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Voor deze redactioneel heb ik het eerste nummer van vorig 
jaar nog eens geraadpleegd. Daar pronkte een foto van de 
voltallige redactie tijdens de laatste live-redactieverga-
dering. Deze uitgave kwam ongeveer een week nadat de 
intelligente Lockdown was ingegaan en toen waren de ac-
tuele onderwerpen zoals de rechterlijke uitspraak tegen de 
politiek leiders van DENK en de opmerkelijke uitspraken 
van de koning in Indonesië. 

Op dat moment was ik, en velen met mij, nog absoluut niet 
bewust van de impact die het virus op ons zou hebben en ein-
digde ik met een opsomming van alle activiteiten die dat jaar 
zouden volgen. Hoe anders is het allemaal gelopen. Ondanks 
al die beperkingen kostte het nauwelijks moeite om de vol-
gende drie uitgaven toch goed te vullen. En aangezien wij over 
de inhoud geen klachten hebben ontvangen, gaan we er vanuit 
dat u dit ook zo ervaart. Een excuus richting Jan Litjens en Geert 
Peters is wel op zijn plaats. Deze trouwe leden kwamen hun in-
zendingen niet tegen, ondanks belofte van onze kant. Wij doen 
natuurlijk ons uiterste best dit soort zaken te voorkomen, maar 
helaas zien wij ook wel eens iets over het hoofd.

En hoewel we elkaar niet meer live hebben getroffen, zijn we 
als redactie wel weer aan het brainstormen gegaan om, zoals 
we dat elk jaar proberen, weer iets nieuws toe te voegen aan 
ons magazine. En ik kan u met blijdschap de geboorte van 2 
nieuwe rubrieken melden: Allereerst In the Picture, waar een 
persoonlijke foto wordt getoond. De fotograaf mag een korte 
toelichting op zijn plaat geven en eindigt met de nominatie 
voor het volgende nummer. Zo hopen we de komende jaren 
een interessante inkijk te krijgen van uitzend- of inzetervarin-
gen van diverse leden in diverse omstandigheden. Als tweede 
nieuwe rubriek noem ik Eenheid Uitgelicht waar Jeroen samen 
met iemand van die eenheid de schijnwerper op deze eenheid 
richt. 240 Dienstencompagnie bijt in dit nummer het spits af 
en zo zullen we telkens een B&T eenheid, uit heden of verle-
den, uitlichten.

Tot zover de nieuwe oogst. Zoals u natuurlijk gewend bent, 
ook in dit nummer de ‘oude bekenden’ in de vorm van het 
Vetportret, Inka’s column, vertelsels van Michiel Teunisse en In 
the Spotlight. Speciale aandacht vraag ik voor het zeer lezens-
waardige verhaal over hoe schaalmodellen van legervoertuigen 
bepaalde emoties teweeg kunnen brengen. Michel spreekt 
hierover met Robert van Raamsdonk die hier een mooie invul-
ling aan heeft gegeven. Ik sluit deze opsomming af met een 
mooie samenvatting van Jeroen die de eerste uitzenddag van 
Veteranen TV bijwoonde en hier verslag van doet.

Al met al weer een mooi nieuw nummer, in een nieuw jasje, 
waar Michel weer voor tekent. Een teamprestatie zoals altijd en 
waar we best trots op zijn. Om met dit team te mogen werken 
is een voorrecht. Ieder heeft zijn eigen ideeën en kwaliteiten. 
Dat diversiteit een unique sellingpoint is, bewijst dit team nu 
alweer enkele jaren en ik ben blij en dankbaar dat ik dit jaar 
hier nog deel van uit mag maken. Maar dan zal het stokje 
moeten worden overgedragen. Zoals u weet neem ik in janu-
ari 2022 het commando over het Regiment Bevoorradings- en 
Transporttroepen over van overste Henk Plenk. Dit doe ik ui-
teraard met veel genoegen en gepaste trots, maar niet voordat 
we een opvolger hebben gevonden die samen met dit team 
zich wil inzetten voor een mooi en leesbaar Veterans B&T in 
de toekomst. Mocht u zich aangesproken voelen of hier meer 
informatie over willen hebben, meldt u zich dan gerust bij mij.

Namens de redactie veel leesplezier,
Marc Souman
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Wat een teleurstelling, want weer kan ik niets anders 
melden dan dat we al onze activiteiten in dit eerste half jaar 
moeten laten vervallen vanwege de alsmaar aanhoudende 
corona crisis. 

En alweer ontvingen we een mailbericht van het Nationaal 
Comité Veteranendag dat ook dit jaar de NLVD slechts in 
aangepaste vorm, d.w.z. zonder Defilé en zonder grote ma-
nifestatie op het Malieveld, doorgang kan vinden. Een schrale 
troost is dat die ‘aangepaste editie’ van 2020 op mij toch wel 
indruk heeft gemaakt. Zo af en toe kijk ik nog eens terug via 
You Tube waarbij vooral de aandachtig luisterende veteraan 
‘Hendrik’ (95 jaar) met zijn bescheiden voorkomen mij is bij 
gebleven. Zijn uitspraak: “Na de oorlog was er helemaal niks. 
Alles was kapot. Dus moeten we heel zuinig zijn op de vrij-
heid die we hebben bevochten”, is actueler dan ooit. Ik voel 
dan een soort van plaatsvervangend schaamte als ik nu het 
dagelijkse geklaag en gejammer hoor dat we zo in onze vrij-
heid worden beperkt door bijvoorbeeld de avondklok terwijl 
hij zijn vrijheid vijf jaar lang heeft opgeofferd in Nederlands-
Indië en bewust WO II heeft meegemaakt. Natuurlijk begrijp 
ik dat iedereen ernaar snakt om de dingen te doen die voor 
de Coronacrisis gewoon waren maar elke vergelijking met de 
oorlogsjaren van destijds gaat m.i. volledig mank. Jullie zijn 
misschien niet zo gewend van mij dat ik mij zo uitspreek maar 
dat moest ik even kwijt.

Verder hoop ik ook dat de organisatie van de NLVD 2021 
er weer in slaagt om een vergelijkbaar muzikale omlijsting 
te vinden als toen in de Ridderzaal, met o.a. het prachtige 

‘Memories’ van Loes Haverkort en ‘Probably Me’ van Dennis 
Kroon. Tijdens uitzendingen, ver van huis, speelt muziek nu 
eenmaal een belangrijke rol in het leven van een veteraan 
en iedereen heeft wel één of meerdere nummers die, bij 
het horen ervan spontaan herinneringen, en niet zelden ook 
emoties oproepen. Voor mij persoonlijk is dat bijvoorbeeld 
het nummer ‘Under the bridge’ van The Red Hot Chilipeppers. Nu ik 
dit zo schrijf realiseer ik me dat ik nog nooit heb meegedaan 
aan de veteranen top-100. Misschien toch eens doen! Brothers 
in Arms komt dan ook zeker op mijn lijstje te staan. Sinds die 
aangepaste Veteranendag hebben wij als veteranen denk 
ik collectief een nieuwe song in ons hart gesloten. Hoewel 
de tekst van Soldier On van Di-rect niet eens over militairen, 
veteranen, soldaten gaat en zelfs niet over oorlog, zal menig 
veteraan er kippenvel van krijgen omdat we er toch iets van 
onszelf in herkennen, heel bijzonder toch? En het wordt nog 
extra bijzonder als je je realiseert dat de betekenis van ‘soldier 
on’ doorzetten is. En dat wordt momenteel van ons allemaal 
gevraagd; nog even doorzetten en dan, en dan en dan ….

Ik wens iedereen weer veel leesplezier,
Blijf gezond en Soldier On.

Hans Schulz

       VAN DE Voorzitter
Evelien Drumont werkte van 2000 tot 2010 bij Defensie en 
kijkt met een goed gevoel terug op haar vier uitzendingen.
“Ik had het nooit willen missen, het was een mooie tijd. En 
ik ben blij met de volgorde waarin de uitzendingen elkaar 
opvolgden. In Irak was er niets, we moesten het kamp 
nog helemaal opbouwen. In Bosnië voelde het alsof ik 
gestationeerd was op een kazerne, alles was er al en je kon 
gewoon het kamp af om bijvoorbeeld te gaan hardlopen, 
er was veel minder gevaar. In Afghanistan zijn we bezig 
geweest met het laden en lossen van vliegtuigen, maar in 
Kandahar moesten we op het kamp blijven en hebben we 
vaak in de bunker moeten zitten, dus voelde ik me daar wel 
beperkt. Heel anders dan toen in Irak, maar toch ook een 
mooie tijd.”

Na Defensie volgde ze een zeer gevarieerde loopbaan: 
ambulancechauffeur, tandartsassistente, baristo in een 
koffiebar en sinds 2018 heeft Evelien haar nieuwe passie 
gevonden: met haar bedrijf To Do Service 
heeft ze een gat in de markt gevonden. 
“Mensen kunnen ons voor allerlei 
klussen vragen: boodschappen doen, 
mee naar de dokter, we helpen enkele 
uren bij een webshop. Ze betalen ons, 
in enkele gevallen vanuit hun PGB. Soms 
benadert de gemeente ons met een vraag 
voor iemand, maar de meeste klanten 
hebben we via mond-op-mond reclame. 
Zo gaat dat hier in Zeeland!”

In 2001 ontstond een vriendinnengroep 
van negen binnenslapers. Na Nunspeet verbleven ze in ‘t Harde, 
samen in één cluster, dus brachten ze de avonden samen door 
en zo ontstond er een band tussen Evelien en Tjitske Breimer, 
Ramona van den Heuvel, Petra Bron, Lin Andringa, Linda van 
Bentum, Sheila Omzichtig, Susan Spenkelink en Bregje de Kort.
“Wij werkten allemaal eerst bij 230 MZWTCIE daarna bij 220 
TCIE, dus we kwamen steeds weer terug bij elkaar. Ik heb alle 
vier de uitzendingen samen met Tjitske gedaan, zij werkt nog 
steeds voor Defensie. Bij SFIR-1 zaten we ieder in een ander 

kamp, maar reden wel heen-en-weer. De tweede keer in Irak 
hebben we samen een acclimatisatie detachement gedaan. 
In Bosnië hebben we een prefab gedeeld. Daarna ging ik naar 
330 Herstel in Breda en Tjitske was toen onderofficier bij de 
Tankers. Toen vertelde ze dat ze naar Afghanistan ging en dat 
leek haar gek om zo zonder mij te gaan. Enkele weken later 
werd duidelijk dat ik ook naar Afghanistan zou gaan, dus 
ik belde haar op en vroeg haar wanneer ze vertrok. En toen 
antwoordde ik haar: nou dan zie je me twee weken later in 
Kandahar! Niet dezelfde eenheid maar wel op hetzelfde kamp. 
Onze vriendschap is heel speciaal en blijft voor de rest van ons 
leven.
Toen Tjitske en ik op uitzending waren, werden we gesteund 
door de anderen meiden en toen zij uitgezonden werden, 
kregen zij steun van ons. Dus eigenlijk was je zonder de anderen 
op uitzending, maar zo voelde het niet. Brieven, kaartjes, er 
was altijd wel post van hun, dus je wist dat ze er op afstand bij 
waren.”

Hoe ziet de vriendschap er nu uit?
“Er gaat geen dag voorbij of we appen 
wel met elkaar; alles wordt besproken, 
we delen lief en leed. Een paar weken 
geleden hebben we nog een quiz via 
Zoom gedaan. We zijn een keer heel 
nostalgisch naar het Steakhouse in Epe 
gegaan waar we altijd aten toen we nog 
in de kazerne verbleven. Daar zit een 
camping tegenover, dus daar hebben we 
overnacht. Vorig jaar konden we vanwege 
de coronamaatregelen helaas maar één 
keer bij elkaar komen. Alle meiden zijn 

deze zomer bij mij geweest; hebben ze geslapen in hun tenten 
in mijn achtertuin, super gezellig! We hebben een hele hechte 
vriendschap waar we allemaal echt veel aan hebben!”

