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cOMMuNicAtiE
Het	 lijkt	me	een	gepast	moment	met	u	te	communiceren	over	communicatie.	 Ik	doel	hierbij	vooral	
op	het	eerste	deel	van	de	definitie	die	de	‘Dikke	van	Dale’	ons	geeft:	“gelegenheid	tot	uitwisseling	
van	gedachten,	het	geestelijk	met	elkaar	verkeren”,	hoewel	het	tweede	deel	natuurlijk	ook	prima	is.	
Onlangs	was	ik	in	de	gelegenheid	deel	te	nemen	aan	het	symposium	dat	was	georganiseerd	door	de	
Vereniging	van	Officieren	van	de	Verbindingsdienst.	Het	thema	van	dat	symposium	was	‘Informatie-
management,	stormachtige	ontwikkelingen’.	Wat	mij	vooral	aansprak	waren	de	lezingen	die	betrek-
king	hadden	op	communicatie.	Nu	mag	het	geen	verbazing	wekken	dat	een	verbindingsofficier	com-
municatie	tot	zijn	(lees	voor	‘zijn’	ook	‘haar’)	favoriete	bezigheden	rekent	en	er	graag	over	praat;	het	
is	tenslotte	zijn	stiel.	Maar	in	dit	geval	ging	het	om	meer	dan	het	faciliteren	van	de	uitwisseling	van	
gedachten	met	behulp	van	geavanceerde	apparatuur.	Onderwerpen		als	‘social	media	in	de	huidige	
samenleving’	en	‘de	mens	in	de	cloud’	maakten	duidelijk	dat	de	ontwikkelingen	razendsnel	gaan	en	
dat	mensen	 tegenwoordig	anders	met	elkaar	communiceren.	Dit	nog	 los	van	de	of	ze	daarbij	ook	
meer,	of	anders,	“geestelijk	met	elkaar	verkeren”.

“Gelegenheid tot uitwisseling 
van gedachten, het geestelijk 
met elkaar verkeren”

D 
e social media, om daar mee verder te gaan, 
zijn natuurlijk geen onbekend fenomeen; 
begrippen als ‘facebook’, ‘hyves’ en ‘twit-
ter’ (als voorbeeld van de inmiddels honder-
den soortgelijke applicaties die wereldwijd 

in gebruik zijn) zijn inmiddels gemeengoed en de gebruikers 
ervan zullen je vertellen dat je echt niet meer zonder kunt 
tegenwoordig. Wat naar mijn idee goed uit de verf kwam op 
het symposium was dat die media zekere voordelen hebben, 
maar dat we de ogen niet moeten sluiten voor de bezwaren die 
eraan kunnen kleven. Ik ga daar niet op in, maar constateer wel 
dat de social media niet kunnen worden genegeerd, of je er nu 
wel of niet gebruik van maakt. Ik heb er zelf overigens geen 
behoefte aan, al durfde de dagvoorzitter op het symposium 
een stelling te poneren die er op neer kwam dat de deelnemers 
aan het eind van de dag zouden inzien dat ze moesten gaan 
twitteren. Mensen hebben hierover verschillende opvattingen, 
waarbij hun leeftijd niet noodzakelijk een rol speelt, zoals wel 
bleek uit de gesprekken die ik voerde. 

Waar het mij in dit voorwoord om gaat, is dat wij hoe dan ook 
binnen onze Vereniging moeten communiceren, ongeacht 

de wijze waarop we dat doen. Communicatie is in feite onze 
ultieme doelstelling; hoe kunnen we anders de drie formeel 
vastgelegde doelstellingen inhoud geven! Overigens zal ik u 
niet voorstellen (wellicht tot uw geruststelling) communicatie 
als volgende nieuwe doelstelling in de statuten op te nemen; 
wat mij betreft is ze bij de overige drie inbegrepen. Wat ik 
wil zeggen: laten we van de ons beschikbare media gebruik 
maken om gedachten uit te wisselen, zodat we van elkaars 
kennis en ervaring kunnen profiteren.  Dat kan via ons Vereni-
gingsblad, via het VOAWEB, in een rechtstreeks gesprek, of 
inderdaad via de social media; iedereen is uiteraard vrij zijn 
eigen manier te kiezen. Hierbij geldt het spreekwoord ‘ieder 
vogeltje zingt zoals het gebekt is’.  Een aardig voorbeeld is 
de mail die ons oudste VOA-lid, de heer Tresling ons stuurde 
in reactie op het stuk ‘Opstijgen’ van Jan Brethouwer in de 
vorige Sinte Barbara. Zijn bijdrage is duidelijk en een nuttige 
bijdrage aan een discussie die de gemoederen van sommige 
VOA-leden behoorlijk kan verhitten. Terzijde zij opgemerkt dat 
wat mij betreft over het ‘hoe’ van het opstijgen nu geen discus-
sie meer kan zijn. 

Als ik dus aan het begin van dit voorwoord aangeef met u te 
willen communiceren over communicatie, dan kan dat alleen 
als u reageert, zodat er daadwerkelijk uitwisseling van gedach-
ten plaatsvindt. U kunt verzekerd zijn van mijn reactie.  

tEkSt /// A.M. rOSENGArtEN, BGEN dEr 
 ArtiLLEriE B.d., vOOrzittEr vOA

 van de voorzitter
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 van de voorzitter

tEkSt /// A.M. rOSENGArtEN, BGEN dEr 
 ArtiLLEriE B.d., vOOrzittEr vOA

ONtwikkELiNGEN
OprichtiNG vOA-AfdELiNGEN vOOr 
ActiEfdiENENdE OfficiErEN
Eerder	heb	 ik	u	mededeling	gedaan	van	de	 ideeën	
die	 er	 bestaan	 over	 het	 oprichten	 van	 twee	 extra	
afdelingen	van	de	VOA,	geleid	door	en	voor	actief-
dienende	 officieren.	 Ook	 in	 de	 Ledenraad	 is	 het	
onderwerp	ter	sprake	gekomen	en	toegelicht	en	met	
instemming	 begroet.	 De	 betrokken	 commandanten	
van	het	OTCVust	en	het	CoLua,	als	beoogde	toekom-
stige	thuisbases	van	de	nieuwe	afdelingen,	hadden	
hun	steun	al	aan	het	initiatief	gegeven,	maar	tot	nu	
toe	had	het	hun	door	alle	herstructureringsperikelen	
aan	tijd	ontbroken	om	er	verder	over	te	praten.	Thans	
zijn	er	concrete	afspraken	gemaakt.

Voordat ik daar op inga eerst nog even een korte samenvatting van het 
idee. De VOA-afdelingen voor actiefdienende officieren beogen een 
ontmoetingsplaats te zijn voor officieren van respectievelijk de grond-
gebonden vuursteun en grondgebonden luchtverdediging, ongeacht 
hun plaats van tewerkstelling of functie. Die afdelingen richten zich 
op activiteiten die juist voor de actiefdienende officieren relevant en 
interessant zijn, waarbij ‘vakmanschap’ en ‘netwerken’ kernbegrip-
pen zijn.  Natuurlijk zijn ook de traditionele waarden en doelstellingen 
van de VOA onverkort van toepassing, wat tevens impliceert dat ook 
naar momenten zal worden gezocht om actief- en niet-actiefdienende 
officieren bij elkaar te brengen; we zijn tenslotte één Vereniging.  De 
termen ‘grondgebonden vuursteun en –luchtverdediging’ moeten in 
brede zin worden geïnterpreteerd, in lijn met de onlangs aangepaste 
statuten. Dat wil zeggen: elke officier die zich met de genoemde vak-
gebieden bezighoudt, is welkom als lid, ongeacht zijn of haar kleur 
pak, militaire achtergrond of plaatsing. Daardoor neemt het belang 
van de afdeling als ontmoetingsplaats toe en is optimale informatie-
uitwisseling mogelijk over allerlei relevante zaken.

Wat zijn nu de afspraken? In de eerste plaats zal de jaardag 2012 
gelden als formele startdatum voor de nieuwe afdelingen. Tijdens 
het symposium op die dag zal aan de oprichting van de afdelingen 
voor actiefdienende officieren aandacht worden geschonken en de 
deelnemers kunnen desgewenst bij het informatiepunt van de VOA 
terecht voor een stand van zaken. Daarna zullen commandanten van 
het OTCVust en CoLua in een brief de actief dienende officieren infor-
meren over beoogde activiteiten en de samenstelling van het bestuur 
van de afdelingen. Op een goed moment niet te lang na de jaardag 
zullen de afdelingen in een soort aftrapbijeenkomst, al dan niet geza-
menlijk, hun eerste activiteiten houden.  Het idee is een aantal keren 
per jaar een bijeenkomst te organiseren om te informeren over rele-
vante ontwikkelingen en bij te praten. Het eerste jaar zal vooral van 
belang zijn om het initiatief verder uit te werken, rekening houdend 
met de wensen en suggesties van de betrokken officieren. Overigens 
staat het een actief dienende officier vrij lid te worden of te blijven van 
een van de bestaande afdelingen.

Al met al hoop ik met dit initiatief het lidmaatschap van de VOA voor 
een belangrijke groep officieren aantrekkelijk te maken, namelijk zij 
die de toekomst van onze Vereniging bepalen. Een Vereniging die 
staat voor het vakgebied dat ze vertegenwoordigt en voor de officie-
ren die er deel van uitmaken.

GuNNErS SuppOrt
Het idee van Gunners Support is gelanceerd door ons lid Luitenant-
kolonel (R) Frans Dirks; op het forum van het VOAWEB is zijn voorstel 
opgenomen. Ook dit idee zal ik kort samenvatten. Gunners Support 
is een initiatief van de VOA ter ondersteuning van officieren der Artil-
lerie (dus niet alleen leden) die, al dan niet gedwongen, de dienst 
verlaten. Het gaat niet alleen om ondersteuning in de sociaal-emo-
tionele sfeer, maar vooral om effectieve ondersteuning met als doel 
dienstverlaters te helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan buiten 
Defensie. Bij het realiseren van die ondersteuningsdoelstelling maakt 
de VOA gebruikt van de vele netwerken waarvan zijn leden deel uit-
maken, zowel binnen als buiten Defensie. Het ondersteuningsinitiatief 
treedt niet in de plaats van andere soortgelijke initiatieven binnen of 
buiten Defensie, maar vormt er een aanvulling op. Bovendien past het 
binnen onze  VOA-doelstelling  van ‘het bevorderen van een hechte 
kameraadschap’ en draagt het bij aan de relevantie van onze Vereni-
ging. Met andere woorden: de VOA is niet alleen een vereniging waar 
het goed toeven is, maar ook een vereniging die je kan helpen en 
ondersteunen.

Gelet op het belang van dit idee voor betrokken officieren en de 
urgentie van de problematiek waar het op inspeelt is inmiddels een 
plan van aanpak opgesteld. Een werkgroep onder leiding van Frans 
Dirks zal de komende maanden het idee concretiseren om zo tot 
een werkbaar systeem te komen dat vanaf begin volgend jaar moet 
kunnen gaan draaien.  Inmiddels hebben zich al drie actief dienende 
officieren en een reserveofficier aangemeld om in de werkgroep te 
participeren. Onze website zal een belangrijke rol gaan spelen om 
vraag (de dienstverlatende officier) en aanbod (zoals een mentor, 
begeleider of buddy) bij elkaar te brengen. Ook andere vormen van 
communicatie, of andere vormen van ondersteuning zullen worden 
aangegrepen en tevens zal worden bezien welke rol de VOA-afdelin-
gen kunnen spelen om het systeem effectief te maken. In dit verband 
is er zeker ook een relatie denkbaar met de hiervoor genoemde afde-
lingen voor actiefdienende officieren. Cruciaal in het hele traject zijn 
de wensen van de dienstverlaters zelf; zij bepalen welke vorm van 
ondersteuning zij willen krijgen.

Het systeem van Gunners Support kan natuurlijk alleen gaan werken 
als leden van onze Vereniging de rol van ondersteuner op zich 
willen nemen. Tijdens onze jaardag, op het artilleriesymposium, zal 
een stand van zaken worden gegeven. Verder zal gebruik worden 
gemaakt van de Sinte Barbara, de website en brieven om u verder te 
informeren. Ik hoop dat velen zich zullen aanmelden om dit initiatief 
een succes te maken. 
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Laatste schot cLAS met 
schitterend weer op paal 19

Op	24	oktober	vroeg	in	de	middag	wapperden	er	aan	de	Kingsroad	drie	vlaggen	tegen	een	hemels-
blauwe	 lucht.	 De	 vlaggen	 van	 het	 Korps	Veldartillerie,	 het	 Korps	 Rijdende	Artillerie	 en	 het	 Korps	
Luchtdoelartillerie.	Op	paal	19	stonden	drie	pantserhouwitsers	en	een	vuurregelcentrum	in	stelling	en	
gereed	voor	actie.	In	de	aanwezige	tent	waren	de	genodigden	reeds	gezeten	en	genoten	van	het	hel-
dere	uitzicht	op	de	vuurmonden	en	het	doelengebied	van	het	Artillerie	Schietkamp.

De genodigden waren Korps- en oud-Korpscommandan-
ten van de artillerie, staf-adjudanten , bestuursleden van 
de VOA en VOOA en leden van de Wapentraditieraad. Zij 

werden twee uren eerder ontvangen in de Officierscantine alwaar 
zij werden opgewacht door onze huidige Korpscommandant Veld-
artillerie tevens Commandant van het Opleidings- en Traingings-
centrum Vuursteun, Kolonel Stephan Kooijman. 

De reden hiervan was het waardige afscheid dat het Wapen der 
Artillerie wilde aanbieden aan de scheidende wapengenoot Lui-
tenant-generaal Rob Bertholee. Na een goed kopje koffie en een 
informeel samenzijn met de generaal en zijn echtgenote Ria, werd 
door de Kol Stephan Kooijman in een warm onthaal en betoog 
een stukje geschiedenis van de officiers-carriere van de generaal 
gelicht, maar werd eerst Ria in de bloemen gezet. Ook voor de 
inzet als wapenoudste werd de generaal bedankt en ontving daar-
voor uit handen van de Korpscommandant Luchtdoelartillerie, de 
Lkol Marcel Buis, een model van de Fennek met stinger. De Korps-
commandant Rijdende Artillerie bood de generaal een model van 
de Pantserhouwister 2000 aan. De Kol Kooijman sloot zijn betoog 
af met de aankondiging van het laatste schot, dat aanstonds zou 
gaan plaatsvinden op paal 19 van het ASK.

Op het moment van arriveren van de generaal in de stelling kon 
de ceremonie aanvangen. Na een korte uitleg over de procedure 
namen, na het commando “op uw posten” de generaal en zijn 
wapenbroeders hun positie in aan het lange afvuurkoord van het 
kroontjes-stuk van de 14 Afdva. Na het laden, waarbij de generaal 
een actieve rol speelde, en het gereedmelden door de veiligheidsof-
ficier werd door Ria het commando “vuren” gegeven waarop een 
luide knal volgde. Het afgaan van dit laatste schot beëindigde de 
aktieve artillerie-periode van de generaal. Direct na de afgevuurd 
melding werd door C-14 Afdva , Lkol Peter Nieuwenhuis, de tradi-
tionele 25-ponder huls met inscriptie overhandigd en werd het schot 
bezegeld met barabara bitter en het zingen van het artillerie lied.

Nog met de klanken van het artillerie lied in de oren sprak de gene-
raal zijn dank uit aan alle aanwezigen, die dit speciale moment voor 
hem en zijn echtgenote mogelijk hebben gemaakt. Een rit met de 
M577 terug naar de officierscantine waar warme koffie klaar stond 
rondde het geheel af. Daar aangekomen gaf de generaal nogmaals 
aan zeer genoten te hebben van dit afscheid en het op te slaan als 
een waardevolle herinnering. 

 Nieuws van het wapen

tEkSt /// LkOL vAN LiEShOut
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Luitenant-generaal Bertholee draagt
Commando over Landstrijdkrachten 
over aan Luitenant-generaal de Kruif

 Nieuws van het wapen

Luitenant-generaal	 Mart	 de	 Kruif	 is	 dinsdag	 25	
oktober	 2011	 aangetreden	 als	 de	 nieuwe	 Com-
mandant	 Landstrijdkrachten.	 Hij	 nam	 het	 bevel	
over	 van	 ranggenoot	 Rob	 Bertholee	 die	 sinds	
maart	 2008	 de	 scepter	 zwaaide	 en	 de	 krijgs-
macht	vanwege	leeftijdsontslag	verlaat.	De	cere-
moniële	overdracht	vond	plaats	op	de	legerplaats	
bij	Oldebroek	 in	 ’t	Harde	 in	bijzijn	van	militairen	
van	alle	landmachteenheden.

De scheidend commandant gaf aan dat zijn mensen 
de afgelopen jaren veelvuldig en met succes zijn 
ingezet. “Meer dan 70% van alle militairen die 
werden uitgezonden, bestond uit landmachtper-

soneel. Diezelfde boots on the ground zijn ook in Nederland 
meerdere keren ingezet met hun expertise op velerlei gebied.”

Het doet Bertholee dan ook bijzonder veel pijn dat de land-
macht, vanwege de bezuinigingen, een kwart in omvang 
afneemt en daarmee bijna 50% van de Defensiebrede reduc-
tie voor zijn rekening neemt. “Mijn nuchtere ik zegt me dat dit 
nu eenmaal de keus is die ons land heeft gemaakt, punt. Maar 
ik hoop dat we de rekening daarvoor niet in een later stadium 
gepresenteerd krijgen.”

vuurMONd
Gisteren, op zijn laatste werkdag, zwaaiden zijn wapenbroeders 
van de artillerie Bertholee al symbolisch uit. Op het Artillerie 
Schietkamp bij Oldebroek loste de generaal een laatste schot 
met de pantserhouwitser, die speciaal voor de gelegenheid 
door 14 Afdeling Veldartillerie was opgesteld. Binnen in de vuur-
mond laadde de generaal hoogstpersoonlijk het kardoes, om 
vervolgens op eigen verzoek met al zijn gasten - en op het com-
mando “vuren” van zijn echtgenote - met een ruk aan het touw 
zijn laatste schot te lossen.

ONdErSchEidiNG
Ook vandaag werd Bertholee verrast, zij het op een geheel 
andere wijze. Minister Hans Hillen hing hem de versierselen 
om, behorende bij een Koninklijke onderscheiding: Officier in de 
Orde van Oranje Nassau, met de zwaarden. Hillen had lovende 
woorden voor de gedecoreerde. “In veel functies heb je blijk 
gegeven van een grote mate van professionaliteit, visie en ver-
antwoordelijkheid. De professionele staat van de landmacht, de 
motivatie van het personeel, is mede jouw verdienste. Je bent 
gedreven, oprecht en loyaal. Namens de regering dank ik je 
voor wat je voor ons land en de Nederlandse krijgsmacht hebt 
gedaan.”

LEidErSchAp
De nieuwe landmachtcom-
mandant begon zijn loop-
baan in 1981. De Kruif ver-
vulde diverse functies binnen 
de landmacht en volgde 
onder meer militaire studies 
in Duitsland en Amerika. Hij 
was sinds vorig jaar plaats-
vervangend Commandant 
Landstrijdkrachten. Daar-
voor gaf hij als ISAF-com-
mandant in Zuid-Afghanistan 
een jaar leiding aan 45.000 
internationale manschappen.

Minister Hillen denkt dat de intensieve landmachtinzet enerzijds 
en een veer te moeten laten anderzijds, veel inzet, improvisa-
tievermogen en loyaliteit zal vergen van de nieuwe comman-
dant. “Het vereist bijzonder leiderschap. Dat je dat kunt weet ik. 
Anders hadden we je niet voor deze opgave gezet. Maar dat het 
lastig wordt, weet ik ook. Je kunt op me rekenen. Net zoals ik op 
jou kan rekenen”, aldus Hillen. 

BrON /// dEfENSiE wEBSitE 25 OktOBEr 2011
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uw Partner voor mobiele video observatie

Tegenwoordig is video-observatie niet meer weg te denken uit de 

samenleving, waarbij er steeds meer video-observatie plaats vindt op 

mobiele en/of ongebruikelijke locaties. Door het ontbreken van 

infrastructuur is draadloze videotransmissie een voor de hand liggende 

oplossing. Heijmans realiseert projecten met draadloze 

videotransmissie, door toepassing van het Mobile Viewpoint concept 

ontwikkeld door ICT bedrijf Triple IT.

toepassingsgebieden
Dienstverlenende voertuigen
Hulpverlenende voertuigen
Observatie vanuit meldkamer
Locaties waar geen infrastructuur    
aanwezig is
Evenementen
Tijdelijke opstellingen (locatie    
onafhankelijk)

technische specificatie                                      
Web-based oplossing
Live beelden
Camera onafhankelijk
Draadloos via UMTS / HSPA
Bi-directionele communicatie
Positiebepaling via GPS
Video opslag lokaal / centraal
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De organisatie was al maanden geleden gestart met 
een klein groepje intimi binnen 14 AfdVA. Alle externe 
aanvragen zijn gedaan via en door onze zustereen-

heid 11 AfdRA, zodat het stafpersoneel van 14 tot het laatste 
moment in het ongewisse bleef voor wat betreft de voorberei-
dingen en organisatie. Daarnaast hebben verscheidene andere 
eenheden het organiserend comité gesteund met personeel 
en materieel. Zo is verder gebruik gemaakt van de Schoolba-
taljons Noord en Zuid (chauffeurs en YAP’s), School Luchtmo-
biel (boten en bootpiloten), 101 ArtillerieondersteuningsBatte-
rij (chauffeurs en personeel voor hand-en-span-diensten), 112 
Geniecompagnie (boten en bootpiloten), LO/Sportorganisatie 

’t Harde (organisatie en uitvoering van diverse activiteiten), 
OTCVust (brandweer) en natuurlijk 11 AfdRA (organisatie en 
begeleiding tijdens de uitvoering).

Na een aantal schietmomenten op maandag en dinsdag van 
de oefenweek, werden de batterijcommandanten op dins-
dagavond 4 oktober geïnformeerd over de wijziging in het 
(schiet)programma. Op woensdag 5 oktober is er tot 12.00 
uur gevuurd met de PzHs en vanaf die tijd is er onderhoud 
gepleegd. Om 18.00 uur was het appel voor Raging Bull en 
werd het programma opgestart. Hieronder vindt u een foto-
impressie van de oefening "Raging Bull 2011". 

Al	sinds	de	heroprichting	in	2000	zijn	de	oefeningen	“Raging	Bull”	bij	14	Afdeling	Veldartillerie	een	
begrip.	Raging	Bull	staat	voor	een	oefening	met	een	extra	fysieke	en	mentale	prikkel	door	activi-
teiten	te	ontplooien	die	niet	standaard	zijn	voor	artilleristen.	Daarbij	komen	deze	doelstellingen	
het	beste	tot	hun	recht,	als	de	Raging	Bull-oefening	onverwacht	komt	(staat	niet	op	het	jaarpro-
gramma)	en	het	programma	onbekend	is	en	blijft,	zowel	in	de	voorbereiding	als	in	de	uitvoering.	In	
de	ASK-schietweek	van	maandag	3	oktober	t/m	vrijdag	7	oktober	hebben	de	artilleristen	en	een	
deel	van	het	personeel	van	het	herstelpeloton	Raging	Bull	2011	ondergaan.

Oefening raging Bull 2011

14 AfdVA

tEkSt & BEELd /// OppErwAchtMEEStEr rOy BuLtErS, SMO ABt 14 AfdvA

 Nieuws van het wapen
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Op 08 april is de beleidsbrief Defensie “Defensie na de krediet-
crisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld” uitge-
komen. Hierin wordt duidelijk weergegeven welke maatregelen 
defensiebreed worden uitgevoerd om de noodzakelijke bezuini-
gingen (jaarlijks 1 miljard Euro) te kunnen realiseren. Ondanks 
de pogingen om besparingen als eerste te vinden in het bestuur 
en de bedrijfsvoering, ontkomt ook de operationele capaciteit 
van de krijgsmacht niet aan deze bezuinigingsronde. Sommige 
onderdelen worden hierdoor hard getroffen. De tankbataljons 
zijn stilgezet, de Medium Range Anti Tank systemen (MRAT) 
worden met 50% gereduceerd. Er staan reducties gepland voor 
het Commando Luchtdoelartillerie (CoLua), voor de grondge-
bonden vuursteun en aan het Wapen der Artillerie gerelateerde 
eenheden.

Naast deze en vele andere bezuinigingsmaatregelen, ook wel exten-
siveringen genaamd, is er tevens ruimte voor intensiveringen. Zo 
worden de Forward Observers en Forward Air Controllers samenge-
voegd tot Fire Support Teams (FSTs) en deze nieuwe teams worden 
ingedeeld bij de compagnieën van de gemechaniseerde en lucht-
mobiele bataljons, de grondgebonden verkenningseskadrons, de 
brigade verkenningseskadrons, het Korps Mariniers en bij het Korps 
Commandotroepen. Ook wordt de functieplaats Ground Based Fire 
Support binnen het KCT geformaliseerd. Naast de vorming van de 
FSTs worden de vuursteuncoördinatiecentra (VSCC) op het bri-
gade- en bataljonsniveau omgevormd tot Joint Fires Cells (JFC). 
Defensiebreed betreft dit een intensivering van eenenveertig VTEn 
(functieplaatsen). Als stelregel is genomen dat de intensiveringen 
pas kunnen worden uitgevoerd indien de extensiveringen zijn gere-
aliseerd. Hierdoor komen de benodigde financiële middelen voor de 
vorming van de FSTs en JFCs pas beschikbaar in de periode 2014 
– 2016. Natuurlijk wordt er wel naar gestreefd om de intensivering 
zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de extensivering, om zo min 
mogelijk opleidings- en kwaliteitsverlies te hebben.

De bezuinigingen binnen de vuursteun worden gevonden door de 
twee afdelingen (11 Afdeling rijdende artillerie en 14 Afdeling veld-
artillerie) samen te voegen en het aantal pantserhouwitsers terug te 
brengen van vierentwintig naar achttien. Om deze reden is de 1e bat-
terij van 11 Afdra reeds stilgezet. Tevens worden de zware mortieren 
(120mm) van het Korps Mariniers en de 11 Luchtmobiele Brigade 
(11 LMB) aan deze overgebleven afdeling toegevoegd en zullen de 
gun group van de mariniers en de mortiercompagnie van luchtmobiel 
worden opgeheven. Samen met het Opleidings en Trainingscentrum 
Vuursteun (inclusief het Artillerie Schietkamp) zal de nieuwe afdeling 
het frame van het nieuw op te richten vuursteuncommando gaan 
vormen.

Het vuursteuncommando (met hierin geïntegreerd de nieuwe afde-
ling) wordt naar alle waarschijnlijkheid opgehangen onder het Ope-
rationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL). Het vuursteun-
commando heeft dan zowel een operationele taak alsook een OTK 
taak (Opleiding, Training en Kennisproductie). De nieuwe afdeling 
zal bestaan uit een afdelingsstaf, een stafbatterij, drie gevechtsbat-
terijen en achttien stuksbedieningen die verdeeld zijn over zes vuur-
mondpelotons. De afdeling beschikt dan over achttien PzH2000NL 
en achttien mortieren 120 mm met het daaraan gerelateerde ove-
rige materieel om zowel het artillerie- alsook het mortieroptreden te 
ondersteunen tijdens gemechaniseerde, gemotoriseerde, amfibische 
én luchtmobiele operaties. Het personeel zal double hatted worden 
opgeleid, dat wil zeggen zowel op de PzH2000NL als op de mor-
tier 120mm. Dit betreft niet alleen de stuksbedieningen, maar ook al 
het personeel op het pelotons-, batterij- en afdelingsniveau. Na een 
opleidingsperiode zal er per batterij of indien noodzakelijk per pelo-
ton de focus worden gelegd op het optreden met de PzH2000NL of 
met het mortiersysteem. Uiteindelijk zal de nieuwe grondgebonden 
vuursteuneenheid in staat moeten zijn om het gemechaniseerde en 
het gemotoriseerde gevecht te kunnen ondersteunen en amfibisch 
en luchtmobiel te kunnen optreden.

Bezuinigingen bij 
Defensie raken ook de 

vuursteun
et nieuws is alweer zes maanden oud. Er wordt flink bezuinigd bij Defensie. Maar 
liefst 12.000 functies gaan vervallen, eenheden worden opgeheven en sommigen 
zijn al stilgezet, oftewel: zij voeren hun operationele taken niet meer uit en ook de 
opleiding en training is gestopt. Ook wordt materieel afgestoten. De financiële crisis 
heeft ertoe geleid dat het huidige Kabinet moet bezuinigen om de staatsfinanciën 
op orde te krijgen en Defensie levert daartoe haar deel.

 Nieuws van het Wapen
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Naast het double hatted, zal een deel van de reductie gevonden 
worden door de huidige taken en functies bij de afdeling en het 
OTCVust waar mogelijk samen te voegen. Hierdoor wordt over-
head gereduceerd en wordt zoveel mogelijk operationele capaciteit 
behouden. Daarnaast worden nog reducties doorgevoerd op basis 
van het project “Herstructurering OTK-veld (Opleiding, Training en 
Kennisproductie) CLAS. Op diverse gebieden binnen het OTK-veld 
wordt op dit moment bekeken welke reducties nog behaald kunnen 
worden. Enkele voorbeelden betreffen de onderwerpen: Herinrich-
ting van het Educatieve Multimedia E-Learning (EMEL) domein, Her-
inrichting domein Kennisproductie, Herinrichting initiële opleidingen, 
Inrichting Expertise Centrum Opleidingskunde Defensie, Ophanging 
van het Schiet Instructie & Controle Team (SICT), Operationele kwa-
liteitszorgsysteem en Organisatiestructuur oefenterreinen. Wat hier-
van precies de gevolgen voor het nieuwe op te richten vuursteun-
commando zijn, is nog niet bekend.

De reorganisatie wordt uitgevoerd conform  “Aanwijzing SG A/965, 
Uitvoering reorganisatie Defensie”. Hierin wordt het te doorlopen 
traject beschreven en wordt voorgeschreven welke producten ach-
tereenvolgens dienen te worden opgeleverd. Ook het betrekken van 
de medezeggenschapscommissie (MC) door het oprichten van een 
tijdelijke reorganisatie medezeggenschapscommissie (TRMC) wordt 
hierin weergegeven.

Het voorgestelde tijdschema voor het project 3.09 ziet er als volgt uit:
> Beleidsvoornemen: 4de kwartaal 2011. Afhankelijk van het 
 uitkomen van het Masterplan Atlanta.
> Concept Voorlopig RealisatiePlan (cVRP): medio 2012.
> VRP van kracht: 3de kwartaal 2012.
> Tijdelijke werkorganisatie: 3de kwartaal 2012.
> Definitief RealisatiePlan (DRP): eind 2012 begin 2013.
> Evaluatierapport: medio 2014.  

101 Artillerieondersteuningsbatterij is per 09 mei stilgezet en wordt 
opgeheven. De radarsystemen gaan over naar het Commando 
Luchtdoelartillerie (CoLua) (nu in reorganisatie naar het Commando 
Grondgebonden Luchtverdediging (CGLVD)) en zullen naast de 
aldaar aanwezige radarsystemen worden ingezet. Ook hier wordt het 
personeel double hatted opgeleid. Naast de overgang van het mate-
rieel wordt bekeken hoe de materiedeskundigheid op het gebied 
van de wapenlocatieradar wordt overgedragen aan het CGLVD. Het 
project “upgrade wapenlocatieradar” gaat gewoon door en te zijner 
tijd speelt het project “mix van sensoren”. Na uitvoering van het pro-
ject “mix van sensoren” kan ook een bijdrage worden geleverd aan 
de verdediging tegen Rockets, Artillery and Mortars (CRAM). Bor-
ging van de doelstelling, capaciteit en materiedeskundigheid van de 
wapenlocatieradar binnen het CGLVD is van belang bij de overgang 
naar de “mix van sensoren”. 101 RPV batterij dient dertig VTEn te 
reduceren. Op 30 juni heeft de batterij de laatste vlucht gehouden 
met de Sperwer. Inmiddels is een begonnen met de aanschaf van het 
nieuwe Unmanned Aerial System de Scan Eagle. 

We staan pas aan de vooravond van een enorme reorganisatie. Nog 
niet alles is duidelijk. Wat zijn de consequenties van de “Numerus 
Fixus”? Welke besparingen / reorganisaties vinden plaats in het 
opleidingsveld en wat zijn hiervan de gevolgen voor het vuursteun-
commando? In hoeverre worden functies binnen het vuursteun-
commando vervuld door personeel van het Korps Mariniers en de 
luchtmobiele brigade? Welke tradities kunnen op welke wijze worden 
voortgezet? Op welke wijze kan er zo efficiënt mogelijk invulling 
worden gegeven aan het O&T proces? enz. enz. enz. En dan hebben 
we nu alleen nog gesproken over VTEn, maar wat zijn de consequen-
ties voor het individu? Zekerheid kunnen we voorlopig niet geven, 
wel zullen we er alles aan doen om de onduidelijkheden zo snel en zo 
goed mogelijk weg te nemen. In de volgende uitgaven van de Sinte 
Barbara zullen we u dan ook zeker op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. 

