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Eén van de laatste lichtingen dienstplichtigen op de Kromhoutkazerne 

 

 

 

 

 

Nog niet zo lang geleden. Toch doet dit bijna antiek aan. Les met de overheadprojector (OHP), 

diaprojector en gedrukte voorbeelden. 
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STICHTING HISTORISCHE COLLECTIE REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN (SHCRTT) 
Opgericht: 12-02-1970 Bezoekadres: Postadres: 
Statuten vastgesteld: 03-12-1975; laatst herzien 09-11-2017 Kamp Soesterberg    SHCRTT 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, Nr. 41178842 Gebouw  V 15     MPC 53 E, gebouw V 15 

    Zeisterspoor 8     Postbus  109 
  3769 AP  Soesterberg     3769 ZJ Soesterberg 
 

Bezoek: ma/wo/vrij van 09.15-12.15 uur en van 13.15-15.30 uur 
Telefoon: 033-4662021 of 4662505 (ma/wo/vrij 09.30-15.30 uur) of 
 MDTN: *06.500.62021/62505 
IBAN: NL09  INGB  0000  2778  60 
  t.n.v. SHCRTT te Soesterberg 
Website:       www.technische-troepen.nl 
Begunstigers: aanmelding als donateur bij bestuursvertegenwoordigers 
 033-4662020/62021/62505 ma/wo/vrij of via een e-mail. 
E-mail: museumtechnischetroepen@hotmail.com 
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VOORWOORD 

Covid-19 heeft in 2020 veel roet in het eten gegooid. Het bestuur van de Stichting Historische Collectie 

Regiment Technische Troepen had u graag in Soesterberg willen ontvangen; helaas kon dat maar korte 

tijd en in beperkte mate. Wij hopen dat 2021 meer mogelijkheden biedt om u in onze historische collectie 

te kunnen begroeten; in 2021 is het RTT jarig en wel een bijzondere verjaardag: 80 jaar. 

We bieden u met genoegen ons jaarverslag aan. 
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VAN DE VOORZITTER 

2020 is een belangrijk jaar geweest voor de Stichting Historische Collectie van het Regiment Technische 

Troepen. Tot onze grote spijt drukte Covid-19 niet alleen een stempel op onze stichting, maar moesten we 

met spijt in het hart definitief afscheid nemen van Felix Geerling, die zich gedurende vele jaren heeft in-

gezet voor de stichting en voor met name de veteranen, die uitgezonden zijn geweest naar het voormalige 

Nederlands Indië. Hij overleed op 3 december 2020 in de leeftijd van 93 jaar. Op 29 augustus ontviel ons 

na een ziekbed van 8 maanden Jasper van der Linden in de leeftijd van 70 jaar. Jasper was enkele jaren 

enthousiast als medewerker aan onze stichting verbonden naast zijn vrijwilligerswerk bij het Nationaal 

Militair Museum. Mogen beiden rusten in vrede.  

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

 

In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming wordt een lijst bijgehouden van be-

stuursleden, medewerkers en donateurs. De donateurslijst is alleen in te zien en te bewerken door de se-

cretaris en penningmeester. Persoonsgegevens worden niet aan buitenstaanders verstrekt. 

Na beëindiging van de relatie tot de Stichting Historische Collectie Regiment Technische Troepen wor-

den de gegevens nog één jaar bewaard om daarna vernietigd te worden.  

 

BIJZONDERE OPENINGSDAGEN SHCRTT 2021 
 

Vanwege Covid-19 zijn alle data onder voorbehoud 
 

zaterdag 6 maart 

vrijdag 2 april 

maandag 5 april 

zaterdag 24 april en 25 april 

woensdag 5 mei 

donderdag 13 mei 

vrijdag 14 mei 

maandag 24 mei 

zaterdag 26 juni 

 

Uitreiking cravat Vaandelopschrift 

Goede Vrijdag gesloten 

2e Paasdag gesloten 

Museumweek  

Nationale Bevrijdingsdag gesloten 

Hemelvaartsdag 

Hemelvaartweekeinde gesloten 

2e Pinksterdag gesloten 

Nationale Veteranendag ’s-Gravenhage 

zaterdag 11 september Monumentendag  

zondag 12 september Monumentendag  

donderdag 28 oktober Regimentsdiner onderofficieren 

vrijdag 29 oktober Regimentsdiner officieren 

23 december – 3 januari 2022 gesloten 

  

                          

De KL 60-12 met inmiddels een Australisch nummerbord in topfitte conditie in Burpengary QLD. Foto’s 

ter beschikking gesteld door Robert Schuss (eigenaar, onderhoudsmonteur en donateur) 
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OVERZICHT BESTUUR EN MEDEWERKERS 
 

BESTUUR STICHTING HISTORISCHE COLLECTIE RTT 

1 D.J. Klompsma lkol voorzitter  0334662801 

2 Ing. C. de Graaff lkol bd 1evicevoorzitter Dagelijks be-

stuur 

0334662020 

3 L.J. Slager lkol bd 2evicevoorzitter Dagelijks be-

stuur 

0334662233 

4 Ing. M.T.G.M.J. Nieuwenhuys maj bd secretaris Dagelijks be-

stuur 

0334662020 

5 K.G. van Langeveld maj bd penningmeester Dagelijks be-

stuur 

0334662020 

 

ADVISEURS 

1. Ir. G.L. Schonewille bgen Regimentsoudste RTT/ liaison Dienstvak van 

de Logistiek 

2 F. van Bergen ra Regimentsadjudant /adviseur Ceremonieel RTT 

3 C.H. Schoonhoven dhr. Adviseur inrichten PR & drukwerk 

4 J.C. van Someren aoo bd Adviseur aanschaffing / onderhoud, horeca 

5 A. Wechgelaar kap bd Adviseur/ ontwerper/ onderhoud website 

SHCRTT 

6 P.J.L. Mentink aoo bd Digitalisering documenten 

 

VASTE MEDEWERKERS 

1 W.G. Besten dhr. Restauratie voertuigen Nw. Milligen 

2 P.D.G.A. Berkhout aoo Bibliotheek 0334662233 

3 J. Bloemendaal dhr. Onderhoud voertuigen & rondleiding 0334662021 

4 M.C. Büchner kap bd Onderhoud rupsvoertuigen en explicatie Mail 

5 C. Dorreboom dhr. Onderhoud voertuigen en expositie 0334662021 

6 H.L. van den Eijkhof aoo bd Registratie fotoarchief en depot 0334662702 

7 J. van Erkelens aoo bd Elektrotechniek & onderhoud 0334662021 

8 E.M.G. van Gent dhr. Inrichting en onderhoud / winkel 0334662021 

9 G.J. Hendriks lkol bd Veiligheidsbeleid & rondleidingen 0334662021 

10 J.J. Hijwegen dhr. Restauratie voertuigen Nw. Milligen 

11 D. Hofman aoo bd Hoofd Boekbinderij, medew. bibliotheek  0334662233 

12 F.E.B. Kuipers dhr. Restauratie rvtgn Nw. Milligen 

12 L. Kooy aoo bd Restauratie wapens en rvtgn Nw. Milligen 

14 J.P.G. van der Meer lkol bd Historisch onderzoek en adviseur 0334662021 

15 A.P.G. Neijs dhr. Registratie bibliotheek 0334662233 

16 A.A. Schoenmakers lkol bd Registratiesysteem bibliotheek 0334662233 

17 B. Velt dhr. Veiligheid & onderhoud voertuigen 0334662021 
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OVERZICHT BESTUURSLEDEN SHCRTT SINDS 1970 

 
 

Naam Rang functies van tot Opm. 
H. Huigen maj/ maj bd Interim voorzitter 1970-02-12 1974-11-01 † 2010 

H. Soesbergen sm/aoo Interim secr. 1974-07-01 1980-12-31 † 1981 

J.G. Donker van Heel maj/ lkol bd Interim Vz. Vicevoorzitter 1975-05-01 1994-12-09 † 1998 

D.A.N. Margadant kol bd Voorzitter 1975-10-31 1978-11-24 † 1991 

M.A.J. Gillis lkol/ kol bd Vicevoorzitter/ voorzitter 1975-10-31 1996-04-01 † 1991 

W.M. Gozeling maj bd Penningmeester/adm. Don.  1975-1031 1988-03-31 † 1992 

A. Blom sm/ aoo bd Secretaris 1975-12-03 1997-05-01 † 2014 

A.A. van de Wakker lkol Voorzitter 1975-12-03 1977-06-09 † 1985 

M. Talens sm/ aoo Vert. VOOTD 1976-03-23 1984-01-27 † 2016 

Ph. Den Hollander lkol/ kol Voorzitter 1978-11-24 1979-10-11 † 2008 

J.B. Molkenboer kol C-RTT/ voorzitter 1979-10-11 1982-02-12 † 2019 

A.M. Lucas Luijckx kap/ kap bd Commissaris/vicevoorzitter 1980-08-22 2015-06-03 † 2017 

Ing. K.H.J. v.d. Kieft kol Voorzitter 1982-02-12 1989-06-22 † 1989 

Ing. A. Joustra kap Vert. VTDO 1983-10-28 1985-08-01 wijz. fie. 