Tijdens ons gesprek ontdekt Evelien dat ze dit jaar hun 4e 
lustrum hebben. “Oh, dan gaan we dat deze zomer in mijn 
achtertuin uitbundig vieren! Dat zal ik ze straks gauw even 
appen!”
Van harte gefeliciteerd!

in the 
SPOTLIGHT

Inka Logister-Proost
Naam: Evelien Drumont
Leeftijd: 37 jaar
Lid sinds: de reünie SFOR in 2019
Missies:  Irak SFIR 2003 Bosnië SFOR17/EUFOR1 2004-2005
 Irak SFIR 2004 Afghanistan ROOT 8 KAF 2008
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UIT-INgezonden

Het is alweer een hele tijd geleden dat we elkaar fysiek hebben 
kunnen begroeten. Om precies te zijn was dat voor de meeste 
leden op 26 februari 2020 tijdens de Algemene Ledenverga-
dering en dus meer dan een jaar geleden. Kort daarna werden 
er door de corona crisis allerlei maatregelen van kracht waar-
door het slechts mogelijk is gebleken  om alleen de Sunset-
march met een aantal leden te lopen op 30 september 2020. 
We verlangen er naar om elkaar weer te ontmoeten en met 
elkaar mooie herinneringen te delen. Als bestuur hebben we 
echter, gezien de huidige omstandigheden, moeten beslui-
ten om geen activiteiten te organiseren in de eerste helft van 
2021. Onze inschatting nu is dat we daarna voorzichtig weer 
kunnen gaan denken aan nieuwe activiteiten. Elders in het 
blad tref je het aangepaste jaarplan voor 2021 aan. Het defi-
nitief doorgaan van deze activiteiten is uiteraard onder voor-
behoud van de ontwikkelingen. Voor de Afghanistan reünie, 
die we samen met de TD en de MA willen organiseren, nemen 
we eind mei een definitief besluit. De Algemene Ledenver-
gadering die normaliter in de eerste helft van het jaar moet 
plaats vinden hebben we verschoven naar november 2021. 
Als bestuur hadden we de keus uit twee opties. Optie 1 was 
om de Algemene Ledenvergadering digitaal te organiseren en 
optie 2 was om uit te stellen tot de tweede helft van het jaar. 
Binnen het ledenbestand zijn nog een aantal Indië veteranen 
die bij alle Algemene Ledenvergaderingen aanwezig zijn en 
aangezien zij niet in staat zijn om digitaal aanwezig te zijn 
hebben we gekozen voor optie 2. Om jullie in ieder geval wel 
op de hoogte te brengen van het financiële reilen en zeilen 

van de vereniging heeft de penningmeester elders in dit blad 
de financiële stukken laten opnemen. Ik spreek de hoop uit 
dat we het aangepaste jaarplan voor 100% ook daadwerkelijk 
kunnen gaan uitvoeren. Ik hoop jullie snel weer te zien.
Cheers
Henk Bouwknegt
Secretaris

Oproep AAT Indië veteranen 
op herhaling
Het Bureau Geschiedschrijving Bevoorrading en Transport 
(BGB&T) doet intensief onderzoek naar de geschiedenissen 
van de dienstvakken die vroeger bekend stonden als Inten-
dance en AAT.
Veel is inmiddels al gedocumenteerd, met name over de peri-
ode 1945 – 1950. Veel minder is bekend over de periode direct 
daarna: 1950 – 1960.  In het algemeen is wel bekend dat (veel 
?) oud-Indiëgangers werden ondergebracht bij mobilisabele 
Transport Bataljons. Maar over hoe en wanneer de oud Indië 
compagnieën en overige mobilisabele bataljons op herhaling 
gingen is eigenlijk niets bekend. Die leemte in de geschied-
schrijving wil het BGB&T graag invullen. Mocht iemand van 
de veteranen daarover nog gegevens in herinnering hebben, 
of over documentatie beschikken, dan wil BGB&T dat graag 
en in dank overnemen.
Gaarne contact opnemen met kernlid BGB&T en ex dienst-
plichtig AAT’er, lichting 1955-4: Frits van ’t Spijker, tel: 0578 
- 66 24 40, email:  frits@vantspijker.nl

Nationaal Comité 4 en 5 mei
In verband met de maatregelen tegen het coronavirus zal de 
Nationale Herdenking op 4 mei ook dit jaar alleen in gewij-
zigde vorm doorgang kunnen vinden. Hoewel het de grote 
wens is van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om genodigden 
daarbij aanwezig te kunnen laten zijn, is op dit moment nog 
onduidelijk of dit mogelijk is.

Indien het mogelijk is om een beperkt aantal genodigden een 
plaats te geven – op anderhalve meter afstand van elkaar – 
dan zal door middel van loting worden bepaald wie er voor de 
herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk en de plechtig-
heid op de Dam worden uitgenodigd. Dit kan dus betekenen 
dat u helaas geen uitnodiging ontvangt.
Het Nationaal Comité verwacht u voor 20 april per e-mail te 
informeren over de eventuele aanwezigheid van genodigden 
en of u al dan niet bent ingeloot.

Afscheid van Hilda
We zijn het bij Defensie wel gewend, afscheid nemen van een collega. Want vaak na een 
jaar of drie ga je van “stoel”, komt je opvolger en gaan we weer door.Soms ligt dat toch 
anders. In 2007 werd het bureau regimenten opgericht en daarin werden de regimenten 
B&T, RTT en GNKT met het korps MA administratief ondergebracht. Als administratief 
medewerker werd Hilda Hemmers–van Hilten geplaatst bij dit bureau. Hilda was geen 
onbekende voor de regimenten en het korps want in de jaren daarvoor had ze al diverse 
functies vervuld op het OCINT. Vanaf 2007 pionieren, bedenken, invullen en uitvoeren 
van taken die bij een bureau regimenten horen. Lastig, want het bureau had nooit eer-
der bestaan. Hilda vindt dit een fantastische tijd en binnen “no time” was Hilda ook niet 
meer weg te denken. Ze beschouwt de regimenten en het korps als haar kindjes en wil 
daar dan ook goed voor zorgen. Als regiment B&T vinden wij dat ze daar ruimschoots in 
geslaagd is! Dan komt toch een keer het moment dat het stopt. Niet omdat ze dit wil of 
niet meer kan maar de pensioengerechtigde leeftijd nadert. 25 februari 2021 was het echt 
zover. Hilda gaat genieten, samen met haar Will, van vrije tijd, de tuin, vrienden en nog 
veel meer plannen. Hilda. Dankjewel voor alles dat je in de afgelopen jaren voor het 
regiment en de veteranenvereniging hebt betekend!

Op Internationale Vrouwendag bracht Bureau Geschiedschrijving de publicatie 'Vrouwen en het 
Regiment B&T; de onstuitbare groei naar vanzelfsprekendheid' uit. Soms vallen zaken mooi sa-
men.  Via de website van ons regiment te downloaden (www.regimentbent.nl en op de subsite van 
Bureau Geschiedschrijving bij Publicaties/Thematische publicaties). Daar vindt u sinds kort ook de 
andere eerder uitgebrachte publicaties.  Veel leesplezier.

Bijgevoegd een foto van het bord dat de Historische 
Collectie heeft ontvangen. De vraag is op welke kazerne 
dit bord met het vaandel hing en of er iemand is die 
meer over het bord kan vertellen? Reactie(s) graag 
sturen naar redactie@veteransbent.nl.

Deze maand maakte minister Bijleveldt van Defensie bekend 
dat ons regiments- en verenigingslid Kolonel Nicole de Wolf 
per 1 april wordt bevorderd tot Brigadegeneraal. Zij gaat bij 
de Bestuursstaf aan het werk als Projectleider Verbeteren Be-
stuursondersteuning en Advies. Wij feliciteren haar met deze 
promotie en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.

Wanneer zien we elkaar eindelijk weer eens?

Oproep
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Sergeant 1 Emiel Garstenveld is de Nederlandse Walking 
Soldier. Hij heeft het idee opgevat om aandacht voor onze 
vrijheid te vragen door vele kilometers aan voetstappen te 
planten in diverse delen van de wereld. Het gevolg hiervan 
is dat hij onder dit pseudoniem de diverse mediaplatforms 
bewandeld. Hieronder zijn verhaal:

Alles begon een paar jaar geleden. Toen keek ik naar RTL Late 
Night met Humberto Tan. Daar kwam een stukje voorbij dat ie-
mand zei: "Geen 4 mei voor mij'. En dat irriteerde mij zo dat ik 
dacht daar moet ik wat mee. Waarom geen 4 mei? Wat weet de 
jeugd nog van 4 en 5 mei? Bereiken we de jeugd nog met het 
verhaal?

Daarom ging ik op onderzoek uit en kwam erachter dat steeds 
minder mensen wisten waar 4 en 5 mei voor staan. Ik ging een 
plan bedenken om aandacht te krijgen voor deze dagen en de 
gedachte hierachter.
Ik kwam al snel tot de conclusie dat ik op een originele manier 
hier aandacht voor moest vragen, en dit dan gaan verspreiden 
via de 'oude' en nieuwe media. Toen ben ik van het strand van 
Normandië naar de brug in Arnhem gelopen, 600 km. Hier 
kreeg ik veel media-aandacht voor en ook online ging het goed. 

Hiermee heb ik zelfs bereikt dat het verhaal in de schoolboeken 
voor alle mbo-leerlingen verwerkt gaat worden, onder de noe-
mer van moderne bedevaart. Het kwam in oude media zoals 
alle grote kranten en ook op de sociale media van de NOS op 3. 

Door dit succes dacht ik, hoe kunnen we nu een nog onbeken-
der verhaal goed in the picture zetten. En dat was de aanleg 
van de Birma spoorlijn door o.a. Nederlandse krijgsgevangen. 
Toen heb ik het plan opgevat om samen met een collega van 
het Korps Mariniers de lengte van de spoorlijn te lopen, ruim 

400 KM. Dit hebben we volledig zonder support gedaan, we 
droegen zelf al onze spullen op onze rug. We wilden bij de 
grens van Birma stoppen, dit omdat het een mooie metafoor is 
om aan te geven dat het ene land vrij is en het andere land NOG 
niet. En ik hoop hiermee dat wij ook in Nederland onze vrijheid 
moeten gaan waarderen. 
Uiteindelijk hebben we elke dag gelopen vanaf dat de zon op-
kwam rond een uur of 6 tot 12 uur omdat het daarna te warm 
werd. De Nederlandse ambassadeur heeft nog een dag meege-
lopen en tevens hebben we vele nabestaanden gesproken die 
op een bedevaat reis waren. Het was fysiek zwaar en uitput-
tend, Na een paar weken lopen krijg je toch last van blaren, je 
schenen en ook veel schuurplekken. Om de 5 KM werden we 
gestopt door een Thai in een auto met de vraag of we mee wil-
den rijden. Heel aardig, maar niet echt de bedoeling. Toen we 
uiteindelijk het eindpunt bereikt hadden, was de opluchting 
groot, maar als je dan terugdenkt aan de pijn die de krijgsge-
vangen gehad moeten hebben dan is alles relatief. 

Eenmaal weer in Nederland spraken wij met iemand die aan 
het spoor gewerkt had. Hij bedankte ons dat wij op deze ma-
nier aandacht wilden besteden om zo het verhaal levend te 
houden voor de volgende generatie. 
Hij sloot af met de woorden: " haat lost niks op '

Vanaf februari wandel ik met militairen die een verhaal heb-
ben. Dit in de trant van het programma van Hella van der Wijst, 
de wandeling. Dit doe ik samen met de Landmacht en elke 
maand worden er twee afleveringen op Youtube uitgezonden. 
Let, op, want ook uw hoofdredacteur is een van de militairen 
waar ik mee gewandeld heb. Ben je benieuwd naar de volgende 
avonturen die er zeker gaan komen, volg mij dan op mijn Insta-
gram: Walking_soldier_nl. En kijk uiteraard naar de Afleverin-
gen van The Walking Soldier op Youtube.

Jan Litjens

Aanleiding voor mijn onderzoek was 
het verzoek van de Staten-Generaal 
aan onze stichting om gegevens aan 
te leveren voor hun nieuwe website 
digitaal monument www.lijstvange-
vallen.nl, uitlopend naar een breder 
onderzoek voor de Stichting NIM. Als 
vicevoorzitter van het bestuur van 
Stichting Nationaal Indië Monument 
te Roermond, vond ik het een eer en 
een uitdaging om dit onderzoek uit 
te voeren.

