ook nog 
rekening man is.

*CvV ALV2010 staat voor Commissie van Voorbereiding Algemene 
Ledenvergadering voor het  jaar 2010. Over dienstafkortingen 
gesproken.

Piet Antonissen

NIEUWJAARS-BIJEENKOMST

Het was al weer voor de twaalfde keer dat voorzitter Fred Müller 
zijn Nieuwjaarstoespraak hield, deze keer voor 42 aanwezigen. Na 
zijn nieuwjaarswens begon hij zijn toespraak met het herdenken 
van de leden van Oldebroek die ons in 2009 zijn ontvallen: Anne 
Offereins, Gerard Brackel, Willem van der Horst, Piet van Hout, 
erekanonnier en Willem Broerse. Er werd voor hen een minuut stilte 
in acht genomen. Ook noemde hij onze langdurig zieke leden: 
Gerrit Verburg, Sijmen Veldhuis, Ton Zijderveld en Peter Fröling 
en wenste hen van harte een spoedig herstel toe. Enkele andere 
trouwe deelnemers aan onze bijeenkomsten zijn er gelukkig toch 
weer min of meer goed bovenop gekomen. Terugkijkend op het 
afgelopen jaar vermeldde hij dat er thans goede afspraken zijn 
gemaakt over het gebruik van de Officierscantine door de VOA en 

dat die, zeker ook door de bemoeienissen van ons VOA-lid Hans 
Jasperse, C-ASK, geruisloos zijn verlopen. Veel dank daarvoor! 
Zeker ook dank aan Johan Kurk en zijn crew voor hun grote inzet 
. In het afgelopen jaar maakten zij het voor ons weer heel gezel-
lig en lekker!

Voor wat betreft de activiteiten van het voorbije jaar kan geconclu-
deerd worden dat op een succesvol jaar kan worden teruggekeken 
met als zeker te noemen activiteit de heel interessante excursie 
naar de Domeinen te Soesterberg die werd afgesloten met een 
gezellige borrel en heerlijk diner in het Officiers Casino te Soes-
terberg. Het was jammer dat zich geen actiefdienenden hiervoor 
konden vrijmaken. Wij moeten ons helaas blijven realiseren dat er 
nog maar weinig artillerieofficieren zijn. Vaak zijn daarvan meer 
dan de helft op missie of met het daarop aansluitende verlof. Het  

OLDEBrOEK
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Nieuwjaarsrede Voorzitter

bestuur blijft er evenwel naar streven dit soort bijeenkomsten, 
die ook voor actiefdienenden interessant zijn, te organiseren.
Suggesties op dit gebied, zoals al ontvangen zijn, zijn van harte 
welkom. Ook de bijeenkomsten met de dames werden weer goed 
bezocht en onze collega’s van de cavalerie geven ook altijd graag 
gevolg aan onze uitnodigingen voor het bijwonen van de bijeen-
komsten in Februari en November.

Jammer genoeg heeft de verjongingstrend, bij de leden die de 
bijeenkomsten bijwonen, zich niet verder doorgezet. Het absoluut 
aantal leden van de afdeling stabiliseert zich rond de 240. Andere 
afdelingen zien hun ledental voortdurend dalen. Een eenvoudige 
reden hiervoor is natuurlijk ook dat alle parate veldartillerie zich 
in ’t Harde heeft geconcentreerd.

De Algemene Ledenvergadering van de VOA, georganiseerd door 
de afdeling Noord was een succes. In de goeddeels vernieuwde 
Johannes Postkazerne werd nieuw materieel getoond en Paul Mes-
serschmidt gaf er zijn voorzittershamer over aan Bart Rosengarten. 
Paul heeft zich prima en zeer actief van zijn taak gekweten en 
is daarom niet voor niets tot erelid van de VOA benoemd. Ook 
namens onze afdeling dank daarvoor! Bart Rosengarten heeft het 
stokje van zijn voorganger op topsnelheid overgenomen en zal 
de conclusies van “Quo Vadis” van Paul koppelen aan zijn eigen 
visie over het functioneren van de VOA, waarbij het betrekken 
van actiefdienenden voorop staat. Hij heeft de voorzitters van 
de afdelingen al geconfronteerd met een studie waarin o.a. staat 
dat aan de doelstellingen: “bevorderen van kameraadschap” en  

Aandachtig gehoor

“handhaving van tradities” een nieuwe doelstelling zou moeten 
worden toegevoegd en wel: “het bevorderen van vakmanschap” 
en die is primair gericht op de actiefdienenden. 

