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Inhoud

maart 2007
Nummer 81
Contactblad van de
Vereniging Onderofficieren
Artillerie

Opgericht oktober 1976

Erelid:

Dhr. Th.C. van der Aart, mede-oprichter en eerste voorzitter
Dhr. J.A.H.M. Majoie, mede-oprichter en ex-bestuurslid
Dhr. F. van der Knaap, tweede voorzitter na oprichting
Dhr. R.P. van der Pol, ex-bestuurslid
Dhr. A.J.A. Beekmans, ex-bestuurslid en redactielid

Redactie
Owi J. S. de Vries
Dhr. J.A.H.M. Majoie
Dhr. J.E. Melissant
Activiteitencommissie
Owi T. Witsiers

Penningmeester

Aooi R.J. Caerteling
Rubensstraat 94
6921LW Duiven
Bankrelaties
Postbank nr 5360680
ABN/AMRO nr. 45.93.22.303
t.n.v. Penningmeester VOOA
te 't Harde

Commissie van goede diensten:
Voorzitter
Secretaris
Lid

Dhr. Th.C. van der Aart
Dhr. J.A.H.M. Majoie
Dhr. A.J.A. Beekmans

Kopij:
U kunt uw kopij zenden aan:
REDACTIE ARTILIA
Postbus 1000, 8084 ZX 't Harde

Webmaster:
Owi R.J. de Vos
Het Koggeschip 120
1784 SL Den Helder

òf: jan.s.devries@wanadoo.nl

Tel.: 0223-660684

Voorwoord van de voorzitter
Ditmaal een kort voorwoord aangezien het nieuwe verenigingsjaar nog
maar net is begonnen en ik in mijn vorige voorwoord al heb stilgestaan bij de activiteiten en gebeurtenissen van de periode tot en met
onze viering
et enige trots kan ik als voorzitter toch wel terugkijken
van de verop die afgelopen periode en ik wil in het bijzonder even
jaardag van de focussen op onze Jaardag Artillerie 2007.
Artillerie.

M

De opkomst was zeer goed te noemen waarbij in het middagprogramma de filmzaal nagenoeg vol zat om onze jaarvergadering bij te wonen. Het bestuur had die vergadering prima voorbereid en daardoor konden de vele onderwerpen binnen de
gestelde tijd worden behandeld. Aansluitend konden wij als
bestuur beginnen met de ontvangst in de Wmr. Kruithof kantine. Dit ter gelegenheid van de daadwerkelijke viering van onze Jaardag. De opkomst, zoals al
gememoreerd, was fantastisch en
langzaam maar zeker vulde de zaal
zich met belangstellenden.
De viering hebben wij als zeer gezellig ervaren en tot nu toe zijn er
veel positieve reacties binnengekomen. Al met al een prima dag
en ik hoop dat dit zich de komende
jaren zal continueren.
Ondertussen hebt u de 1e uitnodiging alweer binnen en wel voor een
regiobrunch in het noorden van het
land. Voor ons als bestuur weer een
volgende poging om aan onze
hoofddoelstelling tegemoet te
komen.
Ik wens u een fantastisch verenigingsjaar toe.

Oplage: 500 Exemplaren
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Voorwoord voorzitter

Van de redactie
Na een wel zeer geslaagde bijeenkomst vanwege de verjaardag van de
artillerie pakken we de draad weer op en proberen er een mooi 2007
van te maken. Zoals we gewend zijn pakt het bestuur haar taak weer
energiek en
ooral we nu een aangestelde webmaster hebben in de pervoorvarend op.

V

soon van R. de Vos mogen we ook daar verder progressie
constateren. Communicatie is bij veel verenigingen voor verbetering vatbaar. Mede zijn we daarom verheugd dat middels
een goed werkende webmaster de informatie nog makkelijker
tot u kan komen. Niet voor niets zeg ik altijd; “informeren is interesseren.” Voor u als lid is het makkelijk en handig om langs
verschillende media de nieuwsgaring tot je te krijgen. Gezien
dat het bestuur brieven krijgt met verzoeken tot medewerking,
omdat ze onze website hebben bezocht, blijkt het naar alle kanten te werken.
Deze uitgave staat natuurlijk in het licht van de onlangs gehouden jaardag. Verslag met foto’s van de bijeenkomst en een
secretarieel verslag geven een goed beeld. Het was wederom
fantastisch. Verder staan er interessante stukken van uiteenlopende aard. Kortom ons blad is weer goed en gevarieerd gevuld.
Jan de Vries is het bestuursverantwoordelijke redactielid, bestook hem vooral met veel post en ingezonden artikelen, zodat
hij samen met u inhoud kan geven aan ons blad. Ik moet iedereen die de laatste tijd voor kopij heeft gezorgd dan ook een
compliment maken en bijzonder hartelijk danken.

Nieuwe korpsadjudant
Op 29 januari 2007 heeft Aoo J.E. van der Steen op de Legerplaats
bij Oldebroek zijn functie als Korpsadjudant Veldartillerie overgedragen aan zijn
e ceremonie werd uitgevoerd voor het front van het aanopvolger, Aooi
getreden personeel van het OTCVust en vertegenwoordiG.L. Nijhoff.
gers van andere eenheden van het Korps Veldartillerie.

D

In zijn dankwoord aan adjudant Jan van der Steen memoreerde
de Korpscommandant Veldartillerie, kol P. Fröling, diens initiatieven, verdiensten en vakkennis op het gebied van traditiehandhaving bij het KVA. Hij wenste adjudant Bert Nijhoff veel
succes in zijn nieuwe functie en bevestigde de unieke schuifpassanten van een korpsadjudant op zijn schouders.

Wie is nu de Aooi Bert Nijhoff?
Ik zal mij even in het kort voorstellen. Ik ben getrouwd met
Ineke en samen hebben we 4 kinderen. We wonen in ’t Harde.
Mijn militaire carrière startte op 11 sept. 1976 in Weert en per 11
december 1978 geplaatsts bij de 101 AMA. Van april t/m nov.
1996 uitgezonden met de MOR-bt naar Bosnië en per februari
1997 geplaatst bij Bureau Veiligheid ASK. Vervolgens in de
instructie terechtgekomen en m.i.v. 29 januari 2007 als Korps-

Het aanleveren van de stukjes het liefst via e-mail of diskette
maar als het echt niet anders kan is een notitievelletje met kernwoorden en een kleine samenvatting ook goed, wij maken er
dan wel een verhaal van.

Op schrift of diskette, kun je het sturen naar;
Redactie Artilia, Postbus 1000, 8084 ZX ’t Harde
Per mail naar;
jan.s.devries@wanadoo.nl of majoie@freeler.nl
5
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Van de redactie . . .

Nieuwe korpsadjudant

Concept Jaarprogramma 2007 V.O.O.A.
Week 13
25 maart Regiobijeenkomst noord Brunch
27 maart bestuursvergadering 2-2007
30 maart Verschijningsdatum Artilia nr 81
Week 17
26 april Bijeenkomst (oud) bestuursleden
Week 26
24 juni Regiobijeenkomst zuid Brunch
29 juni Verschijningsdatum Artilia nr 82
adjudant Veldartillerie aangetreden. Dit is weer een hele
nieuwe uitdaging die ik met beide handen aangrijp. Één van
mijn doelstellingen is dan ook om de saamhorigheid binnen
de veldartillerie te continueren en waar mogelijk te verbeteren. Dit wil ik doen door zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij
b.v. medaille-uitreikingen, beëdigingen en overige bijzondere gebeurtenissen. Ook zou ik graag met de twee andere
korpsen goede contacten willen onderhouden om zodoende
een prettige, collegiale en kameraadschappelijke werksfeer
te creëren. Ik kan dat natuurlijk niet alleen voor elkaar
krijgen, daar heb ik ook uw hulp bij nodig. Dus bij deze wil ik
u vragen een positieve bijdrage te leveren aan de korpsactiviteiten zodat er een prettige werksfeer ontstaat.
Tot zover mijn verhaal en ik hoop u binnenkort te ontmoeten
op een van de bovengenoemde gebeurtenissen.
Met vriendelijke groet,
Bert Nijhoff

Week 39
23 september Jaaruitje
28 september Verschijningsdatum Artilia nr 83
In september agenda 2008 toezenden
Week 51
16 december eindejaarsbrunch
21 december Verschijningsdatum Artilia nr 84

2008
Week 2
10 januari Jaardag 331 verjaardag Artillerie + ALV
Week 13
28 maart Verschijningsdatum Artilia nr 85

Aangezien dit een concept is kunnen de data mogelijkerwijze
verschuiven.
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Jaarprogramma VOOA