Het doel van mijn onderzoek was het 
samenstellen van een volledige na-
menlijst en de achtergrond van de 
meer dan 6.200 namen op de 18 acht-
tien zuilen van de Stichting Nationaal 
Indië-monument 1945-1962. 
Het onderzoek heeft van 2016 tot 2020 plaats gevonden, beginnend met het zoeken van achtergrond- en de ontbrekende 
gegevens. Tijdens het onderzoek zijn ook nieuwe namen van gesneuvelde Nederlandse militairen ontdekt. In dit verslag wordt 
de methode en het proces beschreven, alsmede het resultaat. Het onderzoek vergelijkt de bestaande gegevens van het NIM 
met het onderzoek “Gevallen voor Nederland” en nog een aantal andere bronnen. Het resultaat is een gedetailleerde lijst, 
die gebruikt kan worden voor (vervolg)onderzoek en informatie. Op basis van deze lijst kunnen de gevonden extra namen 
toegevoegd worden aan de zuilen. Bovendien kunnen hiermee de gegevens in de ‘lijstvangevallenen’ van de Staten-Generaal 
worden bijgewerkt.

Op 7 augustus 2020 mocht ik mijn onderzoek presenteren en het onderzoeksrap-
port uitreiken aan de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht Zijne Excellente luite-
nant-generaal der Mariniers Frank van Sprang. 
     
Een logisch gevolg hier op was het schrijven van een boek hierover. Het draagt de 
titel ‘Namen in Roermond’. In het boek bevat de geschiedenis van het Nationaal 
Indië Monument en de latere uitbreiding hiervan met het monument voor Vredes-
missies. Het grootste deel van het boek is gereserveerd voor de ruim 6200 namen 
op de monumenten.  Daarnaast zijn als belangrijkste delen opgenomen alle namen 
van het Nationaal Indië-monument, met de plaats, datum en omstandigheden 
waaronder de personen zijn omgekomen. 

Na de herdenking op  5 september 2020 mocht ik ook het eerste exemplaar van 
mijn boek aan de generaal van Sprang aanbieden. Eind vorig jaar heeft de Regi-
mentscommandant Henk Plenk het boek ‘Namen in Roermond’ mogen ontvangen. 

Namen in Roermond | Auteur: J.H.G. Litjens | ISBN: 9789463389358

Namen op de zuilen 
in Roermond

Een indrukwekkend naslagwerk en een goede 
aanvulling op de herinneringen aan onze ge-
sneuvelde militairen. Het boek zal worden toe-
gevoegd aan de bibliotheek die u kunt bezoeken 
in de Historische collectie van ons regiment.

The Walking Soldier
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heb ik het ook enorm naar mijn zin gehad. Je bent daar zeer zelfstandig 
en leert veel van de compagnie en het bataljon. 
In 2014 mocht ik mee met het Deployment Element naar Mali met de 
toen nog overste Marc Huiskes. Dat was echt een heel interessante tijd. 
We waren daar als eerste Nederlanders en moesten alles nog opbou-
wen. Eerst in de hoofdstad Bamako, waar we eerst in een hotel gele-
gerd werden. Wat een bijzondere indrukken doe je daar op! De men-
sen, de kleuren, de geuren en het enorm drukke verkeer en alle winkels 
die hun waren naast de weg hebben opgesteld. Net een groot dakloze 
IKEA. Toen we voor de stafofficieren, die in Bamako bij de staf van de 
VN bleven, een huis hadden gevonden en ingericht, zijn we met de rest 
van het detachement naar GAO gegaan, waar we het Kamp Castor 
opbouwden. We waren daar met een gemengd detachement van de 
Logistiek en de Genie. We moesten natuurlijk alles van niets af aan 
opbouwen en al het materiaal dat uit Nederland aankwam moesten 
we in de stad ophalen.  We verlieten dus vaak het kamp waardoor ik 
enorm veel van de omgeving zag. Dat was heel gaaf! Verder hebben 
we echt van alles gedaan. Van het opbouwen van tenten tot het samen 
met de Genie ingraven van palen voor het hek en alles wat daar voor 
handen was. Ik had dus een heel vrije rol en mocht vaak mee, daar 
waar ik nodig was. 
Die uitzending was echt een enorme ervaring. Ik zou graag nog een 
keer op uitzending willen. Niet direct naar Mali, maar ergens anders 
weer zo’n opbouwoperatie meemaken, lijkt me wel heel gaaf. 

En hoe was het toen je terugkwam in Nederland?
Ik vond het eerst heel raar om terug te zijn. Ik woon natuurlijk alleen 
en ik was gewend om ruim vier maanden altijd mensen om me heen te 
hebben. Ook zelf moeten kiezen wat ik eet, was weer nieuw voor me, 
want dat werd de afgelopen vier maanden natuurlijk voor me bepaald. 
In het begin vond ik dat echt lastig. Maar ook dat je weer alles voor 
jezelf hebt, je eigen bed, je eigen badkamer, dan vraag je je wel af waar 
we ons hier zo druk over maken en hoe goed we het hier hebben. Maar 
eerlijk gezegd ben je dat na een paar maanden weer zo gewend en ben 
je weer volledig opgenomen in het gewone leven hier. 
Wat ook een gewaarwording is, is hoe mobiel je hier bent. Je kunt ge-
woon overal heen gaan waar je wilt. Dat heb je daar natuurlijk niet 
en voordat je ergens heen gaat moet je een hele riedel aan voorberei-
dingen treffen voordat je de weg op kunt. En dan het verkeer! Dat is 
ook wennen als je vier maanden bij wijze van spreken niet harder dan 
25 kilometer per uur hebt gereden, dat je dan op de snelweg met 130 
voorbij wordt geraasd. Wat een verschil is dat!

En dan ben je ineens veteraan. Hoe voelt dat?
Nou ik voel me niet echt veteraan hoor, eerlijk gezegd. Bij een veteraan 
heb je toch eerder een beeld van een wat ouder persoon die de oorlog 
of oorlogsomstandigheden heeft meegemaakt. Ik ben natuurlijk best 
wel trots op wat ik heb gedaan in Mali, maar ik voel me daardoor niet 
echt veteraan. Misschien ook wel omdat ik nog actief militair ben en 
het relatief kortgeleden is dat ik op uitzending ben geweest.
Ik vind het wel leuk om bij de activiteiten van de vereniging en het re-
giment te ondersteunen en indirect iets voor onze veteranen te kunnen 
doen en mijn waardering hierdoor uit te drukken. En als die waarde-
ring dan wederzijds is, dan is dat natuurlijk helemaal mooi. 
Misschien is het wel anders wanneer ik niet meer in dienst zou zitten. 
Dan is de behoefte aan contact met collega’s van toen waarschijnlijk 
groter. Nu kom je ze in het dagelijks leven tegen en is het een soort van 
normaal.

Toen je terugkwam uit Mali was je eenheid inmiddels opgehe-
ven. Wat ben je toen gaan doen?
Ik ben gaan werken bij 101 Communication, Information and Signal 
(CIS-) Batallion bij de distributie/ transportgroep. Ik wist weinig van de 
Verbindingsdienst en moet eerlijk gezegd bekennen dat ik nog steeds 
niet echt weet wat ze doen op oefeningen. Ik had niet de indruk dat 
ze erg druk waren. Wanneer ze ‘in de verbinding’ waren, hadden ze 
volgens mij een makkie. Maar ik heb wel een mooie tijd gehad daar. 
Vooral het aansturen van de transportgroep vond ik erg leuk en leer-
zaam. In die tijd moesten we regelmatig steun leveren voor de SIVO 
hier, bij de oefeningen van de KMS. Ik kwam op een gegeven moment 
in gesprek met enkele kaderleden die me vertelden dat er een korpo-
raalsfunctie vacant kwam en dat leek me wel een mooie uitdaging. 
Gelukkig werd ik aangenomen en sinds 2016 werk ik hier nu alweer 
met veel plezier.

Wie is toch die korporaal van ons regiment, die altijd ge-
wapend met een fotocamera bij diverse activiteiten van de 
vereniging en het regiment paradeert? Sommigen vragen 
het zich af, velen weten wie het is. Inge Bart, korporaal der 
eerste klasse en werkzaam op het Opleidings- en Trainings-
centrum Logistiek, bij de School Initiële en Verdere Oplei-
dingen. Hier werkt ze nu al vier jaar en daardoor kennen de 
meeste jonge officieren en onderofficieren haar natuurlijk 
goed. 
Hoewel deze verschijning door haar lengte en brede glim-
lach makkelijk opvalt, is ze meer het type dat ‘veilig’ op de 
achtergrond blijft. We zijn nieuwsgierig naar haar en dat is 
de reden dat Inge uitgekozen is voor dit VETportret. 

Zoals altijd begin ik met de vraag: 
Waar heeft je wieg gestaan en hoe ben je zo groot geworden?
Ik ben 31 jaar geleden geboren in Culemborg en daar woon ik nog 
steeds. Ik heb een fijn appartement in het centrum en ik heb het daar 
goed naar mijn zin. Toen ik vier jaar oud was vertrok ik met mijn ou-
ders naar Estoril, een plaatsje net boven Lissabon in Portugal, van-
wege mijn vaders werk. We zijn daar vier jaar gebleven. Ik ging daar 
naar een Internationale school, waar er meer Engels dan Portugees 
gesproken werd. Jammer genoeg spreek ik dat nu ook niet meer. Toen 
ik acht was, gingen we weer terug naar Culemborg en heb ik daar mijn 
basisschool en de Havo afgerond. Ik had het goed naar mijn zin in Cu-
lemborg, was lid van de hockeyclub en was bijna altijd te vinden op of 
rond de hockeyvelden.
Na de havo ben ik naar Enschede vertrokken om te gaan studeren. 
Ik volgde de studie Forensisch Onderzoek, maar na een klein jaartje 
kwam ik er wel achter dat het studeren op dat moment nog niet goed 
bij me paste en ben er mee gestopt en weer terug naar Culemborg ge-
gaan. Daar had ik mijn sociale leven en had het goed naar mijn zin. Nu 
baal ik er wel van hoor, dat ik toen niet heb doorgezet om een studie af 
te ronden. Maar ja, ik heb er ook weer een heleboel mooie dingen voor 
teruggekregen.

Je bent pas 19, niets aan de hand dus en weer veilig terug in Cu-
lemborg. Wat heeft je ertoe besluiten om het groene pak aan 
te trekken?
Ik was als kind best een stoer meisje en was altijd aan het buiten spe-
len. Toen ik een keer langs de banenwinkel in Arnhem liep, ben ik naar 
binnen gegaan en heb me laten voorlichten. Al snel was ik erachter dat 
dit bij mij paste. Ik heb gesolliciteerd en ben in 2009 aangenomen en 
opgekomen bij Schoolbataljon Zuid. Ik werd opgeleid tot chauffeur 
Vrachtwagen WLS. Na de opleiding werd ik geplaatst bij 120 Trans-
portcompagnie en viel gelijk met mijn neus in de boter. Dezelfde week 
nog gingen we op Schietserie in Bergen/Hohne. Dat was gelijk een 
mooie oefening om te zien wat het werk inhield en om mijn collega’s 
goed te leren kennen. 
Ik kon pas na een jaar mijn rijbewijs halen en was dus het eerste jaar 
vooral bijrijder. En eigenlijk is dat best goed geweest. Hierdoor leer je 
al een heleboel en als je dan je rijbewijs hebt en zelf de weg op kunt, 
heb je in ieder geval al wat ervaring. Na een jaar of twee ben ik door-
gestroomd en werd als korporaal toegevoegd aan de Compagnies Ser-
geant Majoor (CSM) en de Sergeant Majoor Opleidingen (SMO). Hier 

Inge Bart
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Je bent waarschijnlijk een van de langst dienende dan hier?
Ja, volgens mij met de adjudant Erik Mulder en de majoor Stephan Nij-
huis, die hier toen ook werkten, zijn we de enigen nog uit die tijd. De 
rest is allemaal alweer vervangen. Ik werk hier samen met een andere 
korporaal, Jörn als enige manschap, maar dat rangverschil merk je hier 
helemaal niets van. Je bent gewoon deel van het team en doet je eigen 
taak daarin. Ik heb het enorm naar mijn zin en voel me ook enorm ge-
waardeerd hier.

Je bent nu 31 en kunt hier niet altijd blijven. Hoe gaat je toe-
komst er uitzien?
Ik wil heel graag naar de KMA. Bij 101 CISbat ben ik begonnen met een 
MBO 4 opleiding Logistiek en vorig jaar heb ik hier de leergang HBO 
Logistiek management afgerond. In eerste instantie wilde ik met dit di-
ploma een leuke baan in de burgermaatschappij zoeken maar ik kwam 
er gaandeweg achter dat ik het zo naar mijn zin heb bij de Landmacht, 
dat ik mijn keuze heb bijgesteld. Ik hoop dat ik halverwege dit jaar kan 
solliciteren en dan volgend jaar in februari mag starten in Breda.
En als het lukt start ik volgend jaar hier als leerling bij de VTO hahaha.

