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De in dit blad opgenomen artikelen zijn volledig voor 
rekening van de auteurs. De artikelen weerspiegelen 
daarmee niet per definitie de visie van de KLu - leiding. 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen te weigeren redigeren of in te korten. Aan 
de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden 
ontleend. Overname van artikelen is toegestaan mits de 
bron wordt vermeld.
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KLuPActief verschijnt viermaal per jaar en is in principe bedoeld voor alle postactieven 
van de Koninklijke Luchtmacht, dat wil zeggen militairen en burgers die de actieve 
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partners die te kennen hebben gegeven KluPActief te willen blijven ontvangen. 
KLuPActief geeft informatie over de voortgang van het postactievenbeleid van de 
Koninklijke Luchtmacht en wetenswaardigheden voor, over, van en door postactieven 
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Symbolisch afscheid van KluPActief.

Foto achterpagina:
ie coverfoto KluPActief in kleur juni 2002.



Al/ in one family

In Memoriam

1. Mulder, Van Haeftenpark 49, Apeldoorn, geb. 6-3-1949

M.C. Hoekzema, Gen. Spoorlaan 557A, Rijswijk, geb. 5-11-1918

P. Linde, Enschede, geb. 20-10-1925De posten 135,

G. Koning, Mimosastraat 29, geb. 7-5-1916Den Haag,

L.J. Roos, 8925 GK Leeuwarden, geb. 1-4-1936Ringiastins 11,

Th, J. Löwenthal, Markststraati4, geb. 22-3-1926Ulrum,

H.J. Vermeulen, Voorschoten, geb. 12-1-1916Veurseweg 173,

geb. 21-12-1929Willem Alexanderhof 341, Uden,A.G. Couvreur,

C.J.A.M. Goudriaan, Juweellaan 280, geb. 9-12-1933Zoetermeer,

geb. 4-1-1941A. Gargosky, Hoogerheide,De Anjers,

Jan Muschlaan 254, geb. 18-4-1919J.H. Knoop, Den Haag,

Ter Apel, geb. 14-1-1929M. Schets, Veenweg28,

“And when the last great scorer comes 
to write againstyour name
He’11 ask not
Ifyou won or lost
but HOW you played the game”

Beek van, A.J.P. 
Westerhuis, S'< 
Wild de, LM. 
Sjaard'a, T. 
Even, J.F. 
Sierks, H. 
Kandou, J.E.L. 
Rosier, C.
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All in one family

Niets is blijvend...

Ten slotte

KLuPActief 4

Ko Norg
Redacteur KLuPActief

duidelijk, maar denk daarbij aan: "Verenigingsnieuws, In 
Memoriam, Zorg en Welzijn, Varia, GeVo bijdrage, Nuttige 
Adressen” met daarnaast diverse artikelen met interessante 
onderwerpen die hopelijk door u worden aangeleverd. Het zal 
u echter duidelijk zijn dat een internetformat zich niet leent 
voor zoveel pagina’s zoals tot nu toe gebruikelijk was in de 
‘papieren’ KLuPActief.
Het samenstellen van deze KLuPActief Nieuwsbrief zal worden 
gedaan door Bureau Postactieven (lees Sharita en Kap. (Dré) 
van Hugten). Dit houdt in dat mijn functie als redacteur met 
ingang van 1 juli a.s. op houdt te bestaan. U wordt daarom 
verzocht om alle kopij voor het blad vanaf heden te sturen 
naar: postactieven.clsk@mindef.nl

r• - ?7

In oktober 2010 presenteerde het kabinet 
het Regeerakkoord waarin de bezuinigingen 
voor de regeerperiode (2010-2014) zijn 
opgenomen. Ook de bezuinigingen op 
Defensie werden hierin aangekondigd. Het 
uitvoeren van de bezuinigingsmaatregelen 
leidt tot een zeer omvangrijke reorganisatie. 
Deze raakt bijna alle onderdelen en 
personeelsleden van Defensie.

In dit kader is er ook onderzoek gedaan op gebied van bladen, 
gedrukte communicatiepublicaties, boekwerken, formulieren 
en abonnementen. De conclusie van het onderzoek luidt dat, 
zo vindt men, in de huidige situatie sprake is van een kostbare 
verzameling van veelal gedrukte (communicatie) middelen, 
die zich in de loop der jaren steeds meer heeft uitgebreid. 
Bovendien werd geconcludeerd dat er op dit moment weinig 
gebruik wordt gemaakt van nieuwe en goedkopere middelen 
op mediagebied zoals social media. De wijze waarop mensen 
informatie tot zich nemen, verandert razendsnel als gevolg 
van nieuwe technologieën. Er is dus behoefte aan een 
eigentijdse uitstraling, zo vindt men. Of de doorsnee lezer 
van KLuPActief deze laatste mening ook deelt valt echter te 
betwijfelen, maar dit terzijde.
Hoe het ook zij, tijdens deze studie is dus kritisch gekeken 
naar de diverse defensiebladen. Voor de Koninklijke 
Luchtmacht heeft dit tot gevolg gehad dat per 1 januari 
jl. onder meer het blad Veilig Vliegen, de GevoWing en 
de onderdeelsbladen in huidige vorm zijn verdwenen. 
De Vliegende Hollander blijft nog in de ‘papieren versie’ 
bestaan tot 1 januari 2013, en wordt naar actiefdienende en 
postactieven op het huisadres verzonden.
Voor ‘ons lijfblad’ KLuPactief geldt dat het nummer wat u 
nu in uw handen hebt de laatste ‘papieren’ editie zal zijn, 
aangezien er geen budget meer beschikbaar is gesteld om 
het blad in haar huidige vorm voort te laten bestaan. Het 
is begrijpelijk dat, als zelfs het blad Veilig Vliegen en de 
Vliegende Hollander het veld moeten ruimen, het niet 
van realisme getuigt om te denken dat het blad KLuPActief 
ongemoeid zal worden gelaten.
De vraag is wat er nu verder gaat gebeuren. Het zal u zijn 
opgevallen dat KLuPActief later dan gewoonlijk bij u op 
de mat is gevallen. De reden hiervan is dat ik u graag wilde 
vertellen of er nog een vervolg is, zo ja, welke.
Wel, inmiddels wordt gewerkt aan een format om elk 
kwartaal, te beginnen in de maand juni, een ‘KLuPActief 
Nieuwsbrief' op het internet te plaatsen. Ook wordt de 
mogelijkheid bezien om de Nieuwsbrief als pdf. format op 
termijn naar alle postactieven te sturen (voorwaarde is dan 
wel dat Bureau Postactieven beschikt over alle e-mailadressen 
en de onvermijdelijke wijzigingen). Voor degene onder u die 
geen internet hebben wordt gezocht naar een oplossing. 
Welke vaste rubrieken in de Nieuwsbrief worden opgenomen 
is op het moment dat ik dit schrijf nog niet helemaal

- ? Z/ ji Ik dank Willem Aben die 
’n 2001 bet initiatief heeft 
genomen om het blad elk 

Z ■ ^wartaal bij u op de mat te 
1| laten vallen. Het was in het 

prille begin echt pionierswerk.
|kx Om u hiervan een voorbeeld 

te geven: elk blad werd door
I Willem en zijn vrouw Dineke 

‘met de hand’voorzien van 
____ ____________ 2 adresstickers, waarna de bladen 

| in kartonnen dozen met eigen 
auto in een paar ritten naar 

zoncF^k a™oorwerden gebracht voor verzending. In januari 
iL ui-1 j*let redacteurschap van Willem overgenomen, 
n hpk? 1J dat ik dit werk sinds januari 2005 tot nu toe voor 
prntP unnen en rno8en doen. Ik dank ook de inmiddels 
tn dl re.Van ^Pil^brijvers, zonder wie het maken van 
onmnJgp ^ vee,ziidlg blad dooreen éénmansredactie 
oncn.rp6 l)kZu0U Zi’n §eweest- U kunt uw kopij nog steeds 
de wpr»n’ e5hter naar het bovenstaande e-mailadres en in 
woeden P 'de beschikbare ‘mimte’ wat minder zal 

Het ga u allen goed!

mailto:postactieven.clsk@mindef.nl
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Tekst: KarelWennekendonk

De tweede wet 
van Sallee

Ergens tussen Rheine en Buckeburg kreeg ik na de tweede 
koerswijziging argwaan. Op mijn vraag, "waar zitten wij

precies"? kwam het antwoord: “hier ergens”, en mijn 
vermoeden dat de navigator bezig was met het uitvoeren van 
de eerder genoemde wet, namelijk de omweg, bleek uit te 
komen. Gelukkig schoof er een spoorweg en bijbehorend 
stationnetje onder ons door en na het ontcijferen van de 
naam, geschreven in Gotische letters, konden we onze plaats 
bepalen waarna we koers zetten naar Buckeburg.
Het werd wel een spannend vervolg van de vlucht, want de 
benzinemeter stond al een paar minuten op nul en bij het 
bijtanken gingen er meer liters in de tank als de inhoud groot 
was, onze redding.
Wat de eerste wet inhield? Wel, daar ben ik nooit achter 
gekomen. Wel is het zo, dat de tweede wet heel lang in de 
crewroom van 298 Squadron heeft gehangen.
De oefening was overigens erg saai. We brachten de meeste 
tijd door met het rondvliegen van 'de beste kok’ of soldaat. Af 
en toe moesten we een ‘stafneus’ afzetten op het slagveld. De 
generaals van de Landmacht hadden in die tijd weinig fiducie 
in ons en zagen ons als een soort van noodzakelijk kwaad. 
Wat dat betreft is het nu allemaal beter geregeld.

Er was eens een tijd dat de GPLV squadrons mede werden 
bevolkt door cohorten van Legerluchtwaarnemers. Dit 
waren dienstplichtige vaandrigs of luitenanten die na 
een korte opleiding hun diensttijd uit zaten bij 298- 299 
of sooSquadron. Het was hun taak om de ‘piloteurs’ bij 
te staan met navigatie, observatie bij verkenningen en 
vuurleiding. Ze hadden als bijnaam ‘de groene garde’. Uit 
deze broederschappen werd een nieuw inzicht geboren met 
betrekking tot navigatieopdrachten en de bron van de 2e wet 
van Sallee. Deze wet kwam tot stand gebaseerd op de theorie 
van Einstein: "in het heelal is niets recht, het licht niet en 
planeetbanen niet.” De kortste afstand/route tussen twee 
punten is dus de omweg.
We schrijven 9 september 1964, de opdracht was om met een 
Hiller naar het Weser gebied te gaan om mee te doen met een 
grote legeroefening die daar in die contreien werd gehouden. 
De Hiller was nu niet echt een snelle en ideale reismachine, 
want het toestel had een kruissnelheid van ongeveer 50 kts 
en een vliegduur van ongeveer twee uur. Dit betekende dat er 
van het ene vliegveld naar het andere vliegveld moest worden 
gehuppeld om de brandstofvoorraad iedere keer weer aan te 
vullen. De kist met het registratienummer 0-30 die wij mee 
hadden, had ook een stevige creep-down op de collective 
stick. Tijdens het vliegen moest namelijk de collective 
omhoog gehouden worden, zoiets als elke keer de broek 
optrekken. Dit betekende tijdens een lange vlucht een aanslag 
op je armspieren. Een creep-up was beter geweest, dan kon je 
door er met halve bil op te zitten de stick op de plaats houden. 
Met ouderwets helivliegen waren handen en voeten nodig om 
een en ander netjes in balans te houden, dus was er weinig 
tijd om scherp te navigeren; deze schone taak was gelegen in 
de handen van de naast je zittende navigateur.

5 KLuPActief



Vertrek naar Indie in

derbaarlijk
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All in one family

Mijn familie viel een andere eer te beurt. Rondom de 
Indische jeugdjaren van mijn vader werd een boek gemaakt, 
samengesteld uit foto’s, brief- en dagboekfragmenten en 
voorzien van aantekeningen van de schrijfster/onderzoekster. 
Lang vervlogen jaren worden ineens opengelegd voor jongere 
generaties, aan mij en aan mijn kinderen.
“Wow," riep mijn dochter, "na een bladzij weet ik al meer over 
opa dan hij me ooit zelf verteld heeft!” "Dit boek is dan ook 
voor jou bestemd," was mijn antwoord.

r

Mensen komen tot een einde. Foto’s blijven over en -als 
we die nog schrijven- brieven. En verhalen die we, als de 
sfeer ernaar is, met elkaar ophalen en aan de jongere garde 
doorvertellen. Soms kun je in iemands huiskamer, langs 
een kastje lopend, in een oogopslag zien waar die persoon 
vandaan komt. Vergeelde portretten, trouwfoto’s, kleding 
uit een andere tijd, uniformen. Bijzonder is dat, hoe je van 
veel mensen kunt zeggen dat ze zorgvuldig omgaan met 
het verleden. Hoe ze voorouders eren en het verhaal van de 
familie een warm hart toedragen. En met enige trots op oude 
schouders staan.

! '5-

_ De kunst van het 
bewaren

De reis naar Indië zagen we in beeld gebracht, hoe de 
overgrootouders van mijn dochter zwaaiend aan de reling 
staan in 1931, toen de boot vertrok. Aan de borreltafel jaren 
later vertelde mijn oma dat ze dacht wekenlang zeeziek te zijn, 
maar het bleek mijn vader te zijn, die zich in haar buik reeds 
roerde.
Tropenhuizen in Batavia en Bandoeng werden door mijn opa 
op plattegronden weergegeven, van commentaar voorzien en 
in brieven naar het thuisfront in Rotterdam gestuurd. Dankzij 
het feit dat de familieleden eikaars brieven koesterden, 
kunnen we ons er een voorstelling van maken hoe zij toen 
leefden, in de weelde van een stukje Nederland in de Oost, 
voorde oorlog.
Andere hoofdstukken reconstrueren de oorlogsjaren, het 
uiteenvallen van het gezin, de Jappenkampen, armoede, npr scJ10uc^ers waarop ik sta en de komende generaties 

goed zullen staan, zijn duidelijk in beeld gebracht.

honger, ziekte. Ten slotte zien we het gezin won 
herenigd in Bangkok, 1946.

Dingen komen tot een einde. Zo ook de bladen bij Defensie, de vertrouwde 
plof van een tijdschrift op de mat onder de voordeur. Het bladeren door 
bladzijden met nieuwe informatie, op zoek naar bekende gezichten en namen: 
de KluPActief. Een bijzonder feit is het wel dat we, als we dit laatste nummer 
bewaren, een tastbare herinnering in de kast hebben liggen, van iets wat dan 
inmiddels geschiedenis is. Tastbaar, een houvast. Een souvenir aan voorbije------------- o
tijden. Het kan weemoedig stemmen voor hen die zich zo hebben ingezet voor 
het doen verschijnen en vullen van de afleveringen, door de jaren heen. Dat 
moet gezegd worden.
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AH in one family

Hun stemming, hun geluk en ongeluk, hun karakters en 
gelaatstrekken. Ze zijn tot leven gekomen en ik trek lijnen 
tussen hen en ons, tussen wat zij meemaakten en hoe ik ben 
geworden.

Ik pleit voor de kunst van het bewaren. Als we niet bewaren 
en verzuimen om voorbije jaren in te vullen en uit te beelden, 

En ik hoor het volgende 
hierin door klinken: laten 
we niet uitvlakken wat wij 
vandaag meemaken en al 
te gewoon vinden. Laten 
we bewaren, opschrijven, 
vastleggen en doorvertellen, 
in welke vorm dan ook. Ik 
weet het zeker: het heeft 
allemaal iets te betekenen. 
(Copyright foto’s: erven 
F. Springer)

Jan Tom Schneider, 
Hoofd Geestelijke Verzorging 
Koninklijke luchtmacht.

De titel van het boek: 
‘Vindplaatsen’, schrijver L. Dolk 
De Indische jaren van F.Springer 
1932-1946
Uitgeverij Querido.

k
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glipt de tijd van vroeger door onze vingers. Vroeger lijkt 
dan niks meer in te houden en de mensen van lang geleden 
lijken niks meer voor te stellen. Dankzij het voor onze familie 
zo unieke boek begon ik de mensen van tempo doeloe te 
begrijpen, te bewonderen en te respecteren. Zij immers 
wisten op waarde te schatten wat ze meemaakten.
Ze bewaarden dit voor het nageslacht. Ik gun iedere familie 

. zo een boek.

■



De smokkelkist
Tekst: Martin Babeuowsky
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Zijn vliegers altijd keurige mensen? Meestal wel, maar niet 
altijd....!
Volkel in de winter van 1952, meteen tactische luchtmacht 
in opbouw. Tussen de bedrijven door vloog ik veel Harvard, 
en met mijn maatje Nol van de Mortel, nu en dan ook 
Beechcraft."Ach” zei Nol, "Een Beechcraft is net een Harvard 
met twee motoren, alleen wat springerig soms in de landing, 
maardatzijn we allemaal wel eens op zijn tijd." Er was een 
vlucht gepland voor onze USAF majoor van de MAAG (Military 
Assistance and Advisory Group) naar Fürstenfeldbrück bij 
München, een toen nog Amerikaanse vliegbasis, waar hij 
een nieuwe collega zou ophalen. Dus vertrokken de majoor 
en ik op dinsdagmorgen met de bedoeling om dezelfde dag 
nog terug te zijn. De weersverwachting was vrij somber, 
met sneeuw vanaf de Rijn tot de Alpen. Bij de grens zaten 
we er al in en de sneeuw werd steeds dikker. We maakten 
een radarlanding op een baan die vrijwel niet meer te 
zien was. We boften, dat we nog konden landen. Tijdens 
het taxiën hoorden we dat het veld "black"was en er geen 
vliegactiviteiten meer plaatsvonden, Dus geen terugvlucht 
die dag en daar had ik totaal niet op gerekend. Ik had niets bij 
me, geen warme kleding en het was koud, geen toiletspullen 
en geen geld. Dat geeft een armoedig gevoel. Zoiets doe je

maar één keer. Sindsdien was ik beter voorbereid. Ik leende 
van de majoor een jack en wat geld voor wat inkopen en 
warme kleding, hij zorgde voor een gast PX- card zodat ik 
het een en ander kon kopen. Uiteraard waren sigaretten en 
whisky belangrijk voor het thuisfront. Zes sloffen, twee voor 
mij en vier voor twee maten op Volkel, en een fles Jack Daniels 
voor mij. Alles verpakt in een stevige grauwpapieren PX-zak. 
Het bleef sneeuwen en ook de volgende dag konden we niet 
weg. Op de basis trof ik een bekende luitenant van Volkel die 
hier voor een cursus was.

