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Nawoord
De foto’s die in dit jaarverslag zijn opgenomen, zijn in 2019 gemaakt bij de viering van het vijfentwintig jarig
jubileum van onze stichting, de herdenking van de gevallenen te Soesterberg, de reünies van de diverse
groeperingen, de Nederlandse Veteranendag, de jaarlijkse herdenkingen op de voormalige vliegbasis
Soesterberg, de herdenking te Roermond en de Veteranendag van de Koninklijke Luchtmacht.
Afbeelding voorblad:
De onderscheiding met de oorkonde van het ERETEKEN voor VERDIENSTE in brons dat op 8 maart 2019 , tijdens de
viering van het vijfentwintig jarig jubileum, werd uitgereikt aan J. Meliesie, de laatst levende oprichter van onze stichting.
(Foto: Defensie fotograaf)
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De onderscheiding wordt opgespeld.

De decorandus.
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(Foto’s: Dirk Megchelse)

Het Ereteken voor Verdienste in brons.

Foto: Defensie Fotograaf
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Voorwoord
Als Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en oudgedienden van de Militaire Luchtvaart (MILu) en
haar leden kunnen we terugkijken op een goed en bijzonder 2019. Het jaar dat we hebben stilgestaan bij het 25
jarig bestaan van de MILu. Het is binnen het Nederlandse veteranenlandschap nog steeds uniek dat de diverse
verenigingen en reünieverbanden rond één krijgsmachtdeel binnen een overkoepelende stichting zijn verenigd.
De toenmalige plaatsvervangend Bevelhebber, generaal Heinz Manderfeld als Inspecteur der Veteranen en de
voorzitters van de veteranenorganisaties waren hun tijd ver vooruit toen ze in 1994 het initiatief hebben genomen de krachten te bundelen. Op 8 maart hebben we bij De Basis in Doorn het 25 jarig bestaan gevierd in aanwezigheid van veel prominenten uit deze periode waaronder een aantal voormalige plaatsvervangend bevelhebbers. Eén van de toenmalige initiatiefnemers, Jan Meliesie, was aanwezig en werd met een Ereteken van Verdienste passend gewaardeerd.

Foto’s van een meetmoment voor het

nieuwe Veteranentenue van de KLu.

(Foto’s: Vera Gijzen-Roosendaal)

Als MILu blijven we ons inzetten om het veteranen- en postactievenbeleid rond de Koninklijke Luchtmacht te
actualiseren met behoud van het goede dat al is bereikt. Onze veteranenorganisaties en contactgroepen voor
postactieven (CGPA’s) zijn geen doel op zich, maar een middel om zoveel mogelijk (postactieve) collega’s, veteraan of geen veteraan, en hun relaties te organiseren om ze te kunnen bereiken en er voor ze te zijn als ze daar
behoefte aan hebben. We doen dat in goed overleg met de luchtmacht en de CGPA’s en we zijn op de goede
weg, maar ons ledenbestand is nog onvoldoende een afspiegeling van de actuele doelgroep. Eén van de stappen
die we dit jaar hebben gezet, is het maken van een complete activiteitenkalender en daarna de mogelijkheid om
elkaars activiteiten te kunnen bezoeken.

(Foto’s: Vera Gijzen-Roosendaal)

Het nieuwe tenue voor de veteranen van de KLu.
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We hebben het afgelopen jaar helaas ook weer afscheid moeten nemen van een aantal zeer gewaardeerde veteranen uit ons midden. Eén daarvan kan hier niet onvermeld blijven en dat is Hans Hellendoorn. Hans was één
van de laatste veteranen uit de meidagen van 1940 en langdurig zeer actief. We verliezen in hem een prominent
en gewaardeerd lid van onze veteranengemeenschap, die tot het laatst betrokken was bij de belangen van zijn
collega veteranen. Mooi dat we hem in maart tijdens de viering van 25 jaar MILu nog in ons midden hadden.

KLu veteranendag een mooie gelegenheid om hernieuwd met elkaar kennis te maken.