W.J. Oosting aoo/ aoo bd Vert. VOOTD 1984-01-27 1991-10-04 † 2011 

Ing. M.T.G.M.J.  

Nieuwenhuys 

maj Vert. VTDO 1986-04-04 1997-02-12 einde fie. 

A. van Noord sm bd Penningmeester/adm. Don. 1988-01-08 2009-04-01 † 2015 

M.J.M. v. Broekhoven kol C-RTT/ statutair voorzitter 1989-10-01 1995-01-21 FLO 

J.P.G. van der Meer lkol/ lkol bd Vz. Gedenkboek 50 jr. TD 

Voorzitter  

1992-03-19 2017-11-29 einde fie op  

verzoek 

H.L.M. Hupse kol / kol bd C-RTT/ statutair voorzitter 1995-01-26 1996-04-02 † 2007 

P.M. Jansen aoo Vert. VOOTD 1995-03-31 1997-02-12 † 2015 

A.A. Schoenmakers lkol Traditieofficier RTT 1996-06-20 2001-02-23 FLO 

A.A.L. de Vries kap Secretaris 1997-05-01 2001-09-01 einde fie. 

op verzoek 

T.P. Veenendaal lkol Traditieofficier RTT 2001-02-24 2004-09-24 † 2006 

D.A. Jansen lkol bd Vice-voorzitter 2015.06.03 

Commissaris  

bibliotheek & infra 

2001.05.01 2016.10.12 † 2016 

F. Ch. Geerling sgt LTD bd Commissaris Veteranenza-

ken & Hoofd Winkel 

2001.05.01 2019.11.10 † 

2020.12.03 

H.L.M. Hupse kolonel bd Commissaris beleid & 

plannen 

2001.06.01 2—6.10.06 † 2007 

Ing. M.T.G.M.J.  

Nieuwenhuys 

maj bd Secretaris 2001.09.01 heden  

Ing. C. de Graaff lkol bd 1e vicevoorzitter / Com-

missaris registratie 

2004-05-14 heden  

J.C.M. Lamerichs lkol Traditieofficier RTT 2004-09-25 2008-09-16 einde fie. 

W.J. Oosting aoo bd Chef Restauratie  

Nw. Milligen 

2004-12-01 2011-05-20 † 2011 

Ing. P.G. den Herder lkol Traditieofficier RTT 2008-09-16 2016-02-18 einde fie. 

K.G. van Langeveld maj bd Penningmeester/ adm. 

Don.  

2009-04-01 heden  

D.J. Klompsma lkol Traditieofficier RTT/ voor-

zitter 

2016-02-18 heden Vz. 2017-

11-29 

L.J. Slager lkol bd 2e  Vicevoorzitter/ Com-

missaris bibliotheek 

2017-11-29 heden  

 

Stand datum 22-01-2021 
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VAN HET SECRETARIAAT 

 

In 2020 zou het bestuur op 22 april, 9 september en 9 december vergaderen. Door Covid-19 is de plan-

ning niet gehaald. In april was de volledige Lock down spelbreker en op de andere data werden de verga-

deringen vanwege ruimtegebrek niet bijgewoond door de medewerkers. De medewerkers zijn nadien wel 

bijgepraat. 

 

WERKZAAMHEDEN EN GEBEURTENISSEN 

 

Covid-19 heeft ons belet om niet verder te gaan met de werkzaamheden. De wapenverzameling dient 

door aangescherpte eisen op een veilige manier tentoon gesteld te worden. Inmiddels hebben we een kluis 

ontvangen; echter het elektronisch slot heeft ons in de steek gelaten en het wachten is nu op een oplos-

sing. Verder is er grote voortgang gemaakt in het vervangen van de oude vitrines door moderne vitrines, 

zodat er uniformiteit ontstaat. 

Ook de verlichting met spotlights is onder handen genomen. Ledlampen vervangen de stroom vretende 

halogeenlampen. 

In Nieuw Milligen wordt rekening gehouden met beëindiging van de werkzaamheden aldaar in verband 

met de komst van de mariniers en de daarbij geplande verbouwing van de kazerne.  

 

GEBEURTENISSEN 
 

Januari 2020 

06 De eerste dag dat onze collectie is geopend dit jaar. 

10 De eerste 6 bezoekers van dit jaar komen de collectie bekijken. 

17 De secretaris gaat op bezoek bij Jasper, een medewerker die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte. 

30 Deze maand mochten we in totaal 37 bezoekers verwelkomen. 

 

Februari 2020 

19 Onze oudste medewerker, Dirk Hofman, is thuis opgehaald en kon zo een bezoek brengen aan zijn 

collegae-medewerkers en de collectie. 

28 Deze maand mochten we in totaal 66 bezoekers verwelkomen. 

 

Maart 2020 

09 In Nieuw Milligen wordt nog steeds aan het renoveren van de AMX gewerkt. Daarvoor is een mo-

tor uit onze collectie te Soesterberg daarheen vervoerd om gewisseld te worden. 
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11 Het Coronavirus heeft ook binnen Defensie zijn sporen nagelaten. Onze Historische Collectie 

moet noodgedwongen de deuren gesloten houden. Opeens staat alles in de expositieruimten stil. 

13 Laatste dag dat de collectie voor bezoekers is geopend, na de afkondiging van een gedwongen 

sluiting van alle musea vanwege Covid-19. 

27 Deze maand mochten we in totaal toch nog 8 bezoekers verwelkomen. 

  

April 2020 

01 Deze maand waren er geen activiteiten in onze Historische Collectie i.v.m. het Coronavirus. Wel 

werd er door bestuursleden en anderen thuis gewerkt. 

02 Alle donateurs krijgen een brief over de sluiting van de Historische Collectie en de maatregelen 

die we als bestuur hebben moeten nemen. 

10 Medewerkers die tot de risicogroep behoren krijgen van het bestuur een bloemetje thuis als blijk 

van medeleven. 

 

Mei 2020 

13 Het bestuur komt voor de eerste keer na de gedwongen sluiting bijeen om de acties te bespreken 

die genomen moeten worden als er weer bezoekers mogen worden toegelaten op de kazernes en 

dus ook in de Historische Collectie. 

Het bestuur stuurt een brief naar alle medewerkers om hen te informeren over de genomen maatre-

gelen en aan te geven dat we voor noodzakelijke werkzaamheden weer open zijn en er dan maar 

maximaal 5 personen gelijktijdig aanwezig mogen zijn.  

25 De Facilitaire Mededeling SSB 2020-011 geeft aan dat de HCs vanaf 25 mei weer bezoekers mo-

gen ontvangen indien kan worden voldaan aan de veiligheidsregels die gelden voor COVID-19. 

Die basisegels zijn: 

-  Heb je klachten? Blijf thuis; 

-  Werk zoveel mogelijk thuis; 

-  Houd 1,5 m afstand; 

-  Vermijd drukte; 

-  Was vaak je handen. 

27 Na een lange periode niet te zijn gebruikt, moet de koffieautomaat weer grondig  worden gespoeld. 

Deze taak wordt trouw uitgevoerd door Joop van Someren, die anders wekelijks het apparaat on-

der handen neemt, zodat de bezoekers en medewerkers veilig lekkere koffie en chocolade kunnen 

drinken. 
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Juni 2020 

01 Het bestuur heeft enkele maatregelen getroffen om in de zalen van de collectie een veilige loop- 

route aan te geven, zodat bezoekers op termijn weer veilig de Historische Collectie kunnen be-

zichtigen.  