En wat vond je familie ervan dat je koos voor het groene pak?
Mijn ouders vonden het wel heel mooi en vooral mijn vader vond het 
heel stoer. Hij volgt alles in de media over defensie en laat me altijd 
weten als hij weer iets nieuws heeft gezien of gehoord. Dat is wel heel 
leuk. Mijn moeder vond het vooral een veilige beroepskeuze. Maar 
toen ik op uitzending ging was ze enorm bezorgd en vond ze het hele-
maal niet prettig. Maar ik denk dat de meeste moeders dat wel zullen 
hebben. Ze zijn wel erg trots op me en zijn blij dat ik het zo goed naar 
mijn zin heb. 

En de rest van de familie?
Ik heb twee zussen en een broer. Ze zijn allemaal een stuk ouder dan 
ik en hebben allemaal een totaal andere beroepskeuze. Mijn broer Se-
bastian is 37 en kok in een restaurant, mijn jongste zus Marchien van 
47 is verpleegkundige en mijn oudste zus Tinky van 50 heeft een eigen 
bedrijf op communicatiegebied. Zij heeft mij ook geholpen met het 
schrijven van mijn scriptie. 

Dus eigenlijk ben jij het nakomertje in de familie?
Ja klopt, ik ben het ‘foutje’ hahaha. Ik was niet echt gepland maar ik 
heb dit absoluut niet zo ervaren hoor!  Integendeel zelfs. Het geeft best 
een leuke dynamiek in de familie. De kinderen van mijn zussen zijn na-
tuurlijk niet veel jonger dan ik en we kunnen allemaal goed met elkaar 
opschieten. En zij vinden het natuurlijk fantastisch als ze met me mee 
mogen naar een familiedag op de kazerne. Gelukkig hebben we een 
goede band in de familie en iedereen respecteert elkaars keuze. Dat is 
heel fijn. 

En als je straks aangenomen wordt bij de KMA, heb je dan al 
voor jezelf een beeld wat je daar mee wilt gaan doen? 
Ja, dat vind ik erg lastig. Ik wil natuurlijk graag naar B&T, maar twijfel 
ook of de Militaire Administratie iets voor me is. Daar ben ik nog niet 
goed uit. Gelukkig kan ik me hier op het OTCLog goed oriënteren en 
met mensen spreken om mijn keuze te vormen. Mijn hart en mijn er-
varing ligt bij B&T en mijn studie sluit daar ook het beste bij aan. En 
stiekem ben ik ook wel nieuwsgierig hoe ik de werkvloer, waar ik eerst 
als manschap heb gewerkt, zal ervaren als leidinggevende. 

Wat zou jij anders doen dan jouw leidinggevenden toen?
Jeetje, dat vind ik een lastige vraag! Dat durf ik echt niet te zeggen. 

Verbaas of erger je je over zaken, waarvan je denkt, dat zou ik 
toch wel willen veranderen?
Nou, waar ik mezelf steeds weer over verbaas, is dat we altijd weer op-
nieuw het wiel aan het uitvinden zijn. Bijvoorbeeld als we op schietserie 
gaan voor de logistieke ondersteuning. Dat doen we toch al een paar 
jaartjes en wel vier keer per jaar. Er bestaan toch draaiboeken voor die 
oefeningen? Steeds weer gaan dingen anders of verzint een comman-
dant weer wat nieuws, waardoor zaken niet zo soepel verlopen als ze 
zouden kunnen. Ik zou er zelf voor kiezen om de dingen die goed gaan 
niet te veranderen.

Oké, maar deze organisatie verandert gelukkig, jonge mensen 
met nieuwe inzichten komen en oudgedienden zijn toch meer 
een vertragende factor voor jullie, lijkt me dan. Waar zou jij je 
pijlen op richten als jong officier?
Dat is lastig maar ik zou wel kijken of modernere manieren van wer-
ken mogelijk zijn. Nu blijkt dat thuiswerken best mogelijk is, al zal dat 

voor een transportcompagnie natuurlijk niet echt mogelijk zijn. Maar 
planners of leidinggevenden kunnen mogelijk best een dag hun ad-
ministratie thuis doen, waardoor ze iets meer tijd voor hun thuisfront 
hebben en hun werktijd wat flexibeler kunnen indelen. Ik wil wel bekij-
ken of hier mogelijkheden liggen.
We richten ons verder op het ondersteunen van het regiment. 
Wat gaaf dat je bij deze activiteiten je hobby als fotograaf kunt 
uitvoeren. 
Nou, laat ik jullie eerst uit de droom helpen: ik ben helemaal geen foto-
graaf en het is ook niet mijn hobby!! De voormalige RA was bezig met 
de organisatie van een activiteit en had een fotograaf nodig. Hij gaf 
mij de camera en legde me uit hoe het aan- en uitgezet kon worden en 
welk knopje ingedrukt moest worden om een foto te maken. Oh ja, hij 
wenste me ook veel succes! Zo ben ik dus een beetje gebombardeerd 
tot regimentsfotograaf hahaha. 
Ik heb er helemaal geen gevoel voor en doe maar een beetje wat me 
goeddunkt. Ik vond het in het begin doodeng. Als fotograaf kun je het 
maar één keer goed doen en heel vaak fout. Het is niet dat bij een beëdi-
ging de militair even opnieuw de eedsformule gaat uitspreken omdat 
de fotograaf net even te laat was, of dat de Regimentscommandant bij 
de commando-overdracht het vaandel nog een keer overdraagt. 

Nou daar heb je ons in ieder geval goed bij de neus genomen. 

Wij waren ervan overtuigd dat je een echte hobbyfotograaf 
bent! We maken in ons blad regelmatig dankbaar gebruik van 
bijzondere foto’s van jouw hand en dat zijn altijd kwalitatief 
mooie foto’s. Grappig hoe sommige dingen kunnen lopen.
Ja, hahaha, het spijt me, maar zo is het gegaan en ik heb er nog steeds 
niet veel affiniteit mee. Het gaat me natuurlijk al wel een stuk mak-
kelijker af dan in het begin. Ik weet beter te timen en weet wat ik wel en 
niet kan doen bij officiële gelegenheden.

Op welke activiteiten kijk je graag terug?
Ik vind vooral de Regimentsdiners altijd een hoogtepunt. Het feit dat 
je als manschap hierbij mag zijn, is natuurlijk uniek en je komt zoveel 
bekenden tegen die je een jaar of soms langer niet meer gezien en ge-
sproken hebt. Dat is altijd heel leuk. En de hele atmosfeer ademt ka-

meraadschap uit, dat vind ik heel mooi. Van jong tot oud… heel uniek.
Beëdigingen zijn ook altijd mooi. Het blijft voor de te beëdigen mili-
tairen natuurlijk altijd een heel bijzondere gebeurtenis. Je ziet dan de 
spanning op de gezichten om het allemaal goed te doen. En hoe bij-
zonder is het om dat te doen op de markt in Woerden, zoals waar het 
laatst plaatsvond? Dat maakt het nog eens extra bijzonder en levert 
ook weer leuke plaatjes op.

Hoe vind jij dat Nederland met zijn veteranen omgaat?
Ik denk dat er in Nederland wel een iets positiever beeld van de militai-
ren in het algemeen geschapen is, maar de Nederlanders beseffen niet 
goed wat zij hebben aan luxe en vrijheid. En dat dit mede door militai-
ren is en wordt bereikt. Nederland is misschien wel wat trotser op de 
veteranen aan het worden. Dat merk je tijdens de Nederlandse Vetera-
nendag en de aandacht die er locaal aan veteranen wordt geschonken. 
In vergelijking met Amerika is het natuurlijk heel karig, maar voor ons 
nuchtere Hollanders is het toch een begin.
Nu heb ik zelf ook niet veel behoefte aan extra aandacht hoor; ik merk 
bij sommige collega’s dat ze het wel fijn vinden dat ze die extra aan-
dacht krijgen. Bij verenigingsactiviteiten voel en proef je de verbonden-
heid en de broederschap die ze hebben opgebouwd en dat ze enorm 
kunnen genieten van het samenkomen. Dat vind ik erg mooi om te 
zien.

En dan komen we tot de schokkende constatering dat Inge ei-
genlijk helemaal geen lid van de vereniging is! Ondanks dat ze 
voor onze regimentscommandant en oud bestuurslid leden-
werving werkt…..
Ik ga dat zo meteen rechttrekken en me als lid opgeven hoor!!!! 

Gevolgd door een lachsalvo van ons beiden. Dit is ook een goed 
moment om het interview af te ronden en bekijken we nog wat 
foto’s van Inge tijdens haar uitzending.
Terugrijdend naar huis grinnik nog even na: geen lid van de 
VVRB&T en geen affiniteit met fotograferen! Het zal een to-
taal ander verhaal opleveren dan eerdere Vetportretten. En 
dat maakt het dan ook weer heel bijzonder! Inge laat in haar 
verhaal de verbondenheid zien, heel gevarieerd maar komt 
uiteindelijk op hetzelfde neer: gewerkt hebben voor vrede en 
veiligheid voor ons vaderland of in den vreemde. Op naar een 
betere wereld!
Dankjewel Inge, voor je mooie inzichten en de verrassende 
constateringen die je met me hebt gedeeld.
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In juni 2020 werd mijn aandacht getrokken door een bericht 
op Facebook over Veteranen TV. Bij mijn weten was er nog 
niet zo’n initiatief in Nederland en ik besloot ze dus maar eens 
te gaan volgen. Ze hadden ook al een website en ook daar 
heb ik ook maar eens een kijkje genomen. Korte tijd later heb 
ik een van de initiatiefnemers een mailtje gestuurd of ze geïn-
teresseerd en bereid waren om een interview te geven.
Vrijwel direct kreeg ik een hele enthousiaste mail terug van 
Frank van der Stokker, veteraan en een van de initiatiefne-
mers van Veteranen TV. Helaas sloeg de Covid-19 pandemie 
al flink om zich heen en kwam het maar niet van een inter-
view. Wel bleven we contact houden. Een tijd terug zag ik het 
bericht voorbij komen van een 48-uurs uitzending. Wederom 
had ik contact met Frank en ik kreeg de uitnodiging om hier-
bij aanwezig te zijn in de studio in Eindhoven. Een en ander 
zou gaan plaatsvinden op 12, 13 en 14 maart. En zo toog ik 
12 maart naar de studio van MPIRE op een industrieterrein 
in Eindhoven om aanwezig te zijn bij de aftrap van de mara-
thonuitzending van 48 uur.

Ik werd buiten keurig ontvangen door een beveiliger en naar 
binnen geleid. Alles Coronaproof (1,5m, het mondkapje, han-
den desinfecteren en een aparte in- en uitgang).
Binnen werd ik, met de inmiddels voor iedereen bekende elle-
boogbegroeting hartelijk ontvangen door Frank die druk be-
zig was met het regelen van verbindingen met internet en het 
missiegebied Irak. Jamal, hij die door trieste omstandighe-
den zijn medailles was kwijt geraakt maar inmiddels nieuwe 
heeft ontvangen was er ook. Mensen van de techniek waren 
druk bezig en er was een heuse bar met personeel. Er heerste 
een op z’n Brabants gezegd een gezellige spanning.  Al snel 
komt de eerste gast,  Lkol. b.d. Johan Bergsma, voorzitter van 
Vereniging Vrijwilligers NVBL en OGS te Loenen binnen die 
geïnterviewd gaat worden door Leo Reawaruw(veteraan en 
frontman Maluku4Maluku). Later komen ook nog comman-
dant Luchtmobiele Brigade, Brigade Generaal Smits en com-
mandant 13 Lichte Brigade, Generaal Maas met zijn adjudant 
van Schaik binnen. Zij worden geïnterviewd door Jamal. On-
danks wat aanloopprobleempjes op het technische vlak zoals 
geluid en verbindingen want die zijn op te lossen, denk ik dat 
het een erg goed initiatief is dat voor elke veteranenorganisa-
tie mogelijkheden bied.

Het programma voor de gehele marathon was zo boordevol 
dat een opsomming teveel van het goede zou zijn.