Artillerie Dodenherdenkingen in het land
HERDENKING BIJ ARTILLERIEMONUMENT LBO
Ter herdenking van de artilleristen die sinds 10 mei 1940
waar ook ter wereld voor het Koninkrijk der Nederlanden
zijn gevallen en van alle overige artilleristen die sindsdien
bij de uitoefening van de dienst zijn omgekomen, zal jaarlijks op 4 mei door de Wapenoudste der Artillerie een krans
worden gelegd bij het Artilleriemonument in de Legerplaats
bij Oldebroek. (Indien 4 mei op een zaterdag of zondag valt,
zal een andere dag omstreeks 4 mei worden gekozen en bekend gesteld.)
In 2007 wordt de bijeenkomst georganiseerd op vrijdagmorgen 4 mei, aanvang 10.55 uur.
De aanwezigheid van nabestaanden en zoveel mogelijk artilleristen wordt op hoge prijs gesteld, waarbij men zich kan
doen vergezellen van partner en/of andere belangstellenden.
Voorafgaand aan en aansluitend op de plechtigheid is er
voor een ieder gelegenheid een niet-alcoholische consumptie te gebruiken in de Officierscantine op de LbO vanaf
10.00 uur.
Het tenue van de militairen is DT met modeldecoraties en
voor burgeraanwezigen: tenue de ville.
Contactpersoon voor nadere informatie en aanmelding:
maj art V. Kleveringa, tfn 0525-657320.

HERDENKING DUBBELDAM
a400M

Op zaterdag 12 mei vindt de herdenking plaats te Dubbeldam. We herdenken hier de verrichtingen van III 14 Regiment Artillerie in 1940. Bij deze bij bijeenkomst zullen de gevallenen worden herdacht.
De traditie van deze eenheid wordt voortgezet door de 14
AfdVa. Het monument staat op het Damplein te Dubbeldam,
dat valt onder de gemeente Dordrecht.

Programma:
10.00 uur Ontvangst in “Gravenhorst”, Vijverlaan 1002
3319PK Dordrecht
10.55
Welkomstwoord
11.00
Vertrek naar het Damplein
11.15
Herdenking
12.00
Terugkeer naar “Gravenhorst”
12.15
Toespraak
13.00
Sluiting

HERDENKING TE SCHELLUINEN
Op maandag 14 mei zal, door veteranen van II-3-RA, de
jaarlijkse reünie plaatsvinden te Schelluinen. Tijdens deze
reünie zullen de gevallenen worden herdacht en zal aandacht
worden besteed aan de krijgsverrichtingen van dit regiment
tijdens de meidagen van 1940.
Het Artilleriemonument te Schelluinen, waar de herdenking
plaatsvindt, is in 1940 geplaatst door militairen van de Derde
Batterij van II-3-RA ter nagedachtenis aan de ten gevolge van
een Duitse vliegtuigaanval in de vroege morgen van 14 mei
1940 gesneuvelde kameraden.
De organisatie van de bijeenkomst is in handen van een
bestuur dat bestaat uit oud-commandanten 42 Afdeling
Veldartillerie, voorzitter VOOA en Korpsadjudant Veldartillerie.
Het monument staat in de Berkenlaan te Schelluinen.
Programma:
10.00 uur Samenkomst in Ons Dorpshuis,
Commanderystraat 9 te Schelluinen
10.45
Woord van welkom
11.00
Herdenking bij het monument en bloemlegging
11.20
Korte bijeenkomst in Ons Dorpshuis
Vervolgens besloten bijeenkomst alleen voor
veteranen van II-3-RA en hun genodigden.
Belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij de Korpsadjudant, Aoo G.L. Nijhoff, (0525-657335) dan
wel KORPS.AOO.ART@mindef.nl).
9
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Laatste schot luitenant-generaal van Baal
door Wim Speth

‘Flexibel, resultaatgericht, besluitvaardig, verantwoordelijk en vastberaden’

M

et deze woorden karakteriseert luitenant-generaal Ad
van Baal de artillerie en daarmee ook de artilleristen.
Maar voordat hij deze lovende woorden in zijn speech kan
verpakken wordt hem ter gelegenheid van zijn afscheid van
het wapen een boeiend programma aangeboden.
Een select gezelschap, onder andere bestaande uit de leden
van de Wapentraditieraad, Korpscommandanten en Korpsadjudant VA, voorzitter VOA, voorzitter NAM, voorzitter
ROA en voorzitter Stichting Officierscantine zijn door luitenant-generaal Bertholee, Wapenoudste der Artillerie, uitgenodigd om het traditionele afgeven van het laatste schot bij
te wonen. Naast luitenant-generaal Sonneveld zijn op verzoek van de scheidende artillerist en zijn echtgenote ook
enkele toenmalige onderofficieren uitgenodigd die de nog
jonge en onervaren luitenant van Baal aan het begin van
zijn weg omhoog de nodige duwtjes in de goede richting
hebben gegeven.
Na de ontvangst in de Officierscantine op het Artillerie
Schiet kamp geeft majoor Victor Kleveringa, die de regie in
handen heeft, het sein om in de gereedstaande bus te stappen teneinde op paal 19 getuige te kunnen zijn van de BESVA vaardigheden die een rechtgeaarde artillerist nooit verleert. Commandant 14 AfdVA
heeft een PzH2000 beschikbaar gesteld die door de bediening onder leiding van
wmr de Sterke zover in gereedheid is gebracht dat de gelegenheidsafvuurder nog slecht
de laatste gegevens hoeft in te
brengen. Nadat de omstan10
Laatste schot generaal Van Baal