Verder ging Fred Müller in op het wel en wee van ons wapen in 
2009 waarbij hij onder meer de inzet van de artillerie met de 
Panzerhaubitzen in Afghanistan noemde.

Het bestuur is heel blij dat Gijs de Jong zich bereid heeft ver-
klaard de functie van secretaris in het bestuur op zich te nemen. 
Te meer omdat deze functie al geruime tijd vacant was en deze 
deels door Willem Venker, naast zijn penningmeesterschap, werd 
waargenomen wat vaak tot misverstanden heeft geleid. Gijs van 
harte welkom! Terloops attendeerde hij nog dat de voorzitter 
en de penningmeester allebei al 13 jaar deel uitmaken van het 
bestuur en dat dus ook uitgekeken zal moeten gaan worden naar 
een bekwame aflossing.

Na nogmaals namens het bestuur de beste wensen voor 2010 
uitgesproken te hebben, sprak voorzitter Fred Müller nog de 
hoop uit dat weer een groeiend aantal jongere leden aan onze 
bijeenkomsten zullen gaan deelnemen.

Na afloop van de jaarrede die in de Wmr. Kruithofcantine werd 
gehouden, werd deze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar 
voortgezet in de Officierscantine met een geanimeerde borrel 
en diner.

Otto van Rhoon

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari in de “Zingende Zee-
leeuw” stond in het teken van de uitreiking van de Zilveren VOA-
Legpenning aan Giel Massy en postuum aan Aat van der Giessen 
voor 11 jaar trouwe dienst in de redactie van Sinte Barbara. De 

Penning voor Aat werd in ontvangst genomen door zijn vrouw Dika, 
die was vergezeld door haar beide zoons, Piet-Jan en Maarten. De 
plechtige uitreiking werd bijgewoond door onze VOA-voorzitter 
Bart Rosengarten en onze oud-voorzitter Paul Messerschmidt, de 
initiatiefnemer van dit eerbetoon, die de Penningen zelf uitreikte. 
Hij had vorig jaar, tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenverga 

rOttErDAm
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dering, de Penningen ook al uitgereikt aan Piet Antonissen en 
Rob Peters. Zo’n Penning te mogen ontvangen is op zich al iets 
zeer speciaals, maar de manier waarop dat gebeurt, en door wie, 
geeft daaraan een grote meerwaarde. Dat Paul deze Penningen 
persoonlijk kwam uitreiken, en dat Bart Rosengarten daarbij ook 
aanwezig was, is door Dika en ondergetekende zeer gewaardeerd! 
En ook het Artillerielied dat op zo’n moment speciaal voor jou 
gezongen wordt, krijgt dan een zeer aparte betekenis. Er gaat toch 
iets door je heen op zo’n moment! De aanwezigheid van Rob en 
Piet, mede-redactieleden en vrienden voor het leven mag ik wel 
zeggen, maakte het feest compleet! 

De opkomst was groot en de sfeer nog beter dan wij al gewend 
zijn! Het was goed om mensen te zien bij zo’n gelegenheid die 
door omstandigheden niet altijd acte de présence kunnen geven, 
zoals Willem Verheijen, Raymond Boissevain, Pieter van Hoorn, 
Jim Boddé en Ludo Vischer, om er maar enkelen te noemen, en  

niet te vergeten Kees Engelhard, die nog herstellende is van een 
zeer ernstig ongeval, en die speciaal voor deze gelegenheid was 
overgekomen, samen met Henk Beets, als oud-redactielid van 
Sinte Barbara ook geen onbekende onder ons!