Het bleef sneeuwen en ook de derde dag konden we niet weg 
en huisde ik meer in de mess dan op mijn kamer. Ik vertelde 
de luitenant op zijn vraag wat we hier kwamen doen en dat 
we zo snel mogelijk terugwilden met onze gast, een nieuwe 
majoor van de MAAG. Zijn ogen begonnen te glimmen, 
"Tjeetje" zei hij. "Zou je me een plezier willen doen?”" Dat 
hangt er maar van af,” zei ik, "Het zit zo" begon hij, “Ik ga over 
drie weken trouwen en nu hebben mijn schoonouders een 
geweldig huwelijkscadeau gegeven, n.1. een volledig 12-delig 
servies. Omdat ik toch naar Duitsland moest dacht ik, ik koop 
het hier, want het is hier veel goedkoper dan in Holland. Het 
is een heel duur merk, een Meissner servies, zou je het met je



All in one family

Nadat de inzittenden bij hun bagage stonden verdween de 
wetshandhaver door het deurtje en inspecteerde het toestel 
op achtergebleven contrabande. Dat gaf mij de gelegenheid 
om nog even orde op zaken te stellen en te zeggen dat ik het 
woord zou doen, de man sprak immers geen Engels en we 
konden dus nog converseren. Met een verongelijkt gezicht 
kwam de ambtenaar weer naar buiten. Er was helaas geen 
contrabande. 'Van wie is die kist' sprak hij, zonder naar de 
andere bagage te kijken. Ik wees op de Amerikaan en knikte 
van ja’. De tijdelijke eigenaar knikte braaf mee. “Wat zit er

Maar daar stond hij voor zijn kasteel. Handen in de zij, groot, 
dik en duidelijk de handhaver van de wet op invoerrechten 
en accijnzen. De man had echter een geweldig goede 
eigenschap: Hij sprak geen woord Engels! Hij gebaarde 
dat alle bagage uit het toestel moest. Ieder moest bij zijn 
persoonlijke spullen staan. Voor mij lag alleen een zakje met 
toiletspullen, maar de belangrijke zak had ik op mijn rug en 
als enige Hollander die Engels sprak liep ik steeds zo dat hij 
mij alleen van voren zag. Iedereen had zijn zaken voor zich 
uitgesteld, alleen de kist was door de drie Amerikanen uit het 
toestel gehaald, en midden in de kring geplaatst ik had maar 
één beschikbare hand en gaf dus in het Engels aanwijzingen 
om te voorkomen dat ie te hard zou worden neergezet.

III > • 
II

ijs! Daar was gelukkig wat tegen te doen. Even later schrokken 
we beiden ontzettend van luide klappen tegen de romp, juist 
waar wij vliegers zaten. Nooit eerder meegemaakt. Het waren 
grote stukken ijs afkomstig van de propellers. Daar was niets 
tegen te doen. We haalden met moeite voldoende snelheid 
en klimmen was eveneens uiterst traag. Een blik op de vleugel 
gaf aan beide zijden een glimmend laagje ijs op de voorrand 
aan. Nog niet dik, maar het groeide gestaag, en we wachtten 
met spanning op passage door het warm front. Dat kwam 
gelukkig sneller dan we hoopten, duidelijk te merken aan 
het verdwijnen van het ijs. Een uur later hadden we contact 
met de vertrouwde stem van de Volkel verkeersleider. Na 
wederom een instrumentlanding in pissig weer kregen we 
op de startbaan opdracht om via de douane te gaan. Het zal 
toch niet..bij dit rotweer op zaterdagmiddag...de man zou gek 
zijn...of is het die jonge kerel...

‘1
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mee willen nemen naar Volkel?” Omdat mijn verloofde en ik 
een week daarvoor ook een Duits servies hadden gekocht, was 
ik goed op de hoogte van de prijzen.
Ik vroeg naar de verpakking, het gewicht en de afmetingen. 
Het was zwaar en groot, met stro verpakt in een kist, 
afgesloten met staalband, precieze gegevens kreeg ik niet. 
Ik zei dat ik niet kon bepalen of de kist mee kon maar dat de 
eerste vlieger, de Amerikaanse majoor, dat kon bepalen. Hij 
keek me met hondstrouwe ogen aan en smeekte bijna "In 
hemels naam, help me, doe je best. Ik zou niet weten hoe ik 
het anders moest aanpakken om de kist in Holland te krijgen, 
alsjeblieft, doe je best. Als ik met die kist per trein ga, staat 
de douane namelijk al in Keulen in de trein naar Venlo, de 
invoerrechten zijn immers hartstikke hoog voor dit soort 
serviesgoed”
Ik zei: "Wat had je gedacht van de douane op Volkel? Je 
weet toch dat die ook inkomende vliegtuigen controleren?" 
Hij bleef maar aanhouden en uiteindelijk beloofde ik een 
goed woordje voor hem te doen. Die avond sprak ik mijn 
Amerikaanse majoor en bij een paar drankjes (van zijn geld!) 
in de mess en een zielig verhaal overeen ‘Volkelse’ collega die 
ik graag wilde helpen zei hij zonder de kist te hebben gezien: 
"Nou vooruit dan maar, als die kist maar niet te zwaar is, we 
krijgen nog veel meer aan boord, o.a. een Amerikaanse burger 
die naar de ambassade moet en wat huisraad en zo.” 
Pas zaterdag konden we eindelijk vertrekken. Het sneeuwen 
had opgehouden en we verwachtten halverwege door een 
warmtefront te vliegen dat een voorlopig eind aan de winterse 
omstandigheden zou maken. De avond tevoren maakte ik 
kennis met onze nieuwe Amerikaan. Een aardige vent die ik, 
ook weer na een paar drankjes, de laatste van het geleende 
geld, meedeelde dat hij tijdens de reis tot aan Volkel eigenaar 
was van een kist met een servies, zeg maar huisraad. Mochten 
ze moeilijk doen op Volkel, knik dan 'nee' als ik nee knik 
en het zelfde bij ‘ja’. Hij begreep het allemaal. Bovendien 
welke Douaneman zou er op zaterdagmiddag in de regen.... 
natuurlijk niet.... kist, whisky en sigaretten zouden zonder 
kleerscheuren en heelhuids bij hun eigenaren blijven. De 
twee heren hadden nogal veel bagage, ik telde verschillende 
koffers, dozen met boeken, zelfs een fiets. De luitenant met 
kist was nergens te zien, terwijl dat toch was afgesproken. De 
slimmerd had echter met de kist bij de Beechcraft gebracht 
en de monteur die al bij het toestel stond gevraagd de kist 
vast aan boord te zetten. Met veel moeite en met hulp van 
nog een derde man werd de kist in de cabine gehesen. Daar 
stond ie dan, groot en alles overtreffend midden voor de deur. 
Met veel moeite laadden we de verdere bagage over de kist 
in, waarna de twee passagiers al kruipend naast en over het 
gevaarte heen een plaats probeerden te bemachtigen. Ik had 
er de pest in dat de luitenant er niet was, en we nog steeds 
niet wisten hoe zwaar ’t kreng was. Ze hadden hem gelukkig 
niet helemaal naar achteren geschoven, maar hij stond 
ongeveer op de goede plaats t.o.v. het zwaartepunt. De vlieger 
en ik waren het spuugzat. We zaten nu al vier dagen vast, 
officiersmess en PX hingen ons de keel uit. We wilden weg 
en daar had de luitenant geluk bij. Veel zin in controle had de 
vlieger niet en even later startten we de motoren. We hadden 
bijna de hele startbaan nodig en kwamen akelig langzaam 
omhoog, zaten gelijk in de wolken voor wederom een lange 
IFR vlucht. Na 10 minuten liep de inlaatdrukvan beide 
motoren terug, die hadden we juist hard nodig: Carburator
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in?” zei de man en hij raakte de kist licht met zijn schoen 
aan. Ik liet de Amerikaan wat terugbrabbelen en vertaalde: 
" Wat keukenspullen en wat borden.” Het was inmiddels 
gaan regenen en de dure zak op mijn rug werd nat. De man 
trachtte met één hand de kist aan een kant op te lichten. 
"Keuken spullen hè', sprak hij, draaide zich om, liep naar 
binnen en kwam even later terug met een koevoet en een 
klauwhamer. " Knep, knep’, hard klonk het springen van 
de twee staalbanden, waarna met de klauwhamer de paar 
spijkers geen weerstand meer boden. Even later lag het deksel 
op de grond. In al zijn schoonheid, mooi in het stro, lagen 
daar de schitterende borden, schalen en juskommen. De 
man boog voorover, nam een bord en bekeek de onderkant. 
' Meissner hè, keukenspullen hè, en een paaar borden hè.
Nou dat wordt dan een duurzakie voor die meneer.' Ik wil het 
maken, dat kost drie gulden per stuk dus voor alle delen, ook 
die grote schalen en deksels.” Gelijk zette hij de borden op de 
grond en wilde met de rest beginnen.' We gaan even tellen 
en dat duurt wel een tijdje.' Het begon harder te regenen en 
de zak kreeg tekenen van vermoeidheid even als mijn linker 
hand. Ik vroeg me af hoe ik ongezien die fles zou opvangen 
als die door de bodem zou zakken. "Meneer”, zei ik, weet U 
wel wie die majoor is', en ik wees op de Amerikaan, "Hij is 
een nieuw lid van de MAAG hier" en legde uitgebreid uit wat 
dat betekende en dat het een internationale overeenkomst 
tussen de Amerikaanse en de Nederlandse regering is en 
dat U een grote fout maakt om hem ook maar iets te laten

betalen”. Ik knikte en beide majoors knikten mee. "En U weet 
toch wel dat er een NAVO-overeenkomst is voor militairen die 
in het buitenland geplaatst zijn, vrijdom van invoerrechten 
hebben voor hun eigendommen en huisraad.” Maar de 
man liet zich niet zo maar vermurwen. "Dit is lachwekkend, 
een gezin met een gloednieuw uitgebreid servies, dit kan 
werkelijk niet”. "Wel”, zei ik, "De majoor heeft een groot 
gezin, vijf kinderen en heeft alle rechten...” "Waar staat dat 
die man hier komt wonen,” Ik vroeg de majoor om zijn 
papieren en om ze bij mij te brengen. Ik had nu een handvol 
papieren, maar kon met een hand niet de goede er uit halen, 
maar zag gelukkig een zeer officieel papier met een adelaar 
in het briefhoofd. En vertaalde uit het bewijs - dat drager 
dezes lid was van het Football Team van een Amerikaans 
Universiteit, -: "de Regering van de Verenigde Staten, en de 
Bevelhebber van de USAF, op verzoek van de Nederlandse 
Regering, hebben goedgekeurd en verstaan dat Majoor bla, 
bla, bla met ingangvan i maart 1952 als lid van de MAAG 
Nederland wordt geplaatst op de Vliegbasis Volkel”. Ik 
wapperde uit de verte zodat hij de adelaar nog kon zien en 
overhandigde direct de papieren en zei tegen de majoor:”stop 
ze gelijk weg”. "Meissner, hè, vijf kinderen hè,” klaagde hij 
schamper. Inmiddels kwamen de mannen van de basisvlucht 
de Beechcraft met een tractor halen. Aangevuld met een paar 
L.B.- mannen en een paar chauffeurs stond er nu een hele 
kring nieuwsgierigen om ons heen. Duidelijk niet op de hand 
van de WET die steeds meer terrein verloor.” Misschien wilt
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u die borden weer in het stro leggen en het deksel op de kist 
doen, want het regent nu veel te hard”, zei ik. Duidelijk met 
grote tegenzin voldeed hij aan het verzoek en zei:"Donder 
maar op met die kist” en verdween in zijn kantoor. Op dat 
moment hoorde ik gestommel achter me en voelde de zak 
lichter worden, "Ik heb hem” zei een vrolijke stem, "Hier is 
uw fles luitenant, nog net gered.” Het kostte me een paar 
pakjes sigaretten, Dat was wel verdiend. De Amerikanen en

ik dronken het vrolijk af in de mess. De chauffeurs brachten 
de kist in mijn kamer en ik haastte me naar bus en station 
om nog die zaterdagavond thuis in Santpoort te zijn. Maar de 
luitenant was nog niet met me klaar.

Beste Luitenant van toen. Zestig jaar geleden vloog ik de 
smokkelvlucht met je dure servies. Ik hoop dat je dit leest en 
dat je in al die jaren net zo gelukkig was als ik met het mijne. 
Scherven? Ja, veel, maar ze hebben ook veel geluk gebracht.

*

Een week later stond hij plotseling vrolijk voor me. "En hoe 
is het gegaan? " Ik keek hem nijdig aan. "Je hebt me wel met 
een groot probleem opgezadeld door die rotkist zonder iets 
te zeggen in de Beechcraft te hijsen en met de noorderzon 
te verdwijnen. Weet je wat er gebeurd is? We waren veel te 
zwaar geladen, kregen ijsafzettingen kwamen nauwelijks 
omhoog en dat in de bergen. Een moment hebben we nog 
overwogen het kreng overboord te schuiven maar hadden 
geen grondzicht en het was te riskant.” Hij was niet onder de 
indruk. "Ga maar mee naar mijn kamer, daar kun je zitten, 
dat lijkt me verstandiger." In de kamer wees ik op de kist 
en de resten van de staalbanden. "Ja, daar staat ie, maar 
daar moet ik toch wel wat bij vertellen. De douane heeft 
hem opengebroken, en sorry hoor, die geloofde het hele 
verhaal van de verhuizing van de Amerikaan niet, dat ik had 
opgehangen. Ik moest betalen en had het geluk dat alle 
delen maar drie gulden waren. Dus ook de schalen en grote 
schotels” Hij werd bleek en stamelde: "Allemachtig, hoeveel 
moest je betalen?” "Je hebt nog geluk gehad”, zei ik. "Het is” 
(en ik haalde een rekeningpapier tevoorschijn) 1760 gulden 
en voor de scherven....” "Hij schreeuwde bijna "Scherven, 
wat is er gebeurd? " Wel ", hernam ik, " De douaneman pakte 
een juskom en wilde er onder kijken naar het merk, maar het 
regende flink en de juskom gleed uit zijn hand en viel boven 
op een schaal en drie borden. Gelukkig is het deksel van de 
schaal nog heel, en het handvat is alleen van de juskom, ik 
heb de scherven (wat diggelwerk uit de keuken) voorzichtig 
verzameld, ze zitten in die zak daar op het deksel”. Troostend 
voegde ik toe: “Als je die nu voorzichtig lijmt, zie je er geen 
barst meer van, alleen niet afwassen in kokend water..en wat 
dat geld betreft, ik kon die kist alleen maar meekrijgen als ik 
ter plekke betaalde, Natuurlijk had ik zoveel geld niet, maar 
je, mag die Amerikanen hoogst dankbaar zijn. Met zijn drieën 
hebben ze je gematst, terwijl ik voor je garant heb gestaan.” 
Ik liet hem nog even in zijn sop gaar koken. Hij herhaalde 
maar steeds "Zeventien honderd zestig gulden, waar halen 
we die in hemelsnaam vandaan, wat zal mijn vrouw wel niet 
zeggen.” Ik pakte de zak met scherven, en merkte op dat ze 
in ieder geval blij mocht zijn want het grootste deel is goed 
aangekomen en ze zal je met blijdschap helpen om de rest 
te lijmen. De pijn moest nog even duren en ik voegde er aan 
toe, dat de Yanks natuurlijk wel met spoed hun geld wilden 
zien "zeventien honderd zestig gulden gedeeld door drie en 
graag in dollars.” Hij zag er nu volkomen geslagen uit. Ik gaf 
hem de zak. Nauwelijks geïnteresseerd keek hij er in. "Maar, 
hé, dat zijn helemaal geen scherven van...” Ik liep naar de 
kist, gooide het deksel ervan af, en zei:" Man, heb jij geluk 
gehad, Er mankeert niets aan je servies, maar o, wat scheelde 
dat weinig' Hij uitte zich in een schreeuw van blijdschap en 
begon me uitgebreid te bedanken. ' Kom dan gaan we naar de 
mess, daar drinken we een biertje op' Goed zei ik', mag het 
een oud borreltje zijn, dan mag je mijn pen gebruiken om het 
op te schrijven....'

n KLuPActief
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Al is de leugen nog zo snel.... Zo’n zeven of acht miljoen jaar geleden namen onze verre 
voorouders afscheid van onze neven, de apen. Sinds die tijd zijn er vijf tot zes (en op 
sommige kleine vondsten gebaseerd), zelfs dertien tot zestien mensensoorten geweest.

Maar laten we het houden op de laatste soorten: Homo sapiens 
neanderthalensis en Homo erectus. De eerste groep was ons 
duidelijk voor en vertrok zo’n 400.000 jaar geleden uit Afrika 
en zij beleefden natuurlijk grote avonturen op de landmassa 
van Europa waar de ijstijden en mildere perioden elkaar 
afwisselden. Wij zijn slechts laatkomers van een 200.000 jaar 
geleden. Maarwij hadden geluk: het Afrikaanse klimaatwas 
mild en er was genoeg te eten. Op een gegeven moment waren 
er wel 2.000! Van onze soortgenoten toen de ellende toesloeg. 
Het klimaat ging tekeer met een ijstijd die rond 195.000 
jaar geleden begon en 60.000 jaar duurde. Er bleven slechts 
enkele individuen over die waarschijnlijk aan de zuidkust 
van Zuid-Afrika in een grot woonden en die gered werden 
van de hongerdood door de zee met zijn grote hoeveelheden 
schelpdieren en vissen.
Hoe klein de groep geweest moet zijn wordt goed geïllustreerd 
door het DNA van onze mitochondriën, de energiecentrales 
van de cel. Deze erven nagenoeg alleen over via de vrouw 
die een grote eicel met die centrales levert terwijl de man 
alleen zijn DNA toevoegt. Alle Homo sapiens nu hebben 
deze mitochondriën te danken aan één vrouw. Geen wonder 
dat ze in de wetenschap EVA wordt genoemd.
Aan ons 1,5 meter lange DNA, dat slechts voor 4-5% uit 
echte genen bestaat (ongeveer 25.000, zelfs de watervlo

DNA perikelen
Tekst: Cor van der Mast

heeft er 5.000 meer dan wij, thatcutsyou down to normalsize 
againf) en verder uit wat vroeger junk-DNA werd genoemd 
en waarin we nu oud virus DNA herkennen (meer dan 70 
% van ons DNA) die ons eveneens geteisterd hebben maar 
dat soms omgetumd is tot nuttige zaken ter regulering 
van onze genen. We zien dus dat ons bestaan aan een
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Verder zijn bij onze Neanderthalers vreselijke fouten gemaakt: 
toen in 1856 het eerste skelet werd gevonden beweerde de 
vermaarde Duitse anatoom Rudolf Virchow dat dit het skelet 
was van een zwaar gewonde Kozak die veel pijn had gehad en 
hierdoor steeds zijn wenkbrauwen had gefronst waardoor hij 
die benige richel op zijn voorhoofd had gekregen.
Ik hoop dat er een mevrouw Virchow is geweest, want dan 
kan ik zeggen: schoenmaker, houd je bij HAAR leest. Zelfs nu 
vindt men nog dat ze een ietwat afwijkend evenwichtsorgaan 
hadden en daardoor een waggelende gang vertoonden, terwijl 
wij het evenwicht grotendeels met de ogen regelen.
Hoe dan ook; kijk je partner aan en ontdek de primitievere 
kenmerken.