ders gewezen zijn op het tijdig bedekken van de trommelvliezen vliegen
kort na elkaar 3 schoten in de richting van het doelengebied. Na aldus te
zijn op-gewarmd voor het echte laatste schot mag de ge-neraal zijn bediening sa-menstellen die hem aan het lange afvuurtouw zal assisteren. Hij
kiest daar-voor opperwachtmeester Dick Nikkels, wachtmeester 1 Wim
Speth, opper-wachtmeester Jos Mol en adjudant Harry Voorbij, artilleristen
b.d. die hem destijds in die rangen terzijde hebben gestaan. Generaalmajoor Messer-schmidt wordt een plaats aan het touw toegewezen omdat
hij in zijn perio-de als commandant 1 LKA leiding gaf aan de teams die het
optreden van de afdelingen veldartillerie moesten beoordelen.
Op het commando ’VUUR’ van de scheidende generaal wordt een voortreffelijk schot afgegeven en kan dit unieke moment in de artillerieannalen
worden bijgeschreven. Nadat de afvuurpatroon, fraai verwerkt in een sculptuur, is overhandigd wordt het feit be-klonken met Barbarabitter, voorafgegaan door enkele woorden van luitenant-generaal van Baal die de aanschaf van de nieuwste aanwinst van de artillerie met verve verdedigt:
‘Door dit wapen kunnen minder afdelingen met meer effectiviteit hun vuur
afgeven. Een aanwinst voor het moderne artillerie optreden, zeker ook
voor de inzet in uitzendgebieden.’
Terug in de bus, om vervolgens te worden opgesplitst in 2 groepen waarna
onder leiding van aoo b.d. Ariaans en kolonel b.d. van Ballegooij een rondgang door het museum op het programma staat. Alhoewel veel van de aanwezigen niet voor de eerste keer de tentoongestelde pronkstukken bewonderen valt dit deel van het programma in goede aarde.
Weergekeerd in de Officierscantine vinden, onder genot van een aperitief,
anekdotes en ware verhalen uit de loopbaan van luitenant-generaal van
Baal een gretig gehoor waarbij betrokkene zich niet onbetuigd laat.
Nogmaals moet het gezelschap aantreden. Deze keer om getuige te zijn van
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het allerlaatste schot dat traditioneel met een 25-ponder richting ’t Harde
gegeven wordt. Ook deze exercitie levert geen problemen op zodat men
zich gereed kan maken om aan tafel te gaan.
Tijdens het door de crew van Johan Kurk voortreffelijk aangerichte diner
wordt door diverse sprekers het woord gericht tot de generaal en zijn echtgenote. Voorzitter VOA, generaal-majoor b.d. Messerschmidt, verhaalt
over een door hem geregisseerde afdelingstest en stipt eveneens de voetbalkwaliteiten van een jongere van Baal aan. Het feit dat deze door een
resoluut optredende onderofficier scheidsrechter tijdens een treffen naar
de kleedkamer wordt verwezen heeft klaarblijkelijk weinig invloed gehad
op zijn latere loopbaan.
Op verzoek van de Wapenoudste wordt door pro-cantor luitenant-kolonel
Rietdijk het eerste couplet van het Artillerie lied aangeheven, nadat deze
eerst door de aanwezigen tot de orde geroepen is in verband met het voortijdig betreden van de gedekte tafel.
Luitenant-generaal Bertholee roemt in zijn toespraak de betrokkenheid van
de vertrekkende generaal als artillerist bij de aanschaf van de PzH2000. De
huls van het laatste schot wordt hem overhandigd terwijl mevrouw van
Baal een fraai boeket in ontvangst neemt als erkenning voor de wijze waarop ze haar echtgenoot terzijde heeft gestaan.
In zijn dankwoord memoreert de vertrekkende generaal nogmaals één voor
één de aanwezige collega’s die hem in het artilleriegedeelte van zijn loopbaan terzijde hebben gestaan. Het soms eigenzinnige optreden en de standaarduitdrukkingen van deze onderofficieren blijkt hij niet te zijn vergeten.
Ook spreekt hij in zijn ‘laatste woord’ over de capaciteiten die in de kop
van dit artikel vermeld zijn, daarmee aangevend dat hij de artillerie nog
steeds hoog in het vaandel heeft staan.
‘Artilleristen zijn bij uitstek deskundig in de drie dimensies van het gevecht
en zouden derhalve een belangrijke rol kunnen vervullen in de moderne
vredesmissies bij Netwerk Centric Warfair.
De luchtmachtcollega’s van de GGW hebben die weg al gevonden met
hun Joint Project Optic Windmill.’ Hij ziet dan ook voor de komende tijd
een speciale rol voor ons wapen weggelegd en vraagt degenen die als
artillerist van die toekomst deel uit maken na te denken over deze ideeën.
Over de plannen voor zijn eigen toekomst; ‘ik ben niet iemand
die nu op zijn lauweren gaat rusten. Ik beschik over nog
andere kwaliteiten en die ga ik zeker gebruiken.’
Kapitein b.d. Dick Nikkels geeft tenslotte toestemming
om op te stijgen voor het laatste couplet van het Artillerielied. Nadat hij erop is gewezen dat dit niet met beide
voeten dient te gebeuren, klinkt uit volle borst de bekende strofe waarin de artilleristen zich erop beroemen des legers grootste sier te zijn.
12
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Verslag algemene ledenvergadering
11 januari 2007
Opening.
De voorzitter heet de aanwezige leden welkom en feliciteert hen met de 330e
verjaardag van de Artillerie.
De bestuursleden Tom Witsiers en Paul Denton zijn wegens ziekte en werkzaamheden niet aanwezig .
Na dit gezegd te hebben opent de voorzitter de algemene ledenvergadering
2007 van de Vereniging Onderofficieren Artillerie.
Een speciaal woord van welkom richt hij aan de aanwezige ereleden dhr. Th
van der Aart, F. van der Knaap, J. Majoie, R van der Pol en A. Beekmans en de
dragers van de speld van verdienste en de leerlingen van de KMS
De voorzitter deelt mee dat er geen aanvullende agendapunten zijn ingediend
en dat de agenda zoals deze verzonden is wordt vastgesteld.

1. Verslag/notulen algemene ledenvergadering 11 januari 2006.
De notulen zijn door de secretaris verzonden bij de uitnodiging voor deze
vergadering. De vergadering wordt gevraagd of zij bemerkingen/opmerkingen
hebben. Er zijn al enige tekstuele correcties bij de secretaris ingediend, verder
geen bemerkingen en de voorzitter tekent het verslag.
De secretaris wordt bedankt voor zijn werkzaamheden in deze.

2. Verslag verenigingsjaar 2006.
De voorzitter doet chronologisch verslag van het jaar 2006, om te benadrukken wat het afgelopen jaar voor de vereniging heeft betekend.
11 januari
Jaarvergadering en viering 329e verjaardag
van de Artillerie,
23 maart
Voorjaarsfeest met de OOV LBO, helaas
afgelast door te weinig belangstelling,
28 maart
Regioborrel te Breda,
7 juni
Viering 30-jarig bestaan met als ingrediënten:
Static show, Plaatsen boom en plaquette
Barbecue
15 juni
Motortoertocht met de OOV LBO
22 oktober
Jaaruitje Preston Palace
13
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14 december Kerstdiner met OOV LBO
17 december Eindejaarsbrunch
Evenals het voorgaande jaar hebben we ook dit jaar weer in een redelijk aantal
gevallen acte de presence kunnen geven door op ziekenbezoek te gaan, de
Passing Out op de KMS, medaille-uitreikingen, beëdigingen en recepties ter
gelegenheid van dienstverlating of ander bijzondere omstandigheden en helaas ook bij droeve omstandigheden zoals ernstige ziekte en overlijden.
We zijn vertegenwoordigd bij diverse dodenherdenkingen zoals: Schelluinen,
Dubbeldam, Waalsdorpervlakte en uiteraard hier op onze bakermat in ’t Harde.
Dit jaar hebben we de Artilia drie keer uitgegeven en de laatste is ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan in kleur gedrukt.
Uiteraard heeft de voorzitter ook dit jaar u allen weer vertegenwoordigd in de
vergaderingen van onze wapenoudste, de generaal Bertholee, de zogenaamde
wapentraditieraad.
Na het verslag neemt de voorzitter het tijdschema van de dag door, dat wordt
getoond op het scherm achter hem.

3. Financieel verslag 2006
a. Financieel overzicht 2006
De voorzitter wijst de aanwezige leden op het scherm waar het financiële
verslag wordt gepresenteerd en geeft het woord aan de penningmeester.
Er is één vraag over het overzicht.
Carel Hop vraagt, welk korpsdiner er wordt bedoeld bij de post inkomsten?
De penningmeester antwoordt dat hier de viering van de jaardag 2006 mee
wordt bedoeld, het grootste gedeelte van de kosten valt onder de noemer van
een “korpsdiner”en kunnen als zodanig worden gedeclareerd.
b. Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter verzoekt de kascontrole commissie verslag te doen van hun
bevindingen.
Herman Schonewille neemt het woord en meldt dat er geen onregelmatigheden
zijn geconstateerd en overhandigd het proces verbaal van gehouden telling
aan de voorzitter.
De voorzitter verzoekt de vergadering op voorstel van de kascontrolecommissie om de penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. De vergadering gaat akkoord.
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie en de penningmeester.
c. Begroting 2007
Wederom geeft de voorzitter het woord aan de penningmeester om uitleg te
geven.
14
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De penningmeester merkt op dat we nog steeds een gezonde vereniging zijn
en het nog steeds niet nodig is om de contributie van •11,50 per jaar te verhogen.
Verder zijn er geen opmerkingen en vragen, zodat de voorzitter overgaat naar
het volgende punt; de verkiezing van de kascontrolecommissie.
d. Benoeming kascontrolecommissie
De voorzitter legt uit wat de gang van zaken is voor wat betreft de kascontrolecommissie. Dit betekent dat het langst zittende commissielid, Gerrit
Bosch, de commissie dient te verlaten en dat voor hem Herman Schonewille
plaatsneemt. Er is dus een nieuw lid en reserve nodig.
De voorzitter vraagt de vergadering of er een vrijwilliger is, Ron Schoonman
meldt zich aan en als reserve Marco Jansen.
Hiermee bestaat de kascontrolecommissie uit:
(1) Herman Schonewille: 2de jaar
(2) Ron Schoonman:1ste jaar
(3) Marco Jansen: reserve

4. Verkiezing bestuursleden
a. Voordat de verkiezing aanvangt stelt de voorzitter de telcommissie samen
uit de leden van de commissie van goede diensten, tevens legt de voorzitter
de gang van zaken uit zoals deze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
De voorzitter stelt vast dat de aftredende bestuursleden Ron Caerteling en
Jos Mol aftredend zijn en herkiesbaar, aftredend en niet herkiesbaar is Henk
Gijsbertsen.
De voorzitter deelt mee dat de volgende kandidaat zich heeft aangemeld voor
22 dec. 2006, Cees Damen. Tevens meldt hij dat op voordracht van het
bestuur Rene de Vos als webmaster is toegevoegd aan de verkiesbare
kandidaten.
De voorzitter verzoekt de vergadering of zij akkoord gaat met het kiezen bij
acclamatie, de vergadering gaat akkoord.
De gekozen bestuursleden worden gefeliciteerd met hun herbenoeming c.q.
benoeming.
b. Verkiezing commissie van goede diensten
Aftredend en herkiesbaar dhr. Theo van der Aart ook hier stemt de vergadering in om te stemmen bij acclamatie en wordt dhr. Theo van der Aart gefeliciteerd met zijn herbenoeming.
Voordat de voorzitter de vergadering schorst deelt hij mee dat er een fotopresentatie getoond zal worden over de inzet in Afghanistan van o.a. de
PZH2000.
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De voorzitter schorst de vergadering voor 20 minuten en verzoekt eenieder
tijdig weer gezeten te zijn, tevens wijst hij erop dat de presentielijst nog in de
ontvangstruimte ligt om getekend te worden.