Ook onze gastvrouwe Carolina liet zich niet onbetuigd en bood 
ons spontaan een glas champagne aan om het nieuwe jaar in te 
zetten. En ook de maaltijd was wederom voortreffelijk. Wij zijn 
dan ook niet voor niets haar leukste groep!  Aan foto’s heeft het 
ons ook niet ontbroken die avond. Jaap Boiten alleen al heeft er 
92 geschoten! Ik heb geprobeerd daar enkele passende plaatjes 
van uit te zoeken voor het blad. De avond werd afgesloten met het 
5e couplet van ons Artillerielied dat, na toestemming van Manu, 
en ingezet door Paul Messerschmidt, opgestegen werd gezongen.
Graag tot 4 februari!

Giel Massy
  

Paul Messerschmidt reikt de penning uit aan Dika van der Giessen Giel spreekt een dankwoord uit, geflankeerd door Rob Peters en 
Piet Antonisen

BARBARA-BIJEENKOMST

Het is toch wel even wennen voor de mannen op 4 december, 
een VOA bijeenkomst ter ere van een vrouw, maar dan zonder 
eigen vrouw. Onze schutspatrones Barbara maakt het allemaal 
mogelijk in de Biltsche Hoek. Het tijdstip van aanvang ook iets 
later dan normaal, de bar was ondanks dat al vroeg gevuld met 
vele gezellige onder onsjes. Menigeen had eigenlijk nog wel even 
willen doorgaan; maar Roel Hoksbergen maande het gezelschap 
zeer dwingend om uiterlijk 19.00 uur plaats te nemen in zaal 
Bloeyendael. In de zaal was een lange tafel, fraai voorzien van de 
nodige (geladen!) artillerie stukken, vlaggen en andere prullaria, 
waaraan een ieder willekeurig kon plaatsnemen. 

Roel had diverse mededelingen. Allereerst de melding dat Jan van 
Alphen vanwege ziekte toch nét niet aanwezig kon zijn. Hij had  Roel voert het woord

UtrEcHt EN NOOrD-HOLLAND
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alle moeite gedaan toch te komen, maar helaas, de gezondheid 
zat juist deze dag niet mee. Tevens moesten we Cees Engelhart 
missen, hij had de ultieme BMW motortest gedaan en had dat 
maar ternauwernood overleefd. Cees had een brief ingestuurd en 
die werd door Roel voorgelezen. Voor beide heren hebben alle 
aanwezigen een menukaart met de beste wensen geschreven, zo 
hebben deze mannen toch een beetje Barbara.

Het menu stond vermeld op verschillende prachtige Barbara 
kaarten vermeld, ondanks de verschillen was het menu voor allen 
gelijk! De kwestie oudst aanwezige zorgde voor wijzende vingers. 
Dit had even discussie nodig en na kort overleg bleek Ben Bouman 
(1923) toch echt de oudste. Natuurlijk starten met Chardonnay 
Bichot op onze Koningin en daarna gelijk van start met bonbon 
van gerookte eend met dragonmayonaise en pijnboompitten. 
Voordat we de cappuccino van ossenstaartbouillon aanvielen 
werd onder leiding van procantor Ben Bouman het eerste couplet 
luidkeels ingezet. 

Daarna ging Hendrik Quint voortvarend van start met de Barba-
raquiz. In groepjes van 2 personen moest de vragenlijst ingevuld 
worden. Henk had gedegen onderzoek gedaan en natuurlijk was 
geen enkele vraag makkelijk te beantwoorden, discussie alom. To-
taal 12 vragen werden op de mannen losgelaten, met flair gebracht 
door Hendrik en aangevuld met diverse verklarende plaatjes met 
beamer op een scherm. Eentje wil ik u niet onthouden: “op welke 
datum in welk jaar en door wie werd de naamdag van Sint Barbara 
voor het eerst door Nederlandse Artilleristen gevierd?” . Vraag 
Hendrik Quint de volgende keer maar naar het juiste antwoord!