Enkele anders dan bovengenoemde gasten die aan het woord 
zijn geweest wil ik u toch niet onthouden:
- Veteran Girl Soraya van Weereld
- Edwin de Wolf, Invictus Games en ‘Kampioen op één been’
- IGK Luitenant-generaal der Mariniers F.V. van Sprang
- Maaike Hoogewoning, schrijfster van ‘Oorlog in de 

Operatiekamer’
- Michael Ruperti, advocaat en schrijver ‘Dood door eigen 

vuur’
- De mensen van Unit Victory
- Onbekende Helden

Tijdens de gehele Marathon gaat het over Veteranen TV & 
Radio, Defensie, Veteranen en Thuisfront met onderwerpen 
over de personen achter het uniform of veteraan met verha-
len, veteranen die zich inzetten voor de doelgroep, de Vetera-
nenwet, zorg en de politiek. Tevens is er aandacht voor om-
gekomen militairen en verschillende initiatieven.

Wat is VeteranenTV?
Veteranen TV is een gezamenlijk project van Stichting Twen-
ty-four Seven en MPIRE.TV.
Stichting Twenty-four Seven is opgericht door een Veteraan 
en heeft als doel om veteranen en organisaties voor vetera-
nen en thuisfront te ondersteunen met dienstverlening op 
het gebied van ICT, Multimedia en Organisatie, waardoor zij 
allen hun doel – om de erkenning en waardering te bevorde-
ren – met minder kosten kunnen bereiken; en om veteranen 
te ondersteunen door hen opdrachten te geven voor werk-
zaamheden op het gebied van ICT, Multimedia en Organisatie 

voor de stichting of voor met de stichting gelieerde in-
stanties en verenigingen, zodat zij (weer) kunnen parti-
ciperen in de maatschappij.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezen-
lijken door het aanbieden van diensten op het gebied 
van ICT, Multimedia en Organisatie tegen een ver-
goeding voor reguliere bedrijven, organisaties en/of 
particulieren waarmee wij kosteloze diensten kunnen 
aanbieden aan startende organisaties die zich inzetten 
voor de Nederlandse veteranen en het thuisfront. Om 
extra inkomsten te genereren heeft de Stichting tevens 
het doel om evenementen te organiseren en/of pro-
jecten uit te voeren waarmee we onze doelgroep extra 
kunnen ondersteunen.

Op dit moment ondersteunen zij o.a.; mamametmis-
sie.nl, veteranenamerstreek.nl, veteranenhartvanbra-
bant.nl,  veteranenbrabant.nl, veteranennederland.nl, 
Veteranenthuisfrontmailbox.nl en veteranenzorgkompas.nl. 
MPIRE.TV is een bedrijf dat zich richt op (opkomende) arties-
ten, bands, zangers, zangeressen en songwriters. Met onder 
andere verhuur van onze geluidsstudio, fotostudio, opname-
studio, podiumzaal en diverse andere aanbiedingen staan wij 
altijd klaar voor een kwalitatief, creatief proces. Bij MPIRE.TV 
is niks te gek op creatief gebied. The sky’s the limit. Bij iedere 
productie streven wij naar 100% perfectie en kwaliteit. Naast 
het verhuren van onze ruimtes produceren wij ook (sociale) 
content, teksten en concepten. De volgende stap voor MPIRE 
is het realiseren van een online streamingsplatform op het 
gebied van Radio en Video. Door deze realisatie kan MPIRE 
eigen visuele producties van haar concepten aan de kijker 
aanbieden.

Krachten gebundeld
In 2017 is besloten om bepaalde krachten te bundelen en sa-
men ideeën te realiseren. Hier is het idee ontstaan om naast 
het reguliere kanaal van MPIRE een kanaal te realiseren spe-
ciaal voor Veteranen & Thuisfront wat zelfs voor het gewone 
publiek toegankelijk is. In het diepste geheim hebben zij de 
afgelopen jaren hard gewerkt en is tevens het concept van “In 
oorlog met mijzelf” herschreven en VeteranenTV werd gebo-
ren.

In algemene zin hebben wij het doel om met Veteranen TV 
een platform te creeën wat voor alle Militairen, Veteranen 
& Thuisfront het medium moet worden om op de hoog-
te te blijven van alle ontwikkelingen, alsmede via diverse 
programma`s informatie te vergaren. Alle programma`s 
moeten tevens toegankelijk zijn voor kijkers vanuit de sa-
menleving. Een belangrijke basis van Veteranen TV is dat alle 
programma`s gemaakt moeten worden door, voor en met 
Miliaren, Veteranen & Thuisfront. Uiteraard betrekken wij 
bij sommige programma`s aktief de samenleving om meer 
binding te krijgen tussen onze doelgroep en die samenleving. 
Militairen en Veteranen Sinds 2014 is in Nederland de Vete-

ranenwet van kracht waardoor ook actief dienende militai-
ren de Veteranenstatus kunnen hebben. Als wij op deze site 
spreken over Veteranen waarbij wij geen vermelding maken 
over Militairen dan kan men er vanuit gaan dat wij die wel 
meerekenen in het totaalplaatje. Naast Veteranen en Mi-
litairen hebben wij nog steeds heel erg veel oud militairen 
die hetzij via een korte dienstperiode of zelfs nog tijdens het 
vroegere dienstplicht zich hebben ingezet voor alles wat ons 
dierbaar is. Alle Militairen en Veteranen hebben verhalen over 
hun diensttijd of hun missies. Gelukkig heeft het overgrote 
deel van alle uitgezonden militairen geen problemen nadat 
zij zijn teruggekomen. Ook dat willen wij graag in beeld bren-
gen, zonder de militairen en/of veteranen met problemen te 
willen vergeten. Veteranen TV zoekt hierin de balans om een 
totaal ander beeld te genereren dan op dit moment vaak het 
geval is. Door de mix van een gevarieerd aanbod willen wij 
zelfs de aspirant militairen en in het bijzonder de studenten 
die de opleiding van Vakmanschap en Veiligheid, beter be-
kend onder VeVa, enthousiasmeren. 

Thuisfront & Samenleving
Het Thuisfront staat wat ons betreft van onze gehele doel-
groep het dichts bij de samenleving. Als de Militair en/of Ve-
teraan zich door deze samenleving vaak niet begrepen voelt 
hoe zit dit dan met de partners en kinderen van deze Militai-
ren en/of Veteranen. Wij willen daarom zeker voor het Thuis-
front een aantal programma`s maken om dat eens beter on-
der de aandacht te brengen. Omdat het Thuisfront een breed 
begrip is bedoelen wij met Thuisfront de partner, kinderen 
en/of ouders. Natuurlijk heeft een Militair en/of Veteraan in 
veel gevallen ook meerdere familieleden, vrienden en/of ken-
nissen. En die vrienden en/of kennissen is voor ons een deel 
van de samenleving. Neem gerust eens een kijkje op de web-
site https://veteranen-tv.nl

Ik denk dat we hier nog veel meer gaan horen en misschien is 
het wel een mooie kans voor ons als vereniging.
Tekst en foto’s: Jeroen Hoeksel en www.Veteranen-tv.nl

Uniek in Nederland 
ter bevordering 
van de Waardering 
en Erkenning
Veteranen-tv.nl

•	Veterans	Late	Night
•	Rodi	on	Tour	&	Rodi	on	Tour	Special
•	Just	Jamal	&	Just	Jamal	Special
•	Jump	in	the	Line
•	Neerlands	Krijgscollectie
•	24	uur	met…
•	Lichting….	&	De	Lichting	van…

•	Uit	het	oog
•	Aan	de	Legerbar
•	Veteranen	Top	50
•	Prikbord	TV
•	Veteranenflits
•	In	oorlog	met	mijzelf
•	Onze	Minitaire

Programma’s die nog in ontwikkeling zijn:
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 Van kinds af aan wist ik dat mijn va-
der ooit heel ver weg is geweest. Iets met 
dienstplicht. En ‘de jongens’.
Hij vertelde niets, ik vroeg niets. Tussen 
de regels door herkende ik de momenten.

 Als ik een schaafwond of verzwikking 
opliep, moest ik van mijn moeder wach-
ten tot mijn vader thuis kwam van werk, 
want “die heeft er verstand van.” Hij 
maakte liefdevol de wond schoon, ver-
bond het professioneel.
Hoe het zat, dat wist ik niet, maar één ding 
wist ik wel: dat had hij geleerd van ‘de jon-
gens’.
Piet: Tegenover de Verzorging van de 1-1-AAT 
zat de 1e HupVa.

 Na het eten volgde altijd een kwartier-
tje hoofdrekenen met het gezin. En mijn 
handschrift baarde hem zorgen. Hij gaf 
me bijlessen in een bezorgde zorgzame 
sfeer. Goedkeurend las hij het eindresul-
taat. “Goed zo, keurig! Héél belangrijk, re-
kenen en schrijven, daar kan je leven van 
afhangen!” 
Hans: Als schrijver had hij een relatief veilig po-
sitie.

 We stonden in de tuin, ik was dertien 
en kreeg instructie in zelfverdediging. 
“Wat zou je doen?”, vroeg hij. 
“Ik zou hem een schop geven.” 
“Doe maar bij mij voor.” 
Ik maakte een schopbeweging, mijn vader 
ving mijn enkel, gaf een zwiep en ik viel in 
het gras. Niet handig. 
Mijn vader gaf me met enkele trefzekere 
schijnbewegingen instructie: “Laat hem 
maar dichtbij komen, keihard knietje, hij 
buigt, jij slaat hem met je vlakke hand 
recht op z’n neus en dan met de zijkant 
van je hand tegen zijn ademsappel. Zo! 
En nu jij!” Al mimend repeteerden we de 
routine. 
Na afloop vroeg ik: “Maar pap, dat over-
leeft iemand toch niet?”
“Dat is precies de bedoeling!”, antwoord-
de hij grimmig.
Coen: Een KNILer kende alle kneepjes van jiu-
jitsu en gaf ons les.

 Mijn eerste auto was een miskoop, 
ik geef het nu toe. Maar wat was ik trots 
op mijn gele volkswagen Derby! Toen 
ik ermee thuis kwam, liep mijn vader er 
omheen, schopte tegen de profielloze 
banden, gleden zijn vingers over de roest-
plekken, dook hij onder de motorkap en 

kreunde bezorgd.
“Als je in je eentje met pech aan de weg 
staat, moet je weten wat je te doen staat!” 
Die zaterdagmiddag kreeg ik les in olie-
peil controleren, startkabels aanbrengen 
en banden wisselen. Mijn vader ontpopte 
zich – in mijn ogen - als een volleerde au-
tomonteur. En dat is vreemd, voor een 
pennenlikker… “Ja, in dienst leren ze je 
soms ook wat nuttigs!”
Wim: Hij zal bij de werkplaats het één en ander 
hebben opgestoken.

 Ik weet hoe ik m’n eigen blessures 
moet behandelen. 
Hoofdrekenen en schrijven… dat nam ik 
héél serieus. 
Mijn bepotelende oom liet ik tijdens ’n in-
cident beter in leven. 
De Derby kwam de APK niet door; ik red 
me nog steeds tijdens pech onderweg.

 De door mijn vader overgedragen ken-
nis van ‘de jongens’ aan mij, maakte me 
nieuwsgierig naar hun. Van het één kwam 
het ander. Vriendschappen ontstaan en ik 
krijg van hun regelmatig vaderlijk advies. 
De verbondenheid met ‘de jongens’ leeft 
voort in de volgende generatie.

COLUMN
  
 Inka Logister-Proost

De jongens.

Operatie Chestnut had alles waar het hart van een luchtmobiel sneller van gaat kloppen: resupply door de lucht, het invliegen 
van een quad intern, de CH-147 maar ook er onder als underslung, recce by air, etcetra etcetera. 
Om de quads tijdens de missie ook underslung mee te kunnen nemen, werd samen met het Canadese Aviation Battalion geke-
ken naar mogelijke opties. Al snel werd duidelijk dat alles intern meenemen, geen plaats zou overlaten voor passagiers. Er werd 
door de riggers van 11 Bevocie AASLT geëxperimenteerd met quads in netten en dat in diverse configuraties. Het hoogtepunt 
van deze testen werd de operatie Chestnut waar de LRRPTG-6 daadwerkelijk een eenheid met 6 quads liet invliegen om te 
ondersteunen bij de operatie. 
Als medebedenker van het riggingplan voor de quad kreeg ik de gelegenheid om mee te vliegen met de resupply van de een-
heid in de woestijn en tevens de extractie van de quads, om in praktijk het resultaat te zien van wat we samen bedacht en getest 
hadden. Als hobby fotograaf en onofficiële fotograaf van de LRRPTG-6 was dit uiteraard een unieke kans om foto's te maken!