02 Vandaag komt een delegatie van het Basecommando beoordelen of de genomen maatregelen af-

doende zijn. Op een enkel detail na voldoen de genomen maatregelen aan de gestelde criteria. 

09 Een delegatie van 43 Mechbrig komt nogmaals de door het bestuur genomen  

 maatregelen, om bezoekers veilig door de collectie te laten lopen, beoordelen. 

17 Het Jaarverslag is zo goed als klaar en kan worden gedrukt, waarna de medewerkers het verzend-

klaar kunnen maken. 

27 Nationale Landelijke Veteranendag gaat i.v.m. de Coronamaatregelen niet door. 

29 Deze maand mochten we toch nog 12 bezoekers verwelkomen, ondanks het feit dat de  

collectie voor bezoekers nog niet officieel was geopend. 

30 De benodigde wapenkluis om wapens veilig te kunnen tentoonstellen is na plaatsing en visueel 

opknappen gesloten, maar kan niet meer met behulp van de code geopend worden. Vandaag wordt 

getracht deze te openen hetgeen is mislukt. Er moet een deskundige aan te pas komen. Gelukkig is 

de kluis nog leeg. 

 

Juli 2020 

01 Eerste officiële dag dat de collectie voor bezoekers weer is geopend na maanden gesloten te zijn 

geweest i.v.m. de Coronapandemie. 

06 Een inspectieploeg van de KMAR komt de tentoongestelde munitie-onderdelen controleren. Om-

dat het tentoonstellen van munitie en delen van munitie aan strenge regels is gebonden heeft het 

bestuur besloten GEEN wapens en/of delen van munitie meer van schenkers in ontvangst te ne-

men. 

 

 

 
20 ’s Middags is er op het plein voor gebouw V15 een overdracht van de functie van Kol Dick van 

Broekhoven aan Kol Marcel Boers. Ter opluistering zetten wij naast enkele andere moderne voer-

tuigen een YB 626 neer en staan er kraampjes en een lessenaar. 

31 Deze maand mochten we in totaal 71 bezoekers verwelkomen. 
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Augustus 2020 

03 We hebben een wapenkluis in gebruik genomen om na sluitingstijd de wapens veilig te kunnen 

opbergen. Helaas is deze defect geraakt nadat we de deur hadden gesloten. Een specialist moest er 

te pas komen om de kluisdeuren weer te kunnen openen. 

 

 

04 Ter gelegenheid van hun verjaardag wordt door een bestuurslid een bezoek gebracht aan Jasper 

van der Linden en Dirk Hofman. Helaas is Jasper eerder die ochtend weer in het ziekenhuis opge-

nomen. 

17 Een beveiligingsinspectie wordt uitgevoerd. 

21 Testen van het brandalarm. Een oorverdovend lawaai! 

29 Op deze dag bereikte ons het trieste bericht dat een van onze medewerkers, Jasper van der Linden 

op 70-jarige leeftijd is overleden. Hij was al langere tijd ziek en na een ziekenhuisopname heeft hij 

de laatste dagen van zijn leven thuis doorgebracht in de nabijheid van zijn gezin.  

Marc Nieuwenhuys heeft de uitvaart namens de SHCRTT bezocht en condoleances overgebracht.  

31 In deze vakantiemaand mochten we in totaal 75 bezoekers verwelkomen. 

 

September 2020  

11 Eerste bestuursvergadering na de Coronapandemie nadat er weer mensen het museum  mochten 

bezoeken. Het bestuur vergadert in de Regimentszaal op gepaste afstand van elkaar; de medewer-

kers, die hierbij niet aanwezig waren, konden vragen insturen die werden behandeld. 

16 Omdat het aanzien van de ingang van het gebouw waarin de collectie zich bevindt  

(V15) geen mooie uitstraling meer had, wilden enige medewerkers de verfkwast zelf gaan hante-

ren. Gelukkig mocht een erkend schildersbedrijf de klus uitvoeren en het resultaat mag er zijn. 

Met uiterste precisie maakte de dame in kwestie de ingang weer museumwaardig. 

 

 
 

30 Deze maand mochten we in totaal 59 bezoekers verwelkomen. 
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Oktober 2020 

02 Ons bereikte het bericht dat oud-Vz. J.P.G. van der Meer is opgenomen in het ziekenhuis omdat 

hij een zware hersenbloeding zou hebben gehad. Zijn toestand is stabiel maar wij verwachten dat 

het toch enige tijd zal duren voordat hij weer een bezoek kan brengen aan de collectie. 

14 De Historische Collectie heeft weer meerdere vitrinekasten geleverd gekregen vanuit de voorraad 

van de Historische Collectie DGLC. Daarmee kunnen we de verouderde vitrines vervangen door 

deze modernere. 

25 Omdat de coronapandemie in alle hevigheid blijft voortduren heeft het bestuur besloten dat vanaf 

morgen, voorlopig elke maandag, de collectie gesloten zal zijn en alleen op woensdag en vrijdag-

morgen er werkzaamheden door de medewerkers uitgevoerd worden. Bezoek is voorlopig niet 

mogelijk. 

30 Deze maand mochten we toch nog 38 bezoekers verwelkomen. 

 

November 2020 

24 Het bestuur heeft besloten dat we aan alle donateurs een mondkapje met opdruk (SHCRTT) zullen 

sturen omdat het Covid-19virus nog niet onder controle is en de regelgeving hieromtrent het dra-

gen van een mondkapje o.a. in musea verplicht stelt. 

30 Deze maand mochten we 10 bezoekers verwelkomen. 

 

December 2020 

02 Op verzoek van het bestuur ontwerpt Coen Schoonhoven weer een kerstkaart. 

03 Ons bereikte het bericht dat een zeer gewaardeerd voormalig bestuurslid, die pas vorig jaar af-

scheid heeft genomen, op 93-jarige leeftijd, is overleden. Felix Geerling heeft met hart en ziel de 

veteranenzaken en de verkoop van winkelartikelen verzorgd. De laatste jaren kon je merken dat 

het hem meer moeite kostte en uiteindelijk moest hij zijn werkzaamheden en het lidmaatschap van 

het bestuur (18 jaren lang) beëindigen wegens de ziekte van zijn echtgenote. Niet veel later bleek 

dat Felix aan een agressieve hersenziekte leed. Het bestuur is Felix veel dank verschuldigd voor de 

toewijding waarmee hij zich voor de stichting en het RTT heeft ingezet. De veteranenzaken wor-

den voortaan door de Vereniging Veteranen RTT behartigd. 

07 Cor van Langeveld en Marc Nieuwenhuys bezoeken de werkplaats in Nieuw Milligen en bekijken 

daar de restauratie van de Chevrolet takelwagen en de AMX. 

 

                                  
 

Fotograaf K.G. van Langeveld 

 

09 I.v.m. de regelgeving rondom Covid-19 heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden zonder 

dat daar alle medewerkers bij aanwezig waren. Zij zijn ’s middags in een gezamenlijke bijeen-

komst wel geïnformeerd over enige zaken die werden besproken. Tevens werd in deze 
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gezamenlijke bijeenkomst door het bestuur een Kerstattentie uitgereikt aan alle vrijwilligers die 

ook in dit woelige Covid-19-jaar regelmatig in de Historische Collectie aanwezig zijn geweest en 

zorg hebben gedragen voor het behoud van onze collectie. 

10 Kees de Graaff heeft ons allen tijdens de uitvaart van Felix Geerling vertegenwoordigd. 

15 De kerstkaart en het mondkapje worden naar alle donateurs verstuurd. I.v.m. de Lock down-maat-

regelen gaat het museum voorlopig weer dicht tot 19 januari 2021. 

16 Deze maand mochten we 5 bezoekers verwelkomen. 

23 Laatste dag dat dit jaar de Historische Collectie open was. 

 

 

 
 

”Op 20 maart 1941 werd door de Nederlandse minister van Oorlog in Londen, aan de Comman-

dant Nederlandse Troepen in Engeland, de opdracht verstrekt tot het oprichten van een Brigade 

met daarin als zelfstandige eenheid een ”mobiele Herstellingswerkplaats voor automobielen en 

rijwielen”. 