Toen was het tijd voor de in spek gebakken varkensoester met pad-
denstoelensaus, waarna het 2e couplet zittend, maar vanzelfspre-
kend uit volle borst werd gezongen. Al etende natuurlijk anekdotes 
alom, mede ook naar aanleiding van de vragen van Hendrik met 
begeleidende plaatjes, zo nu en dan van pikante en ondeugende 
aard. Vlak voor de twee kleuren chocolademousse wist Hendrik de 
antwoorden te melden en kon het tellen van punten beginnen. 
Een echte winnaar of verliezer was er niet, daarvoor teveel dis-
cussie en de wijze van puntentelling te discutabel. Ineens klonk 
het commando : “opstijgen!” en gedwee ging een ieder zich op 

de stoelen hijsen . Nog luider dan de eerste coupletten wordt de 
4e met 2e stem smaakvol en uit meer dan volle borst ten gehore 
gebracht. Het bedienend personeel aanschouwde dit spektakel 
sprakeloos en als aan de vloer genageld. Voordat de koffie met 
Barbara bitter werd geserveerd had Hendrik nog een uitsmijter: de 
geschiedenis van Sinte Barbara in 60 seconden (volgens Kapitein 
der Artillerie De Pont):

In Nicomedië woonde een maagd
Vanwege haar schoonheid voortdurend belaagd
Haar vader wou haar duur verkopen
Menig minnaar is dan ook afgedropen

Voordat hij een lange reis gaat maken
Regelt hij ook Barbara’s zaken
Een nieuw badhuis wordt er bij gebouwd
Waar hij zijn dochter gevangen houdt

In die tijd gaat z’over tot het christendom
Als papa dat hoort, dan barst de bom
Ze wordt gemarteld, geslagen, gekweld
En zelfs voor een deel ontveld

Als ze vader geen beterschap belooft
Wordt ze persoonlijk door hem onthoofd
De hemel stuurt een bliksem neer
Met opdracht: “Raak die ouwe heer”

Nu is Barbara voorspraak in bittere nood
En als ’t gaat om niet voorziene dood
Mijnwerkers, steenhouwers en artilleristen
Zijn lieden die om haar liefde twisten 

Het einde was abrupt, applaus alom en de koffie met Barbara 
bitter smaakte naar meer.  Een prachtige invulling van Hendrik 
Quint van de Barbara viering 2009. Een ieder ging zeer tevreden 
de regen in. Op 5 februari zien we elkaar weer!

Martin Hilbrands

Hendrik deelt de vragen uit Invullen van de quizvragen
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FEBRUARI-BIJEENKOMST

Geslaagde lezing TheoTanamal krijgt vervolg. Het initiatief om van 
tijd tot tijd een lezing door een van de leden van de afdeling te 
laten houden; krijgt na het succesvolle optreden van Dr.Mr. Theo 
Tanamal in de toekomst een vervolg. Zijn referaat ging o.a. over 
atletiek, voetbal waarbij vele landen werden bezocht en bekende 
namen van clubs de revue passeerden. Ook het Vierdaagse kruis 
ging van hand tot hand en de ooit gescoorde hole in one werd 
luid beapplaudisseerd. Afgezien van de interessante aanvulling 
met beeld-, tekst- en ander materiaal bleek Theo’s preparatie 
zodanig dat geen vraag onbeantwoord bleef. Tanamal’s reputatie 
als sportman is d.m.v. dit verslag in SB in de annalen van de 
Nederlandse Artillerie vastgelegd. En daar ging het om! 

Initiatiefnemer Jan van Alphen had toen al een spiering uitgewor-
pen om een kabeljauw te vangen. Die vangst betrof een aanbod 
van Prof. Dr. René Hoksbergen die toezei onder de werktitel 
`De Weg naar het Hoogleraarschap´ in de toekomst, tijdens het 
aperitief eens een populair wetenschappelijk betoog  te willen 
voorbereiden. De portefeuille vulde zich met nog meer kandidaten, 
waarmee de afdeling bij haar tweemaandelijkse bijeenkomsten 
nu en dan over een extra dimensie kan beschikken.

Voornoemd vissersgezegde sloot wonderwel aan bij het diner, waar 
in voor-en hoofdgerecht de vis eveneens een rol vervulde . Voor 
het motto` vis moet zwemmen` werden door enkele in feestelijke 
stemming verkerende gulle gevers van ´wijn aan tafel´ diverse 
flessen aangeboden. Bij de rapportage van een en ander schroomt 
uw scribent niet om het in de loop der tijd in onbruik geraakte 
bezigen van de militaire en burger titulatuur die toch te noteren. 
Ik ga er daarbij van uit dat dit blad op allerlei maatschappelijk 
niveaus onder de aandacht komt en men mag als lezer(es) best 
kunnen vaststellen op basis van welke persoonlijke kwaliteit 
bepaalde bijdragen worden gepresenteerd