Pauze.

Oproep
Geachte lezer,

5. Voorstellen van het bestuur:
Ron Caerteling
Marinus Dotinga
Rene de Vos
Jan de Brouwer
Tom Witsiers
Cees Damen
Paul Denton
Jos Mol
Jan de Vries
Peter Jacobs

penningmeester
secretaris
webmaster
lid
lid
lid
lid
lid
lid
voorzitter

Tevens vermeldt de voorzitter dat er ondersteuning komt van een tweetal
jonge enthousiaste collega’s bij het organiseren van activiteiten van de
V.O.O.A. de: Wachtmeesters van Soest en Sienerth (laatste is niet aanwezig).
De voorzitter richt vervolgens het woord tot Henk Gijsbertsen. Hij bedankt
hem hartelijk voor zijn inzet voor de vereniging tussen de werkzaamheden
door, en spreekt de wens uit dat het met Henk in de toekomst goed gaat.
De voorzitter overhandigt Henk het traditionele afscheidscadeau een kanon
met voorwagen. De voorzitter bedankt verder de herkozen en nieuwe leden
van het bestuur en de CVGD voor het zich beschikbaar stellen voor een
functie. De voorzitter sluit af met de wens dat het weer een leuk en druk
verenigingsjaar wordt.

6. Rooster van aftreden
Op het scherm wordt het rooster van aftreden getoond.

7. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag de voorzitter geeft het woord aan Ben
Blomsma. Ben bedankt het bestuur voor wat zij het afgelopen jaar hebben
gedaan voor de vereniging/leden.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering nadat hij nog enige mededelingen van
huishoudelijke aard heeft gedaan.
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Ik ben Hans Heesakkers, 44 jaar en al een kleine 30 jaar geïnteresseerd in de Nederlandse strijdkrachten. Naast documentatie zoek
en verzamel ik foto’s van het door Nederland gebruikte materieel.
Mijn collectie bevat circa 10.000 foto’s van Nederlands (historisch) materieel gebruikt in Nederland en de voormalig overzeese
gebieden (KNIL en TRIS).
Nu en dan (als voldoende materiaal en foto’s aanwezig zijn) schrijf
ik een artikel in het hobbyblad (De Tank v.d. TWENOT) of het
reünieblad van de Tris (TRISKontakten), bijv. een artikel over de
troepen in Suriname tijdens de oorlog, of over een onbekende
Amerikaanse tank gekocht voor op Java maar niet op tijd arriveerde (1941), betaald voor 600 tanks maar uiteindelijk minder dan
100 afgeleverd aan de troepen op Aruba, Curaçao en in Suriname.
De KL heeft ze in Suriname nog tot 1956 gebruikt.
Helaas is de Artillerie enigszins onderbedeeld in mijn collectie.
Welliswaar heb ik één en ander kunnen fotograferen tijdens mijn
bezoeken aan diverse kazernes maar veel teveel ontbreekt!!!
Daarom aan u lezers de vraag om uw hulp, is er iemand die kan
helpen?? Ik zoek o.a. documentatie (manuals, artikelen etc) MAAR
vooral foto’s (echte van celluloid, liever geen digitaal) van Artillerie en de bijbehorende voertuigen (maar ook ander militair materieel is welkom) van oud of nieuw materieel!!.
Ik hoop dat u mij kunt en wilt helpen. Zou natuurlijk fantastisch
zijn!!
Met vriendelijke groeten,
Hans Heesakkers
Graafschap Megenstr. 24
5061 XS OISTERWIJK
onsarmei@hotmail.com
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Viering 330ste Jaardag Artillerie
Ruim voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering is de hal voor
de filmzaal in het lesgebouw al aardig gevuld. Een aantal dat het
roken niet kan
Na het schudden van handen en iedereen de beste wensen
laten staat je
voor het nieuwe jaar wensen staat de koffie met een schijf cake
buiten al op te klaar. Elke keer ervaar ik weer hoe gezellig het is om collegae te
vangen. ontmoeten. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal, bij de een is
dat vrolijk en bij de ander is dat triest. Met vrienden zijn wil
zeggen dat je met de een moet kunnen lachen maar dat huilen
er ook bij hoort. Wel heb ik steeds weer ervaren
dat bij diegene die nu in een dip zit je het jaar
daarop toch weer te horen krijgt dat het goed
gaat. Zo hoort het ook.

.

Afscheid
Gijsbertsen . . .
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Ondanks de bijzonder gezellige ouverture is er
altijd weer iemand die dit wreed moet verstoren
met de opmerking, “of iedereen naar binnen wil
gaan zodat de vergadering kan beginnen.” Zeer
voortvarend wordt na het welkomstwoord van
de voorzitter de vergadering afgewerkt. Zoals
het vorige jaar bekroop mij het gevoel van, we
zijn over een half uur klaar. In een vereniging zijn
de leden op de ALV de baas en dient het bestuur
verantwoording af te leggen. Als het zo makkelijk gaat dan denk je al snel, het bestuur doet het
meer dan voortreffelijk of de leden volgen slaafs
het bestuur. Op tijd bedenk ik me, het zijn toch
Artilleristen en die zijn nog nooit slaafs geweest.
Ik roep ’s avonds wel eens aan de bar na de zoveelste discussie; “bij de keuring worden artilleristen getest op volhardende eigenwijsheid, als
je daar niet aan voldoet ga je naar een ander wapen of dienstvak.” Gelukkig komen er wat op- of
aanmerkingen en de vergadering kabbelt voort.
Er is ook een bestuurswisseling, zo wordt er afscheid genomen van Gijsbertsen en mogen we
verwelkomen C. Damen en als webmaster R. de

Vos. Na de pauze spoedt iedereen zich naar de
Wmr. Kruithofkantine alwaar de gezelligheid echt
losbarst. Het valt op dat er niet zoveel mensen
alleen voor het avondgedeelte komen en de vergadering overslaan. Met andere woorden het zijn
voorbeeldige leden. Ik had ook niet anders verwacht aangezien ik er zelf de nodige heb opgevoed, of heeft het te maken met de voorbeeldfunctie van het bestuur. Het zal wel het laatste zijn
anders beantwoord ik aan het stereotype artillerist.
Het optreden van het Fanfarekorps Bereden Wapens in de Blauwe Zaal is een openbaring. De leden van het fanfarekorps waren herkenbaar als
Artilleristen. Gelukkig maar aangezien ik me daar
vorig jaar flink aan heb geërgerd. Hoewel het niet
echt een gelukkige opstelling is, officieren links,
onderofficieren rechts en de wapenoudste met
zijn genodigden in het midden, maakte de muzikale Artilleristisch omlijsting alles goed. Te weinig
mensen hebben oogcontact met het optreden en
het zijn Artilleristen derhalve heb ik het vermoeden dat er ook een aantal zijn die het niet eens
gehoord hebben. Selectief of Artilleristisch doof,
maar doof zijn ze.
Deze dag wordt ook gebruikt om van een aantal
actief dienende onderofficieren afscheid te nemen. In een aparte ruimte wordt door het crème de
la crème van de Artillerie aandacht geschonken
aan en een persoonlijk woord gesproken tot de
dienstverlaters. Ze krijgen als herinnering een
aandenken in de vorm van een schilderij mee.
De toespraken van de Wapenoudste, de Lt-gen
Bertholee, en onze voorzitter hebben elk inhoud
en zijn goed op elkaar afgestemd. Ik heb het wel
eens mogen beleven dat, ondanks er een verschil
van stem was te bespeuren, hetzelfde verhaal
werd verteld. Goed, duidelijk en zakelijk en het
bleef tot het eind boeien. Beide verdienen een
19

330ste Jaardag Artillerie
Uit de oude doos

compliment, maar wat wil je het zijn niet zomaar
de eerste de beste. Nieuw dit jaar is dat de best
geslaagde Wachtmeester van zowel de LUA als
VA naar voren werden geroepen om in het zonnetje te worden gezet. Beide kregen een prachtig
aandenken in de vorm van een gesigneerd schilderij.