Die Herstelwerkplaats van dat Nederlandse Legioen (”Brigade”) werd op 02-04-1941 een ”Light 

Aid Detachment” (LAD), naar de Britse ”Royal Electrical and Mechanical Engineers” (REME) 

doctrine.  

Later reorganiseerde het tot een Independent Workshop Detachment (IWD) en in 1944 tijdens de 

landing in Normandië was dat het ”IWD-109”. Uit deze werkplaats is dus ons huidige 80-jarige 

Regiment ”geboren”! 

In het volgende jaarverslag meer…” 

 

RONDLEIDING 
 
Een korte blik in de collectie van de SHCRTT 

 

1. Inleiding 

Hoewel het afgelopen jaar aan de collectie weinig is veranderd volgt hierbij toch een korte beschrij-

ving van wat in de diverse ruimtes te zien is. Wel is als gevolg van de Coronacrisis de looproute 

minder vrijblijvend; u dient de pijlen op de vloer te volgen en rekening te houden met de rood/ witte  

kettingen. 

Desgewenst kunt u vergezeld worden door een van aanwezige rondleider. Na aanmelding (corona-

maatregel) in de koffiekamer begeeft u zich via de gang, met daarin herdenkingsborden van TD-ers, 

die zich op enigerlei wijze hebben onderscheiden in oorlogstijd of tijdens een uitzending. Onder wie 

ook de naamgever van de kazerne aan de overkant Sld J.F. Ketting Olivier. 

2. Zaal 1 Geschiedenis 

 Foto’s, documenten en materieel van de oorsprong van het regiment: het Light Aid Detachment van 

de Koninklijke Brigade Prinses Irene en de evaluatie van REME naar Technische Dienst. 

 Ook ziet u een fotocollage van bezoeken van leden van het Koninklijk Huis aan TD-eenheden. 
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 Verder ziet u op meerdere plaatsen uniformen en gevechtskleding uit verschillende tijdperken en uit-

zendingen. 

 In  deze zaal ook veel aandacht voor het optreden in voormalig Nederlands Indië en een kleine herin-

nering aan de troepmacht in Suriname. 

 Daarnaast ziet u foto’s en modellen van (een deel van) het materieel dat in gebruik is (geweest) bij de 

Koninklijke Landmacht. 

 Verder wordt er in deze zaal aandacht besteed aan de diverse aspecten van munitie zoals explosieven-

opruiming, vervoer, beproeving en onderhoud. 

 

3. Zaal 2 en 3 de Koude Oorlog periode 

 Herinneringen in de vorm van onderdeel-borden, schildjes en andere onderdeel-emblemen van een-

heden, die zijn verdwenen bij de diverse reorganisaties in de periode 1950-1996. 

 Ook gereedschappen van het Hulpwerkplaatspeloton, het GWI-herstelpeloton en Wiel- en Rupsvoer-

tuigenherstelpeloton, o.a. Lasjeep en toolset 

 Verder treft u op diverse plaatsen (foto’s en modellen van) voertuigen of delen daarvan aan; een 

greep hieruit: 

 Schietbuis 105 L44, schietbuis120 L44, kanon 25 pdr, Dodge T214WC-51 (weaponcarrier), DAF 

YP104 een drietal motorrijwielen. Maar ook motoren en versnellingsbakken van de diverse DAF 

voertuigen, Jeeps en Landrover.  

 Van de rupsvoertuigen ziet u o.m. een opengewerkte instructietoren en een aandrijfeenheid van een 

Leopard 1 gevechtstank, de motor en een instructiemodel van het stabiliseringssysteem van de Centu-

rion tank en een motor van een Sherman tank, een model van de torenaandrijving en een aandrijfeen-

heid van een Leopard 1 gevechtstank en diverse motoren. 

 

4. Zaal 4 Geschiedenis Diverse Eenheden 

 Fotomateriaal, documenten en andere historisch belangrijke artikelen van de materieeldienst eenhe-

den, die waren ingedeeld bij legerkorpstroepen, divisietroepen of brigades. 

 Maar er zijn ook vitrines van de thans nog bestaande materieeldiensteenheden, u kunt hier ook zien 

van welke eenheden de traditie wordt voortgezet.  

 Een aantal vitrines is gewijd aan uitzendingen; bijv.: Korea, Libanon, Bosnië-Herzegovina, Irak en 

Afghanistan. 

 In deze zaal ook herinneringen aan en foto’s van opleidingseenheden, voornamelijk van OCTD/STD, 

maar ook KMA en KMS. 

 De  opengewerkte instructievoertuigen DAF YA126 en DAF YP408 geven een goede kijk in de tech-

niek van de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw. 

 Ten slotte foto’s, documenten en andere herinneringen van materieeldiensteenheden, die waren inge-

deeld, zoals DMKL (Directie Materieel KL), het NTC (Nationaal Territoriaal Commando) of het 

NLC (Nationaal Logistiek Commando) 

 In loods V16 staan een aantal nog rijdende voertuigen opgesteld: takelauto’s DAF YB-616, Internati-

onal M41 en Ward la France, toolsets DAF YA328, DAF YA314, GMC en Chevrolet (CMP) C60 

 

SCHENKINGEN 
 

In 2020 hebben 16 gevers in totaal 118 artikelen geschonken ten behoeve van onze collectie. Sommige 

regels in de schenkingslijst omvatten meer dan een artikel. 

AOO De Bont: Rangonderscheidingsteken stafadjudant RVE in 3 uitvoeringen; C-RTT vlag 109 LAD en 

vlag RIMI; M. van Diggele: overjas Afghanistan en adviseursvlag; AOO P. Dinkelman: boekwerk O5-

111B, map 1 en 2 RAVEN, Map Bushmaster wkpl handleiding Thales Australia en map wapenopleiding 
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KKW; R.W. den Dulk: herdenkingsbord 11 Hrstcie; P.A. Ende: TM 20-205, Field Service Pocketbooks 

01; kol bd P.J.A. Jooren: 13 artikelen waaronder boekwerk over de politionele acties, 40 jaar voorwaartse 

herstelsteun in Duitsland, van Korea tot Kosovo en diverse schildjes; H. Klaassen 15 artikelen, waaronder 

video’s en cd’s over oefeningen Estonia, PRTL, Leopard 1V en schildjes; H.J. ten Kleij: 5 boekwerken, 

waaronder 2 uitgaven Militaire Spectator 1941, Ausbildungsvorschrift für die Flakartillerie, De Flugzeug-

Erkennungsdienst Teil 2 en Der Luftbildungsdienst Teil 1; L. Kooij: 5 artikelen PSU; Kol bd A.J. Kuil: 4 

artikelen te weten: schild 1 Logbrig, schild VOORTT, 2x schild VTDO en de voorzittershamer VTDO in 

cassette met de namen van de achtereenvolgende voorzitters; Maj bd K.G. van Langeveld:6 artikelen 

PGU waaronder armlet SFOR laarzen Gvt woestijn resp. tropenuitvoering;  Genmaj bd H.J.M. Noordhui-

zen: 14 artikelen waaronder video’s t.g.v. Co-overdracht Tkwkpl, vaandeluitreiking RTT, Heronthulling 

TD-monument, boekwerken waaronder: 50 jr. matvoorziening KL, 1 (NL) Lk van huurlingen naar 1 

GE/NL Lk, Hier Romeo, we gaan rijden! Convooien Sebrenica en vele andere; dhr. Oost: huls 105 mm 

1943, stolp kogelpunten; Lkol bd A.A. Schoenmakers: 35 artikelen waaronder PSU o.a. mouwemblemen 

van DMKL, LLC, NTC, DPKL en 1 DIV en halsdoek IGK, diverse schildjes waaronder NTC Gouda en 

51 Pabrig, tegels waaronder tegel Het Vliegwiel 1949-1974 en 30 jaar, tegel KMA en troonswisseling 30-

4-1980 Beatrix, presse papier Inspecteur der Veteranen 1944-1994, penning IGK herdenking 50 jaar IGK 

Zwaluwenberg. Boekwerken waaronder Halte Kornwerderzand, Battlfield tour Sporen van de Slag om 

Arnhem en Le Prix de la Victoire; mevrouw L. Veenendaal van de Brug: paukenstokken cadetten-

tamboerkorps Prins Bernhard, vaantje Cadettentamboerkorps Prins Bernhard, gehoorbescherming ”mili-

tair” en lederen bokkentuig cadetten tamboerkorps. 