Helaas moest voorzitter Roel Hoksbergen verstek laten gaan. Hij 
frequenteerde een bijeenkomst van oud-commandanten en dus 
rustte de verantwoording van het samenzijn bij de, door zijn 
partner Sylvia vergezelde, plaatsvervanger, Martin Hilbrands. Hij 

verontschuldigde zich voor de afwezigheid van een verslag van 
de Barbaraviering in ons lijfblad. Bij afwezigheid van de reguliere 
schrijver van de bijeenkomsten had hij de verslaglegging na een 
mooi diner op zijn bordje gekregen. Martin hoopt dat de redactie 
in de volgende Sinte Barbara in woord en beeld alsnog aandacht 
aan de door Mr. Hendrik Quint met een quiz opgetuigde viering 
zal besteden. In de wetenschap dat Jacques Res op de hoogte 
is van het ‘versluierde’ verzoek om de komende Barbaraviering 
nog niet eerder bloot gelegde geheimen van de patrones van 
ons wapen te onthullen en dat een dan geheel herstelde Cees 
Engelhard als reserve-verteller is genomineerd geeft de Afde-
ling Utrecht-Noord Holland m.b.t. het verenigingsjaar 2010 een 
geruststellend gevoel. 

De volgende bijeenkomst staat in de agenda voor 2 april a.s. 
De plaats blijft onveranderd het Van der Valkhotel de Biltsche 
Hoek, waar men elkaar vanaf 17.00 uur weer in de benedenbar 
hoopt te ontmoeten

Tekst en foto’s:  Jan van Alphen

Sportman haalt herinneringen op

Tweede van links Prof. dr. Rene Hoksbergen en derde van links 
zijn echtgenote

Tekst en uitleg
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JAARVERGADERING zUID-WEST 2010

Donderdag 11 februari kenmerkte zich door sneeuw en gladheid. 
En daardoor werd de inzetbaarheid van leden, begunstigers en 
partners negatief beïnvloed. Slechts 29 aanmeldingen (waarvan 
13 leden!) en dan nog een vijftal last minute afmeldingen i.v.m. 
valpartijen en ziekte. Eenmaal de Korenmolen te Bavel binnen 
gekrabbeld was het “ijs” snel gebroken en werd er gezellig bij-
gepraat onder het genot van een drankje. Om 17.00 uur werden 
de leden en begunstigers in de vergaderhoek verzocht, terwijl de 
partners het elders in de zaal naar de zin hadden, hetgeen toch 
weer een storend geroezemoes opleverde. Volgend jaar een andere 
locatie met een aparte bar!

Voorzitter Ton opende met o.a. de mededeling dat de van Zuilens 
eindelijk een senioren-“penthouse” geheel naar hun zin hebben 
gevonden en per 1 april gaan verhuizen; en hij overhandigde aan 
onze oudste artillerist Flip Zwartele, die bij onze Barbaraviering licht 
gewond was geraakt, ter herinnering daaraan een ingelijste foto van 
het afvuren van de kleine vuurmond van de Bergsche Battery. Flips 
dank was groot. Agendapunt 2 leverde 2 ingekomen stukken op: een 
brief van Jan Koster, waarin hij aandrong op meer bijeenkomsten 
met alleen mannen. Uiteraard is zijn voorstel besproken in het 
bestuur, maar niet onderschreven om de volgende redenen: deze 
policy (ook partners steeds welkom) is destijds bij de heroprichting 
van ZW goedgekeurd en heeft bijgedragen tot veel meer deelname 
aan activiteiten dan anders ooit mogelijk zou zijn geweest; ander-
zijds hebben wij mede daardoor vele begunstigers, die contributie 
bijdragen, en daaraan ook rechten mogen ontlenen! Dit is Jan 
schriftelijk meegedeeld. Het 2e ingekomen stuk van Frans Dirks 
over de “Toekomst van de VOA” wordt bij agendapunt 9 behandeld. 
Vervolgens werden de notulen van de vorige jaarvergadering, het 
financieel overzicht 2009 en de vrijwillige bijdrage 2010 (bedoeld 
voor lief- en leedzaken en niet-vergoede bestuurskosten) van € 10,- 
per lid/begunstiger goedgekeurd. De kascommissie, bij monde van 
Ed van Gilst, was vol lof over het beheer van de penningen in 2009 
en stelde voor penningmeester Ben Mooren decharge te verlenen, 
hetgeen geschiedde. Als beloning werd Ed voor 2010 gepromoveerd 
tot voorzitter kascommissie en kreeg daarbij aangeboden de ge-
waardeerde assistentie van Frans Ruczynski.