 Nieuws van het Wapen
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Het double hatted optreden wordt hier wel heel letterlijk opgevat… of toch niet?
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Onder het oog van de volledig aangetreden afdeling en 
het herstelpeloton 14 AfdVA werd de Landmachtme-
daille uitgereikt aan wachtmeester der eerste klasse 

Rutten en de korporaals der eerste klasse van Ingen, Schoen-
makers, de Vos en de Weerd. Deze onderscheiding wordt uitge-
reikt als blijk van waardering voor het personeel voor langdurige 
operationele inzet. Op het moment dat een militair zeven jaren 
operationele dienst heeft verricht, komt deze in aanmerking 
voor de Landmachtmedaille. De periode van zeven jaren wordt 
verkort wanneer de militair deze operationele (parate) dienst 
heeft verricht bij een Nederlandse eenheid in het buitenland, 
of bij een in het buitenland gestationeerde internationale ope-
rationele eenheid of staf. Het insigne voor het optreden onder 
gevechtsomstandigheden (het gevechtsinsigne) is ingesteld om 
het verschil in functie-uitoefening tijdens uitzendingen te kunnen 
uitdrukken. Een deel van het personeel verricht de werkzaamhe-
den in een relatief veilige omgeving, zoals de compound, terwijl 
anderen dagelijks buiten de poort geconfronteerd worden met 
levensgevaarlijke situaties, zoals direct vuur of hiermee vergelijk-
bare gevechtsomstandigheden. Een eis voor het verkrijgen van 
het gevechtsinsigne is dat het personeel tijdens deze levensbe-
dreigende omstandigheden de opgedragen taken op een goede 
wijze ten uitvoer blijft brengen. De kapitein Sip en de wacht-
meester der eerste klasse Van den Bos voldeden aan de criteria 
die de Minister van Defensie heeft opgesteld. Ze hebben deel-
genomen aan een militaire operatie en zijn daarbij in een situatie 
terecht gekomen waarbij de vijand het had voorzien op hun leven 
en op dat van hun collega’s. Bovendien hebben ze aangetoond 
dat ze onder deze zware omstandigheden in staat bleven hun 
taken naar behoren uit te voeren.

Lkol Nieuwenhuis memoreerde in zijn toespraak dat alle gedeco-
reerde militairen trots mogen zijn op wat ze hebben gepresteerd 
en dat hij zich gelukkig prijst personeel van dit kaliber in zijn 
eenheid te hebben. Daarnaast gaf hij aan dat hij het belangrijk 
vindt dat het uitreiken van onderscheidingen voor bijzondere 
prestaties voor het front van de troepen geschiedt. “Op deze 
wijze kan eenieder zien dat we in staat zijn onze opdracht onder 
de moeilijkste omstandigheden met goed resultaat uit te voeren 
en dat dit zeer wordt gewaardeerd”. 

uitreiking 
Landmachtmedailles en 

Gevechtsinsignes bij 
14 afdVa

Op woensdag 24 augustus zijn op een bijzonder 

afdelingsappel op de Tonnetkazerne in ’t Harde, 

door C-14 AfdVA, Lkol Peter Nieuwenhuis, vijf 

Landmachtmedailles en twee insignes voor het 

optreden onder gevechtsomstandigheden (het 

gevechtsinsigne) uitgereikt.

Kap Sip en Wmr 1 Van den Bos

Landmachtmedailles (midden) en Gevechtsinsignes (links)

 Nieuws van het Wapen
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FuNcTioNeriNGS-
GraTiFicaTie

Anne Zweers is sinds oktober 2009 werkzaam als domi-
nee bij 14 AfdVA. Vanaf het allereerste moment valt hij 
op door zijn bijzonder initiatiefrijke houding, zijn grote 

enthousiasme en zijn creatieve werkwijze. Anne is ieder moment 
bezig om zich in te zetten voor het personeel waar hij verant-
woordelijk voor is; dit geldt zowel voor individuen als voor groe-
pen. Dit doet hij vanzelfsprekend primair vanuit het oogpunt 
van de zorg voor het personeel, het persoonlijk belang. Maar 
daarbij houdt hij altijd op een gebalanceerde manier rekening 
met de werksituatie. Iemand die goed in het vel zit, functioneert 
ook beter. Er wordt zodoende echt gezocht naar een win-win-
situatie. Dit doet hij altijd in overleg met en binnen de kaders 
van het intent van betrokken commandanten. Zo is hij, naast het 
begeleiden van verschillende teambuildings, actief bezig met de 
thema’s leidinggeven, coachen en begeleiden. Mede op zijn ini-
tiatief zijn en worden er bijvoorbeeld themadagen leidinggeven 
voor pelotonskaderleden georganiseerd.

Anne valt op doordat hij met een hoge frequentie, tijdens allerlei 
activiteiten, aanwezig is bij het personeel. Bij oefeningen duikt 
hij in de eenheid onder om pas na een paar dagen ergens weer 
te voorschijn te komen. In de tussenliggende tijd heeft hij vele 
elementen van de eenheid bezocht en heeft hij meegedaan tij-
dens alle voorkomende activiteiten; ook bij de fysiek zwaardere 
momenten. Daardoor wordt hij op de werkvloer gewaardeerd en 
bestempeld als een “één van ons".

Anne is door zijn professionaliteit, uitstekende arbeidsmenta-
liteit en proactieve houding een belangrijke (bindende) factor 
binnen 14 AfdVA en een steunpilaar voor zowel het personeel 
als de commandanten. Voordat Lkol Nieuwenhuis overging tot 
het daadwerkelijk uitreiken van de oorkonde, beëindigde hij zijn 
toespraak met de woorden dat Anne één van de beste en zeker 
één van de meest toegewijde GV-ers is die hij in zijn jaren binnen 
de Koninklijke Landmacht aan het werk heeft gezien. 

Op vrijdag 09 september 2011 kreeg dominee Anne Zweers, tijdens een bijzonder afdelingsappel van 
14 Afdeling Veldartillerie in ’t Harde, uit handen van de afdelingscommandant, Lkol Peter Nieuwenhuis, 
een functioneringsgratificatie. In het bijzijn van zijn echtgenote, de CLAS-predikant, dominee Cees 
Smit en detachementen van Hrstpel 14 AfdVA en het OTCVust, de andere eenheden waar Anne werk-
zaam is, werd hij die dag volledig onverwacht in het zonnetje gezet. Omdat een geestelijke verzorger 
geen deel uitmaakt van de organieke eenheid, is de functioneringsgratificatie uiteindelijk toegewezen 
door het de Hoofdlegerpredikant, Drs. P.M. van der Meulen. Maar uiteindelijk waren alle betrokken 
commandanten en diensthoofden het snel eens dat deze beloning meer dan verdiend was.

voor dominee Anne Zweers van 14 AfdVA

Dominee Anne Zweers in actie
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Waar zijn ze gebleven?
De reserve-officieren der Artillerie.

Aan het boek “De reserve-officier der artillerie” ontleen ik dat zo ongeveer in 1910/1911 een 
structurele aanpak van de opleiding en inzet van reserve-officieren, toen verlofsofficieren 
genaamd, van de grond is gekomen. Dat is nu dus zo’n 100 jaar geleden. De artillerie is 
in die periode een grootgebruiker geweest van dienstplichtige (aspirant) reserve-officieren, 
totdat de opkomstplicht in 1995 werd opgeheven. De toen bestaande mobilisabele eenheden 
konden nog voldoende worden gevuld uit de ex-dienstplichtigen van voor 1995. De vraag hoe 
dat dan in de verdere toekomst zou moeten gaan loste zich vanzelf op. In 2004 werden alle 
mobilisabele eenheden opgeheven. In 2005 werd dat gemarkeerd met een laatste schot voor 
de reserve-officieren die waren ingedeeld bij de laatste drie mobilisabele afdelingen.

Het leek aardig om eens na te gaan wat nu, ongeveer zes jaar 
later, de stand van zaken is. Immers reserve-officieren van de  
artillerie die zich nog op een of andere wijze dienstbaar wilden 

maken binnen de defensie-organisatie moesten buiten hun oorspronke-
lijke militaire vakgebied gaan kijken. Van de Afdeling Reservisten Aange-
legenheden (ARA) werden de volgende gegevens verkregen.

Er zijn nog 98 reserve-officieren der artillerie (alle korpsen) in het bestand 
opgenomen. Een klein deel, namelijk 15, zijn op een functie geplaatst. 
De overige 83 zitten in het zogenaamd vrij indeelbare bestand. Dit laatste 
houdt in er een aanstelling bij het reserve personeel is, maar voor hen 
gelden verder geen verplichtingen. De op functie geplaatste reservisten 
bezetten zoals het woord al zegt een organieke functie binnen de krijgs-
macht. Daarbij hoort als minimale verplichting het onderhoud van de 
militaire basisvaardigheden, afleggen van de FIT-test en de militaire con-
ditie proef. Daarnaast kunnen zij natuurlijk daadwerkelijk worden ingezet. 
Volgens de statistieken zijn er geen reserve-artilleristen overgestapt naar 
een ander krijgsmachtdeel.

Van de op functie geplaatste artillerie-reservisten zijn er acht als “reser-
vist specifieke deskundigheid” geplaatst bij 1 CIMICBat, onderdeel 
van het OOCL (Operationeel OndersteuningsCommando Land). Die 
plaatsing heeft dus niets van doen met hun artillerie achtergrond, maar 
met name met de civiele kennis en vaardigheden. De gedegen militaire 
opleiding die de artillerie-reservist oorspronkelijk heeft meegekregen is 
natuurlijk een groot pré. CIMIC-ers worden vooral ingezet in het kader 
van de wederopbouw aspecten van de vredesmissies waaraan Neder-

land troepen levert, zoals in het verleden Irak en Afghanistan en nu nog 
Bosnië. Daarnaast blijkt in de praktijk dat het CIMICbat ook prima spe-
cialistische kennis kan leveren om binnenlandse gaten tijdelijk te vullen 
(backfill) en voor andere kleinere buitenlandse missies.

Verder zijn er zeven artillerie reservisten overgestapt naar de Nationale 
Operaties (NatOps), waarvan er drie vallen onder 11e Luchtmobiele bri-
gade, en twee bij ieder de 13 en 43 Gemechaniseerde brigade. Wel-
licht ten overvloede, maar hierbij moet gedacht worden aan de “oude” 
Regionale Militaire Commando’s, die inmiddels opgegaan zijn in de drie 
brigades. De (ex) artillerie-reservisten spelen zo een rol  bij langdurige 
inzet tijdens een nationale ramp (watersnood, varkenspest, MKZ-crisis) 
en ondersteunen commandanten bij de coördinatie van de inzet van mili-
tairen vanuit zogenaamde operatiekamers. Op die manier is bezetting en 
voortzetting van de operatiekamers gegarandeerd. Binnen de NatOps 
bevinden zich ook reservisten in de functie van Officier VeiligheidsRegio 
(OVR). Zij onderhouden onder meer contacten met de civiele hulpverle-
ningsinstanties.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat maar een heel beperkt deel 
van de eens talrijke artillerie reservisten nu nog betrokken is bij de krijgs-
macht. Dat dit aantal nog verder terug zal lopen is vanzelfsprekend. 
Nieuwe aanwas is er nauwelijks, alleen vanuit ex-beroeps personeel, ter-
wijl de ex-dienstplichtigen verdwijnen door FLO dan wel eigen ontslag. 
Positief is natuurlijk dat een kleine 100 reservisten door hun artillerietijd 
zodanig gemotiveerd zijn gebleven dat zij zich nog steeds beschikbaar 
stellen voor defensie. 

Laatste schot reserve-officieren 
der artillerie, 1 juni 2005

Bosnië, Travnik 2007 Nationale Operaties, Bosbrand in 2010

TekST & BeeLD /// BerT HaaSjeS, LkoL (r) B.D.
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De batterij heeft ondanks het slechte nieuws van 9 mei niet stilgezeten. 
Voor het zomerverlof heeft het MEO-team de 1e Batterij onder de loep 
genomen. Na een uitvoerige voorbereiding, waarin alle voertuigen in 
orde zijn gemaakt en al het materiaal is gecontroleerd en geteld, heeft 
het MEO team drie dagen zijn inspecties uitgevoerd. Het eindresultaat 
mocht er zijn. Alle logistieke processen binnen de batterij zijn als goed 
beoordeeld. Iets waar we trots op mogen zijn.

Na het zomer verlof richtten we ons op Prinsjesdag waar we als saluut-
batterij de traditionele minuutschoten hebben geleverd . Naast alle 
training die hiervoor benodigd is, heeft de batterij zijn niveau I vaardig-
heden getraind. Zo hebben er onder andere lessen search plaatsge-
vonden en zijn de vaardigheden van de rijders in de Fire Mission Trainer 
geoefend. Daarnaast hebben de pelotonsvuurleiders in samenwerking 
met de vuurleiders van de afdeling een succesvolle ketentraining uit-
gevoerd.

Ter ondersteuning van de Brigade CP oefening leverde de 1e Batterij 
de wacht. Dit betekende dat 44 man van de batterij 3 weken lang in het 

wel bekende Oerbke een grote bijdrage heeft geleverd in de beveiliging 
van de brigadestaf tijdens de legerkorps oefening Odessey Sword.

Dit roerige jaar zal de batterij af gaan sluiten met een laatste schiet-
moment. Op 14 december a.s. zal het laatste operationele schot van 
de 1e Batterij gaan vallen. Hiermee zal een roemrijke periode worden 
afgesloten waarin de 1e Batterij heeft laten zien de 1 in zijn naam waar-
dig te zijn.

Zoals u ziet heeft de 1e batterij zeker niet stilgestaan na het slechte 
nieuws van 9 mei. De batterij heeft laten zien om te kunnen gaan met 
tegenslagen en ondanks deze tegenslagen vooruit te kunnen kijken. 
We zijn doorgegaan met opleiding, training en onderhoud om ervoor 
te zorgen dat zowel het personeel als het materieel binnen de nieuwe 
vuursteunorganisatie de plek krijgen die ze verdienen. 

einde nadert voor goed getrainde

1e Batterij!
at met het aantreden van onze nieuwe regering in deze tijden van economische spanning kritisch gekeken 
zou worden naar onder andere Defensie was een feit. Dat dit ook gevolgen zou hebben voor de Neder-
landse artillerie en de op niveau IV getrainde en opererende 1e batterij was ook te verwachten. Dat de 1e 

batterij per 9 mei j.l. stilgezet zou worden kwam echter als een onwelkome verrassing. “Wat betekent dit voor ons, 
voor mij?” was een veelgehoorde en terechte vraag binnen de batterij. De grootsheid van de afgekondigde maatre-
gelen leiden ertoe dat de vragen die bij mensen leven moeilijk of zelfs niet te beantwoorden zijn. Wel is duidelijk dat 
het personeel beschikbaar is voor het functietoewijzingsproces, wat betekent dat ze mogen solliciteren naar de vrije 
functies in de vacaturebank. 

TekST /// eLNT WiM VaN Dijck, WaarNeMeND BTc 1e BaTTerij

Bijdrage aan Prinsjesdag 2011

Laatste schot van C-1e Batterij, Kap Jeffrey van der Veer, op 4 oktober 
2011 in gezelschap van C-13 Mechbrig, Bgen M. van de Laan (l) en C-11 
AfdRa, Lkol P. Hoefsloot.
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compagnie
in de West

Sinds de formatie van het Bravo Peloton, Alfa Batterij, 14 
Afdeling Veldartillerie met de 2 Batterij, 11 Afdeling Rijdende 
Artillerie als derde peloton , is de eenheid die de achtste 
rotatie van de ‘Compagnie in de West’ (CidW-8) moet leve-
ren compleet. De formatie geschiedde tijdens een bijzonder 
appel op dinsdag 12 juli 2011, waarbij beide afdelingen vol-
ledig present waren aangetreden. Na het naderende zomer-
verlof zijn wij als compagnie als één geheel verder gegaan 
met de laatste fase van het opwerktraject, waarin de niveau 
II schietoefeningen (groepsniveau) een cruciaal aspect 
waren.

Gedurende de schietserie SOB/SOMS-III van 29 augustus tot 
en met 9 september 2011 heeft de compagnie zich naar het 
gewenste niveau getraind, om de lastige eis van de schietoefe-
ning met een volledige groep te kunnen behalen. In Nederland, 
geruime tijd voordat wij als eenheid op schietserie in oefenge-
bied Bergen/Munster in Duitsland zijn gegaan, hebben we al 
veelvuldig de ‘contactdrills’ van de enkele schutter en de ‘groep-
drills’ uitgebreid doorgenomen en beoefend. We wisten namelijk 
wat de infanteriegroepen binnen de gevechtspelotons te wach-
ten stond en wilden onszelf al zo goed als mogelijk hierop voor-
bereiden. Hierbij zijn we eerst op een schoolse manier begonnen 
met trainen door de drills droog (zonder munitie) in het oefenter-
rein uit te voeren. Daarna hebben we de stap gemaakt om, door 

middel van meerdere schietdagen op schietbanen in Nederland 
uit te voeren, de acties van vuur en beweging met scherpe muni-
tie zo goed mogelijk te trainen. 

Onvoorbereid was de compagnie zeker niet, toen we eind augus-
tus richting Noord-Duitsland vertrokken. We hebben de eerste 
week echter de tijd genomen om de schietvaardigheid op 
groepsniveau te bestendigen en verder op te werken. Door 
gebruik te maken van de mogelijkheden van het terrein en te 
trainen op verschillende soorten schietbanen, hebben we ver-
schillende scenario’s kunnen trainen. Deze scenario’s hielden 
soms ook in dat er tijdens het bevuren en onderdrukken van de 
vijand een gesimuleerde gewonde in eigen gelederen afgevoerd 
moest worden. De uitvoering van de verschillende schietoefenin-
gen omvatte onder andere de verschillende formaties die een 
groep tijdens een verplaatsing kan aanhouden, het ontplooien 
wanneer er contact met de vijand is gemaakt en op linie komen. 
Afhankelijk wat de sterkte van de vijand was, diende de groeps-
commandant de beslissing te nemen of hij voorwaarts dan wel 
achterwaarts ging ‘springen’. Dit voerde hij uit door sectie- of 
buddygewijs, zowel het bewegende en het steunende element 
binnen zijn groep tijdens de drill in stand te houden. Aangekomen 
op een geschikte positie in het terrein, kon hij met zijn groep 
standhouden of, na het achterwaarts terugvallen, ‘rally-en’ om de 
vijand op een sterke lijn af te slaan en te recupereren voor een >   

  Nieuws van het Wapen

Drie artikelen over de voorbereiding

rotatie 8 (cidW-8)

Niveau ii certificering van cidW-8 tijdens de 
Schietserie SoB/SoMS-iii (29 aug t/m 9 sept 2011)1.

TekST & BeeLD /// eLNT L.T.a. De MaN, coMMaNDaNT 3PeL ciDW-8, orGaNiek BPeL aBT 14 aFDVa



20 /// Sinte Barbara

 Nieuws van het Wapen
volgende actie. Al met al vergde de oefeningen fysiek veel van 
het personeel binnen de groep. 

Door de intensieve voorbereiding gedurende de eerste week 
van de schietserie, kwamen de verschillende groepen goed 
voor de dag tijdens de tweede week bij het aftesten. Hoewel er 
voor aanvang van de oefening hier en daar wat nervositeit bij de 
mannen en vrouwen te merken was, verdween deze ook weer 
snel bij aanvang van de certificeringsoefening. Deze constate-
ring is ook niet verwonderlijk, gezien het feit dat de uitgestegen 
infanterietaak en de bijbehorende gevechtshandelingen niet een 
allerdaagse bezigheid is voor artilleristen. Het verloop van de 
oefening was goed en de resultaten, die op de dag van aftesten 
zijn geboekt, waren zeer noemenswaardig. We hebben bewezen 
dat wij als OOT-eenheid (Overige Operationele Taken), qua schie-
tresultaten zeker niet onder hoeven te doen voor onze collegae 
bij de manoeuvre eenheden. 

SOB/SOMS-III is voor CidW-8 een zeer geslaagde oefening 
geweest, waarbij de mannen en vrouwen binnen de gelederen 
van de gevechtsgroepen zeer enthousiast en met veel plezier 
hun taak hebben uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde betreft 
de eisen van het opwerktraject, gebaseerd op de operationele 
taken die wij als compagnie moeten kunnen uitvoeren in de 
Nederlandse Antillen, is hiermee behaald. Hierdoor kunnen wij 
als eenheid terugkijken op een geslaagde schietserie.

eindoefening ‘reSTore HoPe’2.
TekST /// TWeeDe LuiTeNaNT r. keSTeLoo

In het kader van de voorbereiding op de missie in de West 
heeft rotatie acht, een compagnie, bestaande uit personeel 
van de 11de afdeling Rijdende Artillerie en 14de afdeling Veld-
artillerie, in week 41 uitvoering gegeven aan de eindoefening, 
genaamd: Restore Hope. 

Op zaterdag 8 oktober om 23:41 werd Nederland opgeschrikt door 
een aardbeving met de kracht van 5.9 op de schaal van Richter 
waarvan het epicentrum Noordoost van Lelystad lag. In een straal 
van 40 kilometer rond het epicentrum was aanzienlijke schade 
aan de infrastructuur en werd er melding gemaakt van meerdere 
gewonden en slachtoffers. Veel mensen verlieten in paniek hun 
huizen en velen durfden niet meer binnen te slapen, uit angst voor 
naschokken. De hulpdiensten zijn inmiddels door hun reserves 
heen en om die reden is het verzoek gedaan bij het Ministerie van 
Defensie om de lokale overheden te assisteren. Vanaf maandag 
100700Bokt11 diende compagnie in de West beschikbaar te zijn 
om opdrachten uit te voeren op de Veluwe om de lokale overheden 
te ondersteunen.  De compagnie ondersteunde, op verzoek van 
de gemeente, het waterleidingbedrijf Vitens bij de uitvoering van 
het rampenplan waarvoor onder andere een mobiel nooddrink-
watersysteem van Vitens is uitgerold. De standplaats van waaruit 
de compagnie opereerde was gelegen op het site-complex in de 
nabije omgeving van het oord ’t Harde. 

Het oogmerk van de hogere 
commandant was erop gericht 
om de stabiliteit en veiligheid 
in het gebied zo snel mogelijk 
te herstellen en garanderen. 
De kern van het optreden lag 
hierdoor in een hulpverlenende 
rol, waarbij daadkrachtig werd 
opgetreden indien nodig. Er 
werden sociale patrouilles 
gelopen in het gebied met 
als doel de burgerbevolking 
te helpen en om een beeld 
te kunnen vormen van de 
behoeften in het gebied. Er 
werden eveneens checkpoints 
ingericht omdat duidelijk was 
geworden dat criminele orga-
nisaties bepaalde sluiprou-
tes gebruikten om zo illegale 
handel het gebied in en uit te 
smokkelen.

Nooddrinkwatervoorziening

Overleg met drinkwaterbedrijf Vitens
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Tot slot nam de compagnie ook de beveiliging van het waterver-
deel- en distributiepunt op zich. Op deze manier kon de com-
pagnie tezamen met verschillende civiele instanties een wezen-
lijke bijdrage leveren in de periode direct na de aardbeving. Een 
direct gevolg van de aardbeving was dat er onrust ontstond bij 
de burgerbevolking doordat primaire levensbehoeften schaarser 
werden en criminele organisaties hierop inspeelden. Om de rust 

en orde in het gebied te kunnen garanderen werden in samen-
werking met de politie verschillende acties uitgevoerd. Hierbij valt 
te denken aan het uitbrengen van een waarnemingsscherm met 
als doel de bewegingen van vermoedelijke criminelen in kaart te 
brengen. Eveneens werd het Beteugelen van Woelingen peloton 
op de been gebracht om een demonstratie gericht tegen het 
waterleidingsbedrijf Vitens in goede banen te leiden. Tijdens de 
demonstratie raakten de gemoederen echter verhit waardoor het 
peloton genoodzaakt werd enkele charges uit te voeren. Daar-
naast werden enkele personen opgepakt door een aanhoudings-
eenheid omdat zij de openbare orde en veiligheid in het gedrang 
brachten. Na een opwerkingsperiode van ruim een jaar, die in het 
teken stond van vele trainingsmomenten en oefeningen heerst het 
gevoel dat de compagnie klaar is voor de taak die op ons ligt 
te wachten in Curaçao. De weken resterend tot aan het vertrek 
zullen in het teken staan van onderhoud, een OVG-cyclus en het 
bepakken en inladen van de benodigde materialen. 

Beteugelen van Woelingen3.
TekST ///  eLNT M.a. (MaarTeN) VaN Der kaMP, coMMaNDaNT BVW-PeLoToN ciDW-8

Binnen elke rotatie van de Compagnie in de West (CidW) wordt 
een peloton speciaal opgeleid voor de taak van het Beteuge-
len van Woelingen (BvW), zo ook bij de 11e Afdeling Rijdende 
Artillerie. Het BvW-peloton wordt voor deze taak uitgerust 
en opgeleid om op te kunnen treden in het kader van Crowd 
Management - het beheersen van menigten - bijvoorbeeld 
bij demonstraties of rellen. De uitrusting van de enkele rijder 
bestaat onder meer uit beschermende kleding, waaronder 
een helm met vizier, een bodyprotector en diverse beenkap-
pen. Naast beschermende kleding beschikt iedere rijder ook 
over oproermiddelen, zoals een schild, een wapenstok en tie-
raps. Tevens wordt een pistool gedragen voor noodweersitua-

ties. Het optreden van het BvW-peloton is sterk vergelijkbaar 
met het klassieke optreden van een Mobiele Eenheid (ME) van 
de politie of de Koninklijke Marechaussee (KMar). 

Voor de veertig rijders bestond de opleiding uit een drieweekse 
cursus bij de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. In de eerste 
week werden de kaderleden en de specialisten voorbereid op hun 
specifieke taken. De chauffeurs beoefenden de verplaatsingen, de 
brandbestrijders oefenden met blussen en de kaderleden kwamen 
alles te weten over bevoegdheden en het tactische optreden. In de 
tweede week kwam het peloton voor het eerst compleet bij elkaar 
en werd het tactische optreden uitgebouwd van het individu >

Samen met politie het aanhouden van smokkelaars

  Nieuws van het Wapen
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Nieuwe commandant 
korps Luchtdoelartillerie

Luitenant-kolonel René van Broekhoven heeft maandag 3 oktober het commando over het Commando 
Luchtdoelartillerie (CoLua) en het Korps Luchtdoelartillerie overgedragen aan luitenant-kolonel Marcel 
Buis. De plechtigheid vond plaats op de appèlplaats van Luchtmachtbasis de Peel.

Luitenant–kolonel Van Broekhoven heeft beide com-
mando’s tijdelijk waargenomen. Luitenant-kolonel Buis 
neemt het commando over het CoLua tijdelijk op zich, 

want in 2012 fuseert het CoLua met de Groep Geleide Wapens 
van de luchtmacht tot het Defensie Grondgebonden Luchtverde-
digingscommando (DGLC). Deze nieuwe eenheid wordt Single 
Service Management ondergebracht het Commando Landstrijd-
krachten. De eerste commandant van het DGLC is de kolonel 
Erik Abma (KLu) en luitenant-kolonel Buis zal dan de plaatsver-
vangend commandant worden. Hij blijft wel de commandant van 
het Korps Luchtdoelartillerie. 

Het CoLua maakt deel uit van het Operationeel Ondersteunings-
Commando Land (OOCL) en heeft als kerntaak het beschermen 
van eenheden en belangrijke objecten tegen luchtaanvallen op 
lage, zeer lage en middelbare hoogte. Daartoe beschikt de een-
heid onder meer over geïntegreerde radarsystemen en raketsys-
temen voor korte en middellange afstand. 

De nieuwe commandant CoLua,
Lkol Marcel Buis

TekST /// aooi j.F.H. (FreD) MuLLer
BeeLD /// eLNT eD keijzer

naar de groep en de sectie. Daarnaast werden diverse praktische 
handelingen getraind, zoals de aanhoudings- en verwijderings-
vaardigheden en het schieten uit noodweer. 

De laatste week van de cursus vond plaats in Weeze, Duitsland, 
net over de grens. In een oefendorp met ongeveer 150 huizen 
werden de groepen, de secties en het complete peloton voorbe-
reid op het pelotonsexamen. De trainingen werden afgewisseld 
met enkele lessen, waaronder de les molotov cocktail (brandfles) 
en de les brand op de man.

De laatste twee dagen stonden in het teken van het individuele 
examen en het pelotonsexamen. Bij het individuele examen werd 
eenieder afgetoetst op incasserings-vermogen, escalatiebeheer-

sing, omgaan met (verbaal) geweld, vuur uit noodweer en het aan-
houden van personen. 

Bij het pelotonsexamen werd het BvW-peloton ingezet na een 
grote overstroming, waarbij de Gouverneur van het eiland om mili-
taire bijstand had verzocht. Het dorp was al grotendeels geëvacu-
eerd en onder de achterblijvers waren vele gewonden en dreigde 
een tekort aan water en voedsel. Aangezien de civiele hulpverle-
ning zeer moeizaam op gang kwam en de eenheid zelf niet ieder-
een van voldoende middelen kon voorzien, liep de spanning in het 
dorp op. Er ontstonden plunderingen, vechtpartijen en demon-
straties en de situatie dreigde naar mate de tijd vorderde verder 
uit de hand te lopen. Na meerdere malen ingegrepen te hebben, 
werd duidelijk dat de openbare orde alleen hersteld kon worden 
door de wijk schoon te vegen. Na toestemming van de Gouver-
neur werd eenieder dan ook uit het dorp verwijderd en keerde de 
rust in het dorp terug. 

Een leuke, maar vooral zeer leerzame opleiding voor zowel ieder 
individueel, als voor eenheid als geheel. In de hoop dat het niet 
nodig zal zijn, weten we wel zeker dat als het verzoek van de Gou-
verneur van Curaçao komt, we er klaar voor zijn! 

  Nieuws van het Wapen
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coLua
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Het verbindingssysteem COMPATRIOT onder-
steunt de commandovoering tijdens de oefening. 
De mannen werken in shifts van 6 uur op, 12 uur 
af, “we moeten constant scherp zijn.”

 Nieuws van het Wapen

TekST /// TLNT WouTer HeLDerS
BeeLD /// kPL1 DeNNiS ScHNöiNk
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Het CoLua streek neer op het platteland voor de oefening Waal-
haven. Doel: het trainen voor de operationele gereedstelling 
van 13 Luchtverdedigingsbatterij Ypenburg. Tijdens de oefening 
werden door de batterij buiten de bebouwde kom luchtverdedi-
gings-opstellingen (een keten van radarsystemen en moderne 
luchtverdedigingsplatforms, red.) betrokken op diverse plaatsen 
in het oefengebied. Via deze systemen kan de eenheid beeld 
krijgen van het luchtruim en het, bij daadwerkelijke inzet, ook 
bewaken.

LucHTMacHTerS
Een primeur was er ook. In het kader van de toekomstige samen-
voeging van het CoLua (KL) met de Groep Geleide Wapens (Klu) 

draait luchtmachter kpl1 Ronnie School samen met een collega 
de hele week mee in de ‘landmachtoefening.’ “Wij zijn verant-
woordelijk voor het verzorgen van de secure middelen die er voor 
zorgen dat mensen op grote afstand samen kunnen werken.” 
Het is de eerste keer dat de luchtmachters meedraaien in een 
dergelijke oefening en op sommige fronten is het dan ook even 
wennen. “De samenwerking is goed, maar er zijn wel veel dingen 
waar we geen rekening mee gehouden hebben. Zo wisten we 
bijvoorbeeld niet dat we de hele week niet konden douchen". 

Mooi DoeL
“Er moet nog veel gebeuren met betrekking tot de samenwer-
king, maar alles staat goed op de rails,” licht majoor Frank 
Dijkmans toe. “We werken naar een mooi doel toe. Door het 
onderbrengen van Stinger, AMRAAM en Patriot systemen in 
één eenheid kunnen  we straks alle luchtlagen afdekken. Het 
bindende element is luchtverdediging.” De oefening is dan ook 
de eerste in een toekomstige reeks van gezamenlijke optredens. 
Het is een van de stappen die genomen moeten worden voor de 
eenheid om in 2014 de zogenaamde ‘Force-eval’ goed te kunnen 
afleggen en NAVO-gecertificeerd te worden. 

 Nieuws van het Wapen

demonstreert 
capaciteiten in 
civiele omgeving
Verdekt opgesteld op boerderijen en langs de dijk 

of gecamoufleerd in parken en tussen de weilan-

den. De installaties en wapensystemen van het 

Commando Luchtdoelartillerie (CoLua) doken 

tussen 22 en 26 augustus overal op in het Bra-

bantse en Zeelandse landschap. 

Met het Telefunken Radar Mobil Luftraumüberwachung (TRML) radar-
systeem wordt een luchtbeeld gecreëerd en verstrekt aan de relevante 
eenheden. De grootste uitdaging in het gebruik: het vinden van een 
goede stelling

De luchtverdedigingsversie van de Fennek is voorzien van een volledig 
geïntegreerd Stinger Launching System (SLS) dat van binnenuit kan 
worden bediend. Met name geschikt voor lage en zeer lage luchtlagen 
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Van Halteren is the leading supplier of training systems
for Howitzer Crews in the world, having delivered training
systems to more than 10 international customers. Driven
by the need for better, safer and more cost e  ective trai-
ning, Van Halteren has developed a mortar trainer in close 
cooperation with the Dutch Armed Forces.