Foto's: Derk de Vries

Het eten, de bekende blauwe hap, is wederom
voortreffelijk. Kortom een fantastische afsluiting
van het officiële deel. Een aantal gaat dan ook
voldaan naar huis maar het grootse deel gaat
door. Na de samensmelting krijgt het nog meer
inhoud, waar dat uit bestaat zal ik maar niet aan
het papier toevertrouwen. Gezelligheid alom en
de feeststemming stijgt. Het blijft mij elke keer
weer verbazen dat als het laatste rondje wordt
aangekondigd, dat er een aantal kijken of ze water
zien branden. Over zien gesproken, ik weet überhaupt niet wat ze nog zien, maar ze zien er zeer
artilleristisch uit.
ROA Nijmegen 2005
Kortom een geslaagde en zeer stijlvolle 330ste
verjaardag. Met dit gegeven ben ik er van overtuigd dat er leven in de brouwerij zit en als het mij
gegeven is ik volgend jaar weer graag van de
partij zal zijn.

De rubriek “personeelsmutaties” wordt met de grootste zorg samengesteld. Ondanks het feit,
dat wij meerdere bronnen raadplegen, is het haast onmogelijk om volledig te zijn. Omdat het
personeel een beschikking krijgt bij uitzending en bij terugkomst, is het niet altijd duidelijk of
het om een nieuwe functie gaat of voortzetting van de “oude”functie. Bij deze dan ook een
verzoek aan onze lezers, om, indien u aanvullingen / wijzigingen heeft, dit aan ons te melden.
Dit kan uiteraard via de mail. Ons adres vindt u vooraan in de Artilia.
Ook voor deze uitgave van de Artilia:
Ook deze keer is het onmogelijk om volledig te zijn, omdat de informatievoorziening vanuit
het Haagse enigszins stagneert, dit komt door de implementatie van Peoplesoft. Uit de brie/
ven met daarin de functietoewijzing is niet te achterhalen bij welke eenheid men geplaatst
wordt en in een aantal gevallen is ook niet duidelijk welke rang men bekleedt.
We hebben er nu nog een probleem bij aangezien we de contactpersoon in Den Haag moeten
ontberen. Wij hopen dat u begrip voor dit ongerief wilt opbrengen en doen er alles aan zo
snel mogelijk weer met een complete lijst te komen.

Personeelsmutaties
Bevordering tot:
Miv
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Naam
de Liefde M.A.
Boogert B.W.
Clijdesdale E.R.
Kuiper P.S.
Notten S.H.M.
Senne G.A.
Tand W.M.
Van der Zee G.
de Jong B.A.

Rang
Wmr1

Aooi

Leeftijdsontslag / Eervol ontslag
Datum
?
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Naam
ten Kate H.W.

Rang
Aooi
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Meerkamp Gele Rijders

parcours waren de hindernissen weliswaar niet al te hoog,
maar zorgden enkele venijnige wendingen ervoor dat alle rijkunsten moesten worden aangewend.

door Nan Speth

Op 2 maart vormde de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne het decor voor
een vierkamp waarbij leden van 11 Afdeling Rijdende Artillerie het
moesten opnemen tegen gerenommeerde beoefenaars van de Moderne
Vijfkamp uit de
iteindelijk traden 7 Gele Rijders in het strijdperk tegen 7
regio.
leden van sv Putten, waaronder de aanstormende top bij

Nadat de vier disciplines, schieten, schermen, lopen en
paardrijden, waren afgewerkt kon de eindstand worden opgemaakt en werden de prijzen verdeeld. De uitslag was als
volgt:

U

de jeugd.
De Rijders wisten hun tegenstanders aardig partij te geven,
maar konden niet verhinderen dat de ere plaatsen door de meer
ervaren leden van de Vijfkampvereniging uit Putten werden opgeëist. Toch was Wim Speth niet ontevreden over de prestaties
van zijn team: ‘De wedstrijd moet worden beschouwd als een
‘trial’ om deze jongelui kennis te laten maken met de Moderne
Vijfkamp. Sommigen hebben al ervaring in meerkampen maar
voor enkelen is het de eerste keer. Logisch dat er hard moet
worden gewerkt om de achterstand op de talenten uit Putten
weg te werken, maar er zijn zeker wel perspectieven om in de
toekomst mee te doen om de hoogste plaatsen.’ Uiteraard waren de Rijders bij de laatste discipline, het paardrijden, op hun
best. Op het door bedrijfsleider Ellen van der Putten uitgezette

. . . een geslaagde wedstrijd voor
deelnmers en
organisatie . . .

Dames:
1. Amber Hoogendoorn sv Putten
2. Anne Bavelaar
sv Putten
3. Kim Hoogendoorn
sv Putten
4. Iris Snijder
11 AfdRA
5. Angela Kalkman
11 AfdRA
6. Marloes van der Toolen 11 AfdRA
7. Anja Bavelaar
sv Putten
8. Renske Dost
11 AfdRA
9. Marije van der Leeuw 11 AfdRA

3972 punten
3480 punten
3028 punten
2276 punten
2144 punten
2080 punten
2080 punten
1864 punten
1796 punten

Heren:
1. Jeroen Oosthof
2. Bob van Hout
3. Daan van Esch
4. Stephan Blaas

3912 punten
2976 punten
2680 punten
1420 punten

sv Putten
11 AfdRA
11 AfdRA
sv Putten

De ere prijzen, beschikbaar gesteld door Wim en Na Speth
en bestemd voor de best geëindigde deelnemers van de Gele
Rijders, waren bestemd voor Iris Snijder en Bob van Hout.
Een geslaagde wedstrijd, vonden organisatie en deelnemers,
mede dank zij de medewerking van de lokale militaire autoriteiten, de sportorganisatie en het personeel van de manege.
Informatie betreffende deelname en trainingen voor de Moderne Vijfkamp: Wim Speth, tel; 0525-652467.
E-mail: wimspeth@wanadoo.nl.
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Dressuurproeven Gele Rijders

In de rubriek F2 was de eerste plaats voor Evert Jan Kieft op
Laika. In de rubriek F3b wist kapitein b.d. Wim Speth de
hoogste score te halen terwijl opperwachtmeester Derk de
Vries in de rubriek F3g het goud voor zich op eiste. De meer
ge-vorderde ruiters moesten in de rubriek F8 in aalmoezenier
Liduin van de Broek hun meerdere erkennen.

door Wim Speth

Op 18 februari was de manege van het Korps Rijdende Artillerie het
decor van de eerste onderlinge dressuurwedstrijd sinds het verblijf op
de Luitenantaandenlang hadden vooral de beginnende ruiters naar
kolonel Tondit evenement toegewerkt en dus was het moment aannetkazerne.

M

gebroken de opgedane rijervaring in de praktijk te toetsen. In
de vroege ochtenduren gonsde het al van bedrijvigheid. Met
vereende krachten werden de stallen op orde gebracht en ondergingen de viervoeters het ritueel van het invlechten van
manen en staart. Ook het eigen uiterlijk werd opgepoetst, immers, de verzorging van ruiter en paard is een van de onderdelen die door de jury wordt gewaardeerd en dus mocht niets aan
het toeval worden overgelaten.

Belangstelling was er vooral van de kant van familieleden en
vrienden en natuurlijk ontbraken commandant en plaatsvervangend commandant niet, om zich ervan te overtuigen dat alle
investeringen in de opleiding van ruiters rendement zouden
opleveren.

. . . belangstelling was er
vooral van de
kant van
familieleden
en vrienden . .
.
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De wat meer ervaren leden van het Korps, die vaak op wedstrijden buiten de kazerne het beste beentje van hun rijdier op de
juiste wijze en het juiste moment naar voren brengen, voelden
zich duidelijk wat meer op hun gemak dan de beginnende ruiters die zich met wat meer wedstrijdspanning aan hun paard
leken vast te klampen. Uiteindelijk lukte het alle deelnemers de
voorgeschreven proeven min of meer succesvol af te ronden.

. . . met een
groot compliment voor de
instructeurs . .