De herkiesbare bestuursleden secretaris Jan Brethouwer, pen-
ningmeester Ben Mooren, vice-vz Rein Krale en vz Ton Kolsteren 
werden bij acclamatie herkozen. 

Hierbij tekende Ton aan, zoals ook in de convocatie beschre-
ven, dat hij na dit jaar om persoonlijke redenen niet meer 
herkiesbaar is en er dus één jaar tijd is om een opvolger voor 
het voorzitterschap te vinden. Het jaarprogramma 2010 bevat 
geen excursies meer, daar de deelname daaraan de laatste jaren 
gestadig afnam. Daarom nu nog 6 bijeenkomsten in eetgele-
genheden in/bij Breda, waar we gezellig bijeen kunnen zijn en 
goed kunnen eten tegen een redelijke prijs. Vervolgens gaf Ton 
een stand van zaken over de voorbereidingen van de door ZW te 
organiseren ALV VOA in 2011: de datum (woensdag 11 mei 2011) 
en de locatie Vliegbasis Gilze/Rijen staan vast, de Commandant 
Defensie Helicopter Commando is accoord, de militaire muziek 
en de Historische Vlucht hebben de datum in potlood in hun 
agenda staan en een projectorganisatie binnen ZW is gevormd, 
bestaande uit ons huidig bestuur, met steun van Dick van der 
Most bij de contacten met G/R (16 maart eerste bespreking 
aldaar) en Ed van Gilst voor contacten met het bedrijfsleven en 
een “aandenken” voor de deelnemers.  Ton blijft dit team leiden 
tot na de afronding van deze ALV VOA!

Nu kwam aan bod de “Toekomst VOA”. Onze vertegenwoordiger 
in de Ledenraad van de VOA, Ben Mooren, had een hand-out 
gemaakt en praatte iedereen bij; heeft u nog commentaar dan 
bij hem indienen! Het 2e ingekomen stuk was een reactie van 
Frans Dirks op de laatste versie “Toekomst VOA” met 3 voorstel-
len; die voorstellen zijn door Ton ingebracht tijdens een recent 
VOA-voorzittersoverleg in ’t Harde, waar 2 ervan werden omarmd 
en 1 deels (meer samenwerking met VOOA). Met dank aan Frans. 
Uiteraard kwam ook aan de orde de geringe betrokkenheid van 
het merendeel van onze ca 80 leden.

De discussie hierover werd afgerond met een voorstel om op korte 
termijn een enquête op te stellen en aan al onze leden voor te leg-
gen, zodat we op de hoogte kunnen komen waarom zo velen alleen 
tevreden zijn met de Barbara, waarom amper wordt geantwoord 
op toegezonden uitnodigingen, wat we moeten veranderen in ons 
programma om voor de inactieven aantrekkelijk(er) te worden, 
enz. Daarna volgde de rondvraag met een dankwoord van Ruud 
van Run aan het bestuur dat zoveel moeite doet er een bloeiende 
afdeling van te maken! En vervolgens dankte Flip Zwartele het 
bestuur voor de attentie hem t.g.v. zijn 90e verjaardag namens ZW 
aangeboden. Hij bood daarop de aanwezigen een eerste drankje 
aan na het aan tafel gaan. Toen werd het echt tijd om te sluiten 
en een paar drankjes te halen, voordat we aan tafel gingen. Een 
gezellig diner volgde, waarna ieder met een engelbewaarder weer 
de kou en gladheid tegemoet ging om huiswaarts te gaan.

De volgende ZW-activiteit is gepland op donderdag 15 april in 
Korenmolen De Hoop in Bavel!