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

•  Type: 81 mm

•  Elevation range: 700 – 1500 mils

•  Traverse range: +/- 750 mils

•  Firing frequency: 1 round every 3 seconds

Technical speci cation

•  Max number of consecutive rounds: 12

•  Ammunition Detection System: ARES

•  Link-up system for multiple simulators incorporated 

(enabling battery missions)

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

•  Dome type fl ame retardant

•  Certifi ed CC container (6058x2438x2591 mm3) 

top stowage only

•  Footprint while deployed: 6x5 m2 

•  Height while deployed: 5 m 

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

•  Weight 5,000 kg

Additional data

•  Developed together with Royal Netherlands Army

•  Patent pending

•  Proven technology, as part of the Van Halteren Simulator 

family (>50 systems delivered worldwide)

•  Instructor Software in service in 4 countries
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ces. Live firing training is expensive, dangerous, hazardous to 
the environment and most important, not done enough to achieve 
the desired skill level. Van Halterens’ MORSIM bridges the gap 
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• Failure modes, including misfire drills

De KronKels 27, 3752 lM BunsCHoten, tHe netHerlAnDs, P.o. Box 48, 3750 GA BunsCHoten, tHe netHerlAnDs
t +31 (0)33 299 23 00, F +31 (0)33 298 36 74, www.VAnHAlteren.CoM, inFo@VAnHAlteren.CoM

van halteren morsim.indd   1 12-12-11   16:21



27 /// Sinte Barbara27 /// Sinte Barbara

Tactiek & Techniek

De presentaties met betrekking tot “New Ideas in Artillery” 
waren voornamelijk gericht op onderwerpen als dracht-
vergroting, munitieontwikkelingen, precisie (niet alleen op 

het gebied van munitie, maar ook voor wat betreft positiebepaling  
ten behoeve van  waarnemers en vuureenheden) en de vorming van 
Fire Support Teams (FST). Onderwerpen die ook onze belangstelling 
hebben en vanuit het Kenniscentrum OTCVust nauwlettend worden 
gevolgd. 

Hieronder volgen de belangrijkste punten uit een aantal van de 
gehouden presentaties. Hierbij geldt dat dit ontwikkelingen zijn die 
de diverse landen volgen en betekent niet direct de implementatie 
van al deze genoemde middelen. Veel presentaties gingen in op de 
veranderde rol van de vuursteun. 

Frankrijk (FRA)
> Integratie van waarnemers en Forward Air Controllers (FAC)   
 binnen de gevechtseenheden
> Allround opleiden en trainen van artillerieofficieren (voor 
 veldartillerie, luchtdoelartillerie en als Air Space Managers (ASM))
> De diversiteit van munitie-effecten vergroten (met focus op 
 precisiemunitie)
> Verbeteren van de nauwkeurigheid bij doellocatiebepaling
> Een gelaagd vuursteunsysteem creëren (155mm CAESAR, 
 mortier 120mm en MLRS)
> Integreren van Counter RAM (Rocket, Artillery, Mortars) binnen   
 de luchtverdediging

Duitsland (DEU)
> Vorming, opleiding & training (O&T) en ontplooiing van (Joint) 

 Fire Support Teams
> Precisiemunitie zoals Excalibur, Vulcano, Spacido en 
 Precision Guidance Kit (PGK). Spacido en PGK betreffen buizen  
 die door middel van remplaten / stuurvinnen de baan van het 
 projectiel gedurende de vlucht kunnen beïnvloeden.
> De ontwikkeling van de Artillery Gun Module (AGM) 
 (zie onderstaande foto):
 - 155mm / L52 schietbuis
 - Onbemand geschutsdeel en volledig autonoom 
 - Bediening vanuit de cabine 
 - Boordvoorraad van 30 projectielen 

> Verbeteringen MLRS (In het Duits: Mittlere Artillerie Raketen     
 System - MARS) met het European Fire Control System en de   
 Guided MLRS raket (70km).
> De ontwikkeling van een Stand-off Point Target Engagement 
 System (zie onderstaande foto). Dit betreft een Unmanned   
 Combat Aircraft Vehicle (UCAV) voorzien van doelopsporings-
 middelen en een explosieve lading. 

International Artillery 
Symposium 2011

Van 04 oktober tot en met 07 oktober 2011 werd in Frankrijk het internationale artillerie symposium 
gehouden op de artillerieschool in Draguignan. Een dertigtal vertegenwoordigers van in totaal negen-
tien landen waren hierbij aanwezig. Voor Nederland namen commandant OTCVust, kolonel Kooijman, 
en vanuit het Kenniscentrum OTCVust, majoor Jansma deel aan dit symposium. Als onderwerp was 
gekozen voor “New Ideas in Artillery”. Naast de briefings van diverse landen over dit onderwerp, werden 
door onder andere Polen en Frankrijk presentaties verzorgd over hun (vuursteun gerelateerde) uitzen-
dingen en de Lessons Learned  die zij hebben onderkend. Onderdelen van het programma betroffen 
een culturele middag in Saint Tropez, het bijwonen van een schietoefening met de Franse vuurmond 
CAESAR en een kleinschalige static show door de bedrijven Junghans T2M,  Nexter, Sagem en Thales.

TekST/// MAjoor erIc jAnSMA, kennIScenTruM oTcVuST
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Amerika (USA)
> Training en opleiding van vuursteunpersoneel
> Cursussen voor tactische commandanten voor inzet van 
 vuursteun (o.a. Rules of Engagement, Collateral Damage, Risk   
 Estimate Distance, precisie, enz).
> 155mm precisiemunitie zoals Excalibur, Precision Guidance Kit   
 (PGK), Guided MLRS (GMLRS) en Precision Guided Mortar 
 Munition (PGMM) voor de 120 mm mortier. De PGMM heeft een  
 nauwkeurigheid van ongeveer 10 meter. 
> Precisiesensoren: 
 - Doelopsporing en doelbepaling
 - Meteo
 - Locatie en richting bepaling 
 - Geautomatiseerd vuursteuninformatiesysteem.

Italië (ITA)
> Heeft een “Field Artillery Command HQ” opgericht. Hieronder   
 vallen naast vier (van de in totaal elf) afdelingen ook nog   
 een PsyOPS (psychologische operaties) afdeling en een CBRN 
 (Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire middelen)  
 afdeling.
> Verbeteren van de STA (Surveillance and Target  Acquisition)   
 capaciteit
> Reduceren van artillerieafdelingen door het moderniseren van 
 de inzetmiddelen
> Munitieverbeteringen  op het gebied van precisie en effectiviteit, 
 zoals bijvoorbeeld de Italiaanse ontwikkeling van de Vulcano.   
 Deze munitie heeft een dracht van 80 kilometer en een nauwkeu 
 righeid van 5 meter. Vulcano wordt stapsgewijs ontwikkeld (ook  
 ten behoeve van de 127 mm kanonnen van de Italiaanse marine)  
 en is beschikbaar vanaf  2017.
> Verbeteren van de C4I (Command, Control, Communication,   
 Computation and Information) en de interoperabiliteit binnen   
 de vuursteun, waaronder het realiseren van een “real time”  COP
  (Common Operational Picture).
> Verminderen van de logistieke last door o.a.:
 - Aanschaf van precisiemunitie
 - Verwerven van gelijksoortige (reeds bij andere onderdelen   
   ingevoerde) voertuigen
 - Modulaire kardoezen (ladingen)
 - “Insensitive” munitie

Verenigd Koninkrijk (GBR)
> Materieel
 - Ontwikkeling van waarnemings- en waarschuwingsmidde  
   len c.q. ISTAR middelen voor een operating basis
 - Proliferatie van Unmanned Aircraft System (UAS) techno-
   logie om te voorkomen dat deze middelen / techniek in ver-  
   keerde handen valt
 - Versnelde invoer van de Guided MLRS raket. 
 - Artillerie inzetmiddelen: 24/7 inzetbaar gedurende alle   
   weersomstandigheden en “combat proven”
 - “Light guns” (105 mm) hebben zich bewezen
 - 155mm gemechaniseerde houwitser AS-90 te zwaar?
 - Noodzaak voor een zwaar mortiersysteem als aanvulling 
   op de bestaande artilleriesystemen
> Verbeteren integratie:
 - In plaats van deconflictie spreken over  integratie
 - “Battlespace Management”, echter geen joint doctrine
 - Meer expertise opbouwen met betrekking tot de planning   

 van inzetmiddelen van de luchtcomponent binnen de 
 landmacht
> Precisie is de nieuwe standaard
> Training
 - Vanwege het kostenaspect meer investeren in simulatie. 
> Minimaliseren ongewenste effecten (is een studie)
> Toekomstige GBR artilleriestructuur
 - Divisie voorzien van een Offensive Support Group 
   (Artilleriebrigade), echter:
	 		 -	 Een beperkt aantal (artillerie) inzetmiddelen.
    Geen middelen voor het diepe gevecht.
	 		 -	 Training van een divisie-plus is zeer beperkt mogelijk
   -	 Training van een brigadeartillerie-regiment voor inzet is  
    maar beperkt mogelijk
 - Meer opsporingscapaciteit benodigd
 - Unmanned Aircraft Systems (UAS) blijven specialistische 
   middelen.

Als welkome afwisseling op de vele Powerpoint presentaties werd een 
demonstratie met de 
155mm CAESAR op 
het oefengebied rond 
Draguignan verzorgd. 
Vier systemen demon-
streerden het “shoot 
and scoot” principe, 
waarbij ook een herbe-
voorrading werd uitge-
voerd. 

De CAESAR (CAmion 
Equipé d'un Système 
d'ARtillerie) (vrachtwa-
gen met een artillerie-
systeem) is een Frans 
155mm/L52 geschut 
gemonteerd op een 
Renault vrachtwagen 
(6x6) . Het voertuig kan 
zelf 18 granaten meenemen en heeft een maximale dracht van  41 
km. Het voertuig kan strategisch worden verplaatst door een trans-
portvliegtuig van het type C-130. De bediening bestaat uit vijf perso-
nen. De CAESAR is in gebruik in Afghanistan. Er zijn daar acht stukken 
ontplooid. CAESAR is met 77 systemen bij de Franse Landmacht in 
gebruik.

Tot slot stond er nog 
een cultureel uitstapje 
op het programma. Een 
bezoek aan de Cita-
del van Saint Tropez. 
In 1538 werd deze 
citadel gebouwd, die 
de bevolking in 1592 
beschermde tegen de 
troepen van de hertog van Savoye. De citadel heeft een zeshoekige 
donjon (van oorsprong een zware, middeleeuwse woontoren) en drie 
ronde torens. De citadel biedt tegenwoordig vooral een prachtig uit-
zicht over het dorp, de baai en het achterland. Daarnaast is in de cita-
del het Musée Naval (maritiem museum) gevestigd. 

Tactiek & Techniek
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STATISch, nIeT Meer BeweeglIjk 
e Stinger capaciteit van het luchtverdedigingspelo-
ton (luverdpel) Stinger levert een grote bijdrage aan 
de slagkracht van een luchtverdedigingsbatterij. Het 
luverdpel Stinger is tijdens operationele inzet het-

zelfde georganiseerd als in de vredesstructuur, waarbij het aantal 
Stingerploegen met Fennek kan variëren afhankelijk van de opdracht. 
De relatie die het peloton tijdens inzet heeft met de batterij is bepa-
lend voor de mate van vrijheid van handelen die de c-luverdpel heeft 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van de opdracht. Het peloton 
is voor de planning en uitvoering van de opdracht afhankelijk van 

een aantal elementen dat zich op batterijniveau of in andere luverd-
pels bevindt. Dat is de reden dat er primair sprake is van centrale 
planning en aansturing van het peloton door het batterijniveau. Op 
batterijniveau wordt immers de planning van voorwaardelijke ele-
menten, zoals radarsystemen, voor de uitvoering van de luverdpels 
Stinger gedaan. Dit is ook de reden dat er geen directe koppeling van 
een peloton met een (bewegende) manoeuvre eenheid kan zijn. Het 
luchtverdedigingssysteem is gebaseerd op een draadloos datanet-
werk, waarin belangrijke informatie, zoals luchtbeeldinformatie, wordt 
rondgestuurd tot op het laagste niveau. De afhankelijkheid van het 
datanetwerk dwingt het peloton ertoe de luchtverdedigingsopdrach-
ten uit te voeren vanuit statische posities die passen in de opbouw 
van het gehele batterij datanetwerk. Het peloton treedt meestal op in 
een omgeving waar zich ook andere eenheden in het kader van het 
landoptreden bevinden. Deze eenheden kunnen zelfs het te bescher-
men object zijn, waardoor het luverdpel Stinger zich aan moet 
passen als een dergelijke eenheid beschermd moet worden door dat 
luverdpel. Meegaan met een manoeuvre eenheid kan loskoppeling 
van het datanetwerk betekenen met als gevolg dat de Stingerploegen 
geen luchtbeeld meer kunnen ontvangen en zodoende geen geco-
ordineerde luchtverdediging meer uit kunnen voeren. Bescherming 
van snel verplaatsende eenheden is daarom maar zeer beperkt of 
zelfs niet mogelijk, afhankelijk van het landoptreden. De commandant 
van het luverdpel Stinger moet wel altijd coördineren met de com-
mandant van het gebied waarin het luverdpel Stinger optreedt over 
ruimtelijke ordening, gebruik van locaties en andere aspecten.

Grootste factor van invloed op de wijze waarop een luverdpel Stinger 
wordt ingezet, is de luchtdreiging. Het spreekt voor zich dat de      

ArmygBADS
luchtverdedigingspeloton Stinger

In voorgaande edities van de Sinte Barbara zijn de C2-elementen, sensoren en het luchtverdedigings-
peloton AMRAAM van het Army Ground Based Air Defence System (Army GBADS) beschreven.

In dit artikel wordt het luchtverdedigingspeloton met de Stinger Weapon Platforms (SWP) Fennek 
beschreven. Zoals eerder vermeld in Ste Barbara (63e Jaargang 2011, No. 01) is als gevolg van de bezui-
nigingen besloten de Stingercapaciteit op Mercedes-Benz op te heffen. De luchtverdedigingscapaciteit 
van het CoLua (onder andere twee luchtverdedigingspelotons AMRAAM en drie luchtverdedigingspelo-
tons Stinger Fennek) is ondergebracht bij één eenheid: 13 Luchtverdedigingsbatterij ‘ Ypenburg’. Daar-
naast loopt het reorganisatietraject waarbij de Groep Geleide Wapens (GGW) met Patriot en de staf 
en de eenheden van het CoLua vanaf 2012 geïntegreerd worden onder een commando, het Defensie 
Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC), ressorterend onder CLAS.

Nieuwe samenstelling van 13 luchtverdedigingsbatterij ‘Ypenburg’ als 
gevolg van de reorganisatie

Tactiek & Techniek
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luchtdreiging leidend is in de keuze van opstellingen en de rol van 
het luverdpel Stinger in het batterij optreden. De dreiging waartegen 
het luverdpel Stinger effectief kan optreden omvat de volgende ele-
menten:
> Bemande vliegtuigen (fixed wing aircraft – FW A/C)
> Bemande helikopters (rotary wing aircraft – RW A/C)
> Onbemande (bewapende) vliegtuigen en helikopters (Unmanned
 (Combat) Aircraft Vehicles – U(C)AV’s

Gezien de kenmerken van het Stingerwapen (Infrarood / negatief 
Ultraviolet) moeten bovengenoemde vliegtuigen, helikopters en 
wapens wel voldoende infrarood-uitstraling en negatief ultra-violet 
discriminatie kenmerken hebben voor het Stingerwapen om hier 
iets tegen te kunnen doen. Is vooraf onderkend dat dit niet of onvol-
doende het geval is, dan berust bestrijding ervan op aannames en zal 
dit waarschijnlijk leiden tot een onvoldoende resultaat.

orgAnISATIeSTrucTuur
Het luchtverdedigingspeloton SWP-Fennek heeft een commando-
groep, een verwisselgroep en zes Stingergroepen. De pelotons-
commandogroep bestaat uit een commandovoeringshelter, een 
viertonner algemene dienst en meerdere voertuigen Mercedes Benz 
voor verplaatsingen van de commandant, het kunnen uitvoeren van 
verkenningen en overige ondersteunende taken ten behoeve van 
het peloton. De personele samenstelling van de pelotonscomman-
dogroep bestaat uit een commandant, een plaatsvervangend com-
mandant, een wachtmeester Operatiën, een wachtmeester Opleiden 
& Trainen / Operatiën en vijf chauffeurs. 

De taken van de cogp zijn primair gericht op het scheppen van voor-
waarden voor en het ondersteunen van een effectieve en efficiënte 
uitvoering van de hoofdtaak. Door een correcte toepassing van de 
commandovoeringsprocessen creëert zij de optimale condities voor 

de uitvoering van de ontvangen opdracht. Daarnaast vindt aan- en 
bijsturing plaats tijdens de daadwerkelijke uitvoering, maar niet tij-
dens het daadwerkelijk bestrijden van doelen. De beslissing om een 
doel al dan niet te bestrijden, wordt gemaakt door de commandant 
van de Stingerploeg, ondersteund door noodzakelijke en randvoor-
waardelijke informatie vanaf batterijniveau. De pelcogp beschikt over 
een commandovoertuig (shelter) met verbindingsapparatuur die deel 
uitmaakt van het W-WAN mbv de Wideband Network Radio (WNR). 
De FM 9000 (voice) radio’s (2x) worden gebruikt voor het batterij 
commandonet en het pelotonscommandonet. Daarnaast beschikt 
de cogp over een drietal MB’s met FM-9000 radio’s (voice) waarvan 
twee met WNR en een 4-tonner voor algemeen gebruik.
De verwisselgroep bestaat uit een tweetal voertuigen YAP-4442 om 
personeel gedurende inzet mee te vervoeren naar de ontplooide plat-
forms en zodoende personeel af te lossen door een nieuwe bedie-
ning. In de groep bevinden zich twee chauffeurs. 

Het commandovoeringvoertuig YAS-4442 is uitgerust met de nood-
zakelijke middelen om besluitvorming en bevelvoering te kunnen 
doen vanuit hetzelfde voertuig. De shelter is voor de luchtverdedi-
ging aangepast en wijkt af van standaard commandovoeringshel-
ters binnen de Koninklijke Landmacht. Het voertuig beschikt over 
geavanceerde communicatie apparatuur.

Het voertuig stelt de commandant in staat de subeenheden op het 
gebied van command en (beperkt) control met Non Real Time infor-
matie aan te sturen. Het hiervoor aanwezige Non Real Time Work Sta-
tion (NRTWS) laptop wordt hiervoor gebruikt met daarop de Integra-
ted Staff Information System (ISIS) software applicatie met een aparte 
FGBADS-plug-in ten behoeve van luchtverdedigingsaspecten en de

De groepering van het luverdpel Stinger met cogp, 
verwisselgroep en zes Stingerploegen Fennek
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weergave van luchtbeeld. In elk voertuig wordt specifiek geko-
zen voor een logische applicatie relevant voor de werkzaamheden 
binnen dat voertuig. Op het NRTWS van de pelotonscommandovoe-
ringsshelter worden de volgende taken uitgevoerd:
> Het bewaken van een lopende operatie (current operations) door  
 het Local Air Picture (LAP) en de Emergency Hold Fire (EHF)  
 status weer te geven in het belang van situational awareness (SA);
> Ontvangen, opstellen en verzenden van Air Defense Reports   
 (ADR) ten behoeve van de batterijcommandopost;
> Ontvangen, opstellen en verzenden van berichten in het kader   
 van Airspace Control (ASC), zoals informatie uit een Airspace   
 Control Order (ACO) of Rules of Engagement (ROE), Weapon   
 Control Status (WCS), etc beperkt tot het operatiegebied van 
 het peloton.

STInger weApon plATforM fennek
Slagkracht van de ingezette eenheid wordt gevormd door het Stin-
gerwapensysteem, Stinger Weapon Platform (SWP) Fennek. De 
luchtverdedigingsversie van het Fennek pantserwielvoertuig heeft 
een volledig geïntegreerd Stingerwapensysteem dat past in het con-
cept van luchtverdediging.

Het Stinger Launching System (SLS) is geïntegreerd in een Fennek 
voertuig en wordt als systeem  SWP Fennek genoemd, welke valt in 
de categorie Very Short Range Air Defence (VSHORAD). De belang-
rijkste kenmerken van het SLS zijn:
> Vier Stingerraketten gereed tot vuren geplaatst in twee volledig   
 digitale launchers onder beschermdeksels;

> Computergestuurde passieve bewakings-, acquisitie- en 
 volgsensoren met infrarood- en videocamera's;
> Computergestuurde Laser Range Finder (LRF) voor meting van   
 de afstand tot het doel;
> 360° constante rotatie in de breedtehoek, -10° tot +60° rotatie in  
 de elevatiehoek;
> Met een gyroscoop gestabiliseerde toren met twee assen voor   
 volledige bewaking, detectie en volgen van zowel stilstaande als  
 bewegende doelen; 
> Fire Control Computer (FCC) met de volgende volautomatische  
 systeemfuncties:
 - Zwenking van de toren naar vanaf de Weapon Terminal 
  aangewezen doelen
 - Automatisch volgen van het doel met behulp van de infra-  
  rood camera of de videocamera  >

Stinger Weapon PlatformFennek
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 - Herkenning van het type doel (fixed wing of rotary wing)
 - Waarschuwing voor doel binnen bereik als het doel zich   
  binnen het vuurbereik van de Stinger bevindt
 - Automatische superelevatie en invoeging van een spoedhoek
> Een bedieningspaneel (Operating Panel) waarmee de schutter   
 alle systeemfuncties kan bedienen;
> Een lichtgewicht, modulaire toren met een zeer snelle en zeer   
 nauwkeurige elektrische servo-aandrijving. De architectuur   
 van het SLS bevat parallelle en mechanisch gekoppelde Line of  
 Sight (LOS) / Line of Fire (LOF).

De afbeelding op de vorige pagina laat de verschillende onderdelen 
zien van het SLS van een SWP-Fennek. Deze zijn geclusterd in de 
volgende groepen (zie nummers in afbeelding):
> Onderdelen van het voedingssubsysteem (1); diverse Power units
> Onderdelen van het afvuurbesturingssubsysteem (2); FCC en OP
> Onderdelen van het subsysteem voor systeeminterface-units (3)
> Onderdelen van het torensubsysteem (4)
> Onderdelen van het elektro-optische subsysteem (5)
> Onderdelen van het Stinger-subsysteem (6)
> Trainings- en ondersteunende apparatuur (7)

De Fire Control Computer (FCC) bestuurt alle systeemfuncties. De 
FCC levert alle interne en externe informatie aan de schutter via het 
Operating Panel en aan de Video en Data Logger (VDL). Het OP is de 
primaire gebruikersinterface voor de schutter voor besturing van alle 
SLS-activiteiten. Het OP geeft gegevens weer en wordt gebruikt voor 
bediening van het gehele systeem. Het bestaat uit een toetsenbord 
met monitor, schakelaars en indicatielampjes en twee besturings-
handgrepen. Het systeem is in staat om twee Stingers tegelijkertijd te 
activeren en als cluster fire kort na elkaar af te vuren. Cluster fire bete-
kent dat meerdere raketten in zeer korte tijd na elkaar vanaf hetzelfde 
platform worden afgevuurd. Wanneer sprake is van ripple fire worden 
meerdere raketten vanaf verschillende platforms op hetzelfde doel 
afgevuurd. De mogelijkheid tot cluster fire is vooral belangrijk wan-
neer toestellen gebruik maken van flares (het toestel kan alsnog door 
een tweede Stinger worden vernietigd) of wanneer twee toestellen bij 
elkaar vliegen (kort switchen van doel).

De interconnectiviteit (ethernet of serieel) wordt verzorgd door een 
systeeminterface. Deze verbindt het FCC met WT, Embedded Trai-
ner (ET), VDL en TNCL-100, waardoor een klein Local Area Network 
(LAN) ontstaat. De toren kan worden begrensd in breedtehoek met 
zogenaamde mechanische breedtehoekbegrenzers, belangrijk bij 
bijvoorbeeld schietoefeningen in het belang van de veiligheid. Een 
gyroscoop zorgt voor stabilisatie van de breedtehoek en elevatie. 
Het systeem beschikt verder over een infrarood camera van een 
tweede generatie met een zichtvermogen dat het vermogen van de 
zoekkop van de Stingerraket overtreft. De camera biedt Wide Field 
of View (FoV) voor zoeken en Narrow FoV voor detectie, herkenning 
en identificatie bij dag/nacht en onder slechte weersomstandigheden. 
Tevens is een hoge resolutie, computergestuurde videocamera aan 
boord met optische zoom mogelijkheid voor doeldetectie en volgen 
bij daglicht en in situaties met weinig licht. De Laser Range Finder 
(LRF) is aan het systeem toegevoegd om aanvullend afstandgege-
vens van een doel te meten, bovenop de afstandgegevens die op de 
Weapon Terminal aan een track zijn toegevoegd en mogelijk in tijd 
wat achterlopen. De maximale afstand bedraagt ongeveer 10 km met 
een nauwkeurigheid van 5 meter. Het koelen van de zoekkop van een 
geactiveerde Stingerraket gebeurt met behulp van de Coolant Reser-

voir Assembly (CRA), die een gasinhoud voor tenminste 15 treffers 
heeft met maximale activeringsduur van 45 seconden per activering 
per Stinger. De ET levert de traininginfrastructuur voor de SWP-schut-
ter, inclusief gesimuleerde scenario’s. De Launcher Circuit Evaluator 
(LCE), draagbaar in een koffer, dient voor het verifiëren van de integri-
teit van de elektrische circuits van de launcher. Met behulp van een 
apart scherm bij de commandant is deze in staat om een eenmaal 
‘overgedragen’ te bestrijden luchtdoel te blijven monitoren tijdens de 
bestrijdingsprocedure uitgevoerd door de schutter. 

Tot slot moet opgemerkt worden dat het mogelijk is de Stingers uit de 
SLS te halen en te voorzien van een handgreepsamenstel (gripstock), 
zodat het mogelijk is in noodgevallen in het kader van zelfverdediging 
een Stinger als Man Portable Air Defence System (MANPADS) af te 
vuren. Dit wordt alleen toegepast wanneer sprake is van ontbreken 
van luchtbeeld door technische storing aan het SWP zelf (bijvoorbeeld 
de Weapon Terminal) of door storingen in het datanetwerk waardoor 
het luchtbeeld niet meer rondgestuurd wordt. Het kan natuurlijk ook 
zo zijn dat de radarsystemen niet meer werken door een storing. 

De bewapening van de Stingerploegen wordt gevormd door het Stin-
gerwapensysteem, waarvan binnen de Koninklijke Landmacht twee 
varianten worden gehanteerd: de Stinger RMP (Reprogrammable 
Micro Processor) en de Block I variant. Dit geleide wapensysteem is 
voornamelijk ontwikkeld voor inzet tegen laag en zeer laag vliegende 
en manoeuvrerende luchtdoelen en hanteert het principe van fire and 
forget. De afbeelding laat de lanceerbuis (met vizierinrichting, maar 
zonder gripstock) zien met daarnaast de Stingerraket.

Het wapensysteem Stinger bestaat uit een lanceerbuis waarin zich de 
raket bevindt met daaraan gekoppeld een steeds opnieuw te gebrui-
ken handgreepsamenstel (gripstock). In deze gripstock is ruimte voor 
een verwisselbare batterij- en koeleenheid (BKE) die zowel voor de 

“BeScherMen VAn eenheDen, oBjec-

Ten en geBIeDen Tegen De DreIgIng 

VAn op zeer lAge ToT lAge hoogTe 

VlIegenDe (on)BeMAnDe VlIeg-

TuIgen en helIkopTerS Door heT 

VroegTIjDIg BeSTrIjDen VAn heT 
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“frIenDly proTecT”: “AlleS MoeT In 

werkIng worDen geSTelD oM De 

BeScherMIng VAn eIgen Troepen 

(‘frIenDly proTecT’) Te wAArBor-

gen MeT Behulp VAn TechnISche 

(BeDIenIngS-), orgAnISATorISche 

en proceDurele MAATregelen, 

zowel In De luchT AlS ook op De 

gronD. SlechTS DAn IS heT Voor-

koMen VAn ‘BroeDerMoorD’ (‘Blue 

on Blue’) MogelIjk TIjDenS De 

uITVoerIng VAn een 

luchTVerDeDIgIngSopDrAchT”.

koeling tot minus 180˚ C van de zoekkop zorgt m.b.v. Argongas onder 
hoge druk als ook voor de stroomvoorziening (20 V gelijkstroom) van 
het systeem. De zoekkop werkt volgens een optisch (passief) proces 
met twee detectoren, gevoelig in twee verschillende frequentiebanden 
Infrarood (IR) en Ultraviolet (UV). De door deze detectoren ontvangen 
signalen worden omgezet in data voor het besturingsmechanisme. Dit 
mechanisme stuurt de twee (van de vier) beweegbare vinnen van de 
raket aan om deze op de vereiste interceptiekoers te brengen en te 
houden. Naast de raket bevindt zich in de lanceerbuis de lanceermo-
tor, die ervoor zorgt dat de raket uit de lanceerbuis wordt gedreven. 
Op ongeveer 10 meter voor de schutter ontsteekt de vluchtmotor. De 
booster van deze motor zorgt ervoor dat de raket in zeer korte tijd 
(ongeveer 2 seconden) een snelheid bereikt van ruim twee maal de 
geluidssnelheid. Op hetzelfde moment wordt de explosieve lading van 
de raket gewapend en treedt de timer van het zelfvernietigingsmecha-
nisme in werking. De sustainer van de vluchtmotor zorgt ervoor dat de 
raket zo lang mogelijk zijn behaalde snelheid behoudt. Afhankelijk van 
de vluchttijd van de raket naar het luchtdoel (en dus afhankelijk van 
zijn snelheid op het moment van intercept) detoneert de explosieve 
lading met enige vertraging (enkele milliseconden) zodat dit plaatsvindt 
‘binnen’ het beoogde luchtdoel. Indien de raket het beoogde luchtdoel 
mist, zorgt het zelfvernietigingsmechanisme ervoor dat de explosieve 
lading na ongeveer 17 seconden vluchttijd detoneert. 

TAken en rol
Afgeleid van de rol in het optreden van de tailor-made batterij luidt de 
hoofdtaak van het Luverdpel Stinger als volgt: Gevolg voor een luverd-
pel Stinger is dat het voorwaardelijke zicht door de radarsystemen, de 
bestrijdingsgebieden voor de luverdpels Stinger en de onderlinge net-
werkafhankelijkheden tussen verschillende pels worden gepland en 
deels getoetst op batterijniveau. De detailplanning op pelotonsniveau 
(invulling geven aan de geplande bestrijdingsgebieden) wordt met het 
batterijniveau teruggekoppeld in het grotere verband zodat het optre-
den als batterij in het geheel uitvoerbaar is. Veel vrijheid van handelen 
op pelotonsniveau is daarom niet aanwezig met deze noodzakelijke 

centrale planning en aansturing vanaf het batterijniveau. Deze cen-
trale planning en uitvoering hebben bovendien gevolgen voor de wijze 
waarop de bevelsverhoudingen tussen de luverdbt en de luverdpels 
worden vastgesteld, maar ook tussen luchtverdedigingseenheden en 
te steunen eenheden.

Als gevolg hiervan zijn de rollen van de luverdpels AMRAAM en Stin-
ger verschillend. Kenmerkend voor het luverdpel AMRAAM is dat 
deze volledig vanaf batterijniveau wordt gecontroleerd en aange-
stuurd tijdens doelbestrijdingen. Doeltoewijzing wordt door het Ope-
rating Centre (OC) aan het peloton gedaan en vanuit het (pelotons) 
SAM Fire Control centre (SFC) wordt een launcher aangewezen om 
over te gaan tot bestrijding. In het geval van een luverdpel Stinger is 
de uitvoering anders en wordt met behulp van doelinformatie, pro-
cedurele afspraken, Weapon Control Status (WCS) en ROE’s friendly 
protect gewaarborgd. De commandant van de Stingerploeg krijgt 
doelinformatie gepresenteerd op een Weapon Terminal (door het OC 
geïdentificeerd en geclassificeerd) en moet op basis daarvan en op 
basis van procedurele afspraken zelf een beslissing nemen om een 
doel al dan niet te bestrijden. Bij het optreden in een eenheid met 
AMRAAM capaciteit is het OC verantwoordelijk voor de friendly pro-
tect. Standaard (in ieder geval binnen WCS Weapons Hold) worden 
de luverdpels Stinger voorzien van een Emergency Hold Fire (EHF). 
Indien het OC zelf geen opdracht heeft gekregen om een vijandelijk 
doel (hostile track) te bestrijden zal zij de EHF-status altijd handhaven, 
opdat de Stingerploegen hier niet op zullen schieten. Pas indien een 
doel zeker bestreden mag worden volgens het hogere niveau, verwij-
dert het OC deze EHF, wat voor de Stingerploegen het teken is dat dit 
doel (zonder te herkennen) bestreden mag worden.

ToT SloT
In de volgende editie van Sinte Barbara zal aandacht worden besteed 
aan de reorganisatie van het Commando Luchtdoelartillerie en de 
Groep Geleide Wapens tot het Defensie Grondgebonden Luchtverde-
digings Commando (DGLC). 