Voor het volgende nummer nomineer ik graag Sergeant-majoor  Jelle van Stralen.

In the 
Picture
Sebastiaan Hoek
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Jaarrekening 2020 Vereniging Veteranen 
Bevoorradings- en Transporttroepen

JAARREKENING 2020 VERENIGING VETERANEN REGIMENT BEVOORRADINGS‐ EN TRANPORTTROEPEN
Per 31 december 2020
Balans

2020 2019
ACTIVA

Vaste activa 710,00      ‐               

Voorraad artikelen 8.722,76   9.882,34    

Vooruitbetaalde kosten 109,00      6.094,00    

Bank 20.393,88 21.339,72  
Spaarrekening 19.597,14 19.597,14  
Bankrekening verkopen 1.616,06   1.166,20    
Kas 280,95      280,95        
Totaal 51.429,79 58.360,35  

PASSIVA

Bijdrage Regiment B&T 2.348,84   3.534,50    

Voorziening lustrum 1.000,00   500,00        
Voorziening inkoop artikelen 7.651,16   6.465,50    

Nog te betalen kosten 51,50         6.494,50    

Vermogen 40.378,29 41.365,85  
Totaal 51.429,79 58.360,35  

Resultatenrekening 2020

Werkelijk Begroting Werkelijk
2020 2020 2019

Baten

Bijdrage leden 12.742,50 10.650,00 12.372,61
Advertentieopbrengsten ‐            100,00      ‐            
Opbrengst reünies en activiteiten ‐30,90       6.000,00   9.526,08  
Vergoeding V‐fonds ‐            8.750,00   6.225,00  
Raamregeling Reünie Faciliteiten ‐            13.300,00 5.301,00  
Vergoeding NOS ‐            ‐             475,12     
Stichting Vrienden Regiment 2.334,78  2.500,00   2.334,78  
Rentebaten ‐            10,00         5,26          
Bijdrage Veteranenplatform ‐            325,00      664,00     

Totaal 15.046,38 41.635,00 36.903,85

Lasten

Veterans B&T 9.861,46  10.000,00 9.339,12  
Afschrijving vaste activa 355,48      ‐             ‐            
ICT kosten 472,99      500,00      472,99     
Reiskosten 1.248,02  1.300,00   1.164,77  
Lidmaatschappen 125,00      125,00      125,00     
Kosten reünies en activiteiten 47,06        26.500,00 14.083,67
Kransen 210,00      180,00      180,00     
Secretariaatskosten 1.167,47  750,00      636,00     
Bestuurs‐ en representatiekosten 840,26      500,00      480,49     
Ledenwerving en promotiemateriaal ‐            750,00      330,98     
Voorziening lustrum 500,00      500,00      500,00     
Kosten NOS ‐            ‐             512,57     
Bankkosten 218,18      350,00      257,19     
Verzekeringen 278,30      ‐             ‐            
Overige kosten ‐            180,00      32,20        

Totaal 15.324,22 41.635,00 28.114,98

Batig/(nadelig) saldo ‐277,84    ‐             8.788,87  

VERKOOP ARTIKELEN

Verkopen 527,50      1.762,00  

Kostprijs verkopen 421,75      1.683,34  
Afschrijving voorraad artikelen 737,83 ‐            
Verzendkosten ‐            51,50        
Bankkosten 77,64        104,45     

1.237,22  1.839,29  

(Nadelig)batig saldo ‐709,72    ‐77,29      

Hierbij gaat de jaarrekening 2020 van de 
Vereniging Veteranen Bevoorradings-en 
Transporttroepen. Omdat het er naar 
uitziet dat de Algemene Ledenvergade-
ring vooralsnog niet plaats kan vinden, 
heeft het bestuur besloten u op deze 
wijze inzicht te geven in de financiële 
cijfers van de vereniging.

De resultatenrekening  sluit met een 
nadelig saldo voor de vereniging van € 
277,84 en van € 735,80 voor de voor-
raadrekening. Het totale nadelige saldo 
voor het jaar 2020 bedraagt derhalve € 
1.013,64.

Toelichting resultatenrekeningen
De bijdrage leden bevindt zich op het-
zelfde niveau als in het jaar 2019. Door 
de corona pandemie hebben er in het 
jaar 2020 geen reünies en activiteiten 
plaatsgevonden. Daardoor zijn er nage-
noeg geen baten en lasten geweest. 

De kosten Veterans B&T betreffen de 
kosten voor het verenigingsblad, dat 
viermaal per jaar verschijnt. Een editie 
wordt bekostigd door de Stichting 
Vrienden van het Regiment. De afschrij-
ving vaste activa heeft betrekking op de 
aanschaf van de laptop voor de secre-

taris. Afschrijving vindt plaats in drie 
boekjaren. De ICT kosten betreffen de 
kosten abonnement Banster ledenadmi-
nistratie en kosten Norton Beveiliging. 
De reiskosten zijn enerzijds lager door 
minder activiteiten gedurende het jaar 
en anderzijds hoger door verhoging van 
de kilometervergoeding rond juni 2020 
naar € 0,25 per kilometer.                                                     

De secretariaatskosten zijn hoger dan 
begroot door gemaakte kosten voor de 
verzending van de contributiebrief (€ 30
1,23).                                                                                                                                   
De bestuurs- en representatiekosten 

zijn hoger dan begroot als gevolg van de 
verzending van een coronakaart ( €526,95) 
en een kerstkaart (226,94) aan de leden.                                                                                                          
Voor activiteiten ten behoeve van het vol-
gend lustrum is opnieuw € 500,00 aan de 
Voorziening lustrum toegevoegd. 

De verzekeringskosten hebben betrek-
king op de aansprakelijkheidsverzekering 
bestuursleden.    

De resultatenrekening voorraadrekening 
sluit met een nadelig saldo van € 735,80. 
Aan het einde van het jaar 2020 is de fysieke 
voorraad op éen centraal punt in Soester-
berg samengebracht. De voorraden zijn 
toen geteld. Bij de telling is een verschil 
van € 763,91 geconstateerd tussen fysieke 
voorraad en  administratieve voorraad. 
Het verschil is veroorzaakt door het cadeau 
geven van pennen en stickers bij evene-
menten.

Toelichting balans
Vaste activa hebben betrek-
king op de restwaarde laptop.                                                                 
Vooruitbetaalde kosten betreffen kosten 
voor de website Support Command. De 
bijdrage Regiment B&T en de Voorziening 
inkoop artikelen zijn met respectievelijk 
€ 1.185,66 afgenomen en toegenomen 
door Kostprijs verkopen van € 421,75 en 
afwaardering voorraad van € 763,91. Het 
vermogen is met € 1.013,64 afgenomen 
door de nadelige saldi verenigingsrekening 
en voorraadrekening.

Kascommissie
De jaarrekening 2020 Vereniging Veteranen 
Regiment Bevoorradings- en Transport-
troepen zal binnenkort aan de kascommis-
sie worden voorgelegd.
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Veterans B&T brengt vanaf nu elk nummer een eenheid 
onder de aandacht in de rubriek ‘Eenheid in Beeld’. We 
starten deze nieuwe rubriek met 240 Dienstencompagnie 
(240Dncie) van het Bevoorrading- en Transportcommando 
uit Stroe. 

Geschiedenis
De huidige naam van de eenheid, 240 Dienstencompagnie, 
is ontstaan in 2005 (04-10-2005) na de reorganisatie i.h.k.v. 
Fysieke Distributie (FD). 360 Matbevocie wordt dan 240 Dncie 
en alle keukengroepen van de eenheden worden samenge-
voegd binnen 240 Dncie net als de MDI en bad/was groepen 
van het toenmalige 150 Gemcie. Standplaats van de eenheid 
is dan vooralsnog Nieuw Milligen en wordt later Stroe. 
De slogan van 240 Dncie: “Welfare is our care.” Wij zorgen 
niet alleen voor het welzijn van anderen maar voelen ons hier 
ook verantwoordelijk voor.

Tradities en gebruiken
240 Dienstencompagnie is sponsor van het Ronald McDo-
naldhuis Utrecht; Hierbij ondersteunen we met een 4 gangen 
kerstdiner op 24 december voor alle bewoners van het huis. 
Daarnaast verzorgen we ook een zomerbarbecue. Dit jaar 
doen we mee met een team hardlopers tijdens de HomeRun. 
240 km hardlopen in 24 uur op 26 en 27 juni 2021.
(ze zijn nog op zoek naar sponsoren).

We hebben een compagniesdrankje genaamd Castorium (Be-
vergeil). Castoreum is de afscheiding uit een klier bij de anus 
van een bever. Die afscheiding smaakt en ruikt naar vanille. 
In de volksmond wordt het ook wel Bevergeil genoemd. De 
drank is een vanillejenever van een stokerij uit België. De sto-
kerij staat vlakbij de stad Brugge. In Brugge worden de koks-
opleidingen gegeven aan het Opcatpersoneel van 240 Dncie 
en de koks van de Marine.
Personen die zich zeer verdienstelijk maken worden uitgeroe-
pen tot “Bever van verdienste” .

Embleem
Het embleem van de compagnie is de Bever op een windroos 
geplaats met de kleuren van het regiment op de achtergrond.
Het embleem van de eenheid wordt de bever samen met een 
windroos. De windroos is afkomstig van het 360 Matbevo-
cie en staat voor de inzet en inzetbaarheid overal op de we-
reld. De bever heeft te maken met Ed en Willem Bever uit de 
fabeltjeskrant. Zij waren immers altijd bezig met boutjes en 
moertjes en dat heeft weer te maken met 360 Matbevocie. 
Daarnaast heeft de bever te maken met water en knagen wat 
weer terug te vinden is in de diensten van voeding en water. 
De beverkomt net zoals 240 Dncie overal op de wereld voor. 
De Bever (met een licht agressief uiterlijk, wat staat voor onze 
gevechtsbereidheid danwel dienstenbereidheid) staat verder 
bekend om zijn affiniteit met knagen en water!
De bever is een klein, sterk, dapper en niet kapot te krijgen 
dier dat niet onnodig op de voorgrond hoeft te staan, maar er 
gewoon staat wanneer dat nodig is en zal koste wat kost de 
klus tot een goed einde brengen.

Standplaats en taken
240 Dienstencompagnie is de enige dienstencompagnie bin-
nen het Bevoorrading- en Transportcommando en is voor-
namelijk gehuisvest in Stroe. Het 3e Operationele Catering 
peloton is geplaatst in Schaarsbergen.
De taak van 240 Dienstencompagnie is het leveren van dien-
sten op het gebied van voedselbereiding, waterzuivering, 
bad- en wasfaciliteiten, gravendienst, postverwerking en 
geldvoorziening. Het ondersteunen met diensten van het 
O&T proces van OTCO.
Hoofdtaken:
•	 Het	 inzetgereed	 houden	 en	 op	

bevel inzetten van de eenheid 
en het personeel daarvan ge-
richt op de taakuitvoering in het 
kader van de logistieke onder-
steuning van de brigade inzet-
optie.

•	 Het	 inzetgereed	 houden	 en	 op	
bevel inzetten van de eenheid 
en het personeel daarvan ge-
richt op de taakuitvoering in het 
kader van het leveren van een 
“skelet” NSE t.b.v. de bataljons 
inzetoptie.

•	 Het	 leveren	 van	 personeel	 en	
materieel   (initieel en als aflos-
singscapaciteit) ten behoeve 
van uitgezonden (KL) eenheden 
t.b.v. de bataljons inzetoptie.

•	 Het	na	opdracht	ontvangen	van	
pers (en mat) t.b.v. aanvulling 
bad/wasinst pel, het graven-

dienstpeloton, kassiersgroep en veldpostgroepen.
•	 Het	opleiden	en	trainen	voor	bovenstaande	taken.
•	 Het	 leveren	 van	 diensten	 (voedselbereiding,	 waterzuive-

ring, bad- en wasfaciliteiten) ten behoeve van de vredesbe-
drijfsvoering van de KL en in voorkomend geval van Defen-
sie eenheden.

•	 Het	 in	 vredestijd	 deelnemen	 aan	 (en	 ondersteunen	 van)	
oefeningen in samenwerking met (en ten behoeve van) an-
dere eenheden.

•	 Het	uitvoeren	van	de	algemene	militaire	 taken	 i.h.k.v.	 de	
vredesbedrijfsvoering (bijv. instandhoudingstaken, kazer-
nediensten, ceremonieel etc.).

