KORTE KRONIEK VAN HOOGTEPUNTEN UIT HET MUSEUMJAAR 2011
VAN DE STICHTING HISTORISCHE COLLECTIE REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN
Januari 2011
3

Het museumjaar 2011 begint met en plezierige dag Nieuwjaarswensen bij de OTCLOG en de
andere Historische Collecties.

6

De Regimentsoudste kol R.T.G.W. van Oirschot heeft van de Landmachtstaf het bericht
doorgekregen dat het Regiment Technische Troepen de kans krijgt om vòòr 1 febr 2012 nog één
keer een met redenen omkleed verzoek in mag dienen over de naar onze mening correcte
oprichtingsdag van het RTT.
Aan de voorzitter van de SRVTT wordt verzocht een dienaangaand request z.s.m. op te stellen!
Voorzitter SRVTT dient het uitgebreid gemotiveerde verzoek tot aanpassing oprichtingsdatum van
het RTT in bij CLAS.
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Commando overdracht bij 13 Hrstcie in Oirschot. Delegatie SRVTT is aanwezig.

Februari 2011
3

Van CLAS/TCKL bericht ontvangen dat de Traditiecommissie KL unaniem akkoord was gegaan
met het door ons ingediende verzoek om de oprichtingsdatum van het RTT vast te stellen op 20
maart 1941. Een geweldig succes! Daarmee is ons Regiment dit jaar 70 jaar oud.
Daar het nieuwe Koninklijk Besluit over deze en andere aanpassingen in de hiërarchie van de KL
nog opgesteld en aan de Koningin aangeboden moet worden, zal het “zwart op wit” bericht nog
even op zich laten wachten.
Nader bericht 19-10-2011: Vanwege de reorganisatie van de KL welke miv de 6 mei 2011 brief is
bekend gesteld, zal ook het concept KB aangepast moeten worden waardoor de verschijning eerst
rond juni 2012 verwacht wordt.
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Eerste bestuursvergadering SRVTT 2011.

15
Groepsbezoek in ons museum en daarom open op een
Dinsdag.
35 personen van 43 Hrstcie o.l.v. kap Podgorski onderbreken
een oefening in de buurt en komen op bezoek.
Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Ons
Leger” (ook bekend van het mooie periodiek “ARMEX”)
komt ons museum verkennen om er in mei de jaarvergadering te
houden. De verkenning valt positief uit dus het bezoek wordt
vastgesteld op 26 mei 2011.
18

Maart 2011
2
7 en 28

Vergadering Regimentsraad en Regiments Traditieraad. Beschouwing over de aanpassing oprichtingsdatum en gevolgen. Gedacht wordt over een herdenking in 2016 over “75 jaar Technische Troepen”.
Het 2e stel vernieuwde buitendeuren wordt door de firma BAJA geplaatst. Keurig werk.
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Commando overdracht door lkol TD P.J. van Broekhoven die 43 Hrstcie overdraagt aan de heer
Ing. C. Janssen met een aangekondigde overdracht door deze laatste per 14 juli a.s. aan lkol TD
A.G. Smit. Delegatie SRVTT was aanwezig.

20

Het Regiment Technische Troepen bestaat vandaag 70 jaar!

23

Jaarvergadering van TCKL met de besturen van Historische Collecties van Regimenten en Korpsen.
De stemming is in mineur, de bezuinigingen slaan onbarmhartig toe.
Het budget voor de SRVTT wordt, vergeleken met 2010, met € 18.000,00 gekort met terugwerkende
kracht vanaf 01-01-2011. Overige Collecties overeenkomstig, afhankelijk van hun aantal vrijwilligers.

24

35 personen, metaalbewerkers in opleiding bij OTCLOG/ST&O, komen op bezoek.
Jan Bloemendaal komt er op deze donderdag een dag voor over uit Heemstede.