Men schrijft ons:
Bij het lezen over het militair eerbetoon op de dag der 
plechtige opening van de zitting der Staten Generaal 
gingen onze gedachten terug naar de tijden van weleer, 
toen steeds een aangespannen batterij van het 2e Reg. 
Veld-Artillerie, gelegerd in Den Haag, de saluutschoten 
afgaf. Het sein daartoe werd gegeven met vlaggen, die, 
omhooggehouden, langs de gehele route neervielen 
van het moment af, dat H. M. het Paleis verlaten had. 
Men kan zich in deze tijden van radio-walky-talkie niet 
meer de vrees indenken van de officier belast met de 

verbindingen, die na het vallen van de eerste vlag in het 
Noordeinde in spanning luisterde naar de eerste minuut-
schot, dat op het Malieveld afgegeven werd. Z.M. Koning 
Willem III heeft er toe bijgedragen om de nauwgezetheid 
in deze te prikkelen. In de tachtiger jaren is het een keer 
voorgekomen, dat het eerste schot nog niet gevallen was 
toen Z. M.  in de koets wilde stijgen.Tot schrik van de 
verbindingsofficier wachtte hij op het bordes, totdat hij 
het eerste schot had horen vallen, hetgeen langer duurde 
dan gebruikelijk was. Daarna steeg Z. M. in.

Nogmaals de Garde-batterij
Zoals het was, en Zoals het worden Moet... naar aanleiding van een artikel in de nieuwe 
courant van 23 septeMber 1950, Zond ons de res. Majoor der artillerie w. a. h. c. boellaard 
een foto, die op dit artikel betrekking heeft. wij achten vooral het slot van het artikel 
van dusdanig belang, dat wij artikel en foto gaarne een plaats in ons orgaan verlenen. 
hier volgt het:

“Sinte BarBara 
Maart 1951,
3e JaarGanG no. 2”

geschiedenis & traditie

de saluutbatterij op prinsjesdag 
in de dagen van weleer
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De snelheid van berichtgeving is daarna met de toenma-
lige beschikbare middelen tot het uiterste opgevoerd.

De laatste paardenbatterij, die de saluutschoten afgaf – 
op 19 September 1939 was de 3e batterij van I-2 R. V. 
A., onder commando van de res. kapitein Boellaard, aan 
wie toegevoegd waren de lts. Braun, Bakema, Verloop 
en O. W. I. P. Springer. De batterij was op 28 Augus-
tus gemobiliseerd en bespannen met op 30 Augustus 
uit Drente gekomen boerenpaarden. Op 1 September 
werd naar het mobilisatie-kantonnement Honselersdijk 
gereden. Het waagstuk werd ondernomen om deze bat-
terij, met haar nog niet geheel ingereden paarden, die 
nimmer onder de man gelopen hadden, op Prinsjesdag 
in het stadgewoel van de Residentie te brengen, doch 
dank zij de rust en ervaring van de “oude mannen”, 

stukrijders van oude lichtingen, liep alles goed af.

De romantiek van paarden, talpa’s en gibernes, bereden 
trompetters en de denderende vuurmonden over straat-
keien is voorbij en zal in ons gemotoriseerde leger niet 
terugkomen.Gezien het gevoel voor traditie bij ons volk, 
dat de ere-compagnieën (en straks een escadron) met 
vreugde heeft zien verschijnen, hopen oud-artilleristen 
nog steeds, dat in de toekomst een bespannen ere-bat-
terij in de oude uniformen “Prinsjedag zal opluisteren”.

(Ja, wij hopen ’t zelfde, wij verwijzen naar blz. 31 van ons 
Januarinummer 1950 en wij eindigen met een afbeel-
ding, zoals de schrijver van het artikel zich ongeveer die 
ere-batterij voorstelt. Red.)  

geschiedenis & traditie
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GEMAAKT OM TE BLIJVEN 
PRESTEREN

AL MEER DAN 15 JAAR PRODUCEREN WIJ 
MOBIELE COMPUTERS EN TABLETS VOOR 
‘THE OUTDOOR WORLD’: COMPUTERS EN 

TABLETS DIE TEGEN EEN STOOTJE KUNNEN 
EN ONDER DE MEEST UITEENLOPENDE 

OMSTANDIGHEDEN BLIJVEN WERKEN.

Panasonic raadt Windows® 7 aan.

CF-19
CF-31

CF-53

Rugged from the inside out
Elk Toughbook model is “rugged from the inside out” zodat u altijd toegang heeft 
tot uw data en applicaties, zelfs in omgevingen waar dit vroeger onmogelijk was.

Perfecte combinatie van duurzaamheid, mobiliteit en gebruiksgemak
Toughbooks blinken niet alleen uit door hun opmerkelijke balans tussen duurzaamheid 
en draagbaarheid, maar ook door hun doordachte gebruiksgemak. Zo beschikken zij over 
touchscreen schermen die perfect leesbaar blijven bij het felste zonlicht met onder
andere de nieuwste Panasonic Transflective Plus beeldscherm technologie en een
accu capaciteit van tussen de 8 en 12 uur.

Gecertificeerd voor defensie
De Toughbooks CF-19 en CF-31, uitgerust met nieuwste 2e generatie Intel® Core™ i5 vPro™ 
processor, zijn de top inzake verwerkingssnelheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid en 
perfect bruikbaar binnen de verschillende krijgsmachtonderdelen.

Zij voldoen aan de MIL-Standaard (MIL-STD 810G)¹ voor o.a schokbestendigheid en temperatuur 
klasse’s en aan de Ingress Protection standaard IP65 voor water- en stofbestendigheid². 

Dit is wat Toughbooks doen: optimale toegang tot uw data en applicaties, ook onder de 
meest extreme omstandigheden! 

Voor vrijblijvend advies contacteer ons op: 
+31 73 640 2576 (Nederland) 
+32 2 481 03 73 (België) 
Of stuur ons een e-mail op toughbook.benelux@eu.panasonic.com 

www.toughbook.eu

Intel, het Intel logo, Intel Core, Intel vPro, Core Inside en vPro Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.

19342_MOD-Defense Ad_NL_v4.indd   1 23/09/2011   08:50



39 /// sinte barbara

 geschiedenis & traditie

nederlands
artillerie MuseuM

www.nederlandsartilleriemuseum.nl

artillerie

N  E  D  E  R  L  A N  D  S

M   U   S   E   U   M

adres & openingstijden

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

0525-657310 /// fax 0525-657311

Website: www.nederlandsartilleriemuseum.nl

Email: NAM.artillerie.museum@mindef.nl

Bezoektijden:

 dinsdag t/m vrijdag 13.30 tot

 17.00 uur en op afspraak.

39 /// sinte barbara

tekst /// lkol art b.d. f.t. dürst britt
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H
et thema van de landelijke OMD was dit 
jaar ‘Oud gebouw, Nieuw gebruik’. Het 
was voor het NAM een eenvoudige opgave 
om aan dit thema te voldoen aangezien er 
op de LbO meerdere rijksmonumenten 
staan uit de beginperiode van het ASK en 
de legerplaats die inmiddels een andere 

gebruiksbestemming hebben gekregen. Dat was voor de burge-
meester van Elburg, dhr. F.A. de Lange, ook reden om voorafgaande 
aan de monumentendagen in de gemeente Elburg, de opening van 
deze dagen te doen op de LbO. Ruim 50 gasten uit de diverse omlig-
gende gemeenten en van het provinciaal bestuur werden ontvan-
gen in gebouw 236 (het Wmr Kruithofpaviljoen). In dit gebouw dat 
indertijd was gebouwd voor de legering voor officieren worden nu 
horeca en vergaderfaciliteiten verstrekt. Daarna volgde een rondlei-
ding door gebouw 215 (anno 1900 legering voor onderofficieren en 
manschappen) dat tegenwoordig een museale bestemming voor het 
NAM heeft. Onder leiding van kol b.d. Jan Hemmes werden de aan-
passingen bewonderd die er aan dit gebouw zijn uitgevoerd om hier 
de expositie te kunnen tonen over de bijdrage van de Artillerie aan 
het winnen van de Koude Oorlog. Een eenvoudige doch voedzame 
maaltijd werd genuttigd in de Officierscantine, die na meer dan 125 
jaar nog steeds een horecafunctie heeft, zij het voor een grotere doel-
groep dan alleen voor officieren. 

Op de zaterdag 10 september was de omgeving van de paviljoens 
een grote hoeveelheid kanonnen, voertuigen en tenten neergezet 
om de bezoekers (via de Bovenpoort) nog meer te laten zien wat 
het Artilleriemuseum in huis heeft. Gelukkig werd ons vertrouwen 
niet beschaamd: Sinte Barbara zorgde voor stralend weer, twee 
reünieorkesten (van de Artillerie en de Genie; samen goed voor 100 
muzikanten) zorgden op het Korpsplein voor achtergrondmuziek de 
vrijwilligers hadden veel familie en vrienden aangetrokken om mee te 
helpen (ca. 60 vrijwilligers en steunverleners) en het bezoekersaantal 
overtrof onze verwachting. De museummanager van het NAM, Paul 
van Brakel, bedankte de vrijwilligers met de volgende woorden.

“We kunnen weer op een zeer succesvolle Open Monumentendag 
terugkijken, waarbij de weersomstandigheden het aanvankelijk heel 
spannend hielden. Ondanks dat er dit jaar geen grote reünie gaande 
was en er wat minder activiteiten waren georganiseerd, heeft het 
bezoekersaantal ons de stoutste dromen doen overtreffen. De sta-
tistieken, de sfeer op de dag en de reacties van de bezoekers van 
de Open Monumentendagen van de laatste jaren, geven aan dat dit 
evenement op de kaart is komen te staan:
> De bezoekersaantallen zijn ieder jaar weer opnieuw gestegen;
> De gemeente heeft de Legerplaats bij Oldebroek als locatie ver-  
 kozen om de Open Monumentendag en de Botterdagen te 
 openen (door de burgemeester en wethouder van cultuur, in bij 
 zijn van drie burgemeesters uit de buurgemeenten).;
> De locale omroep heeft nog speciaal met een directe uitzen-  
 ding aandacht aan het museum geschonken.;
> De pendelbus tussen Elburg en de LbO het erg druk had.

Hartelijk dank voor jullie inzet en dat geldt ook voor jullie partners, 
kinderen en kleinkinderen en de gelegenheidsmedewerkers die 
er mede hun schouders onder hebben gezet. Een woord van 
dank geldt tevens voor het OTCVust, het ASK, de dienstdoende 
wacht, de Servicedesk van de LFD en de Officierscantine".

even een kort overZicht:
Het aantal bezoekers bedroeg 1127, het geldt hier alleen muse-
umbezoekers en i.t.t. vorig jaar geen reünisten. Met dit aantal is er 
wederom een record gevestigd. De begunstigers waren zeer onder 
de indruk van de uitstraling die de renovatie van 215 heeft gekre-
gen. De EHBO heeft niet in actie hoeven te komen; zelfs geen pleis-
tertje geplakt. Alle hotdogs waren uitverkocht, er is zelf overgegaan 
op de verkoop van gehaktballen. Er is deze dag een uitstekende 
omzet gerealiseerd (verkoopstands, receptie, afstoot, proeverij Bar-
barabitter, Officierscantine, hotdog stand waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan het NAM. De saamhorigheid tussen alle mede-
werkers en het enthousiasme waarop er die dag is gewerkt, stemt 
het organisatiecomité tot grote tevredenheid. Hopelijk hebben jullie 
net zo van de dag genoten als wij. 

open MonuMentendag

Begunstigers van het NAM in de Korpszaal Na jaren weer een MLRS op het ASK
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Bureauwagen en tent als cp 3553

- Dhr. P. van Zuidam: diverse stukken PGU

- Dhr. M. Dunbavand: een zakboekje
 7e Regiment Infanterie (1874)

- Lkol art J. Smits: 3x zw foto M110 formaat 
 A3 in lijst

- Kap art b.d. H.C. Bosker: genealogie KNIL 
 en KLu, voorschriften, diverse stukken 
 PGU, gasmasker, handschoenen en ransel

- Dhr. J. Larool: een asbak (inscriptie 9
 maart 1962)

- Maj art b.d. H. André: een DT en een GkT

- Dhr. T. Peterse: 14 foto’s/prentkaarten 
 m.b.t. 1-1-8 RVA

- Dhr. M. Pringers: een zakboekje 2 RVA

- Dhr. Jansen: 5 foto’s in lijst, een stempel 
 LKaC en een elektrisch postseal

- Dhr. J. v.d.Veere: gebundelde uitgaven van 
 het blad “Signaal’ en boek ‘Propaganda in 
 WO II’

- Dhr. A. Worbts: een seinpistool

- Dhr. W. Vlieger: een bouwtekening Fourage-
 loods Lbo (1821)

- C- 101 RPVbt, maj inf Willemsen: een 
 onderdeelsschild 101 RPVbt

- Maj art b.d. Th.J.C. van Zuidam: een herin-
 neringsbord met opschrift ‘ASK/LBO 
 einde oefening 1978’

- Lkol art H. Molman: een Regimentsvlag 
 voor commandopost 4 Regiment Veldar-
 

 tillerie (Ede, mobilisatie '39-'40), een Auto vlag
 C-Veldartillerie (mobilisatie '39-'40), een Tent-
 vlag Inspecteur der Artillerie (mobilisatie '39-
 '40), een Richtvlag IV Afd 3 Reg VA (Breda,
 1922), een kop en schotel 2 Reg VA (met per-
 soonlijke tekst), 2x gyroscoop en tellurome-
 terset (via Kadaster te Emmen) en een ‘Los-
 bladig Besluit m.b.t. Kleeding Artillerie (1821)

- Kap b.d. C.M.I Sleegers: diverse stukken 
 PSU

- Kap art b.d. P. de Boer: een sticker en 
 badge 19 BSO

- Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt: een artillerie 
 halsdoek AMBT

- Aooi art A.M. Mol: een borstschild OKP

- Dhr. J. Krikke: een foto van vestingartillerie 

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

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

INFORMATIE GEZOCHT 
& (NIET) GEVONDEN
Na de publicatie en oproep over de foto’s van de kust artil-
lerie en van de schietserie 1989-2 zijn er helaas geen reac-
ties binnen gekomen. Evenmin is er een onderdeelsschild en 
borstzakembleem van 434 IBC ‘van Heutsz ontvangen.

NIEUWE INFORMATIE
GEZOCHT
Als jongste nucleaire eenheid is 
indertijd 19 BSO (Batterij Speci-
ale Opdrachten) opgericht om op 
die manier de “speciale munitie” te 
kunnen spreiden over de 203 mm 
houwitsers van meer eenheden. Het 
NAM zoekt voor haar collectie naar 
een borstzakembleem, een onder-
deelsschild en foto’s. 

Hierbij een foto van een aparte 
aanhangwagen-tentcombinatie. Er 
zijn geen nadere bijzonderheden bekend.
Wie kan hierover nadere informatie geven?

Embleem 19 BSO

artillerie
attenties

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

Uit de tekst van het ingezonden stuk van de Heer Brethouwer 
trek ik de conclusie dat ik min of meer ter verantwoording word 
geroepen voor de voet op tafel bij het zingen van het 5e couplet 
van het Artillerielied. Graag wil ik hier op ingaan.

Ik ben geboren op 7 november 1915 en ben 
sinds enige jaren het oudste (in jaren)VOA-lid. 
Dus, als ik de jaarvergadering bezoek ben ik, 
vanzelfsprekend, het oudst aanwezige lid. Als 
zodanig wordt mij de laatste jaren verzocht het 
bevel tot opstijgen te geven voor het zingen 
van het 5e couplet van het Artillerielied.

De tekstvan het lied van de Veldartillerie werd 
in 1846 in het Frans gedicht door de tweede 
luitenant (later generaal-majoor) W. de Ville-
neuve. De melodie werd, eveneens in 1846, 
gecomponeerd door de tweede luitenant (later kolonel) jonk-
heer J.C.van Gheel Roéll. De Franse tekst werd in 1881 door een 
onbekende dichter in het Nederlands vertaald.

De VOA werd opgericht op 12 november 1948. In 1955 werd de 
Wapentraditieraad opgericht. Deze commissie was in het leven 
geroepen om gedragsregels en gebruiken bij het wapen der Artil-
lerie te formuleren. Eén van de eerste daden van de commissie 
was de uitvaardiging dat het lied van de Veldartillerie voortaan 
het Artillerielied zou worden genoemd en het officiële lied van 
het Wapen der Artillerie zou zijn. Het van oorsprong Franse lied 
was reeds sinds de vertaling in het Nederlands in 1881 bekend 
binnen de Nederlandse artillerie, onder andere als het "Lied van 
de Veldartillerie" en "Onze Veld". Ondanks dat het lied het meest 
betrekking had op de veldartillerie, werd toch besloten het tot het 
officiële lied van het gehele Wapen der Artillerie te bombarderen. 
De redenatie was dat het inmiddels ook niet meer van toepassing 
was op de tegenwoordige veldartillerie en dat dat dus geen reden 

kon zijn om het niet voor de overige onderdelen van het Wapen 
der Artillerie te laten gelden, ook al had het op die onderdelen 
nog minder betrekking. De commissie legde tevens een aantal 
reedsbestaande gebruiken omtrent het zingen van het Artillerie-
lied vast. Eén van die oude gebruiken was dat het vijfde couplet 
alleen mocht worden gezongen na toestemming van de oudst 
aanwezige artillerist. Over het gebruik, de gewoonte of de traditie 
van de voet op tafel heb ik uitvoerig onderzoek gedaan, maar 
helaas niets daarover kunnen vinden. Bij mijn nasporingen op het 
internet vond ik in een artikel op de web-site van de 14e Afdeling 
Veldartillerie helaas, helaas dat de rechtervoet op de stoel en de 
linkervoet op tafel gezet moet worden, in plaats van andersom. 
Dat schreeuwt om spoedige correctie.

Ik ben in de gelukkige omstandigheden geweest om de 
10-maandse, zeer gedegen, en door alle cursisten gewaar-
deerde, opleiding aan de SROBA (school voor reserve officieren 
van de bereden artillerie) in Ede te volgen in 1935/1936. Daar-
door weet ik hoe een paard bestegen moet worden: links naast 
het paard staan, de linkervoet in de stijgbeugel, opspringen en 
tegelijk het rechterbeen over het paard zwaaien en dan rustig op 
het zadel gaan zitten. Dit heb ik, sinds ik het oudst aanwezige 
VOA-lid ben, ieder jaar aan de leden verteld, vóórdat ik het bevel 

"op-stijgen"gaf. Ook heb ik verteld dat je je niet 
over het paard moet laten tillen bij hulp tijdens 
het opstijgen.

De Heer Brethouwer maakt dus bezwaar tegen 
het opstijgen. Hij vindt dat het niet verantwoord 
is om oude leden de linkervoet op de stoel en de 
rechtervoet op de tafel te laten zetten. In zekere 
zin kan ik met hem meevoelen, maar ik breng 
naar voren dat een bevel niet uitgevoerd dient 
te worden als men zich niet in staat voelt het 
bevel goed uit te voeren. Ook kunnen (moeten) 
tafelgenoten aandringen op de grond te blijven 

staan, mocht een lid niet in staat zijn om mee te doen.[Doelstel-
ling van de VOA punt a) Het bevorderen van een hechte kame-
raadschap.] Zoals ik al jaren doe, vraag ik aan mijn linker , zowel 
als aan mij rechter tafelgenoot om mij in het zadel te helpen. En 
dat is steeds zeer goed verlopen.

Ik hoop dat ik een behoorlijk antwoord heb geformuleerd op de 
inzending van de Heer Brethouwer. Voorlopig ben ik van plan 
om minstens tot mijn honderdste verjaardag de jaarvergade-
ringen bij te wonen en het bevel tot opstijgen te geven. Er zijn 
nog maar enkele jaargangen militair-opgeleide ruiters beschik-
baar om mij op te volgen. Daarna zal vermoedelijk geen des-
kundige, maar en leek op paardengebied de oudste zijn en dus 
de ontzettend grote verantwoordelijk op zich moeten nemen 
om een honderdtal ongeoefenden tegelijk te laten opstijgen. 
Over het handhaven/voortbestaan van het gebruik/gewoonte/
traditie kan, wil en mag ik geen uitspraak doen. Dat is de 
bevoegdheid van het bestuur. Mijn advies zal wel duidelijk zijn. 

Opstijgen en toestemming van de Oudst Aanwezige Artillerist tijdens de 
laatste ALV

kun je moeilijk
je evenwicht

bewaren,
voorzie je tijdig

van goede
steunpilaren

tekst /// w. tresling, lkol b.d.



Onbekende aquarel, Ingelijst, Jan van Anrooij, Leiden 7 dec 1933

Signatuur aquarel, Jan van Anrooij, Leiden 7 dec 1933

Geachte Rijders,

De Korpscommandant heeft het Korpsdiner 2012 vastgesteld op 25 februari 2012.

U kunt zich via de site www.korpsrijdendeartillerie.nl opgeven voor het diner.

tekst /// arjan van lit, kap (r) b.d.

aQuarel
Van een kunstverzamelaar kreeg ik de aquarel aan-
geboden die hier wordt weergegeven. Tevens 
treft u een detailfoto van de ondertekening 
van het schilderij. Het is op zich een aardige 
aquarel, maar met een verhaal wordt het wel-
licht nog interessanter. Zou het mogelijk zijn 
deze aquarel in Sinte Barbara te plaatsen met 
de oproep aan de leden om zich te melden als 
zij het verhaal achter deze aquarel kennen (of 
delen daarvan). 

uitnodiging

Kapitein T. (Tom) van Driel,
Hoofd sectie S1,

Kapitein adjudant KRA

verenigingsnieuws
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galafeest 2011
dinner & dance

voorbereiding
In het najaar van 2010 heeft commissie van aanbeveling de voorberei-
dingen opgestart voor het galafeest van zaterdag 17 september jl. Dit 
maal met een vernieuwd concept. Het galafeest voor 2011 werd opge-
zet in samenwerking met de parate eenheden. Hierdoor werd de basis 
gelegd voor een laagdrempeligheid maar met behoud van stijl. Vanuit 
de 11e Afdeling Rijdende Artillerie (11e Afdra), de 14e Afdeling veldartil-
lerie (14e Afdva) en het Commando Luchtdoelartillerie (Colua) schoven 
een viertal project officieren aan tafel bij de commissie van aanbeveling 
(CvA). De vier projectofficieren werden gevraagd om namens de res-
pectievelijke eenheden hun aandeel te leveren in zowel de voorberei-
ding alsook de uitvoering. Als commissie van aanbevelingen willen wij 
nogmaals de volgende collegae bedanken: 
Tweede luitenant Chris van der Linden en 
Terence de Bruyn (CoLua); Tweede luite-
nant Jeroen Dumoulin (11e AfdRa); Tweede 
luitenant Dieuwe Geurts.
 
het galafeest 2011
Op zaterdag 17 september 17.00 uur was 
een ieder op zijn plek om de gasten te 
verwelkomen. Het Colua verzorgde de 
opvang van gasten, waren aanspreek-
punt en uitvoerder ten behoeve van de 
overnachting op de Tonnet kazerne. 
Daarna waren ze tot in de late uurtjes 
aanwezig als begeleiders van vertrek-
kende gasten. De 11e Afdra was betrok-
ken bij de aankleding van het diner, ver-
zorgden in ceremonieel tenue samen met 
de 14e Afdva de opvang bij de voordeur. 

Na binnenkomst werd in onze vertrouwde Old Dutch de gebruike-
lijke staatsiefoto gemaakt. Rond 18.30 uur werd de stijlvol aange-
klede officiersmess geopend. Enkele pronkstukken uit de rijders 
collectie gaven net dat extra cachet aan de zaal. Zo’n 133 personen 
gasten schoven aan tafel en het diner werd geopend. De keukenbri-
gade van Johan Kurk verzorgde een viergangen diner met allure. Na 
het diner koffie met een likeurtje…., ja zelfs sigaren waren geregeld. 
De 14e Afdva had met een slim opbouwplan de disco snel in stel-
ling gebracht. Diegene die hadden gekozen om niet aan het diner 
deel te nemen waren nu ook gearriveerd. Het gehele gezelschap 
(180 gasten) konden na het openingswoord van de voorzitter van 

de commissie van aanbeveling, reserve lkol ingenieur Jan Kreuger, 
los gaan op klanken van het jazztrio en/of de disco. De aanvanke-
lijke zorg dat de disco misschien het jazztrio zou “wegblazen” was 
geheel onterecht. Juist het feit dat het jazztrio en de disco zo dicht 
bij elkaar waren was een pluspunt. De opzet is dan ook als zeer 
geslaagd en verdient navolging.

de eerste reacties die we reeds 
Mochten ontvangen
Ik wil jullie bedanken voor een geweldig feest afgelopen zaterdag. Mijn 
vrouw en ik hebben het fantastisch naar de zin gehad. Voor het eerst 
sinds jaren sprak mijn vrouw van feest om voorlopig niet te vergeten 

en we verheugen ons nu al op volgend 
jaar. Dank daarvoor. Het gala was echt 
top! Volgend jaar weer wat mij betreft. 

Met veel plezier kijk ik terug op een 
bijzonder geslaagd galafeest. Het was 
perfect georganiseerd en iedereen had 
plezier. Het succes is voor een groot 
deel te danken aan het werk van de 
commissie van voorbereiding en de 
inzet van de eenheden. Daarvoor wil ik 
jullie nogmaals hartelijk danken.

De evaluatie van het galafeest 2011 is 
gestart. Het is edoch nu al duidelijk dat 
we het galafeest ook volgend jaar weer 
willen organiseren. De opzet om dit te 
doen met operationele eenheden is een 
uitgangspunt. Dit zal betekenen dat we 

weer samen met hen op zoek zullen gaan naar een opzet die een 
ieder kan aanspreken. De laagdrempeligheid met behoud van stijl 
is een voorwaarde. Hierbij vergeten we niet dat het een gala zal 
moeten zijn dat u ook aantrekt. Uw suggesties en ideeën ontvangen 
wij graag: www.galafeest2011@hotmail.com of via www.voaweb.nl 
of gewoon een brief naar Lkol Kelvin de Richemont (adres via secre-
taris van de Barbara). 

De Commissie van Aanbeveling hoopt u volgend jaar te mogen ont-
moeten: Jan Kreuger (vz); Otto Stolp(secr); Teun van der Plas (Pen-
ningmeester); Kelvin de Richemont (Lid); Dominik Derwisinski (lid); 
Rob Peters (lid). 

“een geslaagd 
galafeest wat mede 

te danken is aan 
alle 180 aanwezige 
gasten. we willen u 
bedanken en hopen 
weer op uw komst 

volgend jaar”

verenigingsnieuws
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13:00 - 13:30 Ontvangst met koffie in de foyer van de filmzaal Lkol Tonnetkazerne

13:30 - 13:45 Introductie Commandant OTCVust
13:45 - 14:05 Vervanging Waarnemingsapparatuur KCen OTCVust
14:05 - 14:25 Mortier Simulator (MORSIM) Van Halteren Metaal

14:25 - 15:10 Pauze / Static Displays

15:10 - 15:50 Vredesorganisatie en Inzetopties Colua CoLua
15:50 - 16:10 Nieuwe Ontwikkelingen in de Vuursteun en de grondgebonden Luchtverdediging DOBBP, Lkol R.Sybrandi

16:10 - 16:30 Afsluiting WOA, Lgen T. van Loon

Op 12 januari 2012 zal de 335e Jaardag van het Wapen der Artillerie plaatsvinden. Wegens het grote succes van 
het symposium dat voorafgaande aan de afgelopen jaardag werd georganiseerd, heeft onze Wapenoudste beslo-
ten daar een jaarlijks terugkerend vervolg aan te geven. Het symposium is belangrijk om artillerieofficieren op de 
hoogte te brengen van ontwikkelingen binnen de grondgebonden vuursteun en –luchtverdediging. Het biedt tevens 
de VOA de gelegenheid zich te presenteren als Vereniging die met haar tijd meegaat, vakmanschap hoog in het 
vaandel heeft staan en de ontwikkelingen op de voet volgt. Ons verenigingsblad de Sinte Barbara laat dat ook zien 
en zal dat ook in de toekomst blijven doen. De bijeenkomst na afloop van het symposium op de ‘Knobbel’ biedt de 
deelnemers de gelegenheid de onderlinge banden aan te halen; zo wordt het nuttige met het aangename verenigd.

vuursteun symposium 
tijdens jaardag artillerie 2012

het (voorlopige) prograMMa Ziet er als volgt uit:

De uitnodigingen voor het symposium zijn eind oktober ver-
stuurd waarin u wordt gevraagd een opgave van deelname voor 
1 december 2011 te doen. Begin december zullen alle deelne-
mers een programma boekje ontvangen, waarin u de details, 
tijdstippen en locaties van die dag zult vinden.

U allen weet dat vuursteun in het algemeen maar zeker de artille-
rie in het bijzonder zich in onrustig vaarwater begeeft. De bezui-

nigingen dragen zorg voor een nieuwe organisatie waarin we de 
vuursteun weer de prominente rol willen geven zoals zij voor-
heen had en welke zeker aangetoond is gedurende de missie in 
Uruzgan.

De Jaardag Artillerie is het moment dat u als wapengenoot uw 
interesse in de toekomst van de vuursteun maar ook het wij-
gevoel binnen ons wapen weer kracht bij kunt zetten. 



Tijdens de ledenraad van 19 oktober is een aantal 
interessante onderwerpen aan de orde geweest die 
van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van 

de VOA.  Zonder op de details in te gaan, wil ik ze kort 
aan de orde stellen. In de eerste plaats werd door onze 
Webredacteur Robert Voûte een presentatie gehouden 
over het VOAWEB. Naast de algemene oriëntatie die hij 
gaf, slaagde hij erin duidelijk te maken welke mogeli-
jkheden de site biedt voor de VOA-afdelingen als het gaat 
om het bekendstellen van activiteiten en het intekenen 
daarvoor. Daarnaast schonk hij aandacht aan de function-
aliteit van het forum, een middel voor het uitwisselen van 
ideeën en meningen dat nog niet ten volle wordt gebruikt. 
Een intensiever gebruik ervan zal de website meer ver-
levendigen en de moeite waard maken. Zijn aanbod is 
vervolgpresentaties te verzorgen voor afdelingen om zo 
de leden meer vertrouwd te maken met de website. Al 
werkende met de website blijkt overigens dat hier en daar 
nog wat moet worden bijgespijkerd of aangepast. Onze 
webmaster is daar voortdurend mee bezig en stelt sug-
gesties bijzonder op prijs. Dus: laat u horen op de site! 
Een ander bespreek-punt betrof het idee van buddysup-
port zoals dat ook op het forum van deze site is geplaatst. 
Het ging om een eerste gedachtewisseling en het bezien 
van de consequenties. Het idee haakt in op de verwachte 
grotere uitstroom van artillerieofficieren als gevolg van de 
herstructureringen en zoekt mogelijkheden om dienst-
verlaters te ondersteunen door gebruik te maken van de 
netwerken van de leden binnen en buiten Defensie. Uit 
de discussie bleek dat er steun is voor het initiatief, maar 
werd ook duidelijk dat er nogal wat vragen openstaan. Zo 
is een vraag of de VOA zijn eventuele ondersteuning op dit 
gebied moet beperken tot alleen leden, of alle artillerieof-
ficieren of dat zij zelfs alle artilleriemilitairen in de gelege-

nheid moet stellen ervan te profiteren. Ook de niet-leden 
verdienen immers onze aandacht. Bovendien zal moeten 
worden gekeken hoe een dergelijk initiatief zich verhoudt 
tot soortgelijke initiatieven of formele bemiddelingstrajec-
ten. Wat dat betreft moet gelden dat het VOA-initiatief een  
aanvulling zou kunnen zijn op bestaande bemiddelingre-
gelingen. Hoe dan ook, het is de moeite waard de vragen 
te beantwoorden en het initiatief verder uit te werken. Een 
discussie die aanzienlijk eenvoudiger verliep, betrof de 
volgende statutenwijziging. Een wijziging was wederom 
noodzakelijk geworden nadat reeds in de vorige Leden-
raad overeenstemming was bereikt over het idee cadetten 
der artillerie van het begin af aan gewoon lid te laten zijn 
en niet eerst aspirant lid. Een dergelijke wijziging van het 
lidmaatschap past in een zich vernieuwende VOA en sluit 
aan bij een volwassen benadering  van de cadetten die 
net zo belangrijk zijn voor de Vereniging als andere leden. 
En niet onbelangrijk: ook de cadetten zelf stellen deze 
wijziging op prijs. Teksttechnisch was dit een eenvoudige 
wijziging en doordat er reeds eerder was ingestemd met 
het voorstel kon de ledenraad er snel mee instemmen. 
Volgend jaar zal op de Algemene Ledenvergadering het 
voorstel in stemming worden gebracht. Waarschijnlijk zal 
een volgende wijziging nodig zijn om de functiebenaming 
van een aantal bestuursleden aan te passen, in samen-
hang met de nog lopende discussie over het oprichten 
van VOA-afdelingen voor actief dienende officieren die zijn 
afronding nadert. In voorkomend geval zal die wijziging 
ook volgend jaar op de ALV in stemming kunnen worden 
gebracht. Tenslotte meld ik u dat de ALV van 2013 zal 
worden georganiseerd door de afdeling Oldebroek, waar-
bij de organisatoren zullen bezien hoe zij tevens de nodige 
aandacht kunnen schenken aan het 65-jarig bestaan van 
onze Vereniging. 

verenigingsnieuws

EEn tErugblik op
dE lEdEnraad

tekst /// bgen b.d. a.M. rosengarten, voorZitter voa
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vooraankondiging 
algeMene ledenvergadering 

voa 11 Mei 2012
Enkele Algemene Ledenvergade-
ringen geleden zag men het aan-
komen dat de Afdeling Utrecht en 
Noord-Holland op de reservebank 
aan de beurt kwam om namens 
het VOA - bestuur de organisatie 
van de Algemene Ledenvergade-
ring 2012 ter hand te nemen. 