 

REGISTRATIE 
 
Momenteel hebben we in ADLIB, het museumprogramma waarin alles opgeslagen wordt, tot op dit mo-

ment meer dan 8500 verschillende beelddragers, zoals foto's, dia's, negatieven en digitale foto's. Daar-

naast ook nog zo'n 3000 uniformen en uniformdelen zoals indelingsemblemen, schoenen, halsdoeken, on-

derscheidingen etc. Ook nog zo'n 3000 memorabilia, zoals bijvoorbeeld schildjes, tegeltjes, eigen aan-

maakartikelen die bij uitzendingen zijn/worden gemaakt, sleutelhangers en bekers. In totaal zo'n 19.000 

artikelen. Afgelopen jaar kwamen er onder meer door de coronacrisis en de daarmee gepaarde gaande 

sluiting van alle musea minder artikelen via schenkingen bij.  

We vragen uw aandacht voor het volgende. 

 

Hoe om te gaan met artikelen die van waarde kunnen zijn voor de Historische Collectie Regiment 

Technische Troepen. 

 

Wij zijn ons er van bewust dat er binnen ons bestand van donateurs veel oudere leden zijn die in het bezit 

zijn van bijzondere artikelen zoals emblemen, uniformen, documenten, foto’s, gedigitaliseerde bestanden 

en dergelijke. Om begrijpelijke redenen kan of wil men daar vaak (nog) geen afstand van doen. Soms is 

er wel een vorm van beschrijving wat met dergelijke artikelen moet gebeuren, maar dat geldt zeker niet 

voor iedereen. Daar kunnen meerdere reden voor zijn: uitstellen, geen tijd voor, veel te veel werk, geen 

zorgen voor morgen en wat dies meer zij. 

Maar wat gebeurt er met deze zaken als een donateur kleiner moet gaan wonen of komt te overlijden? In 

de praktijk blijkt dat deze artikelen dan vaak in de prullenbak terechtkomen (de verhuizing of het overlij-

den is een emotionele gebeurtenis waarbij men op korte termijn moet beslissen wat wel of niet bewaard 

moet worden) of in een doos op zolder bij een familielid die de waarde van deze artikelen niet kent. 

Indien u zelf, om welke reden dan ook, niet in staat bent om te beslissen wat wel of niet museaal interes-

sant is, bieden we graag onze expertise aan om u daarbij te helpen. Op de eerste pagina staan alle per-

soonlijke gegevens (namen, telefoonnummers, emailadressen en dergelijke) van onze medewerkers en zij 

kunnen u daarbij verder helpen. Wij, maar zeker ook de mensen die na ons komen, zullen u dankbaar zijn 

dat er een zo compleet mogelijke collectie te zien is. 
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FINANCIËN 

Financiën 2020. 

Baten: 
Begroting Rekening 

 
2019 2020 2020 

Bijdrage MINDEF  €     6.000,00   €     6.000,00   €     7.679,31  

Donaties  €     6.000,00   €     6.000,00   €     4.546,50  

Giften  €        300,00   €        400,00   €        130,97  

Bijdrage MINDEF 2019  €                -     €     3.000,00   €     3.000,00  

Verkoop boekwerken  €        400,00   €        300,00   €          30,00  

Winkelartikelen verkoop  €        550,00   €        500,00   €        745,50  

In depot: Reünie 575 Tdctrwkpl  €                -     €        673,44  

Uit eigen middelen  €     4.750,00   €        800,00   €       -677,77  

Totaal:  €   18.000,00   €   17.000,00   €   16.127,95  

    

            

Lasten: Begroting Rekening 

 
2019 2020 2020 

    
Administratiekosten  €          50,00   €          50,00   €                -    

Bestuurskosten  €     1.500,00   €     1.000,00   €     1.015,30  

Bibliotheek/Boekbinderij  €        450,00   €        400,00   €        726,86  

Bankkosten ING  €        200,00   €        250,00   €        183,74  

Collectie: uitbreiding en onh  €        800,00   €        800,00   €     1.156,85  

Eindejaar attentie medew.  €     1.500,00   €     1.500,00   €     1.400,00  

Winkelartikelen inkoop  €        100,00   €        100,00   €        324,49  

Reiskosten medewerkers  €   13.000,00   €   12.500,00   €     9.664,71  

Representatie Stichting  €        100,00   €        100,00   €     1.656,00  

Diversen  €        300,00   €        300,00   €                -    

Totaal:  €   18.000,00   €   17.000,00   €   16.127,95  
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Begroting 2021. 

 

Baten: Begroting Rekening 

 
2020 2021 2021 

Bijdrage MINDEF  €    6.000,00   €    6.000,00   €             -    

Donaties  €    6.000,00   €    6.000,00   €             -    

Giften  €       400,00   €       300,00   €             -    

Bijdrage MINDEF 2019  €    3.000,00  €           0,00  €             -    

Verkoop boekwerken  €       300,00   €       350,00   €             -    

Winkelartikelen verkoop  €       500,00   €       650,00   €             -    

Uit eigen middelen  €       800,00   €    1.500,00   €             -    

        

Totaal:  €  17.000,00     €   14.800,00   €             -    

    

    

Lasten: 
Begroting Rekening 

 
2020 2021 2021 

Administratiekosten  €         50,00   €         50,00   €             -    

Bestuurskosten  €    1.000,00   €       800,00   €             -    

Bibliotheek/Boekbinderij  €       400,00   €       600,00   €             -    

Bankkosten ING  €       250,00   €       250,00   €             -    

Collectie: uitbreiding en onh  €       800,00   €       900,00   €             -    

Eindejaarsattentie medew.  €    1.500,00   €    1.300,00   €             -    

Winkelartikelen inkoop  €       100,00   €       100,00   €             -    

Reiskosten medewerkers  €  12.500,00   €  10.000,00   €             -    

Representatie Stichting  €       100,00   €       100,00   €             -    

In depot: Reünie 575 

Tdctrwkpl                             €       673,44  €             - 

Diversen  €       300,00   €         26,56   €             -    

        

Totaal:  €  17.000,00   €  14.800,00   €             -    

 

Toelichting op de jaarrekening. 

Dit jaar heeft de Coronapandemie ook haar invloed op de jaarrekening gehad. Daardoor waren er minder kosten 

voor reiskosten van medewerkers en konden 400 mondkapjes worden aangekocht als extra attentie voor alle dona-

teurs. 

Hoewel we door Covid 19 meer aan huis gebonden waren hebben meer dan de helft van de donateurs geen kans 

gezien om hun bijdrage in het boekjaar 2020 over te maken. 

Het bestuur heeft de Reüniecommissie van 575 Tdctrwkpl toestemming gegeven om hun financiën tijdelijk bij onze 

penningmeester onder te brengen. 
 

 

Sinds 2012 is de Stichting Historische Collectie Regiment Technische Troepen door de Belasting-

dienst erkend en daarbij geregistreerd als een  

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI). 
Schenkingen aan onze stichting kunnen u en ons een (belasting)voordeel opleveren. 
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Donateursgegevens. 

 

Ook de SHCRTT is verplicht om zorgvuldig met de gegevens van donateurs en medewerkers om te gaan. 

Zo brengen wij jaarlijks weer de volledigheid van uw gegevens onder uw aandacht om te voorkomen dat 

correspondentie in verkeerde handen valt of niet bij de juiste persoon terecht komt. 

Daarom het verzoek om bij verhuizing of een andere reden die een wijziging van uw gegevens 

noodzakelijk maakt, z.s.m. aan ons door te geven. Dit kan telefonisch, per post, per e-mail of mon-

deling als u het museum bezoekt. 

Met name rangwijzigingen worden niet altijd tijdig doorgegeven, waardoor adresseringen niet juist zijn 

weergegeven. Dat vinden wij slordig en is niet nodig! 