April 2011
2 en

Open Huis voor alle donateurs en lokaal publiek georganiseerd door de Historische Collecties van 3
de Technische Troepen (TT) en Bevoorradings en Transporttroepen van de Logistieke Dienst.
De Erwtensoep had weer 100% aftrek en veel succes

4

Het bestuur en de medewerkers van de SRVTT wordt opgeschrikt door het bericht van hun oudste
medewerker Wybe Oltmans (aoo TD bd ) dat hij ongeneeslijk ziek is.
Er is geen behandeling meer mogelijk met kans op verbetering en door het artsenteam is hij
ontslagen uit het ziekenhuis en naar huis gezonden. Van de oncoloog heeft hij een prognose
voor
de toekomst gekregen van rond nog maar een paar maanden doorleven.
De bestuursleden A.M. Lucas Luyckx en J.P.G. van der Meer gaan direct in Lopik op bezoek bij
Wybe. Hij is zeer opgewekt en ontspannen en oogt levendig. Na een plezierig onderhoud vertrekt
de delegatie SRVTT met de afspraak 2 weken later terug te komen. Helaas heeft dat niet zo mogen
zijn. Wybe was toen reeds overleden..
6

Bestuursvergadering SRVTT; bekendmaking ernstige ziekte van Wybe Oltmans.
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Tot groot verdriet van alle bestuursleden en medewerkers van de SRVTT heeft
toch nog onverwacht snel het overlijden van Wybe Oltmans plaatsgevonden.
Hij was een bekwaam technicus, machinebankwerker en instrumentmaker met
gouden vingers. Vanaf het ontstaan van de collectie rond 1975 heeft hij met hart
en ziel aan de opbouw bijgedragen.
Wybe werd 14 april 2011 begraven. Hij ruste in vrede.
Wybe was drager van de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau m/d zw.

22

Een groep van ca 120 familieleden van op de Du Moulinkazerne te beëdigen TD`ers komt op bezoek.

Mei 2011
Aansluitend op de herdenkingen van 4 mei wordt het bestuur van de SRVTT met een
verschrikkelijk verlies geconfronteerd.
18

Voorzitter SRVTT wordt `s avonds door het medebestuurslid en Chef van het Restauratie Atelier
van de SRVTT in Nieuw Milligen, de heer Willem J. Oosting gebeld met de mededeling dat de
artsen terminale longkanker bij hem hebben geconstateerd en dat er nog maar ongeveer een maand
toekomst voor hem is.
Het bericht komt als een donderslag aan bij het bestuur van de SRVTT. Een bezoek wordt
afgesproken.
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Tot ieders verbijstering wordt het bezoek vrijdagmorgen om 09.00 door de zoon van Willem
afgebeld. Willem is helaas in de nacht van 19 op 20 mei overleden.
Het verlies voor de familie is ontzettend. Nauwelijks 3 weken tevoren was de
familie op vakantie geweest in Turkije en de plannen voor de toekomst
waren al in gevorderde staat.
Bij de SRVTT heerst ontreddering vanwege het verlies van deze vakman en
gedreven aanhanger van ons museum. Het verlies zal de restauratiewerkplaats nooit
meer te boven komen en de toekomst zal gericht zijn op sluiting in termijnen.
27
Onder zeer grote belangstelling wordt Willem J. Oosting in Apeldoorn naar
zijn laatste rustplaats gebracht. Door de vereniging Keep Them Rolling, waar hij een
geëerd lid van was, werd hij in een van de “Oldtimers” naar het uitvaartcentrum
vervoerd. Hij ruste in vrede.
23
Bezoek 12 leerlingen van OTCLOG?ST&O van de Primaire vorming Officieren/Onderofficieren
26

De Koninklijke Vereniging “Ons Leger” houdt haar jaarvergadering in Soesterberg. Ruim 30
personen van het bestuur en de aanwezige leden bezoeken het museum en zijn zeer verrast over de
indrukwekkende expositie.
Het bezoek wordt afgesloten met een gezellig aperitief.

