
REGIMENTSCOLLECTIE 

TECHNISCHE TROEPEN 
 

 
 

Ultimo 1979, C-OCTD, kol J.B. Molkenboer bestemt gebouw K voor het Museum TD (SGVTD) 

In het gebouw was een onderdeelbar gevestigd, dus er moest flink verbouwd worden, 

om het een museumstatus te geven. 
 

 

  
 

In 2014 is er na 35 jaar een volwaardige Regimentscollectie zowel binnen, als buiten vóór ons 

museumgebouw in Kamp Soesterberg. 

 

JAARVERSLAG 2013 
 STICHTING REGIMENTS COLLECTIE TECHNISCHE TROEPEN 

(SRCTT) 
 

      EXPOSITIE IN SOESTERBERG, RESTAURATIE IN NIEUW MILLIGEN 

 



 

 

AANTEKENINGEN 

 

Bijzondere openingen in 2014 (onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden): 

 

Do 20 maart 2014: Het Regiment Technische Troepen bestaat 73 jaar; 

Vrij 21 maart 2014 het TD museum is de hele dag open; 

 

Do 27 maart 2014: Onderofficiersdag, museum TD is in de morgen tot 12.30 open; 

 

Za 05 april 2014: Nationale Museumdag, Museum TD doet mee en is open voor alle  

 & Zo 06 april 2014   belangstellenden en vooral voor kinderen. 

          Op de museumpleinen worden activiteiten uit het verleden nagebootst  

                   en uit een mobile veldkeuken wordt soep geserveerd: 

 

Woe 23 april 2014: Oudgediendendag in Soesterberg, Sld Ketting Olivierkazerne;   

     TD museum is de hele dag open; 

 

Woe 23 april 2014: Static Show in Soest, TD museum levert “Old Timers” en is open; 

    Defensie (OTCLOG) presenteert zich aan de burgers in Soest. De show 

    omvat o.a. een Gnk post, Fennek, YBZ, MB-softtop, old-timers enz 

 

Vrij 25 april 2014: Beediging TD-militairen in Soest; musuem is de hele dag open voor  

    familie, genodigden en overige bezoekers; 

 

Za 14 juni 2014: Ouderdag bij het Opleidingscentrum Logistiek: het TD museum is open; 

 

Za 28 juni 2014: Nationale Veteranendag Den Haag; deelname met LTD detachement, en 

          Old-Timmers uit het TD museum 

          Mogelijke opening van TD museum is te lezen op onze Web-site. 

 

Open Monumenten Weekend in september 2014: Open Huis. Datum 13 en 14 sept 2014. 

 

Woe 08 oktober 2014: Reunie uitgezonden TD personeel naar Nederlands Indië,   

         Indonesië, Nieuw Guinea, Libanon, Joegoslavië, Macedonië,  

        Kosovo, Irak, Angola, Afganistan enz; 

 

Zie voor andere data en wijzigingen onze website: 

 

www.technische-troepen.nl 
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Bestuursleden SRCTT, KvK 41178842 

 vanaf het ontstaan 12.02.1970 

stand: 

2014.01.21 
 

NAAM, (geboortejaar) van het 

Bestuurslid 

Rang(en) 

in functie(s) 

Functie(s) in 

(interim) Bestuur 
Van Tot Opm 

H. Huigen (1924) 
maj/ 

    maj bd 

opsteller traditie archief; 

    interim voorzitter 
1970.02.12 1974.11.01 

† 

2010.03.14 

H. Soesbergen (1929) sm/aoo 
interim secretaris; 

    vertw. VOOTD 
1974.07.01 1980.12.31 

† 

1981.01.26 

J.G. Donker van Heel (1928) 
maj/lkol 

    lkol bd 

interim vz; lid RRTT; 

  C-RTT/Vz; vertw VTDO; 

  vice voorzitter 
1975.05.01 1994.12.09 

† 

1998.11.12 

D.A.N. Margadant (1909) kol bd C-RTT; voorzitter 1975.10.31 1978.11.24 
† 

1991.10.02 

M.A.J. Gillis (1925) 
lkol/kol 

    kol bd 

C- RTT; vice voorzitter; 

    voorzitter 
1975.10.31 1996.04.01 

† 

1998.10.18 

W.M. Gozeling (1919) maj bd 
donateurs adm. & 

    penningmeester 
1975.10.31 1988.03.31 

† 

1992.02.11 

A.A. van de Wakker (1932) lkol C-RTT, statutair voorzitter 1975.12.03 1977.06.09 
† 

1985.01.05 

M. Talens (1928) sm/aoo vertegenwoordiger VOOTD 1976.03.23 1984.01.27  

R. Mande (1923) kap MA financieel adviseur 1976.03.23 1978.11.01 
† 

2002.10.29 

A. Blom (1922) 
sm/aoo/ 

   aoo bd 
secretaris 1976.04.01 1997.05.01 

† 

2014.01.14 

J.J. Verresen (1933) aoo MA wnd financieel adviseur 1978.11.01 1981.02.04 
tijdelijke 

functie  

Ph. den Hollander (1926) lkol/kol C-RTT, statutair voorzitter 1978.11.24 1979.10.11 
† 

2008.01.05 

J.B. Molkenboer (1931) kol C-RTT, statutair voorzitter 1979.10.11 1982.02.12 einde functie 

A.M. Lucas Luyckx (1926) 
kap/ 

    kap bd 

comm algemeen; 

    vice voorzitter 
1980.08.22 heden  

A.J. van Dongen (1929) kap MA financieel adviseur 1981.02.04 1983.02.18 einde functie 

Ing. K.H.J. van de Kieft (1932) kol C-RTT, statutair voorzitter 1982.02.12 1989.06.22 
† 

1989.06.22 

A. Boekhout van Solinge (1942) maj MA financieel adviseur 1983.05.20 1984.01.27 
functie 

opgeheven 

Ing. A. Joustra (1954) kap vertegenwoordiger VTDO 1983.10.28 1985.08.01 einde functie 

W.J. Oosting (1934) 
aoo/ 

   aoo bd 
vertegenwoordiger VOOTD 1984.01.27 1991.10.04 

† 

2011.05.20 

Ing. M.T.G.M.J. Nieuwenhuys (1946) maj vertegenwoordiger VTDO 1986.04.04 1997.02.12 
functie 

opgeheven 

A. van Noord (1929) sm bd 
penningmeester 

    & donateurs adm 
1988.01.18 2009.04.01 

herzien 

functie 

M.J.M. van Broekhoven (1940) kol C-RTT, statutair voorzitter 1989.10.01 1995.01.26 einde functie 

J.P.G. van der Meer (1939) 
lkol/ 

   lkol bd 

vz gedenkboek 50 jaar TD; 

    lid infra, voorzitter SRCTT 
1992.04.07 heden  

H.L.M. Hupse (1946) kol C-RTT, statutair voorzitter 1995.01.26 1996.04.01 
† 

2007.01.03 

P.M. Jansen (1951) aoo vertegenwoordiger VOOTD 1995.03.31 1997.02.12 
functie 

opgeheven 

A.A. Schoenmakers (1946) lkol traditie officier RTT 1996.06.20 2001.02.23 einde functie 

A.A.L. de Vries (1949) kap secretaris 1997.05.01 2001.09.01 
Opgezegd 

pers. reden 

T.P. Veenendaal (1947) lkol traditie officier RTT 2001.02.23 2004.09.24 
† 

2006.01.22 

F.Ch. Geerling (1927) sgt LTD bd 
  commissaris Veteranenzaken 

   & Hoofd  Winkel 
2001.05.01 heden  

D.A. Jansen (1943) lkol bd commissaris Bibliotheek 2001.05.01 heden  

H.L.M. Hupse (1946) kol bd 
commissaris 

    Beleid & Plannen 
2001.06.01 2006.10.06 

† 

2007.01.03 

Ing. M.T.G.M.J. Nieuwenhuys (1946) maj bd secretaris 2001.09.01 heden  

Ing. C. de Graaff (1945) lkol bd 
commissaris Registratie 

    Inventaris 
2004.05.14 heden  

J.C.M. Lamerichs (1955) lkol traditie officier RTT 2004.09.25 2008.09.16 
functie 

aangepast 

W.J. Oosting (1934) aoo bd 
chef restauratieatelier 

    wkpl Nieuw Milligen 
2004.12.01 2011.05.20 

† 

2011.05.20 

Ing. P.G. den Herder (1958) lkol traditie officier RTT 2008.09.16 heden  

K.G. van Langeveld (1952) maj bd 
penningmeester 

& adm begunstigers 
2009.04.01 heden  



 

 

 
ORGANISATIEPLAATS REGIMENTSCOLLECTIE TECHNISCHE TROEPEN IN HET MUSEAAL BESTEL KL 
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OTCLOG/ST&O, Soesterberg 

“Moedereenheid” van de Regimentscollectie TT 

Lkol Ing.P.G. den Herder 
 

C-RTT tvs 

Traditie Officier RTT 

lkol Ing. PG den Herder 

Traditiecommissie KL, TCKL: 
vz Bgen Mr. J. van Duurling 

`s-Gravenhage, 

-Commissie Collectie: 
vz Lkol E.P. Vonk, 

   -Rekwisietencommissie: 
vz dhr G.F. Santes, Maaldrift. 
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A. Van de Voorzitter: 
 

INLEIDING 
Op grond van de bepalingen in de Statuten van 15 november 2005 en van het Huishoudelijk Reglement 

van 13 april 2010 van de Stichting Regimentscollectie Technische Troepen (SRCTT), wordt een verslag 

uitgebracht over het kalenderjaar 2013. 
 

DE STICHTING Regimentscollectie Technische Troepen (SRCTT) 
 

Doelstelling van de Stichting 
 

De Stichting heeft tot doel: 

- a. Het in stand houden van een museale collectie waarin onder meer de geschiedkundige collectie van het 

Regiment Technische Troepen (RTT) van de Koninklijke Landmacht vanaf het ontstaan te Congleton in 

Engeland op 20 maart 1941; 

- b. Het bijeenbrengen, bewaren, conserveren, en aan het publiek tentoonstellen van uitrustingsstukken, 

materieel, werktuigen, boeken, platen, schilderijen, foto's, en andere voorwerpen of geschriften, 

betrekking hebbende op de geschiedenis of verband houdende met de taken en de uitvoering daarvan door 

de voormalige onderdelen van het Dienstvak van de Technische Dienst en van de huidige en voormalige 

eenheden van het Regiment Technische Troepen; 

- c. Het bevorderen van studie over de geschiedenis van het voormalige Dienstvak van de Technische 

Dienst en in het bijzonder van de voormalige en huidige organieke eenheden van het Regiment 

Technische Troepen en van het aan haar zorgen toevertrouwde materieel; 

- d. Het uitgeven (ook buiten de eigen militaire kring), het bijdragen aan en het bevorderen van publicaties 

over de voormalige Technische Dienst en in het bijzonder over het Regiment Technische Troepen en de 

voormalige en huidige eenheden daarvan; 

- e. Het bijdragen aan de traditiehandhaving bij het Regiment Technische Troepen. 

 

Bestuur: 
 

In de verslagperiode over het kalenderjaar 2013 was de samenstelling van het bestuur van de SRCTT als 

volgt: 
 

J.P.G. van der Meer lkol bd TD Voorzitter  } Dagelijks 

A.M. Lucas Luyckx kap bd TD Vice Voorzitter } Bestuur 

Ing. M.Th.G.M.J. Nieuwenhuys maj bd TD Secretaris } van de 

K.G. van Langeveld maj bd TD Penningmeester  } Stichting 

F.Ch. Geerling dhr LTD Commissaris LTD, Veteranenzaken & Winkel 

D.A. Jansen lkol bd TD Commissaris Bibliotheek & Infrazaken 

Ing. C. de Graaff lkol bd TD Commissaris Registratie Materieel en foto`s 

Ing. P.C. den Herder lkol TD Traditieofficier RTT/ C-RTT 
 

Het bestuur was verheugd met de continuiteit van de functieuitvoering van de bestuursleden en hun 

medewerkers in dit woelige jaar. Die blijvende zorg en attentie voor alle taken en opkomende 

werkzaamheden heeft er toe geleid dat het jaar 2013, ondanks de steeds toenemend werklast, met goed 

resultaat is afgesloten.  

 

Secretariaat: 
 

In deze verslagperiode is een extra grote hoeveelheid inkomende en uitgaande poststukken behandeld. 

Door de aansluiting op het Internet met 2 eigen mailaccounts is de hoeveelheid post vanuit Defensie 

aanmerkelijk toegenomen. 

Daarentegen neemt de hoeveelheid conventionele poststukken zowel van Defensie zijde als die vanuit de 

particuliere sector, aanzienlijk af. 

 

Het merendeel van de defensiepost betreft de wijziging in het Defensiebeleid ten aanzien van de Historische 

Collecties. 



Eind 2011 verviel de zogenaamde “Bijbel voor de Historische Collecties” uit 2003, geldig t/m 2010. 

Daaruit vloeit extra regelgeving, extra vergaderingen, extra rapportages en wat dies meer zij voort. 

Daarnaast nemen de activiteiten van de Rekwisietencommissie van de Traditiecommissie Koninklijk 

landmacht aanzienlijk toe. Herdenkingen, Abdicatie, Veteranendagen, 200 jaar Koninklijke landmacht enz 

enz vereisen presentatie van de Koninklijke landmacht met indrukwekkende voertuigen. 

Het rijdend voertuigenbestand van onze collectie wordt dus regelmatig opgeroepen met als gevolg meer 

onderhoud, transport en werk voor de vrijwilligers. 

In de particuliere post blijkt dat het vermelden op Internet van de boekwerken in onze bibliotheek een 

toenemende stroom correspondentie genereert die resulteert in handen vol werk voor de secretaris, de 

penningmeester, de voorzitter en de bibliotheek registrator. 

 

Dat onze bibliotheek voorziet in de behoefte van talloze technici in binnen- en buitenland, geeft weliswaar 

veel voldoening en redenen om door te gaan met het uitbreiden van de bibliotheek maar de nadelen zoals 

opslagruimte, registratie en administratie zijn alleen met voldoende middelen en vrijwilligers op te lossen. 

Het ruimteprobleem zal op den duur ons dwingen de bibliotheek te verkleinen. 

Voor een deel is dat op te lossen door per titel slechts de laatste uitvoering te behouden en daarnaast is 

afstoting van die boekwerken waarnaar ofwel geen vraag is (civiel/populaire literatuur) ofwel het deel dat 

door ons niet uitgeleend mag worden (actuele wapensystemen enz) uit te dunnen. 

Het jaar 2013 werd in de bibliotheek afgesloten met de registratie van 22522 titels!! 

 

Het bestuur verzoekt daarom dringend aanmelding van vrijwilligers voor een aantal 

bestuursleden en medewerkers!! 

U wordt van harte uitgenodigd deze boeiende taken met ons uit te voeren. 

Meldt U aan als vrijwilliger!! 

Tot ziens in 2014. 
 

Het Algemeen KL Beleid Betreffende De Reorganisatie Historische Regiments (Korps) Collecties 2014/2017 
 

Alhoewel 2013 een redelijk gunstig jaar voor onze stichting en collectie betrof werd bij de afsluiting van het 

jaar de bedreiging vanwege de financiële crisis in Europa/Nederland/Defensie/Koninklijke Landmacht ook 

voor ons voortbestaan in de huidige vorm en opstelling zeer realistisch. 

Vanwege de nodige voorgenomen bezuinigingen bij het Commando Landstrijdkrachten (CLas) is miv 

oktober 2012 een werkgroep uit Staf CLas bezig met de inventarisatie van de diverse collecties verbonden 

aan de KL die het erfgoed en tradities bij de KL willen bewaren, beheren en in de loop der tijd uit te breiden. 

CLas heeft de kosten daarvan ingeschat en daaruit de conclusie getrokken dat er op de exploitatie van de 

erkende collecties structureel miv 2017 € 400.000 bezuinigd met worden. 

Dat kan onder meer bereikt worden door de niet erkende collecties vóór 2017 uit de defensie/rijks gebouwen 

te laten verhuizen naar een onderkomen dat niet ten laste van CLas valt en anderzijds de erkende collecties te 

beperken in hun huidige infrastructuur zodat de totale vermindering van vloeroppervlak een zodanige 

vermindering van gebouwen opbrengt dat daardoor de exploitatiekosten bij Defensie Vastgoed Bedrijf 

(DVD) met € 400.000 worden verminderd. Daarvoor moet de huidige hoeveelheid Beschikbaar Vloer 

Oppervlak (BVO) met ca 15.000 m2 verminderen. 

