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Titel : In Memoriam Herman Bos 

Leden van het Regiment Genietroepen, 

 

Op 15 maart 2016 is op 69-jarige leeftijd te Zeist overleden de 

heer 

HERMAN BOS 

sedert 2007 houder van de OTCGenie – Legpenning nummer 4. 

 
 

Herman Bos was van 1981 tot eind 2007 consulent van Stichting 
Beroepsopleidingen Wegenbouw (SBW, later Fundeon) en in die 

functie de vaste coach en begeleider van de technisch specialisten 

van het Wapen der Genie en dan met name machinisten en 

monteurs van grondverzetmachines en hijskranen. 

Hij was vrijwel dagelijks te vinden bij een van de genie-eenheden 

in Nederland of Duitsland of bij het OTCGenie in Vught om 
technisch specialisten te begeleiden bij (lees: aan te sporen tot) 

hun civiele vakopleiding en er terloops bij commandanten op zijn 

eigen kenmerkende wijze op aan te dringen dat er toch vooral 

voldoende bouwmachines, praktijkoefeningen, reservedelen en 
brandstof beschikbaar moesten zijn voor “zijn” technisch 

specialisten. Hij schroomde daarbij niet om bij de hoogste 

generaals binnen te stappen om dat voor elkaar te krijgen. 

Mede door zijn toedoen ontstond er een intensief contact met en 

wederzijdse kennisoverdracht tussen de civiele en militaire 

machinistenopleidingen (SOMA/SBW/Fundeon en GOC/OTCGenie), 



waarvan de Genie tot op de dag van vandaag nog profiteert. 

Voor zijn verdiensten gedurende meer dan 26 jaar voor de 

technisch specialisten van de genie, maar ook voor heel veel 
commandanten van genie-eenheden en de opleidingen van het 

OTCGenie in het bijzonder, werd hem op 20 december 2007 door 

kolonel T.J.J. de Vries de OTCGenie – Legpenning toegekend met 

o.a. de navolgende zinsnede: 

“Gedreven door innerlijke motivatie, uw charisma en uw 

grote persoonlijke betrokkenheid uw functie op 
onnavolgbare wijze inhoud gegeven, waarbij zowel 

belangen van de organisatie als de leerlingen altijd voorop 

stonden.” 

Met hart en ziel zette hij zich in voor “zijn” technisch specialisten 

waarvan hij er - door zijn uitgebreide contacten in het civiele 
bedrijfsleven - ook nog eens velen aan een burgerbaan wist te 

helpen. 

Heel veel oudgedienden maar ook actieve genisten, van soldaat tot 

generaal, zullen zich Herman Bos herinneren als een buitengewoon 

verdienstelijk en gewaardeerd lid van ons Regiment Genietroepen. 

Sodeju! 

Herman is op 21 maart j.l. begraven in Zeist. 
Wij wensen zijn echtgenote en (klein-)kinderen veel sterkte met dit 

verlies. 

adj Frans Schiltman, 

Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 
 

 


