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Titel : Overlijden sgt-1 Harm van Os 

 Genisten, Regimentsleden, 

Volslagen onverwacht is op 4 december 2012 de sergeant-1 Harm van 
Os overleden. Harm was werkzaam bij 111 Pantsergeniecompagnie. 

Hij is slechts 26 jaar oud geworden. 

Met zijn genietank het bos in om daar vervolgens met zijn chauffeur hard aan 
de slag te gaan. Dat was voor Harm de reden dat hij als genist bij de 
Landmacht werkte. Maar naast het harde werk was hij ook altijd in voor iets 

‘ludieks’: potjes golf spelen tussen de bomen of even flink tekeer te gaan als 
houthakker. Hiermee wist hij altijd een positieve sfeer in zijn peloton te 

brengen. 

De 'Kodiak', de vervanger van de genietank die op korte termijn zal instromen, 
was zijn nieuwe project. Hij vond dat een machtig apparaat. Harm was druk 

bezig met het voorbereiden van de opleiding voor ‘zijn nieuwe speeltje’. Als 
instructeur eiste hij altijd de volledige aandacht van de groep om zo de 
mensen zo goed mogelijk op te leiden. Zo niet, dan kon je vertrekken. Harm 

stond dan ook bekend als kritisch en recht door zee. Hij mocht ook graag 
overal commentaar op geven, maar uiteindelijk deed hij altijd wat er van hem 

werd gevraagd, en met volle overgave. 

Harm zal door de eenheid blijvend worden herinnerd als een fijne collega, die 
serieus met zijn werk bezig was en waarbij dit hand in hand ging met veel 
plezier. Hij laat zijn vriendin Kirsten, zijn hond Tank, zijn familie en vele 

vrienden binnen en buiten Defensie achter. Wij wensen iedereen die hem 
dierbaar was alle sterkte toe bij het verwerken van dit grote verdriet. 

Condoleanceregister. 

Een condoleanceregister is geopend in het Badhuis op de Prinses 

Margrietkazerne in Wezep op 6 december van 09.30 tot 11.00 uur en van 
13.00 tot 15.30 uur en op 7 december vanaf 09.30 tot 11.00 uur. 

Voor collegae uit Vught is een condoleanceregister geopend in de 
Traditiekamer in het Huis van het Regiment dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur, 
tot en met de dag van de uitvaart. 

Adj Frans Schiltman, 

Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 