Het ligt natuurlijk voor de hand, als u van de schok bekomen 
bent, dat dit vooral voorkomt bij de Europeanen die de 
grootste ontmoetingskansen hadden. Dan zijn onze latere 
Afrikaanse immigranten toch een stuk zuiverder op de graat. 
Als u de schouders ophaalt over het geringe percentage wil 
ik u wel even uit de droom helpen: dat is evenveel DNA als u 
van uw betovergrootouders hebt! En u hangt toch enorm aan 
uw familie gezien de vele samenstellers van hun STAMBOOM. 
Nou, daar zit wel iets ongeregelds in!
Ik heb eerder geschreven over de kleine Homo florensiensis, 
op Flores uiteraard, die nu blijkt een volledige afstammeling 
te zijn van Homo erectus. Ik durf niet te speculeren wat we 
hebben uitgehaald met deze knotszwaaiers. Hoe alle groepen 
tot uitsterven zijn gekomen is onbekend maar hun genen 
leven voort. door het DNA om klosjes te winden van eiwit zodat een moo 

gelid ontstaat.
De chromosomen (de troepen dus) hebben alle een eigen 
plaats in de kern, met de minst belangrijke troepen (de 
reservisten) aan de buitenkant tegen het kemmembraan en 
de ‘beroeps’ meer naar binnen tegen de paradeplaats waar d 
aflezende eiwitten, dus de officieren, drukdoenerig bezig zijl 
met de aflezing van de genen door dit om te zetten in RNA. L 
RNA wordt vervolgens door de hogere onderofficieren (het i: 
enkelstrengig en dus kwetsbaar en dus ongeschikt voor ruwe 
sergeanten) naar de poorten van de kem gesleept en in het 
cytoplasma gegooid om afgelezen te worden tot eiwitten. 
Nu kennen we de officieren: niksnutten van luitenants 
tot angsthazen van kapiteins en majoors en arrivisten van 
oversten en kolonels. En die begrijpen niet alles! Maar wel 
mooi achterbaks proberen ze allen te doen of ze de wijsheid 
in pacht hebben waardoor het regelmatig uit de klauw loopt 
Daar komt uit een troep een stelletje soldaten aangesleept 
met een kabel DNA naar het plein. Er is behoefte aan het 
product van een gen. Ijverig aan de slag dus maar je dondert 
over allerlei kabels van de andere troepen en dan gaat er wel 
eens wat kapot.
Overzicht en inzicht zijn ver te zoeken op de paradeplaats er 
stiekem last een angstige kapitein twee gebroken DNA-kabe 
aan elkaar. Helaas, die waren van verschillende troepen en 
even later beginnen de soldaten het geheel terug te sleuren 
terwijl nu twee chromosomen met elkaar verbonden zijn 
hetgeen niet de bedoeling was.

Enfin, het einde van het liedje is dat alle troepen door elkaa 
lopen te trekken en de chromosomen dus gefragmenteerd 
worden en dan krijgt een ieder (letterlijk) de “kanker” in. 
En dat kan er nu gebeuren, en geschiedt, als de regie 
ontbreekt.
En u en ik weten hoezeer iedereen zijn voorhoofd afveegt a 
de paradeplaats verlaten wordt door de troepen, zeker als a 
mooi zonder ruzie is verlopen.

wel erg dun zijden draadje heeft gehangen en daarom is 
het niet verwonderlijk dat slechts een klein groepje met 
waarschijnlijk ëén vrouw het overleefd heeft.
Enfin, rond 60.000 jaar geleden waren we met meer en begon 
de trek outofAfrica. Toen ontmoetten wij Homo neanderthalis, 
nu geheten Homo sapiens neanderthalensis. En dat klikte 
wel! Want ondanks grote verschillen liepen er blijkbaar wel 
stukken rond: “U ALLEN BEZIT 1-4% NEANDERTHALER DNA 
IN UW CELKERNEN? Ze zijn dus niet uitgestorven maar liggen 
zich gewoon kapot te lachen in uw sponde. En wie lacht niet 
wie de mens beziet?

13 KLuPA^

De celkern als paradeplaats
Er zit dus 1,5 meter DNA in 46 chromosomen, zo’n 3,5 cm per 
stuk. Dat wordt een rommeltje en dat is militairement opgelost
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Op 29 oktober 2011 kwamen in het Militaire Luchtvaart 
Museum te Soesterberg op een stralende herfstdag zo’n 300 
oud-Luva’s en hun eventuele begeleiders bijeen om daar het 
jubileum te vieren van het feit dat 60 jaar geleden de vrouwen 
hun entree maakten in de Koninklijke Luchtmacht. Van 
heinde en ver kwamen de 'sisters in arms’ naar Soesterberg. 
Van de Bahama’s tot aan Canada en de VS, waaronder Hetty 
Amade, verkeersleidingsofficier van het eerste uur en bekend 
zweefvliegster.
Ook de oud - Chefs Luva Berthe van der Waag (93) en Jos van 
der Werf waren weer van de panij. Deze jubileumreünie was 
mede door de geweldige support van C-LSK en de directie en 
staf van het MLM mogelijk gemaakt. Voor de gelegenheid was 
een grote verwarmde tent aanwezig waarin het gezelschap 
ruimschoots kon worden voorzien van koffie en petitfour 
met Luva-logo. Rond het middaguur voerde Paresto een 
rijstmaaltijd op.
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Reünie 60 jaar Luva
Tekst: Pamela Kuntz

Hoedje af voor Marijke Waalkens

Als gastspreker was Commodore Madelein Spit aanwezig 
die de aanwezigen van haar ervaringen met betrekking 
tot haar loopbaan in de KLu deelgenoot maakte. Na haar 
inleiding werd Commodore Spit bestookt met vragen door 
de aanwezigen. Zij bleef nog geruime tijd napraten. Namens 
de C-LSK was Commodore Tieland aanwezig omdat de C-LSK 
wegens andere verplichtingen helaas verhinderd bleek. 
Na de herdenking van de overleden oud-Luva's en de 
rijstmaaltijd kon de tentoonstelling over ‘60 jaar vrouwen 
in de luchtmacht’ in het museum worden bezocht. Deze 
tentoonstelling werd geopend op 30 juni 2011 en kon daarna 
gedurende een half jaar worden bezocht. Rond vijf uur 
keerde iedereen in het bezit van een prachtige attentie van de 
Koninklijke Luchtmacht weer huiswaarts met de speciale bus 
naar NS station Amersfoort of met eigen vervoer.
Het was een prachtige dag. 
Foto’s Ron Burgering Fotografie v.o.f.
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Tekst: Ruud Vrakking

r.
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immers een brandweerman op het onderdeel, toegerust 
met de supersnelle Hanomag Tankautospuit. (Zo gebeurde 
het eens tijdens een oefening dat iemand van het GOC op 
zijn fiets op dienst kwam en riep dat de brandweer er al aan 
kwam met blauw zwaailicht op en dat ie vooruit was gefietst 
(heuvelopwaarts) om ons vast te verwittigen!). Maar goed, 
de MIVO dus. De brandweerman had geen tijd vanwege een 
inspectie en zei tegen de BCO dat ie Vrakking maar moest 
vragen, die zou er nog wel wat van af weten. Nog even wat 
lectuur gelezen, want iets vergeet je toch wel. Vervolgens rap 
peut, een blusbak en enkele poederblussers (P12) geregeld. Op 
de Launching Area werd een geschikte plek gezocht en daar maar 
begonnen. Het ging goed. De cursisten deden goed hun best. 
Maar bij gebruik van de 2e blusser kwam er geen poeder meer 
uit. Snel een 3e gepakt, maar het drukmiddel kwam langs de 
afsluiting naar buiten in plaats van via het drukvat. Snel een 4e 
apparaat gepakt, maar deze gaf ook al geen sjoege, en het gras 
begon ook al te branden! Dan maar naar het generatorgebouw 
gerend om daar een “operationele” blusser van de muur te 
rukken. Ook niks dus. Uiteindelijk werd met een schep van een 
zandkist de klus geklaard.
Na afloop bracht ik de spullen weer terug naar de brandweer. 
Op de vraag hoe het verlopen was vertelde ik hem het hele 
voorval. Wat mij opviel was dat hij schichtig constant zijn ogen 
naar rechts bewoog, maar het kwartje viel niet direct. Wel toen 
de brandweerinspecteur om de hoek kwam en vroeg “hoe dat 
kon gebeuren”. Ik liet het aan de deskundige over om het uit te 
leggen. Het was mijn eerste en laatste brandweerinstructie in 
Duitsland.
Na 6 jaar was het dus tijd om terug naar Nederland te gaan, 
dus samen met andere collega’s. Eigenlijk viel het zo ongeveer 
samen met de samenvoeging van 1 en 2 GGW. Weer kwamen 
er een aantal staffunctionarissen uit Nederland op bezoek en 
werd ons de vraag gesteld welk dienstvak we zouden willen en 
waar naar toe. Ik had HET PAPIER al klaar liggen want ik wilde 
nu toch wel eens het brandweerwezen in! Maar daar had men 
toch andere gedachten over, want de LB had tekorten. Dat was 
voor mij het moment om met HET PAPIER te zwaaien, en daar 
hadden ze niet op gerekend. “Slag gewonnen”, tenminste, dat 
dacht ik, maar ik had het een beetje mis.
“Naar welk onderdeel wilt u Sergeant”? was de vraag. Ik 
antwoordde dat Leeuwarden, Gilze Rijen of Eindhoven me 
wel iets leek. Vanwege persoonlijke omstandigheden was de 
vliegbasis Soesterberg geen optie voor het gezin. U raadt het 
al, het werd dus Soesterberg.
Maar de persoonlijk omstandigheden niet meegeteld heb ik 
op Soesterberg toch een fantastische tijd gehad.

fWaar slaat dat nu weer op? Wel, in maart 1969 ging ik het 
laatste traject in op de LKS (Luchtmacht Kaderschool), de 
zogenaamde LaFa ofwel de Laatste Fase. Eindelijk zou ik na 
voltooiing hiervan sergeant worden, na 27 lange maanden 
van “hard zwoegen, studeren en afzien”. Eindelijk was je dan 
Specialist Brandweer, tenminste dat dacht je.
Een paar weken voor de bevordering verscheen er een 
Commodore vergezeld door enkele andere militairen op de 
LKS. Zij bleken speciaal voor ons te komen. Dat rook naar 
onheil! De Commodore vertelde de verzamelde meute dat een 
aantal van ons een nevenfunctie bij de GGW’s zouden krijgen, 
net zoals de materieelmensen, de LB en het administratief 
personeel. Het probleem was echter, dat er tekorten waren in 
Duitsland, zodat er extra mensen nodig waren. In hun wijsheid 
had men besloten om dat bestand uit te breiden met o.a. 
toekomstige onderofficieren Brandweer en Verkeersleiding. 
Het was of er een berg op je viel, zo voelde het. Daar had je al 
die tijd naar toegewerkt, om naar een basis te gaan en “met 
water te spelen”, 's Avonds belde ik mijn verloofde, die uit haar 
dak ging, maar niet van vreugde. Voor mij gold hetzelfde. 
Maar men maakte wel een gebaar naar ons, want ter 
compensatie mocht dit kleine groepje zelf bepalen of men 
naarde Hawk of de Nike wilde, en ook naar welke GGW. En.....
je kwam na je “tour” in je oude dienstvak terug, en dit alles 
zwart op wit. Dit papier heb ik gekoesterd en is nog steeds in 
mijn bezit. Ik koos voor de Nike en 2GGW. Het werd dus 1 GGW, 
maar na het zwaaien met HET PAPIER werd het dus 2 GGW 
Schöppingen en werd er een ander onaangenaam verrast want 
de plaats moest immers toch worden opgevuld!
Na een kleine twee jaar sprak ik een Officier van de 
Brandweerstaf die mij meedeelde dat het allemaal een 
vergissing was geweest en dat hij er voor kon zorgen dat ik 
z.s.m. weer naar Nederland terug zou kunnen. Met een baby 
op komst zagen we dat niet zo zitten en we wilden nog even 
drie jaar van het belastingvrije paradijs genieten. Ik moet 
zeggen het viel niet tegen, vooral de Kreta tripjes waren 
leuk om mee te maken. Echt opgetogen ben ik echter nooit 
geweest, ofschoon ik wel in een fijne crew was geplaatst. 
Na enige tijd wilde onze BCO ons in het kadervan MIVO 
eens een brand laten blussen. Per slot van rekening was er
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Een brandweerman “niet zijnde 
een brandweerman” in Duitsland
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Het ontstaan van de
KoninklijkeTekst: Ron Tiehatten

Na drie maanden was het hem gelukt om een aantal 
muzikanten bijeen te krijgen. Omdat er geen instrumenten 
waren konden alleen leden van muziekkorpsen meewerken,

Sinds het eind van de jaren veertig 
heeft de Koninklijke Luchtmacht 
(KLu sinds 1953, daarvoor LSK) de 
beschikking over een eigen kapel. 
Deze luistert vele plechtigheden op, 
zoals commando-overdrachten en 
medaille uitreikingen maar geeft 
ook veel concerten, waaronder vaak 
goodwill concerten, in regio’s waar 
de KLu is gevestigd. Zeer weinig 
bekend is, dat de oorsprong van 
de luchtmachtkapel terug gaat 
naar de vliegbasis Twenthe, en wel 
in het jaar 1946. In het kort zal ik 
weergeven hoe een en ander in zijn 
werk is gegaan.

omdat die een instrument bezaten. Ook werd er een aantal 
instrumenten geleend door de Jong van het muziekkorps 
"Eendracht” uit Overdinkel, waarvan hij al vanaf voor de 
oorlog ook dirigent was. De meeste muzikanten waren 
dienstplichtig en afkomstig uit de directe omgeving van 
de vliegbasis, Oldenzaal, Losser, Overdinkel, Hengelo en 
Enschede. Er werd goed geoefend en het eerste optreden vond 
plaats op 30 januari 1946, bij de beëdiging van H. Flierhaar op 
de tennisbaan van de vliegbasis Twenthe.

Vanaf augustus 1945 werden de Binnenlandse 
Strijdkrachten (BS) opgeheven en gingen de 
pelotons over naar het Korps Gezagtroepen. 
Bij het 4C peloton van de 6C compagnie was 
als sectiecommandant werkzaam de musicus 
en dirigent Cornelis (Cees) de Jong uit het 
Twentsche dorp Overdinkel. Dit 4° peloton 
had diensten verricht langs de Duitse grens 
en werd thans ingedeeld bij de 8C compagnie 
van de Gezagstroepen Twenthe en gelegerd 
op de vliegbasis. Bij het overgaan naar de 
Gezagstroepen werd de functie van de Jong 
gewijzigd en werd hij belast met administratieve 
zaken.
Hij kreeg tevens van het Hoofdofficier toegevoegd 
aan de staf van de Gezagstroepen, de reserve Kapitein 
J.G. van Busschbach, de opdracht om te proberen een 
Stafmuziekkorps op te richten voor de 4° militaire afdeling, 
district 3 (Twenthe) van de Gezagstroepen en werd ook 
gevraagd om de functie van kapelmeester op zich te nemen.



All in one family

Luchtmacht Kapel
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f ' . _• Statiefoto muziekkorps gezagstroepen in mei 1946 op het 
Rigtersbleekterrein in Enschede door H. Heupers.
(collectie A.F. de Jongeburcht)

Kleine Cees, zoals de Jong in het dorp Overdinkel werd 
genoemd vanwege zijn geringe lengte, bleef dirigent van de 
“Eendracht.” Hij overleed aan een hartaanval op 14 augustus 
1952.

Bronnen:
Van stafhiuziek naar luchtmachtkapel. Onderzoekrapport naar het ontstaan van 
de stafmuziek der 4° militaire afdeling district Twenthe tot de oprichting van 
de Luchtmachtkapel, door A.F. de Jongeburcht. Almelo 1990. (eigen uitgave) 
" Kleine Cees”, artikel in het blad van de Historische kring, Losser 2004-4.