Aanvankelijk stond een bijeenkomst in een van de forten tussen 
Utrecht en Amsterdam voor de geest en vervolgens kwam Soes-
terberg in beeld met bezoeken aan de historische verzamelingen 
van Technische Dienst en Intendance. Daartoe werden verken-
nende bezoeken uitgevoerd, maar kwam er geen tevredenheid 
over deze ideeën. Het ontspannend verblijven in de kazernes 
is de jaren sterk veranderd en bovendien stond bij de Afdeling 
Utrecht en Noord-Holland iets vernieuwends voor ogen. Met in 
achtneming van ervaringen uit het verleden en de wil om gegeven 
de bezuinigingen bij defensie, enige soberheid in de aanpak te 
verwerken groeide de opzet geleidelijk naar het volgende model. 
Voor de locatie van samenkomst werd gekozen voor het ‘Dieren-
Park Amersfoort’. Omdat de accommodatie alleszins toereikend 
is gebleken gaat de Afdeling Utrecht en Noord-Holland deze uit-
daging aan. Wellicht leidt het er toe dat de deelnemers na afloop 
besluiten om de Keistad en het DierenPark wat verderop in de tijd 
nog eens met een bezoek te verblijden. 

Op 11 mei 2012 zal de Algemene Ledenvergadering van de 
VOA worden gehouden in restaurant ‘De Olifant’ tegenover de 
Japanse Tuin in ‘DierenPark Amersfoort’, Barchman Wuytier-
slaan 224, 3819 AC Amersfoort. Tel. 033-4227100. 

Voor treinreizigers is de locatie te bereiken vanaf het busstation 
Amersfoort met lijn 70 richting Soest. Wandelaars moeten reke-
nen met een looptijd van ca. 20 minuten. Voor automobilisten is 
het Dierenpark met speciale officiële verkeersborden vanaf de 
A1 en de A28 aangegeven Parkeerruimte is bij het DierenPark 
ruimschoots aanwezig. U ontvangt bij het inleveren van de par-
keerkaart een GRATIS uitrijkaart. 

Na de ontvangst/registratie vanaf 13.00 tot 13.45 en een kop koffie 
start de Algemene Ledenvergadering om 14.00 uur. Na afloop en 
een korte onderbreking volgt een lezing over een nog nader te 
bepalen onderwerp door een nog nader te bepalen spreker. 

Voorafgaande aan het diner zal door het Reünie Orkest Artillerie 
o.l.v. kapelmeester Henk van ’t Veer een marsenconcert worden 
verzorgd. Tijdens de pauze wordt 
een groepsfoto gemaakt. De bij-
eenkomst zal worden afgesloten 
met een diner, dat zal beginnen om 
ca. 18.00 uur. Voor busvervoer naar 
het NS-station Amersfoort geldt 
dezelfde procedure als bij aan-
komst in Amersfoort. 

Een gedetailleerd programma, de aanmeldingsprocedure en de 
oproep van het bestuur met de agenda voor de Algemene Leden-
vergadering volgen bij de officiële uitnodiging in het eerste Sinte 
Barbara nummer van 2012. Zie ook de website www.voaweb.nl of 
indien dat niet lukt www.verenigingofficierenartillerie.nl  

Afdeling Utrecht en Noord-Holland
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PERSONALIA

BEvORdERd tOt:

Kolonel	 	 	 E.N.W.	Hoogland	(art)
	 	 	 R.	Been	(art)

Luitenant-kolonel		 C.J.P.	Brouns	(art)
	 	 	 G.J.T.	Jelsma	(art)
	 	 	 J.C.M.	Kuijpers	(lua)

Majoor	 	 	 A.W.C.	Biemans	(art)
	 	 	 A.	Bulk	(art)

Kapitein		 	 H.C.	Schoonewille	(art)
	 	 	 J.	de	Jong	(art)
	 	 	 W.J.	Jansen	(lua)
	 	 	 H.K.B.	Oosterhof	(lua)
	 	 	 M.	Huizinga	(art)

Eerste-luitenant	 	 R.T.R.	Sanderink	(lua)
	 	 	 M.P.J.	Jansen	(lua)
	 	 	 T.B.	van	den	Berg	(lua)
	 	 	 K.	Schieven	(lua)
	 	 	 L.T.A.	de	Man	(art)
	 	 	 H.H.	de	Graaf	(art)

Tweede-luitenant	 	 B.	van	Oorsouw	(art)
	 	 	 B.	Biezeman	(art)
	 	 	 J.A.W.	Dieben	(art)
	 	 	 J.	Holman	(lua)
	 	 	 T.J.	van	Santen	de	Hoog	(art)
	 	 	 S.W.J.	van	Lierop	(art)

dE ActIEvE dIENSt vERLAtEN:

Luitenant-kolonel		 P.J.G.	van	de	Haar	(art)
	 	 	 H.P.	van	Zijp	(art)
	 	 	 J.A.	Klomp	(lua)
	 	 	 C.R.	Abels	(art

Majoor	 	 	 W.G.	Palstra	(lua)
	 	 	 P.L.D.	Peizel	(art)

Eerste-luitenant	 	 J.	Van	den	Berg	(art)
	 	 	 F.H.L.	van	Lawick	van	Pabst	(Lua)
	 	 	 N.M.H.	Geraedts	(lua)

NIEuwE LEdEN

Elnt	H.D.G.	Bosch,	Hattem
aangemeld	door	kap	b.d.	C.J.	Gommers

Elnt	T.	de	Groot,	Gouda,

Elnt	Tj.G.S	Reitsma,	Zeist

Maj	b.d.	M.A.	Spruijt,	49733	Haren	Emmeln	in	Duitsland
aangemeld	door	lkol	b.d.	J.	Koster

Vdg	I.T.	Metsemakers	in	opleiding	bij	de	Lua	in	de	PeeL,	
Utrecht,	IT.Metsemakers@mindef.nl

De volgende officieren in opleiding als volwaardig lid
aangemeld door bgen b.d. A.M. Rosengarten en
kap b.d. C. J. Gommers:

Cadet-soldaat	3	R.A.	de	Bruin,	Tolkamer
Cadet-soldaat	3	Y.	Van	Eekelen,	Roosendaal

Cad-sergeant	W.T.	Harrewijn,	Dronten
Cadet-soldaat	3	M.A.M	de	Jonge,	Halsteren
Cadet-sergeant	J.S.	Joosten,	Woudrichem
Cadet-kanonnier	1	R.K.	Kuipers,	Heerenveen
Cadet-korporaal	L.M.P.	Meijer,	Hardenberg
Cadet-sergeant	H.	Van	de	Minkelis,	Breda
Cadet-korporaal	S.K.	Nijland,	Oentsjerk
Cadet-soldaat	3	R.G.L.	Nolte,	Langeveen
Cadet-korporaal	K.M.L.	Norbart,	´s	Gravenhage
Cadet-korporaal	K.N.	van	Oeffelen,	Hillegom
Cadet-korporaal	M.F.H.	van	den	Reek,	Helmond
Cadet-sergeant	K.	Voogd,	Hengelo

ALS BEguNStIgER:

Hr	W.F.	de	Kovel,	Voorburg
aangemeld	door	maj	b.d.	A	den	Breejen
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OvERLEdEN

Elnt	(R)	b.d.	ir	F.S.	de	Wolf	in	december	2010	te	Eemnes

Kap	b.d.	H.	Ploegsma,	80	jaar,	op	17	mei	2011	te	Nuenen

Maj	(R)	b.d.	prof	ir	Marcus	Antonie	Willem	Scheffelaar,	82	jaar,	op	13	juli	2011	te	Breda
Officier	in	de	Orde	van	Oranje	Nassau.

Kap	(R)	b.d.	Jan	Smit,	84	jaar,	op	16	augustus	2011	te	Helmond
Ridder	inde	Orde	van	Oranje	Nassau

Mevr	J.	de	Groot-Veenstra	op	21	augustus	2011	te	Breda	

verenigingsnieuws
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80 (+) jARIgEN

03	nov	 RANG Lkol	b.d.	/	NAAM	P.J.	van	de	Haar		 85	jaar
	 van	Diggelenweg	11	8271	ZA	IJSSELMUIDEN	/	NL
	 TEL 038-331	72	31/	REG NR	261103000

07-nov	 RANG Lkol	b.d.	/	NAAM	A.W.	Tresling		 96	jaar
	 Oude	Bennekomseweg	23	6717	LM	EDE	Gld	/	NL
	 TEL 031-863 22 78/	REG NR	151107007

08-nov	 RANG Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	J.	Everaert		 82	jaar
	 Copernicusstraat	296	2561	XH	'S-GRAVENHAGE	/	NL
	 TEL 070-8876466	/	0611088234/	REG NR	291108144

12-nov	 RANG Lkol	b.d.	/	NAAM	E.H.Th.	Ten	Berge		 80	jaar
	 Sperwerlaan	54	2261	CX	LEIDSCHENDAM	Gld	/	NL
	 TEL 070-301	04	80	/	REG NR	311112020

13-nov	 RANG	Kap	(R)	b.d.	Ing.	/	NAAM	Jac.P.	Vrolijk		 85	jaar
	 Stevinstraat	29	D	2587	EA	'S-GRAVENHAGE	/	NL
	 TEL 070-351	45	59 /	REG NR	261113112

15-nov	 RANG	Lkol	(R)	b.d.	/	NAAM	A.	van	Putten		 84	jaar
	 Wisseven	4	1902	AH	CASTRICUM	/	NL
	 TEL 025-165 33 19 /	REG NR	271115143

16-nov	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	R.	Leijenaar		 83	jaar
	 Cypressenlaan	8	B-3080	TERVUREN	/	BELGIE
	 TEL 322- 767 40 44 /	REG NR	281116000

18-nov	 RANG	Kap	b.d.	/	NAAM	R.	Winkel		 81	jaar
	 Amselweg	5	D-49751	SPAHNHARRENSTÄTTE	/BRD
	 REG NR	301118003

19-nov	 RANG	Maj	b.d.	/	NAAM	A.	Eger		 81	jaar
	 Adr.van	Bergenstraat	6	4811	ST	BREDA	/	NL
	 TEL 076-521	77	01 /	REG NR	301119026

20-nov	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	J.M.	Bijleveld		 92	jaar
	 Utrechtseweg	162	6812	AK	ARNHEM	/	NL
	 TEL 026-351	04	38 /	REG NR	191120016

20-nov	 RANG	Kap	b.d.	/	NAAM	C.	de	Voogd	v.d.Straten	 81	jaar
	 Het	Landeweerd	19	7451	VB	HOLTEN	/	NL
	 TEL 054-836	50	27 /	REG NR	301120112

21-nov	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	J.H.	Buitenhuis	 89	jaar
	 Schijfstraat	92	4847	SN	TETERINGEN	/	NL
	 TEL 076-571 37 31 /	REG NR	221121000

22-nov	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	E.B.	van	den	Biggelaar	 85	jaar
	 Potgieterlaan	7	1401	AS	BUSSUM	/	NL
	 TEL 0035-691	20	56 /	REG NR	221121000

22-nov	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	H.W.	Hiddema	 83	jaar
	 Grootslag	71	3991	RB	HOUTEN	/	NL
	 TEL 030-254	55	18 /	REG NR	281122420

25-nov	 RANG	Genmj	b.d.	/	NAAM	W.J.	Poot	 83	jaar
	 't	Hazeveld	71	3862	XA	NIJKERK	/	NL
	 TEL 033-245	86	45 /	REG NR	301125083

01-dec	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	A.J.W.	Rommes	 94	jaar
	 Rubenslaan	1	Flat	F1	3723	BM	BILTHOVEN	/	NL
	 TEL	030-693	99	54 /	REG NR	171201006

Theo begon zijn militaire loopbaan als oorlogsvrijwilliger en vertrok 3 december 1945 voor de oplei-
ding naar Engeland. Na terugkeer in Nederland werd deze voortgezet op de inmiddels heropgerichte 
SR0A te Breda, hetgeen resulteerde in de benoeming tot kornet in april 1947. Hierna volgde hij de 
zogenoemde Zwarte Cursus, de opleiding tot beroepsofficier van mei 1947 tot mei 1948 in 0ldebroek. 
Vervolgens ging hij naar de Technische Staf om deel te nemen aan een speciale radarcursus, waarna 
hij geplaatst werd op de Luchtdoelartillerieschool in Ede.

Idzegahuizum, 15 oktober 1922            † utrecht, 24 november 2010

De	benoeming	tot	beroepsofficier	vond	plaats	bij	KB	9	van	
2	april	1949.	M.i.v.	1	oktober	1954	ging	hij	studeren	aan	de	
TH	 te	Delft,	 verwierf	6	 juli	 1959	het	brevet	Hogere	Techni-
sche	 Vorming	 en	 werd	 in	 november	 1959	 geplaatst	 bij	 de	
Technische	 Staf.Theo	 vervulde	 diverse	 functies	 o.a.	 Hoofd	
Projectbureau	Mech.	Lua	en	was	tenslotte	vanaf	1	 februari	
1975	Hoofd		MVA	5.

Hij	verliet	de	militaire	dienst	met	FLO	op	1	november	 I977.	
Na	 een	 goedgeslaagde	 hartoperatie	 moest	 hij	 het	 de	 laat-
ste	jaren	kalmer	aandoen	en	zichzelf	ontzien.	Het	weerhield	

hem	overigens	niet	jaarlijks	enkele	weken	in	Zwitserland	door	
te	brengen.De	 laatste	maal	nog	 in	oktober	2010.	De	VOA-
bijeenkomsten	van	de	afdeling	Utrecht	kon	hij	helaas	maar	
weinig	bezoeken.

Een	intelligent	en	serieus	collega	met	gevoel	voor	humor	en	
een	groot	rechtvaardigheidsgevoel	is	niet	meer.	In	cremato-
rium	Den	en	Rust	te	Bilthoven	heeft	op	29	november	2010	de	
crematie	in	besloten	kring	plaatsgevonden.	Hij	ruste	in	vrede.

Jan de Koning / Jan van Alphen

˜ IN MEMORIAM ˜

IR. t. (thEO) BOERSMA
Kolonel	b.d.	van	de	Technische	Staf

0fficier	in	de	Orde	van	Oranje	Nassau	met	de	Zwaarden
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80 (+) jARIgEN
02-dec	 RANG	Lkol	(R)	b.d.	/	NAAM	Tj.A.	Reitsma	 95	jaar
	 A.Schefferstraat	23	2597	VN	'S-GRAVENHAGE	/	NL
	 TEL 070-328	10	73 /	REG NR	161202007

04-dec	 RANG	Maj	b.d.	/	NAAM	H.T.	André	 81	jaar
	 Elzenoord	26	8172	AZ	VAASSEN	/	NL
	 TEL 057-856	09	37 /	REG NR	301204005

05-dec	 RANG	Maj	b.d.	/	NAAM	F.H.	Beem	 89	jaar
	 Laan	van	Berendrecht	172	2352	VM	LEIDERDORP	/	NL
	 TEL 071-589	55	31 /	REG NR	301204005

06	dec	 RANG Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	S.	de	Boer		 86	jaar
	 Molenwijck	133	5175	WE	LOON	OP	ZAND	/	NL
	 TEL 041-653	26	21	/	REG NR	251206015

06	dec	 RANG Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	B.R.	Bramer	 80	jaar
	 Da	Costalaan	6	1401	BH	BUSSUM	/	NL
	 TEL 035-691	86	66	/	REG NR	311206019

06	dec	 RANG Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	dr.	G.	de	Roos	 80	jaar
	 Damweg	1	7156	LH	BELTRUM	/	NL
	 TEL 054-448	15	40	/	REG NR	311206309

10	dec	 RANG Lkol	b.d.	/	NAAM	J.	de	Koning	 88	jaar
	 Gildeland	20	8162	XL	EPE	/	NL
	 TEL 057-862	18	43	/	REG NR	231210013

11	dec	 RANG kol	b.d.	/	NAAM	B.J.	de	Vries	 86	jaar
	 Zandingsweg	6	6731	BJ	OTTERLO	/	NL
	 TEL 031-859	16	29	/	REG NR	251211085

12	dec	 RANG kap	(R)	b.d.	/	NAAM	B.P.	Hofstede	 90	jaar
	 Park	Boswijk	464	3941	AH	DOORN	/	NL
	 TEL 034-351	94	64	/	REG NR	211212003

12	dec	 RANG Maj	b.d.	/	NAAM	P.	Flohil	 84	jaar
	 Mevr.v.d.Meijstraat	20	A	6243	AP	GEULLE	/	NL
	 TEL 043-364	90	78	/	REG NR	271212183

14	dec	 RANG Kap	b.d.	/	NAAM	W.	Bot	 80	jaar
	 Bernhardstraat	68	1741	CW	SCHAGEN	/	NL
	 REG NR	311214018

15	dec	 RANG Kol	b.d.	/	NAAM	M.G.E.M.	Smals	 81	jaar
	 Gen.v.Swietenlaan	22	7316	BB	APELDOORN	/	NL
	 TEL 055-522	00	10	/	REG NR	301215190

16	dec	 RANG Maj	b.d.	/	NAAM	J.	Driesse	 80	jaar
	 Lincolnplein	11	3255	XG	OUDE-TONGE	/	NL
	 TEL 018-764	14	54	/	REG NR	311216073

17	dec	 RANG Genm b.d.	inf	/	NAAM	M.	de	Jong	 87	jaar
	 Zutphensestraatweg	8	6881	WR	VELP	GLD	/	NL				
	 TEL 026-361	45	44	/	REG NR	241217020

17	dec	 RANG Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	J.D.	van	der	Velde	 86	jaar
	 Wjitteringswei	31	8495	JK	ALDEBOARN	/	NL
	 TEL 056-662	16	98	/	REG NR	251217098

21	dec	 RANG Kol	b.d.	/	NAAM	D.	Meijer	 84	jaar
	 Beethovenlaan	307	6865	DS	DOORWERTH	/	NL
	 TEL 026-333	56	83	/	REG NR	271221197

21	dec	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	mr.	C.M.S.A.	van	Oeveren	 84	jaar
	 Moeflonlaan	30	B-3090	OVERIJSE	/	BELGIE
	 TEL 32	26	87	56	07	/	REG NR	271221238

25	dec	 RANG Lkol	b.d.	/	NAAM	K.G.	Enters	 80	jaar
	 Baron	van	Lyndenstraat	34	8081	VC	ELBURG	/	NL
	 TEL 052-568	19	91	/	REG NR	311225091

26	dec	 RANG Lkol	b.d.	/	NAAM	mr.	Baron	P.L.	d'Aulnis	de	Bourouill	 93	jaar
	 Jan	Muschlaan	71	2597	TR	'S-GRAVENHAGE	/	NL
	 TEL 070-326	83	37	/	REG NR	181226015

30	dec	 RANG Elnt	vlieger	b.d.	/	NAAM	ir.	H.	Forbes	 87	jaar
	 Wildhoeflaan	38	2566	RW	'S-GRAVENHAGE	/	NL
	 TEL 070-368	93	07	/	REG NR	241230487

30	dec	 RANG Lkol	b.d.	/	NAAM	C.	Bos	 86	jaar
	 Princentuin	123	4813	CZ	BREDA	/	NL
	 TEL 076-513	94	10	/	REG NR	251230207

30	dec	 RANG Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	H.	Nekkers	 82	jaar
	 Toernooistraat	4	1442	VN	PURMEREND	/	NL
	 TEL 029-942	47	02 /	REG NR	2913170

01	jan	 RANG Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	A.	Pilon	 95	jaar
	 Eperveste	4	8161	AA	EPE	/	NL
	 TEL 057-861	24	94 /	REG NR	170101003

05	jan	 RANG Bgen	b.d.	KMAR	/	NAAM	drs.	A.D.	Vriezen	 85	jaar
	 Zwolseweg	457	7345	AG	WENUM/WIESEL	/	NL
	 TEL 055-312	12	59 /	REG NR	270105021

07	jan	 RANG Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	ir.	G.J.	van	der	Vlies	 84	jaar
	 Hargplein	176	3121	VG	SCHIEDAM	/	NL
	 TEL 010-470	59	20 /	REG NR	280107547

08	jan	 RANG Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	drs.	A.	de	Thouars	 88	jaar
	 Port	Broclede	12	Scheendijk	3621	VP	BREUKELE	/	NL
	 TEL 034-625	23	76 /	REG NR	240108005

10	jan	 RANG Kol	(R)	tit	b.d.	/	NAAM	M.M.	Bakker	 87	jaar
	 Waterbospark	124	2231	JZ	RIJNSBUR	/	NL
	 TEL 071-403	00	60 /	REG NR	250110013

11	jan	 RANG Lkol	(R)	tit	b.d.	/	NAAM	drs.	W.	Venker	 84	jaar
	 De	Brandt	4	7722	PE	DALFSEN	/	NL
	 TEL 052-942	72	02 /	REG NR	280111395

12	jan	 RANG Lkol	b.d.	/	NAAM	ir.	J.	Kooijman	 89	jaar
	 St.Jorisstraat	20	5091	SE	O-W	MIDDELBEER	/	NL
	 TEL 013-514	12	06 /	REG NR	230121011

12	jan	 RANG Kap	b.d.	/	NAAM	H.	Ploegsma	 81	jaar
	 Sien	de	Grootstraat	4	5671	DD	NUENEN	/	NL
	 TEL 040-283	34	73	/	REG NR	310112290

13	jan	 RANG Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	Ir.	R.	Luten	 88	jaar
	 Alteveerselaan	30	6881	AW	VELP	/	NL
	 TEL 026-363	45	90 /	REG NR	240113011

13	jan	 RANG Maj	(R)	b.d.	/	NAAM	mr.	H.J.A.	Verhoeven	 84	jaar
	 Waalbandijk	87	6669	MD	DODEWAARD	/	NL
	 TEL 048-841	22	07 /	REG NR	280113006

13	jan	 RANG Lkol	(R)	b.d.	/	NAAM	D.T.J.	Verhaaren	 80	jaar
	 Kauppatori	1	B24	57130	SAVONLINNA	/	FIN
	 TEL +35-8408116706 /	REG NR	320113389

17	jan	 RANG Lkol	b.d.	/	NAAM	J.P.	Zwartelé	 92	jaar
	 Cartier	van	Disselstraat	20	4835	KD	BREDA	/	NL
	 TEL 076-565	17	98 /	REG NR	200117006

17	jan	 RANG Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	D.	Oosterveld	 86	jaar
	 Zarken	19	1141	BK	MONNICKENDAM	/	NL
	 TEL 029-965	15	90 /	REG NR	260117151

18	jan	 RANG Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	J.M.	Turlings	 81	jaar
	 Gelrestraat	22D	6101	EW	ECHT	/	NL
	 TEL 047-548	60	25 /	REG NR	310118000

21	jan	 RANG Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	mr.	W.A.	Wagtendonk	 88	jaar
	 Zandhuisweg	69	8077	TC	HULSHORST	/	NL
	 TEL 034-145	29	83 /	REG NR	240121000

25	jan	 RANG	Bgen	b.d.	/	NAAM	L.	Hendriks	 86	jaar
	 Jachtlaan	126	A	7313	ED	APELDOORN	/	NL
	 TEL 055-355	21	34 /	REG NR	260125000

25	jan	 RANG Maj	b.d.	/	NAAM	P.J.	Zoetmulder	 82	jaar
	 Kranenburghweg	6	2581	XZ	'S-GRAVENHAGE	/	NL
	 TEL 070-354	31	29  /	REG NR	300125247

27	jan	 RANG Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	J.A.	Free	 87	jaar
	 Richterpad	43	5554	BJ	VALKENSWAARD	/	NL
	 TEL 040-201 67 33 /	REG NR	250127052

27	jan	 RANG Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	C.J.J.	Scheffers	 87	jaar
	 "Parkflat	""De	Statenhoed""12"	7391	GV	TWELLO	/	NL
	 TEL 057-127	56	80 /	REG NR	250127052

28	jan	 RANG Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	W.	Roelofs	 87	jaar
	 Bosmanslaan	61	7091	VX	DINXPERLO	/	NL
	 TEL 031-565	48	25 /	REG NR	250128104

29	jan	 RANG Kap	b.d.	/	NAAM	L.	Sikkema	 82	jaar
	 Mergelstraat	33	8084	CT	'T	HARDE	/	NL
	 TEL 052-565	19	14	/	REG NR	300129044

verenigingsnieuws
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Cadetten Wapenvereniging ‘De Artillerist’
Vz: CS K. Voogd
Secr: CS K. Cuijpers
Penm: CS M.F.H. van den Reek
1e lid: CS R. Quivooi
Lid kort model: Csld L.M.P. Meijer
Adviseur: maj T. Bijlsma
Cadet-sergeant K. (Koen) Voogd
E-mail: k.voogd@nlda.nl

Correspondent voor België
J.B. Al, maj (R) b.d., deelnemer ledenraad
Adres: Kempenweg 2, bus 1
B-3680 Maaseik (België)
Tel/fax: 003 - 289 50 47 49
E-mail: jean.b.al@belgacom.net
Bank: 000 – 1611102 - 29

Fryslân
Vz: R. Steensma, kap (R) b.d.
Secr: A.B. Kooistra, lkol (R) b.d.
Penm: als boven
Lid: H.J. van Ek, maj b.d., lid ledenraad
Secr: Kattebos 85
8446 CP Heerenveen
Tel: 051 - 362 7472
E-mail: a.b.kooistra@xs4all.nl

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

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

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

Secr: Drs. G. M. de Jong, maj. (R) b.d., 
Email: jong@gijs-riadejong.nl
Penm: Drs. W. Venker R.A., wvenker@hetnet.nl,
INGbank 769 70 51
Lid: J. P. Jasperse, lkol
Lid: vacant

Rotterdam
Vz: ir R.P. Peters, lkol (R), lid ledenraad
Secr: Tijdelijk als boven
Tel: 010 - 529 01 12
Email: 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: 0655 - 100 783
E-mail: frans.peerdeman@gmail.com

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

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

Zuid-West
Vz: B.H.Th. Mooren, kap (R) b.d., lid ledenraad
Secr: J. Brethouwer, maj b.d.
Penm: drs R.P.M. van Mechelen, lkol (R) b.d. 
Lid tvs vice vz: R.J. Krale, maj b.d.
Secr: Kruisberg 69
4871 BK Etten-Leur
Tel: 076 - 503 37 99
E-mail: joh.brethouwer@planet.nl
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Gelderland	 13	januari	538e	Bijeenkomst			 Bodega	Chez	Armand,	Koningstraat	87/88,	Arnhem	

’s-Gravenhage		 Donderdag	12	januari	 Nieuwjaarsbijeenkomst,	gebouw	147	Frederikkazerne
	 vanaf	17:00	uur

Oldebroek	 5	januari	vanaf	16:00	uur	 Afdelingsbijeenkomst,	Officierscantine	LbO

Noord	 18	januari	vanaf	16:00	uur	 Nieuwjaarsborrel	met	partners,	Restaurant	van	Veen,	Assen	(Witten)

Rotterdam	 5	januari	 Locatie	en	programma	nader	te	bepalen

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

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

jANuARI  2012

Gelderland		 10	februari	539e	Bijeenkomst		 Bodega	Chez	Armand,	Koningstraat	87/88,	Arnhem

’s-Gravenhage		 Donderdag	16	februari		 Bijeenkomst	met	VOC	regio	‘s-Gravenhage,
	 vanaf	17:00	uur	 gebouw	147	Frederikkazerne	

Oldebroek		 2	februari	vanaf	16:00	uur		 Afdelingsbijeenkomst,	Officierscantine	LbO

Rotterdam		 2	februari		 Locatie	en	programma	nader	te	bepalen

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

Zuid-Oost	(N)	 13	februari	vanaf	17:30	uur	 De	Blauwe	Lotus,	Limburglaan	20,	Eindhoven

Utrecht	en	Noord-Holland		 3	februari		 Benedenbar	Van	der	Valk,	Biltsche	Hoek,	De	Bilt	

fEBRuARI  2012

Gelderland	 2	december		 Barbaradiner,	Hummelo	(Gouden	karper)

Gelderland		 9	december	537e	Bijeenkomst		 Bodega	Chez	Armand,	Koningstraat	87/88,	Arnhem	

’s-Gravenhage		 1	december	vanaf	17:00	uur		 Barbaraviering	samen	met	afdeling	Rotterdam,
	 	 Bernhardzaal	Prinses	Juliana	Kazerne	

’s-Gravenhage		 15	december	vanaf	17:00	uur	 Eindejaars-bijeenkomst,	gebouw	211	Prins	Alexanderkazerne

Oldebroek	 1	december			 Barbaraviering

Noord	 2	december	vanaf	17:30	uur	 Barbaraviering,	Restaurant	van	Veen,	Assen	(Witten)

Rotterdam	 Zie	´s-Gravenhage	 Zie	´s-Gravenhage

Twente	 3	december	vanaf	16:30	uur	 Rest.	Langenbaaergh	in	Laren	(Gld)

Utrecht	en	Noord-Holland	 2	december	vanaf	18:00	uur	 Barbaraviering	zonder	dames,	benedenbar	Van	der	Valk,
	 	 Biltsche	Hoek,	De	Bildt

Zuid-Oost	(N)	 12	december	vanaf	17:30	uur	 De	Blauwe	Lotus,	Limburglaan	20,	Eindhoven.

Zuid-Oost	(Z)	 19	december	aanvang	18:00	uur	 De	Chinese	Muur,	Prins	Mauritslaan	191,	Neerbeek.

Zuid-West	 2	december	 Barbaraviering	met	diner,	Korenmolen	De	Hoop,	Bavel

dEcEMBER 2011

Overzicht Afdelingsbijeenkomsten

Zie ook voor update www.voaweb.nl



Sinte Barbara, deze legendarische figuur, die in 
de derde eeuw na Christus leefde, tijdens 
de regering van Maximianus, de co-keizer 

van de  beruchte Christenvervolger Diocletianus, 
en waarover vanaf de vroege middeleeuwen en 
in hoofdzaak in de vijftiende eeuw, twaalfhonder 
jaar later dus, verhalen zijn verteld en opgeschre-
ven. Verhalen, die in uiterste consequentie alle-
maal op fictie zouden kunnen berusten, reden 
waarom Sinte Barbara in 1969 door de Katho-
lieke kerk van diens Heiligenkalender is afge-
haald, maar die door hun inhoud en functie zeer 
de moeite waard blijken te zijn.

En	wat	staat	er	dan	in	die	middeleeuwse	verhalen	over	Sinte	Bar-
bara?	Ik	ben	in	de	universitaire	omgeving	op	zoek	gegaan	naar	arti-
kelen	over	onze	Barbara.	En	omdat	er	over	haar	aardse	leven	niets	
betrouwbaars	is	te	vinden,	heb	ik	mijn	aandacht	gewijd	aan	Barbara	
als	heilige	en	aan	haar	betekenis	als	zodanig.	Via	de	digitale	biblio-
grafie	Nederlandse	geschiedenis	en	het	 repertorium	geschiedenis	
Nederland,	kwam	ik	tenslotte	terecht	in	de	faculteit	der	Godgeleerd-
heid	en	Godsdienstwetenschap	van	de	Rijksuniversiteit	Groningen.	
En	wel	bij	de	Universitair	docente	Geschiedenis	van	het	Christen-
dom	en	Genderstudies,	mevrouw	Dr.	Mathilde	van	Dijk,	die	aan	die	
faculteit	in	het	jaar	2000	promoveerde	tot	doctor	in	de	Godsdienst-
wetenschappen	op	een	proefschrift	dat	is	getiteld:	“Een	rij	van	spie-
gels”	“De	Heilige	Barbara	van	Nicomedia	als	voorbeeld	voor	vrou-
welijke	religieuzen.”

dE kORtE BESchRIjvINg vAN hEt 
BOEk, dIE OP dE AchtERkAft IS
AfgEdRukt, LuIdt ALS vOLgt:

“De legende van de Heilige Barbara verhaalt hoe zij door haar boze vader 
Dioscorus werd opgesloten in een toren. Hij hoopte zo te voorkomen 
dat ze hem zou verlaten om te trouwen. Toen ze zich vervolgens tot het 
christendom bekeerde, leverde hij haar uit aan de plaatselijke rechter. Die 
liet haar gruwelijk martelen en veroordeelde haar ter dood. Dergelijke 
heiligenlevens of Vitae golden van oudsher als zeer effectieve Vormings-
middelen voor religieuzen. Maar waarom? Veel van deze levensbeschrij-
vingen lijken weinig aanknopingspunten te bieden voor navolging. Hoe 
werkten heiligenlevens eigenlijk als vormingsmiddel? Wat konden religi-
euzen er uit leren? Om hier achter te komen heeft Mathilde van Dijk de 
levens onderzocht van de maagdelijke martelares Barbara van Nicome-
dia zoals die zijn opgetekend in de vijftiende-eeuwse vrouwenconven-
ten in de Nederlanden. Deze vitae zijn bestudeerd als onderdeel van de 
totale vormingspraktijk in de religieuze milieus waarin zij werden gebruikt. 
Heiligenlevens speelden hierin een hoofdrol”.