Wapenfeiten
Inzet van personeel tijdens alle bekende missies van de afge-
lopen jaren.
ISAF: Kandahar, Tarin Kowt, Kabul en Kunduz.
EfP Litouwen
CBMI Irak

Ook onbekendere missies zoals hulp na de orkaan Dorian op 
de Bahama’s in 2019. 2 personeelsleden waren met Zr. Ms. 
Johan de Wit op oefening bij Sint Maarten en zijn na de or-
kaan ingezet om noodhulp te bieden. Zij ontvingen hiervoor 
de herinneringsmedaille Humanitaire Hulp bij Rampen.

Aan het woord
Tlnt Nicky Muller pelotonscommandant 1 Opcatpeloton:
‘Bij 240 Dienstencompagnie krijg ik de vrijheid om mij te ont-
wikkelen als startend officier’.

Eenheid Uitgelicht:
240 Dienstencompagnie 

  “Bever”

Tlnt Nicky Muller
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Michel Roest

SCHAALMODELLEN 
   EMOTIE

Boys don't grow up, 
                       their toys get bigger... 
Nu gaat een volwassen 10-tonner thuis niet passen. Op de 
een of andere manier krijg ik dit er niet door bij mijn vrouw….  
Dus hoe mooi is het als je van deze “big toys” een schaalmo-
del zou hebben.
Ergens in een ver verleden heb ik al eens twee schaalmodellen 
weten te bemachtigen (foto 1 en 2 hierboven). Op de foto's is 
te zien dat dit niet de meest gedetailleerde uitvoeringen ooit 
zijn geweest. Er is in het verleden echt wel het één en ander 
gemaakt aan militaire voertuigen, maar niet het goede mo-
del, de juiste kwaliteit en detaillering. Het verlangen bleef om 
nog eens een echt mooi exemplaar in huis te hebben.

Leve de social media! 
Op Facebook kwam ik berichten tegen van iemand die zo gek 
is geweest in het gat te duiken waar menig liefhebber op zat 
te wachten. Robert van Raamsdonk is die persoon. Ooit ge-
droomd gevechtsvlieger, maar hij heeft inmiddels een gede-

gen carrière opgebouwd als KLM piloot. Hij groeide op in de 
omgeving van Eindhoven en bewandelde vaak de Oirschotse 
Heide. Als insiders weten wij allemaal dat hier het nodige aan rollend 
materieel voorbijkwam! 
Als echte liefhebber is Robert vanaf zijn 6e jaar schaalmodel-
len gaan bouwen van krijgsmacht voertuigen, die in gebruik 
zijn genomen vanaf zijn geboortejaar 1984. Nadat de kas-
ten tot de nok gevuld waren, kwam hij toch tot de conclusie 
dat het ontbrak aan kwalitatief mooie Nederlandse militaire 
voertuigen.
Dan loop je tegen een probleem aan. Nederland is een kleine 
afzetmarkt, de voertuigen zijn niet grootschalig, internatio-
naal bekend en de kosten om een model op te zetten (mallen, 
ontwikkelingskosten, etc.) zijn verschrikkelijk hoog.
En dan blijkt hoe dedicated iemand kan zijn. Robert zocht 
en vond contact met het Nederlandse bedrijf Scalemasters, 
schaalmodelbouwers, die ook nog eens de licenties en dus 
de bouwtekeningen van alle defensie-DAF's hebben. (Op hun 
website, scalemasters.nl, vind je meerdere defensie schaal-
modellen terug.) 

Robert van Raamsdonk
Foto: Sergeant-majoor Maartje Roos

Versie middeleeuwen, weinig detail en uit 
verschillende componenten gebouwd van 
bestaande, vroegere bouwmodellen.

Versie 2, meer detail maar nog steeds uit 
verschillende componenten gebouwd en erg 
fragiel.

Versie Uitgave van Robert. Zeer gedetaileerde 
en fijne afwerking.

Sinds kind af aan heb ik altijd al een voorliefde gehad voor vracht-
wagens, zowel speelgoed als in het groot. Tijdens mijn uitzen-
ding in Bosnië bij het 1 NL/BE VN Tbat, kon ik mijn hart ophalen 
en heb ik mij  heerlijk kunnen uitleven op de 10-tonner, de YAZ 
2300. In die 10-tonner heb ik ook de meest heftige momenten ge-
kend in mijn leven.
De emotionele band met deze auto is daar geschapen.

Oog voor detail...
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Oog voor detail 
Hij enthousiast, Scalemasters enthousiast, een basis dus om 
modellen op te bouwen! Naar de kwaliteitsmaatstaven van 
eerdere modellen van Robert en met de proffessionele orga-
nisatie van Scalemasters werd een eerste model ingezet. Op 
een schaalverdeling van 1:35. Niet regulier voor de gewone 
schaalmodellen, die meestal op schaal 1:50 worden gemaakt, 
maar wel voor defensie voertuigen.  Robert begon met een 
uitgave van de 4-tonner, de YA 4442. Om niet zelf alle 150 
exemplaren van de minimale afname (!) te moeten houden, 
moest hij volgens eigen zeggen “nog 149 andere idioten vin-
den die deze voertuigen wilden hebben.”
Dat ging redelijk snel.

Nadat er voldoende aanmeldingen binnen waren, begon het 
proces: het tekenen van 3D schaaltekeningen, sessies om cor-
recties te bespreken (wel 9 keer!) en na het maken van mallen 
volgt dan een eerste model op schaal, waarna weer correcties 
worden doorgevoerd. Mooi is hoe Robert de kopers er bij be-
trekt. Hij stuurt foto’s rond en vraagt ze om feedback; waar 
klopt het en waar niet? Fantastisch om te horen hoe bijvoor-
beeld Raymond van Wee nauw betrokken werd bij het pro-
ces. Niets was hem te dol! Als Robert vanwege zijn werk tij-
dens een internationale vlucht ergens op de wereld een vraag 
van Scalemasters moest beantwoorden, vroeg hij Raymond 
om hulp. Al was het een nachtelijk verzoek Raymond dook 
onder zijn eigen witte 4-tonner en stuurde binnen enkele mi-
nuten een bruikbare foto. Robert zegt van zichzelf dat hij erg 
gedreven is in het proces en daar ook mensen met de juiste 

mindset voor nodig heeft, voor de nodige ondersteuning.
Als je met Robert spreekt, hij heeft de KMA gedaan maar is 
zelf geen veteraan, is het verbijsterend hoeveel parate ken-
nis hij heeft van de voertuigen, van defensie, de onderdelen 
en ook de missies! Zoals hij het zelf zegt, kan hij het zich niet 
veroorloven met een gebrek aan kennis en feiten om de oren 
te worden geslagen. Nou dat gaat niet snel lukken!
Uiteindelijk heeft het hele proces geresulteerd in een prach-
tige versie van de 4-tonner, waarvan Robert er zelf al een 
aantal heeft ge-customised naar andere uitvoeringen dan die 
met de huif. (Inmiddels zijn er ontwikkelingen qua mogelijk-
heden met 3D printen.)

Motivatie en beloning
Het is bijzonder dat Robert deze hele organisatie doet vanuit 
een niet commercieel oogpunt. Naast zijn drukke baan is het 
mijns inziens bijna een klein bedrijf wat hij er zo bij runt; de 
tijd die hij er in steekt, de financiële risico’s. En dan doet Ro-
bert de uitlevering van de modellen ook nog eens zelf!. Van-
wege het risico op beschadingen bij verzending, rijdt hij zelf 
het land rond zodat iedereen het bij hem bestelde model in 
de buurt kan ophalen.
Het is zelfs voorgevallen dat hij in Singapore en in San Diego 
heeft afgeleverd (door zijn beroep als piloot kan hij vluchten 
inplannen). Eerst een vlucht op LA, daar een auto gehuurd en 
een rit gemaakt van 2 uur heen en 2 uur terug om persoonlijk 
de schaalmodellen te overhandigen!! (“Ach, het was een hele 
mooie omgeving om te rijden…”)

De voertuigen zijn geen speelgoed, de schaal-
modellen zijn historische artefacten.
                              Robert van Raamsdonk

Een ‘eigen’ klassieker
De verwachting is dat de modellen van de 10-tonners eind 
maart en begin april worden uitgeleverd. Ik kan niet wachten 
tot ik mijn twee2 witte versies kan ophalen. Met het bijgele-
verde stickervel (!) kun je hem beplakken met de juiste stic-
kers en het eigen nummerbord. Mijn oudste zoon schildert de 
mooiste kleine figuren, dus die ga ik vragen (wordt gewoon 
onder dwang hoor) om er één te bewerken tot een op de gei-
tenpaden gebruikt exemplaar. 
Uiteraard zal ik in een van de volgende Veterans B&T een be-
richt plaatsen als ze bij mij thuis staan te pronken!

Ik wil Robert hartelijk danken voor zijn verhaal en openhar-
tigheid. Maar vooral het initiatief en alles wat hij op zijn nek 

heeft genomen om ons, liefhebbers, hiermee te verblijden. 
Zonder winstbejag, maar vanuit eigen interesse en gedreven-
heid. De behoefte om een emotie te kunnen delen!

Begin 2021 verschijnen de DAF YAZ2300, DAF YA126 en de DAF YA314 
op schaalmodel. Verderop in 2021 volgen de DAF YA328, DAF Tropco 
en de Scania WLS. 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Robert van Raamsdonk via 
r_raamsdonk@hotmail.com. De modellen zijn te koop vanaf 115 euro. 
In december komt de al uitverkochte DAF YBZ3300 uit.
Winst wordt er niet op gemaakt, het gaat hier puur om de productie-
kosten. Elk model wordt geleverd met een stickervel, met daarop onder 
meer diverse eenheid emblemen. Zo kan eenieder het voertuig naar 
wens personaliseren.

“En waar zit dan de beloning voor jou?”, vroeg ik hem op de man 
af. De reacties die hij krijgt zijn volgens Robert onbetaalbaar. 
De e-mails met persoonlijke verhalen van de ervaringen van 
mensen met hun voertuigen, en blije reacties bij het uitle-
veren van de modellen zijn overweldigend. Bij aankomst op 
een meeting-point, alle grote kerels die blij als kinderen op 
hem af komen. Bij het uitleveren van de 4-tonners stelde 
Robert aan Raymond van Wee voor om op zijn ophaalpunt 
bij Oirschot met de eigen 4-tonner te komen. Dan konden 
de mensen gelijk hun model er naast houden. Dit leidde tot 
een kleine reünie van zo'n 35 man! Of bij Stroe, waar de man-
nen van 140 Zwaartransport van elkaar niet wisten dat ze een 
schaalmodel besteld hadden en er toen bijna een compleet 
peloton elkaar terug zagen tijdens het uitleveren. Ter plaatse 
werd het plan gelanceerd om de TrOpCo (Trekker Oplegger 
Combinatie) ook als model te gaan maken. 

Helaas zit er ook wel eens onbegrip bij mensen die in eerste 
instantie niet wilden aanhaken en achteraf naast het net vis-
ten. Daar krijg je dan wel eens een vervelende reactie van, he-
laas, maar gelukkig zijn tot nu toe de mensen erg blij met hun 
voertuigen.

It's all about emotion!
Toen ik aan Robert vroeg, of de nieuwe Scania Gryphus in 
de toekomst ook tot de mogelijkheden behoorde, lag in zijn 
logische antwoord de oorsprong van de behoefte voor deze 
modellen. Mensen hebben met dit voertuig nog geen emoti-
onele band. De oudere voertuigen hebben missies gedraaid, 
hebben een verleden met ons opgebouwd. De emotie met 
die voertuigen is van een andere orde. Dat is te zien als de 
mensen hun model in handen hebben en ze eenmaal thuis 
een speciale plek krijgen met spullen uit het verleden er bij.
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Trots vertelde hij: hij was noch Servisch noch Kroaat maar par-
tizaan! Zijn geladen geweer stond naast zijn stoel. Nadat ze de 
slaapzakken en hun spullen uit de jeep hadden gehaald, nestel-
den ze zich bij de haard. De gastheer sneed stukken gedroogde 
stuca (snoek) in repen en samen aten ze zwijgzaam de vis met 
brood en dronken een cola glas vol slivovitsj.