In december 1945 moest dirigent de Jong in Enschede voor de 
militaire keuring. Men constateerde hartgeruis en hij werd 
daarom afgekeurd. Een herkeuring in Utrecht in januari 1946 
bracht hierin geen verandering. Door tussenkomst Kapitein 
van Busschbach vond een derde keuring plaats, en wel wegens 
onmisbaarheid, doch ook dit mocht niet baten. Op 1 augustus 
1946 verliet de Jong definitief de militaire dienst. Hij werd 
opgevolgd als dirigent door tijdelijk sergeant J.H. Mensing, lid 
van het korps en fluitist van “de Schutterij” in Enschede.

i-:

Het korps trad diverse malen op bij officiële gelegenheden. 
In maart 1946 werd echter duidelijk dat het district van de 
Gezagstroepen zou worden opgeheven. De toenmalige 
commandant van Twenthe stelde zich in verbinding met 
de Overste Zegers van het L.S.K. in Breda. Nadat Zegers het 
korps had gehoord en gezien, werd overeengekomen dat 
het geheel over zou gaan naar de L.S.K. Omdat het korps uit 
Enschede vertrok moesten de geleende instrumenten worden 
teruggegeven. Ook een aantal muzikanten wilde niet mee. 
Na de keuringvan de leden (10 tot 15) die over wilden gaan, 
werd het korps overgeplaatst naar Ypenburg en per 1 juni 
werden allen aangenomen als oorlogsvrijwilliger. Kort daarna 
werd het korps overgeplaatst naar Breda en aangevuld met 
een aantal dienstplichtigen.
Al snel ontstonden er problemen met de gezagsverhoudingen 
omdat diverse leden dezelfde rang hadden als de dirigent. 
Sergeant Mensing had hier grote moeite mee en sprak dit ook 
diverse keren uit.
In 1948 werd het muziekkorps van het 6e regiment 
stoottroepen opgeheven. De muzikanten van dit korps (de 
meeste al van voor de oorlog) kwamen in het geheel over naar 
de L.S.K.
Sergeant Mensing nam toen ontslag en werd opgevolgd 
als dirigent door de sergeant majoor Vermeren, afkomstig 
van het 6C regiment. In januari 1949 werd het muziekkorps 
ondergebracht bij de Stafcompagnie Luchtvaarttroepen in 
Nijmegen. Op 31 maart 1951 werd het muziekkorps van het 
Commando Luchtvaarttroepen opgeheven en werd een 
beroepsmuziekkorps der Militaire Luchtvaart opgericht. Er 
volgde het nodige overleg over de officiële benaming met 
generaal Mante en anderen.
Uiteindelijk was men unaniem van mening dat het korps de 
naam Luchtmachtkapel diende te dragen, analoog aan de 
Marinierskapel en de Koninklijke Militaire kapel.
Per 11 maart 1953 werd de naam uiteindelijk gewijzigd in: 
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht.
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Het ontstaan
Tekst: Nico Bak

I

Het was het jaar dat de Olympische spelen 
in Duitsland werden gehouden waarbij de 
terroristische aan slag op het team van Israël 
plaats vond. Tevens vond dat jaar de Para 
Olympiade plaats, niet gehouden in München 
maar in Frankrijk.

Nederland was daar op vele sporten superieur en later zou 
blijken dat we heel wat gouden, zilveren en bronzen plakken 
hadden verdiend. De luchtmacht verzorgde het vervoer van de 
zo’n 50 invaliden meteen aantal coaches. Daarbij moesten er 
heel wat rolstoelen worden vervoerd. Dit was geen probleem
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van de boekenkist

*

want de F-zy’met de registraties C-2, C-3 en C-4 waren 
uitstekende toestellen om dit te doen.
Met Bill Koster was ik ingedeeld op de C-4 en op de heenweg 
zou ik de r/t verzorgen en Bill vliegen Met een forklift werden 
de rolstoelen binnen gehesen en zo vast mogelijk aan de 
ringen in de vloer vastgemaakt. Andere gehandicapten zaten 
in onze normale stoelen. We klommen naar flightlevel 
120, goed ruim boven de wolken met een prachtig zicht. Er 
waren wat cumulus wolken maar die waren nog ver weg en 
het seintje werd gegeven dat de riemen los mochten. De 
kist werd op de automaat gezet en ontspannen vlogen we 
richting Frankfort. Onze bwk. ging kijken of achter alles 
goed was. Hij was nog niet van zijn stoeltje opgestaan of 
verschillen invaliden hadden met een wereldrecord zijn plaats 
ingenomen om in de cockpit te kunnen kijken Al snel volgden 
opmerkingen zoals: "wat een leven hebben jullie, zit daar 
maar koffie te drinken en doen niets. Krijgen jullie dat nog 
betaald ook?” Onze passagiers mochten dan gehandicapt zijn 
maar zeker niet hun mondje!
We wezen hun wat instrumenten aan en vertelde dat we 
slechts betaald werden voor de start en de landing en daarom 
zo weinig verdienden. Al met al een vrolijke troep.
Naar mate we meer naar het zuiden kwamen werden de 
wolken groter en scherper en bij het passeren van Bonn 
leek het ons beter om onze passagiers weer in de gordels te 
zetten. De headracks waren afgeladen met onze technische 
boeken, netten om de lading vast te zetten en verder de 
bagage van de passagiers.Frankfort, toen al een van de drukste 
vliegvelden van de wereld had het druk, en we hoorden dat 
het een na het andere vliegtuig in de holding werd gezet 
boven het baken Taunus. Ook wij werden de holding ingezet

en begonnen op Fl. 120 te draaien. Toen we wat flighlevels 
lager mochten vliegen kwamen we in de wolken terecht. Op 
het moment dat we de holding mochten verlaten en richting 
landingsbaan Frankfort vlogen bleken al onze passagiers in 
de gordels te zitten want ze hadden gehoorzaamd aan "Fasten 
your seatbelts". Op ongeveer 20 mijl voor de baan zagen we 
hem recht voor ons! Een knots van een Cumulonimbus met 
scherpe contourlijnen en een gitzwarte kem. Vraag of we 
iets naar het zuiden mogen uitwijken vroeg Bill. Tussen het 
continue ratelen van de verkeersleider stelde ik de vraag maar 
kreeg kort en krachtig te horen: “negative, maintainyourheading 
strickly, trafffcleftandright” WE ZAGEN NIETS!
Nu naderde we de Cb. snel en we doken erin.
Cockpitverlichting op zijn hoogste stand, landingslichten 
aan, riemen iets strakker aangetrokken en daar kwam het! Het 
was aardedonker en we kregen de ene na de andere venijnige 
tik te verduren Er was geen neerslag maar de turbulentie was 
verschrikkelijk en ondanks het uitstekende vakmanschap 
van Bill was de kist niet op hoogte te houden. We roken 
overduidelijk dat het urinoir het inmiddels al begeven had en 
dat de vloeistof door de kist stroomde.
Even plotseling als we er in gekomen waren, waren we er 
ook weer uit. De baan lag vlak voor ons en een Amerikaanse 
Hercules zat 100 meter naast ons om op de andere baan te 
landen. De baan was spoedig verlaten en toen we geparkeerd 
waren zagen we de ravage achter ons! Rolstoelen waren 
losgebroken, boeken en bagage lag overal verspreid en 
sommige invaliden lagen op de grond De hotcub (elektrische 
waterkan red.) had zijn plaats verlaten en lag bij de telegrafist 
op zijn apparatuur. Jammer dat we geen g-meter hadden om 
te zien hoe sterk onze Friendship was.
We hadden geen gewonden, wel was iedereen wat witjes 
geworden en er waren geen opmerking dat we ons geld 
makkelijk verdienden! We stelden Soesterberg in kennis 
van onze ervaring en verzochten een ploeg om de kist te 
inspecteren. Sindsdien was er geen losse troep meer in onze 
toestellen maar werd alles opgeborgen onder netten of in de 
boekenkist!
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Je kunt zeggen dat de periode van de koude oorlog voor Oost
en West-Europa er een was waarbij de onderlinge dreiging 
en vergeldingswraak de situatie stabiliseerde. Het was de 
gewapende vrede die in Europa gelukkig nooit heeft geleid tot 
een grootschalig militair conflict. Het vallen van de Berlijnse 
muur op de avond van 16 november 1989 werd euforisch 
gevierd. Duitsland werd weer één land en de teloorgang van 
communistische regimes zette door. Nog geen tien jaar na de 
val van de muur werden de voormalige Warschaupactleden 
Polen, Tsjechië en Hongarije zelfs lid van de NAVO!

Als we de terugblik op ruim 60 jaar Volkel willen vervolmaken, ontkomen we er niet 
aan om de inzet van onze F-16's in het buitenland te benoemen. Zonder compleet te 
zijn wordt in deze editie in het kort een deel van die inzet belicht.

De wereld veranderde en Irak leed onder Saddam Hoessein 
aan expansiedrift. Koeweit was de pineut en tijdens de 
daaropvolgende Golfoorlog werd tevergeefs getracht 
Nederlandse F-i6’s in te zetten. Maar ‘niet getreurd' de F-i6’s 
zouden nog ruimschoots aan hun trekken komen!

Crisisbeheersingsoperaties
Na de dood van dictator Tito viel de communistische 
verbondenheid binnen het voormalig Joegoslavië 
uiteen en was het daar snel gedaan met de gedwongen
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Een terugblik

Volkel 60 jaar (slot)
Tekst: Gerard van der Hoeven en Ruud Wildekamp (Traditiekamer Typhoon)
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Meisjes naar school in Afghanistan

commandant vliegbasis Volkel). De F-i6 vlieger maakte 
gebruik van zijn AMRAAM lucht-lucht-raket en kon een 
‘kill’ claimen. De Fulcrum vlieger redde het vege lijf door zijn 
schietstoel te activeren. Uiteindelijk is de KLu ruim acht jaar 
met een variërend aantal F-i6’s boven voormalig Joegoslavië 
actief geweest. Tussen april 1993 en december 1998 vanaf de 
Italiaanse basis Villafranca en tussen januari 1999 en juni 2001 
vanaf het zuidelijker gelegen Amendola.

Begin september 2004 ging opnieuw een detachement van 
Volkel vanaf Manas opereren ter ondersteuning van de eerste 
vrije verkiezingen in Afghanistan. Dit keer onder de vlag 
van de International Security Assistance Force (ISAF). Op en 
rond de dag van de verkiezingen in oktober werd door het 
detachement keihard gewerkt. Daardoor kon het maximaal 
haalbare aantal vluchten worden uitgevoerd en verliepen 
de verkiezingen op Afghaanse bodem zoals gewenst, rustig. 
In november 2004 keerde het detachement terug op Volkel. 
De rust op de basis was van korte duur, want met de recente

Fighting Falcons buiten NAVO grondgebied
Hierbij bleef het niet. De situatie in de wereld veranderde 
snel toen op 11 september 2001 de Twin Towers in New York 
doelwit werden van terrorisme. De Amerikaanse regering 
besloot, samen met andere landen in de wereld, tot een strijd 
tegen het internationale terrorisme. De operatie 'Enduring 
Freedom’ (OEF) was hiervan het gevolg. Ook de Nederlandse 
regering besloot deel te nemen en ondersteunde OEF met 
de inzet van o.a. F-i6’s. Het was september 2002 toen zes 
Volkelse F-i6’s voor het eerst de wielen aan de grond zetten 
op Kirgizische bodem. Deze primeur om buiten NAVO 
grondgebied te opereren werd gedeeld met Denen en Noren. 
Samen vormden 18 F-16’s de EPAF (European Participating Air 
Forces). Tot oktober 2003 waren vliegtuigen en personeel van 
resp. Volkel, Leeuwarden en Twenthe gestationeerd op ‘Ganci 
Air Base’, het Amerikaanse deel van Manas International 
Airport in Kirgizië. Het detachement werd ondersteund door 
een KDC-10 afkomstig van Eindhoven.
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'saamhorigheid'. Voormalig soevereine staten eisten 
zelfstandigheid en vrijheid. Oud zeer leidde tot geschillen 
en oorlog. Het was vanaf 12 april 1993 dat onder VN/NAVO 
vlag werd deelgenomen aan operatie 'Deny Flight'. Eerst met 
detachementen van Twenthe en Leeuwarden, maar begin '94 
was Volkel aan de beurt. Na februari was er al behoefte aan 
fotoverkenningcapaciteit. De inzet van fotoverkenning bleek 
tijdens diverse operaties van groot belang en onderstreepte 
het nut hiervan. Vliegers van het 306 fotoverkenningsquadron 
lieten bij herhaling de kracht van de Orpheus- en MARS 
photo pods zien. Er werd tijdens de jarenlange inzet met 
F-i6’s continu gerouleerd met personeel en materieel van de 
drie MOB’s. Op 20 december 1995, en dat was 5.865 swing- 
role sorties en 21.489 vlieguren later, eindigde ‘Deny Flight’ 
om naadloos over te gaan in de operatie ‘Decisive Endeavour’. 
Hierna volgden nog veel operaties onder de noemer ‘Joint’, 
maar ook de intensieve operaties; 'Deliberate Force’ en ‘Allied 
Force’. Tijdens een van deze operaties, gedurende de Kosovo 
oorlog, werd op 24 maart 1999 door majoor Peter Tankink 
een MIG 29 Fidcrum neergeschoten (kolonel Tankink is nu
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Sinterklaas in Bishkek in 2002

I
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'nderhoud gaat door

dictator kolonel Kahdaffi op 20 oktober, is begin november 
2011 een eind gekomen aan deze inzet.

Humanitaire acties
Tijdens de twee decennia dat de KLu (lees in dit geval Volkel) 
personeel in het buitenland actief is geweest in VN en NAVO 
operaties, werd ook aan de medemens gedacht. Met succes 
zijn veel particuliere- en detachementinitiatieven op touw 
gezet. Van knippen, scheren, of volledig kaalscheren door de 
detachementkapper voor het goede doel, tot inzamelacties 
van knuffels en speelgoed en verkoop van KI KA beren aan 
toe. Ook de door de GEVO en defensie opgezette acties om 
de bevolking een steun in de rug te geven, werden alom 
gewaardeerd. Daarnaast was en is het verlenen van medische 
hulp aan de lokale bevolking een belangrijke factor om de 
humanitaire kant van de operatie te laten zien.

uitzendervaring opzak, paste Volkel al snel in het politieke- en 
militaire plaatje. Het was eind maan 2005 dat er opnieuw een 
detachement werd uitgezwaaid, ditmaal naar Afghanistan 
zelf! Vanaf april was een aantal F-i6’s met ondersteunend 
personeel van Volkel gestationeerd op Kabul International 
Airport én operationeel. De belangrijkste taak: met de 
F-i6’s vanuit de lucht ISAF grondtroepen beveiligen die in 
verschillende delen van Afghanistan aanwezig zijn om de 
veiligheid en stabiliteit in het land te verbeteren. Hiermee 
werd een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopbouw 
van Afghanistan in de omgeving van Kabul. Sinds 2006 werd 
en wordt geopereerd vanaf de zuidelijker gelegen vliegbasis 
Kandahar. Telkens voor een periode van vier maanden 
is daar een F-16 detachement van Volkel of Leeuwarden 
gestationeerd ter ondersteuning van de grondoperaties in 
Uruzgan. In augustus 2010 kwam een eind aan de actieve 
Nederlandse deelname aan ISAF en vond gefaseerd de 
terugtrekking van grondtroepen, helikoptereenheden van 
het Defensie Helikopter Commando en massa’s materieel 
plaats. Echter, tot op de dag van vandaag zijn F-i6’s met 
vliegers en ondersteunend personeel van Volkel actief boven 
Afghaans grondgebied om de veiligheid van de aanwezige 
ISAF grondtroepen te garanderen. In de zomer van 2011 krijgt 
Volkel de opdracht om vanafvliegbasis Decimonannu op 
het Italiaanse Sardinië deel te nemen aan de missie Unified 
Protector in het luchtruim van Libië. Kort na de dood van

Trots
De deelname van alle Nederlandse luchtmachteenheden aan 
diverse operaties in VN of NAVO verband heeft wereldwijd lof 
geoogst. Veel (ISAF) militairen en burgers hebben hun leven 
te danken aan de jarenlange aanwezigheid en het doortastend 
optreden van de Nederlandse vliegers en bemanningen van 
zowel F-i6’s als helikopters. Deze klanken zijn regelmatig te 
horen in zowel buiten- als binnenland. Waarachtig iets om 
met zijn allen trots op te zijn.
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De letter ‘H’ in de naam Twenthe
Tekst: RienTiehatten

Ingang vliegveld met bord uitnodiging opening vliegveld in 1932

Groote Zweef-

Vliegdemonstraties

Prijs 25 cent per persoon

I. Demonstratie

II.

III.

IV.

V.

Aankondiging vliegfeest Aankondiging vliegfeest (Alle illustraties: collectie R. Tiehatten)
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De N.V. Luchtvaartterrein Twenthe werd opgericht op 15 
februari 1929 bij akte verleden voor notaris H. van Opstall 
te Enschede, (dus met H). Al vanaf het prille begin van het 
vliegveld, heette het veld dus vliegveld Twenthe. (Zie de tekst 
op het bord op de foto) 
Volledigheidshalve paar achtergrondgegevens, want wat is 
namelijk het geval?
Twenthe (Tuihanti) wordt, als oudste gebied van Overijssel 
al genoemd voor de Middeleeuwen. In de 16° en 17° eeuw 
werd hier in de regio de macht uitgeoefend door de Drost 
van Twenthe. In Nijverdal stonden de fabrieken van de 
textielgroep Twenthe. Rijksmuseum Twenthe staat in 
Enschede. Het Twenthe kanaal is geopend in 1936 maar de 
plannen dateren al uit 1917. We hadden een stoomspinnerij 
Twenthe met een gebouw in Almelo dat als industrieel 
monument bewaard is gebleven. Twenthe met 'h' is dus 
gewoon de vroegere officiële schrijfwijze. Vanaf het begin 
echter werd de naam door sommigen ook zonder ‘h’ 
geschreven. Strikt genomen was dat dus niet juist. Pas na 
1945 werd algemeen de naam Twente zonder 'h' gebruikt. 
De officiële namen van bestaande bedrijven of instellingen 
veranderden daarbij uiteraard niet. Voor eens en altijd 
kunnen dus alle verhalen naar het rijk der fabelen worden 
verwezen. De 'h' hoort echt in de naam Twenthe (net als in 
Drenthe) en is geen foutje of verschrijving.

Het publiek zil 
den Heer Slot.

op Zondag 18 Juli a.s.

Aanvang 3 uur n.m.

Bezoekt het Restaurant

Gezellige terrassen

VLIEGVELD „TWENTHE”

Sinds jaar en dag zijn er verschillende verhalen in omloop over de aanwezigheid 
van de letter H in de naam Vliegbasis Twenthe. Zo gaat het verhaal dat een 
aangeschoten notaris zich in 1946 vergiste en een letter teveel opschreef. Zelfs 
in de toespraak die de toenmalige Bevelhebber van de KLu hield bij de officiële 
sluiting van de vliegbasis in 2007, kwam dit verhaal, zij het in een ietwat gekuiste 
versie terug. Ook elders kan men 
lezen dat in 1946 een foutje in 
de akte zou zijn gemaakt door 
de notaris. Om nu voor eens en 
altijd duidelijkheid te geven over 
deze kwestie volgt hieronder de 
volgende korte historie.

van dc opleiding van een beginner tot zweefvlieger.