(Foto’s: Hans Keur)

Onze jaarlijkse Veteranendag op 11 september was weer een groot succes en opnieuw drukker bezocht dan
voorgaande jaren. De beweging om jongere en actief dienende veteranen te interesseren, lijkt succesvol met ook
dit jaar een duidelijke toename van bezoekers uit deze groep. Een belangrijke ontwikkeling om de verbinding te
maken tussen de verschillende categorieën en generaties veteranen. Het succes van en de goede ontwikkelingen
rond onze Veteranendag wordt ook door organisaties als het Veteraneninstituut en het Veteranenplatform erkend en gewaardeerd. Naast onze gastheer de Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten, de Generaalmajoor Eric Schevenhoven, waren ook andere leden van de Luchtmachtraad, onderdeelscommandanten, vertegenwoordigers van andere defensieonderdelen en diverse veteranenorganisaties en bestuursleden van onze eigen
CGPA’s aanwezig. Hun aanwezigheid en belangstelling is opnieuw zeer op prijs gesteld.

Bestuursleden en de door hen vertegenwoordigde groeperingen
Aan het begin van het verslagjaar was het Stichtingsbestuur als volgt samengesteld:
A. Tieland
Kolonel drs. S. Siemensma
A.J. Bekkers
F.A. van Stein
W.E. Boonstra
H. Janssen
J.A. Koningstein
H.TH.M Kauffman

J.A. van Schaik
J. Roos
F.P. Schulte
G.F. Hut

Voorzitter tevens vertegenwoordiger in het Veteranen Platform (VP)
Vice Voorzitter tevens plaatsvervangend vertegenwoordiger in het VP
Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester
Plaatsvervangend Penningmeester
PR
Vertegenwoordiger van de eerste generatie veteranen ML en de ML-KNIL, die
hebben gediend tussen mei 1940 en juli 1950, tevens voorzitter van het reünieverband ML-KNIL.
Lid/322 Spitfire Squadron Nederlands Indië
Lid/Dienstplichtigen Luchtstrijdkrachten Nederlands Indië
Lid/Koninklijke Luchtmacht Veteranen Nederlands Nieuw Guinea
Lid/Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Als adviseurs van onze Stichting zijn opgetreden de Senior Wetenschappelijk medewerker van het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie de heer drs. R. de Winter en Kolonel KLu O.A.F Spanjer, Chef Kabinet
Commando Luchtstrijdkrachten tevens vertegenwoordiger van de Koninklijke Luchtmacht in de Raad van
Bestuur van het VI.
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De bij de Stichting aangesloten reüniegroeperingen, goed voor zo’n 1600 leden, zijn aan het einde van dit
verslagjaar als volgt in het bestuur vertegenwoordigd:
Veteranen van de ML en de ML-KNIL die hebben gediend tussen mei 1940 en juli 1950:
De Oud Soesterbergers
De Militaire Luchtvaart van het KNIL
De Aircrew Cadets Bridgnorth en 6 ARVA
H.TH.M Kauffman
De OVW Luchtstrijdkrachten Nederlands Indië
Het Indië Commando Luchtvaarttroepen
322 Spitfire Squadron Nederlands Indië
Dienstplichtigen Luchtstrijdkrachten
Nederlands Indië

J. Roos

Koninklijke Luchtmacht Veteranen
Nederlands Nieuw Guinea

F.P. Schulte
F.A. van Stein,

plaatsvervanger

Vredesmissie Veteranen
Koninklijke Luchtmacht

G.F. Hut
H. Janssen,

plaatsvervanger

Stichting vrienden
van de Marineluchtvaartdienst

D.A. Megchelse
A. van Dijk

plaatsvervanger

320 Squadron MLD Vereniging

H. van de Beek

toehoorder

KLu veteranendag; ontmoetingen tussen jong en oud, met informatie kramen en entertainment.
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(Foto: Dirk Megchelse)

De MILU bestuursvergaderingen
Op woensdag 20 maart kwam het bestuur in haar 76e vergadering voor het eerst in 2019 bijeen in de collegezaal
van het Centrum voor Mens en Luchtvaart te Soesterberg. Voorzitter meldt daarin dat in het kader van meer
bestuurlijke vernieuwing er een vertegenwoordiger van de Contactgroepen Postactieven op uitnodiging
aanwezig is. Tevens kijk hij kort terug op het waardige afscheid van ons bestuurslid Cees van der Meer, maar
ook op de viering van ons vijfentwintig jarig bestaan op 8 maart.
Tijdens de najaar bijeenkomst, wederom in de collegezaal van het CML te Soesterberg, meldt voorzitter in de
zevenenzeventigste vergadering dat de aanwezigheid van vier uitgenodigde vertegenwoordigers van de
Contactgroepen Postactieven in de toekomst structureel geregeld zal worden. Vervolgens meldt hij dat de vice
voorzitter door verblijf in het buitenland verhinderd is om de vergadering bij te wonen.