De jury in de persoon van bedrijfsleidster Ellen van der Putten, bijgestaan door haar secretaresse Yvonne Kamphuis,
toonde zich na afloop zeer tevreden over het getoonde niveau: ‘Ik moet mijn instructeurs een groot compliment maken. Zij hebben er alles aan gedaan om de hen toevertrouwde leerlingen goed voor de dag te laten komen. Het resultaat
mag er zijn en ik ben in het bijzonder tevreden over de verzorgde manier waarop de ruiters zichzelf en hun paarden gepresenteerd hebben. Maar ook een compliment naar alle
deelnemers. Velen stonden vanmorgen al vroeg klaar om ons
te helpen bij de organisatie en het gereedmaken van de manege voor dit evenement.’
En kijkend naar de toekomst: ‘Dit was de eerste van een
reeks wedstrijden die dit jaar zullen worden gehouden. Daar/
bij denken wij niet alleen aan dressuurproeven maar ook wil/
len wij een begin maken met het springen. Uiteindelijk zal het
aan het einde van 2007moeten leiden tot een heus manegekampioenschap.’

Voorafgaande aan de prijsuitreiking stak plv commandant majoor Gerard Berkers de organisatie een grote pluim op de hoed.
Deelnemers en aanhang onderstreepten dit gebaar met een
verdiend applaus. Vervolgens werden de bij de klasseringen
behorende rozetten uitgereikt en ontvingen de winnaars in de
diverse rubrieken hun ere prijzen. Opvallend was dat bij 3 van
de 4 rubrieken Rijders of ex-Rijders met de hoogste eer gingen
strijken.
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De Marnewaard
Goedendag, ik ben zoals de meesten wel weten Owi Frans Amerongen
en ben sinds een half jaar beheerder schietbaan Marnewaard. Dit is
vergeleken
an mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor de
met Btowi van
Artilia
over het reilen en zeilen op de baan. Ik beheer deze
de stafbatterij
baan maar natuurlijk niet alleen tot mijn beschikking heb ik 2
een vrij
burgers die het gros van het onderhoud op de baan doen. Ik
rustige baan.
ben hoofdzakelijk belast met de administratieve kant van de

A

baan. Wij hebben op de baan 2 gebouwen onze schuilloods
waar we koffie drinken en onderhoud plegen aan diverse
dingen. Dit verandert als 1 van de 2 burgers ziek wordt of een
dag verlof wil dan mag ik ook aan het werk. Tevens word ik zo
nu en dan ingezet als beheerder Terreinen dit als mijn collega
een keer in het weekend niet kan.
Zoals de meeste van u wel weten is het van oorsprong een
25mm baan. Kortom eigenlijk alleen maar bedoelt voor infanterie. Dit kwam omdat er in de zestiger jaren een opkomst kwam
aan gemechaniseerd materiaal zoals de YPR die een dracht heeft
van ca. 1500m. Na wat tegenwerking van de provincies Friesland en Groningen in 1978 werd er door de rechtbank beslist dat
dit gebied militair oefengebied werd. Het hele gebied is ca 1500
ha groot. Eind jaren 70 begon de bouw van de baan en eind 80
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Het gebied is ongeveer
1500 ha groot.

was deze gereed. We hebben 14 schietweken per jaar dat is
erg weinig maar dit alles heeft te maken met de vergunning
die de gemeente afgegeven heeft. Echter de gemeente is wel
wat soepeler geworden met hetgeen wat geschoten mag
worden. Tegenwoordig schieten ze ook wel GLA, MAG op
affuit en sporadisch pistool, en uitgezocht wordt of .50 op
affuit mogelijk is.
De baan is nu ca. 19 jaar oud en u snapt wel dat het onderhoud alleen maar groter wordt want de slijtage gaat gewoon
door. We hebben dus de handen vol aan het onderhoud.
Gelukkig worden een aantal dingen uitbesteed aan bedrijven
van buitenaf. Onderhoud van de baan zoals
maaien want 1500 bij 500 is met de hand niet te
doen tevens worden dingen als snoeien aan
gewas en schilderwerk aan de gebouwen uit
besteed.
De meeste drukte voor ons op de baan is er als
er geschoten wordt de werkzaamheden worden
dan iets uitgebreid. Zo moet de onveilige zone
worden uitgezet en gecontroleerd worden of
hij het doet de waarschuwingsborden voor de
burgers moeten opengeklapt worden zodat
fietsers weten tot hoe ver ze mogen fietsen.
Tevens dienen de waarschuwingsborden in de
haven te worden geplaatst zodat ook de
scheepvaart op de hoogte is van ons voornemen te gaan schieten.
Als je een keer in de buurt bent kom gerust
even langs om te kijken je bent altijd welkom..
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Artivaria

VOORTGANG VERBETERING EXPOSITIE

TOEKOMST VOOR MILITAIRE MUSEA?
In het afgelopen jaar heeft het NAM zich mogen verheugen door de
komst van een aanzienlijk aantal bezoekers. Er zijn er ca. 6100 geregistreerde
Niet geteld zijn de bezoekers van het museum in de lunchpauze
bezoekers en de leerlingen, de bezoekers en aanvragers bij het Artilleriegeteld, waar- documentatiecentrum. Samen met de aantallen bij de
van 1249 Luaverzameling (nu nog) in Ede komt het totaal op bijna 10.000
betalend. belangstellenden. Geen slecht resultaat als je dat afzet tegen de

Naar verwachting wordt in 2007 het reeds verworven budget aangewend voor de interne verbouwing van gebouw 215 op de Legerplaats
bij Oldebroek.

Als alles volgens planning verloopt, zal het
gebouw eind 2007 worden opgeleverd
waarna door de diverse (reeds benaderde
projectofficieren) een aandeel geleverd kan
worden bij de inrichting van dit gebouw met
de expositie “Nederlandse Artillerie na
1950”. Ook in de verhuizing van de
Luaverzameling van Ede naar De Peel zit
schot. Er is instemming van de Defensiestaf,
er is een budget en infra ter beschikking
gesteld. Op de luchtmachtbasis De Peel zal
eind 2007 de Historische Verzameling (HV)
Lua worden samengevoegd met de traditiekamer van de Groep Geleide Wapens (GGW)
tot een nieuwe HV Grondgebonden Luchtverdediging.

bezoekersaantallen van het Legermuseum waarover in de
Defensiekrant van 18 januari jl. werd bericht dat in Delft ruim
60.000 gasten zijn ontvangen.
In dezelfde Defensiekrant wordt bericht dat er in het kader van
het nieuwe Museale Beleid Defensie plannen worden uitgevoerd voor het oprichten van een stichting genaamd Nationaal
Militaire Museum en het onderbrengen daarin van alle huidige
musea. Dit betekent 6 militaire musea op 5 locaties: Legermuseum en Mil. Luchtvaartmuseum in Soesterberg, Marinemuseum in Den Helder, Mariniersmuseum in Rotterdam,
Marechausseemuseum in Buren en Bronbeek in Arnhem. Bij de
eenheden resteren uitsluitend traditiekamers. Het streven van
het NAM (daarin gesteund door de andere A-musea van de
cavalerie, de infanterie en de genie) is dat de huidige collectie
zoveel mogelijk in dezelfde vorm en op dezelfde locatie (in het
“hart van het eigen Wapen) blijft voorbestaan. Initiatieven en
mogelijkheden daartoe worden gesteund door de Directeur van
het Legermuseum en de Voorzitter van de Traditiecommissie KL
en ingediend bij de Commandant Landstrijdkrachten. Wij
houden u op de hoogte.

ARTILLERIE ATTENTIES
Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde en de Luaverzameling in
Ede worden diverse artilleristische artikelen aangeboden. Een
batig saldo komt ten goede aan de exploitatie van de exposities. Bestellingen kunnen worden gedaan via
NAM.artillerie.museum@mindef.nl in ’t Harde
of via museum.lua@rnla.mindef.nl in Ede.
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Foto’s NAM/Paviljoen 2: Dürst Britt

PAVILJOEN 2 OP DE LBO
Zoals U weet wordt in Paviljoen 2 van het
NAM aandacht gevraagd voor de Vestingartillerie, de Pantserfortartillerie en de
Kustartillerie. Verbeteringen en aanvullingen
op de expositie worden inmiddels aangebracht door onze medewerkers: Jan Sikkens,
Peter Otten en Margriet Bannink. Op de
foto’s ziet U een impressie van de aanpassingen. De teksten over de rol van de
vestingartillerie in de Hollandse Waterlinie
staan prominent in beeld. Het hoogwaterkanon is bijna gespiegeld op de foto
vastgelegd en ook de bakermat van de
luchtdoelartillerie en in het embleem van het
onlangs opgerichte Commando Luchtdoelartillerie (nagenoeg gelijk aan dat van 101
Luagp) is duidelijk zichtbaar.
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SCHENKINGEN
Het Nederlands Artillerie Museum
heeft in de afgelopen periode de
volgende schenkingen mogen
ontvangen.