In	haar	proefschrift	beschrijft	Dr.	Van	Dijk	haar	studie	van	tientallen	
Vitae	van	Sinte	Barbara,	in	hoofdzaak	afkomstig	uit	negen	verschil-
lende	 kloosters,	 vrouwenconventen,	 uit	 de	 middeleeuwse	 Neder-
landen	en	door	religieuzen	geschreven.	Van	Dijk	koos	bij	haar	studie	
voor	Barbara	van	Nicomedia	omdat	Barbara	in	de	late	middeleeu-
wen	veruit	de	populairste	heilige	was	en	er	daarom	over	haar	leven	
relatief	veel	werd	geschreven.	Maar	we	moeten	ons	wèl	realiseren	
dat	de	meeste	Vitae	werden	nàgeschreven	van	andere,	oudere,	Vitae	
en	verder,	dat	ze	ook	werden	geschreven	met	het	oogmerk	om	te	
dienen	als	lesmateriaal	voor	de	geestelijke	vorming	van	religieuzen.	
En	omdat	ze	met	dat	speciale	doel	werden	geschreven	kan	het	best	
zijn	dat	de	vormende	waarde	van	deze	verhalen	groter	is	dan	hun	
historische	 waarde.	 In	 de	 vijftiende-eeuwse	 vrouwenmilieus,	 de	
periode	waarin	het	overgrote	deel	van	de	bestudeerde	vitae	werden	
geschreven,	was	Barbara,	na	Catharina	van	Alexandrië,	de	meest	
gekozen	patrones	voor	nieuwe	stichtingen.

Algemeen	wordt	aangenomen	dat	de	sterke	opkomst	van	deze	hei-
lige	is	te	danken	aan	haar	positie	als	patrones	van	de	zalige dood.	
Het	was	toen	rond	1400.	Als	zodanig	maakt	Barbara	deel	uit	van	een	
gezelschap	van	in	hoofdzaak	veertien	noodhelpers,	die	zich,	elk	op	
hun	eigen	terrein	bezig	hielden	met	het	oplossen	van	de	dagelijkse	
noden	van	het	menselijk	bestaan.	Barbara’s	patronaat	van	de zalige 
dood	hield	in,	dat	zij	bij	God	bemiddelde	voor	de	stervenden.	Haar	
mirakelen	zijn	buitengewoon	spectaculair.	Aanbidders	verongeluk-
ken	dodelijk,	worden	vermoord,	soms	zelfs	onthoofd	of	in	stukken	
gehakt	of	verbrand,	maar	blijven	dan	door	haar	toedoen	in	leven.	De	
dood	treedt	pas	in	nadat	de	laatste	sacramenten	zijn	toegediend.

het Sinte Barbara verhaal
Nieuws uit de Afdelingen

beschreven door joop jacobs
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Zonder	 die	 sacramenten	 te	 moeten	 sterven,	 een	 onzalige	 dood	
dus,	vormde	een	afschrikwekkend	vooruitzicht	voor	mensen	in	de	
middeleeuwen	omdat	dat	een	beletsel	vormde	om	in	de	hemel	te	
komen.	En	voor	massa’s	mensen	hebben	de	middeleeuwen	blijk-
baar	heel	erg	lang	geduurd.

Barbara’s	leven	toont	aan,	dat	zij	een	volgelinge	van	de	Verlosser	is	
en	tevens,	hoe	groot	de	kracht	van	de	Goddelijke	genade	is.	Wan-
neer	Hij	dat	wil	is	zelfs	een	heiden	in	staat	Hem	te	vinden.	Net	als	
Christus,	is	Barbara	bereid	te	lijden	en	te	sterven.	Haar	lijden	is	als	
het	lijden	van	Christus.		Zij	lijdt	voor	de	mensen	en	kan	hen	daardoor	
na	haar	dood	steunen	in	hun	weg	naar	de	eeuwigheid.	De	lijdensge-
schiedenis	van	Barbara	is	op	te	vatten	als	de		lijdensgeschiedenis	
van	Jezus,	in	het	klein…

Tenslotte	 over	 Barbara	 zelf:	Toen	 zij,	 15	 jaar	 oud,	 op	 4	 Dec.	 267	
door	Marcianus	wegens	aannemen	van	het	Christendom	tot	marte-
ling	en	dood	werd	veroordeeld	en	na	martelingen,	waarbij	o.a.	met	
stompe	messen	en	haken	haar	borsten	werden	afgesneden	en	haar	
wonden	met	gloeiende	ijzers	werden	bewerkt	en	waarbij	zij	bij	wijze	
van	ultieme	vernedering	naakt	aan	het	volk	werd	tentoongesteld	om	
tenslotte	boven	op	de	berg	door	haar	vader	eigenhandig	te	worden		
onthoofd,	sprak	zij	de	volgende	woorden	tot	haar	Heer:

“De wrede rechter heeft in zijn verdorvenheid mijn vlees laten afsnij-
den. Zij hebben hun handen aan mijn borsten geslagen en ze zijn 
verbleekt door mijn bloed. Waarlijk Heer, dit is veroorzaakt door mijn 
trouwe liefde aan U. Hierom doorsta ik het maar al te graag, opdat 
ik in Uw ogen mag gelden als man.”	Dit	zijn	passages	uit	een	artikel	
van	Mathilde	van	Dijk:	“Barbara’s	borsten	nader	beschouwd”	–	 ik	
had	het	niet	durven	schrijven	–	dat	stond	afgedrukt	in	“Het	zaad	der	
Middeleeuwen”,	Jaarboek	voor	vrouwengeschiedenis		No16;	1996.

Maar	daarmee	was	de	kous	niet	af	en,	artilleristen,	hoort	goed	toe	
want	in	de	volgende	passage,	die	handelt	over	de	wraak	van	God	op	
vader	Dioscorus,	ligt	Barbara’s	band	met	Uw	wapen	besloten	en	U	
kunt	er	tevens	uit	concluderen,	dat	de	Hemelse	legers	toen	reeds	over	
clustermunitie	beschikten	en	niet	schroomden	om	die	ook	te	gebrui-
ken.	Ik	citeer: “Soe heeft die onghenadige wrede coninc, haer vader, 
dat bloedige zweert in sijn sceide gesteken ende is met sinen heren 
ende dienres neder geclommen vanden berch der onthoefdinge, cleyn 
ende voer niet achtende dat hi mysdaen hadde. Mer hi ontginck der 
wraken niet van alsoe groter mysdaet. Want die Heer der heren, die 
gesproken heeft: “Geef mi die wrake ende ick salt gelden “, die heeft 
nedergeseynt een vuer vanden hemel, inden welken een grote schaer 
der duvelen quam met verveerliken donre ende blixim ende braken 
hem den hals ende als dat stof vander sonne hebben si hem verma-
len, also dat een assche van hem niet en bleef. Mer si vlogen totten 
helschen asschen, daer hi met ziel ende met lichaem te samen inden 
afgront van der hellen met dubbelre pinen ewelijc gepijnt sal werden.” 

EN vERdER IN dE MOdERNE tIjd:
2006	in	Den	Haag:	De	boormachine	voor	de	aan	te	leggen	Huber-
tustunnel	 staat	 klaar…	 pastoor	 Kurvers	 zegent	 de	 boormachine	
en	 plaatst	 het	 beeld	 van	 de	 heilige	 Barbara	 bij	 de	 tunnelingang	
ter	bescherming	van	de	tunnelbouwers,	die	er	niet	aan	denken	de	
tunnel	binnen	te	gaan	zou	er	dit	beeld	niet	staan.

Bij	 de	 recente	 bouw	 van	 de	 tunnel	 voor	 de	 Hoge-Snelheids-Lijn-
Zuid	van	Leiderdorp	naar	Hazerswoude,	groeten	iedere	dag	honder-
den	werkers,	ver	van	huis,	afkomstig	uit	Spanje,	Frankrijk,	Wallonië	
en	uit	Oost-Europse	landen	bij	het	binnengaan	in	die	achtenhalve	
kilometer	 lange	 tunnel	 met	 een	 diameter	 van	 veertieneneenhalve	
meter	het	beeld	van	hun	beschermheilige	dat	daar	in	een	kapelletje	
is	opgesteld.

tENSLOttE:
Ik	smeek	de	Heilige	Barbara	en	 ik	wens	ons	allen	toe,	dat	zij	ook	
ònze	reisgenoot	zal	willen	zijn	en	ook	over	òns	zal	willen	waken	op	
onze	reis	door	het	leven.	

het Sinte Barbara verhaal
Nieuws uit de Afdelingen

Foto gemaakt van Barbara tijdens vakantie in Griekenland, ingestuurd 
door ir. Jacques H.J. Res, lkol (R) b.d.
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Jaap Dekker met zijn Napoleon kanon

tEkSt /// jOS hEkkINg 

BEZOEk AAN hEt MuSEuM kORPS 
RIjdENdE ARtILLERIE OP hEt ASk 
De	zeer	slechte	weersverwachtingen	hangen	als	donkere	wolken	over	
ons	bezoek	aan	het	ASK.	Twee	deelnemers	bellen	op	om	te	vragen	
of	het	wel	verstandig	 is	het	bezoek	te	 laten	doorgaan.	Het	bezoek	
gaat	door!	en	om	12.00	uur	staan	wij	compleet	in	de	Officierscantine	
aan	een	drankje	bij	een	buitentemperatuur	van	33	graden,	hetgeen	
ook	 tot	uitdrukking	komt	 in	onze	 tenue’s,	 losse	hemden	met	korte	
mouwen.	De	uitstekend	verzorgde	lunch	is	een	aardig	begin	van	het	
museumbezoek,	een	initiatief	van	Marius	van	Pelt.	Tegen	enen	is	het	
zover.	We	verplaatsen	ons	per	auto,	die	we	voor	alle	zekerheid	bij	
voorkeur	onder	een	boom	zetten:	er	is	hagel	voorspeld,	naar	het	naar	
het	-	voor	ons	tenminste	–	“Niek”	Greterplein.	Het	museumgebouw	is	
daar	in	1891	neergezet	als	kerk,	doch	nooit	als	zodanig	gebruikt.	Dat	
kerk	zijn,	bleek	erg	belangrijk.	Het	gebouw	heeft	de	goede	hoogte,	
zodat	de	betimmeringen	en	de	kast	er	moeiteloos	een	plaats	konden	
vinden,	en	voldoet	ook	verder	aan	alle	voorwaarden	voor	een	goed	
museum.	Marius	houdt	in	de	“gehoorzaal”	een	aardige	inleiding	en	
blijft	verder	bijna	twee	uur	aan	het	woord.	We	zien	de	schilderijen,	de	
kast	aandeel	Koninklijk	Huis,	de	mooie	officierskamer,	de	uniformen,	
het	zilver	en	niet	te	vergeten	de	zeer	waardevolle	boeken	van	kapitein	
van	Es.	Deze	enthousiaste	 rijer/schrijver	mocht	op	kosten	 van	 zijn	
vrouw	5	delen	aan	de	geschiedenis	van	het	korps	wijden.	Na	deel	5	
kwam	er	nog	een	5	I,	5	II,	enz,	zodat	deel	5	ongeveer	¾	van	de	serie	
uitmaakt.	Marius	kent	alle	details	en	kan	er	boeiend	over	vertellen.	
Bij	 iedere	vraag	vindt	hij	een	“bruggetje”	naar	een	nog	 interessan-
ter	detail.	We	sluiten	af	met	een	kop	thee	in	de	zelfde	zaal	waar	we	
zijn	begonnen.	We	willen	nog	veel	meer	weten	over	de	toekomst	van	
het	museum,	de	depotruimte,	de	vuurmonden,	de	bibliotheek,	enz.	
Marius	weet	alle	antwoorden.	We	maken	het	niet	te	laat,	Nijmegen	is	
nog	een	heel	eind	met	de	te	verwachten	files.	Hartelijk	dank	Marius	
het	was	een	geweldig	geslaagd	bezoek.	‘s	Avonds	slaat	het	nood-
weer	hard	toe,	maar	dan	is	iedereen	al	lang	thuis.	

juLI-BIjEENkOMSt
Warm	 weer.	 Wij	 zitten	 als	 enigen	 binnen.	 Jaap	 Brüning	 biedt	 een	
borrel	 aan,	 hij	 stond	 in	 de	 wachtrij.	 Waarvoor	 vragen	 wij?	 Hij	 had	
die	borrel	vorige	maand	willen	aanbieden	en	 toen	wist	hij	het	nog,	
maar	nu	niet	meer,	ouderdom.	Wij	begripsvol,	“ook	wij	vergeten	wel	
een	wat,	op	je	gezondheid	Jaap”.	We	praten	nog	na	over	ons	zeer	
geslaagde	bezoek	aan	het	Gele	Rijders	Museum	in	Oldebroek	en	de	
voortreffelijke	gids	in	de	persoon	van	Marius	van	Pelt.	De	mededeling	
van	de	voorzitter	bestaat	uit	het	verzoek	een	kaart	te	tekenen	voor	

Bob	Rijsdijk	en	Henk	Reitsema,	helaas	voor	langere	tijd	aanwezig,	en	
verder	aandacht	voor	de	uitnodigingen	 in	Oldebroek:	demonstratie	
met	het	Hembrug-kanon	12L14	getrokken	door	een	Fordsontractor	
en	een	7-veld	getrokken	door	8!	paarden	op	woensdag	27	juli	19.00	
uur	en	ook	voor	de	monumentendag	2011	op	11	november.	Het	NAM	
bestaat	dan	50	jaar!	

Rien	de	Jong	vertelt	over	zijn	tijd	bij	de	Mariniers.	Zijn	detachement	
ging	 in	 1955	 terug	 van	 Nieuw	 Guinea	 naar	 Nederland	 en	 wel	 per	
vliegtuig.	De	commandant	maakt	de	 route	bekend:	Manilla,	Bang-
kok.	Calta	en	Koeweit.	Iedereen	enthousiast,	voornamelijk	vanwege	
de	 tussenstops,	 maar	 een	 denk	 na	 en	 vraagt	 de	 commandant	 de	
volgende	dag	waar	Calta	 ligt,	 “Ach	dat	 is	natuurlijk	Calcutta,	maar	
dat	kon	ik	niet	zeggen,	want	de	aalmoezenier	was	erbij”.	En	ook	het	
verhaal	 van	 de	 commandant	 die	 met	 een	 ondergeschikte	 aan	 de	
bar	staat	en	een	glas	jenever	leegdrinkt.	Waarop	die	ander	reageert	
“Dat	is	mijn	glas”.	“Oh	dan	is	dat	andere	van	mij”	waarop	dat	ook	in	
zijn	keelgat	glijdt.	Het	Zieleman	is	jarig	geweest	en	Thecla	gaat	weer	
rond.	Ap	vertelt	dat	hij	met	zijn	Canta	op	de	veteranendag	in	Wage-
ningen	is	geweest.	Hij	had	genoten:	hij	kon	moeiteloos	overal	komen	
via	stoep,	rijwielpad	en	andere	wegen,	iedereen	hield	rekening	met	
hem	en	steeds	stond	hij	vooraan.	Wat	vroeger	dan	gewoonlijk	gaan	
we	met	6	man	eten	in	Batavia.	Zeer	gelijkgezind	nemen	we	allemaal	
een	nasi	rames.	De	koffie	laten	we,	ondanks	aandringen	en	het	feit	
dat	deze	gratis	wordt	aangeboden,	zitten.

vERSLAgEN
AfdELINgSBIjEENkOMStEN

gELdERLANd
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SEPtEMBER-BIjEENkOMSt
De	aardbeving	van	gisteren	is	natuurlijk	een	van	de	onderwerpen	die	
op	tafel	komt,	4,5	op	de	schaal	van	Richter	is	natuurlijk	niet	niks.	Wij	
blijken	op	een	breuklijn	te	zitten	van	Gogh	naar	Roermond.	Rien	de	
Jong,	zijn	flat	is	twee	hoog	zag	de	televisie	heen	en	weer	gaan.	In	Nij-
megen	was	de	waarneming	het	rammelen	van	het	servies	in	de	kast.	
Toch	bijzonder	om	het	mee	te	maken.	Cees	Venemans	komt	binnen	
met	twee	postzegels.	Op	een	staat	Dora	het	enorme	Duitse	kanon	
uit	de	WO	II.	Jaap	Dekker	herkent	het	dadelijk	en	heeft	daar	een	heel	
verhaal	over.	De	andere	is	uit	Rusland	1993.	Ze	gaan	bij	de	verzame-
ling.	Jos	geeft	een	rondje.	Hij	heeft	zijn	gouden	bruiloft	mogen	vieren,	
en	dat	terwijl	hij	nog	zo	jong	is,	vindt	hij	zelf.

Voor	de	grap	vraagt	iemand	aan	Evert	de	Weerd	hoe	gaat	het	met	
je	nieuwe	boek?	En	ja	er	komt	meteen	een	heel	verhaal.	Hij	is	bezig	
met	de	Incredible	Patrol.	In	1944	blijkt	een	groep	Amerikanen	over	
de	Rijn	een	verkenningstocht	te	hebben	gemaakt	richting	Ede.	Met	
32	krijgsgevangen	Duitsers	en	zonder	verlies	van	personeel	komen	
zij	weer	terug	in	eigen	linies.	Een	verslag	van	die	tocht	blijkt	in	1945	
al	in	Life	te	zijn	verschenen.	Het	verhaal	is	hier	volkomen	onbekend.	
Wij	 kijken	 vol	 spanning	 uit	 naar	 Everts	 inmiddels	 8ste	 boek	 over	
die	 tocht.	De	discussie	gaat	over	de	wenselijkheid	 van	dames	 in	
b.v.	een	Probusclub.	Evert	kent	de	formule:	geen	lid,	geen	lid!	Jaap	
Dekker	is	nog	steeds	bezig	met	het	openingsfeest	van	de	Wagen-
ingse	haven	in	2012.	De	Genie	kan	geen	ponton	leveren,	bezuini-
gingen!	Hij	tracht	nu	met	particulieren	iets	te	regelen.	Evert	wijst	ons	
op	het	boek	De	Hongertocht	van	1911.	Het	gaat	over	een	patrouille	
in	Atjeh.	Te	koop	in	Bronbeek	voor	10.	Sinte	Barbara	zal	voor	ons	
op	2	december	in	Hummelo	worden	gehouden.	Wim	Groenendaal	
biedt	aan	het	Barbaraveverhaal	te	vertellen.	Over	de	datum	van	het	
diner	met	dames,	dat	we	willen	combineren	met	een	bezoek	aan	
het	(vernieuwde)	Airbornemuseum,	is	enige	onenigheid.	Jos	zal	een	
nieuwe	datum	voorstellen.	 (Het	wordt	dinsdag	25	oktober)	Na	de	
borrel	vertrekken	we	met	7	man	naar	Batavia.	Wat	gaan	we	doen	op	
14	oktober	onze	535e		bijeenkomst	?.	Onze	uitbater	Willem	viert	op	
die	dag	zijn	65e	verjaardag.	Er	komt	een	oorkonde.	Jos	stelt	voor	
AOW,	Aan	Onze	Willem.	Jaap	werkt	een	plan	uit.	Het	is	echt	zomers	
weer	als	we	naar	huis	gaan:	het	regent	maar	een	klein	beetje.

OktOBER-BIjEENkOMSt
Vier	wat	er	 te	 vieren	valt	 is	het	motto	van	onze	afdeling.	Ditmaal	
is	het	de	65ste	verjaardag	van	onze	uitbater	waarvan	Cees,	onze	
penningmeester,	de	regie	in	handen	heeft.	AOW,	Aan	Onze	Willem,	
speelt	door	mijn	hoofd	terwijl	we	rustig	wachten	tot	de	club	com-
pleet	 is.	 Óp	 de	 tafels	 prijken	 bierviltjes	 met	 ons	 logo	 en	 W.	 Wil-
lemsen	65	jaar,	een	zeer	geslaagde	coproductie	van	Cees	en	Jaap	
Dekker.	“Zijn	 jullie	er	allemaal?”	vraagt	Tecla	en	biedt	ons	namen	
haar	echtgenoot	een	verjaardagsborrel	aan.	Deze	komt	er	bij	zitten	
en	Cees	vangt	aan:	 “We	mogen	er	bij	 zijn,	wat	zeg	 ik,	we	zijn	er	
gewoon	bij,	want	het	is	onze	vaste	borrelavond”	Hij	heeft	een	aardig	
verhaal.	 “Een	 oorkonde	 zit	 er	 niet	 meer	 in	 en	 ook	 bevordering	 is	
uitgesloten.	Er	moet	dus	maar	gezongen	worden.	Het	enige	lied	dat	
de	zangers	kennen	in	het	Artillerielied.	Dát	moet	dus	maar	gezongen	
worden”.	Hij	legt	verder	waarom	het	het	lied	van	de	VELDartillerie	
moet	worden	en	deelt	zijn	versie	rond,	de	melodie	is	dus	bekend.	
Staande	zingen	wij:	Wie	heffen	daar	die	glazen	en	eten	het	buikje	
rond?	Wie	staan	daar	nou	te	blazen	op	de	ballen	in	de	mond?	Zij	zijn	
aan	het	converseren	je	ziet	de	vriendschapsband.	Het	zijn	heel	nette	
heren	’t	Is	VOA	GELDERLAND.	

Evert met zijn verhaal over de Amerikaanse patrouille

Uitbater Willem Willemsen 65 jaar 

Uitbater wordt uitbundig toegezongen

>
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Al	bijna	vijftig	jaren,	dat	staat	al	zólang	vast,	met	steeds	meer	grijze	
haren	zijn	wij	bij	hem	te	gast.	Met	Willem	als	gastheer	en	onvolpre-
zen	staf,	geeft	alles	onze	wens	weer:	baret,	pet	hoedje	af!	Hoera	dus	
voor	ons’	Willem,	die	vijfenzestig	is.	Zo’n	jarenlange	levensfilm	is	echt	
geen	kattenpis.	Wij	wensen	hem	lang	leven	ook	in	de	Bodega,	want	
dat	is	een	gegeven:	wij	blijven	hier,	basta!	Het	wordt	een	zeer	gezel-
lig	naspel.	De	uitbater	ontvangt	de	tekst	 in	een	fraaie	omslag.	Vele	
anekdotes	komen	op	 tafel.	Wim	vertelt	 van	 zijn	 eerste	ontmoeting	
met	 de	 VOA,	 dat	 was	 de	 tweede	 vrijdag	 van	 november	 1974,	 (de	
negende).	Zijn	vader	was	op	vakantie	en	Wim	voelde	zich	voor	de	
leeuwen	gegooid,	maar	het	viel	allemaal	mee.	Inmiddels	zijn	we	37	
jaar	verder	en	hebben	in	die	tijd	zo’n	kleine	7000	maal	onze	leden	bij	
hem	gastvrijheid	ondervonden.	Het	is	Jaap	Brüning	die	nu	een	borrel	
aanbiedt,	jarig,	maar	niet	vandaag.	Er	wordt	nog	gesproken	over	ons	
bezoek	aan	het	Airbornemuseum	en	het	Barbarafeest	in	Hummelo.	
Voor	het	 laatste	 rekenen	op	12	man	minstens.	Jos	zal	een	 laatste	
belronde	houden.	Als	Koos	Bijleveld	nog	een	laatste	borrel	heeft	aan-
geboden	is	het	tijd	om	wat	de	gaan	eten.	Met	vier	man	komen	wij	
tenslotte,	niet	onterecht,	bij	De	Gele	Rijder	terecht.	Het	was	een	zeer	
genoeglijke	avond.	Met	speciale	dank	aan	Cees	voor	zijn	dichtkunst.	

AIRBORNEMuSEuM, dINER dAMES 
De	slag	om	Arnhem	als	onderdeel	van	de	landing	van	6	juni	in	Nor-
mandië	en	de	opmars	naar	Berlijn,	staat	weer,	of	liever	nog	steeds,	
volop	in	de	belangstelling,	wat	ook	blijkt	uit	het	feit	dat	drie	musea,	
Venray,	Groesbeek	en	Oosterbeek,	gezamenlijk	een	groot	museum	
willen	gaan	opzetten	en	het	idee	om	de	opmars	verder	zichtbaar	te	
maken.	Reden	om	met	onze	afdeling	het	vernieuwde		Airbornemu-
seum	met	een	bezoek	te	vereren.	Tom	en	Henriette	Regtuijt	kopen	
geen	kaartje.	Een	van	hen	was	in	1979	de	100.000ste	bezoeker,	wat	
hen	voortaan	vrij	entree	oplevert.	“Daar	maken	wij	pas	na	mijn	pen-
sioen	gebruik	van.“	Door	een	zeer	moderne	aanbouw	rechts	van	het	
hoofdgebouw,	waar	nu	ook	de	ingang	is,	en	een	enorme	kelderruimte	
buiten	het	oorspronkelijke	gebouw	is	er	genoeg	ruimte	voor	een	zeer	
overzichtelijk	 verhaal	 van	de	Slag	om	Arnhem.	De	belevingsruimte	
in	de	kelder	roept	alle	beelden	van	vernieling	en	het	slagveldlawaai	
weer	op	zoals	ik	dat	zelf	in	september	1944	in	Oosterbeek	heb	mee-
gemaakt.	Tineke	(Hekking)	vertelt	hoe	een	Engelsman	op	zondag	24	
september	haar	moeder	met	vier	kinderen	uit	de	kelder	van	hun	huis	
op	de	Pieterbergseweg	34	heeft	gehaald	en	doorgestuurd	naar	een	

veiliger	plek;	het	huis	stond	in	de	perimeter,	op	ca	300	meter	van	Har-
tenstein.	De	airborne,	Johny	Watson,	seiner	bij	de	verbindingsdienst,	
inmiddels	88	jaar	oud,	leeft	nog,	woont	in	Australië	en	heeft	via	via	
dit	 jaar	 met	 Tineke	 contact	 opgenomen	 om	 te	 horen	 hoe	 het	 met	
dat	gezin	was	verlopen.	De	slag	blijkt	nog	steeds	levend.	Tegen	slui-
tingstijd	vertrekken	wij	naar	restaurant	Kleyn	Hartensteyn,	naast	het	
museum	gelegen.	We	hebben	een	zeer	gezellige	borrel	waarbij	ook	
degenen,	die	het	museum	al	vaker	hebben	gezien,	aanschuiven.	Het	
diner	is	in	een	wat	lager	liggend	souterrain.	Weer	allemaal	rond	één	
grote	tafel.	Het	4-gangen	diner	laat	niets	te	wensen	over.	De	gesprek-
ken,	waarbij	soms	de	hele	tafel	 is	betrokken,	zijn	zeer	geanimeerd.	
Cees,	onze	penningmeester,	zorgt	voor	de	financien.	Tegen	half	tien	
vertrekken	we	met	een	zeer	tevreden	gevoel	naar	huis.

tEkSt /// cAS ROBBE 

21 juLI - hARINgBIjEENkOMSt
Nadat	de	meeste	bezoekers	de	nodige	parkeer-	en	enkelen	van	hen	
ook	 nog	 privé	 bankaire	 problemen	 hadden	 opgelost,	 wachtte	 hen	
een	 vriendelijke	 ontvangst	 bij	 de	 receptie	 van	 het	 Muzee	 vanwaar	

Nel e.a. aan de borrel

Het bruine café van Muzee

’S gRAvENhAgE

Aangepast ArtillerieLied en bierviltje met logo
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ze	werden	doorverwezen	naar	iets	wat	we	gevoeglijk	een	bruin	café	
mogen	noemen.	Bij	een	bruin	café	hoort	stemming	en	die	was	er.	
Die	stemming	bleef,	zeker	toen	voorzitter	Willem	Loos	aan	een	ver-
slag	begon	van	een	kort	daarvoor	gehouden	bestuursvergadering.	
In	die	bestuursvergadering	was	onder	andere	gesproken	over	de	
nieuwe	statuten	van	de	VOA	waarin	naast	tal	van	andere	belangrijke	
onderwerpen	ook	de	bepaling	staat	dat	de	afdelingen	verondersteld	
worden	eenmaal	per	jaar	een	algemene	vergadering	te	houden	en	
daarvan	verslag	uit	te	brengen	aan	het	landelijk	bestuur.	De	reacties	
waren	talrijk	en	van	zodanige	aard	dat	het	maar	goed	is	dat	de	sta-
tuten	nog	niet	zijn	aangenomen	want	arme	secretaris	die	deze	reac-
ties	in	een	net	verslag	had	moeten	verwerken.	De	voorzitter	zag	als	
een	van	de	weinige	voordelen	van	zo’n	algemene	vergadering	dat	
middels	een	motie	van	afkeuring	het	bestuur	de	mogelijkheid	zou	
hebben	tot	een	eervolle	aftocht.	Vervolgens	riep	hij	de	leden	op	om	
hem	in	groten	getale	te	vergezellen	op	8	september	naar	de	jaar-
lijkse	bijeenkomst	bij	de	VOC	in	Pulchri	Studio.	Wegens	de	bezui-
nigingen	bij	Defensie	vrezen	de	Cavaleristen	dat	de	kennis	van	het	
berijden	van	Leopaarden	verloren	gaat	en	de	voorzitter	wil	daarom	
met	de	cavaleristen	de	kennis	van	het	berijden	van	gewone	paarden	
doornemen	want	dat	 is	 tenslotte	nog	 langer	geleden.	Hij	noemde	
enkele	afwezigen	bij	deze	bijeenkomst	op,	waaronder	Fons	Stomp	
die	zelfs	met	“zure	bommen”	niet	naar	de	haringbijeenkomst	is	te	
lokken	en	dat	zegt	toch	wat	over	de	oud-voorzitter	van	de	CVP.	Tot	
zijn	spijt	moest	hij	melden	dat	zijn	drankjeslijst	leeg	was	maar	daarin	
werd	meteen	voorzien	door	Frans	de	Haas	die	een	rondje	aanbood	
voor	–	nota	bene	–	zijn	75e	verjaardag.	

Frans	 klom	 op	 een	 stoel	 voor	 een	 korte	 toespraak	 waarin	 hij	 tot	
slot	een	bijzondere	bezoeker	noemde;	Ted	Meines.	Meteen	na	de	
toost	en	het	eerste	couplet	vroeg	Ted	Meines	het	woord	en	op	de	
van	hem	bekende	wijze	sprak	hij	de	aanwezigen	toe.	Zijn	speech	
had	als	hoofdpunten	de	veteranen	wat	velen	van	ons	–	al	of	niet	
officieel	als	zodanig	erkend	–	toch	zijn,	de	kameraadschap	en	het	
zelfrespect.	 Van	 dit	 laatste	 had	 Ted	 uit	 zijn	 Amerikaanse	 periode	
van	niemand	minder	dan	dominee	Martin	Luther	King	meegenomen	
de	spreuk	“be	yourself,	be	good”.	Inmiddels	was	Teun	van	der

Plas	binnen	gekomen	met	zijn	jaarlijkse	verrassing;	de	haring.	Dat	
betekende	dat	 er	gedurende	enige	 tijd	 alleen	aandacht	was	voor	
deze	 vis.	Verhalen	over	Katwijkse	haring	op	Scheveningse	grond	
moeten	we	maar	vergeten	want	ook	niet-ingewijden	weten	langza-
merhand	dat	de	Hollandse	Nieuwe	al	jarenlang	uit	noordelijke	wate-
ren	komt	zodat	naijver	geheel	overbodig	is.	Nadat	de	haring	alle	eer	
was	bewezen,	dat	wil	zeggen	dat	de	schalen	praktisch	leeg	waren,	
werden	de	aanwezigen	uitgenodigd	voor	de	maaltijd	en	zowaar	de	
soep	en	de	broodjes	gingen	er	best	nog	vlot	 in.	Het	kan	hebben	
gelegen	aan	de	charmante	bediening	of	aan	de	wijn	aan	tafel	maar	
laten	we	het	op	de	combinatie	van	beiden	houden.	Gelukkig	was	
donderdag	21	juli	een	van	de	weinige	ietwat	zomerse	dagen	van	de	
maand	zodat	we	de	koffie	zelfs	op	de	binnenplaats	van	het	Muzee	
konden	genieten.	

N.B. Gezien het bijzondere karakter van deze bijeenkomst 
is een aantal foto’s op de web site van de VOA geplaatst. 

18 AuguStuS - 
gEwONE BIjEENkOMSt 
Om	17.18	uur	kon	de	voorzitter	zijn	ongeduld	niet	langer	bedwingen	
en	 gebruikte	 hij	 zijn	 tirailleurfluit	 om	 aandacht	 voor	 zijn	 openings-
woord	 te	vragen.	Zijn	 trompetter	was	er	niet	en	pas	enkele	dagen	
later	hoorden	wij	dat	Boni	bij	een	van	zijn	talrijke	nevenactiviteiten,	
het	rondrossen	op	een	racefiets,	over	(zijn)	stuur	was	geraakt	en	bij	
het	neerkomen	zijn	rechterheup	had	gebroken.	Hij	heeft	de	deskun-
digheid	van	zijn	collega’s	bij	het	MCH	Westeinde	moeten	inroepen	
om	met	schroeven	alles	weer	op	zijn	plaats	te	krijgen	met	het	voor-
uitzicht	dat	“alles	sal	reg	kom”	in	de	meest	uitgebreide	zin	van	het	
woord.	Frans de Haas; zo groot en dan nog op een stoel klimmen 

De voorzitter had minstens één aandachtige luisteraar 

>
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Voorzitter	Willem	verwelkomde	inmiddels	een	andere	Willem,	name-
lijk	Willem	de	Kovel	die	op	proef	via	de	M.S.V.	De	Kanonnier	was	
binnen	gekomen	en	ons	zodoende	aan	een	nieuwe	begunstiger	en	
een	 lichte	 daling	 van	 de	 gemiddelde	 leeftijd	 hielp.	 Dat	 laatste	 kan	
geen	kwaad	want	de	eerste	jarige	was	niemand	minder	dan	“Ouwe	
Stomp”	zelf	(Fons	Stomp)	die	een	drankje	aanbood	ter	gelegenheid	
van	zijn	 tachtigste	verjaardag.	Bij	het	heffen	van	het	glas	sprak	de	
voorzitter	nog	wel	even	zijn	verbazing	uit	over	de	aanwezigheid	van	
een	rode	broek	want	bij	zijn	weten	geldt	het	voorgeschreven	tenue		
rode	broek	pas	 in	oktober	bij	 zijn	 eigen	 verjaardag.	De	 toost	 voor	
Fons	was	er	overigens	niet	minder	hartelijk	om.	Het	tweede	drankje,	
dat	 voor	de	81e	verjaardag	van	Willem	van	der	Linden	kwam	een	
beetje	 in	 het	 gedrang	 want	 een	 bezorgd	 kijkende	 Tony	 Viskil	 had	
gezien	hoe	de	dampende	schalen	al	stonden	te	wachten	en	vreesde	
afkoeling	daarvan.	Het	was	daarom	de	generaal	zelf	die	een	spoed-
stellingname	commandeerde.	