In aanmerking nemend dat de huidige 15 erkende collecties samen ca 38.000 m2 benutten, is dat een 

vermindering van circa 39%! Daar de meeste erkende KL-collecties gehuisvest zijn in beschermde 

Rijksmonumenten is daar weing te halen. De collecties van de regimenten en het korps van het Dienstvak 

van de Logistiek zitten in overtollige gebouwen (voormalige Verzamelplaats) of in CDC huidsvesting. 

De dreiging van het inleveren van gebouwen of vloeroppervlak bij de collecties van de B&T, TD en MA 

voor zover die onder de exploitatie van CLas vallen is dus zeer reëel en groot. 

Door de Landmachtstaf wordt ons gebouw en totale expositieoppervlak als te groot beoordeeld. 

Bij onze stichting moeten wij rekening houden met het verminderen van circa 1000 m2 wat een 

vermindering van 2 loodsen voor opslag van waardevolle historische voertuigen zal betekenen. 

Het resultaat daarvan laat zich raden! Afstoten/inleveren voertuigen en/of kwaliteitsachteruitgang door 

ruimteverlies en buitenopslag!! Het zal nog veel strijd en overleg kosten om uit deze bedreiging van onze 

mooie collectie nog enigszins presentabel te voorschijn te komen. 



 

Daar komt bij dat er op het terrein naast ons, de bouw van een nieuwe kazerne wordt voorbereid. Als dat 

terrein te klein blijkt te zijn en wij te groot, bestaat er de kans op weer te moeten verhuizen. 

Dat zou dan tussen 2017 en 2019 kunnen gebeuren. 

Een andere meer centrale en vooral kleinere locatie, mogelijk op de Du Moulinkazerne, wordt daarom volgens 

de geruchten gezocht, evenals (in dat geval) voor de B&T (INT + AAT) en MA. 

Voor de Historische Collectie van de Geneeskundige Troepen geldt een andere optie. 

Als het Opleidingscentrum Geneeskundige Troepen rond 2017/2019 naar Ermelo verhuist komt hun 

 museum waarschijnlijk in Soesterberg terecht. Dat is dan min of meer gelijk met een eventuele verhuizing 

van de B&T, MA en TD naar een kleinere centralere locatie. 

Als er dan, omdat er ook voor de GNK ruimte gevonden moet worden, er te weinig ruimte binnen de  Du 

Moulinkazerne vrij gemaakt zou kunnen worden, dan zou het plan kunnen vervallen of geheel veranderen in 

een verhuizing naar de Soldaat Ketting Olivierkazerne. 

En daarmee zou zijn te leven! 

 

Sterkte voor de dan acterende C-RTT en het bestuur SRCTT. 

 

 

KRONIEK VAN DE WERKZAAMHEDEN EN GEBEURTENISSEN IN HET JAAR 

2013 BIJ DE STICHTING REGIMENTSCOLLECTIE TECHNISCHE TROEPEN 
 

Januari 
 

02 Ons museumjaar opent met de wederzijdse nieuwjaarswensen van onze bestuursleden en 

 medewerkers aan elkaar met de algemene wens daarbij over een goede gezondheid voor elkaar. 
 

07 Nieuwjaarswensen en eerste werkdag voor de 4 medewerkers van ons Restauratie Atelier in Kamp 

 Nieuw Milligen. Vanwege de ophanden zijnde opheffing van 310 Herstelcompagnie zal eind 2013 

 de steun van met name de Plaatwerkerij en Spuiterij van dat bedrijf voor onze restauratieafdeling 

 gaan vervallen. 
 

09 Onze YA 328 Toolset is weer binnen en voor het bezoek te bewonderen. 

09 Van onze collegae van het Museum Nederlandse Cavalerie (MNC) krijgen wij het verzoek om 

 enkele rupsvoertuigen in onze depotlocatie op te slaan. Vanwege reductie van aan hen toegewezen 

 gebouwen ten gunste van de Historische Collectie Verbindingsdienst komen zij ruimte te kort. 

 Wij slaan in O-11 (ons depot) een AMX, een Halftrack, een M 106 en een M 113 voor hen op. 

 Onderhoud door MNC. 
 

23 Bezoek van 15 personen van de School Techniek & Onderhoud. Willem Huybrechtse, metaalbewerker, 

 een bewoner van V-15, uit de tijd van 573 Verzamelplaats, komt met familie op bezoek. 
 

26 Voor een fotoshoot over een familie van 3 generaties tussen militaire voertuigen, wordt een 

 fotobezoek geregeld voor fotograaf en opa met zoon en kleinzoon. 
 

30 Bezoek aan onze thuismedewerker Arie van Noord. 

 Hij voelt zich zo goed dat hij weer om nieuw thuiswerk vraagt. 

 

Februari 
 

06 Bestuursvergadering SRCTT; 12 medewerkers en leden 

 aanwezig. Tevens 10 bezoekers. 
 

11 Bij de dependance van 310 Herstelcompagnie in Nieuw 

 Milligen wordt een GMC takelwagen keurig in het 

 Legergroen gespoten en geschikt gemaakt voor opname in 

 onze expositie. 

13 De roldeuren van V16 en V 18 worden op veiligheidseisen 

 gecontroleerd en hersteld. 
 

20 Bezoek van de Soldaat Ketting Olivierkazerne SKOK) en ST&O totaal 22 personen. 

 



25 Na het vertrek van Staf 300 MatLogbat is de steen met dat Logo na een bewaarperiode van 4 jaar 

 bij onze dependance in Nieuw Milligen bij onze buitenexpositie in Soesterberg geplaatst. 

 Op verzoek van C-310 Hrstcie wordt deze steen met het Logo van 300 MatVzgbat overgedragen 

 aan de in oprichting verkerende 300 MatLogcie waarvan de burgers van zijn huidige onderdeel en 

 hij zelf met een deel van zijn staf in juni deel van gaan uitmaken. 
 

27 Regimentstraditieraad vergadering met C-RTT. 

 De diverse veranderingen in de organisatie van de Technische Troepen en binnen de Historische 

 Collecties worden besproken. 

 Met name de personeelsreducties en de bezuinigingen zijn redenen voor bezorgdheid. 

 

Maart 
 

09 De vereniging Veldpost/Militaire Post bezoekt onze expositie. 

 

11 Onze Sherman Firefly tank wordt naar Utrecht vervoerd en wordt ingepast in de expositie van het 

 Spoorwegmuseum over “Sporen naar het Front”. 
 

16 Op verzoek van onze donateur dhr Buitenhuis bezoekt een groep van 36 oudgedienden en 

 enthousiaste bezitters respectievelijk restaurateurs van militaire Old-Timers onze expositie. 
 

18 Bezoek van 15 personen van de School Techniek en Onderhoud SKO/ST&O. 
 

20 Het Regiment Technische Troepen bestaat 72 jaar! 

 Het gecorrigeerde Koninklijk Besluit met de Genealogie van de Regimenten van de Koninklijke 

 Landmacht wordt pas in 2014 verwacht. 

 

April 
 

02 Van de C-Las wordt een zorgwekkend document ontvangen. Het is een Project Indicatie Document 

 (PID) en beoogt de structuur van de Historische Collecties die onder C-Las vallen te reorganiseren en 

 tevens tot een bezuiniging van € 400.000 te komen (op jaarbasis). 

 Ons wordt om commentaar gevraagd in overleg met de andere Logistieke collecties en de betreffende 

 Korps- en Regimentscommandanten. Het eindplan moet ultimo 2013 in concept gereed zijn. 
 

02 “Hoog bezoek” van OTCLOG; Ton, Cor en Jan komen er op dinsdag voor naar Soesterberg. 
 

03 Onze adviseur Munitie en toebehorende artikelen reorganiseert onze Klasse V (munitie) expositie, 

 corrigeert de namen en verwijdert alles wat niet tot de Landmacht Klasse V behoort. 
 

06 Ons museum doet mee aan de Nationale Museumdagen 

& 07 en is op zaterdag en zondag geopend samen met de 

 collecties van de Bevoorrading & Transporttroepen, de 

 Militaire Administratie en de Geneeskundige Troepen. 

 In totaal ontvangen wij ruim 200 bezoekers. Een van de 

 hoogtepunten werd verzorgd door de Geneeskundige 

 Troepen die het publiek een rondritje in een YP 408 

 gewondentransport lieten rijden. 

 Bevriende reënactment medewerkers zorgden voor een 

 oude keuken en gratis erwtensoep. 
 

13 Drie bestuursleden van onze stichting bezoeken de 

 jaardag van de Vereniging van Officieren 

 Logistieke Diensten in het Open Lucht Museum te Arnhem. Van de gelegenheid wordt gebruik 

 gemaakt om met diverse collega`s het zorgwekkende PID te bespreken. 
 

17 Bezoek van 15 personen van 43 Herstelcompagnie. 

 Bezoek van 15 personen van de School Techniek en Onderhoud. 

 Bovendien 2 cursisten van de “Inspektions Technische Schule”uit Aken. 
 

18 De digitale versie van het jaarverslag 2012 wordt in Den Haag door onze adviseur Exposities, PR & 

 Drukwerk de heer C. Schoonhoven gedrukt en vermenigvuldigd. Het ziet er strak uit. Hulde. 



24 Bezoek van 2 groepen van 14 personen van de “Arthur J. Bosch School” 

 uit Hilversum. 
 

30 Ons bestuurslid Peter den Herder, als C-RTT de traditie officier van het regiment 

 en ook in ons bestuur, neemt vandaag met het vaandel van ons regiment in 

 Amsterdam deel aan de plechtigheden ter gelegenheid van de abdicatie van 

 koningin Beatrix en de kroningsplechtigheid van koning Willem Alexander. 

 Voor alle deelnemers zijn door Defensie nieuwe uniformen ontwikkeld. 

 

Mei 
 

01 De start van het interne reorganisatie- en verhuisplan begint om ruimte te winnen 

 voor onze steeds uitbreidende expositie. We beginnen zaal 1 af te breken, om de 

 expositie van de Leger Technische Dienst uit Nederlands Indië/Indonesië van 

 1945-1952 en de soldaten woon/slaapkamer uit 1948 anders in te richten. 

 Samen met de veranderingen in de grote zaal 4 levert dat ca 55m2 ruimte op waardoor de 

 opengewerkte instructie YP408 voor het publiek binnen te bezichtigen is. 

 De herinrichting en uitbreiding met nieuwe  onderdeelopstellingen 

 zal eind 2014 klaar zijn. 
 

03 Bezoek aan het Spoorwegmuseum te Utrecht. In de expositie 

 “Sporen naar het Front” staat onze Sherman Firefly opgesteld. 
 

13 In Kerkrade wordt bij het BRIOP documentatie gevonden over 

 TD-personeel. 
 

14 Werkbezoek aan de Grafische Dienst van Defensie in Den Haag 

 i.v.m. uitbesteding fotowerk. 
 

22 Bestuursvergadering. De verhuizing/verbouwing wordt aan de hand van 6 voorstellen voor de 

 herindeling doorgenomen. De voorstellen zijn zo duidelijk dat er  een eensgezind plan uit rolt. 
 

22 In de middag is de voorzitter SRCTT aanwezig bij de 

 kwartaalvergadering van de Regimentstraditieraad Technische 

 Troepen (RTRTT). Namens de SRCTT ontvangt hij daar tot 

 zijn grote verrassing een oorkonde van C-RTT met een 

 Erepenning voor het goede en vele werk dat het museum 

 bijdraagt aan de traditie handhaving en bewaring voor het RTT. 

 De Oorkonde is een waardering voor alle medewerkers van de 

 SRCTT. 
 

27 Werkbezoek aan de restauratieafdeling Nieuw Milligen. 

 Programma 2e helft 2013 doorgesproken. 
 

29 Reünie 60 jaar Traditie Herstelwerkplaats Johannes Postkazerne bij 43 Herstcie in Steenwijkerwold. 

t/m 31 Wij ondersteunen die dag met 2 Old-timers Takau, de voormalige Klokkenstoel met historische Bel 

 en een  verkoopstand met boekwerken en een winkel, geleid door de heer Felix Geerling. 
 

Juni 
 

03 Op de Kromhoutkazerne in Utrecht worden de onderdeelvlaggen van 310, 320 en 330 Herstelcie 

 ingenomen door de C-LAS, de Lgen M.C. de Kruif. 

 Deze 3 herstelcompagnieën worden opgeheven. De militairen worden zoveel als mogelijk herplaatst 

 en het burgerpersoneel wordt samengevoegd tot een nieuwe herstelcompagnie n.l. 300 MatLogcie. 
 

06 Op de Soldaat Ketting Olivierkazerne wordt de periodieke “Oudgediendendag” van personeel van de 

 voormalige Kromhoutkazerne tevens OCTD gehouden onder leiding van aoo bd Arie de Haan. 

 Circa 60 personen komen ons museum bezoeken. (Kees, Ton en Jan zorgen voor ontvangst). 
 

12 Voor de Veteranendag in Den Haag op 29 juni worden de YB 626 takau, de Ward la France takau en 

 de Sherman gevtk opgehaald, om op het Malieveld en het Centraal Station in Den Haag te pronken. 
 

17 Bestuursvergadering van de Vereniging van Logistieke Musea (VVLM). 

 Het hoofdagendapunt is het PID en de gevolgen daarvan. 



19 Defensie Juridische Zaken komt informatie inwinnen over de herstelprocedures van wielvoertuigen in 

 de 50`er jaren. Daarbij zou mogelijk asbest zijn vrijgekomen. Aan de hand van voorschriften uit de 

 bibliotheek kunnen wij duidelijk maken dat dit niet kan bij het uitvoeren van die herstellingen door 

 de bevoegde echelons en werkend volgens de vigerende technische handleidingen. 
 

27 Open Huis bij het Stafgebouw van de nieuwe 300 MatLogcompagnie op de Bernhardkazerne als 

 opvolger (na opheffing) van 310/320/330 Hrstcie. 
 

29 De vereniging Veldpost/Militaire Post bezoekt onze expositie. 

29 Onze Sherman tank wordt om 20.30 uur teruggebracht na deelname aan de Veteranendag in Den Haag. 

 Die tank wordt geëxposeerd op 30 juni bij een familiebezoek door een groep van 25 personen waarbij  

 7 kinderen afkomstig van het etablissement “De Stoeterij” dat bezoekers rondrijdt met een “locomobiel” 

 met er achter een personenwagon. Dat is een ritje van een uurtje en dan museumbezoek. 

 Tijdens de rit naar Soesterberg vanaf zijn huisadres om het museum voor het bezoek te openen, krijgt 

 de voorzitter van de SRCTT een herseninfarct en wordt met die beroerte in het ziekenhuis opgenomen. 
 

30 Het bezoek van “De Stoeterij” was een succes. De bezoekers waren vol lof over onze collectie. 
 

Juli 
 

04 De toegangspoort naar het Museumplein wordt opgeknapt i.o.v. C-OTCLOG. Het ziet er schitterend 

 uit. Een hardhouten bord met naamgeving in gouden letters, is uitbesteed bij de Koninklijke Marine 

 en volgt in 2014. 
 

10 Bezoekgroep cursisten van het OTCLOG/School Techniek & Onderhoud (ST&O). 
 

17 Onze medewerker Martien Büchner, oud tank monteur, begint 

 met zijn collega Cor Roovers aan een riskante herstelling van 

 onze Centurion ARV. De startmotor werkt niet meer en deze 

 moet onder de liermotor uit gedemonteerd worden en via het 

 bodemluik uit het voertuig verwijderd worden om te 

 inspecteren en te herstellen. De eerste fase, het demonteren van 

 de tussenschotten tussen de lierruimte en de motor is na 6 uur 

 sleutelen gelukt! De rest is moeilijker, de ontkoppeling van de 

 startmotor van de hoofdmotor. 
 

24 Onze voorzitter mag na zijn revalidatie voorzichtig bij ons museum op bezoek komen en komt een 

 kopje koffie met de medewerkers drinken. Terugkomen duurt nog even tot in augustus. 

24 Van het Museum Nederlandse Cavalerie (MNC) wordt de instructiewand werking hydraulica in de 

 toren Leo I ontvangen met bijbehorende componenten. Dit bord, door de STD afgedankt aan het 

 MNC, komt nu op zijn goede plaats in onze expositie. 
 