. . . zangbundel Nederlandse Leger,
Barbara´s
liedboek
´87 . . .
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- Dhr. H. Thomasse: een veldfles in hoes, opschrift: OFFICIAL
TRAIL CANTEA, periode 1948 Ned-Indië.
- Lkol® art b.d. H.A.Korpel: een DT; baret met artillerie
embleem; officiersstokje; diverse rangonderscheidingstekens;
een zakboekje J. Korpel, 1932; knopenschaar; glazen heupfles in
lederen foedraal, 4x Dinkytoy, Quod + 25-pnd, armoured car 1ton truck, personal carrier; verzetstegel 1940-1945; herdenkingsbord 300 jaar Artillerie 1677-1977; herdenkingsbord SROAReunie 9-06-1995; tegeltje “Het kanon is hun banier”.
- M.v.d.Hout: een zakboekje G. v. Houwelingen; zangbundel
Nederlandse Leger; Barbara’s liedboek ’87.
- W.J.J. Broeksteeg: een koperen plaat met initiaal ‘J’, voor op
vuurmond.
- Dhr.L. van Trier: diverse syllabi, diverse V.S., divers documentatiemateriaal.
- Lkol art b.d. F.C.K. Ruczinsky: attributen H.J., o.a. foto
afvuren H.J., ‘’schoen” H.J., fles ‘’zwaar geschut’’.
- Kol art A.M.J.J.M. Noijens: wapenschild Staf 1 GE/NL Corps,
als dank steunverlening met de M-110.
- Kap art P. de Boer: leerstofpakket munitiekennis, ElementairSchoolmeetafdeling 1930; Arti Varia Special/herinneringsnummer; handleiding munitie M 109/A2/A3; Defense WeeklyFirefinder.
- Lkol art b.d. A.P.Friesen: diverse boekwerken, o.a. beproeving artillerie wapens, 22 stuks.
- Maj art b.d. A.J. Heijkoop: oefenhandgranaat; 2 40-mm
pantsergranaten; dienstbrillen; parachute van lichtgranaat;
groepsprijzen Avondvierdaagse; kaarthoekmeters; IK’s;
rangonderscheidingstekens schoenpoetsset; DT.
- Kenniscentrum OTCVust, d.t.v. dhr. R. van Dijk: 16 mm film,
Frans; Engelstalige opl.richting mortiers; heli-beelden Kranenburg-N infanterieschool, 16 mm; foto’s 42 inch, 81mm,120 mm;
dia’s Handhaving/afschaffing dienstplicht, langetermijnplan/

ning; foto’s M 114/39; afbeelding 155 mm munitie; boekje
richttesten M 109/90; boekje WARA; boekje Organisatie
grondgebouwen vuursteun; mapjes materieel en munitie;
diverse foto’s; diverse dia’s; Introductie OTCVust, brochures; foto’s vuursteunmaterieel; map 12 OW6 10-12 dec.;
nota ‘’Op weg naar een nieuw evenwicht”. Krijgsmacht in
de komende jaren; map SIE EP/KCEN bijeenkomsten; foto’s
AS 90.
- P.de Groot: diverse grammofoonplaten (78 toeren); door
Duitsers opgemaakte organisatieschema Nederlands
illegale pers WOII.
- O.W.M.Raas: gebouw 206; Innis: Opleidingen LBO ‘t
Harde; een kaartentas.
- 14 Afdva, d.t.v. owi art R Kuipers: een borstzakhanger 14
Afdva.
Alle schenkers worden bij deze nogmaals hartelijk
bedankt voor hun bijdrage om het Artilleristisch erfgoed
te completeren.
Heeft U nog voorwerpen en/of documentatie met een relatie
naar Defensie en in het bijzonder naar de Artillerie en waar/
van U afstand wenst te doen?
In dat geval even bellen met 0525-657310, fax 657311 of email NAM.artillerie.museum@mindef.nl voor een afspraak
om het af te leveren in ’t Harde c.q. Ede of om het op te
laten halen.

REUNIE ORKEST ARTILLERIE TROMPETTERKORPS
e-mailadres.roa@artillerie.nl
De leden van het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps
komen inmiddels reeds 5 jaar bijeen en het resultaat is bij
vele belangstellenden bekend. Inmiddels is met dank aan de
Commandant Lokaal Facilitaire Dienst ’t Harde, maj. art F.
van Loon een nieuwe repetitielocatie betrokken, namelijk in
de oude filmzaal op de Lkol Tonnetkazerne. De oorspronkelijke locatie waar we sedert de oprichting van het ROA met
succes en veel plezier hebben gerepeteerd (de hal van het
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KEK-gebouw op de LTK), is in verband met de hogere bezettingsgraad van de kazerne verbouwd en uitgebreid met een aantal bureauruimten tbv Paresto. Dit ging ten koste van de repetitieruimte van het ROA. Gelukkig zijn er ook positieve aspecten
aan de grotere populatie op de kazerne; de eenheidscommandanten hebben gepleit voor het behoud van de vm. filmzaal als
bijeenkomstlocatie voor militairen van hun eenheid en hun
thuisfront. Dit verzoek heeft tot gevolg dat de oude filmzaal
voorlopig niet wordt gesloopt maar zelfs wordt verbeterd waar
nodig. Dientengevolge kan het ROA sinds januari 2007 gebruik
maken van het podium voor hun repetities en de artiestenbar
voor hun opslag van materieel. Ook aan het ver/zoek om, ondanks het afschaffen van de weekendverzorging op de LTK,
een lunch te serveren aan de muzikanten wordt door Paresto
medewerking verleend (mits daarvoor wordt betaald).

Geplande
optredens ROA
voor het jaar
20076 . . .

Mocht U een van de repetities willen bijwonen dan kan dat na
aanmelding via roa@artillerie.nl of 0578-691646 (ivm het betreden van de kazerne buiten de normale werktijden). Het ROA
repeteert (onder voorbehoud) op zaterdag 13 januari, 3 en 24
februari, 17 maart, 14 en 21 april, 21 juli (ASK), 18 augustus, 8
september (LbO) 6 en 20 oktober, 17 november en 15 december.
De volgende optredens staan voor het ROA gepland in 2007:
28 april, Amsterdam, Royal Dutch 2007
5 mei, Wageningen, Vrijheidsdefilé
18 mei, Assen (?) en 19 mei Eelde, herdenking “Operatie
Amherst” (combinatie met “Groningse Artillerie” KNV)
2 juni, Heerlen, streetparade Internationale Taptoe
23 juni, Voorthuizen, Taptoe (combinatie met Stichting Koninklijke Nederlandse Veldartillerie KNV)
29 juni, Den Haag, defilé Nederlandse Veteranendag en taptoe
op het Spuiplein
20 juli, Nijmegen, intocht Vierdaagse
1 september, Antwerpen (?), Taptoe
21 september, Ede Taptoe (combinatie met Stichting Koninklijke
Nederlandse Veldartillerie KNV)
27 oktober, Harderwijk, Artilleriejaarconcert
10 november, Londen, Lord Mayor Show
Komend jaar zal o.a. in het teken staan van een samenwerking
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tussen het ROA en de stichting KNV 1815-1915( Stichting
Koninklijke Nederlandse Veldartillerie uit Usquert, o.l.v. dhr
Huib Nijholt). Naar wij hopen krijgt de bezoeker een carrouselspektakel te zien met kanonniers, paarden kanonnen en
muzikanten.

ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE

. . . gepleit wordt
voor het uitreiken
van de veteranenpas aan de
militair . .