Een aantal van de pijlers waarop onze MILu is gebouwd.

( Foto’s: Defensie fotograaF)

Ook dit jaar was de datum, het thema, de organisatie, en de evaluatie van de Veteranendag van de Koninklijke
Luchtmacht in september, alsmede de voortgang van het project “75 jaar Vrijheid”, en de stand van zaken in het
onderzoek naar geweldsmisdrijven tijdens de dekolonisatieoorlog onderwerp van bespreking. Ook werd het
bestuur door onze vertegenwoordiger in het VP geïnformeerd over al datgene wat in de AB-vergaderingen van
het VP aan de orde is geweest.
Daarnaast is in de voorjaarsvergadering gesproken over; het functioneren van de loketfunctionaris voor
dienstverlaters van de MLD, het nieuw ingevoerde veteranen tenue, afvaardigingen van de MILu naar
herdenkingen, kransleggingen en andere plechtigheden, en de stand van zaken m.b.t. de heroverweging van de
negentig dagen termijn voor dienstplichtigen uitgezonden naar Nederlands Nieuw Guinea uitvoerig besproken.
In de najaarsvergadering (de 77e alweer) werd, naast de onderwerpen die in de voorjaarsvergadering aan de orde
waren, gesproken over de uitkomsten van het “Plaatsvervangers Overleg”, de stand van zaken nieuwe secretaris
MILu en VP, de deelname van MLD veteranen aan de veteranendag KLu, de regeling hoornblazer bij de
uitvaart van veteranen, de nuldelijnszorg en de indeling van veteranen onder uitreikers op de NLVD.

De bijeenkomst van de PC-LSK met het Dagelijks Bestuur van de MILU
In 2019 heeft er door omstandigheden geen eindejaar bijeenkomst met PC-LSK met het Dagelijks Bestuur van
de MILU plaatsgevonden. Op 19 maart 2020 zal die omissie worden rechtgezet.

Deelname Stichting Federatie MILU in andere besturen en/of commissies
Deelname in de Vereniging Veteranen Platform
Het doel van het VP is de collectieve belangenbehartiging van de Nederlandse veteranen, het bevorderen van de
erkenning en waardering van veteranen in de samenleving en het bevorderen van de zorg voor veteranen die
daar behoefte aan hebben. Vrijwel alle veteranenorganisaties in ons land zijn ook lid van het VP. Doel van het
VP is een actieve houding richting politiek, Defensie en relevante maatschappelijke instellingen. Als uiting
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daarvan is ook dit jaar het veteranenbeleid het thema geweest in het overleg van de plaatsvervangend commandanten van de defensieonderdelen (PVO). Naast eerdere onderwerpen als het nieuwe (officiële) veteranentenue,
toegangsbeleid op defensieonderdelen, het betrekken van jonge veteranen en voorlichting aan veteranen die op
enig moment de dienst verlaten, is dit keer ook aandacht besteed aan het opnemen van elementen van het veteranenbeleid in niveau opleidingen binnen Defensie.

Vertegenwoordigers van het VP hebben een krans gelegd bij de 4 mei herdenking op de voormalige vliegbasis Soesterberg.
(Foto: J.M. van Benten).