Augustus 
 

02 Na revalidatie van zijn beroerte hervat onze voorzitter zijn inbreng in de wekelijkse aanwezigheid in 

 ons museum. Gedachtig aan het doktersadvies wordt zijn inbreng van 3 tot 4 dagen per week 

 teruggebracht tot een cyclus van 2 dagen per week bestuurswerkzaamheden en advies en assistentie 

 aan de medewerkers betrokken bij de verhuizingen en reorganisaties. 
 

07 Een fietsclub uit Amersfoort met 26 bezoekers komt met het mooie weer op bezoek. 

07 De Centurion ARV operatie is een fase verder. Vandaag is de bodemplaat verwijderd en kon de 

 startmotor zowel van onder als van boven ontkoppeld worden van de hoofdmotor. Het was een hels 

 karwei wat voornamelijk werd veroorzaakt door gebrek aan het juiste gereedschap. Engelse maat 

 boutjes en moertjes proberen los te maken met metrisch of withword gereedschap is niet makkelijk. 
 

14 “Artsen Zonder Grenzen” bestellen documentatie van het ex legervoertuig YA 4440. In het land dat 

 zij met hun hulp ondersteunen, staan er van die voertuigen defect en zonder handleidingen kunnen 

 die niet hersteld worden. De documentatie wordt gekopieerd en zo snel mogelijk opgezonden. 
 

16 Een delegatie uit het bestuur van ons museum, bestaande uit de leden J.P.G. van der Meer en 

 D.A. Jansen bezoekt een vergadering van het projectbureau Herstructurering Historische Collecties 

 op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Een plan is er nog niet, wel mondelinge geruststellingen en 

 beloften om de collecties te bezoeken en ter plekke te beoordelen. Wij blijven ons zorgen maken. 
 



19 De Centurion-startmotor wordt naar de MatLogco, afdeling Techniek (voormalige tkwkpl) gebracht 

 voor inspectie en herstel. Wij hebben geluk, er zijn nog monteurs uit de oude tijd van het periodiek 

 centurion onderhoud die de startmotor kennen. We horen er wel van wat zij ontdekken. 
 

21 Bestuursvergadering in Soesterberg van de SRCTT. `s Middags toelichting over de informatie van 

 CLAS op 16/8, in Nieuw Milligen. Door het Restauratie Atelier wordt de overtollige technische 

 documentatie van Old Timers overgedragen aan de bibliotheek in Soesterberg. 
 

23 Bezoek van de voorzitter van de Rekwisieten Commissie (RC) van de Traditie Commissie 

 Koninklijke Landmacht (TCKL), de heer Gerard Santes. 

 Informatieve uitwisseling van wensen, plannen en wederzijdse hulp aanbiedingen. 
 

26 Onze Sherman wordt opgehaald door de Rekwisietencommissie om in hun werkplaats onderhoud 

 te krijgen waarbij de aandrijftandkransen worden vervangen en een grote beurt wordt uitgevoerd. 
 

30 De Centurionherstellers van de ex-tkwkpl konden op de testbank geen defect vinden in de startmotor. 

 Twee man komen in onze museumstalling de startmotor terugplaatsen om te controleren of onder 

 belasting van de hoofdmotor iets meer valt te ontdekken. 

 Zij constateren exact hetzelfde als wat wij wisten, de startmotor draait loos, de aandrijfklauw grijpt 

 niet in de vliegwielkoppeling. De startmotor wordt onder helse verwensingen weer gedemonteerd en 

 gaat weer mee naar de technische afdeling van het MatLogco. We horen er wel weer van. 

 

September 
 

02 Beëdiging van de sgt Giovani Caravello door lkol P.G. den Herder (C-RTT) in de grote zaal van het 

 museum. Vanwege zijn plotselinge uitzending naar Afganistan moest hij versneld tussendoor beëdigd 

 worden. 
 

02 Vergadering Vereniging van Logistieke Musea te Soesterberg. Wederzijdse evaluatie van alle nieuwe 

 gegevens en ‘geruchten” over de verplichte reorganisatie en inkrimping. 

 Namiddag: vervolgbezoek van Voorzitter RC/TCKL de heer Gerard Santes. 

 Meer duidelijkheid over de plaatsing van een Leo II Bergingsvoertuig en een YPR 806 Berging in de 

 nabije toekomst bij ons museum. 
 

03 Een afdeling van PROBUS uit Amersfoort bezoekt ons museum en wordt ontvangen en rondgeleid 

 door onze secretaris M.Th.G.M.J. Nieuwenhuys. Veel lof voor de collectie. 
 

04 Een bezoekersgroep van de “Stichting Het Schildershuis”, een militair museum uit Driebergen 

 bezoekt onze expositie onder deskundige begeleiding van de heer Anton Wijnand (medewerker 

 destijds in Ede van het museum Verbindingsdienst en thans, in Soesterberg, van het museum 

 Bevoorradings & Transporttroepen (en soms ook bij ons). 
 

09 Een medewerker van MatLogco brengt de Centurionstartmotor weer terug. Van een oud exemplaar 

 dat bij hen nog aanwezig was op de oude testbank is het gehele koppelmechanisme overgezet op ons 

 exemplaar. De hoop is dat het dan werkt. Na een middag sleutelen moeten we stoppen. 

 Doodmoe, geen gevoel meer in de vingers, zo lukt het niet. Volgende week verder. 
 

14 Open dagen op 14 en 15 september in het kader van de herdenking “WEGH DER WEEGEN”! 

 Dit is een initiatief van de provincie Utrecht om de  oude straatweg Amersfoort-Utrecht te promoten. 

 Deze weg, aangelegd in 1647 door Jacob van Campen (stadhuis Amsterdam), stond destijds bekend als de 

 Hollandse “Avenue des Champs Elysées” vanwege de mooie laan met bijzondere bomen en sierlijke 

 landhuizen. Later kwamen er ook de talrijke 

 militaire objecten. 

 C-Las geeft toestemming aan de projectleiding 

 om bezoekers op de Bernhardkazerne met 

 militair vervoer via de Du Moulinkazerne naar 

 de Logistieke Musea op Kamp Soesterberg te 

 vervoeren. 

14 Op Zaterdag 14/09 komen er rond de 200 

& 15 bezoekers en op zondag de 15e meer dan 320!!    Aanmelden en vertrek rondrit met YA 4440bezoekers 

  Een reuze succes en prachtig weer!  

 



18 Het bestuur van de Veteranenvereniging Leger Technische Dienst komt een dag in ons museum 

 werken aan de voorbereidingen die nodig zijn voor de jaarlijkse LTD reünie en de herdenking rond 

 1 oktober van de onder oorlogsomstandigheden overleden bij de TD/LTD ingedeelde militairen. 
 

20 Onze laatste poging de Centurion ARV weer inzetbaar te 

 krijgen. Volgende maand gaat Martien voor 6 maanden naar 

 Spanje, dus moet het nu lukken. Door onze ervaring lukt het de 

 startmotor vlot op de hoofdmotor te monteren. De hulpmotor 

 wordt na veel prutsen gestart om de hoofdmotor op 

 temperatuur te brengen en een maximaal startvermogen te 

 verkrijgen. Onze “spanning” is voelbaar! 

 Na een jaar wachten drukken we de startknop in. Hij draait! 

 Na wat afregelen tussen gas en choke horen we met een 

 gelukkig gevoel de motor aanslaan. Hij loopt als een zonnetje. 

 Een korte rit buiten en we zetten `m  voldaan weer in de box. 

 Operatie Centurion Geslaagd! 
 

21 Op de voormalige vliegbasis wordt rond het toekomstige Nationaal Militair Museum een muziek 

& 22 Festival “De Basis” gehouden, waarbij ook de voormalige hangars, shelters, slaapzalen en overige 

 gebouwen voor het publiektoegankelijk zijn. Het festival valt samen met de herdenking 300 Jaar Vrede 

 van Utrecht en de Open Monumenten dagen (OMD). 
 

26 Reünie 13 Herstelcompagnie in de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. 

 Wij ondersteunen die dag met een verkoopstand met boekwerken en een winkel, geleid door ons 

 bestuurslid Felix Geerling. 
 

30 Tot ons grote verdriet overlijdt vandaag onze trouwe en enthousiaste medewerker in de boekbinderij 

 Ron Wimmers. In augustus openbaarde zich totaal onverwachts een fatale ziekte waartegen geen  

 behandeling mogelijk was. 
 

30 De portiersloge naast het toegangshek van het museumpark, die al sinds 1998 niet meer in gebruik is 

t/m en nooit meer gebruikt zal worden, wordt voor een bedrag van circa € 20.000 opgeknapt met nieuwe 

18/10 boeiboorden, nieuw isolatieglas, nieuwe kozijnen, uitzetramen, nieuwe elektrische bedrading zink en 

 dakbedekking en schilderwerk. Veel geld dat beter benut kon worden voor het opknappen van V-1A, het 

 wachtgebouw er naast, dat wel in gebruik is, dat vanwege achterstallig onderhoud op instorten staat. 

 

Oktober 
 

02 Herdenkingsdag van de in oorlogsomstandigheden overleden militairen die dienden bij eenheden van 

 het Regiment Technische Troepen respectievelijk de voorgangers van ons regiment. 

 Tevens reünie van de veteranen van de Leger Technische Dienst uit de periode 1945-1952 en de 

 veteranen uit de diverse uitzendingen  vanaf 1953 (Korea) tot heden. 

 Op het monument voor de omgekomen TD`ers werd een naam toegevoegd van een in voormalig 

 Joegoslavië overleden militair. 

 Naast het monument staan tijdens de plechtigheid 2 Old-Timers uit de collectie van ons museum. 

 In de middag komen er rond de 75 reünisten het museum bezoeken. 
 

05 Onder grote belangstelling, temidden van familie, talloze vrienden bekenden en het museumpersoneel,

 is vandaag van Ron Wimmers afscheid genomen in het “Noorderveld” te Nieuwegein. 
 

05 Reünie 41 Herstelwerkplaats detachement Hohne (Dld) in de Generaal Spoorkazerne te Ermelo. 

 Wij ondersteunen die dag met een verkoopstand met boekwerken en een winkel, geleid door  

 Henk Steen. 
 

16 De nieuwe voorzitter van de Commissie Collecties van de TCKL, lkol E. Vonk bezoekt ons museum. 

 Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de aanpak door onze stichting van het “PID onheil”!. 
 

17 Onze medewerker onderhoud, Cor Dorreboom laat zien dat hij onbeperkt inzetbaar is. 

 Als voertuigmonteur is er even geen werk voor hem dus hij start enthousiast met het opknappen 

 en schilderen van alle fotowanden in zaal 1 die vanwege de interne verhuizing een opknapbeurt 

 nodig hebben. 

 Het totale project om de 4 zalen zo op te knappen zal wel tot en met maart 2014 duren. 



 Maar het resultaat is prima. Ziet er blits uit! 
 

23 Bezoek van een groep onderofficieren cursisten van de ST&O. 
 

31 Controle door de neurologen van de gevolgen van het herseninfarct bij onze voorzitter. Er moeten extra 

 scans gemaakt worden vanwege optredende uitval van perifere zenuwen. Helaas onherstelbaar. 

 

November 
 

04 Periodieke VVLM vergadering. Voor de beoordeling van onze collectie dient een vragenlijst van 

 vijf A4 tjes voor 31 december beantwoord ingediend te worden. 

 De vragen betreffen vooral de omvang van de door ons ingenomen benodigde expositieruimte, 

 onze expositieplannen, de ruimte die wij denken te kunnen inleveren en onze inkomsten.  

 Nooit gehoord van privacy! 
 

06 De dienstvak oudste van het dienstvak van de Logistieke Diensten, brigadegeneraal van de B&T 

 mevrouw A.J. van den Hoek, komt op bezoek bij de 4 collecties om samen met de besturen en de 

 korps en regimentscommandanten van gedachten te wisselen over de gevaren en mogelijke gevolgen 

 bij de herstructurering van de Historische Collecties van de KL. 
 

13 Bezoek van een delegatie van ons museum aan de MBA 2 in 

 Huybergen. Daar de beproevingsafdeling als zelfstandige 

 afdeling wordt opgeheven (verhuist naar Leusden en wordt 

 daar ingepast in de afdeling Techniek van MatLogco) zijn 

 wij op zoek naar materiaal uit de MBA2 dat in onze expositie 

 het bestaan en de hoge waarde van deze eenheid, waar zeer 

 veel personeel van de TD geplaatst is geweest, in herinnering 

 laat blijven. 

 Wij mogen mooi materiaal, b.v. een maquette van het 

 complex Huijbergen, foto`s en documentatie in ontvangst nemen voor onze collectie. 

 Wij zullen daarmee een aparte stand van MBA2 Huybergen gaan inrichten 
 

18 Door de metaalbewerkinggroep van de School Techniek en Onderhoud wordt enig plaatwerk herstelt 

 van onze Centurion ARV, er worden grondsteunen gemaakt voor grote herdenkingsborden van 

 opgeheven eenheden van de TD waardoor zij veilig in de expositie staan en wordt het voorfront gelast 

 van de  opengewerkte YP 408. De aoo E.A. Lenderink (analyse) en sm M.H.G. van der Ven (technische 

 realisatie) voeren de klus uit. Klasse, de collectie is er een stuk van opgeknapt. 
 

25 Bezoek van een groep onderofficieren cursisten, van de ST&O 
 

29 T.b.v. C-RTT en de regimentsoudste wordt commentaar ingediend op het concept conclusies en 

 aanbevelingen uit het PID t.a.v. CLAS. 

 De aanbevelingen houden onvoldoende rekening met de bijzondere situatie van de vier Logistieke 

 collecties die in de praktijk als één geheel beschouwd dienen te worden. 

 

December 
 

02 Commentaar op de PID aanbevelingen besproken met C-RTT die de opmerking over het gezamenlijke 

 optreden van de logistieke collecties overneemt. 

02 De op 1 mei j.l. afgebroken “Soldatenkamer”, die aangaf hoe de dienstplichtige rond 1946 in een 

 sfeerloze, kale kamer op strozakken in de kazernes gehuisvest werd, wordt herbouwd. 

 Onze medewerker Jan Bloemendaal heeft een perfect idee om van 2 halve kamers één geheel te maken. 
 

04 Laatste bestuursvergadering in 2013 van de SRCTT. 

 De interne verhuizingen vorderen goed. De toekomst is zorgelijk maar als wij in gebouw V 15 mogen 

 blijven op Kamp Soesterberg, valt er mee te leven. Verhuizing naar de Du Moulinkazerne zou een 

 drama worden. Op de Du Moulinkazerne houdt onze Dienstvakoudste, de bgen A.J. van den Hoek 

 een vergadering over hetzelfde onderwerp met de Korps- en Regimentscommandanten de 

 regimentsoudsten en de besturen van de veteranenverenigingen. 

  

 

 



09 Van de helaas te jong overleden adjudant TD bd Leen de Jonge wordt een grote nalatenschap door zijn 

 familie aan ons overgedragen. Veel documentatie en gereedschap. 
 

10  Einde jaarsbezoek aan onze thuiswerker Arie van Noord. Het gaat goed, gezien de omstandigheden. 
 

13 Einde jaarsbezoek bij Ton en Alice Lucas Luyckx. De fysiotherapie voldoet bij Ton. Minder pijn. 
 

16 Einde jaarsbezoek van C-RTT. Lkol P.G. den Herder en Regiments 

 Adjudant H.C.F. baron van Lawick verrassen ons met hun bezoek in 

 het museum. C-RTT geeft aan wat er bij de Technische Dienst in 2013 

 is gebeurd en in 2014 verwacht kan worden. 

 Aan alle medewerkers biedt hij een smakelijke verrassing aan. 

16 De nieuwe 2-delige “Soldatenkamer” is in concept klaar. Het idee van 

 Jan Bloemendaal is prima gelukt. 

16 Einde jaarsbezoek aan Max de Boer. Hij wordt langzamerhand beter na 

 ernstig ziek te zijn geweest en wil in 2014 voorzichtig weer komen 

 meewerken in het maken van fotopresentaties. 
 

17 De op 26 augustus j.l. bij de rekwisietenwerkplaats in reparatie gegeven Sherman, wordt door zorg 

 van onze bevriende zwaar transport medewerker sm Werner Koeman in zijn privé tijd teruggebracht. 
 

20 Laatste dag in 2013 van registratiewerk in de bibliotheek. Het museum sluit tot 3 januari 2014. 
 

23 Cor Dorreboom en Jan van der Meer werkten nog 2 dagen in alle stilte en rust aan het opknappen 

en 24 van de beschadigde fotowanden in zaal 1 waar een nieuwe Indië/LTD expositie wordt ingericht. 