Juni 2011
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16

Bestuursvergadering SRVTT en van de Vereniging Historische Collecties Logistieke Dienst.
Het sluiten op termijn van Nieuw Milligen wordt besproken.
Oud Commandant RTT en bestuurslid van de SRVTT lkol TD J.C.M. Lamerichs verlaat de
actieve dienst met FLO. Bij de afscheidsreceptie in de Kumpulan van Bronbeek was een
delegatie van de SRVTT aanwezig.
Bij 11 Hrstcie in Schaarsbergen wordt het 45 jarig bestaan als compagnie herdacht.
De compagnie is in 1955 ontstaan uit een voorpeloton van 41 Hrst Achtercompagnie/41 TDBat
uit Nieuw Milligen. Door de toenemende werklast als gevolg van de
uitbreiding van voertuigen, wapens en geschut in de brigade werd het
voorpeloton op 01-10-1963 omgevormd tot de B-cie van 41 TDBAT onder
commando van kapitein K.H.J. van de Kieft.
Op 15-04-1966 werd bij de invoering van de Treinenbataljons deze compagnie
ontkoppeld van 41 TDBat en omgedoopt tot 11 Herstelcompagnie.
Een delegatie van de SRVTT, oud CC lkol bd Cees de Graaff, was bij de reünie
aanwezig.

Juli 2011
14

Commando overdracht bij 43 Hrstcie. Lkol A.G. Smit neemt het commando over de eenheid over
van de heer Ing. C. Janssen.

20
de

Veel bezoek in de vakantie: 39 personen waaronder olv de kap Boering, H.J.N. 10 TD cadetten van
KMA (nu NDA) in het kader van de afsluiting van hun VTO opleiding.
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De officieren van de complete TD promotie 1962 houden met hun dames hun 16e reünie sinds de
dag dat de jongste van hen met FLO de actieve dienst verliet.

Augustus 2011
10

Vanwege de komende reorganisatie bij 310 Hrstcie brengt een delegatie van de SRVTT een
bezoek aan C-310 Hrstcie.
Besproken werd toekomstige wederzijdse steun, overname van gereedschap, herstelsteun aan
historische voertuigen en bewaren van documenten en tradities.

25

Een groep van 25 personen van de Koninklijke Militaire School (KMS) komt op bezoek. Zij
kunnen alleen op een donderdag en daarom worden zij ontvangen en rondgeleid door onze
secretaris Marc Nieuwenhuys die het dichtste bij woont.

30 en 6/9 Bezoek aan BRIOP te Kerkrade. Bestudering archief TD aangelegenheden.
September 2011
14

Bestuursvergadering SRVTT. Beschouwing en behandeling bezuinigingen en opheffingen TD
eenheden.

21

Kwartaal vergaderingen van de Regimentsraad (RRTT)en Regiments Traditieraad (RTRTT).
Onder meer werd het verwerken van de RIMI-kleuren in de TD vlag besproken.
Bezoek van 25 man van 43 Hrstcie uit Havelte.

21
23

Opnieuw een beëdiging van TD-militairen. Tijdens de wachtperiode vanaf 09.30 tot het begin van
de plechtigheid om 11.30, bezoeken 70 familieleden ons museum. De dames vonden het keurig.

28

Vergadering te Nieuw Milligen. Overleg met personeel van het restauratie atelier over de toekomst
in het licht van de brief van het Ministerie van Defensie over sluiting Kamp Nieuw Milligen.

Oktober 2011
5

Bezoek van 20 oud directeuren en sous-chefs van DMKL en DMO. Het complete museum en
wagenpark werden bewonderd. Groot compliment voor de verzameling.
5
Jaarlijkse herdenking van het in oorlogsomstandigheden overleden personeel dat werkzaam is
geweest bij de Technische Dienst zowel in Nederlands Indië, Indonesië, Korea en in de tegenwoordige
uitzendgebieden zoals Joegoslavië enz. Door het bestuur van de
SRVTT wordt een bloemstuk bij het monument geplaatst.
`s Middags is er een TD veteranen reünie in het vernieuwde Grand
Café in de Du Moulin kazerne te Soesterberg en gelegenheid voor
bezoek aan het TD museum.
7

Rupsvoertuigen die ingezet waren bij het DMKL bezoek
in de stallingen onderbrengen. Links en rechts 3 cm ruimte
voor de Centurion! Even adem uitblazen dan past het net!

13

Commando overdracht 310 Hrstcie. Lkol TD P.J.A. Lorist
verlaat de dienst en draagt het commando over aan. lkol TD E. Jansen Een delegatie van de SRVTT
was hierbij aanwezig.
Lkol TD E. Jansen krijgt de ondankbare taak om 310 Hrstcie, na gedurende 60 jaar op bijzonder
goede wijze onderhoud en herstellingen uitgevoerd te hebben, in 2012 te moeten opheffen.