De partizaan stopte zijn pijp en begon te vertellen. Hij woonde 
hier al zijn hele leven en had tijdens WO II gediend bij de 
Partizanen Brigade van Tito. De waarnemer vroeg of hij nooit 
de behoefte heeft gehad naar het buitenland te trekken en de 
waarnemer verhaalde van zijn belevenissen tijdens zijn eerdere 
uitzendingen.
De Partizaan luisterde met aandacht en kneep zijn ogen toe en 
priemde met zijn pijp naar de waarnemer en vertelde over het 
verhaal van het paard:
“Als je geboren wordt staat er een paard naast je, dat zijn je 
gedachten. Die gedachten, dat paard, blijft je hele leven bij je. 
Als kind beweeg en reis je niet veel dus het paard blijft bij je 
in de buurt en verwerkt je gedachten. Maar later als je ouder 
wordt verwijder je van je paard, deze moet moeite doen om bij 
je te blijven. Je gedachten gaan namelijk met de snelheid van 
een galopperend paard. Hij kan al jouw indrukken niet meer 
verwerken!
Maar eens, eens haalt hij je in als je ouder wordt en weer een 
rustig bestaan hebt en dan.. (Hierbij maakte hij een gebaar van 

afgrijzen) is het maar de vraag of het paard al je gedachten kan 
verwerken, want het paard moet ze kwijt.
Ikzelf ben nooit ver geweest, in de oorlog was het paard mij 
even kwijt maar dat is gelukkig na 5 jaar weer ingehaald, maar 
jij, jij loopt ver achter, mijn vriend!”

Ademloos luisterde de waarnemer naar deze man, in de stoel 
naast hem was zijn Zweedse collega waarnemer in slaap geval-
len en ook de Italiaanse chauffeur was in dromenland. Alleen 
de tolk en de waarnemer waren nog wakker, maar ook zijn 
ogen werden zwaar van de warmte en de slivovitsj.
Ze speelden nog een spelletje Trik Trak en toen gingen bij hen 
ook de luiken dicht.

De volgende dag was het helder weer en na een hartelijk 
afscheid reden de waarnemers glibberend de bosweg af. Ze 
draaiden zich nog één keer om en daar stond de Partizaan in de 
deuropening; zijn geweer geschouderd en zijn partizanen muts 
op. Hij salueerde als groet.

Inmiddels 2021 ligt de oud-waarnemer in zijn bed en denkt op 
de late avond terug aan de ontmoeting met de Partizaan. Hoe 
zou het hem zijn vergaan?
De volgende morgen wordt de oud-waarnemer in alle vroegte 
wakker. Er staat een paard naast zijn bed......

“Je gedachten gaan met de snelheid van een galopperend paard! Als je 
sneller beweegt loopt dat paard achter je aan, nooit zal hij stoppen en ooit 
hij haalt je weer in!”

Het is december 1992, ze waren verdwaald ergens in de buurt van SRPKE MORA-
WICE in voormalig Joegoslavië. Als waarnemers waren ze onderweg naar hun 
pension toen het enorm begon te sneeuwen. Ze zijn verkeerd gereden en op een 
bosweg beland; na uren rijden zonder enig huis of mens zagen ze een eenzame 
hut waar rook uit de schoorsteen kringelde. Het werd al donker en het was mi-
nus 10, dus besloten ze hier de nacht door te brengen. Ze waren moe.
Sinds oktober 1992 in het gebied en de incidenten tijdens deze burgeroorlog 
waren talrijk…

Een oudere man - gekleed in een partizanen uniform uit WO II - deed open en 
heette hen welkom. Ze waren zijn eerste bezoekers in maanden tijd! In zijn 
zitkamer brandde het haardvuur en boven de haard hing een groot portret van 
Maarschalk Tito in partizanen uniform.

Het 
Paard
Michiel Teunisse
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BOEKREVIEW

HET KORPS 
VAARTUIGENDIENST. 
Een varend leger in Nederlands-Indië

Als het woord Vaartuigendienst valt denkt menigeen direct aan 
de Marine. Een logische gedachte, maar in Indië lagen de za-
ken anders. Door vaartuigen bij het leger te plaatsen was men 
minder afhankelijk van de Koninklijke Marine die gedurende 
de voorgaande oorlogsjaren flink gedecimeerd was, evenals 
de Gouvernements Marine. De oprichting van het Korps Vaar-
tuigendienst, eerst nog Korps Watertransport genoemd, werd 
mede mogelijk door de opheffing van de regimenten Anti 
Tank Artillerie (RATA) en Lichte Luchtdoel Artillerie (LLua). 
Daar men in eerste instantie de Vaartuigendienst als een puur 
logistieke organisatie in gedachten had, was het niet meer dan 
logisch dat het werd ondergebracht onder de Verplegings- en 
Transport Dienst (VTD) en daarmee onder de Kwartiermeester-
Generaal (KMG). De Vaartuigendienst behoorde dus niet tot de 
Marine en ook niet tot de AAT, maar men viel samen met de 
AAT, het Paardentransport en de Luchtverpleging onder Kan-
toor 4 van de VTD. 

Door medewerking van de Gouvernements Marine en het 
Departement van Scheepvaart kwam men aan een deel van 
de benodigde schepen, hetzij door koop of door charter. Uit-
eindelijk zou de Vaartuigendienst een legeronderdeel worden 
met een indrukwekkende vloot van bijna 200 geregistreerde 
vaartuigen en naar schatting 850-900 man personeel. De werk-
zaamheden van de diverse pelotons en groepen verschilden 
naar gebied. Het betrof hoofdzakelijk logistiek transport en 
personenvervoer. Maar af en toe nam het Korps ook deel aan 
gevechtsacties en had dan een zuiver operationele taak. Het 

Korps Vaartuigendienst heeft officieel bestaan van 1 april 1947 
tot 1 juni 1950.

Het is een omvangrijk boek met haar 480 pagina’s, waarin circa 
300 foto’s zijn opgenomen. Tijdens het lezen vond ik het boek 
indrukwekkend qua opzet, niveau van schrijven, inzicht in 
taak-organisatie-werkwijze, oog voor detail en je voelt de be-
trokkenheid van de auteur met dit korps waar zijn vader heeft 
gediend. Hij richt zich zowel op de organisatie (van topstruc-
tuur tot op groepsniveau), de (vooral logistieke) operaties per 
peloton en inzetgebied en heeft oog voor de menselijke maat 
van de ingezette soldaat. Wat het voor ons als geschiedschrij-
vers zo waardevol maakt, zijn twee zaken. In de eerste plaats 
was voor ons het ‘Indische’ Korps Vaartuigendienst een ‘witte 
vlek’ in ons archief en ons collectief geheugen. Dat heeft Anton 
Spies nu met verve ingevuld. In de tweede plaats is achterin het 
boek een personeelsbijlage opgenomen met de namen en bij-
zonderheden van ruim 750 militairen die korte of langere tijd 
bij de Vaartuigendienst hebben gediend. Konden wij een der-
gelijke bijlage maar maken van onze andere Indië-eenheden. 
Anton Spies heeft een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan 
de geschiedschrijving van dit unieke Korps dat zeker thuishoort 
in ons collectieve B&T-geheugen. 

Het Korps Vaartuigendienst Een varend leger in Neder-
lands-Indië | A. Spies | 2020 | Uitgeverij Pumbo in Zwaag | 
ISBN/EAN 978-94-6406-317-2, te verkrijgen via 
www. boekenbestellen.nl 

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van:

J.M.C. van Paridon Wassenaar 32 AAT 06-11-2020

G.J. Vernoy Bilthoven 42 AAT 01-11-2020

H.J. Post Amsterdam 31 AAT 19-12-2020

G.R. Meijer Veendam 34 AAT 11-01-2021

H. Swart Amsterdam 32 AAT 22-01-2021

W. Brandsen Harderwijk 31 AAT 30-01-2021

De auteur, Anton Spies, is jarenlang bezig geweest met 
een boek over de diensttijd van zijn vader Dirk Spies. Toen 
hij daarmee klaar was, had hij inmiddels ontdekt dat er 
over het Korps Vaartuigendienst in Nederlands-Indië (er 
was ook een variant in Nederland) vrijwel niets bekend 
was. Met dit boek wil hij dit hiaat in de geschiedschrijving 
opvullen en recht doen aan de veteranen van dit Korps. 

Boekreview  door Willy Engelmann*

Ik begraaf je niet
maar graaf diep
in de tijd die was
dat jij bij mij
Ik begraaf je niet
maar neem je mee
ik hou je hier
en hou ons wij
Ik begraaf je niet

maar herinner
alle dagen
dat wat leuk
dat wat mooi
dat wat moeilijk
dat wat vol verdriet
ik zeg je nu gedag
maar hou je levend
en ik
begraaf je niet

*Willy Engelmann: Ik werd in mijn hoedanigheid als voorzitter van Bureau Geschiedschrijving door Anton Spies benaderd, nadat lkol bd Jan Slingerland hem 
naar mij had verwezen. Jan Slingerland wist dat er vanuit de Historische Verzameling AAT aan de Historische Collectie Reg B&T een dikke enveloppe was over-
gedragen met daarin veel materiaal over het ‘Indische’ Korps Vaartuigendienst. Anton heeft toen enkele uren in ons archief doorgebracht en alles gefotogra-
feerd om thuis te verwerken. Als dank voor onze medewerking heeft Anton ook enkele boeken aan ons BGB&T-archief geschonken.

IN MEMORIAM

Ester Nijbroek
Bron: Woordkunsten

26 27

 | maart 2021  | maart 2021



Agenda Onze activiteiten worden 
mede mogelijk gemaakt 
door het vfonds.

Datum Gelegenheid Plaats Contact - telefoon/e-mail

28 aprl 2021 Algemene ledenvergadering Soesterberg HC secretaris@veteranenbent.nl

4 mei 2021 Nationale dodenherdenking Amsterdam secretaris@veteranenbent.nl

5 mei 2021 Natinaal bevrijdingsdefilé Wageningen secretaris@veteranenbent.nl

26 juni 2021 Nationale Veteranendag Den Haag secretaris@veteranenbent.nl

4 september 2021 Herdenking NIM Roermond secretaris@veteranenbent.nl

24 september 2021 Nationale Taptoe AHOY Rotterdam secretaris@veteranenbent.nl

30 september 2021 Sunsetmarch Nijmegen secretaris@veteranenbent.nl

7 oktober 2021 Regiments Dodenherdenking Soesterberg secretaris@veteranenbent.nl

Vanwege Covid 19 is het op dit moment niet mogelijk een volledige agenda te publiceren, en zijn de geplande activiteiten onder voorbehoud.

Vanaf heden is het verkooppunt bij de Historische Collectie in 
Soesterberg operationeel en kun je de VVRB&T merchandise 
als volgt bestellen:
-  Mail je bestelling naar onze beheerder: 
 heleenloef@hotmail.com onder vermelding van ver-

zendadres, aantallen en evt. maten.
-  Je ontvangt een bevestiging en factuur per mail;
-  Betaal de factuur op IBAN NL 71 INGB 0007721688 tnv 

Vereniging Veteranen B&T;
-  Na betaling wordt de bestelling GRATIS verzonden;
 Ook kun je als je toch in de buurt bent in overleg de be-

stelling zelf afhalen bij het verkooppunt 
 (ma en wo open);
-  Het assortiment bestaat (voorlopig) uit een polo (27,50), 

een softshelljack (65,00) en een cap (15,00). De eerste 
twee in de maten M, L, XL, XXL en XXXL. Het hele pakket 
samen is 100,00;

-  Polsbandje en rubberen sleutelhanger (beiden 2,50).
Heb je vragen stel ze gerust hieronder of bij onze beheerder!
Wees er snel bij en zorg dat we zichtbaar zijn als Veterans B&T

Verkooppunt merchandise
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Chauffeurscafe - Restaurant 
“De Tweede Steeg” b.v.

Hogeweg 227 - 3816 BS Amersfoort
Telefoon 033-4720449

Geopend maandag tot en met vrijdag van 05.00 t/m 24.00 uur, keuken geopend tot 22.30 uur.
Zaterdags van 07.00 tot en met 16.00 uur, keuken geopend tot 14.00 uur.

Chauffeursdouches / Ruim Parkeerterrein

Historische Collectie
Bevoorradings- & Transporttroepen

Kamp Soesterberg, Geb. V20
Zeisterspoor 8

3769 AP Soesterberg
033 – 466 2032

www.museumbevoentransport.nl

Openingstijden: Elke maandag en woensdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Overige dagen alleen geopend op afspraak.

De week voorafgaande aan Kerstmis t/m Nieuwjaarsdag gesloten.
======================================================

Tevens beschikken wij over mogelijkheden voor het houden van uw 
vergaderingen, bijeenkomsten, evenementen, recepties enz.

Vraag naar de mogelijkheden bij de beheerder.
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