 Sluiting 24 december 2013 om 12.00 uur door de heer Cor Dorreboom van het museumhek. 
 

 28 Het Bestuur dient bij CLAS een reportage in over de behoefte aan expositieoppervlakte op basis van 

 de diverse kenmerken van de stichting en de collectie. Een uitermate riskante zaak! 

  Hierop wordt in 2015/2017 bepaald hoe groot en waar in welk gebouw ons museum mag blijven 

 voortbestaan 
 

31 Wij hebben een roerig jaar achter de rug en afgesloten. 

 Veel lief en leed was er onder de bestuursleden en medewerkers. 

 Meer dan 2200 bezoekers hebben wij ontvangen. 

 De bibliotheek is uitgebreid tot meer dan 22.522 titels en er volgen er nog circa 2500. 

 Het was ons “HET JAARTJE WEL”! 

 

 

 

Tot ziens in 2014 !! 

 
Probeer eens een kennis als donateur bij ons te introduceren. 
 

U bent hartelijk welkom! 

 

Namens alle bestuursleden en medewerkers, 

 

JJJJ....PPPP....GGGG....    vanvanvanvan    derderderder    MEERMEERMEERMEER    
 

Voorzitter SRCTT. 

 

 

 



 

 

DE TOT STAND KOMING VAN DE REGIMENTSCOLLECTIE VAN DE TECHNISCHE TROEPEN 

IN DE HUIDIGE LOCATIE IN KAMP SOESTERBERG gebouw V 15. 

 

EEN PROCES VAN 50 JAAR!! 

 

In grote organisaties met een oorsprong in het (verre) verleden zal men een vorm van overdracht van 

opvattingen en gedragsvormen van generatie op generatie aantreffen. Die regelmatige overdracht heeft 

onder meer als functie het waarborgen van die gedragingen en opvattingen en daarbij het toekennen van 

enig gezag aan die overleveringen. 

Dit proces van overdrachten kennen wij onder de naam TRADITIE. 

 

In een krijgsmacht, is het overleveren van gedragingen waaraan gezag kan worden ontleend, niet alleen 

nuttig uit hiërarchiek oogpunt maar kan ook bijdragen aan levensreddend optreden, bewaren en 

verbeteren van goede omgangsvormen, het verbeteren van kennis enz. 

 

Het bewaren respectievelijk beheren van tradities gebeurt veelal in archieven, bibliotheken en musea. 

 

Nu de Koninklijke Landmacht in 2014 herdenkt 200 jaar geleden te zijn opgericht en voor ons Regiment 

Technische Troepen naar alle waarschijnlijkheid het oprichtingsjaar op 1941 wordt vastgelegd, behoren 

wij tot de langdurig bestaande organisaties waarover het interessant is om na te gaan hoe met name de TD 

er in geslaagd is om een aantal tradities vast te leggen en te (laten) bewaren en beheren in en door een 

stichting met een verzameling TD materiaal die uitgegroeid is tot ons huidige Regiments Museum. 

 

De “geboorte” van ons Regiment Technische Troepen ging zo chaotisch dat men zich thans kan afvragen 

of men in 1945 wel wist wat een regiment was en waaraan de oervorm daarvan moest voldoen. 

De oprichtingsdata varieerden van 1946, 1948, 1950 naar 1944 en terwijl een eerste eenheid onbekend 

was, werd die NB gekozen uit een organisatie zonder een militair van de toenmalige REME (later RIMI). 

De sectie krijgsgeschiedenis bepaalde dat de TD “geboren” was op 01.10.1944 in Eindhoven, terwijl de 

eerste REME militairen op 22.09.1944 via Borkel en Schaft Nederland binnenkwamen, doorreden naar 

hun nachtopstelling in de omgeving van Wychen en zonder Eindhoven ooit gezien te hebben later via 

Den Haag in Utrecht eindigden. 

Die verwarring over het ontstaan van ons Regiment heeft zo lang geduurd dat de later opgerichte 

Inspectie van de Technische Dienst die gegevens niet heeft vastgelegd. 

Die omissie was bij de Inspecteur TD (ITD) wel duidelijk, maar gedetailleerde documenten die het 

verlossende bewijs konden leveren ontbraken. 

Eerst in 1964 werd er een eerste stap gezet om tot het vastleggen van tradities en bewaren van gegevens 

over te gaan. 

In de brief van de ITD van 17 februari 1954 bepaalt hij dat er een jaarlijks Korpsdiner zal zijn voor alle 

officieren van de TD. Daarbij wordt een relatie gelegd met de opleiding van officieren aan de KMA en 

het optreden als gastheer door de reeds bestaande leden van het Korps. 

Een eerste “omgangsvorm” kan men nu stellen en mogelijk het begin van “Traditie”. 

Maar het duurde tot het korpsdiner van 1964 tot dit verder uitgebouwd werd. 

 

1964-11-27 Bij het Corps-Diner op die datum gaf de toenmalige ITD de brigade-generaal Technische Staf 

 H.M. Stam een opdracht aan alle aanwezigen om tradities en saillante gebeurtenissen van en 

 bij de TD te bewaren en hoog te houden. Hij wees op het belang om daar met name de dienstplichtige 

 soldaten, kader en reserve officieren bij te betrekken daar er anders geen draagvlak zou ontstaan. 

  Bij de bestaande vooroorlogse regimenten en korpsen zou dit een “Open Deur” zijn maar bij de TD

 was dat dusdanig onbekend, dat het jaren zou duren voordat er wat van de grond kwam. 

 Wel gaf de ITD hiermee de aanzet tot het opzetten van het ITD traditiearchief. 

 Het bestond echter voornamelijk uit sport- en dinerverslagen, beëdigingen en personeels zaken. 

 De onderdeelhistorie werd aan grote onderdelen, 569, 570, 574 en 575 overgelaten. 



 

 

1970-02-12 Het traditiearchief van de ITD wordt vanwege de opheffing van de Inspectie overgedragen 

 aan C-OCTD. De majoor H. Huigen en de sergeant-majoor H. Soesbergen sorteren dit. 

  Maj Huigen start met de vastlegging van gegevens over de Leger Technische Dienst in 

 Indonesië en sm Soesbergen met het ontrafelen van de geschiedenis van de eerste 

 werkplaats in 1941 in Engeland (Congleton). 

1972-11-24 De tafelpresident van het Corpsdiner 1972, de luitenant-kolonel M.A.J. Gillis wordt 

 vanwege zijn functie als C-101TDbat, vermeld als  

  de officier belast met  traditieaangelegenheden. 

1974-01-15 De beheerder van het TD traditiearchief, maj H. Huigen  maakt bekend dat hij een archief 

 heeft opgezet en daarvoor aanvulling verzoekt van alle VTDO en VOINT leden, over de 

 onderwerpen REME, RIMI, LTD, Veldtocht-Engeland, Indonesië 1945-1950, Korea-

 oorlog, Nieuw-Guinea, Suriname enz. 

1975-01-15 De adjudant H. Soesbergen maakt zich bekend als de opvolger van de maj H. Huigen als 

 beheerder van het TD traditiearchief vanwege diens ontslag uit de actieve dienst om 

 gezondheidsredenen. 

  Hij verzoekt om informatie over eerder genoemde onderwerpen. 

1975-05-01 De C-RTT, de lkol M.A.J. Gillis maakt bekend dat hij zo spoedig mogelijk de Stichting 

 “Historische Verzameling TD” in het leven wil roepen, teneinde de tradities gewoonten en 

 gebruiken van de Technische Dienst beter te kunnen bewaken. 

1975-09-01 De lkol J.G. Donker van Heel maakt de richtlijnen bekend die zijn opgesteld voor een regimentsraad

 van de TD, voor een Regimentsverzameling van de TD en voor het onderwerp “Traditiehandhaving”. 

1975-10-31 In de Kromhoutkazerne wordt het 25 jarig jubileum gevierd van het Diensvak van de Technische 

 Dienst (hoewel het op dat moment volgens de officiële gegevens van de Sectie Krijgsgeschiedenis 

 op 01-05-1949 is opgericht). Op deze dag wordt de oprichting van de Stichting “Historische 

 Verzameling Technische Dienst” bekend gesteld, die zich zal bezighouden met het vastleggen van TD 

 historie en TD traditie. Het bestuur bestaat uit kol bd Margadant, lkol Gillis en maj bd Gozeling. 

1975-12-03 De oprichtingsakte van de nieuwe stichting wordt notarieel vastgelegd en getekend. 

  De naam wijzigt in Stichting Geschiedkundige Verzameling Technische Dienst (SGVTD). 

1976-02-01 De secretaris van de SGVTD, majoor bd TD W. Gozeling, maakt de doelstelling van de 

 stichting bekend en vermeld de zaken die de stichting in bezit heeft zoals boekwerken, 

 naamlijsten officieren, fotomateriaal van KL-voertuigen enz. 

1976-04-01 Door het huidige bestuur wordt de toekomstige bestuurssamenstelling bekend gemaakt: 

  - De C-RTT dan wel hoogst in rang zijnde TD officier bij het OCTD; 

  - 2 door C-RTT te benoemen officieren waarvan één voor te dragen door de VTDO; 

  - 2 door C-RTT te benoemen beroeps onderofficieren waarvan één op voordracht van de VOOTD; 

  - De officier belast met de traditieaangelegenheden (traditieofficier) bij de TD; 

  - Een financieel deskundige, zijnde de Korps Administrateur Utrecht. 

1976-06-01 Het bestuur van de SGVTD verzoekt alle leden van de VTDO en de VOINT om  materiaal beschikbaar 

 te stellen aan de SGVTT over de geschiedenis van de REME, RIMI en LTD en doet een oproep aan alle 

 lezers van het VTDO/VOINT blad LOGOS om donateur te worden voor minimum fl 3,00/jr. 

1977-02-01 Tijdens de jubileumviering op 31-10-1975 is door een enquête onder de bezoekers een 

 schat van gegevens over de LTD door de oud Indiëgangers aan lkol J.G. Donker van Heel 

 overgedragen. 

1977-04-01 De secretaris van de SGVTD vermeldt het groeien van de bibliotheek maar mist met name 

 de gegevens over de voormalige RIMI werkplaatsen en munitie eenheden en doet op alle 

 TD`ers een beroep om gegevens op te zenden naar de Kromhout, gebouw K, kamer 207. 

1977-05-25 Door de C-RTT, de lkol TD A.A. van de Wakker wordt op de Kromhoutkazerne de 

 Regimentsraad Technische Troepen opgericht, die belast wordt met de Traditiehandhaving 

 bij het RTT volgens het gestelde in de regeling van de Bevelhebber landstrijdkrachten 

 (BLS) nr 73.6122/K dd 09-04-1973. 

  Hieruit volgt later de Regimentstraditieraad van de TD (RTRTD). 

  De Raad telt 12 leden uit alle groeperingen van het Dienstvak TD. 



 

1977-10-01 Het bureau in gebouw K van aoo Blom, secretaris/beheerder van de SGVTD raakt vol 

 vanwege de  ingeleverde boeken en materieel. C-OCTD stelt hem de zolder van het 

 “Vaticaan” (gebouw F) te beschikking voor opslag boeken, uniformen, foto`s en 

 gereedschappen. 

1979-12-30 Door C-OCTD, kolonel J.B. Molkenboer, wordt aan de SGVTD een museumruimte 

 toegezegd. 

  Die ruimte is het gebouw H, een voormalige onderdeelsbar. 

  Het zal geheel met eigen krachten moeten worden  schoongemaakt, 

 verbouwd en ingericht. 

  De aanpak start lente 1980 en duurt wel een paar jaar. 

1982-04-23 De restauratie en inrichting van gebouw H op de Kromhoutkazerne, 

 ons eerste museumgebouw, is klaar. 

  Het in dat gebouw ingerichte TD-museum wordt, door de destijds 

 verantwoordelijke schenker, feestelijk geopend. 

1982-1995 De verzameling van het TD-museum groeit voorspoedig. 

  De bibliotheek wordt genummerd en door middel van locatiecodes 

 voor lezers toegankelijk gemaakt. 

1995-01-21 De vertrekkende C-RTT en zijn opvolger benaderen een collega 

  TD officier, die net met functioneel leeftijdsontslag wat klusjes voor de regimentsraad uitvoerde, 

 om voorzitter te worden van de SGVTD. 

  Daar dat geen eenvoudige opgave is wordt er een diepgaand onderzoek door de beoogde opvolger 

 ingesteld en pas na aanvankelijke gegronde weigering en daarop volgende toezeggingen werd door 

 hem het verzoek aanvaard. 

1996-04-03 Het bestuur van de SGVTD heeft een nieuwe voorzitter aangetrokken om de verhuizing 

 naar Soesterberg binnen een jaar te regelen. Vanwege de werklast die daaruit volgt wijzigt 

 de nieuwe voorzitter het bestuur. Het bestaat voortaan voor 100% uit vrijwilligers met 

 museum interesse die er 2 of meer dagen per week aan de verhuizing en herinrichting 

 willen meewerken. 

1996-06-01 Het OCTD verhuist deels naar Bussum en deels naar Soesterberg. Het TD museum moet op korte 

 termijn verhuizen naar Soesterberg, waar wel een gebouw beschikbaar is, maar niet de fl 2.000.000 

 om het voor museale doeleinden te verbouwen. Deze post was per abuis als “P.M.” opgenomen. 

1998-10-01 Het museum moet verhuizen uit gebouw H, dat ter beschikking is gesteld aan de Utrechtse 

 Universiteit. De inventaris van het museum wordt opgeslagen in een leegstaande hal van gebouw RR. 

1998-2002 De vooruitzichten voor een verhuizing naar Soesterberg zijn somber. Het beoogde gebouw O-11 is in 

 een dermate slechte staat dat het ingediende Programma van Wijzigingen/Wensen door de 

 Dienstkring der Genie (DGW&T) wordt afgewezen. De kosten zijn niet alleen te hoog, het levert 

 daarmee nog niet eens een gebouw op met een aanvaardbaar museumklimaat.   

 Het verblijf in gebouw RR was frustrerend. 

De verzameling ging achteruit, medewerkers verloren de moed 

 en de projectgroep verhuizing OCTD kreeg van DGW&T geen 

 alternatief aangeboden. 

  Eind 1999 wordt door de sectie Infra, Ruimtelijke Ordening en 

 Milieu van de Landmachtstaf (LAS/IROM) een plan ingediend 

 om 4 Korps en Regimentsverzamelingen te clusteren in het 

 Kamp  Soesterberg op een grondstuk met 4 lege en overtollige 

 gebouwen van de voormalige 573 Vzpl (toen 734 Vzpl&Wkpl). 

 Daar zou ruimte zijn voor de collecties van de Aan en Afvoertroepen, de Intendance, de Militaire 

 Administratie en de Technische Dienst. (NB pas later is de verzameling van het Regiment 

 Geneeskundige Troepen als een verzameling van een Logistieke eenheid aangemerkt en ingepast in het 

 plan). Omdat de TD al zonder gebouw zat, kreeg die het eerste gebouw dat leeg kwam toegewezen als 

 toekomstig museumgebouw. Dit was gebouw V 15, een verschrikking! 

  Uitgewoond, kapot, ex garage en schroothokken zonder verwarming en met deuren waar de wind 

 vrolijk doorheen blies. Opknapkosten circa fl 1.800.000. 



Ook dat geld was er niet maar met de LAS/IROM toewijzing kon de 

noodzakelijke verbouwing ten minste als project op het meerjaren 

bouwprogramma geplaatst worden (met een pro memorie bedrag) en kon 

een Programma Van Wensen (PVW) opgesteld worden. 

Maar hoe komen we aan het geld! 

In 2001 slaagde de voorzitter van de SGVTD er in door hardnekkig te 

lobbyen bij LAS/Controler om interesse te wekken voor de noodzakelijke 

verbouwing. De prognose over de kosten werd op basis van het PVW teruggebracht tot fl 1.500.000. 

LAS/CONTR wilde niet hoger gaan dan fl 1.200.000, maar daarvoor werd dan een extra verwarmingsketel 

geschrapt. Hernieuwde lobby, dwingende kijksessie en een ruiling van 2 ketels voor één grotere bracht de 

begroting op fl 1.400.000 en daarmee tot haalbaar om uit te voeren. 

 Ons bestuurslid D.A. Jansen nam plaats in de projectgroep met de architect en DGW&T en het  opmaken van 

een bouwtekening nam een aanvang. Slechts de indeling van de grote zaal heeft even wat discussie met de 

architect opgeleverd en verder ging het project snel van start. 