In 2019 heeft het algemeen bestuur van het VP, waar de MILu deel van uitmaakt, driemaal vergaderd. Tijdens
deze vergaderingen zijn naast lopende zaken het openen van de Veteranenbegraafplaats (naast het Ereveld in
Loenen) in 2020, de viering van 75 jaar vrijheid in 2019 en 2020 en de Invictus Games in 2020 aan de orde geweest. Ook is aandacht besteed aan het lopende project om op 01-01-2021 te komen tot één organisatie voor de
erkenning en waardering voor veteranen met één loket voor een efficiënte en optimaal op de behoefte van veteranen afgestemde zorg en dienstverlening. Deze organisatie gaat Nederlands Veteraneninstituut heten waarin
samengaan het huidige Veteraneninstituut, De Basis, de stichting Nederlandse Veteranendag, het programmabureau Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de zorgcoördinatie ABP/APG en de uitvoering van het nuldelijnsondersteunings systeem van het VP.
Op 9 mei is met een symposium en een diner stilgestaan bij het 30 jarig bestaan van het VP. Tijdens het symposium is het (wetenschappelijke) Handboek veteranen gepresenteerd. In het Handboek Veteranen wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling en uitvoering van veteranenbeleid in ons land. Het VP groeit gestaag en bestaat op dit moment uit 73 leden en buitengewone leden.
Onderzoek “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950”.
In december 2016 besloot het kabinet steun te geven aan een grootschalig onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië in de periode 1945-1950. Het onderzoeksprogramma
bestaat uit negen deelprojecten waaronder het voor de Nederlands-Indische militaire luchtvaart zo belangrijke
onderzoek naar de inzet van het luchtwapen. Naar deze vorm van geweld is relatief weinig onderzoek gedaan
omdat er nauwelijks ambtelijke bronnen bewaard zijn gebleven.
Aan het onderzoeksprogramma, dat op 14 september 2017 officieel van start ging, is de Maatschappelijke Klanbordgroep Nederland (MKBG) toegevoegd. De MKBG bestaat uit organisaties die zich inzetten voor herdenken
en waarderen (Nationaal Comité 4 en 5 mei, Stichting Herdenking 15 augustus en Stichting Nationaal Indië
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monument 1945-1962) of belangenbehartiging (Stichting Pelita, Stichting Het Indisch Platform, het Veteraneninstituut en het Veteranen Platform). De klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die zij van belang acht, vooral waar het gaat om gevolgen van het onderzoek voor de samenleving.
Het Veteranen Platform (VP) vertegenwoordigt in de MKBG de veteranen die het Koninkrijk der Nederlanden
onder oorlogsomstandigheden hebben gediend in voormalig Nederlands-Indië. Namens het VP hebben generaalmajoor b.d. Leen Noordzij, voorzitter van de Vereniging Oud Militairen Indië en Nieuw-Guineagangers en luitenant-kolonel b.d. Hans Peters, penningmeester van het VP, zitting in de MKBG. Op 18 januari 2017 heeft het
Veteranen Platform de VP-commissie Breed Onderzoek ingesteld. Deze commissie, onder voorzitterschap van
generaal-majoor b.d. Leen Noordzij, kreeg als opdracht de vertegenwoordiger van het VP in de klankbordgroep
gevraagd en ongevraagd van informatie te voorzien die kan bijdragen aan het onderzoek. Ook wordt nagegaan
of de belangen van de Indiëveteranen en hun nabestaanden goed worden behartigd.
De Stichting Federatie MILu is in deze commissie vertegenwoordigd door de vertegenwoordiger eerste generatie veteranen/voorzitter reünieverband ML-KNIL/voorzitter reüniecomité 322 Spitfire Squadron NederlandsIndië.
De VP-commissie Breed Onderzoek is in 2019 op 11 april en op 11 december bij elkaar gekomen. De terugkoppeling uit de vergaderingen van de MKBG is het belangrijkste onderwerp.
Sinds de start van het onderzoek “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950”
is de Maatschappelijke Klankbordgroep (MKBG) acht keer bij elkaar geweest. Tijdens deze vergaderingen werden de leden van de MKBG vooral geïnformeerd over procedurele zaken. Daarnaast werd de voortgang van de
verschillende deelprojecten besproken en waren er presentaties met vooral vragen ter verduidelijking zonder dat
inhoudelijk op eventuele voorlopige onderzoeksresultaten werd ingegaan. Deze aanpak is begrijpelijk omdat de
onderzoekers in alle rust hun onderzoek moeten kunnen uitvoeren zonder dat er vroegtijdig discussie ontstaat
over voorlopige bevindingen en conclusies. Hierdoor heeft tot op heden ook geen diepgaande inhoudelijke discussie kunnen plaatsvinden. Om die reden is een aantal onderwerpen tot nu toe blijven “zweven”, dat wil zeggen, niet uitgediscussieerd. Om te zijner tijd de achterban juist en volledig te kunnen informeren, is meer informatie over het onderzoek noodzakelijk.
Het VP maakt zich op diverse punten zorgen en heeft in een nota de voorzitter van de MKBG gevraagd in de,
voor maart 2020 geplande, vergadering duidelijkheid te verschaffen over:
• Het vooraf inhoudelijk betrekken van de MKBG bij de publieksbijeenkomsten.
• Het informeren van de MKBG over de onderzoeksuitgangspunten met de achterliggende motivatie.
• Het geven van inzage van de MKBG in gerede deelonderzoeken.
• Het informeren van de MKBG over de te hanteren terminologie.
Het informeren van de MKBG over de wetenschappelijke integriteit van de onderzoekers