 
Voorrecht van een donateur/begunstiger 

 
1. Eervolle opname in de jaarlijkse lijst van Begunstigers, Donateurs, Vrienden en Vriendinnen van 

het museum van het RTT; zij maken het mogelijk de geschiedenis van het Regiment Technische 

Troepen vast te leggen en ondersteunen het bewaren van tradities en het erfgoed van het RTT; 

2. krijgen het welkomstpakket met o.a. het boek ”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. hebben vrije toegang met hun familie of introducés tot de expositie; 

4. kunnen gratis rondleiding krijgen door een bestuurslid of conservator; 

5. hebben gratis gebruik van de bibliotheek, de archieven van opgeheven onderdelen en het fotoar-

chief ter plaatse; 

6. kunnen boekwerken bestuderen volgens afspraak; 

7. ontvangen kopieën van teksten en afbeeldingen uit de bibliotheek of het fotoarchief conform af-

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

8. kunnen gebruik maken van uniformen (b.v. GT voor een huwelijk of een DT, een gladde of wol-

len stof) voor bijzondere gelegenheden of groepsoptreden; 

9. krijgen periodieke informatie toegezonden; 

10. kunnen een receptie of een vergadering houden in de expositieruimten. (catering op eigen 

kosten); 

11. kunnen een belastingvoordeel verkrijgen als zij periodiek ANBI-donateur worden; 

12. voor bijzondere aangelegenheden zoals commando-overdrachten, dienstverlating, jubilea, beëdi-

gingen enz., kan door of voor een begunstiger/donateur/vriend/vriendin van de SHCRTT namens 

het onderdeel een verzoek worden ingediend om de plechtigheid op te luisteren met een of meer 

”Oldtimers” uit de collectie. (uitvoering/transport d.z.v. het onderdeel na overleg). 

     

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

kelijke gebruikersonderhoud aan de voertuigen uit te kunnen voeren en om de reiskosten 

van de vrijwilligers te betalen als de activiteit niet op een reguliere openingsdag plaats-

vindt. 
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BEGUNSTIGERS, DONATEURS, VRIENDEN EN VRIENDINNEN VAN DE  

STICHTING HISTORISCHE COLLECTIE REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN 

Rang: Titel en voor-
letter(s): 

Naam: Rang: Titel en voor-
letter(s): 

Naam: 

Dhr. D. van Aard Maj td bd H.L.J. Both 

Owi P.D. Albers Dhr. E.L. Bottenheft 

Lkol td bd Ing. G.F. Alofs Kap td bd R. Bouma 

Maj td bd H.G. Alstede Dhr. G.P. Bout 

Kap (res) td bd C.J. Altena Lkol td bd H. Brandt 

Dhr. Luc van Arem Mevr. O.O. van Breukelen-van Oort 

Dhr. A.D.W. Baas Mevr. V.H. van den Broek- van Steijn 

Dhr. B.H.W. Bakker Kol td W.P.J. van Broekhoven 

Maj td B.L.P. Balmakers Kol td P.J. van Broekhoven 

Lkol td bd D. Barendregt Kol td bd M.J.M. van Broekhoven 

Dhr. G. Bathoorn Elnt LTD bd H.A. Brooshooft 

Kap td bd F.J. ter Beek Kpl td bd G.J. Brouwer 

Aoo td bd B.B. Beek Lkol td bd R.B. de Bruijn 

Kap td E.W.R. van den  Belt Aoo td C.J. van Brummen 

Dhr. M. van den Berg Kap td bd M.C. Büchner 

Dhr. A.P.C. Berg Dhr. Nico Buis 

Dhr. R. van den Bergh Dhr. E. Buitenweg 

Dhr. J.H. Berkelaar Aoo td bd G. Bultje 

Aoo td  P.D.G.A. Berkhout Dhr. H.G.A. Bus 

Genm ts bd Ir. A.C.J. Besselink Lkol td A.E.H.M. Castermans 

Dhr. W.G. Besten Genm td bd M.P. Celie 

Dhr. W. Bezemer Maj td bd S. Cooke 

Kpl 1 bd R. de Bie Lkol td bd H.J.P. Corstens 

Dhr. J.J. Blanken Maj td bd L.A. Daalhuijsen 

Dhr. J.G. Blankendaal Kpl 1 td R. Dekker 

Dhr. J. Bloemendaal Kap td R.J.A. Dekkers 

Dhr./LTD L.L. Blok Aoo bd E. Delien 

Kpl  LTD bd C.J.S. Blom Aoo td bd A.J. Diemers 

Kap td bd W.W. Boeije Elnt td bd C. van Dijk 

Dhr. Ing. P. Boekhout Genm ts bd Ir. P.H.T.J.M. Dohmen 

Kap td bd D. de Boer Mevr. M.A. 
Donker van Heel-
Koets 

Lkol td A. Boersma Dhr. G.J. Doornekamp 

Maj td bd M.K. Boersma Dhr. C. Dorreboom 

Dhr. L. Bogers Kap bd H.J.Th. Driessen 

Kap td bd J. Bonfrère Dhr. H.C. van Drunen 

Kol ts bd Ir. P.J. Bons Aoo td bd H.L. van den Eijkhof 

Lkol td G. Boone Dhr. P.F.   Elders 

Sm td A.D.  Boot Dhr. P.A. Ende 

Maj (res) aat bd Ing. J.G.J. Borsboom Mevr. Chr. Engels-Smeets 

Maj td bd J. Bos Dhr./LTD P. van der Ent 

Dhr. J.P. Bosma Aoo td bd J. van Erkelens 

Kap td bd H. Bosman Lkol td bd P.K. Erkelens 
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Rang: Titel en voor-
letter(s): 

Naam: Rang: Titel en voor-
letter(s): 

Naam: 

Aoo td bd J.R. Everts Aoo td bd D. Hofman 

Dhr. H. Evertse Bgen ts bd Ir. H.J. van Hoften 

Kap td bd D.J. van Eykelenborg Dhr. H. Horlings 

Lkol td bd A.H.G. Fonteijn Aoo td bd A.R.J. Horstman 

Lkol td bd L. Frankes Dhr. J. Hottenga 

Maj td bd A.H.G. Gebbink C- 11 Hrstcie Lumbl 

Dhr./LTD P.J.A. Gebuys C- 13 Hrstcie-Ltbrig 

Kol td bd H.J. Geerlings Dhr. W.J. Hubregtse 

Kap (res) td bd E.J. Gelpke Kap td bd C. Huisman 

Dhr. E.M.G. van Gent Dhr. H.A. Isings 

Sm td M.L.H.C. Gerrits  Kap td bd T.C.J. Jacobs 

Aoo td bd H. Gerritsen Kpl 1 bd M.D. Jager 

Kpl td Yannick Gevers Lkol td A.H. Jansen 

Aoo td bd P.B. van Gijn Lkol td J.H. Jansen 

Lkol td J.J.H. Gijzen Maj td bd T.G.M. Janssen 

Sgt td bd H. Goos Sm td M.G.A. Janssen 

Mevr. Van Gorssel Dhr. A.H. de Jong  

Dhr. A.C.J. Goudkuil Kol td bd Ing. P.J.A. 
Jooren MBA EMLog 
MTL 

Lkol td bd Ing. C. de Graaff Wmr cav bd M.P.J.T. Kaelen 

Dhr. W.F. van Grinsven Aoo td bd T.J.C. de Kanter 

Aoo td bd L. Groenendijk Elnt td bd W.J.G. Kap 

Mevr. H. 
Groenwold-van 
Oort 

Kap td bd J. Kerskes 

Aoo td    M. de Groot Kap td bd B.L.J. Ket 

Mevr. M. van Gurp Dhr. A. Klaassen 

Aoo td bd A. de Haan Dhr. J.P. Klaver 

Kap td bd H.K. Haentjens Aoo td bd H.J. ten Kleij 

Sm LTD bd R.P.V.M. ten Hagen Kol td bd H.A. Kleijn 

Lkol td bd Ing. P. van Harmelen Lkol td D.J. Klompsma 

Kap td bd L.A.C. den Hartog Dhr. G.A.H. Klutz 

Kap (res) bd R. Hayes Mevr. W.C. van  Koeveringe-Labots 

Maj td bd A.B.M.M. Heijblom Aoo td bd B.Th. Kok 

Lkol td bd Ing. C.P. Heijstek Dhr. J.C. Kool 

Maj td bd W.H. Hendriks Kpl td bd D. van Kooten 

Lkol td bd G.J. Hendriks Aoo td bd L.  Kooij 

Lkol KMAR bd D.J. Hensing Dhr./LTD J. Koppejan 

Lkol td bd Ing. P.G. den Herder Maj td bd J. de Kort 

Kol td bd M.E. Hermens Lkol td bd J. Korteweg 

Dhr. J.L.E. Hermsen Bgen ts bd Ir. B. Koster 

Lkol td Ing. C.B. Heukers Dhr. J.G. Kraak 

Kol td bd W. Heutink Aoo td Tj. Kramer 

Kap bd F.A.M. van den Heuvel Aoo td bd J. Kranenburg 

Aoo td bd C. van den Heuvel Maj td bd Ing. P. Krist 

Dhr. J.J. Hijwegen Bgen td bd 
Drs. J.T.M. van 
der 

Krogt 

Dhr. F. Hillebrink Kol td bd A.J. Kuil 

Maj td bd Ing. B.Th. Hoedt Dhr. F.E.B. Kuipers 
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Rang: Titel en voor-
letter(s): 

