AUDITORIUM ELIAS BEECKMAN VERNOEMD
LUITENANT-KOLONEL HENK VAN HATTEM
Op 18 februari 2011 is het auditorium
in het Elias Beeckmangebouw vernoemd naar luitenant-kolonel Henk
van Hattem. Hiermee is door het Regimentscommando uitvoering gegeven
aan een besluit van het Wapenberaad
uit 2005.
Op dat moment was er nog zicht op realisatie van de nieuwbouw in Amersfoort in
2007 en had niemand kunnen bedenken dat
het nog ruim zes jaar zou duren voordat het
besluit ten uitvoer zou kunnen worden gebracht.
In de afgelopen jaren hebben de successievelijke Regimentscommandanten en voorzitters van de VOV nauw contact gehouden
met de familie Van Hattem.
Op 18 februari was het dan eindelijk zover;
in aanwezigheid van de familie Van Hattem,
de Wapenoudste, het Regimentscommando

HENDRIK JAN VAN HATTEM
(09 Maart 1942 - 08 Augustus 2002)
Lkol van de Verbindingsdienst b.d.
Officier in de Orde van Oranje-Nassau met
de Zwaarden

In oktober 1963 begon Henk van Hattem
als dienstplichtig soldaat zijn opleiding op
de School Reserve Officieren Verbindingsdienst in Ede. Op 2 april 1964, na het voltooien van zijn opleiding, volgde plaatsing
als vaandrig bij 108 Verbindingsbataljon in
de functie van pelotonscommandant. Het
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en genodigden vond de plechtigheid plaats
op de eerste verdieping van het Elias Beeckmangebouw bij de ingang van het auditorium.
In een korte toespraak ging de Regimentscommandant, lkol Jaap de Feiter, in het kort
in op de vele verdiensten van lkol Henk van
Hattem; vervolgens waren de ogen gericht
op mevrouw Ans van Hattem-Berendsen.

was het begin van een loopbaan als officier
bij de Verbindingsdienst.
Na zijn verplichte diensttijd sloot hij bij Defensie een contract als vrijwilliger en ging,
na enkele jaren en het behalen van het benodigde HBS-diploma, over in beroepsdienst.
Van Hattem vervulde diverse commandoen staffuncties bij verschillende verbindingseenheden van het 1e Legerkorps en in
andere ressorts. Door zijn inzet, zijn inspirerende instelling en zeer grote vakkennis
evenals het bij voortduring verdedigen van
de belangen van de Verbindingsdienst, ontwikkelde hij zich tot een zeer bekwaam officier die breed werd en wordt gerespecteerd en gewaardeerd.
Vanaf begin jaren 90 was hij, aanvankelijk
als hoofd sectie Verbindingsdienst van de
Staf van het 1e Legerkorps en later vanuit
een functie bij de Landmacht Staf/ het Commando Verbindingen Koninklijke Landmacht, nauw betrokken bij de gedachtevorming over de integratie van informatie- en
communicatiesystemen. Voor hem was
daarbij het belangrijkste uitgangspunt, en
daar zette hij zich volledig voor in, dat de
Verbindingsdienst een leidende rol moest
gaan spelen bij de informatieondersteuning
van operationele eenheden. Hij was mede
daardoor één van de belangrijkste grondleggers van de thans toegepaste commandovoeringsondersteuning.

Onder toeziend oog van de verdere familie
Van Hattem (dochter en schoonzoon met
drie kinderen, zoon en schoondochter met
twee kinderen en zus en zwager) onthulde
zijn vrouw, Ans van Hattem-Berendsen, de
plaquette en het naambord.

Foto’s met dank aan mevrouw Ellen van Hattem en
de heer R. van der Eijk.

Eenzelfde inzet toonde hij, als hoofd van
de werkorganisatie Communicatie- en Informatiesystemen 1e Legerkorps binnen de
projectgroep Herstructurering Koninklijke
Landmacht, bij de oprichting van het Duits
/ Nederlandse Legerkorps. Specifiek richtte hij daarbij zijn aandacht ook op een goede samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse verbindingseenheden.
Zowel tijdens zijn actieve diensttijd als na
zijn functioneel leeftijdsontslag in 1997 was
hij nauw betrokken bij allerlei activiteiten
ten behoeve van de Verbindingsdienst.
Mede door zijn enthousiasme en inzet bij
de organisatie van de activiteiten rond het
125-jarig bestaan van de Verbindingsdienst
in 1999, wapeninformatiedagen en ICTmanifestaties stonden en staan deze te boek
als zeer geslaagd.
Zijn betrokkenheid bij de Vereniging van
Officieren van de Verbindingsdienst bleek
uit het organiseren van diverse symposia en
het optreden als hoofdredacteur van haar
tijdschrift ‘Intercom’.
Voor zijn vele verdiensten voor het Wapen
van de Verbindingsdienst reikte de regimentscommandant hem op 9 april 2002 de
Regimentslegpenning uit.
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