Ton Kolsteren

zUID-WESt
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Secr:  als boven
Penm:  mr C. Venemans, lkol (R) b.d., lid ledenraad
Lid:  K.H.A. Zieleman, elnt (R) b.d.
Secr:  Bredestraat 136
 6543 ZX Nijmegen
Tel:  024-377 13 43
E-mail:  j.hekking7@chello.nl

’s-Gravenhage 
Vz:  W.J. Loos, lgen b.d.
Secr:  ing. P.J. Antonissen, lkol (R) b.d.
Penm:  ing. T. van der Plas, maj (R) b.d., 
Lid:  ing. C. Robbe, kap (R) b.d.
Lid:  A. Viskil, elnt (R) b.d. lid ledenraad
Secr:  Scheltuslaan 45
 2273 DM Voorburg
Tel:  070-386 19 56
E-mail:  matengcon@cs.com

Noord 
Vz:  D.H.H. Heyse, maj (R) b.d., lid ledenraad
Secr:  H.N.H. Voorbij, kap b.d.
Penm:  als boven
Lid: H. Boele, lkol
Secr:  Oostercluft 426
 8332 DR Steenwijk
Tel:  0521-514677
E-mail: h.voorbij@hetnet.nl

A f d e l i n g s b e s t u r e n

Oldebroek 
Vz:  F.H.L. Müller, kol b.d.
Secr:  E.J. Oldenziel, kol b.d.
Penm:  drs. W. Venker RA, wvenker@hetnet.nl
 INGbank 769 70 51
Lid:  ir. P.J.O. van Rhoon, majoor (R) b.d.
Lid: J.P. Jasperse, lkol
Secr a.i.  drs. W. Venker RA, lkol (R) tit b.d. lid ledenraad
Tel:  0341-42 06 81
E-mail:  ejoldenziel@freeler.nl

rotterdam 
Vz:  ir R.P. Peters, lkol (R), lid ledenraad
Secr:  Tijdelijk als boven
 010-5290112
 Petersmain@cs.com
Penm:  J.J. Boiten, kap (R) b.d.

twente 
Vz:  G.B. Gleis, elnt (R) b.d., lid ledenraad
Secr:  ir. F.A.J. Peerdeman, kap (R) b.d.
Penm:  als boven
Lid:  G. van Wolfswinkel, kap (R) b.d.
Secr:  Ypeloweg 2k
 7468 RB Enter
Tel/fax:  06-55100783
E-mail:  frans.peerdeman@gmail.com

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

Zuid-Oost 
Vz: P. Goosen, elnt (R) b.d., lid ledenraad
Secr: ing. R.A.M.M. van Santvoord, lkol (R) b.d.
Penm: mr. M.L. Rauwé, maj (R) b.d. 
Secr: Eerste Morgen 43
  5233 NA 's-Hertogenbosch
Tel: 06-19644555
E-mail: roelandvs@hotmail.com

Zuid-West 
Vz:  A.M.W.W.M. Kolsteren, genm b.d.
Secr:  J. Brethouwer, maj b.d.
Penm:  B.H.Th. Mooren, kap (R) b.d., lid ledenraad
Lid tvs vice vz:  R.J. Krale, maj b.d.
Secr:  Kruisberg 69 
 4871 BK Etten-Leur
Tel:  076-503 37 99
E-mail: joh.brethouwer@planet.nl
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P.O.Box 1003 • N-3601 Kongsberg • Norway
Phone: +47 32 28 82 00 • Fax: +47 32 28 88 80
E-mail: office.kda@kongsberg.com
www.kongsberg.com

WORLD CLASS – through people, technology and dedication

– when experience counts
More than 2000 systems in 
operation worldwide 
Millions of hours of combat experience 
US Army certified 
Stabilized 
A quality product ready to meet the
most demanding needs

• Contracted by:
 -  Netherlands Army
 -  US Army  
 -  Australian Army 
 -  Finnish Army 
 -  Canadian Army 
 -  Norwegian Army and  
  Royal Norwegian Air Force

Kongsberg Defence & Aerospace AS

Represented in The Netherlands by
PRODAS DEFENCE & SECURITY 
- The Hague. 070-750 8320

 -  Irish Army
 -  Swiss Army
 -  Portuguese Army
 -  Luxembourg Army
 -  Czech Army
 -  British Army
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