Naam: Rang: Titel en voor-
letter(s): 

Naam: 

Dhr. S.  Kwint Kol ts bd Ir. J. Naber 

Sgt 1 td M.J.P. Lamboo Kpl 1 td bd J.N. Nahon 

Aoo td bd H.R. Lamens Dhr. A.P.G. Neijs 

Lkol td bd J.C.M. Lamerichs Mevr. A.H.J. de Niet 

Dhr. A.C.E. Landman Maj td bd Ing. M.Th.G.M.J. Nieuwenhuys 

Kap (res) bd P.J.M. Landman Lkol td J. Nijdam 

Dhr./LTD G.Th. de Lange Lkol td bd Ing. S.P. Nijenhuis 

Kap td J.T.F. Langenberg Kap td bd H.G.L.M. Nitert 

Maj td bd K.G. van Langeveld Kpl 1 td bd J.M. Nolle 

Aooi td 
H.Ch.F. Baron 
van 

Lawick Genm td bd H.J.M. Noordhuizen 

Kap td bd P.M.  van der Leer Dhr. Drs. E. Noorman 

Kap td R.J. Lelieveld Dhr. R. van den Nouwelant 

Dhr. H.P.M. Lemmen Kol td R.T.G.W. van Oirschot 

Lkol td bd J.F.  Lijbers Dhr. S.H. van Olderen 

Kpl ma bd K.H. van der Linde Kpl bd C.E. van den  Ouweelen 

Aoo td bd W.N.P. van der Linde Dhr. P.A.J. Overtoom 

Dhr. A.J. Lindenbergh AOO td J.M.A. Palmen 

Dhr. P.C. Lissenberg Mevr. J.C.W. van 
Pamelen-Ketting Oli-
vier 

Mw. A. 
Looijen-de 
Munck 

Kpl 1 td bd E. Panhuijzen 

Lkol td J.W.F.M. van Loon Sgt bd J.S. Pauw 

Kap td bd M. Loos Lkol td bd Ing. L. van Pelt 

Lkol td C.M. Luteijn Lkol td bd J.G.J. Pelt 

Kap td bd W.M. Machielse Aoo td bd J.J. Peperkamp 

Sm td T.J.P. Mans Lkol td bd Drs. A. Phielix 

C- 300 MatLogCie Lkol td bd W. Ploeg 

Kap td A. Matser Kap td bd P.H. Pluk 

Kpl 1 td    M. Meekers Dhr. R. Polderman 

Dhr. Dr. J.R van der Meer Elnt td bd H. van de  Poll 

Dhr. O.A. van der Meer Kap td bd J.A.J. Potijk 

Lkol td bd J.P.G. van der Meer Aoo td bd J. Priem 

Kap td bd J.M. Meijer Dhr./LTD J.G. Rabbers 

Maj td H.  Meijer Maj td H. Rademaker 

Dhr. F. Meinema Aoo td bd P.N. van Reenen 

Dhr. Drs. C.J. Menkhorst Dhr. F. de Rek 

Dhr. Ir. H.P.M.G. Menkhorst Kap td bd G. Rens 

Aoo td bd P.J.L. Mentink Elnt bd C.S.A. Rens 

Sgt LTD bd J.Th. van der Meulen Aoo td bd E. van Reyswoud 

Maj td C.G.H.J. Moelands Dhr. I.G.A. Rigter 

Aoo td A.J.M. Mol Aoo td bd H.L.M. Rikken 

Lkol td J. Mol Dhr. M. Ringeling 

Aoo td bd J.A. van der Molen Dhr. C.F.W.A. Roelants 

Dhr. R.F. Mosies Elnt td J.C. Roijter 

Dhr. S.  Mulder Lkol td bd C.J.  Rondhuis 

Dhr. Ing. W.H. Mulder Dhr. C.P.A. Roovers 

Lkol td bd Ing. F.A. Mulders Aoo td bd A.G. Rothoff 
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Rang: Titel en voor-
letter(s): 

Naam: Rang: Titel en voor-
letter(s): 

Naam: 

Dhr. W.A.J.K. Roza Kpl td bd H.W. Tamminga 

Kap td bd J. de Ruiter Kol td bd M.J. Tangeman 

Kap td bd O.R. Rutte Dhr. Ing. A.J. Temmink 

Sm td bd H.E.A.M. Rutten Dhr./LTD J. Teunisse 

Kol ts bd Ir. P.H.H. Scharp Dhr. P.F. van Tintelen 

Kap td bd W.H.J.G. Scheepers Lkol td bd P. van der Togt 

Lkol td bd J.F.M. Scheltinga Kpl 1 td bd Nick Trouwborst 

Dhr./LTD G. Schep Kol td bd Ing. J.Th.L. Tukker 

Maj td bd Ing. R.A.F. Scheper Bgen inf bd M.A. van Ulden 

Dhr. B. van der  Scheur Kol ts bd Ir. H.M.H.G. Vaesen 

Dhr. A.P. Schipper Maj td M.C.M. van Valen 

Lkol td bd A.A. Schoenmakers Lkol td E.J. van de Vegte 

Kap J.C.F. Schollen Dhr. J. van de Velde 

Bgen td   Ir. G.L. Schonewille Dhr. B. Velt 

Lkol td bd P. Schoonenwolf Aoo td bd H.A.B. Venmans 

Dhr. C.H. Schoonhoven Dhr./LTD M.C. Verbeek 

Aoo td bd H.J. Schoumans Kpl 1 td bd M.H.P. Verburgt 

Aoo td bd K. Schouten Aoo td bd J. Verduin 

Elnt td bd F. van der Schrier Kap td bd W.A. Verduyn Lunel 

Sm td bd L.G. Schurink Het bestuur van de Cadetten 
Vereniging "Het Vlieg-
wiel" 

Dhr. Robert Schuss Bestuur VVRTT 
Vereniging Veteranen 
RTT 

Dhr. G.J. Schut Kap (res) td bd W.A. Vervenne 

Kap td bd J.H.M. Selman Dhr. F.J. Visser 

 Stichting SGVEOD Aoo td bd M. Voortman 

Dhr. J.G.W.C. Sijbers Dhr. C. Vos 

Sgt 1 td W. van Sinderen Kap td bd A.A.L. de Vries 

Kap td H.P.J. Sistermans Kap td bd W.J.A. Vroomen 

Maj td J. Sjaarda Lkol td bd N. Walbrecht 

Dhr. H. Slager Lkol (res) td bd C. Warendorff 

Lkol td bd L.J. Slager Kap td bd A. Wechgelaar 

Elnt (res) td bd J. Slagt Dhr. R. van der Wee 

Lkol int bd Drs. J.A.C. Slingerland Dhr. L.A.C. Weerden 

Maj td R.R.A. Smeenk Mevr. A.J.M. van de Weijer-de Visser 

Kol td A.G. Smit  Lkol td bd J.W. Wicherink 

Aoo td bd P.A.G.B.M. Smits Sgt LTD bd J.C. Wiepjes 

Lkol td bd C. de Snoo Maj td bd T. van Wijk 

Dhr. A.P. van Soest Aoo td bd E.J.W. Wijnbergen 

Aoo td bd J.C. van Someren Aoo td bd J.J.G. Wijnsouw 

Lkol td bd P. Spiering Maj td S.J.C.M. Wildenberg 

Aoo td J.M. Spithoven Lkol td bd A.T.J.M. Wildenberg 

Sgt 1 td 
wpnhrst 

E.A. Spruijt Elnt td J.H.J. Willems 

Dhr. A. Stegeman Dhr. Mr. C.J. de Wit 

Maj gn   Stolwerk Dhr. A.J.M. Witkop 

Kpl 1 bd F. Stompedissel Kap td bd W.H. Witte 

Kap td bd C.A. Straver Elnt (res) td bd Drs. J.T.W.H. van Woensel 
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Rang: Titel en voor-
letter(s): 

Naam:  

Kol td bd Ing. A.G.J. Wools Stand per 01 januari 2021. 