Op 31 januari j.l. werd door regiments- en korpscommandanten of hun vertegenwoordigers vergaderd over de mogelijkheden om de saamhorigheid te bevorderen met veteranen
en postactieven die een eenheid van het regiment /korps
hebben verlaten. Voor het KLUA waren aanwezig lkol Honing en korpsadjudant Hop terwijl het KVA en KRA werd
vertegenwoordigd door lkol bd Dürst Britt. Voordrachten
werden gedaan door kol Habraken (Dir. veteraneninstituut)
en dhr Laats van Persco die uitleg gaf over het informatiesysteem peoplesoft. Vanuit dit systeem zal het veteranen
registratie- en volgsysteem worden gevuld. Inmiddels zijn
alle militairen die na 1978 op uitzending zijn gezonden vastgelegd in dit computersysteem. Voorzitter bgen inf. Vermeulen verzocht de aanwezigen hun wensen/tekortkomingen
(mbt veteranenbinding aan het regiment/korps) kenbaar te
maken zodat het Veteranenplatform die onder de aandacht
kan brengen bij de staatssecretaris van Defensie. Gepleit
werd voor het (vlak voor dienstverlating) laten uitreiken van
de veteranenpas aan de militair. Voorts was er een verzoek
om in het peoplesoftsysteem ook de regiments/korpsbinding zichtbaar te maken. Zoals U wellicht weet bestaan er
wapen- en dienstvakcodes (b.v. veldartillerie = 10 en lua =
11) en bestaan er elconummers voor eenheden, maar is de
regiments/korpsbinding niet vastgelegd (b.v. KRA, infanterie- en cavalerieregimenten). Een knelpunt is nog: wie gaat
de personele capaciteit leveren voor dit veteranencontact?
Inmiddels is door de vertegenwoordigers van het KLUA
kenbaar gemaakt om een aparte veteranenorganisatie te
overwegen.
U kunt Uw aanmeldingen voor de AVA of andere reacties
kenbaar maken aan Lkol art bd F.T. Dürst Britt
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Artillerie Agenda
13 april 2007: Reünie 928 AfdLtlua (NNG, 1962), locatie Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info en aanmelding: J. de Ruiter tfn
050-5034550 of e-mail joopderuiter@tscali.nl
19 april 2007: Reünie 2-6 RVA (NOI), locatie Lkol Tonnetkazerne
te ’t Harde. Info en aanmelding J. Cools, tfn 0162-455041.
28 april 2007: Reünie 3-12 RVA (NOI), locatie Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info en aanmelding: G. Alders, tfn 023-5373238
of e-mail galders@veteranen.nl.
4 mei 2007: Herdenking bij het Artilleriemonument, locatie
legerplaats bij Oldebroek te ’t Harde. Info en aanmelding: maj
art V. Kleveringa, tfn 0525-657320.
8 mei 2007: Reünie 3-2 RVA (NOI), locatie Lkol Tonnetkazerne te
‘t Harde. Info en aanmelding C. Schouten, tfn 0313-414947.
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In de 5e eeuw woonde er in Ippona, een stad in Afrika, een oude soldaat Narzale
Alippius, die de alchemie beoefende. Ook hij had een mooie dochter, Barbara geheten
met uitzonderlijke gaven. Alippius onderwees haar in de alchemie en samen ontdekten
ze een buitengewoon explosieve stof. Op een dag verschenen de Vandalen voor de
poorten van Ippona. Zij wierpen lijken van krijgsgevangenen, van vreedzame lieden,
van vrouwen en kinderen, kortom mens en dier, in de stadsgrachten. Ondragelijke
stank en pest maakten de bewoners wanhopig. De oude Alippius en Barbara brachten
redding door een zeer brandbare stof over de lijken uit te gieten (hierbij verloor Alippius
echter door een pijl het leven). Het vuur vernietigde de lijken en de pest verdween. Toen
probeerden de Vandalen ‘s nachts de stad in
te nemen maar
Barbara verlichtte met
behulp van bepaalde
stoffen de gehele omgeving. De stad viel echter na 15 maanden en
moordend en plunderend trokken de Vandalen de stad binnen.
Barbara vluchtte in het
klooster en toen de
plunderaars ook hier
binnendrongen, liet ze
het gebouw door middel van een mijn opblazen. Barbara, de
kloosterzusters en de
Vandalen werden onder
het puin begraven.
Sinte Barbara is de
beschermheilige van de
artillerie, niet alleen
in Nederland maar over
de gehele wereld. Zij
wordt vrijwel steeds afgebeeld met een toren
in haar hand. Dit houdt
verband met een der
legenden die er over
haar worden verteld.
Een verklaring van het
patronaatschap van
Sinte Barbara over de
artillerie is moeilijk te
geven, vooralom de
vele verhalen die er
van haar bestaan. De
artilleristen zijn ook niet de enigen die Sinte Barbara als patrones hebben aangenomen;
om maar een greep te doen: mijnwerkers, smeden, geweermakers, geschut- en klokkegieters, architecten, bouwvakkers, textielarbeiders, boekhandelaren, drukkers, koks,
slagers, kosters, doodgravers, genisten en brandweerlieden. Bij de ingang van een
mijn zal men dan ook altijd het beeld aantreffen van Sinte Barbara. Ook bij de aanleg
van de Westerscheldetunnel staat er een beeld bij de ingang van de tunnel. Vóór de
tweede wereldoorlog werd de naamdag van Sinte Barbara, 4 december, niet gevierd
door de artilleristen, daarna echter heeft Nederland zich aangesloten bij de rij van
landen waar de naamdag van Sinte Barbara aanleiding is tot tal van festiviteiten. Dit is
b.v. het geval in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, USA, Spanje,
België en Engeland. In Nederland is de 4e december tegenwoordig een gezellig samenzijn van alle rangen en standen der artillerie, rijkelijk voorzien van spijs en vooral
drank. Tot de vaste programmapunten behoren het voordragen van de legende
(artillerieversie) en het zingen van het artillerielied.
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Aanmelding /Machtiging of Wijziging

Bestuur Vereniging Onderofficieren Artillerie

Invullen, ondertekenen en daarna verzenden aan het secretariaat
U kunt dit formulier gebruiken:
1. Als u zich als lid van de VOOA wilt aanmelden
2. Als u verandert van privé-adres/email. Wij sturen alle post naar uw privé-adres/email.
3. Als u uitgezonden wordt.
Gelieve de periode aan te geven en welke uitzending het betreft.
Secr V.O.O.A.
Postbus 1000
MPC 35C
8084 ZX ‘t Harde

Secretariaat VOOA: Postbus 1000, 8084 ZX ’t Harde
E-mail; secretaris@vooa.nl - Internet: http://www.vooa.nl
Voorzitter:
Dienst MDTN
Dienst PTT
De Haag

Secretaris:
Dienst MDTN
Dienst PTT
’t Harde

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 31 oktober van het
lopende jaar.

Dienst MDTN
Dienst PTT
Nw Milligen

Lid :

Achternaam met tussenvoegsels

Dienst MDTN
Dienst PTT
‘t Harde

Privé adres, straat + nr
Postcode/Woonplaats

Registratienummer

email

Bank/girorekening

Dienst MDTN
Dienst PTT
't Harde

R.J. Caerteling
Rubenstraat 94
6921 LW Duiven
telefoon privé 0316-264239

*06-536-59382
0525-659382
101 Artostbt

Meester van de Venstr 11
6627 AG Maasbommel
telefoon privé 0487-562457

*06-536-58754
0525-658754
11 AfdRA

De Wimpel 9
8447 ED Heereveen
tel. privé 0513-651548

A.J.M. Witsiers

J.S. de Vries

Lid :
1.
2.
3.

Periode
Uitzendgebied
Onderdeel

Dienst MDTN
Dienst PTT
‘t Harde

J.L de Brouwer
*06-536-57448
0525-657448
OTCVUST/Schl Vust

Lid :
Verleent hierbij tot wederopzegging aan :
Vereniging Onderofficieren Artillerie
Rubensstaat 94
6921 LW Duiven
om van bovengenoemde rekening jaarlijks een bedrag te doen afschrijven dat verschuldigd is
wegens: Contributie

Dienst MDTN
Dienst PTT
’t Harde

Datum:
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Handtekening

Dienst MDTN
Dienst PTT

Pastelstraat 59
1339 JG Almere Buiten
tel. privé 06-43976240

C.J.M. Damen
*06-536-58972
0525-658972

Beiersgulden 72
8283 DW Dronten

n.v.t.
n.v.t.

de Wiezeboom 9
8332 JT Steenwijk
tel. privé 0521-512095

Lid :
De ondergetekende verklaart zich akkoord met de geldende bepalingen en voorschriften en
heeft kennis genomen van de regeling betreffende incasso-opdrachten

Biotoop 77
3893 BJ Zeewolde
tel. privé 036-5234218

P.J. Denton
*06-536-59489
0525-659489
11 AfdRA

Lid :
Dienst MDTN
Dienst PTT
’t Harde

de Leigraaf 104
6932 BE Westervoort
telefoon privé 026-3112298

*06-537-55145
0577-455145
SICT/Vust/Art

Lid :

Land

Kopstuk 6
6836 EW Arnhem
telefoon privé 026-3230562

M.E.G. Dotinga
*06-536-57834
0525-657834
OTCVUST/KCEN

Penningmeester:

Voorletters

Uitzendgegevens

P.F.J. Jacobs
*06-546-87642
070-3187642
DMO

A.M. Mol