 De Bouwvergunning van de gemeente Soest leverde 6 maanden vertraging op omdat in de tekeningen 

gesproken werd over “Museum” waarover Soest bezwaar maakte vanwege mogelijke verkeersstromen. 

 De uitruil van een stuk Defensiegrond als bedrijventerrein voor Soest, loste dit op. 

 De bouw ging van start en na circa 14 maanden later was ons gebouw gereed! 
 

2002-06-28 Overdracht door DGW&T van ons museumgebouw V 15 op 

Kamp Soesterberg aan het bestuur van de Stichting 

Regimentsverzameling Technische Troepen. 

  Het gebouw werd geopend door de regimentsoudste,  

 de brigade-generaal TD Drs. J.T.M. van der Krogt. 

 Het gebouw was kaal opgeleverd dus alles moest nog ingericht worden 

zoals vloerbedekking, expositiewanden, verlichting door middel van 

spotjes enz. De opgeslagen inventaris moest stuk voor stuk verhuisd 

worden anders raakten we het overzicht kwijt. 

2004-09-09 De collectie is geheel overgebracht met inbegrip van de 

bibliotheek. De inrichting is thans zover geslaagd dat alle 468 donateurs uitgenodigd konden worden voor de 

opening van de expositie door de regimentsoudste generaal-majoor van de TD, M.P. Celie.  

 Het had al met al wel iets langer geduurd dan de voorspelling van “een jaar” door C-RTT in 1995! 

2013-12-28 Het Bestuur dient bij CLAS een reportage in over de behoefte aan expositieoppervlakte op basis van 

de diverse kenmerken van de stichting en de collectie. Een uitermate riskante zaak! 

2014-01-01 Wij gaan een belangrijk jaar tegemoet in en met ons museum. 
 

B. Rondgang voor bezoekers door de Collectie SRCTT (met medewerking van G.J. Hendriks) 
 

In 1970 werd een begin gemaakt met het verzamelen van documenten over de historie van het regiment 

en haar onderdelen en de traditiegegevens daarvan. 

Op 3 december 1975 werd te Utrecht de Stichting Geschiedkundige Verzameling Technische Dienst opgericht met 

een bescheiden collectie van documenten, foto s̀, boekwerken en historisch materieel en voorwerpen van de 

Technische Dienst. 

De stichting kreeg onderdak in een gebouw dat dienst had gedaan als onderdeelbar op de Kromhoutkazerne waarbinnen 

het vet nog aan de muur kleefde, wat werd omgedoopt tot “museumgebouw
”
. Op deze kazerne bevond zich het 

Opleidingscentrum van de Technische Dienst (OCTD). De commandanten van deze eenheid vervulden, wanneer het een 

TD officier betrof, ook de functie van Commandant Regiment Technische Troepen (C-RTT). Tot de taak van de 

regimentscommandant behoorde vanaf 1972 het in stand houden van de tradities van het regiment. 

Tot maart 1970 werd dit uitgevoerd door de personeelssectie van de toen opgeheven Inspectie van de 

Technische Dienst in `s-Gravenhage. Het voordeel van de overdracht van deze (mooie) taak was dat de 

individuele TD`er mee kon werken aan de traditiebewaring van het regiment. Het stimuleren tot het 

steunen van de regimentscollectie maakte deel uit van het opleidingsprogramma op de toenmalige OCTD. 

Door reorganisaties en overdracht van gebouwen werd de collectie vanaf 1998 opgeslagen in Utrecht op 

de Kromhoutkazerne, in het Kamp Nieuw Milligen, bij de Afdeling beproevingen KKW/MUN en op de 

Soldaat Ketting Olivierkazerne in Soesterberg. 



Daarbij was een belangrijk deel van de collectie, vooral grote en kleinere voertuigen, tentoongesteld en 

opgeslagen in het Kamp Nieuw Milligen. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers is de collectie 

tussen 2001 en 2004 merendeels verplaatst naar Soesterberg. 

Op 9 september 2004 werd het “museum” in de huidige staat geopend in gebouw V 15 van Kamp Soesterberg. 

Met ingang van 26 september 2007 is de toegang naar het Museumpark met de Collecties van de Logistieke 

Regimenten dwz van de Technische Troepen, de “Intendance-tak” van de B&T en het Korps MA mogelijk 

door een eigen ingang vanaf het Zeisterspoor (de “oude” ingang van 573 Verzamelplaats). 

Hiervoor hoeft U dan geen toegangsbewijs meer bij de wacht af te halen. 

De collectie van het “AAT-deel” van het regiment B&T verhuist in 2017/2019 naar Soesterberg. 
Onze Regimentscollectie TT is vrij toegankelijk op maandag, woensdag en vrijdag van 09.15-12.15 uur met een 

lunchpauze tot 13.15 en dan weer van 13.15-15.30 uur (of tot 16.00 afhankelijk van hoeveel bezoekers er dan 

binnen zijn). Aangepaste tijden voor groepen in overleg. 

De B&T collectie in V20 is gedurende dezelfde tijden eveneens vrij toegankelijk op maandag en woensdag en de 

collectie van de Militaire Administratie is op afspraak ook in V20 te bezichtigen. 
 

Om u een indruk te geven wat en hoe e.e.a. tot dusver is gerealiseerd, geven wij hieronder een beknopte 

“schriftelijke” rondgang door de collectie: 

 

Expositie 
 

01. U wordt ontvangen in de rustzaal met koffie en een zithoek. De aanwezige documentatie in de 

uitstalkasten is gratis. Studie in boeken uit de bibliotheek is daar mogelijk. 

De winkel staat ter beschikking om een keuze uit te maken; 
 

02. Johan Frans Ketting Olivier: 

In de gang, die toegang geeft tot de expositie, treft U vitrines en herdenkingsborden aan, gewijd aan 

soldaat Ridder MWO 4
e
 Klasse, Johan Frans Ketting Olivier en andere opmerkelijke TD`ers 

 

03. Oprichting Technische Dienst zaal 1: 

In zaal 1 van de expositie ziet u o.a. een fotocollage over het ontstaan van de TD in 

Engeland in 1941 als Light Aid Detachment (LAD=Lichte Hulp Detachement) en het 

voorbeeld, de Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME); 
 

04. Verbondenheid Koninklijk Huis: 

De verbondenheid wordt weergegeven door diverse staatsieportretten en foto’s van 

bezoeken van leden van het Koninklijk Huis aan TD eenheden; 
 

05. Uitmonsteringen: 

Op verschillende plaatsen in de expositie treft U uniformen aan uit verschillende tijdperken en 

operationele missies welke tonen hoe de TD`er toen zijn dienst uitvoerde; 
 

06. Voorgeschiedenis: 

 De techniek was voor de oprichting van de TD wel belangrijk in het leger maar op zeer beperkte schaal. U 

treft hiervan een voorbeeld aan van onderhoud in de 19e eeuw, gemaakt door 102 Tdwkpl; 
 

07. Optreden in voormalig Nederlands Indië en Indonesië (zaal 1): 

Het optreden in het voormalig Nederlands Indië respectievelijk vanaf september 1948 in Indonesië was ook 

voor de TD een vuurproef. 

Vanaf november 1945 tot maart 1951 was de Leger Technische Dienst (LTD) daar actief. 

U treft hier een uitgebreid overzicht aan met vitrines, een fotocollage en 

een overzichtskaart met daarop aangegeven de diverse werklocaties. 

U ziet onder meer een aantal overzichten per Hoofdwerkplaats van 

de LTD en per regio vanaf de periode van stationaire lokale steun 

per werkplaats. 
 

08. Munitietechniek, Munitiebevoorrading en de EODD: 

Bijzonder is de “NEKAF Diesel” die gebruikt werd voor het 

vervoer van ontploffingsgevaarlijke stoffen op het terrein complex 
Hembrug /Eurometaal. Daar de EODD een eigen collectie heeft, is er 

voor dit onderwerp hier een beperkte ruimte ingericht. 



De collectie van de SGVEOD is met ingang van 2012 met de eenheid naar Soesterberg in de nieuwe  

“Sergeant-majoor Scheickkazerne” verhuisd, en is daar op afspraak te bezichtigen. 

Ingang Zeisterspoor 12, tegenover de ingang van de Du Moulinkazerne. 
 

09. Suriname: 

Een bescheiden begin is gemaakt om van het TD optreden in Suriname met foto`s en materieel een beeld van 

de toestand tot 1975 weer te geven. Helaas is er niet veel van bewaard. Foto`s en materieel zijn dringend 

nodig. Weet U ergens wat te halen informeer ons dan a.u.b. 
 

10. Tamboerkorps Technische Dienst: 

Begin jaren “60” beschikte het regiment over een eigen tamboerkorps. Foto’s, uniformen en instrumenten 

zijn de stille getuigen. De Groningse studentenweerbaarheid heeft onze uniformen na het opheffen van 

het tamboerkorps gekregen; 
 

11. In de gang rechtsaf, het cursus- en opleidingssysteem op de OCTD in de periode 1960 tot 1995. 

 U slaat aan het eind linksaf en komt in zaal 2. 
 

12. Oorlogstaak zaal 2: 

Op diverse plaatsen in de collectie ziet u complete uitrustingstukken of delen daarvan, aangevuld met veel 

fotomateriaal, die ofwel behoorden tot de uitrusting van de TD of tonen wat er hersteld moest worden; 

In zaal 2 en 3 is de organisatie en taakuitvoering van een brigadeherstelcompagnie anno 1975 in 

hoofdgroepen door middel van specifiek materieel weergegeven; 

 Bij de binnenkomst in zaal 2 ziet links in de grote vitrines en aan de wand schilden, onderdeeltegels en 

persoonlijke uitmonsteringen. Er is een grote collectie onderdeelshawls, borstzakemblemen, schildjes en 

onderdeelborden, o.m. van niet meer bestaande eenheden. Daarmee starten we met het Stafpeloton. 

 In vogelvlucht ziet U dan van links naar rechts het Hulpwerkplaatspeloton waarbij de vakopleiding van 

lassers, plaatwerkers en bankwerkers m.b.v. speciaal gereedschap, werkstukjes en uitrustingsstukken 

wordt getoond, het GWI dwz Geschut- Wapens- en Instrumentenherstelpeloton met instrumentmakers en 

wapenherstellers met hun speciaal gereedschap en tenslotte als uitbeelding van het Bevoorradingspeloton 

met reservedelen een zgn Boekingsmachine om in de vredeslocatie maar ook te velde de reservedelen te 

bestellen 
 

13. Oorlogstaak zaal 3: 

In zaal 3 ziet U de taak van de 2 grootste en belangrijkste herstelpelotons van de herstelcompagnie namelijk 

het wielvoertuigen- en het rupsvoertuigenherstelpeloton. 

Hier wordt uitgebeeld de taak om door middel van zgn componenten vervanging het defect aangeboden 

materieel binnen circa 8 uur te herstellen waarna een werkplaats een nieuwe locatie kreeg. 
 

14. In zaal 4 is een start gemaakt met weergave van de belangrijkste TD onderdelen vanaf 1945 die de traditie 

voortzetten van opgeheven TD eenheden uit de periode 1951-2011. 

Zoveel mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van uniek materieel en foto`s waaraan de eenheid 

specifiek te herkennen was/is. 
Een bijzonderheid daarbij is dat u die expositie betreedt door een deel van de slaapzaal waarin de 

dienstplichtige soldaten tussen 1946 en 1960 gedurende 2 jaar sliepen. 
 

15. Uitzendingen: 

Door middel van foto’s en ander materieel wordt aandacht besteed aan de diverse uitzendingen van onze 

Koninklijke Landmacht in het kader van zgn “Peace Keeping” in VN verband, waaraan ook TD onderdelen 

of detachementen deelnamen. 

In de toekomst wordt dit onderwerp uitgebreid met beelden van de huidige uitzendingen; 
 

16. Opleidingen: 

In dit deel vindt u veel foto’s en documenten over opleidingen aan de OCTD/STD en nu aan de ST&O van 

het OTCLOG. Enkele voertuigen staan geheel of gedeeltelijk opengewerkt om te tonen wat de monteur 

meestal moest herstellen en wat voor inspanning daarvoor kwam kijken; 
 

17. Aan de achterwand is een eenvoudige weergave geplaatst van het machinepark van de enige 

herstelwerkplaats in 1940 voordat er TD was. Dat is het materiaal warmee toen bij de Artillerie Inrichting 

in Hembrug gewerkt werd. 
 



18. In de gang terug naar de koffiekamer voor een drankje komen we langs de expositie van de opgeheven 

munitie- depot- en parkeenheden. Deze taken zijn samengevoegd in nieuwe clustereenheden onder het 

nieuwe Materieel Logistiek Commando (MatLogCo). 

De voormalige 574 Tkwkpl thans afdeling Techniek van dat Matlogco is daar een voorbeeld van. 

 

 

Bibliotheek: 
De Stichting beschikt over een uitgebreide bibliotheek, waarin u naast technische documentatie ook 

boeken en tijdschriften aantreft over militaire zaken. Er zijn al meer dan 22522 titels geregistreerd. 

Er moeten er nog ca 2000 volgen die reeds aanwezig zijn; 
 

In de bibliotheekzaal treft U een boekbinderij en boekenrestauratieafdeling aan; 

 

Wiel- en Rupsvoertuigen 
 Naast de voertuigen in de staande expositie staan er in de 

bijgebouwen V16 en O11 nog veel bijzondere voertuigen 

die in de collectie opgenomen zijn. 

Zeer bijzonder is de YPX SP Test Bed met 2 

tradostellen, de Brandweerauto van 569 uit Dongen 

en een takelwagen type Ward La France. Sinds 2011 

staat ook de door de voormalige 102 

Herstelwerkplaats uit Wezep gerestaureerde 

Sherman weer in de collectie te pronk samen met een 

unieke Centurion ARV. 

 

Door de voorzitter van de Rekwisietencommissie van de TCKL wordt actie ondernomen om uit de 

overtollige voorraden die nog niet door Domeinen zijn verkocht, een Leopard 1 bergingsvoertuig en 

een YPR 806 bergingsvoertuig aan de rekwisietenafdeling over te laten dragen, waarna zij bij de 

SRCTT gestald en getoond mogen worden. 

E.e.a. kan rond september 2014 gerealiseerd zijn. 
 

Te completeren of op te knappen wielvoertuigen staan nog in de restauratiewerkplaats in Nieuw Milligen. 

In 2014 worden 2 voertuigen terugverwacht een YA 314 gemodificeerd met een YA 324 toolset opbouw 

en een GMC takelwagen. 

 

Begin 2015 wordt de restauratieafdeling Nieuw Milligen dan na 25 jaar gesloten. 

 

 

Registratie 
In de bestuurskamer vindt de registratie van alle collectieartikelen en activiteiten van de stichting plaats. 

Door zorg van het bureau registratie waren eind 2013 meer dan 11.000 losse artikelen van onze collectie in 

het ADLIB systeem geregistreerd. De registratie en documentatie over alle omgekomen TD`ers die vermeld 

staan op het RTT-monument op de Du Moulin kazerne, vindt in dit kantoor ook plaats.  

Van allen zijn staten van dienst en overige beschikkingen aanwezig (ca 2000 blzn). 

Nog steeds worden er gegevens bij gevonden. Kopieën zijn voor nabestaanden beschikbaar; 
 

In Oktober 2013 is er de naam van een lang onbekend gebleven, in voormalig Joegoslavië omgekomen 

TD`er, op het monument bij geplaatst. 
 

 

Bij terugkeer in de ontvangstzaal kunt U genieten van een gratis kop koffie, thee of chocolademelk en een 

blik werpen in de collectiewinkel waarin vast iets van U gading aanwezig is. 

(U kunt het ook bestellen, zie laatste pagina). 
 

Graag tot ziens in Soesterberg  in onze en Uw! collectie. 
 



 
 
C. Van de Secretaris: 

 

 

SCHENKINGEN 2013. 

 
 

Sinds 2012 is de “Stichting Regimentsverzameling Technische Troepen” door de belastingdienst 

erkend en geregistreerd als een ALGEMEEN  NUT  BEOGENDE  INSTELLING  (ANBI). 
Schenkingen aan onze stichting kunnen U en ons een belastingvoordeel bezorgen. 

 

In het afgelopen verslagjaar 2013 ontving onze stichting weer veel schenkingen. 

De kwaliteit van de geschonken artikelen was goed tot zeer goed. Herstellingen waren nauwelijks nodig. 