15

Onze technisch medewerker en veteraan 1948-1951, de heer Aad Pleij, viert met zijn echtgenote hun
60-jarig huwelijksfeest. Een overweldigende receptie, velen van binnen en buiten de veteranen- wereld
komen op bezoek. Een delegatie van 8 personen van de SRVTT is aanwezig.
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De penningmeester begint een taaie strijd met de Belastingdienst om onze stichting op te nemen in
het register van geregistreerde ANBI organisaties. De registratie gaat moeizaam vanwege de complexe
belastingadministratie. Hoewel de stichting met naam en adres bij hen en bij de kamer van
Koophandel bekend is, is de registratie op 31-12-2011 nog niet gelukt.
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Jaarvergadering TCKL met de besturen van de Historische Collecties van Regimenten en Korpsen
bij de Historische Collectie van de Luchtdoel Artillerie te IJsselstein/Vredepeel.
De vooruitzichten zijn somber.

24

Onze onvolprezen rondleider en voertuigdeskundige, de heer Jan Bloemendaal ondergaat een
kijkoperatie aan zijn rechterknie. De operatie lukt maar de revalidatie valt heel zwaar tegen.
Op 31-12-2011 is het nog steeds tobben met het been.
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Bezoek van 14 personen van de VTO opleiding voor TD en B&T o.l.v. de aooi de Swart bezoeken
de beide musea TD en B&T, van de Logistieke Dienst.

November 2011
4

Ons bestuurslid de heer Felix Geerling vertegenwoordigt ons bij de vergadering van de Vereniging
Veteranen van de Technische Troepen (VVRTT).

9

Een opleidingsklas van 15 personen o.l.v. maj B.D. Magielsen bezoekt ons museum.

14

Voorzitter en vice-voorzitter bezoeken de Afdeling Grafische Vormgeving van Defensie in
`s-Gravenhage en maken afspraken over te bestellen drukwerk zoals folders, jaarverslagen en foto`s
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Voor een zangkoor uit `t Harde (Artillerie?) wordt door de leden een 10-tal overtollige cape`s van
het voormalige Geklede Tenue (GT) gekocht.
Vanwege de “uniforme uitstraling voldoet dit type cape precies aan hun behoefte bij optredens.

17

Bezoek aan BRIOP in Kerkrade. Archief onderzoek en met succes. Lang verloren gegevens
gevonden.

18

Korpsdiner TD officieren. Een overweldigende opkomst. Geen spoor van recessie.
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Kwartaal vergadering RRTT en RTRTT. Bezuinigingsproblemen en te kort aan reservedelen
treffen de hersteleenheden en staan deels stil. De EODD neemt zijn intrek in Kamp Soesterberg en
zal in 2011 zijn vestiging daar openen. De samenstelling van de RRTT gaat in 2012 wijzigen.
Alleen militaire deelnemers.

December 2011
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Vanwege defecten wordt door zorg van DGW&T de dakbedekking hersteld op Rijks kosten !

14

Laatste bezoekgroep van het OTCLOG. 14 personen van de VTO-TD bezoeken het museum
begeleiding van de aooi de Swart en de schooladjudant van de ST&O, de aoo td A. Mol.
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Een groep van 60 TMK officieren Leopard II specialist houdt in het museum een reünie ivm het
opheffen van het Leopard II onderhoud. Het bezoek aan het TD museum en de reünie wordt
afgesloten met een barbecue en rijstmaaltijd bij de Centurion PRB en Sherman tank.

21

Laatste bestuursvergadering van een zwaar jaar. C-RTT en de Regiments Adjudant wensen het
museum personeel voorspoedige feestdagen en een gezond 2012 onder begeleiding van een kleine
kerstattentie. Voorzitter SRVTT sluit de deuren tot 4-1-2012.

29

Onze trouwe donatrice mevrouw W.M van de Kieft- van Dijk, de echtgenote van oud C-RTT, de
bij een afschuwelijke gijzeling door een fataal schietongeval op 22-06-1989 omgekomen kolonel
Ing. K.H.J. van de Kieft, is overleden. Een delegatie van de SRVTT is bij haar uitvaart aanwezig.

onder