Demonstratie met de Scheldemusch door de constructeur Slot.

!. Vliegtuigslecpstart.
2. Figuurvliegen na vliegtuig sleepstart.
3. Glijvlucht van twee zweeftoestellen naast elkander.

Demonstratie met de Scheldemusch

Diverse zweefvluchten met verschillende stanmethodes.

Speciale attracties op zweefvLeggebied door de Instructeurs der Twencsche 
Zweefvliegclub

Doorloopend rondvluchten per K.L.M.

Bezichtiging Douglas DC II

Demonstraties met 1 postvliegtuigen.

voor de microfoon vakkundig onderhouden worden door

Deze uitnoodiging strekt tevens tot bewijs 
van toegang.

Het bestuur der N.V. Luchtvaartterrein 
Twenthe heeft het genoegen LI mede te 
deelen, dat de ofiiciëelc opening der gebouwen 
za! plaats hebben op Zaterdag 6 Mei a.s. des 
voormiddags om 11.30.

Het bestuur heeft de eer U uit te noodigen 
hierbij met dame aanwezig te willen zijn.

Het Bestuur der
N.V. Luchtvaartterrein Twenthe.
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VERENIGINGSAGENDA
2012

I
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Nummer 2 is naar verwachting medio juni te lezen/downloaden op internet. Details hierover worden nog nader aan u 
bekendgesteld. Deadline inleveren kopij is 25 mei 2012 op het volgende e-mailadres: postactieven.clsk(a)mindef.nl

Bijeenkomst plus maaltijd 
Algemene ledenvergadering 
Lente Inloopsocial 
Voorjaarsscocial

Algemene Lerdenvergadering/Inloop 
Busreisje naar ???? plus maaltijd 
Excursie naar Overloon 
nog te bepalen
Koninginnedag

Dodenherdenking
Bijeenkomst plus maaltijd
Inlopmiddag?BBQ
Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering
Boottocht Rotterdam - Kinderdijk v.v. lunch aan boord

Verjaardag KLu
Viering 10 jaar CGPA Woensdrecht

Bezoek Stoomgemaal Lemmer 
Vakantiebijeenkomst plus maaltijd 
Inloopmiddag
Reunie-Social

Bezoek Floriade Venlo
Busreis

Busreis naar ???? plus maaltijd 
Reunie 10 jarig bestaan

Bijeenkomst plus maaltijd
Najaarssocial
Najaarssocial
Herfst Inloopsocial

Bingo plus Kerstmaaltijd 
Bezoek Kerstmarkt

Excursie Sterrenwacht Dwingeloo
BBQ
Bezoek aan Jenevermuseum Hasselt
Reunie met BBQ

I

mindef.nl
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Verenigingsnieuws

Tekst: Gerhard Kuiper
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Tekst: André Polfliet
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Zo maar wat activiteiten van 
CGPA Rhenen

Het is een traditie vanaf de oprichting van de vereniging van 
Postactieven GGW dat een bezoek wordt gebracht aan een 
Kerstmarkt. En liefst aan een Duitse Kerstmarkt, dat is voor 
iedereen duidelijk. De meeste Postactieven van de GGW 
hebben een (zeer) groot deel van hun werkzame leven in 
Duitsland doorgebracht en volgens velen is de Kerstmarkt in 
Duitsland uitgevonden. Dat laatste zal wel niet kloppen want 
volgens mij was de eerste Kerstmarkt in Bethlehem. Daar 
was nog erg weinig handel, maar dat hebben ze in Duitsland 
grootser aangepakt.
Op 15 december jl. vertrok een bus vol met GGW’ers en 
hun aanhang naar Oberhausen waar, rondom het grote 
winkelcentrum CentrO, de grootste Kerstmarkt van Westfalen 
te vinden is. Ruim 150 kraampjes zijn door de standhouders 
ingericht om de argeloze bezoekers tot kopen te verleiden. 
Dat is overigens niet zo moeilijk. Er is altijd wel wat te

het Kerstdiner. In een sfeervolle eetzaal werd van een heerlijk 
diner genoten dat voor gerechten en bediening zeker een 
hoge waardering verdient. Het was een mooie afsluiting van 
de laatste
bijeenkomst van 2011. De eerste bijeenkomst op 10 januari 
2012 werd uiteraard benut voor het uitwisselen van de beste 
wensen en het nuttigen van lekkere oliebollen. De voorzitter 
sprak in zijn nieuwjaarstoespraak verwachtingen uitt.a.v. 
eventuele gevolgen van de "defensiebezuinigingen” voor de 
postaktieven en het blad KluPActief.
Met een gezamenlijke maaltijd werd ook deze eerste 
bijeenkomst afgesloten.

Op 13 september vond de eerste bijeenkomst na de 
vakantieperiode weer plaats in de MFR Rhenen. Onder het 
genot van een kop koffie en een lekkere petitfour - wie 
was de schenker van deze heerlijkheden? - werden de 
vakantie-ervaringen uitgewisseld. Tussendoor werd door 
een van de leden een verslag gedaan van zijn ervaringen, 
opgedaan tijdens diverse uitzendingen naar o.a. het Midden
oosten. Na een “slokje” werd de bijeenkomst besloten met 
de gebruikelijke gezamenlijke maaltijd. Voor dinsdag 11 
oktober was een dagtochtje georganiseerd naar Doetinchem. 
Om 10.30 uur werd eerst een bakje koffie gedronken met 
aansluitend een snelle lunch, waarna de reis naar Doetinchem 
werd aangevangen om daar een bezoek te brengen aan het 
Openbaar Vervoer Museum. Hier ging het voornamelijk om 
trein- en tramvervoer in het verleden, veel spoor-modellen 
en -afbeeldingen, terwijl langs de wanden een groot model 
van de hedendaagse ICE rondreed. De geschiedenis van het 
Gelders vervoer werd vooral tot uitdrukking gebracht. Het 
bleek een gezellig museum waar aardige mensen uitleg 
en koffie verzorgden. De terugreis naar Rhenen werd door 
enkelen benut om een oogje dicht te doen teneinde weer fit 
aan de bar in de MFR te kunnen verschijnen. Met een drankje 
en een "blauwe hap" werd deze gezellige dag besloten.
Met o.a. klaverjassen, sjoelen, triominos en gezelligheid werd 
de maandelijkse bijeenkomst op 8 november een ouderwets 
bijzondere middag die na een drankje afgesloten werd met 
een warme maaltijd.
Op 13 december werd het bijna traditionele jaarlijkse 
bingospel gespeeld waarbij leuke prijzen konden worden 
gewonnen. Het mooiste van deze bijeenkomst was echter
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vinden en de inwendige mens moet toch ook regelmatig van 
brandstof worden voorzien. Glühwein, Bratwurst (mitoder 
ohne Pommes), ja zelfs pannenkoeken en poffertjes werden 
aangeboden. En voor wie dat allemaal te machtig was, stond 
een hele "foodcourt” of een aantal cafés en restaurants in het 
belendende winkelcentrum te wachten. Nee, van honger en 
dorst hoefje op deze Kerstmarkt niet om te komen!
Verder was er ook van alles te zien en te beleven. Glasblazers, 
houtsnijders, kaas- en notenverkopers, slagers en bakkers 
stonden tussen de tientallen kraampjes met kerstballen, 
kerststallen, kerstkaarten, kersttassen, kerstmutsen, 
kerstwanten, kerstkaarsen, kerstspelletjes, kerstsnoep en 
zelfs gerookte Noorse kerstzalm. Het winkelcentrum zelfwas 
weer ouderwets opgetuigd voor Kerstmis. Dat alles om de 
consument tot aankopen te verlokken en zo de economie aan 
te jagen. Daar hebben de Postactieven van de GGW ook aan 
meegewerkt. De meesten kwamen op het afgesproken tijdstip 
niet alleen vrolijk maar ook niet met lege handen de bus in. 
Het weer en verkeer werkten allebei mee en dus stonden we 
na ruim een uur weer op de parkeerplaats voor de poort van 
LMB De Peel. Moe, maar voldaan en blij dat we weer aan de 
jaarlijkse traditie hadden meegewerkt.

I Kerstlunch 2010, Kerstlunch 2011: iedereen was dezelfde 
mening toegedaan, wat is het afgelopen jaar snel voorbij 
gegaan, zeg maar gevlogen. Enfin, om een lang verhaal kort 
te houden, 60 personen waren aangeschoven en 60 personen 
waren na afloop, vol lof over het gepresenteerde lunchbuffet. 
Keukenbrigade Schuttershof: chapeau!
Verder zij nog vermeld, dat het optreden van ons Bergs 
Jeannineke, met het Kerstverhaal, gezien door de 
hedendaagse bril en verteld op zijn Bergs, bijzonder werd 
gewaardeerd.
Het digestief, na afloop in de Officiers Mess, vormde een 
waardige afsluiter van het Kerstlunchbuffet en van een jaar, 
vol met herinneringen.

CGPA Woensdrecht geniet 
van Kerstlunchbuffet
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CGPA Woensdrecht bezoekt 
Schiphol

CGPA Woensdrecht kijkt 
terug en blikt vooruit op 
Nieuwjaarsreceptie

"Vogeltje wat zing je vroeg", was de carnavalskraker enkele 
jaren geleden. Dit lied zoemde heel zacht rond in de bossen 
van Woensdrecht, toen 81!!!!! leden zich deze morgen 
omstreeks 08.00 uur gereedmaakten voorvertrek richting 
Schiphol, voor een bezoek achter de schermen aldaar. 
Door de grote opkomst lukte het niet eerder dan om 10.15 
uur te vertrekken, maar de wachttijd werd ruimschoots 
goedgemaakt, door de geserveerde koffie/thee met petit four. 
Onze eerste stop werd het van der Valk hotel A4, vlakbij 
Schiphol. Hier schoven nog 2 leden aan voor de zéér 
uitgebreide dis. Was tijdens de rit erheen het geklets in de bus, 
aan de orde van de dag, tijdens de lunch werd het nog eens 
zachtjes overgedaan. Na de buikjes rond te hebben gegeten, 
werd met de vlam in de pijp, richting het "Panasonic" bord 
aan de Schiphol Plaza gereden, waar de gidsen, ons op 
stonden te wachten. Door de uitgebreide uitleg en de vele 
startende en landende vliegtuigen, werd deze middag een 
supermiddag. Na ongeveer anderhalf uur ingespannen 
luisteren, gevolgd door een daverend applaus voor de gidsen, 
werd voldaan achterovergeleund in de kussens. 
De terugrit naar het thuishonk werd nog even onderbroken 
voor de broodnodige plaspauze en inslaan van de nodige 
watertjes (???), waama bij velen de luikjes dicht vielen. 
Helaas, o.a. door de gebruikelijke files, waren we te laat op 
Woensdrecht om nog gebruik te maken van het “diner langs 
de lijn", maar bij velen waren de buiken als gevolg van de 
overdadige lunch bij van der Valk nog dusdanig vol, dat dit 
niet direct als een gemis werd ervaren. Al met al, weer een 
zéér geslaagd dagje uit.

Het was op 19 januari 2012, de middag dat ca. 85 leden, in 
de Officiers Mess van de Vliegbasis Woensdrecht, onder 
het genot van een glaasje cava, elkaar de hand schudden. 
De geanimeerde gesprekken over het afgelopen jaar en 
het toekomende jaar, werden deze middag twee keer 
onderbroken, namelijk voor de speech van onze Voorzitter 
Henk van Bergem en die van de C-KMSL/Vliegbasis 
Woensdrecht Kolonel de Jongh. Beiden memoreerden aan 
de bezuinigingen bij Defensie en dat hierdoor een taak was 
weggelegd bij de Postactieven, om als ambassadeurs op te 
treden van en voor de Luchtmacht.
De monden werden eigenlijk meerdere malen stil gezet om 
de oliebollen en appelbeignets, die werden geserveerd, te 
verorberen. Om alles toch gladjes naar binnen te werken, was 
het ook aan de bar, een gaan en komen van dorstige leden. 
Al met al een super gezellige receptie, die tot laat in de 
middag voortkabbelde.
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In deze periode was het redelijk gebruikelijk dat er behoorlijk 
wat inwonende onderofficieren waren en ik had het voorrecht 
daar één van te mogen zijn en als vrijgezel heb ik dat 8 jaar vol 
kunnen/mogen houden. En wie zou er nou problemen mee 
hebben als je over een enorme huiskamer kunt beschikken 
met daarin ook nog eens een prachtige bar!
Deze bar werd bemand door een (al wat oudere) 
opperbarkeeper, welke wij dan ook respectvol aanspraken 
met meneer, die de scepter zwaaide over nog drie andere 
barkeepers.
Deze mensen stonden, werkelijk waar, van ’s ochtends vroeg 
(06.45 uur) tot ’s avonds laat
(00.00 uur of iets later) klaar om ons van de nodige 
versnaperingen te voorzien. Deze versnaperingen varieerden 
van koffie, al dan niet alcoholische drankjes en hoe verder de 
avond vorderde, tot loempia’s en halve gebraden haantjes aan 
toe. Ook schroomden zij niet om, als het avondvliegen wat 
later was geworden, even een kratje bier bij de achterdeur te 
zetten zodat we op de kamer onze dorst konden lessen.

Dit maal in “terug in de goeie ouwe tijd" eens geen stukje over “het" squadron of mijn 
stoutigheden maar een hommage aan de mensen achter de schermen die altijd voor ons 
klaar stonden om er voor te zorgen dat het ons aan niets ontbrak na werktijd. Hierbij 
doel ik op het barpersoneel en de hofmeesters van de onderofficiersmess op de meest 
noordelijk gelegen vliegbasis van ons mooie Nederland. Dus maar terug naar eind 1960.

Terwijl ik dit verhaal op de knopkes zit te bonken ruik ik 
weer de geur van vers gezette koffie als je ’s morgens om ± 
07.00 uur via de mess naar de eetzaal liep voor het ontbijt. 
Gauw een paar, soms nog wat warme, sneetjes brood naar 
binnen gewerkt en dan rap naar de bar voor een bakkie koffie 
om daarna met frisse moed naar het squadron te gaan voor 
wederom een dag ze te zien c.q. te laten vliegen.
Op een goede of beter gezegd een slechte dag echter roken 
we niks toen we de mess binnenkwamen. Oorzaak: het 
koffiemasjien was blijkbaar kaduk.
Nou was dit masjien een soort verkleinde uitgave van 
een raffinaderij bij Pernis. Allemaal chromen leidinkjes, 
kijkglaasje, peilbuisjes en reservoirtjes waarin zich dan wel 
water of stoom of koffie of lucht ofwel een combinatie van 
dit alles bevond met het uiteindelijk doel een heerlijk kopje 
koffie eruit te laten druppelen. En nu druppelde er dus mooi 
niks uit, met als gevolg een ontredderde barkeeper en een 
zooitje pissige mannen voor de bar die allemaal dachten 
dat ze het euvel wel zouden kunnen verhelpen ware het 
niet dat dit masjien, op straffe van een verschrikkelijke 
ziekte, slechts inwendig getoucheerd mocht worden door

Naast de mess bevond zich de eetzaal. Dit was het domein van 
de chef hofmeester die het bevel voerde over een heel leger 
burgerhofmeesters van welke er toch één was die dacht dat hij 
de hoofdhofmeester was want die was sterk in het delegeren 
maar als het op sjouwen aankwam was hij in geen velden 
of wegen te bekennen, maar dit terzijde. Deze hofmeesters 
(behalve die ene) waren in mijn ogen de ware dienaren van 
het krijgsvolk. Keurig in een wit jasje en een zwarte broek 
kregen zij een aantal tafels toegewezen waarvoor zij moesten 
zorgen dat het aan niets ontbrak. En dat deden zij met verve!! 
Je hoefde maar een seintje te geven en er stond een 
hofmeester bij de tafel die er in een rap tempo voor zorgde 
dat er weer genoeg lekkers op tafel stond. Hulde! Aangezien 
de maaltijden nog gratis waren (moet je nu eens om komen)

de opperbarkeeper welke tevens belast was met het reinigen 
ervan en die had een paar dagen verlof dus............ !
Goede raad is niet duur dus in de keuken werd koffie gezet, in 
een grote kan en op de bar ermee.
Maar koffie is niet altijd koffie en hoe de opperbarkeeper het 
voor elkaar krijgt......... dat bepaalde aroma misten we wel
degelijk.
Gelukkig kwam de opperloodgieter na een paar dagen weer 
terug en was het euvel (een dweiltje wat ie al een paar weken 
kwijt was, en dat een leiding blokkeerde) verholpen.

Toppie Joppie 
(Uit de goeie ouwe tijd) „
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Zo herinner ik me een kerstdiner wat afgesloten werd met een 
ijstaart. Op zich niks mis mee maar onze tafel trof het door 
als laatste te worden voorzien van de ijstaart. En dat deze al 
geruime tijd in de koelkast of vrieskast had gestaan bleek uit 
het feit dat hij op geen enkele wijze was aan te snijden. Het 
was en bleef gewoon een ijsberg. Dus de hofmeester er maar 
even bij. Deze zag, kwam en overwon dacht hij. Maar ook 
tegen het grootste koksmes uit de keuken gaf de berg geen 
krimp? Dan maar grover geschut. U kent vast wel zo’n groot 
kaasmes waarmee de kaasboer op de markt een hele kaas te 
lijf gaat om hem in verkoopbare stukken te snijden. Nou, 
met zo'n mes kwam onze hulpvaardige hofmeester dus op de 
proppen. Maar ja, naast de tafel staande kon hij niet genoeg 
kracht zetten dus maar even op de knietjes op de tafel en ook 
toen ontbeerde hem nog de benodigde kracht.
Het einde van het verhaal was dus dat de hofmeester met 
twee voeten gespreid boven de ijstaart stond waarna hij met 
één hand de ene zijde van het mes vast hield om daarbij 
gelijktijdig met z’n voet op de andere kant van het mes te 
gaan staan. En ja hoor? De ijsberg gaf z’n verzet op en liet zich 
in stukken breken. Maar ja, hoe nu verder met ons vorkje en 
mesje.
Lang nadat het kerstdiner was afgelopen zaten wij nog met

een bordje op schoot in de mess met een drankje te v 
tot we ijstaart konden eten. Maar ach, wie daarop Iet 
kniesoor. Toch??