Kpl 1 gnk M.R. van der Woude 

 

Kol ts bd Ir. R.E. van Woudenberg 

Dhr. G.L. Woudstra 

Maj td bd Ing. M.C. Zandee 

Kap td bd M.C. van Zanten 

Lkol td bd W. van Zoeren 

Dhr./LTD H.H. Zuur 

Elnt td G.H.J. Zuuring 

Dhr./LTD R. Zuydendorp Namens het bestuur van de SHCRTT, 

Sgt NATRES bd T. van der Zwan De Penningmeester, 

Kap td bd A.W. Zwingelaar Cor van Langeveld 

VETERANENZAKEN, WINKEL EN VERKOPEN 

 
Sinds het terugtreden van Felix Geerling heeft de Vereniging van Veteranen RTT alle veteranenzaken 

overgenomen. Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u bij hen terecht. U kunt de VVRTT bereiken via: 

https://www.regimenttechnischetroepen.com/veteranen-rtt/ 

Winkel: In de omzet winkelartikelen zit helaas geen stijgende lijn. Boekenverkoop uit de bibliotheek 

vindt veel aftrek. 

Concurrentie bij happenings is sterker door winkeltjes van o.a. de VVRTT en de gastheer. 
 

                   

 

De winkel heeft in 2020 enige verandering ondergaan. Zo hebben we een nieuwe vitrinekast geplaatst 

waardoor we meer ruimte hebben voor de verkoop van onze artikelen. Nieuw in de verkoop zijn o.a. de 

legerschaalmodellen van div. voertuigen schaal 1 : 43 van het bekende merk ATLAS. Zo ook nieuw in de 

verkoop een verzameling DVD’S over de 2e WO compl. in een verzamel box, en hebben we enkele boe-

ken toegevoegd. 

 

Voor de kinderen in de leeftijd 2-7 jaar en 7-12 jaar hebben we een Willem Eend speurtocht georgani-

seerd, deze begint in de winkel en u gaat dan door het museum. Aan de hand van een vragenlijst dient 

men de vragen die op de vragenlijst staan vermeld te beantwoorden. Na afloop komt u weer terug in de 

winkel en worden de uitgevoerde vragen gecontroleerd waarna de kinderen een leuke attentie ontvangen. 

Graag verwelkom ik u in ons museum. 

Evert van Gent 
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TD-personeel van de TRIS bezig met onderhoud aan een Otter Mk1 pantserwagen in Suriname. 

 

BIBLIOTHEEK 

 
In het vorige jaarverslag gaf ik aan dat de bibliotheek in kalmer vaarwater terecht was gekomen. Niemand 

kon toen vermoeden dat de werkzaamheden in 2020 vrijwel geheel tot stilstand zouden komen. 

 

Het aanbod van technische documentatie van historische uitrustingsstukken daalde mede daardoor tot 

vrijwel nihil. De groei van de collectie boekwerken werd daarmee vertraagd. 

Het aantal titels in de collectie blijft dus stabiel en bedraagt circa 27.500 stuks. 

 

Veel materieel van de Koninklijke Landmacht wordt in de komende jaren vervangen. 

Beschikt U over oude of vervallen documentatie, dan een dringend verzoek die boeken over te dragen aan  

onze bibliotheek. 
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C-131 Tdhrstcie, majoor J. Ket is op 30 april 1968 Koninklijk onderscheiden. Daarna het defilé. Foto’s 

ter beschikking gesteld door B.J. Ket. 

 

Adreslijst bestuur, medewerkers SHCRTT 
 

Bergen, F. van Zeisterspoor  19 3769 AP Soesterberg 06-51259950 

Berkhout, P.D.G.A. Zeisterspoor 8 3769 AP Soesterberg  033-4662021 

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

Bloemendaal, J Scheldelaan 10 2105 XG Heemstede  023-5291324 

Büchner, M.C. Zeisterspoor 8 3769 AP Soesterberg 033-4662021 

Dorreboom C Zeisterspoor 8 3769 AP Soesterberg 033-4662021 

Eijkhof, H.L. van den Ronsseweg 401 2803 ZE Gouda 0182-531194 

Erkelens, J. van Bergstraat 51 c 3811 NG Amersfoort 06-57588232 

Gent, E.M.G. van De Akkeren 44 3762 AT Soest 035-6027048 

Graaff, Ing. C. de Oosteinde 80 6901 KE Zevenaar  0316-333384 

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

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

Hofman, D. Zeisterspoor 8 3769 AP Soesterberg 033-4662233 

Klompsma, D.J. Zeisterspoor 1 3769 AP Soesterberg 06-23276605 

Kooij. L. Spinnersdonk 308 7326 HD Apeldoorn 055-5337762 

Kuipers, F.E.B. De Marke 29 7933 RA Pesse  06-53235575 

Langeveld, K.G. van Kremersweg 3  7468 SB  Enter 06-83297762 

Meer, J.P.G. van der Zeisterspoor 8 3769 AP Soesterberg 033-4662505 

Mentink, P.J.L. Zeisterspoor 8 3769 AP Soesterberg 033-4662021 

Nieuwenhuys, M.T.G.M.J. Paduaweg 9 b 3734 GG Den Dolder 030-2283015 

Neijs, A.P.G. Zeisterspoor 8 3769 AP Soesterberg 033-4662233 

Schoenmakers, A.A. Zeisterspoor 8 3769 AP Soesterberg 033-4662233 

Schoonhoven, C.H. Shawzijde 177 2725 PW Zoetermeer 06-10685579 

Slager, L.J. De Wetering 2 3931 RG Woudenberg 033-2862380 

Someren, J.C. van Kamperveste 29 3432 BP Nieuwegein 030-6048292 

Velt, B.H. Houtdraaiersstraat 28 1825 AM Alkmaar 06-53443090 

Wechgelaar, A Zeisterspoor 8 3769 AP Soesterberg  
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Kijkje in de geweer- en geschut reparatiewerkplaats van LTD 83 te Bandoeng omstreeks 1948. 

 

 

 

 

WIST U DAT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

door een ”Overeenkomst Periodieke gift in geld” met de SHCRTT aan te gaan, de 

belastingdienst in veel gevallen meebetaalt aan uw donatie? 

De penningmeester kan u hierover meer vertellen en kan indien u dit wenst het 

formulier ”Overeenkomst Periodieke gift in geld” opsturen, waarna u dit inge-

vuld, gratis kunt terugsturen naar de stichting. Vervolgens geeft de stichting het 

transactienummer en stuurt het formulier terug, dat u moet bewaren als bewijs, 

als de belastingdienst hierom vraagt. 

Meer informatie bij de penningmeester: 

K.G. van Langeveld 

GSM nr.: 06-83297762 
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RONDLEIDING voor de kinderen 
 

 

 Sinds enige tijd is er in onze collectie een speurtocht gemaakt voor de jongere kin-

deren die op bezoek komen. De kinderen kunnen dan op zoek gaan naar ”Willem” de 

eend die her en der in het museum is verborgen. Op de grond is een hulpmiddel, (van 

een grote ”Willem” de eend) zichtbaar die enigszins verwijst naar de verborgen ”Wil-

lem”. Dat maakt het zoeken wat makkelijker. 

 Daarbij zijn voor de grotere kinderen (8 – 12 jaar) vragen vermeld die zij zelf kunnen 

opzoeken en beantwoorden. Voor de kleintjes (4-8 jaar) is de opdracht om de kleur van 

het nummerplaatje bij ”Willem” aan te kruisen, zodat ieder iets heeft op te zoeken. 

 De speurtocht begint in de winkel en het formulier met een pen wordt graag uitgereikt 

om door het museum op zoek te gaan. 

 

 

 

 

Groot (4e / 5e  echelons) onderhoud aan diverse wielvoertuigen in de hal van de MCW, locatie Utrecht 

(voormalig 575 TD Centrale werkplaats).  
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