Duidelijk waarneembaar is dat in de brede populatie van voormalige TD`ers min of meer gelijktijdig 

leeftijdsgebonden opruiming plaats vindt. 

Deze leeftijdsgroep ruimt, door kleiner te gaan wonen, veel gelijksoortige artikelen op. 

De collectie vaart daar wel bij. Uit het totale aanbod kan nu de beste kwaliteit gekozen worden. 

 

Voor foto`s die de eigenaren nog niet willen missen is het maken van een scan een goede oplossing 

gebleken. Na het maken van de scan waar de schenker zo nodig op kon wachten, kunnen de foto`s of het 

album weer mee teruggenomen worden. 

 

Algemene opmerking: 

Probeer bij het overdragen van foto`s het “Wie, Wat, Waar, Wanneer” aan te geven en eventueel het 

“Waarom”. 
 

N.B. het aantal verschillende losse artikelen in een schenking was soms tientallen stuks. 

Vanwege ruimtebeperkingen wordt volstaan met de belangrijkste vermeldingen per schenker. 

 

 
Voor schenkingen wordt de volgende procedure toegepast om deze in de administratie van de collectie op 

te nemen: 

 

Na ontvangst van de goederen worden de goederen in een schenkingsovereenkomst opgenomen en doet 

de gever afstand van de goederen. De secretaris registreert alle artikelen en beschrijft deze in een 

schenkingslijst. Daar waar de schenking uit een groot aantal artikelen bestaat wordt een uitdraai van de 

genummerde artikelen aan het schenkingsformulier gehecht en een uitdraai wordt bij de artikelen 

gevoegd. 

De schenkingen worden per kalenderjaar geregistreerd. 

De boekwerken worden door de bibliotheekgroep gecontroleerd en geregistreerd. 

Deze registratiegegevens van de bibliotheek worden door de secretaris in de schenkingslijst verwerkt in 

een aparte kolom. 

Alle overige goederen worden verder behandeld door de commissaris registratie materieel. Hij controleert 

schenkingen op bruikbaarheid, maakt foto’s van elk geschonken artikel bestemd voor de collectie en 

merkt dat artikel op de wijze zoals dat door de Museumvereniging van geregistreerde musea is 

voorgeschreven. 

Ook deze registratiegegevens worden in de schenkingslijst verwerkt. Ten slotte worden in het z.g. 

ADLIB-systeem van alle artikelen, de omschrijving, het unieke nummer en de foto opgenomen. 

 

In 2013 zijn meer dan 1000 artikelen geschonken aan de SRCTT door meer dan 50 donateurs en overige 

geïnteresseerden (diverse personen schonken meerdere malen). 

Om praktische reden is gekozen voor een korte omschrijving. 

 



 

 

SCHENKINGEN in 2013: 
 

 Naam artn Korte Omschrijving 

 1 
Van Benschop, Aoo R.G. 

Staf AOO 310 Hrstcie 
4 

Luchtfoto 902 TD Hrstcie, memorabilia 301 Vzgco, 

902 TD Hrstcie 

 2 
Blankestijn, C.D.A. 

Kolonel bd INT 
1 Fotoboek over maquette Kamp Soesterberg. 

 3 Boender, Erven D. 28 
Memorabilia politionele acties, gebruiksartikelen van 

uitzending, foto’s 

 4 
De Boer, D. 

Kap bd TD 
5 Memorabilia en foto’s Kamp Stroe/ 555 Park Compagnie 

 5 
Cats, B.C. 

Maj bd INT 
1 Boek Improvised repairs to Wheeled Vehicles in the field '43 

 6 
Dinkelman,  

AOO, OTCLOG 
23 

Diverse leerstofpakketten bewapening, munitietechniek, 

documentatie MISOC. 

 7 
Groeneveld, Ir.M.P. 

Kolonel TS 
12 Diverse artikelen PGU (Dameskleding) 

 8 
Herder, Lkol TD P.G. den, 

C-RTT 
6 

Klein model instructiemiddelen (oliepomp, stuurinrichting 

enz.) 

 9 
Heijstee J.Th. 

Lkol bd TD 
32 Uitgaven Armamentaria. 

10 
Historische Collectie Cavalerie 

Amersfoort (MNC),  
1 

Opleidingsopstelling Leopard gevechtstank wapensysteem, 

hydraulisch systeem en gereedschappen t.b.v. instrumenten 

11 
Historische Collectie Cavalerie 

Amersfoort (MNC) 
1 testinstrument Collimator 

12 
Historische Collectie Cavalerie 

Amersfoort (MNC) L.C. v. Dyen 
17 

Diverse instructie modellen en hulpstukken van instrumenten 

in transportkisten van de 575 Centrale Werkplaats 

13 
Hoek, Dhr J. 

(11.03.2013 
3 Klein modellen “Schwimmwagen”, Jeep en Bedford. 

14 
Hoek, Dhr J. 

(04.04.2013)  
1 Klein model GMC CCKW 353 

15 
Hrtscie 320, namens de voormalige 

Diagnose Advies Assistentiegp 113 Hrst 
div 3 naamborden 320 Hrstcie en gereedschap 

16 
Hrstcie, 

320 
49 CD’s, video’s, en memorabilia na opheffing eenheid. 

17 
Hrstcie,  330, 

elnt T.J.E. v.d. Laan 
33 

Memorabilia, vlaggen standaard, fanion, gewei, kunststof 

onderdeels schilden en herinneringen aan uitzendingen. 

(foto`s) 
18 

Hrstcie,  330, 

sgt I R.W. den Dulk 
27 

Memorabilia, certificaten kwaliteitszorg en erkenning, video’s 

Battle Damage Repair leerbedrijf, materieeldocumentatie. 

19 
Hrstcie, 

330 
2 2 jubileumfoto’s van 330 DS/AS Herstelcompagnie 

20 
Hrstcie, 

330 
1 Detail Lijst Glock UP 

21 
Jansen, Kap bd A.J.; 

Babberich 
30 PGU, bord “Opsroom” 310 Hrstcie, PGU/kleding 

22 
Jansen, Lkol TD J.H.; 

310 Hrst 
15 

Memorabilia uitzending 310 Hrstcie, bord 35 jaar 102 

Hrstwkpl, verschillende boeken. 

23 
Kooi, Kpl I A. van der, 

Cogp/OOCL 
2 

Onderdeelvlaggen van 310 en 330 Hrstcie (na opheffing aan 

Operationeel Ondersteuningscommando Land overgedragen) 

 



24 
De Kruyf, Dhr RE.; 

Almen 
47 

Memorabilia 11 Hrstcie, PGU/kleding, emblemen, schildjes, 

brochures Utrecht militaire stad. 

25 
Van Lawick, H.C.F. baron 

AOO TD 
42 

PGU/kleding, memorabilia, klein model voertuigen, 

instructie boekwerken, evaluatie na uitzending. 

26 
Van Lawick, H.C.F. baron 

AOO TD 
25 

PGU/kleding, memorabilia NSE support Coy 330 Hrstcie, 

 speren, boog, pijl uit voormalig Nieuw Guinea. 

27 
Liew-On, Mevr. A.  

Paramaribo, Suriname 
16 

PGU/kleding en uitrusting TRIS, documenten, memorabilia 

TRIS. 

28 
Mans, Sm T.J.P.; 

330 Hrstcie 
33 Materieeldocumentatie, memorabilia. 

29 
Materieel Beproevings Afdeling 

KL 
44 

Serie Het Koninkrijk der Nederlanden tijdens WO II, MBA 2 

maquette, kopie WEU Agreement, foto’s, onderdeelschildjes. 

30 
Middelkoop, 

AOO 
7 Memorabilia 320 Hrstcie. 

31 
Molkenboer, J.B. 

Kolonel bd TD 
17 Fotoboekwerken, documenten, memorabilia. 

32 
Van der Most, G.J.P. 

Majoor 
1 Boekwerk memorandum herstel oorlogsschade. 

33 
 Odijk, A.,Defensie Bedrijf 

Grondgebonden Systemen, Leusden 

(Matloco-T) 

17 
Diverse video’s rupsvoertuigen, bouwtekeningen, foto’s DAF 

voertuigen YWZ, YBZ, uitzendingen en een testrit bord. 

34 
Reker, E.H.J., 

300 Matlogcie 
div Krat met onderdeelschildjes. 

35 
Ruijter, W. 

AOO bd; Tegelen 
219 

Memorabilia, foto’s boekwerken en materieeldocumentatie 

en onderhoudsvoorschrift LTD. 

36 
School Techniek en Onderhoud, 

Commandant 
23 Printer en diverse memorabilia. 

37 
Schut, Erven J. 

Elnt INF 
44 

Armex serie, klein model mil vtgn, krantenknipsels, nestels, 

PGU spullen GT-55. 

38 
Spruijt, Erven M. 

AOO TD. 
10 

Militair rijbewijs blauw en klein model wiel- en 

rupsvoertuigen. 

39 
Van Swelm, F. 

AOO bd 
1 Poloshirt Hrstpel 101 Tkbat van 13 Hrstcie bij uitzending. 

40 
Van Veldhuizen, 

Dhr A.W. 
1 

Document met informatierijke belevenissen van een 

uitgezonden militair in Bosnië (Klompsma). 

41 
Vermeulen, C.H.P 

Kolonel bd INF, Zevenaar 
2 

Foto: ZKH Prins Bernhard reikt kap TD P.A.J. Vermeulen een beker 

met oorkonde uit, vanwege gewonnen MCAM rit; speld MCAM 30. 

42 
Vos, Dhr 

AOO TD (MEO) 
5 

Leerstofpakketten Leopard en BARV 

(uitvoering landingsvoertuig). 

43 
Vos, Dhr J., 

320 Hrstcie Wezep 
div Schildjes en tegels. 

44 
Zandee, Ing. M.C. 

Majoor TD 
50 CD`n, Video`s, Schildjes, CSM stok enz. 

45 
Zee Dhr P.E., 

Afd Tech/Compohrst Matlogco 
4 

Materieel documentatie en memorabilia betreffende de 

Mechanisch Centrale Werkplaats (MCW). 

 

 

 

De Secretaris SRCTT 

 

Ing. M.Th.G.M.J. Nieuwenhuys 

Majoor bd TD 

 



D. Van de Penningmeester: 
 

Financiën: 
 

Baten Begroting Rekening  Lasten: Begroting Rekening 

 2014 2013 2013   2014 2013 2013 
          
Bijdrage 

MINDEF 
 €  2.500,00   €  2.500,00   €  4995,08 

 Administratie 

kosten 
 €      100,00  €    100,00  €    152,52 

Donaties  €  4.000,00   €  7.500,00   €  4700,00 
 

Bestuurskosten  €   1.000,00  € 1.000,00  €  1849,69 

Giften  €  2.000,00   €     500,00   €  4100,00 
 Bibliotheel 

Boekbinderij 
 €      300,00  €    300,00  €    147,32 

Rente ING  €     350,00   €     600,00   €    501,66 
 

Bankkosten ING  €      200,00  €    300,00  €    157,01 

Rente 2 jr 

deposito (LPB) 
 €     930,00   €             -     €      00,00 

 Collectie: 

uitbreiding en onh 
 €   1.000,00  € 2.000,00  €  2288,33 

Rente 5 jr 

deposito (LPB) 
 €  1.660,00   €  1.660,00   €  1660,00 

 Eindejaarsattentie 

medew. 
 €   1.200,00  € 1.200,00  €  1200,00 

 Rente 

LeasePlan Bank 
 €     200,00   €     130,00   €    394,32 

 Reiskosten 

medewerkers 
 € 10.000,00  € 9.000,00  €  9010,32 

Verkoop 

boekwerken 
 €     300,00   €     300,00   €    440,00 

 Representatie 

Stichting 
 €      200,00  €    200,00  €      53,00 

Winkelartn 

verkoop 
 €  1.000,00   €  1.095,00   €   1140,45 

 Winkelartn 

inkoop 
 €      300,00  €    300,00  €    210,00 

VVLM    €     200,00  Nieuwe voordeur  €           -,      € 5.000,00  €      00,00 

Vliegwiel    €     105,04    Uitgesteld tot 2015 

Uit eigen 

middelen 
 €  2.060,00   €  5.715,00   €  -2267,21  Diversen  €      700,00  €    600,00  €    901,15 

Totaal: € 15.000,00 € 20.000,00 €   15969,34  Totaal: € 15.000,00 € 20.000,00 €  15969,34 
 

Sinds 2012 is de “Stichting Regimentysverzameling Technische Troepen” door de belastingdienst 

erkend en geregistreerd als een  ALGEMEEN  NUT  BEOGENDE  INSTELLING  (ANBI). 
Schenkingen aan onze stichting kunnen U en ons een belastingvoordeel bezorgen. 
 

Door het vrijwillig minder reizen te declareren door de vrijwilligers voor hun reiskosten in het jaar 2012 

werd dat jaar afgesloten met een positief resultaat. 

Daardoor kon voor 2013, ondanks het inkrimpen van de bijdrage van MinDef een sluitende begroting 

gerealiseerd worden, waarbij aan de vrijwilligers vanwege het beperken van hun te declareren reizen een 

verhoogde km -vergoeding aangeboden kon worden van € 0,21/km. 
 

De winkelopbrengst en de donaties leverden samen genoeg op om het boekjaar zonder verlies af te sluiten 

met dank aan alle begunstigers en zeker ook aan onze zorgvuldige penningmeester! 
 

Om verder interen te voorkomen en investeringen in de toekomst toch mogelijk te laten blijven, zal de 

penningmeester de Vrienden en Begunstigers van onze Collectie Technische Troepen verzoeken de 

jaarlijkse donatie vrijwillig met een minimum van € 12,00 over te maken (of  € 1,00 per maand). 
 

Het goed bijhouden van de database van de gegevens van begunstigers, waaronder het 

adressenbestand van de begunstigers, brengen wij ieder jaar weer onder Uw aandacht. 
 

Om deze bestanden “up to date” te houden hebben wij Uw hulp hard nodig!! 

Gaat U verhuizen of is er een andere reden die een wijziging in Uw gegevens noodzakelijk 

maakt, laat U (of laat de familie) ons dit dan a.u.b. zo spoedig mogelijk weten. 
 

Hiermee wordt voorkomen dat ongewenste of mogelijk pijnlijke post U of Uw familie wordt 

toegezonden maar vooral ook dat voor Uzelf bestemde post met b.v. uitnodigingen, 

schenkingsbevestigingen als onbestelbare post onnodig wordt teruggezonden. 

 

Bij voorbaat dank voor Uw hulp. 



 

De voorrechten voor onze SRCTT BEGUNSTIGERS zijn: 
 

 

  1. Eervolle opname in de jaarlijkse lijst Vrienden van de Regimentscollectie Technische Troepen 

 die het mogelijk maken de geschiedenis van het Regiment Technische Troepen vast te leggen en het 

bewaren van tradities en erfgoed binnen het RTT ondersteunen; 

  2. Welkomstpakket met onder meer het boekwerk “50 Jaar Technische Dienst in beweging” over het 

ontstaan van de TD in 1941 t/m het einde van de “Koude Oorlog” rond 1997. 

  3. Vrije toegang met Uw familie of introducés tot de expositie; 

  4. Gratis rondleiding door een bestuurslid of conservator; 

  5. Gebruik van de bibliotheek, de archieven van opgeheven onderdelen en het fotoarchief 

 ter plaatse; 

  6. Bestuderen van boekwerken conform nadere afspraken; 

  7. Ontvangst van kopieën van tekst en afbeeldingen uit de bibliotheek of het fotoarchief 

 conform afspraken v.w.b. aantal en/of prijs; (aantal afhankelijk van het onderwerp); 

  8. Gebruik van uniformen (b.v. GT voor een huwelijk of een DT, een gladde of wollen stof) 

voor bijzondere gelegenheden of groepsoptreden; 

  9. Toezending van periodieke informatie; 

10. Afdrukken van foto’s uit het digitale bestand tegen kostprijs conform nadere afspraken als 

reproductie is toegestaan; 

11. Deelnemen aan restaureren van uitrustingstukken of 

inrichting van de collectie met gereedschap uit onze 

werkplaats of eigen materiaal en ideeën; 

12. Het houden van een receptie in de expositie 

(koffiekamer enz); catering eigen kosten; 

13. Belastingvoordeel als periodiek ANBI donateur. 

14. Voor bijzondere aangelegenheden zoals commando 

overdrachten, dienstverlating, jubilea, beëdigingen 

enz kan door of voor een begunstiger van de SRCTT 

namens het onderdeel een verzoek worden 

ingediend om de plechtigheid op te luisteren met 

een of meer “Oldtimers” uit de collectie 

(uitvoering/transport dzv. het onderdeel na overleg). 