Het bijwonen van plechtigheden en manifestaties
De voorzitter en enkele andere bestuursleden waren present op de Nieuwjaarsreceptie van de C-LSK, Luitenantgeneraal Dennis Luyt, op vrijdag 11 januari, in het Nationaal Militaire Museum op de voormalige Vliegbasis
Soesterberg.
Op maandag 4 februari was een deputatie van vijf MILu
veteranenaanwezig bij het onthullen van de D-Day vlag te
Rotterdam
Op vrijdag 8 maart werd in de Basis te Doorn uitgebreid
stil gestaan bij het vijfentwintig jarig jubileum van onze
stichting. Onder de aanwezigen was de laatst levende oprichter van onze stichting, Dhr. Jan Meliesie, aanwezig
alsmede de oudste MILu veteraan Dhr. Hans Hellendoorn.
Bij die gelegenheid werd, als blijk van waardering voor
zijn verdiensten voor zowel onze stichting als voor de
KLu, hem het Ereteken in Brons uitgereikt.
Bij de uitvaartplechtigheid van MILu veteraan J. Gadellaa
De MILu veteranen in Rotterdam (Foto: Dirk Megchelse) op zaterdag 9 maart te Zeist bestond de veteranengeleide
uit een zestal veteranen van de MILu.
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Bij de beëdigings plechtigheid op de Vliegbasis Leeuwarden op woensdag 17 april gaf de MILu met een tiental
veteranen inhoud aan hun betrokkenheid.
Het bestuur nam deel aan de ‘Herdenking van de Gevallenen’ op zaterdag 4 mei op de vliegbasis Soesterberg. De vice voorzitter MILu en de voorzitter de Contactgroep Postactieven Arnhem legden samen een
krans bij het monument. Een 56-tal MILu veteranen
gaf inhoud aan hun betrokkenheid bij deze plechtigheid.
Dezelfde dag bracht op het ereveld Loenen een afvaardiging van de Koninklijke Luchtmacht Veteranen Nederlands Nieuw Guinea met het banier een bloemenDe krans namens de MILu is gelegd. (Foto: J.M. van Benten) groet bij de graven van de omgekomen bemanningsleden van de Dakota X-11.
Voor het Erecouloir bij de Nationale herdenking op de Dam in Amsterdam waren een elftal veteranen van de
Militaire Luchtvaart opgegeven.
Een detachement van 25veteranen van de MILU nam deel aan het welbekende bevrijdingsdefilé op 5 mei te
Wageningen. Drie veteranen reden mee op een voertuig in dit defilé.

Bij de uitvaart van Majoor Jan Linzel op 9 mei te Engeland werd namens de stichting federatie MILu een bloemstuk gelegd
door de Coördinator Veteranen en Postactieven CLSK, Kapitein Ad Potters.
(Foto: Defensie fotograaf)

Bij de beëdigings plechtigheid op de Koninklijke Militaire School Luchtmacht op de vliegbasis Woensdrecht op
dinsdag 4 juni gaf de MILu met een negental veteranen inhoud aan hun betrokkenheid.
De herdenking van 75 Jaar D-day op donderdag 6 juni bij het MLD-monument op het Maritiem Vliegkamp De
Kooy werd bijgewoond door een groot aantal MLD veteranen.
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Bij de herdenking op maandag 10 juni voor de
omgekomen bemanning van de Martin Mariner
te Goa in India bij het Nationale Indië-monument
te Roermond legden nabestaanden en collega veteranen bloemstukken.

De bloemstukken.

De nabestaanden. (Foto’s: Dirk Megchelse)

Bij de uitvaartplechtigheid van de heer J. van Egtelt op vrijdag 21 juni te Assel bestond de veteranengeleide uit
een vijftal veteranen van de MILu.

Foto: Ilse Wolf

Foto: Dirk Megchelse

Foto: Defensie Fotograaf

De nationale veteranendag op zaterdag 29 juni te Den Haag werd door een achttal vertegenwoordigers van de
MILu bijgewoond. Zij waren aanwezig bij de plechtigheid in de Ridderzaal. Ditmaal werd er ook een veteraan
van de Militaire Luchtvaart ingeschakeld bij de medaille uitreiking op het Binnenhof. Naast een peloton van 40
mannelijke veteranen nam ook een detachement van 34 vrouwelijke veteranen van de Militaire Luchtvaart deel
aan het defilé, een tiental veteranen reed mee met de historische voertuigen en minder valide veteranen namen
met hun partners/begeleiders plaats op de tribunes bij het defileerpunt.
Aan de jaarlijkse herdenking van de overledenen van
de Koninklijke Luchtmacht op de voormalige Vliegbasis Soesterberg nam op maandag 1 juli een detachement met vijftigtal MILu veteranen deel.
Bij de uitvaartplechtigheid van de heer W. van de
Broek op zaterdag 10 augustus betoonden een viertal
veteranen van de MILu hun respect als veteranengeleide.
Bij de uitvaartplechtigheid van de heer W. Looman
op donderdag 22 augustus bestond de veteranengeleide uit een veteraan van de MILu.
Het MILu detachement op 1 juli.