Terug blikkend denk ik nu nog wel eens waarom alles zo 
nodig paars moest worden. We hadden toch alle expertise 
in eigen huis? En het enige verschil tussen toen en nu is het 
enorme prijsverschil. Maar ja, managers moeten ook leven 
dus........... ?
Om nog even terug te komen op de hofmeesters, hier een 
story die ik u niet wil onthouden. Als inwoners waren we er 
aan gewend om, na het avondeten, aan de bar eerst maar 
te beginnen met een paar kopjes koffie terwijl we donders 
goed wisten dat de koffie al vlot zou worden vervangen door 
ander spul dat de pest is in andermans lichaam. Zo ook 
op een koude winteravond. Het was een uur of acht en de 
dienstdoende hofmeester van die avond was klaar met zijn 
werk in de eetzaal. Alle lichten uit en de deuren op slot. Dat 
laatste was zeer belangrijk want drinken maakt weer hongerig 
en we wisten dat er in de keuken veel lekkers in de (koel) 
kasten lag. Daar was de adjudant-kok natuurlijk ook achter 
gekomen, dus alle deuren naar de keuken werden ’s avonds 
hermetisch afgesloten. Dikke pech voor ons maar eigen 
schuld, dikke..........?
De betreffende hofmeester, ik zal hem maar even Jobke 
(lijkt op Fries) noemen, kwam in z’n dikke jas, want hij was 
op de fiets, en een dikke ijsmuts op naast de bar langs om 
naar huis te gaan. Jobke was een al wat ouder iemand en 
een ware dienaar des volks. Altijd keurig beleefd, sprak altijd 
met twee woorden en voor hem waren we altijd "sjant”. 
Een verbastering van sergeant welke wij hem natuurlijk 
niet kwalijk namen. Nog een prestatie van formaat was dat 
Jobke, als hij tijdens een feestavond in de mess moest helpen 
met de bediening, en hij af en toe even moest keuren wat 
hij serveerde, na te vaak keuren begon te jongleren met z’n 
dienblad. Als een volleerd basketballer kon hij dat blad al 
draaiend op zijn vinger laten tollen. Of met de rand op z’n kin 
balanceren. Een ware artiest?
"Jobke, even voordat je op de fiets stapt een beetje antivries?” 
vroeg één van de collega’s.
"Nou dat sla ik niet af sjant “ sprak Jobke, terwijl hij de muts af 
deed en de sjaal wat losser. Hij ging maar even aan het tafeltje

^as het elke werkdag vanaf 11.00 uur tot zo’n 13.00 uur 
een komen en gaan van hongerige mensen. En niet alleen 
hongerig maar soms ook een beetje aangeschoten, want 
de bar in de mess was gewoon de gehele dag open en de 
Wat oudere adjudanten, die hun eigen dagindeling konden 
maken, gingen dus "voor-eten” aan de bar, gewoon eten aan 
de bar en "na-eten” aan de bar waarna bij terugkomst op hun 
"werkplek” de deur op slot ging om de wereld, met gesloten 
ogen, te evalueren.
Wat een vooruitzicht voor ons jonge broekkies, maar toen wij 
op die leeftijd waren aangeland was er toch het een en ander 
drastisch gewijzigd en misschien maar goed ook?
Ook de koks, militair en burger, waren in staat hun culinaire 
hoogstandjes te etaleren helemaal op speciale avonden 
zoals bv tijdens het kerstdiner. Koude buffetten waar menig 
restaurant een puntje aan kon zuigen vielen ons ten deel. 
Wederom alsnog hulde?
En natuurlijk ging er soms iets een klein beetje mis.
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Wilt u nog weten waar we het de rest van de avond in de mess 
over gehad hebben??? Zeg ik lekker niet.

Aangezien vanaf nu ons ‘lijfblad’ KLuPActief niet meer 
uitkomt en Hans nog meer stukjes uit "die goeie ouwe tijd" 
heeft die hij met u wil delen, wil hij dit gaan uitgeven in 
boekvorm. Zo’n 150 bladzijden.(A-5 formaat) ind. foto's. 
Kosten ± € 10,00 excl. verzendkosten.
Graag wil hij weten of hier interesse voor is en wat de 
oplage zou kunnen zijn. Als u interesse heeft, laat dit dan 
even weten door een mailtje te sturen aan: 
hans.boerboom@kpnmail.nl U kunt hem ook bellen op 
tfn: 0165-533 855. Even voor de goede orde: dit is geen 
voorintekening. Uw reactie dient alleen om de eventuele 
levensvatbaarheid van het boek te testen.

onze eigen schuld. Minder werd het toen Jobke ook nog 
eens begon te zingen in een mengelmoes van Nederlands, 
Fries en Russisch. Wat had de goede man een avond! En onze 
chauffeur zat te genieten.
Aangekomen in de straat waar ons Jobke moest wonen toch 
maar eens geprobeerd om uit de "kjakzak” te peuteren waar 
we precies moesten zijn. En het lukte wonder boven wonder 
want in een helder moment zei Jobke: "Hier is het sjant”. 
Combi gestopt en het nu toch wel erg onwillige lijf van 
Jobke er uit getrokken. Nu nog de trap op en dat moet u eens 
proberen met ± 70 kg. onwillig vlees. Boven aan de trap links 
en rechts en in het midden een deur maar onze vriend gaf met 
een hoofdbeweging aan dat het de rechterdeur moest zijn. 
Omdat we ons toch wel enigszins schuldig voelden en we 
er niet van overtuigd waren hoe vriendelijk we door Jobke’s 
echtgenote zouden worden ontvangen maar besloten om 
Jobke tegen de deur te zetten zodat hij niet in elkaar kon 
zakken, dan aan te bellen en als de sodemieter benen te 
maken in de veilige combi.
Maar stel je nou eens voor dat er niemand open doet. Dan 
vinden ze ons Jobke de volgende morgen stijf bevroren 
hangend aan de deurknop en dat kan toch ook niet de 
bedoeling zijn.
Aanbellen en dan de trap af en onderaan de trap luisteren 
naar de liefdevolle wijze waarop, namen we aan, ons Jobke 
zou worden binnen gehaald.
Herwerkte feilloos. Onderaan het portiek hoorden we de deur 
open gaan. Even een hoopvolle stilte die werd verbroken door 
het geluid of er een mud aardappels van de trap donderde. 
Maar het waren geen piepers maar onze Jobke. De jas tot 
onder de kin omhoog, bril schuin op het gelaat en de wollen 
muts koddig op de kop.
"Wat is dit Joppie?? Verkeerde timing??” 
"Nee sjant, verkeerde petiek”.
Een portiek verderop hebben we het nogmaals geprobeerd 
en dit bleek de juiste te zijn. Omdat we onze Joppie niet 
nogmaals wilden blootstellen aan een hobbelende afdaling 
met hindernissen zijn we na het aanbellen maar met een 
schuldbewuste blik in onze ogen, en een verfrommelde 
"kjakzak” tussen ons in, blijven wachten tot de deur open 
ging-
“Is het weer zover?” zei mevrouw Joppie. ”Leg hem daar maar 
neer en bedankt voor het veilig (nou ja) thuis brengen”

mensen met snode plannen ons dierbare vliegveld zouden 
bezoedelen dus of zij genegen waren om onze Jobke, 
ondersteund door enkele van ons, even met een combi 
naar huis te brengen. Hier deden de wereldberoemde 3 C’s 
(Connecties, Corruptie en Chantage) hun werk.
Kwamen de LB-mannen niet regelmatig ’s avonds even langs 
de achterdeur van de mess voorwar warme en vooral vette 
versnaperingen??? Dus geen probleem en of we wisten waar 
Jobke woonde? Nou ja, in de stad maar waar? Onze barkeeper 
wist het, ergens in het oude gedeelte van Leeuwarden (ik 
zal u en uw tong de Friese benaming besparen) in een 
portiekwoning.
Ondersteund door twee collega’s onder de armen en een 
derde, ik dus, welke de benen van Jobke verplaatste (want dat 
lukte hemzelf ook niet meer zo best) werd Jobke in de combi 
tussen twee man op de achterbank geplaatst en vooruit met 
de geit.
Jobke had het geweldig naar z’n zin en dat liet hij duidelijk 
blijken ook! Nimmer heb ik zo vaak te horen gekregen wat 
een prachtige kerels we toch waren waarbij hij het nodig vond 
om stevig op onze knieën te slaan. Maar we konden geen kant 
op dus accepteerden we het maar gelaten. Het was tenslotte

van de barkeepers zitten. Jobke pakte zijn ingeschonken 
"kjakkie”, hield het omhoog en zei: "proost sjant” waama hij 
het goddelijk vocht in het keelgat kieperde.
En omdat het algemeen bekend is dat je met één been niet 
kan fietsen stond er al snel een tweede "kjakkie” voor de 
aangenaam verraste Jobke. Wat waren die "sjanten” toch gulle 
kerels. Hij zou er zijn leven voor geven! Nog niet bewust van 
het feit dat dit naar mate de avond vorderde wel eens zeer 
bewaarheid zou kunnen worden! Voordat Jobke er erg in had 
dat er toch wel redelijk veel "sjanten” aan de bar zaten zakte 
het niveau in de "kjakfles” aardig snel.
Telkenmale als Jobke aanstalten maakte om het stalen ros te 
bestijgen stond er weer zo’n verdomd "kjakkie" wat hij niet 
kon weerstaan.
Om ongeveer half tien waren we het er met z’n allen wel over 
eens dat een Jobke in deze toestand absoluut niet meer op de 
fiets, als hij al wist wat dit was, naar huis toe kon. Zelfs lopend 
waren we ervan overtuigd dat hij de poon niet eens zou halen 
dus....?
Een telefoontje naar de LB bracht uitkomst. Deze mannen 
moesten er toch regelmatig op uit om te voorkomen dat

mailto:hans.boerboom@kpnmail.nl
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Met vriendelijke groet, 
H.C.A. VandeBriel
Adama van Schelteniaplein 65 
2624 PH Delft

"Aangezien volgens de ‘Dikke van Dale’ het woord ‘anekdote’ 
een tweede betekenis heeft, namelijk "mededeling van een 
kenschetsende bijzonderheid”, ben ik zo vrij naar aanleiding 
van uw oproep in het septembernummer van KLuPActief een 
herinnering op te roepen, niet aan een sabel, maar aan een 
klewang.
In 1948 was ik als pelotonscommandant Luchtvaarttroepen 
gestationeerd op vliegbasis Kalidjati, en met mijn 
peloton gelegerd in een administrateurswoning van de 
rubberonderneming Panamoekan-Tjiasem in Tjipeundeuj, 
west van Kalidjati. Onze taak was om door intensieve 
patrouillegang, soms tweemaal per etmaal, een afgebakend 
gebied te controleren, teneinde infiltratie (sabotage) tegen 
te gaan. Meestal hadden we met rampokkers (plunderaars) te 
maken, soms met ondergrondse strijdgroepen en sporadisch 
met patrouilles van de Indonesische Siliwangi-Divisie, 
die zuid van Kalidjati opereerden. Het vuurcontact met de 
Siliwangi-Divisie was meestal kortstondig. Zoals later bleek, 
was de oorzaak hiervan het chronisch tekort aan munitie 
bij onze tegenstanders. Wij hadden één type geweer, de 
Lee Enfield; zij hadden vier typen geweren, en dus ook vier 
verschillende soorten geweermunitie nodig.
Bij onze normale patrouillegang verliep het (vreedzame) 
contact met de bevolking gewoonlijk via de dorpshoofden 
(Pa Lurah), die ons vaak onthaalden op klappermelk en 
pisangs. Tijdens één van onze patrouilles werden we tot 
onze verbazing niet ontvangen door Pa Lurah, maar door 
een jonge Sundanees, die in het mooiste huis van de 
kampong woonde, een huis met een veranda. De vrouw 
van de Sundanees schonk thee op een veranda, en wel in 
een theekopje met een schotel. De echtgenoot sprak zeer 
vrijmoedig. Het kamponghoofd was weliswaar aanwezig maar 
gedroeg zich tegenover de Sundanees zeer onderdanig. Op 
de terugweg zei ik tegen mijn pelotonssergeant: "Puck, hier 
klopt iets niet, we gaan morgen terug”. Reeds de volgende 
nacht zijn we teruggegaan, met een patrouille van een man 
of zeven. Geluidloos werd het huis omsingeld waarna mijn 
pelotonssergeant en ik naar binnen gingen. De Sundanees 
schrok: "Tuan, u bent hier gisteren al geweest, waarom nu 
weer?”

We hebben de hele inventaris van het huis overhoop gehaald 
en vonden twee belangrijke voorwerpen. Allereerst een 
rode driehoekige hoofddoek, die we herkenden als het 
kenmerk van een lid van de "Tentara Delapan Delapan”, een 
communistisch georiënteerde ondergrondse strijdgroep. Die 
hoofddoek werd onder de ‘topi’ (zwart hoofddeksel) gedragen 
en was dus gewoonlijk onzichtbaar. Bij verder zoeken kwam 
een klewang te voorschijn. Toen ik die klewang vastpakte, 
raakte de Sundanees in paniek en begon te jammeren. We 
hebben de man gearresteerd en, met driekante doek en de 
klewang, de volgende morgen afgeleverd bij de Inlichtingen
en Veiligheidsdienst van de vliegbasis Kalidjati. Bij nader 
verhoor zei de Sundanees dat hij de klewang had gevonden bij 
het lijk van een KNIL-korporaal die in 1942 nabij Kalidjati was 
gesneuveld. Het bezit van de klewang van een gesneuvelde gaf 
hem psychisch overwicht over zijn mede-kampongbewoners. 
Bij ons volgend bezoek aan de kampong bleek de rust 
weergekeerd. Pa Lurah was weer dorpshoofd en ontving ons 
dankbaar in zijn eigen huis. De klewang was verleden tijd. 
Nadere inspectie van de klewang bracht aan het licht dat 
de kling een “Hembrug”product was, dus vooroorlogs. De 
lederen schede was origineel KNIL, de handgreep was niet 
origineel maar was door het Indonesische leger nagemaakt. 
De KNIL-korporaal was dus een verzinsel.
De klewang is door mij als oorlogssouvenir in 1950 
meegenomen naar Negeri Koud en is in de negentiger jaren, 
na opdracht daartoe, keurig bij Defensie ingeleverd.”

In antwoord op uw schrijven
In de KLuPActief van september jl. werd de vraag gesteld wie meer kon vertellen over de 
geschiedenis van de blanke wapens van de KLu, met name de sabel. Ook werd gevraagd 
wie anekdotes wist die met de sabel hadden te maken. Welnu dhr. Vandebriel uit Delft 
stuurde me een alleraardigste anekdote over een gebeurtenis die hij had meegemaakt in 
1948 tijdens zijn stationering in Ned. Oost-Indië, leest u maar:
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Golftoernooi

Vereniging (oud) onderofficieren Soesterberg “De Bakermat”

I

Een paar jaar geleden leende ik 2 fotoalbums uit aan Piet 
Michielsen. Deze vroeg of ik nog foto’s had van Woensdrecht, 
omdat hij bezig was met de geschiedenis van Woensdrecht. 
Intussen is Piet helaas overleden en zijn de albums nergens 
meer te vinden. Zijn er mensen die hier iets van weten in de 
omgeving van vooral Woensdrecht?
Eén album is vierkant met suède voorkant, de andere is 
rechthoekig met achterin een programmablad van de “Battle 
of Britain” uit 1959 of 1960.
Ze worden zeer gemist. Joop van IJzendoom, tfn: 0514- 
582139, e-mail: jcaijze@ziggo.nl

Op vrijdag 22 juni a.s. wordt voor de i9e keer het Groot 
Militair Brevet golftoernooi gespeeld. Het evenement 
zal plaatsvinden op de baan van golfbaan Heelsumse 
Veld te Heelsum. Om deel te kunnen nemen dient 
men in het bezit te zijn van het Groot Militair (vlieg) 
Brevet of Marine vliegbrevet en ten minste een 
Golfvaardigheidsbewijs.
Inschrijven kan vanaf 1 april via de website www. 
gmbtrophy.nl, waarop ook alle details te vinden zijn.

Het i6e KLu motortreffen zal worden gehouden van 1 tot en 
met 3 juni 2012. Noteer die datum alvast in uw agenda. Om 
luchtmachtonderdelen niet te storen en/of te belasten is deze 
keer gekozen voor een locatie in Blomberg. Het is niet alleen 
een ideale omgeving om te verblijven maar ook om mooie 
toertochten te rijden. In een volgend bericht zal informatie 
betreffende inschrijven, kosten, legering etc. bekend worden 
gemaakt.
Voor eventuele informatie vooraf kunt u kijken op de website 
www.mcmissileriders.nl ofmcmissileriders@gmail.com.
Pr KLu motortreffen 2012, Henk van den Ende 
E-mail: hpvdende@home.nl

mess meer hebben. Zeker voor de FLO-ers zou dit een 
groot gemis zijn In januari 2007 werd dan ook een nieuwe 
vereniging opgericht om in elk geval het "messgevoel” 
te kunnen behouden. Bestuursleden waren snel 
gevonden, en er werd gestart met het continueren van de 
maandelijkse socials. Na enige tijd was er weer een kleine 
financiële buffer, waardoor we sinds drie jaar ook weer in 
staat zijn het jaarlijkse kerstdiner in ere te herstellen.
Het ledental ligt momenteel rond de 115, de socials worden 
maandelijks behoorlijk bezocht.
In februari 2012 vierden we het 5-jarig bestaan met een 
uitgebreid warm/koud buffet in de OO-mess van de 
voormalige vliegbasis, waarbij 75 leden aanwezig waren. 
Ook proberen we elk jaar een uitje voor de dames te 
organiseren: de "Ladiesday”.
Het lidmaatschap staat open voor (oud) onderofficieren 
van Soesterberg; ook vele "vakofficieren” zijn lid, zij zijn 
immers heel lang onderofficier geweest!
Informatie over de vereniging of opgave om lid te worden 
bij de secretaris, Cees Huisman, tfn: 06 44 77 09 37 of 
ceeshuisman@casema.nl.