 

Aan de uitvoering van het laatste punt zijn (bescheiden) kosten verbonden om de voertuigen 

(weer) inzetbaar te maken en te houden. Nadere informatie op verzoek. 

 

Deze laatste service van de SRCTT maakt het voor de grote eenheden van ons Regiment 

Technische Troepen interessant om als eenheid BEGUNSTIGER te worden (b.v. als 

personeelsvereniging, als onderdeelbar, als kadervereniging, als compagnie als peloton, 
enz. 

 

 

 

Wij nodigen alle eenheden van de Technische Troepen uit om begunstiger te worden! 

U draagt daarmee bij aan het behoud van waardevol erfgoed en historische gegevens uit Uw 

eenheid zoals documentatie, opleidingsmateriaal, overtollige gereedschappen enz!! 
 

Een informatiepakket met de voorwaarden sturen wij U op verzoek graag toe. 

 



BEGUNSTIGERS,VRIEND(INN)EN VAN HET RTT MUSEUM IN 2014 
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Aalderen B.W. van Lkol bd Middelburg 

Albers P.D. Owi Oudenhoorn 

Alofs Ing. G.F. Lkol Zeewolde 

Alstede H.G. Maj bd Drouwen 

Altena C.J. Kap bd Vianen 

Andersen Ing. J.C. Lkol Amersfoort 

Arts Ing. J.H.H.M. Lkol bd Ede 

Baas A.D.W. Dhr. Kapelle 

Baayen P.J. Maj bd Lunteren 

Bajema D.O. Aoo bd Bilthoven 

Bakker E. Dhr. Kloosterburen 

Balmakers B.L.P. Elnt Oosterhout 

Bamberg Ir. R. Kol bd `s-Gravenhage 

Barendregt D. Lkol bd Nieuwegein 

Barneveld G. Dhr. Groenekan 

Bathoorn G. Dhr. Amersfoort 

Beek B.B. Aoo bd Steddorf, Dld 

Beijer P. Sm  Amsterdam 

Berends NN Dhr. Malden 

Berg M. van den Dhr. Apeldoorn 

Berg L. van den Dhr. Gouda 

Bergh J.J.E. van den Dhr. `s-Gravenhage 

Bergh R. van den Dhr. Molenhoek 

Berkelaar J.H. Dhr. Vinkeveen 

Besselink Ir. A.C.J. Genm bd Etten-Leur 

Best H.J. Kol bd Lisse 

Besten W.G. Dhr. Olst 

Beyen W.A. Dhr. Wijchen 

Bie R. de Kpl I bd Ureterp 

Bingel R.M. Lkol Etten-Leur 

Blanken J.J. Dhr. Waarland 

Blankendaal J.G. Dhr. Heerhugowaard 

Bloemendaal J. Dhr. Heemstede 

Blok L.L. Dhr. Geervliet 

Blom C.J.S. Kpl bd Schoorl 

Boeije W.W. Kap bd Zoetermeer 

Boekestijn A. Dhr. Maassluis 

Boekhout Ing. P. Dhr. Zeist 

Boer M. de Dhr. Nieuwegein 

Boer D. de Kap bd Ermelo 

Boersma A. Maj Harderwijk 

Bogers L. Dhr. Amersfoort 

Bonfrère J. Kap bd Wijk bij Duurstede 

Bongers W.J. Dhr. Zeddam 

Bons Ir. P.J. Kol bd Hoeven 

Boone G. Maj Breda 

Borsboom Ing. J.G.J. Maj bd Zaandam 

Bos J. Maj bd Stolwijk 

Bosma J.P. Dhr. Hoofddorp 
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Bosman H. Aoo Ede 

Both H.L.J. Maj bd Arnhem 

Bottenheft E.L. Dhr. Hilversum 

Bouma R. Kap bd Hemelum 

Bout G.P. Dhr. Bergambacht 

Brandt H. Lkol bd Voorthuizen 

Breukelen 
-van Oort 

O.O. van Mevr. Rheden 

Brinkman A.N. Maj Breda 

Broekhoven M.J.M. van Kol bd Harderwijk 

Broekhoven P.J. van Lkol Harderwijk 

Broekhoven W.P.J. van Lkol Ermelo 

Broek-van Steijn V.H. van den Mevr Utrecht 

Brooshooft H.A. Elnt bd Den Ham 

Brouwer G.J. Kpl bd Alkmaar 

Brouwershaven P. van Maj bd Utrecht 

Bruggeman A. Dhr. Heerde 

Bruijn R.B. Lkol bd Apeldoorn 

Bruijsten L. Dhr. Overasselt 

Bruinsma A. Maj bd Vleuten 

Brummen C.J. van Sm Dronten 

Büchner M.C. Kap bd Hoogerheide 

Buitenweg A.J. Wmr bd Emmen 

Buitenweg E. Dhr. Dalerveen 

Bultje G. Aoo bd Steenwijk 

Castermans A.E.H.M. Lkol Apeldoorn 

Celie M.P. Genm bd Harderwijk 

Cooke S. Maj bd Amersfoort 

Corbey Chr.H.M. Sgt bd Thorn 

Corstens H.J.P. Lkol bd Maarssen 

Daalhuijsen L.A. Maj bd Putten 

Delmeer P.J. Kap bd Swifterband 

Delput R.A.W. Dhr. De Meern 

Diemers A.J. Aoo bd Apeldoorn 

Diermen J.L.N. van Dhr. Nijmegen 

Dijk C. van Elnt Driebergen Rijsenburg 

Dohmen Ir. P.H.T.J.M. ma Genm Bergschenhoek 

Donker van Heel 
-Koets 

M.A. Mevr. Leiden 

Dorreboom C. Dhr. Amersfoort 

Draaijers F.A. Aoo bd Grave 

Driessen H.J.Th. Kap bd Helmond 

Drunen J. van Dhr. Voorschoten 

Duivenbode G. van Kap bd Utrecht 

Eijkhof H.L. van den Aoo bd Gouda 

Elsbeek W.J. Dhr. Harderwijk 

Ende P.A. Dhr. Vielsalm, België 

Engelsman C. den Dhr. Voorburg 

Engels-Smeets C. Mevr. Alphen a/d Rijn 
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Ent P. van der Dhr. Heerjansdam 

Erkelens J. van Aoo bd Amersfoort 

Erkelens P.K. Lkol bd Apeldoorn 

Es L.P. van Sm bd Barneveld 

Everts J.R. Aoo bd Apeldoorn 

Faessen P.F.J. Aoo bd Steenwijk 

Feddema J.C.A.T. Dhr. Lelystad 

Feijen-Zwartjes M. Mevr. Soesterberg 

Florusse L.J. Aoo bd Apeldoorn 

Folkers H. Aoo bd Bennekom 

Fonteijn A.H.G. Lkol bd Amstelveen 

Frankes L. Lkol bd Barneveld 

Gebbink A.H.G. Maj bd Nijkerk 

Gebuijs P.J.A. Dhr. Hoogvliet 

Geerling F.Ch. Sgt bd Zevenaar 

Geerlings F.J.S.M. Elnt Schiedam 

Geerlings H.J. Kol bd Ketelhaven 

Gerritsen H. Aoo bd Driebruggen 

Gelpke E.J. Kap bd Oss 

Gijn P.B. van Aoo bd Eindhoven 

Gijsbertse H.M. Kap bd Soesterberg  

Gijzen J.J.H. Maj Helmond 

Goos H. Sgt bd Hilversum 

Gorssel L.H. van Dhr. Bathmen 

Goudkuil A.C.J. Dhr. Zeist 

Goumans V.J.J.M. Maj bd Weert 

Graaff Ing. C. de Lkol bd Zevenaar 

Greven Ing. H.J. Dhr. Delfgauw 

Grinsven W.F. van Dhr. Geffen 

Groenendijk L. Aoo bd Zeist 

Groenwold 
-van Oort 

H. Mevr. Nw Weerdinge 

Gruppelaar R.D. Dhr. Wolvega 

Gurp M. van Mevr. Best 

Haan A. de Aoo bd Soesterberg  

Haarsma R. Dhr. Marum 

Haentjens H.K. Kap bd Ede 

Hagen R.P.V.M. ten Sm  LTD Leidschendam 

Harmelen Ing. P. van Lkol Nieuwegein 

Hars D. Dhr. Emmen 

Hartog L.A.C. den Kap bd Eindhoven 

Heide K. van der Dhr. Ureterp 

Heijblom A.B.M.M. Maj bd Breda 

Heijden A.F. van der Maj bd Boxtel 

Heijstek Ing. C.P. Lkol bd Nunspeet 

Hendriks G.J. Lkol bd Ermelo 

Hendriks W.H. Maj bd Aerdt 

Henning H. Sgt bd `s-Gravenhage 

Hensing D.J. Lkol bd Culemborg 

Herder Ing. P.G. den Lkol Amersfoort 

Hermens M.E. Kol bd Rijsbergen 

Hesseling B.B.P. Aoo bd Driebergen-Rijsenburg 
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Heukers Ing. C.B. Maj Assen 

Heutink W. Kol bd `s-Gravenhage 

Heuvel C. van den Aoo bd Apeldoorn 

Heuvel F.A.M. van den Kap bd Aarle Rixtel 

Hijwegen J.J. Dhr. Garderen 

Hillebrink F. Dhr. Zutphen 

Hoedt Ing. B.Th. Maj bd Assen 

Hofman D. Aoo bd Loosdrecht 

Hoften Ir. H.J. van Bgen bd Grathem 

Hooyer C.J. Dhr. Nieuwegein 

Horlings H. Dhr. Amerdfoort 

Horst A.H. Dhr. Rotterdam 

Horstman A.R.J. Aoo bd Houten 

Hrstcie MatLogCo 300 MatLogcie C Leusden 

Hrstcie-Mechbrig 013 C Oirschot 

Hrstcie-Mechbrig 043 C Steenwijk 

Hubregtse W.J. Dhr. Amersfoort 

Huisman C. Kap bd Gorinchem 

Huisman W.H. Sgt bd Druten 

Isings H.A. Dhr. Leusden 

Jaakke L.A.M. Dhr. Ravenstein 

Jacobs T.C.J. Kap Zwolle 

Jager M.D. Kpl I bd Driebergen 

Jansen P.M. Aoo bd Stavern Dld 

Jansen D.A. Lkol bd Nijkerk 

Jansen A.H. Lkol Apeldoorn 

Janssen M.G.A. Sgt Vleuten 

Jetten D.M. Dhr. Baarn 

Jetten M.M. Dhr. Baarn 

Jongkind  RC Drs. J.K. Bgen B&T Alphen a/d Rijn 

Jonkeren A. Dhr. Meppel 

  Jooren MBA 
  EMLog MTL 

Ing. P.J.A. Lkol Montfoort 

Kaelen M.P.J.T. Wmr bd Grave 

Kap W.J.G. Sm Nijmegen 

Kats H. Dhr. Hoogeveen 

Kempen C.W. van Kpl bd Leusden 

Kerskes J. Elnt bd IJsselstein 

Ket B.L.J. Kap bd Nieuwegein 

Klaver J.P. Dhr. Andijk 

Kleeman J.A. Kap bd Amstelveen 

Kleij H.J. ten Aoo bd Deventer 

Kleijn H.A. Kol bd Barneveld 

Klompsma D.J. Lkol De Meern 

Klop P.R. Maj bd `s-Gravenhage 

Kloppers P. Fam. Rotterdam 

Knoops G.A.H. Dhr. Soesterberg 

Koeveringe-Labots W.C. van  Mevr. Apeldoorn 

Kok B.Th. Sm Ulft 

Koopman Ch. Sgt bd Epe 

Kooy L.  Aoo bd Apeldoorn 

Koppejan J. Dhr. Vlissingen 
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Korpel A. Kpl bd Brielle 

Kort J. de Maj bd Goor 

Korteweg J. Lkol bd Nijmegen 

Koster Ir. B. Bgen bd Leusden 

Kramer Tj. Aoo Almere 

Kranenburg J. Aoo bd St Oedenrode 

Krist Ing. P. Maj bd Apeldoorn 

Krogt Drs J.T.M. van der Bgen bd `s-Gravenzande 

Kroos K.G.F. Dhr. Apeldoorn 

Krukland L.D. Kpl bd De Meern 

Kuil A.J. Kol bd Lelystad 

Lagewaard 
-van de Werken 

G.J. Mevr. Sliedrecht 

Lamens H.R. Aoo bd Zeewolde 

Lamerichs J.C.M. Lkol bd Huissen 

Lammeren J. van Dhr. Wieringerwerf 

Landman A.C.E. Dhr. Leusden 

Lange G.Th. de Dhr. Oudewater 

Langenberg J.T.G. Kap Westervoort 

Langeveld K.G. van Maj bd Woudenberg 

Lawick H.C.F. baron van Reg Aoo Zwolle 

Leer P.M. van der Kap bd Soest 

Leeuwen R. van Aoo bd Apeldoorn 

Leijten Ing. J.P.A.M. Maj bd Leusden 

Lekkerkerker G. Sm bd Reeuwijk 

Lelieveld R.J. Kap Amersfoort 

Lemmen H.P.M. Elnt bd Dodewaard 

Lems D.  Dhr. Leusden 

Leuring J.F.M. Kol bd Alphen a/d Rijn 

Lijbers J.F.  Lkol bd Ermelo 

Linde W.N.P. van der Aoo bd Veenendaal 

Linde Ir. J. van der Kol bd Leiderdorp 

Lindenbergh A.J. Dhr. Zaandam 

Lindgreen A.C. Dhr. Amstelveen 

Loo J. van Dhr. Bennekom 

Looijen W.C. Aoo bd Zoetermeer 

Looman E.J. Dhr. Neede 

Loon W.J.B. van Aoo bd Oosterwolde 

Loon J.W.F.M. van Lkol Apeldoorn 

Loopik G.J. van Sgt 1 Gilze 

Loos M. Kap Soest 

Lucas Luyckx A.M. Kap bd Maarn 

Luteijn C.M. Lkol Amersfoort 

Machielse W.M. Kap bd Middelburg 

Mans T.J.P. Sm Montfort 

Martens J. Dhr. Utrecht 

Meekers M. Kpl 1 Zwartewaal 

Meer J.P.G. van der Lkol bd Leusden 

Meer Dr. J.R van der Dhr. Amsterdam 

Meer O.A. van der Dhr. Doorwerth 

Meijer P.J.S. Aoo `s-Gravenhage 

Meijer J.M. Kap bd Amersfoort 
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Meijer H.  Maj Breda 

Meinema F. Dhr. Nijmegen 

Menkhorst H.P.M.G. Dhr. Krimpen a/d IJssel 

Menkhorst C.J. Sgt bd ´s-Gravenpolder 

Mensink B.J. Lkol bd Gasselte 

Mercey M. Dhr. Rotterdam 

Merkestijn L.D. van Mevr. Utrecht 

Mertens S.A.J.C. Sgt 1 Tilburg 

Mettrop R. Aoo Emlichheim Dld 

Meulen J.Th. van der Sgt bd Hilversum 

Minkels P.G.M. Aoo bd St Michielsgestel 

Moelands C.G.H.J. Maj Dongen 

Mol A.J.M. Aoo Ermelo 

Mol T.  Dhr. Werkendam 

Molen J.A. van der Aoo bd Ede 

Molkenboer J.B. Kol bd Castricum 

Monsees E.W.F. Kap Culemborg 

Mosies R.F. Dhr. Breda 

Mulder Ing. W.H. Dhr. Nunspeet 

Mulder R. Kap bd Apeldoorn 

Mulder S.  Kpl Nunspeet 

Mulders Ing. F.A. Lkol bd Harderwijk 

Naber Ir. J. Kol bd Etten-Leur 

Nahon J.N. Kpl I bd Voorburg 

Neijs A.P.G. Dhr. Soest 

Nestra T. Dhr. Bilthoven 

Niet A.H.J. de Mevr. Leiderdorp 

Nieuwenhuys Ing. M.Th.G.M.J. Maj bd Den Dolder 

Nijdam J. Maj Biddinghuizen 

Nijenhuis Ing. S.P. Lkol `t Harde 

Nolle J.M. Kpl 1 bd Veghel 

Noord A. van Dhr. De Meern 

Noordhuizen H.J.M. Genm bd Zoetermeer 

Noorman Drs. E. Dhr. Gouda 

Nouweland H.A.C. van der Sgt 1 bd Tilburg 

Nouwelant R. van den Dhr. Dessel, BELGIE 

Oirschot R.T.G.W. van Kol Bilthoven 

Olderen S. van Dhr. Utrecht 

Oort K. van Mevr. Utrecht 

Oosterhof K. Dhr. Achterveld 

Ouweelen C.E. van den  Kpl bd `s-Gravenhage 

Overtoom P.A.J. Dhr. Dongen 

Palmen J.M.A. Sm Weert 

 Pamelen 
-Ketting  Olivier 

J.C.W. van Mevr. `s-Gravenhage 

Pas J. te Dhr. Leidschendam 

Pauw J.S. Sgt bd Maarssen 

Pelt Ing. L. van Lkol bd Apeldoorn 

Pelt J.G.J. Lkol bd Ede 

Peperkamp J.J. Aoo bd Zoetermeer 

Pestman R. Aoo bd Nijmegen 
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Phielix A. Lkol bd 
Sandnes 