De	toekenning	van	rondjes	in	de	maand	augustus	is	steeds	enigs-
zins	subjectief.	Het	is	namelijk	zo	dat	enkele	SROA	jaargenoten	van	
de	voorzitter	 in	die	maand	jarig	zijn	en	daarom	steevast	het	recht	
tot	aanbieden	van	een	rondje	krijgen	toebedeeld.	Zo	kwam	de	wijn	
aan	tafel	deze	keer	van	Fred	Stork	die	ook	zo’n	jaargenoot	is.	We	
treurden	niet,	zongen	er	vrolijk	op	los	en	toostten	Fred	toe.	

Aan	 tafel	 ontspon	zich	een	discussie	naar	aanleiding	van	de	Hil-
lense	 herindeling	 van	 het	 Wapen.	 Mortieren	 120mm	 zouden	 met	
zijn	vieren	net	zo	effectief	zijn	als	een	oude	afdeling	25ponder.	Dat	
werd	zondermeer	al	in	twijfel	getrokken	maar	waarover	geen	twijfel	
bestond	was	de	dracht	zodat	de	conclusie	duidelijk	was:	“Mortie-
ren	moeten	niet	proberen	artillerie	te	spelen.”	En	op	onze	Pantser-
houwitser	2000-NL	staat	helemaal	geen	maat	dus	houdt	elke	ver-
gelijking	op!	Voor	een	enkeling	eindigde	de	bijeenkomst	met	een	
teleurstelling.	Max	van	Leeuwen	trof	in	de	garderobe	van	alles	aan	
behalve	zijn	regenjas.	In	de	dagen	na	de	bijeenkomst	is	daarom	een	
e-mail	wisseling	gestart	om	die	jas	weer	terug	te	vinden	want	zeg	
nou	zelf;	in	ons	land	kun	je	niet	zonder.

gEZAMENLIjkE LuNch vOc/vOA 
Donderdag	 8	 september	 was	 het	 bij	 de	 jaarlijkse	 VOC/VOA	 lunch	
in	 Pulchri	 Studio	 duidelijk	 dat	 de	 leden	 van	 de	 Vereniging	 Officie-
ren	Cavalerie	 (VOC)	 in	de	meerderheid	waren	 ten	opzichte	van	de	
leden	van	de	Vereniging	Officieren	Artillerie	 (VOA).Van	de	39	deel-
nemers	werden	21	VOC	leden	geteld.	Na	de	borrel	werd	de	warme	
lunch	 genuttigd	 in	 de	 fraaie	 Louis	 Quinze	 zaal.	 De	 VOC	 voorzitter	
Axel	Rosendahl	Huber	bracht	de	historische	achtergrond	van	deze	
lunch	 in	 herinnering	 (variërend	 tussen	 73	 en	 75	 maal).	 Ook	 VOA	
voorzitter	Willem	Loos	stipte	de	historie	aan,	vroeger:”één	leger,één	
vijand,	geen	oorlog”,	momenteel:	“geen	leger,	geen	vijand,	maar	wel	
oorlog’’.	Uiteraard	werd	zijn	bijdrage	door	de	aanwezige	artilleristen	
afgesloten	met	het	eerste	couplet	van	het	Artillerielied,	het	VOC	lied	
“Huzaren	 van	 Boreel”werd	 dit	 jaar	 niet	 gezongen.	 Deze	 jaarlijkse	
VOC/VOA	lunch	blijft	ongetwijfeld	tot	de	tradities	behoren.

tEkSt /// PIEt ANtONISSEN

SEPtEMBER-BIjEENkOMSt
Wij	 hebben	 ons	 gerealiseerd	 dat	 door	 de	 nieuwe	 verschijningsfre-
quentie	van	ons	lijfblad	de	actualiteit	wat	in	de	verdrukking	komt	en	
onze	teksten	van	een	wat	meer	beschouwende	aard	zullen	moeten	
zijn.	Rebels	als	we	zijn,	maken	we	daar	onmiddellijk	inbreuk	op	met	
de	mededeling:	“De	jas	van	Max	is	terug	!”	Max	is	Max	van	Leeuwen	
en	de	jas	 is	zijn	regenjas.	Aan	het	einde	van	de	augustustekst	kon	
de	lezer	kennis	nemen	van	het	feit	dat	de	jas	door	een	kennelijk	wat	
verstrooid	iemand	per	ongeluk	was	meegenomen	en	dat	Max	in	zijn	

Aan de troggenOok achter zijn rug werd naar de voorzitter geluisterd

Jarige “ouwe” Stomp op de rug gezien links vooraan, jarige Wim van der 
Linde op de achtergrond aan voorlopig nog lege tafels
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blote	colbert	was	komen	te	staan.	Nu	was	de	jas	nog	dezelfde	avond	
terug	gebracht	maar	omdat	Max	niet	door	de	telefoonbarrière	van	het	
Frederik/Alexander	complex	kon	breken,	bleef	hij	daarvan	onwetend	
en	moest	hij	jasloos	op	vakantie.	

Over	vakantie	gesproken;	voorzitter	Willem	Loos	constateerde	in	zijn	
openingswoord	dat	een	aantal	vaste	deelnemers	kennelijk	de	Neder-
landse	zomer	was	ontvlucht	maar	dat	hij	daartegenover	enkele	bij-
zondere	deelnemers	kon	begroeten.	Otto	Bekius	was	weer	over	uit	
Canada	voor	zijn	jaarlijkse	bezoek	en	gelukkig	had	hij	de	bijeenkomst	
van	 de	 afdeling	 Den	 Haag	 in	 zijn	 agenda	 opgenomen.	 De	 tweede	
bijzondere	deelnemer	zou	eigenlijk	niet	bijzonder	zijn	geweest	ware	
het	niet	dat	het	Boni	Rietveld	was,	compleet	met	krukken	wegens	de	
breuk	van	zijn	rechterheup.	Nu	was	hij	wel	bijzonder	want	ten	eerste	
uitte	hij	zijn	vreugde	in	een	fantasierijk	welkomstsignaal,	ten	tweede	
had	hij	een	doos	met	“zijn”	cd’s	bij	en	ten	derde	had	hij	als	chauffeur	
zijn	Marijke	bij.	Nu	was	het	volgens	de	voorzitter	niet	gebruikelijk	dat	
chauffeurs	onze	bijeenkomsten	bijwonen	maar	als	 je	de	vrouw	van	
Boni	bent,	je	hulpbehoevende	echtgenoot	bij	ons	brengt	en	boven-
dien	ook	nog	de	verkoop	van	de	cd’s	regelt,	dienen	de	gebruiken	te	
worden	 aangepast.	 In	 het	 welkomstsignaal	 was	 gelukkig	 ook	 “der	
Kommandeur	ruft”	verwerkt	zodat	Willem	een	stortvloed	van	mede-
delingen	over	ons	kon	uitstorten.	Een	belangrijke	was	het	plaatsen	
van	naam	en	goede	wensen	op	een	kaart	 voor	 Janco	Dijkstra	die	
ietwat	 in	het	ongerede	was	geraakt.	Een	 tweede	 interessante	was	
een	verslag	van	de	bijeenkomst	met	de	VOC	in	Pulchri	waar	de	twee	
Bereden	Wapens	elkaar	hadden	moeten	troosten	over	het	wederom	
halveren	van	hun	sterkte.	Willem	had	daarom	willen	voordragen	over	
terugkeren	 naar	 de	 paarden	 maar	 had	 dat	 maar	 nagelaten,	 mede	
omdat	hij	VS2525	was	vergeten	mee	te	nemen	om	uit	te	citeren.	

Toen	Boni	daarna	het	woord	kreeg	bleek	hij	naast	een	geniaal	trom-
pettist	 ook	 een	 goed	 spreker	 te	 zijn.	 Hij	 vertelde	 hoe	 hij	 als	 com-
mando/arts	door	zijn	vader	Kees	was	meegetroond	naar	de	VOA	en	
zich	in	ons	gezelschap	meteen	had	thuis	gevoeld,	zo	thuis	gevoeld	
dat	hij	na	het	overlijden	van	zijn	vader	had	besloten	om	ons	trouw	te	
blijven.	De	verbinding	VOA,	 trompet	en	sfeer	hadden	 in	zekere	zin	
zelfs	mee	aan	de	basis	gestaan	van	de	cd	die	hij	 van	harte	wilde	
aanbevelen	vooral	omdat	de	batige	opbrengst	naar	een	zeer	goed	
doel	gaat.*	Kortom,	alle	reden	voor	Boni	om	ons	een	drankje	aan	te	
bieden.	

Een	belangrijk	onderwerp	tijdens	de	informele	gesprekken	bleek	het	
lot	van	enkele	Haagse	kazernes	te	betreffen.	Terwijl	tegenwoordig	de	
eerste	de	beste	hoop	oude	stenen	 tot	monument	wordt	verklaard,	
dreigen	nu	enkele	echte	monumenten	plus	een	nog	zeer	 jonge	uit-
stekend	voor	zijn	doel	geschikte	kazerne	te	verdwijnen.	Als	je	dan	de	
plannen	ziet	van	het	gedrocht	dat	het	Internationale	Hof	met	ook	nog	
eens	vernieling	van	een	stuk	duinlandschap,	in	plaats	van	onze	mooie	
ouwe	trouwe	Alex	wil	neerzetten,	begrijp	 je	deze	wereld	niet	meer.	
We	hebben	ons	dus	maar	op	de	soep	en	de	blauwe	hap	gestort	met	
een	extra	lik	sambal	om	de	nare	smaak	weg	te	werken.	Ook	hebben	
we	onszelf	op	een	glas	wijn	getrakteerd	en	ons	daarbij	met	het	zingen	
van	het	eerste	couplet	beloond.	Voor	diegenen	die	daarna	nog	pro-
blemen	hadden	met	de	smaak,	was	er	–	weliswaar	op	eigen	kosten	
–	nog	cognac	of	calvados	uit	een	keurig	voorverwarmd	glas.	Ja,	bij	
Defensie	 weten	 ze	 nog	
best	hoe	het	moet	als	ze	
de	kans	maar	krijgen	!	
*De	 CD	 “Muziek	 met	
Passie“	bevat	28	stukken,	
23	voor	 trompet	en	orgel	
en	5	solo	voor	orgel	door	
Boni	 Rietveld	 en	 Jaap	
Stork.	 Niet	 alleen	 van-
wege	 de	 kwaliteit	 maar	
mede	 omdat	 het	 een	
niet	 commercieel	 project	
betreft,	 durven	 wij	 de	 cd	
hier	 onder	 de	 aandacht	
brengen.

tEkSt /// cAS ROBBE

PRINSjESdAg 2011 
Hoe	verrassend	zal	Prinsjesdag	2012	worden	?	Nog	steeds	Koningin	
Beatrix	 in	de	Gouden	Koets	?	Of	verzinnen	enkele	 labiele,	publici-
teitsgeile	politici	weer	 iets	anders	?	Nog	steeds	de	Saluutbatterij	?	
Volgens	Lkol	Paul	Hoefsloot	misschien	ook	hier	een	 reorganisatie.	
Een	ingewikkeld	relaas	dat	mij	niet	geheel	duidelijk	werd,	toch	had	
ik	maar	één	biertje	op.	Wij	zijn	benieuwd.	De	opkomst	bij	de	nabij	
gelegen	poffertjeskraam	was	groot.	Ik	ontmoette	buiten	onze	vaste	
VOA-leden	ook	o.a.	de	dames	Grothausen	en	Stomp,	Ted	Meines,	
Otto	Bekius	en	bovendien	een	in	getal	toenemend	aantal	cavalerieof-
ficieren.	Maar	ook	werden	enkele	trouwe	bezoekers	gemist.	Voor	een	
ieder	hierbij	alvast	de	uitnodiging	om	dinsdag	18	september	2012	te	
verzamelen	vanaf	12.00	uur	bij	de	poffertjeskraam	op	het	Malieveld.	

tEkSt ///  PIEt ANtONISSEN

AuBAdE vOOR tEd MEINES  
Eigenlijk	moet	in	de	kop	staan	Leidschendam/Voorburg	want	in	het	
Leidschendamse	deel	van	deze	combigemeente	woont	lgen	art	b.d.	
T.	 Meines,	 behalve	 als	 Ted	 Meines	 gerenommeerd	 artillerist	 ook	
bekend	is	als	voorvechter	voor	de	Nederlandse	veteranen	met	onder	
andere	als	resultaat	van	die	inspanningen	stichter	en	eerste	voorzitter	
van	het	Veteranenplatform.	Op	25	september	werd	hij	90	jaar	en	op	
die	dag	werd	hij	verrast	met	een	aubade	door	niets	minder	dan	

Nieuws uit de Afdelingen /// verslagen

Boni- het eerste couplet zonder krukken maar wel met Marijke als 
steuntje naast hem 

Muziek met Passie [Omslag CD]

>



64 /// Sinte Barbara

Nieuws uit de Afdelingen /// verslagen

Koninklijke	Militaire	Kapel	
Johan	 Willem	 Friso.	 Het	
spijtige	 was	 dat	 deze	
verrassing	 voor	 Ted	 ook	
een	 verrassing	 voor	 ons	
was	want	anders	zouden	
zeker	 veel	 artilleristen	
naar	de	wijk	Veurse	Hout	
zijn	 getogen	 om	 door	
hun	 aanwezigheid	 bij	 te	
dragen	 aan	 het	 feestelijk	
van	deze	dag.	Daarom	op	
dit	moment	en	vanaf	deze	
plaats;	Ted	van	harte	!

tEkSt /// hARRy vOORBIj

BARBEQuE vAN AfdELINg NOORd 
OP 24 SEPtEMBER 2011 
De	jaarlijkse	(traditie	geworden)	afdelings	barbeque	werd	gehouden	
bij	Chris	en	Marlolein	van	Malkenhorst.	Erg	opvallend	was	het	op	tijd	
zijn	van	Chris,	bij	aankomst	leek	het	net	of	hij	zijn	traditie	ook	bij	hem	
thuis	wilde	handhaven,	 gelukkig	bleek	hij	 aanwezig	 en	een	 laatste	
hand	te	leggen	aan	de	voorbereidingen.	Marjoleine	moest	nog	even	
werken	en	kwam	dus	iets	later.	Enkele	bezoekers	hadden	wat	moeite	
met	hun	TOM	TOM,	ze	geloofden	het	apparaat	niet	 -groot	gewor-
den	 met	 route	 tijd	 tabellen-	 en	 konden	 dus	 het	 prachtig	 gelegen	
huize	van	Malkenhorst	(bij	een	tennisbaan,	erg	rustig	en	een	snelle	
fietsverbinding	naar	het	centrum)	in	eerste	instantie	niet	vinden.	Het	
weer	 werkte	 prima	 mee,	 de	 eerste	 zaterdag	 dit	 jaar	 dat	 het	 mooi	
weer	was	 (geregeld	door	Bert	Alberga).	De	barbeque,	een	modern	
apparaat	dus	geen	rookwolken	en	gewapper,	stond	reeds	voorver-
warmd	te	wachten.	Chris	zelf	legde	bij	aanvang	uit	dat	zelfredzaam-
heid	 een	 grote	 deugd	 zou	 zijn,	 alhoewel	 hij	 Bert	 voorzag	 van	 een	
aller	schattigst	schortje,	waarna	deze	het	vlees	en	de	vis	voor	con-
sumptie	gereed	maakte.	De	catering	bleek	bij	Chris	en	Marjoleine	in	
zeer	goede	handen	en	een	ieder	liet	het	zich	tijdens	de	geanimeerde	
gesprekken	goed	smaken.	

Als	 toetje	serveerde	Chris	een	verhitte	banaan	gekoeld	door	Sam-
buco	en	ijs	met	slagroom	een	parima	vinding.	Tijdens	de	koffie	(Irish)	

verwoordde	 voorzitter	 Dick	 namens	 allen	 onze	 dank	 voor	 de	 zeer	
geslaagde	barbeque.	Gelukkig	bleef	de	 fam.	Boele	 in	hun	camper	
overnachten,	 zodat	 de	 enorme	 afwas	 en	 opruimwerkzaamheden	
gedeeld	konden	worden.	Hierna	nam	een	ieder	uitkijkend	naar	vol-
gend	jaar	afscheid.

tEkSt /// gIjS dE jONg

AuguStuS-BIjEENkOMSt 
De	zomer	op	de	Veluwe	was	niet	lang,	niet	mooi	en	niet	droog.	Wat	
leuk	en	goed	was,	moesten	we	zelf	verzinnen	en	plannen.	En	mensen	
met	zoveel	ervaring	moeten	dat	kunnen.	Het	meest	in	het	oog	sprin-
gend	 was	 de	 demonstratie	 met	 de	 7-veld	 op	 woensdagavond	 27	
juli.	 Weliswaar	 niet	 door	 de	 afdeling	 georganiseerd,	 maar	 zonder	
enkele	uiterst	actieve	leden	zou	dit	niet	zo	geweldig	zijn	geweest.	In	
de	demo	werden	we,	op	een	speciale	zonnige	avond,	meegenomen	
in	het	 verleden	waarin	artilleristen	nog	echt	moesten	zwoegen	om	
hun	maten	voorin	te	ondersteunen.	Tegelijk	was	dit	een	mooie	gele-
genheid	voor	onze	leden	om	elkaar	eens	extra	te	ontmoeten	en	van	
elkaar	te	horen	hoe	het	vroeger	was,	hoe	het	eigenlijk	had	gemoeten	
en	welke	belangrijke	 rol	zij	daarin	hadden	gespeeld,	was	het	maar	
door	er	over	 te	 lezen	en	verhalen	te	horen	van	artilleristen	die	nog	
ouder	waren.	Na	afloop	was	er	gelegenheid	om	in	het	museum,	bij	
het	genot	van	een	drankje	nog	wat	na	te	kaarten.	Gretig	werd	hiervan	

Geanimeerde gesprekken
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Historische demonstratie met 7-veldBert in volle actie

Aubade voor Ted [Scan uit lokaal midweek 
blad Het Krantje] Met excuses voor de 
kwaliteit maar gezien de waarde hier toch 
weergegeven  
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gebruik	gemaakt.	In	augustus	togen	we	naar	ons	vaste	etablissement	
in	Epe.	Wederom	een	zonnige	dag	die	in	het	geheugen	blijft	beklijven.	
Reden	ook	om	op	het	 terras	 te	praten	over	de	mooie	zomers	van	
vroeger	en	wat	je	moet	doen	als	je	een	lekkende	dakgoot	hebt.	Het	
beste	is	die	te	laten	repareren.	Dat	kost	de	minste	moeite.	Aan	tafel	
was	ruimschoots	gelegenheid	om	te	verhalen	over	verre	reizen.	Eén	
onzer	wist	te	vertelen	over	zijn	reizen	naar	het	Midden	Oosten	waar	
hij	zowel	in	Turkije	als	in	Israël	opgravingen	had	gedaan.	Hij	had	bij-
zondere	scherven	uit	beide	landen	kunnen	meenemen	en	na	zwaar	
ploeterwerk	 in	Nederland	kunnen	ontcijferen.	De	vondst	bleek	een	
verrassende	en	nieuwe	blik	te	werpen	over	het	onstaan	van	de	aarde	
en	met	name	de	wederwaardigheden	in	het	aards	paradijs.	Ook	de	
conclusie	van	deze	ontdekking	was	bijzonder,	want	door	het	eten	van	
één	appel,	werken	wij	ons	nu	te	sappel.	En	daarom	is	het	dat	ik	(de	
verteller)	beweer:	snoep	verstandig,	eet	een	peer.

tEkSt /// gIEL MASSy

juLI-BIjEENkOMSt 
Het	absolute	hoogtepunt	van	onze	avond	in	de	Zingende	Zeeleeuw	
op	donderdag	7	 juli	 jl.	was	een	voordracht	door	Jaap	Boiten	over	
zijn	diensttijd	bij	de	Gele	Rijders.	Ik	zal	daar	zo	dadelijk	verslag	van	
doen,	 maar	 eerst	 even	 enkele	 huishoudelijke	 zaken.	 Behalve	 onze	
vaste	kern	was	ook	Pieter	van	Hoorn	weer	in	ons	midden.	Dat	doet	
mij	als	scribent	altijd	bijzonder	deugd,	omdat	Pieter	mij	nooit	 in	de	
steek	laat	als	ik	hem	om	enkele	treffende	woorden	vraag	voor	in	ons	
blad.	Deze	keer	kwam	hij	op	mijn	verzoek	om	een	kernachtig	motto	
van	maximaal	vier	woorden	zonder	aarzelen	met	de	kreet:”Duizend	
bommen	en	granaten!”	Waar	 vind	 je	 zoiets	nog!?	Zo’n	allure!	Den	
Haag	was	weer	trouw	vertegenwoordigd	door	Fons	Stomp	en	Fred	
Stork,	Herman	Visscher	nam	het	op	voor	de	Zuid-Hollandse	eilanden	
en	Max	Raaff	was	deze	keer	eens	niet	onderweg	op	een	of	andere	
cruise	en	dronk	een	borrel	mee.	

Ik	heb	u	al	eens	eerder	konde	gedaan	van	onze	onovertreffelijke	gast-
vrouwe	 Carolina,	 die	 ons	 altijd	 het	 leukste	 clubje	 heeft	 gevonden,	
en	die	wegens	het	zware	tijdrooster	een	andere	baan	heeft	moeten	
aanvaarden.	Welnu,	zij	was	die	avond	wel	aanwezig,	terwijl	ze	geen	
dienst	had,	speciaal	om	afscheid	te	nemen	van	‘haar’	VOA-clubje!!	
We	 waren	 allemaal	 zeer	 vereerd	 en	 ook	 zeer	 getroffen	 door	 deze	

geste.	 Zoiets	 is	 kostbaar!	 We	 hebben	 spontaan	 uit	 volle	 borst	 het	
Artillerielied	voor	haar	gezongen.	En	uiteraard	ook	het	vierde	couplet!!	
Zij	kon	dat	zeer	waarderen.	Het	ware	mooie	momenten.	Ook	Manu	
liet	zich	wederom	niet	onbetuigd!	Het	lijkt	wel	of	hij	steeds	welspre-
kender	wordt	naar	mate	de	 jaren	vorderen.	Hij	 hield	 zoals	elk	 jaar	
wederom	een	vurig	betoog	over	de	 jaarlijkse	herdenking	op	26	 juli	
in	 Bronbeek	 van	 onze	 Indië-gangers,	 maar	 uiteraard	 voornamelijk	
zijn	geliefde	KNIL.	Hij	had	ons	daar	graag	allemaal	bij	gezien.	Hans	
Raven	en	ik	hebben	toegezegd	ook	dit	jaar	weer	van	de	partij	te	zijn.	
Maar	ik	kan	het	ook	u	aanraden!	De	rijstmaaltijd	in	de	Kumpulan	van	
Bronbeek	is	echt	voortreffelijk!	Misschien	iets	voor	volgend	jaar?	Er	
staat	me	ook	ergens	bij	dat	ik	een	geanimeerd	gesprek	heb	gehad	
met	Fons	over	het	her-calibreren	van	hulzen.	De	kern	van	het	verhaal	
ben	ik	even	kwijt,	maar	ik	heb	wel	onthouden	dat	die	hulzen	alsmaar	

dunner	werden!	We	hebben	er	maar	een	glas	wijn	op	gedronken!
Dan	nu	het	verhaal	van	Jaap!	Waar	ging	het	over?	Jaap	heeft	gediend	
bij	de	gele	Rijders,	het	Korps!	Ik	weet	niet	of	ik	dat	als	objectief	scri-
bent	mag	zeggen,	maar	ik	ken	dat	gevoel	ook.	Nu	houdt	het	Korps	
elk	jaar	een	Korpsdiner,	op	de	zaterdag	die	het	dichtst	gelegen	is	bij	
de	datum	van	oprichting,	 namelijk	 22	 februari...	 Van	het	 jaar	 1793	
wel	 te	 verstaan!	Nog	even	 ter	 verduidelijking,	het	Korps	 is	precies	
10	dagen	ouder	dan	de	“Royal	Horse	Artillerie”	van	de	Britten!	Als	
ik	daar	aan	toevoeg	dat	het	Korps	in	1831	ook	nog	van	de	Belgen	
heeft	gewonnen,	begrijpt	u	een	beetje,	waarom	Jaap	zo	trots	zijn	ver-
haal	presenteerde!	Welnu,	elk	 jaar	 tijdens	het	Korpsdiner	wordt	de	
oudste	Rijder	gevraagd	een	anekdote	te	vertellen	over	zijn	diensttijd	
bij	de	Gele	Rijders.	Nu	raakt	het	Korps	een	beetje	heen	door	haar	
echte	veteranen,	 zodat	nu	ook	de	wat	 jongere	officieren	een	kans	
krijgen	hun	zegje	te	doen.	Afgelopen	jaar	viel	die	eer	te	beurt	aan	
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Nieuws uit de Afdelingen /// verslagen
onze	Jaap	en	het	verhaal	dat	hij	 toen	 in	geuren	kleuren	heeft	 ver-
teld,	samen	met	zijn	maatje	Anne	Bajema,	heeft	hij	voor	ons	op	deze	
avond	in	de	Zingende	Zeeleeuw	opnieuw	ten	gehore	gebracht.	Het	
is	een	indrukwekkend	verhaal,	vol	nostalgie	en	oude	herinneringen.	
Het	mooie	was	dat	wij,	zoals	we	daar	zaten	als	artilleristen,	precies	
wisten	waar	Jaap	het	over	had.	We	hebben	geen	detail	gemist!	Jaap	
heeft	voor	ons	allemaal	een	beetje	oude	glorie	doen	herleven.	Ik	denk	
dat	wij	 ook	allemaal	met	een	beetje	weemoed	aan	onze	diensttijd	
hebben	teruggedacht!	Het	liefst	had	ik	het	hele	verhaal	hier	nogmaals	
onverkort	voor	u	uitgetikt,	maar	dan	krijg	ik	ruzie	met	de	redactie,	hoe	
zeer	Henk	ons	ook	ter	wille	is.	Het	was	weer	een	geweldige	avond.	
Graag	tot	ziens	op	onze	volgende	bijeenkomst!

SEPtEMBER-BIjEENkOMSt 
Het	hoogtepunt	van	onze	bijeenkomst	op	1	september	 in	de	“Zin-
gende	 Zeeleeuw”	 was	 een	 toespraak	 van	 Hans	 Becker,	 de	 grote,	
drijvende	kracht	achter	de	magische	“zorgformule”	van	Humanitas	
in	Rotterdam,	en	zo	langzamerhand	ook	die	van	vele	andere	delen	
van	de	wereld	waar	deze	 formule	 inmiddels	 is	 aangeslagen.	Hans	
Becker	 is	de	 inspirerende	ambassadeur	achter	dit	project.	Hij	was	
bovendien	ook	nog	onze	gastheer	in	de	“Zingende	Zeeleeuw”,	een	
door	Humanitas	gerund	restaurant	in	een	van	haar	vestigingen.	Het	
was	een	voorrecht	hem	 in	ons	midden	 te	mogen	hebben	met	een	
bezielende	toespraak.

De	opkomst	was	zoals	we	die	al	enige	tijd	gewend	zijn,	het	gehalte	
is	hoog	maar	de	aantallen	zijn	 toch	enigszins	 teleurstellend.	Dat	 is	
helaas	een	bekende	trend	in	het	verenigingsleven	in	het	algemeen,	
maar	ik	vind	dat	wij	die	trend	niet	moeten	volgen!	De	oplossing	is	niet	
zo	moeilijk.	Als	je	weet	dat	je	op	zo'n	avond	een	aantal	trouwe	dienst-
makkers	ontmoet,	stimuleert	dat	om	vaker	te	gaan!	We	hebben	hier	

iets	moois,	laten	we	proberen	dat	te	koesteren.	Er	zijn	op	zo'n	avond	
altijd	dienstmakkers	die	uitzien	naar	uw	bezoek!	Behalve	de	trouwe	
bezoekers,	wil	 ik	 toch	graag	Henk	Beets	nog	even	apart	noemen,	
onze	graag	geziene	gast	uit	Utrecht	en	een	zeer	prettig	tafelgenoot.	
Jaap	Boiten	is	in	zijn	leven	aangekomen	op	een	punt	waarop	hij	de	
bakens	wil	verzetten.	Hij	 is	recent	in	Capelle	a/d	IJssel	gestart	met	
een	project	om	leerlingen	in	het	voortgezet	onderwijs	te	begeleiden.	
Hij	heeft	het	groots	opgezet,	het	ziet	er	goed	uit!	Wij	wensen	hem	
daarbij	veel	succes.	Jaap	bood	ons	een	speciale	borrel	aan	om	dit	feit	
met	hem	te	vieren!	We	twijfelen	er	niet	aan	dat	zijn	opzet	zal	slagen:	
...	een	beetje	waarnemer	krijgt	de	projectielen	wel	op	het	doel!!

Het	programma	voor	de	 rest	van	het	 jaar	ziet	er	ook	weer	veelbe-
lovend	uit.	Op	donderdag	3	november	 zijn	wij	 te	gast	op	Zestien-
hoven,	het	 tegenwoordige	Rotterdam	The	Hague	Airport,	voor	een	
rondleiding	waarbij	wij	de	traumahelicopter	en	de	luchthavenbrand-
weer	zullen	bezoeken.	Het	geheel	wordt	afgesloten	met	een	hapje	en	
een	drankje.	Op	donderdag	1	december	vieren	wij	wederom	samen	
met	de	Afdeling	Den	Haag	ons	jaarlijkse	Barbarafeest	in	de	Princes	
Juliana	Kazerne	in	Den	Haag.	Altijd	een	onvergetelijk	evenement,	de	
Artillerie	waardig!

tEkSt /// gIEL MASSy
BEELd /// ROB PEtERS

OktOBER-BIjEENkOMSt  
Ons	samenzijn	in	de	“Zingende	Zeeleeuw”	was	als	vanouds	weer	
uiterst	gezellig!	Een	bijzondere	noot	daarbij	was	de	81e	verjaar-
dag	van	Hans	Raven,	zie	foto,	die	ons	onthaalde	op	een	rondje,	
waarvoor	hij	spontaan	werd	beloond	met	het	1e	couplet!	Hans	is	
ook	degene	die	het	toetje	bij	onze	maaltijd	weer	heeft	ingevoerd.	
Hij	was	de	enige	die	de	morele	moed	had	dit	te	doen.	We	zijn	
allemaal	zonder	enige	tegenstand	voor	zijn	voorstel	bezweken!	
Het	ging	er	weer	in	als	koek!	Het	deed	ons	allemaal	goed	Peter	
Helmer	 weer	 eens	 in	 ons	 midden	 te	 hebben.	 Door	 werkom-
standigheden	lukt	hem	dat	helaas	niet	altijd.	Het	was	een	waar	
genoegen	hem	als	ons	jongste	lid	zo	genoeglijk	samen	te	zien	
met	 ons	 oudste	 lid,	 kol	 Manu	 Grüzmacher,	 die	 ons	 ook	 deze	
keer	weer	onverbiddelijk	sommeerde	op	te	stijgen	voor	het	5e	
couplet	En	ook	die	foto	is	weer	de	moeite	waard!	We	zingen	wat	
af	op	zo'n	avond,	want	ook	het	4e	couplet	moest	er	aan	geloven!	

Heildronk op het nieuwe project van Jaap Boiten

Hans Becker tijdens zijn toespraak
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Ferry	 Holzhaus	 vergastte	
ons	 wederom	 op	 enkele	
van	 zijn	 smeuige	 anekdo-
ten,	 waarvan	 er	 een	 ging	
over	Sam	en	Moos	staande	
aan	 de	 klaagmuur	 in	 Jeru-
zalem.	De	clue	 is	me	even	
ontgaan,	 maar	 ik	 begreep	
wel	 dat	 Sam	 zich	 er	 over	
beklaagde	 dat	 hij	 niets	 te	
klagen	 had!	 Wij	 hadden	 in	
ieder	 geval	 niets	 te	 klagen	
over	 onze	 maaltijd!	 Het	
was	 weer	 voortreffelijk!	
Zoiets	zou	toch	meer	leden	
moeten	 aanmoedigen	 om	
ook	weer	eens	acte	de	pré-
sence	te	geven!

tEkSt /// jAN vAN ALPhEN

SEPtEMBER-BIjEENkOMSt 
Locatie:	 Sociëteit	 Koninklijke	 Amsterdamsche	 Roei-	 en	 Zeilvereni-
ging	“De	Hoop”.	De	voormalige	afdelingen	Utrecht	en	Noord	Holland	
vormen	een	eenheid	die	als	Afdeling	Utrecht-Noordholland	(UNH)	in	
deze	kolommen	voorkomt	en	met	dezelfde	kapitalen	 (hoofdletters)	
de	komende	ALV	2012	onder	de	aandacht	brengt.	Het	is	allemaal	te	
lezen	in	SB	en	natuurlijk	op	“onze”	website	www.verenigingofficie-
renartillerie.nl,	tegenwoordig	www.voaweb.nl.	