Motorliefhebbers,
Er is besloten in 2012 weer een KLu-motortreffen te 
organiseren. Dit wordt dan het 16C KLu motortreffen. Een 
aantal mensen van motorclubs van verschillende KLu 
onderdelen hebben overleg gehad waarin de organisatie 
van het KLu-motortreffen is besproken en waarbij de taken 
zijn verdeeld. Onder andere is de afnemende belangstelling 
voor deelname aan motortreffens als agendapunt aan de 
orde geweest.Dit is voor de organisatie echter geen reden 
om niet door te gaan met het organiseren ervan. Zo lang er 
motorrijders zijn die het nog steeds leuk en gezellig vinden 
gaan we er mee door.

Vooruitlopend op de ontmanteling van de vliegbasis 
Soesterberg werd 5 jaar geleden de onderofficiersmess 
alvast maar opgeheven. De leden dreigden in een "zwart 
gat" te vallen: we zouden geen vliegbasis, maar ook geen

mailto:jcaijze@ziggo.nl
gmbtrophy.nl
http://www.mcmissileriders.nl
mailto:ofmcmissileriders@gmail.com
mailto:hpvdende@home.nl
mailto:ceeshuisman@casema.nl
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Reünie oud-militairen Groep 
Geleide Wapens jaren '6o en '70

Het Vliegende Verleden van 
Sieb Koning

Bij het lezen van het artikel (KluPActief, december 2012) 
wisselden mijn gevoelens van verbazing tot woede, omdat 
iemand het mooiste beroep van de wereld zo negatief 
benadert.
Alles en iedereen wordt totaal afgekraakt. Jammer dat de 
schrijver van het artikel het nodig vond om een dergelijk 
rancuneus en gefrustreerd artikel te schrijven, waar naar 
mijn mening niemand in is geïnteresseerd.
Theo G. Groothoff, Wijsthoek 435, 5403 RD Uden.

Een groep oud-militairen van de Groep Geleide Wapens van 
de Luchtmacht uit de jaren zestig en zeventig, gelegerd in 
Duitsland, willen een reünie organiseren. De datum om deze 
reünie te houden staat gepland rond de maanden mei of juni 
en is bestemd voor alle oud-GGW leden van de Luchtmacht 
die in die periode gelegerd waren in Duitsland.
Interesse? Zo ja, reageer dan door een e-mail te sturen naar: 
huibanke(a)kpnplanet.nl of bel telnr: 0345-516650.

Het begon in de tijd rond 1910-1911. De luchtvaart stond 
nog in zijn kinderschoenen, toen een stad-Groninger - 
Siebrand Koning -het risico nam om zijn leven te wagen 
voor dat nieuwe fenomeen, vliegen.
Sieb Koning, zoon van Hendrik, een koopman, werd 
geboren op 25 februari 1889 in Groningen. De familie 
Koning woonde toen aan de Hereweg, in Groningen 
en vader Koning was uitbater van de uitspanning 
“Waterloo”.

Sieb was eigenlijk een beetje een rebel, hij ging van 
kostschool naar kostschool, en kon niet goed omgaan 
met het gezag; maar hij was wel sportief. Hij was lid van 
de voetbalclub Be-Quick en was een verdienstelijk lange 
afstand schaatser.

Een boek over het enerverende leven van de eerste 
Groninger aviateur

Hoe te bestellen? 
Stuur een e-mail 
aan sihoekboek@ 
gmail.com. Het 
boek kost voor 
€14,95 excl. 
verzendkosten

Reünie UKW-club vliegbasis 
Leeuwarden
Op woensdag 18 april a.s. houdt de UKW-club vliegbasis 
Leeuwarden een reünie ter gelegenheid van hun 30-jarig 
bestaan voor alle leden met partner.
Locatie: OO_mess vliegbasis Leeuwarden
Info en aanmelding:
S. Lantinga,
De Fennen 208, 8918CL Leeuwarden
Tel: 058-266 2757, e-mail: sikko.lantinga@hetnet.nl

In 1910 ontmoette hij Jan - Antwerpse duivel - 
Olieslagers in Helpman net even buiten Groningen, die 
daar een vliegdemonstratie gaf. De toon was gezet voor 
zijn verdere leven. Sieb leerde vliegen in Frankrijken 
vloog in 1911 hier in Nederland. Dat heeft niet erg lang 
geduurd weldra vertrok hij weer naar Frankrijk waar 
hij vaker vloog. Uiteindelijk is hij weer in Nederland 
teruggekeerd en eind 1962 overleden.
Hij was een avonturier, wars van regels, trok zich van 
de gevestigde orde niets aan maar werd een echte 
Fransman. Vaak heeft hij de dood in de ogen gezien 
maar steeds stuurde hij magere Hein weg na talloze 
vliegtuigongelukken. Dat Hein toch te vroeg heeft 
toegeslagen had een hele andere oorzaak. En eigenlijk 
zou het mooi zijn als in zijn geliefde Groningen een 
plein, straat, weg of vliegtuig naar hem vernoemd zou 
worden.

Vliegend verleden van 

Sieb Koning

jTcrugblik op hel enerverende leven 
Groninger ivütcur

kpnplanet.nl
gmail.com
mailto:sikko.lantinga@hetnet.nl
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Foto 3:
De romp met glazen neus (voor de hangar) is die van een 
Potez 63-11 tweemotorig verkenningsvliegtuig van de Franse 
luchtmacht uit de jaren 40. Waarschijnlijk is de opname 
gemaakt op een vliegveld in Noord-Frankrijk na de Franse 
capitulatie.

Foto 1:
De foto is op 21 juli 
1948 te Weesp gemaakt 
op barakkenkamp "De 
Roskam". Van links . 
boven naar rechts ( 
beneden ziet u: * 
Appelman, A. Ruiter, 
W. Rosendaal, de |Jong, 
J. Markus, R. Venendaal, B. Neggers, P. Lutterman, P. Mulders, 
T. v.d. Einden, P. Farla, Kerkhof, J. v. Gemert, Koetsenruiter, 
v. Geenen, van Woerden, Harthoorn, Nieuwenhuis, Muskens, 
Hout, Pingen, Nelissen, Hulscher, Liesdonk, Vijzelaar, J. van 
Cleef. De man met platte pet is de sergeant v. Woerden, hij 
was klassecommandant.

Foto 2:
Dit is de toenmalige majoor
S.A.Netto als C-314 SQ op Bodö in 
Noorwegen.

Tot slot volgen hier de samengevatte reacties op de 
laatste vijf foto’s:

Zoals u elders in dit blad al heeft kunnen lezen, zal 
KLuPActief vanaf nu niet meer in gedrukte vorm 
verschijnen. De rubriek "Wie maakt hen wijzer” 
houdt daarmee na een reeks succesvolle jaren op te 
bestaan. Met hulp van Bert van den Broeke die als 
oud-KLu’er een aantal jaren als vrijwilliger bij het 
NIMH bezig is geweest om met zijn expertise wat 
klaarheid te brengen in het enorme fotobestand, 
hebben veel van deze foto’s ‘een gezicht’ gekregen. 
Ik dank niet alleen hem voor zijn hulp maar ook 
u als lezers voor alle reacties op de gepubliceerde 
foto’s!

aiJW!

Foto 5:
Opname is genomen op Ijsland in 1932/33 voor de hangar 
even buiten Reykjavik Zittend links de commandant van 
het detachement Ijsland, de luitenant-vlieger J.H. (Merijn) 
van Giessen, de persoon zittend rechts in de hangar is 
wachtmeester-vlieger J.W.T.Bosch.
Gelet op de context is de staande heer zeer waarschijnlijk 
dr. H.G. Cannegieter, de toenmalige adjunct-directeurvan 
het KNMI. Zie hiervoor onder meer KLuPActief nummer 3 
september eerder dit jaar, en met name de foto op pagina 16.

Foto 4:
Bij de officiële overhandiging van het Orpheus 
verkenningssysteem voor de RF-104G aan het 306 Sqn. werd 
door de producent "Oude Delft” een levensgrote giraffe 
aangeboden. Laat nou Ton van Andel (jawel die van de 
Luchtmacht kalenders) de HAENO (hoofd afdeling eerstelijns 
onderhoud) van het 306 Sqn zijn. U begrijpt het al: Ton 
ontwierp de giraffe op het visor, en dit "logo"werd vervolgens 
(met kleine individuele variaties) op ieders vlieghelm 
aangebracht. De visorcovers op de vliegerhelm werden 
geschilderd in een ruimte naast de lijnkeet van het 306 
Squadron door een groepje enthousiaste crew chiefs op het 
moment dat hun kist op missie was. De afwerking geschiedde 
door Ruud Wildekamp en later Hans van Nunen. Elke cover 
was anders en werd ‘custom made’ geproduceerd voor elke 
vlieger. De basis was bij allen gelijk, een zwarte filmband (306 
recce squadron) met een giraffe (steekt z’n nek uit) met in 
rood-wit-blauw de cijfers 3, o en 6. Op z’n kop heeft hij een 
witte vliegerhelm en een groen oxygen-masker. Het custom- 
made betekende dat iedere giraffe een individueel tintje kreeg 
afhankelijk van de kwaliteiten 
of (vermeende?!) gebreken . 
van de betreffende vlieger. 
De visorbeschermer op de 
foto was een van de eerste 
en was gemaakt voor de Hr. 
Muijrers (beetje gebaseerd 
op de haarkleur van deze 
persoon), ,

hen wijzer?

•si
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Zorg en Welzijn
Tekst: J.C.J.M.(jos) Janissen, Adviseur Zorg en Welzijn.

Bron: Kon. Ver. Eervol ontslagen Off’n Ned. Krijgsmacht (KVEO).

Bron: KVEO

VAN AWBZ-BEGELEIDING NAAR 
WMO-BEGELEIDING

De Aanvullende Verzekering ZVW is duurder worden, 
omdat sommige vergoedingen die niet meer vanuit de 
basisverzekering vergoed worden zijn overgeheveld naarde 
Aanvullende Verzekering.

De premie van de basisverzekering van de 
Zorgverzekeringswet (ZVW) is in 2012 iets gestegen. Een 
aantal vergoedingen zijn in 2012 verdwenen/verminderd uit 
het basispakket zoals: minder behandelingen fysiotherapie/ 
oefentherapie, vergoedingen van de Geestelijke Gezondheids 
Zorg (GGZ) zijn verlaagd en de eigen bijdragen GGZ zijn 
verhoogd. Aspecten uit het stoppen-met-roken-programma 
en dieetadvisering zijn eveneens uit het basispakket 
verdwenen. Maagzuurremmers bij gebruik korter dan 6 
maanden zijn eveneens uit de basisverzekering verdwenen. 
Noot:
M.b.t. het verdwijnen van het stoppen-met-roken- 
programma dient het volgende te worden opgemerkt: Veel 
mensen denken dat hulp bij het stoppen met roken niet meer 
wordt vergoed. Dat is niet zo! Alleen de nicotinevervangers 
(zoals bijv, nicotinepleisters) en medicijnen verdwijnen 
uit het basispakket, maar gedragsmatige ondersteuning 
en intensievere vormen van begeleiding blijven wel in het 
basispakket. Op 1 januari 2012 hadden echter veel verzekeraars 
dit echter nog niet beschreven in hun polissen).

Informatie m.b.t. de veranderingen in de zorg 2012 
kunt u eveneens verkrijgen op de website: www. 
veranderingenindezorg.nl .

De premie voor de AWBZ is in 2012 niet gewijzigd, deze blijft 
12,15% opgenomen in de eerste en tweede schijf van de 
Inkomstenbelasting.
Zorgtoeslag. De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag 
is verlaagd. Is men alleenstaand dan is de maximale 
inkomensgrens in 2012 gesteld op € 35.059, -. Voor 
meerpersoonshuishouders (met partner) is de maximale 
inkomensgrens gesteld op € 51.691, -. De hoogte van 
de zorgtoeslag is afhankelijkvan het inkomen van de 
aanvrager(s).

Het verplicht eigen risico is verhoogd van € 170, - (2011) naar € 
220, - per persoon per jaar.
De Inkomensafhankelijke Bijdrage (IAB) is eveneens 
gewijzigd.
De IAB voor UKW-ers en AOW-ers is verlaagd van 7,75% naar 
7,1%. De IAB voor het Aanvullend Pensioen (ABP) is verlaagd 
van 5,65% naar 5,00%. Het maximale hefflngsbedrag waarover 
de IAB wordt berekend is in 2012 evenwel aanmerkelijk 
verhoogd van € 33.427, - naar € 50.064, -.

In het regeerakkoord van september 2010 kondigde de 
Regering diverse systeemkeuzes aan in de AWBZ. Het betreft 
o.a. de overheveling van alle extramurale begeleiding 
(verpleeghuiszorg die thuis geleverd wordt) uit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gedachte 
hierachter is dat gemeenten de cliënten en hun situatie beter 
kennen dan zorgkantoren. Bovendien past de extramurale 
begeleiding goed bij de verantwoordelijkheid die gemeenten 
al dragen voor de maatschappelijke ondersteuning van 
kwetsbare burgers. Omdat cliënten met lichte beperkingen 
in hun zelfredzaamheid geen begeleiding meer ontvangen 
als gevolg van de pakketmaatregelen AWBZ, betreft het vooral 
cliënten met matige of zware beperkingen.
Hoe de overheveling van de extramurale begeleiding vorm 
gaat krijgen is nog niet bekend.
Onderzocht dient te worden:
• Welke groepen cliënten een vorm van extramurale 

begeleiding krijgen;

PREMIES/BIJDRAGEN/EIGEN RISICO/ 
ZORGTOESLAG ZORGVERZEKERING 
2012
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Een aantal vergoedingen/aspecten verdwijnen in 2013 en 
2014 volledig uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) en een aantal vergoedingen/aspecten zullen worden 
overgeheveld van de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Deze publicatie gaat over de 
ondersteuning en zorg door de gemeente en wat er gaat 
veranderen. Het thema is: "Van geïndiceerde AWBZ- 
begeleiding naar WMO-oplossingen voor begeleiding om 
zelfstandig te leven”. Deze informatie is o.a. afkomstig van de 
Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad).

• Waaruit hun ondersteuningsbehoefte bestaat;
• Wat de inhoud is van de extramurale begeleiding die zij 
ontvangen.
Ook moet men zicht hebben op factoren waarmee rekening 
moet worden gehouden bij de overheveling van de 
extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de gemeente die de 
WMO uitvoert.
Om te beantwoorden aan deze informatiebehoefte is er 
reeds gesproken met vertegenwoordigers van indicerende 
organen, zorgaanbieders, zorgkantoren en gemeenten. Ook 
zijn er reeds rapporten bestudeerd die verschenen zijn naar 
aanleiding van de pakketmaatregelen AWBZ.

Wat gaat er veranderen in de zorg?
De AWBZ wordt afgebouwd. De WMO wordt groter. De 
zorgverzekeraars krijgen meer invloed en krijgen een grotere 
rol. De centrale overheid wordt kleiner en de lokale overheid 
(gemeente) wordt groter. De individuele burger krijgt meer 
eigen verantwoording, men moet eerst doen wat men zelf 
kan, daarna kan men pas aankloppen bij de overheden.

In de huidige samenleving:
• Mensen zijn nu minder actief dan zij zouden willen.
• Mensen lopen tegen drempels aan die zelfstandige en 

optimale participatie in de weg staan.
• Een samenleving die zo ingericht is dat iedereen op basis 

van zijn talenten en mogelijkheden kan deelnemen.
• Een samenleving waarin oplosbare drempels die 

participatie belemmeren niet meer worden geaccepteerd, 
maar worden opgelost.

• Een samenleving waarin mensen in staat worden gesteld 
hun maximale bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Het doel van de CG-raad is: De Inclusieve Samenleving
• Op voet van gelijkheid leven met anderen.
• Als individu worden aangesproken en niet op de beperking 

die men heeft.
• Een handicap of chronische ziekte staat maatschappelijke 

participatie niet in de weg, een samenleving die mensen 
uitsluit wel.

Nieuwe visie op zorg en ondersteuning:
De overheid zal zich geleidelijk terugtrekken. De mensen 
worden zelf verantwoordelijk, zij gaan op hun eigen kracht 
hun eigen regie voeren. Door de decentralisatie zal de 
organisatie en de ondersteuning de burgers dichter bij 
en meer met elkaar brengen. De uitvoering van de zorg 
en ondersteuning komt in handen van zorgverzekeraars, 
organisaties die zorg aanbieden en zorgverleners. Voorts zal 
visie moeten worden ontwikkeld op de eigen verantwoording, 
de eigen regie en op eigen kracht.

AWBZ = volksverzekering op basis van solidariteit
Wat verdwijnt er uit de AWBZ:
• De begeleiding extramuraal (verzorgingshuiszorg die 

thuis geleverd wordt) wordt afgeschaft in de AWBZ en
zal worden overgeheveld naar de WMO. Deze nieuwe vorm 
van begeleiding zal worden gericht op het participatie- en 
compensatiebeginsel. (2013-2014).

• Het gedurende kort verblijf logeren in een 
verpleeginrichting (2012).

• De individuele ondersteuning met begeleidingsindicatie 
(2012).

• Het Persoon Gebonden Budget (PGB) zal verdwijnen 
(2012-2014).

Wat blijft wel in de AWBZ:
• Zorg die men geniet in een verpleeg-/ 

verzorgingsinrichting. Er zullen meer handen aan de 
bedden komen in 2012.

• Zorg die men thuis geniet, gericht op medische gronden: 
verpleging en verzorging.

• PGB voor mensen met een verblijfindicatie in een 
verpleeg-/verzorgingsinrichting (intramurale zorg).

Samenhang met andere maatregelen in de zorg
• Het basispakket van de Zorgverzekeringswet (ZVW) 

zal worden verkleind (hulpmiddelen, diëtistenzorg en 
fysiotherapie).

• De premie voor de basisverzekering zal iets stijgen.
De premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering 
zal duurder worden, daar vergoedingen uit de 
basisverzekering zullen worden overgeheveld naar de 
aanvullende ziektekostenverzekering.

• Bij opname in een verpleeg-/verzorgingsinrichting zal het 
aspect "wonen” worden gescheiden van het aspect "zorg”.