Noorwegen 

Pleij A.B. Sgt bd Leiderdorp 

Pleij 
-den Hollander 

C.J.H. Mevr. Leiderdorp 

Ploeg W. Lkol bd Ugchelen 

Pluk P.H. Kap bd 
Wijk bij 

Duurstede 

Polderman R. Dhr. Zutphen 

Poll H. van de  Elnt bd Swifterbant 

Pols J. Dhr. Midden Beemster 

Pols C.T. van der Lkol bd Utrecht 

Pot L.W.N. Dhr. Arnhem 

Priem J. Aoo bd Montfoort 

Rabbers J.G. Dhr. Westerbork 

Rademaker C.P. Lkol bd Doorn 

Rademaker H. Maj Oldenzaal 

Reenen P.N. van Aoo bd Utrecht 

Rens C.S.A. Elnt bd Steenbergen 

Rens G. Kap bd Bennekom 

Reüniecommissie LTD p/a F. Veerman Hoogkarspel 

Reyswoud E. van Aoo Elburg 

Rijssen A.J. van Dhr. Heerde 

Rikken H.L.M. Sm Haalderen 

Ringeling M. Dhr. Maasdam 

Roelants C.F.W.A. Dhr. Nuenen 

Rondhuis C.J.  Lkol bd Ugchelen 

Rothoff A.G. Aoo bd Grave 

Ruiter J. de Kap bd Zeijen 

Rutte O.R. Kap bd Lelystad 

Rutten H.E.A.M. Sm bd Veenendaal 

Sandel E.J. Dhr. Amsterdam 

Scharp Ir. P.H.H. Kol bd Pijnacker 

Scheepers W.H.J.G. Kap bd Elden (Arnhem) 

Scheltinga J.F.M. Lkol d Retie, België 

Schep G. Dhr. 
Nieuwerkerk 

a/d IJssel 

Scheper Ing. R.A.F. Maj bd Leusden 

Schipper A.P. Dhr. Schellinkhout 

Schmitz H.P.H. Dhr. Utrecht 

Schoenmakers A.A. Lkol bd Barneveld 

Scholtens J. Dhr. Hoogezand 

Schoonenwolf P. Lkol bd Zutphen 

Schoonhoven C.H. Dhr. Zoetermeer 

Schoumans H.J. Aoo bd Arnhem 

Schouten K. Aoo Biddinghuizen 

Schrier F. van der Elnt bd Apeldoorn 

Schults J.S. Aoo bd Veenendaal 

Schurink L.G. Sm bd ‘s-Hertogenbosch 

Schuss Robert Dhr. Burpengary, Australië 

Schut G.J. Dhr. Zeist 

Senstius U.P. Maj bd Heerde 

Sijbers J.G.W.C. Dhr. Tegelen 

Naam 
Titel, 
Voorletters 

Rang 
Categorie 

Woonplaats 

Sinderen W. van Sgt 1 Steenwijk 

Sjaarda J. Kap td Leeuwarden 

Slager L.J. Lkol bd Woudenberg 

Slagmoolen A. Sgt bd Driebergen Rijsenburg 

Slagt J. Elnt bd Amersfoort 

Slingerland Drs. J.A.C. Lkol bd Hilversum 

Sloof D.P. Kap bd Vleuten 

Smeenk R.R.A. Maj Nieuw Buinen 

Smit Ir. F.C. Kap bd Vlaardingen 

Smit A.G. Lkol Steenwijk 

Smits P.A.G.B.M. Aoo bd Cuijk 

Snijders P.Th.M. Wmr bd  Santpoort 

Snoo C. de Lkol Woudenberg 

Soest A.P. van Dhr. Nijkerk 

Someren J.C. van Aoo td bd Nieuwegein 

Spek J.C. van der Aoo td bd Best 

Spiering P. Lkol td Roermond 

Spithoven J.M. Aoo td Culemborg 

Spruijt E.A. Sgt 1 Putte 

Steen H. Aoo bd Harderwijk 

Steenman P.D. Dhr. Hilversum 

Steijn Dr. Mr. H.H. van Dhr. Rosmalen 

Steijn Dr. H. van Dhr. Wijk Bij Duurstede 

Stevens J. Maj Aalsmeer 

Stich Geschied Verz 
Expl Opruim Dnst 

SGVEOD 
Dames & 
Heren 

Soesterberg 

Straten J. van Dhr. Maassluis 

Straver C.A. Kap bd Vianen 

Strijk H.C. Dhr. Vaassen 

Taal M. Sgt bd `s-Gravenhage 

Talens M. Aoo bd Apeldoorn 

Tammimga H.W. Kpl Haren (Gr) 

Tangeman M.J. Kol bd Bad Bentheim Dld 

Temmink Ing. A.J. Dhr. Rheden 

Teunisse J. Dhr. `s-Gravenhage 

Timmermans W.A. Lkol bd Ede 

Tukker Ing.J.Th.L. Kol bd Maarn 

Ulden M.A. van Bgen bd Bathmen 

Vaesen Ir. H.M.H.G. Kol bd Bavel 

Valen M.C.M. van Majd Breda 

Valk M.A. van der Dhr. Almere 

Veenendaal 

-v.d. Brug 
E.C. Mevr. Apeldoorn 

Veerman F. Dhr. Hoogkarspel 

Vegte E.J. van de Maj Beuningen (Gld) 

Velde C. van der Aoo bd Arnhem 

Velde J. van de Dhr. Huijbergen 

Veldhoen H. Dhr. Apeldoorn 

Veltink H.J. Kap Smilde 

Venmans H.A.B. Aoo bd Heerde 

Verbeek M.C. Dhr. Tiel 

Verburgt M.H.P. Kpl 1 td Benningbroek 

Verduin J. Aoo bd Leerdam 



Naam 
Titel, 

Voorletters 
Rang 

Categorie 
Woonplaats 

Verduyn Lunel W.A. Kap td Elburg 

Vereniging 
Onderofficieren RTT 

VOORTT 
Dames & 
Heren 

Dronten 

Vereniging 
Veteranen RTT 

VVRTT 
Dames & 

Heren 
Soesterberg 

Verloop D. Dhr. Katwijk 

Vervenne W.A. Kap bd Almere 

Visser F.J. Dhr. Dordrecht 

Visser G.H. Dhr. Den Helder 

Cadetten Vereniging 
 “Het Vliegwiel” 

Het KMA Ver. Breda 

Voeten Joh.Jac. Dhr. Culemborg 

Voigt C. Dhr. Amersfoort 

Vonk J.J. Dhr. Bunnik 

Voortman M. Aoo Deventer 

Vorstenbosch H.W. van Dhr. Eindhoven 

Vos C. Dhr. Moordrecht 

Vreugdenhil Peulen J.M.H. Mevr. Maasbracht 

Vries A.A.L. de Kap bd Woerden 

Vroomen W.J.A. Kap bd Nieuwegein 

Vuren W. van Dhr. Oss 

Walbrecht N. Lkol bd Roermomd 

Walle G.C. van de Maj bd Utrecht 

Warendorff C. Lkol bd Maarheeze 

Wechgelaar A. Kap bd Hengelo (Gld) 

Weele R.A. van der Kap bd Naarden 

Weerden L.A.C. Dhr. Almere 

Weijer J.M. van de Kap bd Utrecht 

Wiba Zevenaar  BV Firma Zevenaar 

Wicherink J.W. Lkol bd Hoevelaken 

Wiepjes J.C. Sgt bd Zaandam 

Wijnbergen E.J.W. Aoo Zutphen 

Wijnsouw J.J.G. Aoo bd Appingedam 

Wildenberg A.T.J.M. Lkol bd Lutten 

Wildenberg S.J.C.M. Kap Arnhem 

Wit Mr. C.J. de Dhr. Vlissingen 

Witte W.H. Elnt Dodewaard 

Witterland E.J. Lkol bd Apeldoorn 

Woensel Drs. J.T.W.H. van Elnt bd Lelystad 

Wolfswinkel E. Aoo bd Tilburg 

Wools Ing. A.G.J. Kol bd Gouda 

Woude M.R. van der Kpl I St Jacobi Parochie 

Woudenberg Ir. R.E. van Kol bd Zoetermeer 

Zandee Ing. M.C. Maj Woudenberg 

Zanten M.C. van Kap bd Apeldoorn 

Zijlstra J. Kap bd Houten 

Zoeren W. van Lkol bd Apeldoorn 

Zon D.P.A.D. van Maj Mierlo 

Zuur H.H. Dhr. De Lier 

Zuuring G.H.J. Tlnt Bemmel 

Zuydendorp R. Dhr. Odijk 

Zwan T. van der Sgt bd Zoetermeer 

Zwingelaar A.W. Kap bd Soesterberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stand 2014.02.24 
Namens het bestuur SRCTT 

De Penningmeester, 

 
 

K.G.van Langeveld 

Majoor bd TD.



 
E. Van de Commissaris Veteranenzaken & Winkel: 

 

Resultaat 2013: 

Verkoop opbrengst TD artikelen: € 1140,45 netto 

Verkoop technische boeken uit Bibliotheek: €   440,00 netto 

 

Totaal opbrengst winkel en verkoop aan veteranen: € 1580,45 netto 

 

 

Prijslijst SRCTT-artikelen 2014.02.01 

 

Het assortiment wisselt voortduren doordat artikelen uitverkocht raken, niet bijbesteld worden vanwege te 

weinig vraag en/of te hoge stuksprijs en daarnaast voortdurend overtollige zaken zoals bv. boekwerken, 

tegels en schildjes tijdelijk beschikbaar voor verkoop in de winkel komen. 

 

 
 

1.  Baret embleem TT (zonder ondergrond) €   3,00 

2.  Baret ondergrond zwart €   1,00 

3.  Boek “40 Jaar Voorwaartse Herstelsteun in Duitsland” (41 Hrstcie Mechbrig) €   3,00 

4.  Boek “50 Jaar Technische Dienst in beweging” (Regiment TT van 1944-1995) €   5,00 

5.  Boek “Logistiek onder de Tropenzon” (o.a. LTD in Indië) € 10, 00 

6.  Boekje  “Soldaat Ketting Olivierkazerne” €   4,00 

7.  Boekje “75 Jaar Kromhoutkazerne” (van 1913-1988) €   7,00 

8.  Bundel “50 jaar Cadettenvereniging Het Vliegwiel” (van 1949/50-2000) €   8,00 

9.  Boek “De laatste Divisie”(geschiedenis 7 Dec. Div. 1989-2004) €  7,00 

10.  Bundel “Het Militaire Leven ..zo was het” (foto`s militaire dienst rond 1900) €   4,00 

11.  Bundel Historische bezit KL Musea (informatie over 26 krijgsmachtmusea) €   1,00 

12.  Dasklem RTT €   5,00 

13.  Foto Vaandel Regiment Technische Troepen €   1,00 

14.  Gekalligrafeerd “Wilhelmus” (thuis inlijsten!) €   9,00 

15.  Reversspeld RTT €   1,00 

16.  RTT Pet  €   5,00 

17.  RTT sleutelhanger met autodeurslot zoeklampje €   2,00 

18.  RTT Survival Zakmes met gereedschap en kompas €   8,00 

19.  RTT Stopwatch  €   3,00 

20.  Thermosbeker €   2,00 

21.  Schildjes en tegels onderdelen KL, KM en KLU af  €   2,00 

22.  Rugzak 41 Hrstcie €   3,00 

23.  Sleutelhanger met kompas €   2,00 

24.  Tasje mobiele telefoon €   2,00 

25.  Sleutelhanger met riem KL €   2,00 

26.  Diverse baretemblemen, borstzakhangers enz     (uitzoeken op Open Dagen) af  €   2,00 

27.  Foto`s Erelijsten/begraafplaatsen Indonesië         (uitzoeken op Open Dagen) €   0,50 

28.  Uniformdelen (overhemden, jasjes,broeken enz   (uitzoeken op Open Dagen) div 

29.  DL`n, TH`s, VS `en SK`s enz (kwaliteit “as is”!,   (uitzoeken op Open Dagen) af  €   7,50 

30.  Modellen van legervoertuigen op schaal van diverse landen af  €  12,00 

31.  Pennen RTT (2 types) of TRIS gratis bij aanschaf ander artikel vanaf € 3,00 €   1,00 

 



 

  

   

                    Bestuur, vaste medewerkers, adviseurs en inrichters SRCTT        2014 

Besten, Willem G. Benedendijk  8 8121 AD Olst 0570-562414 

Bloemendaal, Jan Scheldelaan  10 2105 XG Heemstede 023-5291324 

De Boer, Max Abraham Kuyperpark  97 3437 JB Nieuwegein 030-6030077 

Büchner, Martien C. Blériotlaan  6 4631 HV Hoogerheide, martienbuchner@gmail.com 

Dorreboom, Cor De Spieker  15 3823 VX Amersfoort 033-4940432 

Van Den Eijkhof, Hennie L. Ronsseweg  401 2803 ZE Gouda 0182-531194 

Van Erkelens, Jaques Bergstraat  51 C 3811 NG Amersfoort 06-57588232 

Geerling, Felix Ch. Grootmaat  3 6903 XA Zevenaar 0316-525175 

De Graaff, Ing. Cees Oosteinde  80 6901 KE Zevenaar 0316-333384 

Hendriks, Gerard J. Steijnlaan  90 3851 BT Ermelo 0341-556107 

Den Herder, Ing. Peter G. Vijlenerberg  7 3825 DL Amersfoort 033-4560340 

Hijwegen, Jan J. Eikenlaan  15 3886 AA Garderen 0577-461822 

Hofman, Durk Larixlaan  23 1231 BL Loosdrecht 035-5821101 

Jansen, Dim A. Esdoornlaan  19 3862 HH Nijkerk 033-2456785 

Klein Baltink, Gerben D. Vordensebinnenweg  51 7231 BB Warnsveld 0575-529156 

Kooy, Lambert Spinnersdonk  308 7326 HD Apeldoorn 055-5337762 

Van Langeveld, Kor G. John F. Kennedylaan  134 3931 XM Woudenberg 033-4947442 

Van Lawick, Herbert C.F. baron Boorn  9 8032 XA Zwolle 038- 4542177 

Lucas Luyckx, Anton M. Kastanjelaan  20 3951 AZ Maarn 0343-442759 

Van Der Meer, Jan P.G. Hondsroos  6 3831 CG Leusden 033-4943379 

Nieuwenhuys, Ing. Marc Th.G.M.J. Paduaweg  9 B 3734 GG Den Dolder 030-2283015 

Neijs, Ad P.G. Korte Brinkweg  22 B 3761 ED Soest 035-6032539 

Van Noord, Arie Vicuslaan  8 3454 LE De Meern 030-2616528 

Van Oirschot, Rob T.G.W. Zweerslaan  17 3723 HN Bilthoven 030-2293339 

Pleij, Aad B. Frederik Hendrikplantsoen 33 2351 GK Leiderdorp 071-5894453 

Schoenmakers, Alfred A. Herfsttuin  35 3772 VJ Barneveld 0342-415395 

Schoonhoven, Coen H. Shawzijde  177 2725 PW Zoetermeer 079-3419455 

Slager, Leo J. De Wetering  2 3931 RG Woudenberg 033-2862380 

Van Someren, Joop C. Kamperveste  29 3432 BP Nieuwegein 030-6048292 

Steen, Henk Fuikpad  7 3844 KG Harderwijk 0341-431083 

Wechgelaar, Albert Vordenseweg  68 7255 LE Hengelo 0575-460337 

 

 

 
In Blijvende Herinnering: Willem Oosting! 

 



 
 

 
 

 
 

 