Van	de	gelijknamige	Koninklijke	Amsterdamsche	Roei-	en	Zeilver-
eniging	“De	Hoop”	(1848)	zijn	historie	en	activiteiten	weergegeven	
op	de	website	www.karzvdehoop.nl.	VOA-afdelingspenningmees-
ter	Pim	Hallensleben	en	zijn	echtgenote	Corrie	 verwelkomden	de	
gasten,	waarvan	sommigen	voor	de	 tweede	keer,	naast	de	 regu-
liere	bijeenkomsten	in	De	Bilt	het	tussendoortje	op	de	Amstel	graag	
wilden	 meemaken.	 De	 Amsterdamse	 gastheren	 en	 gastvrouwen	
pakten	vanaf	het	allereerste	contact	gul	uit	met	dranken	en	hartige	
hap	die	de	vanuit	de	omgeving	gearriveerde	gasten	zich	goed	lieten	
smaken.	De	gesprekken	kwamen	op	gang	en	het	gaat	tenslotte	om	

die	gedachtewisselingen.	Jammer	dat	er	nogal	wat	getrouwen	het	
om	redenen	van	diverse	aard,	met	name	om	die	van	het	lichame-
lijk	welbevinden,	moesten	laten	afweten.	Beterschap	daarom	voor	
allen	die	het	aangaat.	Voorafgaande	aan	de	maaltijd	had	men	de	
keuze	tussen	gevogelte	en	vis	duidelijk	mogen	maken	en	wat	werd	
geserveerd	was	die	keuze	in	beide	gevallen	meer	dan	waard.	Dat	
gold	ook	voor	het	dessert.	Het	voorgerecht	muntte	uit	in	een	verras-
sende	variatie	van	kleurrijk	ter	tafel	gebrachte	lekkernijen	waardoor	
het	verse	stokbrood	en	de	kruidenboter	gretig	werden	aangespro-
ken.	De	vorige	keer	roemde	ik	de	vaardigheid	van	de	wijnschenkers.	
Het	 inschenken	van	de	 toepasselijke	dranken	werd	nu	een	eigen	
initiatief	waarbij	 de	 tafelheren	 veelal	 het	 voortouw	namen.	Roel	 –	
afdelingsvoorzitter	-	Hoksbergen	vertelde	het	een	en	ander	over	de	
ingeslagen	weg	bij	DierenPark	Amersfoort	waar	de	afdeling	UHN	in	
2012	de	ALV	van	de	VOA	hoopt	te	organiseren.	Vanaf	2	november	
wordt	de	fine	 tuning	 ter	 hand	genomen	en	uw	scribent	heeft	 het	
inleidende	bericht	ten	behoeve	van	Sinte	Barbara	inmiddels	bij	de	
redactie	 ingeleverd.	 Eind	 2011	 moet	 dat	 bij	 de	 lezerskring	 onder	
ogen	komen	en	in	2012	worden	betrokkenen	als	altijd	optimaal	door	
het	algemeen	secretariaat	geïnformeerd.	Jan	van	Alphen	kreeg	toe-
stemming	 van	 de	 tafelpresident	 om	 richting	 de	 organisatoren	 en	
verzorgers	een	dankwoord	uit	te	spreken,	waarin	hij	er	op	aandrong	
om	van	dit	Amsterdamse	“uitje”	voor	de	afdeling	UNH	een	traditie	
te	maken.	Dat	spreker	er	in	slaagde	in	2012	voor	de	door	hem	geïni-
tieerde	 evenementenreeks,	 Mr.	 Simon	 van	 den	 Berg,	 te	 strikken	
voor	een	halfuurs	voordracht	over	zijn	persoonlijke	eigenschappen	
of	 ervaringen	 (voorliefde,	 hobby	 of	 werkzaamheden)	 maakte	 het	
samenzijn	nuttig	en	compleet.	
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... als vanouds!

Hans Raven 81 jaar!

Simon: Ja, ik wil wel...

Pim verwelkomt mede namens Corrie, Re van Hem en Martin Hilbrands
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OktOBER-BIjEENkOMSt 
7	Oktober	jl.	was	de	harde	kern	van	de	afdeling	weer	bijeen	in	Hotel	
De	Biltsche	Hoek	waar	in	de	benedenbar	met	het	nuttigen	van	con-
sumpties	de	 sfeer	 naar	 hoger	 niveau	werd	 “getild”.	Nieuw	gezicht	
in	de	gelederen	was	Mr.	Tjitte	Reitsma,	die	na	een	kennismakings-
drankje	weer	richting	woonstede	vertrok	en	zich	voornam	om	de	bij-
eenkomsten	nu	en	dan	 te	bezoeken.	Lia	en	Jacques	Res	kwamen	
tijdens	het	aperitief	ook	goedendag	zeggen	om	vervolgens	naar	een	
bridgedrive	te	vertrekken.	Niettemin	kon	voorzitter	Roel	Hoksbergen	
tegen	19.00	uur	toch	vierentwintig	gasten	in	de	Amelisweerdzaal	aan	
tafel	verwelkomen.	Ellen	Hoksbergen	maakte	deze	avond	de	foto’s.	
De	 vraag:	 “Waarover	 spraken	 zij?”	 kan	 worden	 beantwoord	 met:	
Dr.	Ben	Bouman’s	aankondiging	van	een	nieuwe	boek.	Zodra	het	te	

koop	is	komen	we	er	in	deze	kolommen	op	terug.	Kees	Engelhard	
werd	 door	 de	 Commissie	 Voorbereiding	 Barbaraviering	 natuurlijk	
benaderd	over	zijn	vorderingen	van	de	voordracht.	Echtgenote	Ans	
liet	weten	dat	hij	er	beslist	mee	bezig	is,	want	als	hij	desgevraagd	
een	opsomming	geeft	over	zijn	dagelijkse	bezigheden	noemt	hij	er	
de	laatste	tijd	het	prepareren	van	een	Barbaravoordracht	altijd	bij.	
2	December	a.s.	zien	en	horen	we	het	resultaat.	Kees	en	tafelgeno-
ten	waren	minder	verheugd	dat	zijn	destijds	toegejuichte	voorstel	
voortaan	 in	 de	 oneven	 maanden	 alsmede	 in	 de	 decembermaand	
bijeen	te	komen	nu	bij	de	stemming	geen	meerderheid	opleverde.	
Met	een	extra	bijeenkomst	op	de	Amstel	in	september	(?)	in	Amster-

dam	en	de	11	mei	geplande	ALV	achtte	men	de	agenda	voor	2012	
blijkbaar	voldoende	gevuld.	Daarna	wordt	een	nieuwe	beoordeling	
van	de	situatie	gemaakt.	Voorzitter	Roel	vertelde	nog	een	en	ander	
over	de	vorderingen	van	de	organisatie	van	de	ALV	 in	2012.	Ook	
een	voorgenomen	busreis	 (weekend)	naar	Duitsland	werd	aange-
stipt.	Omdat	de	verschijningsdata	van	de	periodiek	Sinte	Barbara	
minder	dan	vroeger,	voorafgaan	dan	wel	aansluiten	op	ter	zake	die-
nende	berichtgeving,	wordt	het	kennisnemen	van	een	en	ander	via	
de	website	van	harte	aanbevolen.	

Natuurlijk	 kwam	het	 zich	gestaag	ontwikkelende	VOAWEB	hierbij	
aan	de	orde.	Hopelijk	wordt	de	snelheid	van	berichtgeving	ermee	
gediend.	Dat	is	vooral	van	belang	voor	de	actualisering	van	aankon-
digingen	van	evenementen	e.d.	Mooi	voorbeeld	 is	mijn	 inzending	
medio	week	40	van	een	aantal	mij	aangeboden	foto’s	(te	gebruiken	
bij	 de	 door	 mij	 voor	 een	 verschillende	 bladen	 geschreven	 recen-
sies	over	de	NTR	2011).	Uitgerekend	op	de	ochtend	van	8	oktober	
waren	ze	al	op	het	scherm	 te	zien.	De	keuze	 tussen	vlees	en	vis	
liep	op	het	oog	op	een	“gelijkspel”	uit.	De	dranken	aan	tafel	van	de	
families	 Engelhard	 voor	 zoveel	 jaar	 samen,	 Van	 Alphen	 n.a.v.	 de	
VOA-legpenning	 en	 zijn	 komende	 80e	 verjaardag	 en	 Bouman	 op	
het	nieuw	boek	zorgden	voor	de	sfeer	die	het	 in	deze	kringen	zo	
aangenaam	maakt.	

Aandachtige Betty van Alphen en Tjitte Reitsma

vrnl Lia Res, Ans Engelhard en Betty van Alphen 

Ben Bouman vertelt over nieuw boek

Daan Meijer (links) en Rob Kamp
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REÜNIE ORkESt 
ARtILLERIE tROMPEttERkORPS

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

ZwOLLE, kLINkERfEStIvAL 
Op	18	juni	werd	de	winkelstraat	van	Zwolle	opgeluisterd	met	vele	
orkesten	 in	het	kader	van	het	Klinkerfestival.	Eén,	die	een	buiten-
gewoon	geluid	liet	horen	was	het	ROA,	dat	na	een	zware	regenbui	
eindigde	op	het	Grote	Kerkplein,	waar	voor	de	toegestroomde	luis-
teraars	nog	een	concert	van	een	uur	werd	gegegeven.	

dEN hAAg, vEtERANENdAg 
Tijdens	de	Nederlandse	Veteranendag	op	25	juni	werd	door	het	ROA	
het	veteranendefilé	muzikaal	ondersteund.	Door	de	organisatie	was	
(helaas)	verordonneerd	dat	bij	het	passeren	van	het	erepodium	er	
geen	regiments-	of	korpsliederen	mochten	worden	gezongen.	

hAAMStEdE, BLAZERSENSEMBLE 
Mede	door	het	succes	van	vorig	jaar	is	door	het	blazersensemble	
op	17	juli	de	dienst	in	de	kerk	te	Haamstede	muzikaal	opgeluisterd.	

NIjMEgEN, INtOcht vIERdAAgSE 
Dit	jaar	was	het	ROA	op	22	juli	voor	een	vroeg	tijdstip	ingepland	om	
een	groep	militairen	de	laatste	kilometers	op	de	maat	te	laten	mar-
cheren.	Het	werden	detachementen	van	de	Luchtmobiele	brigade	
die	deze	muzikale	ondersteuning	van	het	ROA	kregen	en	uiteraard	
genoot	het	publiek	mee	van	de	marsmuziek.	Tamboer-maître	Bert	
van	Faassen	kon	zodoende	wederom	een	 intocht	 in	Nijmegen	op	
zijn	conto	schrijven.	

dOORN, dE BASIS 
Al	enige	jaren	wordt	door	het	ROA	opgetreden	op	14	augustus	voor	
de	 slachtoffers	 van	 de	 Japanse	 bezetting	 van	 Nederlands-Indië.	
Deze	keer	was	dat	niet	alleen	bij	de	herdenking	en	de	vlagceremo-
nie,	maar	was	ook	het	blazersensemble	bij	de	kerkdienst	 ’s-och-
tends.	Speciaal	voor	deze	dag	werd	de	muziek	van	‘Terang	Bulan‘	
uitgevoerd.

EPE, hERdENkINg EINdE wO2 
Op	verzoek	van	de	stichting	Japanse	Ereschulden	werd	door	een	
ensemble	olv	Nico	van	Oudheusden	de	herdenking	van	de	capitula-
tie	van	Japan	in	1945	muzikaal	gesteund.	Op	speciaal	verzoek	werd	
de	‘Captives	Hymn’	ten	gehore	gebracht.	

OOStERBEEk, AIRBORNE wANdELtOcht 
Op	3	september	werden	tijdens	het	grootste	eendaagse	wandele-
venement,	onder	tropische	temperaturen	vele	wandelaars	door	het	
ROA	opgepept	tijdens	hun	intocht.	

BREukELEN, SuRPRISEPARty 
Op	 24	 september	 werd	 Jakob	 Brouwer,	 muzikant	 en	 bestuurslid	
van	het	ROA	verrast	met	een	aubade	ter	gelegenheid	van	het	berei-
ken	van	de	pensioengerechtigde	leeftijd.	

ROttERdAM, NAtIONALE tAPtOE 2011 
De	periode	van	28	september	tot	2	oktober	2011	betekent	een	hoog-
tepunt	in	de	geschiedenis	van	het	ROA.	Nog	net	binnen	het	10-jarig	
bestaan	van	het	Reünie	Orkest	Artillerie	Trompetterkorps	(opgericht	
24	-11-2001).	In	die	periode	namen	meer	dan	40	ROA-leden	samen	
met	meer	dan	50	 leden	van	het	FKG	 (oud-leden	Fanfarekorps	der	
Genie)	 in	 Rotterdam	 AHOY	 deel	 als	 programmaonderdeel	 6	 in	 de	
hoofdact	van	de	Nationale	Taptoe.	Een	buitengewone	ervaring	voor	
sommige	leden	die	na	50	jaar	na	hun	diensttijd	bij	het	ATK	(beginja-
ren	van	de	Taptoe	Delft)	weer	eens	aan	dit	evenement	mee	mochten	
doen.	En	dat	gold	eveneens	voor	degenen	die	dat	voor	de	eerste	keer	
mee	maakten.	De	show	was	in	drie	lange	dagen	ingestudeerd	en	het	
zelfvertrouwen	van	de	artilleriemuzikanten	groeide	met	de	dag	zodat	
het	unieke	optreden	een	lust	voor	oog	en	oor	van	het	publiek	was.	
De	uitvoering	van	de	marsen	BB&CF,	Graaf	Waldersee	en	Arnhem	
werden	door	de	bezoekers	met	applaus	beloond.	Mede	dankzij	de	
(met	autorisatie	van	C-LAS)	door	het	Depot	Ceremoniële	Tenuen	aan	
het	ROA	beschikbaar	gestelde	uniformen	toonde	de	Artillerie	zich	op	
een	goede	muzikale	manier	in	de	arena	van	AHOY.	Door	de	buiten	
AHOY	opgestelde	Pantserhouwitser	had	natuurlijk	bij	de	binnenko-
mers	een	verwachting	gewekt	die	niet	werd	beschaamd.	>

tEkSt /// LkOL ARt B.d. f.t. dÜRSt BRItt
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Hij	dacht	zijn	eigen	feestje	ter	gelegenheid	van	zijn	40-jarig	jubi-
leum	als	makelaar	en	taxateur	tot	in	de	puntjes	te	hebben	gere-
gisseerd,	maar	Genemuidenaar	Piet	Bonthuis	(trombonist	bij	het	
ROA)	werd	22	september	toch	nog	verrast.	Door	HM	de	Konin-
gin	 nota	 bene	 die	 hem	 door	 burgemeester	 van	 de	 gemeente	
Zwartewaterland,	 ing.	 E.J.	 Bilder	 een	 Koninklijke	 Onderschei-
ding	uitreikte.	Niet	alleen	voor	zijn	beroepscarrière,	maar	hij	werd	
wel	 benoemd	 tot	 Lid	 in	 de	 Orde	 van	 Oranje	 Nassau	 voor	 zijn	

onafgebroken	verdiensten	sinds	1970	als	oprichter	en	medebe-
stuurslid	 van	 de	 stichting	Verenigingsgebouw	 d’Overtoom.	 Hij	
werd	40	jaar	geleden	penningmeester	van	deze	accommodatie	
en	bekleed	deze	functie	nog	steeds.	Van	een	zakelijke	relatie	ont-
ving	Piet	een	zeer	opmerkelijk	cadeau:	een	ticket	voor	de	natio-
nale	taptoe	op	2	oktober	en	hij	zat	op	de	hoofdtribune	op	rij	1!	
(De	klant	was	natuurlijk	verbluft	toen	Piet	hem	vertelde	van	zijn	
relatie	met	het	ROA.)	

Het	jaarprogramma	van	het	ROA	wordt	ook	gepubliceerd	op	onze	
website	 www.reunieorkestartillerie.tk.	 De	 laatste	 wijzigingen	
kunt	U	daar	 raadplegen.	Als	U	deze	Sinte	Barbara	 leest,	 zal	 het	
kerstconcert	dat	door	het	ROA	op	1	december	wordt	uitgevoerd	op	
de	Van	Ghentkazerne	ook	al	voorbij	zijn.	Bent	U	in	de	gelegenheid	
de	 kerk	 op	 24	 december	 te	 bezoeken	 in	 Eemnes	 en	 in	 Muider-
berg	dan	kunt	U	daar	deelnemen	aan	de	kerstviering	waarbij	het	
blazersensemble	van	het	ROA	muzikale	ondersteuning	geeft.	De	
planning	voor	optredens	van	het	ROA	in	2012	is	al	in	volle	gang	en	
zal	in	de	volgende	editie	van	dit	verenigingsorgaan	worden	gepu-
bliceerd.	Wenst	U	eerder	op	de	hoogte	te	worden	gesteld	kijk	dan	
op	onze	website	www.reunieorkestartillerie.tk.	
Namens	alle	leden	van	het	ROA	wens	ik	U	prettige	kerstdagen	en	
een	daverend	2012.	

kONINkLIjkE ONdERSchEIdINg BIj hEt ROA

PLANNINg tOEkOMStIgE OPtREdENS ROA 

Het Reüniorkest Artillerie aangetreden in het ceremoniële tenue bij de 
pantserhouwitser voor het Ahoy in Rotterdam

Stichtingen & verenigingen

Naast	een	bijzonder	klankkleurrijke	internationale	deelname	dienen	
van	 jaar	 tot	 jaar	belangrijke	thema’s	en	data	als	 laadstations	voor	
het	programma	van	de	Nationale	Taptoe.	Dit	jaar	noteerden	we	als	
zodanig	het	volgende:	
>	 Het 100e geboortejaar van Z.K.H. Prins Bernhard,	tijdens	zijn

leven	Beschermheer	van	de	Nationale	Taptoe.	Ter	ere	daarvan	
vond	een	hernieuwd	optreden	plaats	van	het	destijds	bestaande	
Cadetten Tamboer Korps “Prins Bernhard”	met	een	exercitiepe-
loton.	Dit	optreden	werd	verzorgd	door	de	Koninklijke	Militaire	
Academie	uit	Breda	in	samenwerking	met	de	RMA Music Band 
van de Koninklijke Militaire School uit Brussel	(foto 1).

> 60 jaar Kapel van de Koninklijke Luchtmacht.	De	Kapel	bracht
een	overzicht	ten	gehore	van	de	vele	soorten	muziek	waarmee	
zij	 zich	 in	 haar	 60-jarig	 bestaan	 heeft	 gepresenteerd.	 Om	 de	
geschiedenis	 ook	 in	 beeld	 aanschouwelijk	 te	 maken	 werd	 de	
show	aangevuld	met	het	speciaal	voor	deze	gelegenheid	gefor-
meerde	historisch muziekkorps van het Commando Luchtvaart-
troepen	(foto 2).

>	 Gezamenlijk	optreden	van	de Reünistenorkesten van de Artillerie
 en de Genie	(foto 3).

NAtIONALE 
tAPtOE 
ROttERdAM 2011

Foto 1. Nederlandse en Belgische Cadetten

Foto 2. Kapel Koninklijke Luchtmacht en
historisch muziekkorps Commando Luchtvaarttroepen

Foto 3. Fanfarekorps Genie samen met Reunie Orkest Artillerie

tEkSt /// jAN vAN ALPhEN
BEELd /// gERARd wOIttIEZ
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Foto 4. Vuurwerk met Fanfare Korps Koninklijke  Landmacht Bereden Wapens

Foto 5. Uit Turkije de oudste Militaire band in Europa

Foto 6. Moulin Rouge-effect bij de Franse inbreng

>	 Voorts	werd	dit	jaar	een	extra	accent	gelegd	op	traditionele	mars-
muziek,	waarvoor	garant	stonden:	de Marinierskapel der Konink-
lijke Marine met Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers, het 
Fanfarekorps Koninklijke Landmacht “Bereden Wapens” en het 
Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee (foto 4).

>	 Het	buitenland	zond	vertegenwoordigingen	uit:	Turkije:
De	 befaamde	 Mether	 Band	 van	 de	Turkse	 Generale	 Staf,	 het	
oudste	militaire	orkest	van	Europa!	Zweden:	De Mounted Band of 
the Royal Life Guards	met	20	paarden	en	uit	Frankrijk: La Musique 
de l’Arme Blindée Cavalerie	(foto 5 en foto 6).

EN dAN wAS ER EEN NIEuw dEcOR 
vOOR dE NAtIONALE tAPtOE
De	Nationale	Taptoe	2011	kreeg	daarmee	een	geheel	nieuw	gezicht.	
Na	vijf	jaar	was	het	tijd	voor	een	nieuw	toneelbeeld.	En	daarmee	wordt	
tevens	een	start	gemaakt	met	de	aanloop	naar	het	jaar	2013,	wanneer	
de	Nationale	Taptoe	in	het	teken	zal	staan	van	200	jaar	Koninkrijk	der	
Nederlanden.	Het	nieuwe	decor	is	geïnspireerd	op	Paleis	Noordeinde	
in	 Den	 Haag.	Tevens	 is	 de	 functie	 versterkt:	 het	 heeft	 een	 balkon,	
waarop	blazers	de	openingsfanfare	kunnen	spelen,	en	de	orkesten	
kunnen	uit	verschillende	toegangspoorten	de	square	opmarcheren.	
Een	nieuw	en	koninklijk	aanzien	voor	de	komende	jaren!	

PREMIèRE MARS vAN dE INtERNAtIO-
NAL MILItARy MuSIc SOcIEty (I.M.M.S) 
Ter	gelegenheid	van	het	30-jarig	bestaan	van	de	Nederlandse	Afde-
ling	van	de	 International	Military	Music	Society	 (IMMS-NL)	heeft	zij	
het	 initiatief	 genomen	 om	 een	 mars	 te	 laten	 componeren	 voor	 de	
overkoepelende	 internationale	 organisatie.	 Verschillende	 nationale	
afdelingen	–	ook	IMMS-NL	–	hebben	reeds	een	eigen	mars,	maar	er	
bestond	nog	geen	mars	voor	de	overkoepelende	internationale	orga-
nisatie.	 In	 internationaal	verband	werd	een	compositiewedstrijd	uit-
geschreven.	Uit	de	inzendingen	heeft	een	jury,	waarin	de	Inspecteur	
Militaire	 Muziek	 Krijgsmacht	 luitenant-kolonel	 der	 Mariniers	 Pieter	
Jansen	en	diens	voorganger	luitenant-kolonel	b.d.	Gert	Jansen	mede	
zitting	 hadden,	 de	 winnende	 mars	 geselecteerd.	 Deze	 had	 vervol-
gens	haar	wereldpremière	in	het	programma	van	de	Nationale	Taptoe	
2011.	In	het	kader	van	de	viering	van	haar	30-jarig	bestaan	bezocht	
IMMS-NL	op	vrijdag	30	september	de	Nationale	Taptoe	2011.	Bij	die	
gelegenheid	werd	de	nieuwe	internationale	‘IMMS-mars	On	Parade’	
officieel	gepresenteerd.	De	uitverkoren	compositie	van	Guido	Ren-
nert	(Bonn	Dld)	leidde	tijdens	de	voorstellingen	de	finale	in.	

cOMPLEEt hIStORISch 
OvERZIcht 1954 – 2010
Het	Bureau	van	de	Stichting	Nationale	Taptoe	heeft	een	uniek	com-
pleet	historisch	overzicht	gemaakt	van	alle	data	en	plaatsen	waarop	
de	 Nationale	Taptoe	 in	 het	 verleden	 heeft	 plaats	 gevonden,	 sinds	
1954	 toen	het	evenement	 in	Delft	begon	als	 “Taptoe	Delft”.	Op	de	
website	 www.nationaletaptoe.nl	 kan	 het	 overzicht	 worden	 geraad-
pleegd.	2011-EDITIE	FEEST	VOOR	OOG	EN	OOR	Het	blijft	de	moeite	
waard	om	gedurende	de	aanloopperiode	van	de	Nationale	Taptoe	de	
website	www.nationaletaptoe.nl	te	bezoeken	om	daar	alvast	kennis	
te	nemen	van	wat	er	allemaal	tijdens	de	taptoeperiode	in	Rotterdam	
Ahoy	te	horen	en	te	zien	 is.	En	dat	 loog	er	bij	deze	57e	editie	niet	
om.	Natuurlijk	werd	gebruik	gemaakt	van	de	grote	verbouwing	van	
Ahoy	 waarbij	 de	 muziektempel	 naar	 eigentijdse	 maatstaven	 werd	
gemoderniseerd.	Verschillende	resultaten	vindt	men	terug	op	de	tap-
toesite	en	die	werden	aangewend	om	de	muzikale	gebeurtenisonder	
de	aandacht	te	brengen.	Onder	het	hoofd	Historie	kan	men	informa-

tie	verwerven	over	de	orkesten	en	waar	vandaan	er	vanaf	1954	zijn	
opgetreden	en	ook	wie	niet,	zoals	dit	keer	de	aanvankelijk	verwachtte	
Koreaanse	 inbreng	 waarvoor	 pijlsnel	 vervanging	 werd	 gezocht	 en	
gevonden	in	Frankrijk.	

Staan	 we	 in	 de	 slotalinea	 toch	 nog	 even	 stil	 bij	 de	 tientallen	
beroepsmuzikanten	die	de	krijgsmacht	i.v.m.	de	bezuinigingsmaatre-
gelen	op	termijn	moeten	verlaten.	Van	de	daarmee	gepaard	gaande	
gevoelens	van	verdriet	en	onmacht	werd	tijdens	de	57e	taptoe	niets	
waargenomen.	Hulde	dus	voor	de	professionele	opstelling	op	basis	
van	het	“the-show-must-go-on-principe”	dat	het	kenmerk	is	van	de	
ware	artiest.	Hulde	derhalve	voor	organisatoren	en	artiesten,	die	dit	
keer	zonder	danseressen,	acrobaten	of	variétéacts	de	belangstellen-
den	een	onvervalste	militaire	taptoe	presenteerden.	Wél	met	jongeren	
die,	zich	verenigd	in	negen	verenigingen	tijdens	de	Nationale	Taptoe	
Jeugdshow	 Manifestatie	 2011	 in	 het	 voorprogramma	 graag	 met	
elkaar	wilden	meten.	 IMMK,	lkol	Jansen	maakte	zondagmiddag	na	
de	laatste	voorstelling	de	eindwaardering	bekend.	Voor	het	tweede	
achtereenvolgende	jaar	werd	Jong	Laurentius	uit	Voorschoten	vice-
winnaar.	De	hoogste	waardering	was	 voor	de	 Jeugdband	Sternse	
Slotlanders	uit	Franeker	die	de	trofeeën	in	ontvangst	namen.	

Hint: de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger bestaat 
in 2012 100 jaar en daar zal ongetwijfeld aandacht aan worden 
geschonken.
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T ijdens	 de	 algemene	 ledenvergadering	 van	 de	VOMI	
op	26	oktober	j.l.	in	de	Kumpulan	Bronbeek	werd	een	
VOMI	legpenning	uitgereikt	aan	drs.	D.F.	van	der	Mei	

vanwege:	1.	Zijn	grote	betrokkenheid	bij	het	Nederlandse	Vete-
ranenbeleid	toen	hij	als	oud-bewindsman	door	de	toenmalige	
Minister	van	Defensie	werd	uitgenodigd	om	vertrouwensman	
te	worden	van	de	oud-militairen	 Indiëgangers.	2.	De	onmis-
bare	bijdrage	die	hij	als	vertrouwensman	van	de	oud-militairen	
Indiëgangers	destijds	op	verzoek	van	de	minister	heeft	gele-
verd	bij	de	totstandkoming	van	het	rapport	“Dienstverlening	
onder	buitengewone	en	moeilijke	omstandigheden”	waardoor	
erkenning,	hulp	en	aandacht	voor	veteranen	als	beleidspunt	
in	 het	 veteranenbeleid	 werden	 opgenomen,	 hetgeen	 tevens	
leidde	tot	de	oprichting	van	het	Veteranen	Platform	waarvan	
hij	tot	2005	ook	adviseur	was.	(Dhr	Van	der	Mei	is	zelf	Indiëve-
teraan	en	heeft	gediend	bij	3-2	RVA.)	

LEGPENNINGEN VOMI UITGEREIKT
Tijdens de jubileumviering 25 jaar Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers (VOMI) op 28 september 
2011 in Ahoy-Rotterdam werd een VOMI legpenning uitgereikt aan lgen art tit b.d. T. Meines. Hij ontving 
de legpenning vanwege: 1. De grote persoonlijke betrokkenheid die hij destijds als voorzitter van het 
Veteranenlegioen Nederland in een cruciale periode heeft getoond, daarin bij voortduring de erken-
ning en waardering voor de veteranen op de eerste plaats gesteld. 2. Het tot op de dag van vandaag 
kundig, toegewijd en op een door iedereen gewaardeerde en gerespecteerde wijze vertegenwoordi-
gen van de Nederlandse veteranen in het algemeen en de Indiëveteranen in het bijzonder naar de poli-
tiek en de Nederlandse samenleving.

ARtILLERIE vEtERANEN ASSOcIAtIE
Secretariaat	AVA

AVA	p/a	OTCVust
Postbus	1000,	8084	ZX	’t	Harde
Tel:	0525-658925	(S1	14	Afdva)

Fax:	0525-657336
E-Mail:	artillerieveteraan@gmail.nl	

Website:	www.artillerieveteranen.nl
Bankrelatie	ABN	nr		590398741

tEkSt /// LkOL ARt B.d. f.t. dÜRSt BRItt
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Op 26 augustus jongstleden had een 50-tal actief dienende en 
‘afgezwaaide’ veteranen gehoor gegeven aan de oproep van de 
Stichting Veteranen Korps Rijdende Artillerie om voor de Tweede 
Veteranendag bijeen te komen op de Legerplaats bij Oldebroek. 
Onder het genot van een kop koffie met cake zochten de vete-
ranen elkaar op en werden wederwaardigheden van toen en nu 
uitgewisseld. Natuurlijk was ook de huidige reorganisatie met de 
bijbehorende onzekerheid onderwerp van vele gesprekken, waarbij 
optimistische toekomstvisies werden afgewisseld met pessimisme 
omtrent het behoud van de eigen en andermans baan. 

Voorzitter van de Stichting, Luitenant-kolonel Paul Hoefsloot, 
verwelkomde de gasten op het Kolonel N.J.J. Greterplein bij het 
museum KRA. In zijn toespraak memoreerde hij het belang van dit 
soort bijeenkomsten, met name voor die oudgedienden die nog 
steeds met kwellende herinneringen kampen aan de uitzendperi-
ode. Lichtelijk teleurgesteld toonde hij zich over het aantal deelne-
mers en zeker over het feit dat een overgroot deel van de aange-
schreven collega’s niet de moeite genomen had om te antwoorden. 
‘Laat ik voorop stellen dat wij het doen voor de mensen die hier wel 
aanwezig zijn. Ik stel mijzelf echter de vraag of wij hiermee nog 
moeten doorgaan. Ik roep iedereen op om hier goed over na te 
denken. Wanneer er ideeën zijn om dit op een andere manier te 
doen zie ik die graag tegemoet.’

In de toekomst zal de Stichting een enquête houden onder de 
veteranen om hun mening in deze te peilen. Lkol Hoefsloot roept 
iedereen op om vooral de website van het Korps te blijven volgen. 
Hier zal ook kond worden gedaan van de laatste ontwikkelingen 
aangaande de reorganisatie, zodat iedere belangstellende het wel 
en wee van de Rijders kan blijven volgen.

Via een static show konden de aanwezigen kennismaken met het 
nieuwste materiaal en de wijze van optreden van de huidige artil-
lerie. Met name voor de oudgedienden een ware eye-opener, ook 

omdat de enthousiaste Rijders achter de tafels hun vakkennis met 
verve naar voren wisten te brengen. De gezellige uitwisseling van 
kennis en ervaring werd voortgezet aan de bar in het KEK gebouw 
in afwachting van de ‘blauwe hap’ die men zich, als gewoonlijk, 
goed liet smaken.Het afsluitende programma van de manege 
moest vanwege de weersomstandigheden enigszins worden aan-
gepast, maar Ellen van der Putten wist ook hiervan weer een succes 
te maken. Een feilloze demonstratie van haar crew, Danielle, Kim 
en Angela onder de bezielende leiding van Ellens partner Harro, 
maakte duidelijk dat de manege haar sporen verdient. 

Kortom, een geslaagde bijeenkomst bij het Korps. Navraag onder 
de aanwezigen leverde dan ook op dat men een voortbestaan van 
dit soort dagen zeker ziet zitten. Wanneer nu nog de thuisblijvers 
over de streep getrokken kunnen worden staat niets een derde 
veteranendag in de weg. 

Lkol Paul Hoefsloot verwelkomt de deelnemers

Aandacht voor de bewapening

Uitleg over de manege door Ellen van der Putten
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