• Er zullen hogere eigen AWBZ-bijdragen worden geheven.
• Zorgverzekeraars zullen (risicodragende) AWBZ-aspecten 

gaan uitvoeren.
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Stelselwijziging van AWBZ naar WMO
Wat moet er in 2012 nog gebeuren?
• Met betrekking tot de inhoud moet er een nieuwe definitie 

worden vastgesteld voor “Begeleiding”.
• Vastgesteld dient te worden welke de precieze groepen en 

doelgroepen zijn.
• Het wetgevingstraject van de WMO moet aangepast 

worden.
• Het budget m.b.t. de WMO moet worden vastgesteld met 

een bezuiniging van 5%!
• Ter voorbereiding van de gemeenten dienteen 

modelverordening te worden opgesteld.
• De Kanteling van de WMO dient verder door te gaan.
• Informatie, ondersteuning en begeleiding van burgers 

dient plaats te vinden.

HET MANTELZORGCOMPLIMENT
2012

WMO = participatiewet. Compensatiebeginsel, eigen 
kracht en maatwerk zijn basis
• De begeleiding van extramurale AWBZ-zorg zal worden 

overgeheveld naar de WMO.
• Van de 600.000 AWBZ-gebruikers zullen er 200.000 

mensen gebruik gaan maken van de WMO. Kosten in 2012: 
3 miljard euro.

• Daar het gaat om een nieuwe vorm van ondersteuning zal 
de zorg en ondersteuning gespecialiseerd moeten worden. 
De gemeenten hebben weinig ervaring met deze speciale 
doelgroepen.

• Veel mensen hebben nu nog een PGB voor begeleiding.
• De invoering van de nieuwe WMO start in 2013 voor de 

nieuwe zorgvragers en zal in 2014 worden ingevoerd voor 
de huidige zorgvragers.

Indicatie voor het mantelzorgcompliment
Het CIZ legt sinds 1 april 2007 bij de indicatiestelling vast 
of mantelzorg wordt gegeven. Zo wordt bepaald wie in 
aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment.

De hoogte en uitbetaling van het mantelzorgcompliment 
Het mantelzorgcompliment bedroeg in 2011 maximaal 
€ 250, -. Omdat er steeds meer aanvragen komen voor 
het mantelzorgcompliment is per 1 januari 2012 het 
mantelzorgcompliment gesteld op maximaal 6 200, -.
De SVB betaalt dit compliment uit. Er mag slechts voor 
1 mantelzorger een mantelzorgcompliment worden 
aangevraagd.

aanvraagformulier kunt u een mantelzorger voordragen voor 
het mantelzorgcompliment. Hebt u het aanvraagformulier 
niet ontvangen, dan dient u zich te wenden tot de SVB.

Mantelzorger voordragen voor het
mantelzorgcompliment
Bent u zorgvrager en heeft u de juiste indicatie van het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dan ontvangt u 
automatisch een aanvraagformulier van de SVB. Met dit

Meer informatie m.b.t. dit mantelzorgcompliment kunt u 
verkrijgen op de websites van de SVB en het CIZ.

Het mantelzorgcompliment is een vergoeding voor 
mantelzorgers als blijk van waardering voor de zorg die 
zij verlenen. De persoon die wordt verzorgd (zorgvrager) 
kan zijn of haar mantelzorger voordragen voor een zgn. 
mantelzorgcompliment. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
voert het mantelzorgcompliment uit.
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Nuttige adressen

Eindhoven
CGPA regio Eindhoven 
Voorzitter K.A. Smit, 
Petrus Donderstraat 55,

Den Haag
CGPA regio Den Haag
Voorzitter M.J.G Halma
SecretarisTh.M Deckers
Strijplaan 337, 2285 GL Rijswijk
Tel.: 070-3944585, 06-20586389
E-mail: theodeckers@online.nl
Penningmeester: E.J Goedheer
Girorekening: 93 89 228 t.n.v. Contactgroep 
Postactieven Den Haag

De Peel
CGPA Groepen Geleidewapens
Voorzitter: R.P. Schouten
Krijten 51, 5403 PK Uden
E-mail: robirm@hotmail.com
Secretaris: A.J.M. Hussaarts
Paulus Potterlaan 46, 5702 CW Helmond
Tel.: 0492 54 05 16
E-mail: a.hussaarts@chello.nl
Vice voorzitter: G.C.M. Boogaarts 
Gasthuisstraat 29, 5708 HH Helmond
E-mail: fred.boogaarts@chello.nl
Penningmeester: Herman Vriesema 
Rundedal 11, 9561 JWTer Apel 
Tel.: 0599 5878 10
E-mail: hermanvriesema@planet.nl
Of: Postactieven Groepen Geleide Wapens 
t.a.v. Stafgroep Voorl. Groep Geleide Wapens 
Postbus 5034, 5800 GA Venraij
Tel.: 0493 59 80 45
E-mail: ggw@luchtmacht.nl

5613 LR Eindhoven, Tel.: 040-211 7518,
Email: karel.smit@planet.nl,
Secretaris: L.A Damen
Achtse Loop 28, 5626 BW Eindhoven 
Tel.: 040 26 23 122
E-mail: ludo.damen@chello.nl.
Penningmeester: H.M.G. van Soest 
Duivelandstraat 8, 5628 KW Eindhoven 
Tel.: 040 24 15584
E-mail: h.soest89@upcmail.nl
2C Penningmeester: H. Bosch
Keersoppermolen 24, 5612 DD Eindhoven 
Tel.: 040 24 25 419
E-mail: h.boschoi@hetnet.nl
Lid: C.H. Hoogenraad
De Stoutheuvel 11, 5632 MN Eindhoven
Tel.: 040 25 67 338
E-mail: chhoogenraad@planet.nl
Leden: J.M.M. Geurts
Veilig Oord 49 5531 XC Bladel
Tel.: 0497 383242
E-mail: geurtsj@telfort.nl
F. Nagel, Vlinderstraat 83, 5345 EB Oss 
Tel.: 0412 640 230
E-mail: fgnagel@hotmail.com 
website: www.CGPA-Eindhoven.nl.

Gilze-Rijen
CGPA regio Gilze-Rijen
Postadres: Contactgroep Postactieven
Regio Gilze-Rijen
Postbus 49, 5120 AA Rijen
website www.cgpagzrij.nl
Voorzitter: W.H.J. Logt
E-mail: voorzitter@cgpagzrij.nl
Secretaris: L.J. v.d. Ven
E-mail: secretaris@cgpagzrij.nl
Penningmeester: F.H.A. Blösser
E-mail: penningmeester@cgpagzrij.nl
Lid: C.G.M. van Gageldonk,
C. Nieuwenhuyse

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voorzitter: G.J.W. Fehrenbach
Anna Paulownalaan 25, 7316 CS Apeldoorn 
TeL:o55 57 9O 936
E-mail: touch-and-go@fehrenbach.nl
Penningmeester: J.G. Kools
Schopenhauerstraat 159
7323 LW Apeldoorn
Tel.: 055 36 63 217
Girorekening: 9698041
t.n.v. CGPA- Nm. 7323 LW Apeldoorn
E-mail: jg.kools@hetnet.nl
Secretaris: F. Ouwerkerk
Rakkersveld 116, 7327 GD Apeldoorn
Tel.: 055 53 33 033
E-mail: f.ouwerkerk@planet.nl
Lid: A. Sorel
H.M Mesdagstraat 32, 7312 LP Apeldoorn
Tel.: 055 35 59 094
E-mail a.soreh@chello.nl
Lid: C. Middelkoop
Saerdam 317, 8242 JM Lelystad
Tel.: 0320 416 872
E-mail: cees.middelkoop@hotmail.com
Lid (plv. secretaris): J.L. Mulder
Van Haeftenpark 49, 7316 NJ Apeldoorn
Tel.: 055 5216384
E-mail: jimulder@chello.nl

Rhenen
CGPA regio Rhenen
LJtrechtsestraatweg 230, 3911TX Rhenen
Voorzitter: J.G. Koning
Bantuinweg 50, 3911 MZ Rhenen
Tel.: 0317 61 47 46
E-mail: koni13o9@planet.nl 
Penningmeester J.van Arkel 
Van Bentheimhof58, 3911JN Rhenen 
Tel.: 0317-615623,
E-mail: janvanarkel@veteranen.nl
Secretaris K.H Peeneman,
Menorapad 7, 3958 XZ Amerongen 
Tel.: 0343-453510
E-mail: henkpeeneman@telfort.nl

Soesterberg
CGPA regio Soesterberg:
Voorzitter G.J. Vallee
Bongerd 8, 3828HW Hoogland
Tel.: 033-480 2358
E-mail: vallee22@zonnet.nl
Secretaris C. Huisman
Plesmanstraat 329, 3769HK Soesterberg 
E-mail: c.huisman.01@mindef.nl
Penningmeester M.P. van der Wijst 
Rumpler 17, 3769 JH Soesterberg 
E-mail: tinyvanderwijst@casema.nl 
Leden: M.H. Vervoom
Vrijheidslaan 111, 3621HL Breukelen 
Tel.:o346-263 838
E-mail: mvervoom111@gmail.com 
B.Petersen, Rigolettostraat 18, 
3816 TR Amersfoort.
e-mail: timoreno@casema.nl 
Ledenadministrateur J.H van derTogt 
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg 
E-m a i 1: j h vd togt@cpa-soes terberg. n 1

Arnhem
CGPA regio Arnhem (voormalige LSK) 
Voorzitter: N. Mol
Platenmakersstraat 85, 6661 HL Eist 
Tel.: 0481 374116
E-mail: nic.mol@alice.nl
Secretaris: J.W. van Rossum
Oude Eerbeekseweg 13
6971 BL Brummen
Tel.: 0575 5613 49
E-mail:: jw_vanrossum@kpnmail.nl 
Penningmeester: W. Verweij
Hof van Cambridge 169 
7007 GP Doetinchem 
Tel.: 0314 32 49 97
E-mail: cpa.amhem@hotmail.com 
Commissaris: W.J.M.M. deTheije 
Goltackers 104, 6931 HE Westervoort 
Tel.: 026 31 18 577
E-mail: w.detheije@versatel.nl
Commissaris: J.W.G. Roelofs
Zoetendaal 139, Eist
Tel.: 0481-374030
E-mail: jwgroelofs@tele2.nl 
Girorekening: 3149250
t.n.v. Contactgroep Postactieven regio 
Arnhem, te Doetinchem
Erevoorzitter: Dhr. H.T. Jongerius 
Archipelstraat 28, 6524 LN Nijmegen 
Tel.: 024 38 89 944

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Postbus 21050, 8900 JB Leeuwarden
Voorzitter: E.P.W. Wiener
Spanjaardslaan 112, 8917 AW Leeuwarden
Tel.: 0582165409
E-mail: epw.wiener@xs4all
Secretaris: P. Glas,
Pameijerstraat 56, 8802XR Franeker
Tel. 0517-394748,
E-mail secretariaat: secr.palwd@gmail.com
Penningmeester: A. Lelie
Trui Jentinkwei 12, 8915 JK Leeuwarden
Tel.: 058215 1170
E-mail: fanthomas@hetnet.nl
Notulist: P. Siemeling
Westerparkstraat3i, 8913 CB Leeuwarden
Tel.: 058213 1119
E-mail: phsiemeling@hotmail.com
Algemeen Lid M. Cats
Brandenmeer44, 8918 GH, Leeuwarden
Tel.: 058-266 1153,
Girorekening 9428701, t.n.v Contactgroep
Postactieven Vliegbasis Leeuwarden 
te Leeuwarden
http://home.hccnet.ni/4.ed/postactief-lwd
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Telefonisch:

Bureau postactieven

Bereikbaarheid

Postadres en redactieadres

Bezoekadres

CLSK / Kabinet / Postactieven 
Postbus 8762 
4820 BB Breda

Twen the
CGPA regio Twen the 
Voorzitter: J.A. Roos 
Wilgenkamp 40, 7581 HC Losser 
E-mail: jaroos@solcon.nl 
Secretaris F.A.J. van Beers
D. Dijkhuisstraat 85, 7558 GL Hengelo 
Tel.: 074-277 4826
E-mail: vbeersf@home.nl
Postadres CGPA regio Twenthe p/a secretaris 
D. Dijkhuisstraat 85, 7558 GL Hengelo. 
Penningmeester A. A. Haveman 
Vanekerstraat 19, 7523 HL Enschede
E-mail: ab.haveman@home.nl
Girorekening: 350505 t.n.v. Contactgroep 
Postactieven Regio Twenthe.
Lid/commissaris:. A. Bos
Namenstraat 6, 7559 NX Hengelo
Tel.: 074-2774204
E-mail: albertengezien@home.nl
Lid/commissaris A. van Tilburg 
het Stroink 82, 7642 GT Enschede 
Tel.: 053-477 5634
E-mail: adrianus@lid-afmp.nl 
Erelid: M.A. van Drunen
Beatrixstraat 49, 7571 CA Oldenzaal

Postadres CGPA SSB: postbus 22 
kamer 328, 3769 ZG Soesterberg 
Tel.:o346-338976, fax 0346-338972 
website: www.cpa-soesterberg.nl 
Ereleden: Willem Aben, Dick Berlijn, 
Carel Hilderink.

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht.
Voorzitter H.F. van Bergem, 
Balsemienberg 32, 4707 SW, Roosendaal 
Tel.: 06-2938 0649,
E-mail: hfvanbergem@gmail.com
Secretaris J.P.M. Dam
Hugo de Grootstraat 7,
4631 GJ Hoogerheide, Tel.: 0164-616063, 
E-mail: cgpa.wdt@live.nl

Tel.: 0541-516304
E-mail: mvandrunen@home.nl

KLuPActief
Verzoeke bij verhuizing uw nieuwe adres aan ons 
door te gevent (GEBRUIK HIERVOOR UW 
ADRESSTROOK). Als u de KLuPActief om wat voor 
reden ook niet meer wilt ontvangen, geef dit dan 
door aan CLSK/KAB/Administratie Bureau 
Postactieven. Deze zal de mutatie vervolgens in de 
database invoeren.

Penningmeester M. Limburg,
Tel.: 0113-251 556
E-mail: m.limburg@hotmail.com, 
Bankrekeningnummer 499 82 2617 
t.n.v. Contactgroep Postactieven te 
Bergen op Zoom. Notuliste: 
Mw. J.C.M. Duijker-Aanraad,
Hoogaars 4, 4617GE Bergen op Zoom, 
Activiteitencoördinator:
W.A. Vercouteren
Melis Blecklaan 16, 3634 VX Woensdrecht, 
Tel.: 0164-616170
E-mail: wverco@home.nl 
Website: www.cgpa-wdt.nl

Militaire Luchtvaart Museum
Kampweg 120,3769 DJ Soesterberg.
Infolijn: 0346-356000
Fax 0346-356020
E-mail: info@militaireluchtvaartmuseum.nl

Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie
Alexanderkazeme, Gebouw 203 
Van Alkemadelaan 357 
2597 BA Den Haag 
Correspondentieadres: 
Postbus 90701 
2509 LS Den Haag 
Tel.: 070 316 58 36 
Fax: 070 316 58 51
E-mail: NIMH@mindef.nl

Vol kei
CGPA regio Vol kei, 
Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel. 
Voorzitter G.van der Hoeven,
E-mail: voorzitter@cgpa-volkel.nl 
Secretaris F.J.M. Wolbertus, 
Aa-Plantsoen ib, 5463JW Veghel.
E-mail: secretaris@cgpa-volkel.nl 
correspondentieadres CGPA Volkel 
p/a stafgroep Voorlichting, 
Postbus 10150, 5408 ZW Volkel 
Penningmeester R.Postma
E-mail: penningmeester@cgpa-volkel.nl 
ING betaalrekening 26 41 799 
t.n.v. Contactgroep Postactieven
Regio Volkel te Volkel
Leden: H.Geurts, Th. Roosenboom, 
K. Mars, Mw. M. Comelisse-Spoor 
Website: www.cgpa-volkel.nl

Vliegende Hollander
Indien u als KLu militair of burger met 
functioneel leeftijdontslag/pensioen de 
Vliegende Hollander nog niet automatisch 
ontvangt, kunt u zich melden bij het 
aanspreekpunt postactieven. U ontvangt dan een 
"Registratieformulier Postactieven Koninklijke 
Luchtmacht”. Nadat u dit heeft ingevuld en 
geretourneerd zult u, indien u in aanmerking 
komt, in de database worden opgenomen. Na 
verloop van (helaas externe oorzaak) minimaal 
2 maanden, zal u de Vliegende Hollander worden 
toegestuurd.
Voor mutaties met betrekking tot adres of 
opzegging dient u als volgt te handelen: 
neem contact op met Administratie van Bureau 
Postactieven. Tip: GEBRUIK HIERVOOR UW 
ADRESSTROOK.

Organisatie element

d kwartier CLSK
/ Kabinet / Postactieven
92A

Kap. Dré van Hugten 076 544 71 34 
0651 95 429b 

076 544 71 36

Kap. Dré van Hugten
Administratie: Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

Luchtmachtplein 1 
4822 ZB Breda

Sharita Khemai

Fax: 0765447137
E-mail CCPVKLu: postactieven.clsk@mindef.nl
MULAN: Kap. A.H.R.G. van Hugten

Ramawadhdoebe

Militair postadres
(Alleen vanaf militaire onderdelen)

Commando Luchtstrijdkrachten 
ChefKabinet
Bureau Postactieven

CCPVKLu:

mailto:jaroos@solcon.nl
mailto:vbeersf@home.nl
mailto:ab.haveman@home.nl
mailto:albertengezien@home.nl
mailto:adrianus@lid-afmp.nl
http://www.cpa-soesterberg.nl
mailto:hfvanbergem@gmail.com
mailto:cgpa.wdt@live.nl
mailto:mvandrunen@home.nl
mailto:m.limburg@hotmail.com
mailto:wverco@home.nl
http://www.cgpa-wdt.nl
mailto:info@militaireluchtvaartmuseum.nl
mailto:NIMH@mindef.nl
mailto:voorzitter@cgpa-volkel.nl
mailto:secretaris@cgpa-volkel.nl
mailto:penningmeester@cgpa-volkel.nl
http://www.cgpa-volkel.nl
mailto:postactieven.clsk@mindef.nl
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