(Foto: Dirk Megchelse)

Bij de beëdigings plechtigheid op de Koninklijke Militaire School Luchtmacht op de vliegbasis Woensdrecht op
vrijdag 6 september gaf de MILu met een tiental veteranen inhoud aan hun betrokkenheid.
Veteranen MILu waren aanwezig bij de nationale herdenking bij het Indië en Nieuw Guinea monument te
Roermond op zaterdag 7 september. Bij het Nationaal Indië en Nieuw-Guinea Monument 1945 – 62 werd de
jaarlijkse krans gelegd door Veteraan Jan van Boekel. De krans voor het Commando Luchtvaarttroepen werd
gelegd door luitenant-kolonel Ed van de Bospoort, hoofd Sectie Force Protection van de Staf van het Commando Luchtstrijdkrachten en Henk Kauffman, vertegenwoordiger van de eerste generatie veteranen bij de Stichting
Federatie MILu.
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Bij de herdenking op dinsdag 10 september voor nabestaanden en collega veteranen van de omgekomen bemanning van de Martin Mariner te Abadan in Iran en herbegraven te Katwijk waren veteranen MILu/MLD aanwezig.

De reünie locatie van de veteranendag KLu op vliegbasis Eindhoven.

(Foto: Hans Keur)

De jaarlijkse Veteranendag KLu, met als thema “Mijn Missie”, werd op woensdag 11 september op de vliegbasis Eindhoven gehouden. Door de grote belangstelling van 1000 veteranen van de militaire luchtvaart met hun
partners, de ruime aanwezigheid van 170 actief dienende veteranen en de inspanningen van de KLu en, in het
bijzonder, het personeel van de vliegbasis Eindhoven, kan van een geslaagd evenement worden gesproken.
Op dinsdag 17 september op Prinsjesdag stonden elf veteranen van de MILu in het erecouloir langs de route van
de Gouden Koets.
Op 27 september tijdens de jaarlijkse herdenking van de omgekomen Papua-strijders op Bronbeek te Arnhem
waren een aantal MILu veteranen Nederlands Nieuw Guinea aanwezig.
Bij de herdenking van vijfenzeventig jaar bevrijding
te Bergen op Zoom op zaterdag 26 oktober heeft
een detachement van 24 veteranen van de MILu
deelgenomen aan het defilé aldaar. Op zondag 27
oktober werd er door een twaalftal MILu veteranen
deelgenomen.
Bij de beëdigings plechtigheid op de Koninklijke
Militaire School Luchtmacht op de vliegbasis
Woensdrecht op woensdag 13 november gaf de
MILu met een zestal veteranen inhoud aan hun betrokkenheid.

Het defilé te Bergen op Zoom.

Namens de MILU hebben bestuursleden lokale activiteiten voor veteranen in diverse gemeenten be(Foto: Dirk Megchelse) zocht.
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De jaarlijkse eindejaar bijeenkomst van het Veteranenplatform (VP) op vrijdag 13 december werd door onze
voorzitter bijgewoond.

Op vrijdag 20 december hebben vijf veteranen van de MILu hun oud bestuurslid Leen Mastenbroek de laatste eer betoond
bij zijn uitvaart.
(Foto’s: Corry Kauffman-Hagenaar)

Verslagen van de aangesloten groeperingen
Reünieverband ML-KNIL
Het Reünieverband ML-KNIL kan terugkijken op een geslaagd jaar met bijzondere herdenkingsmomenten, een zeer geslaagde reünie en de uitgave van de
37ste editie van De Stuurkolom.
Door het jaar zijn er specifieke, op de Indische archipel gerichte, herdenkingen. Onderstaande plechtigheden
zijn in 2019 bijgewoond.
29 mei. Herdenking KNIL
Op 26 juli 1950 werd het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) opgeheven. Jaarlijks wordt daar op de
dag zelf op Bronbeek in een kleine ceremonie bij stilgestaan. Daarnaast vindt jaarlijks op het landgoed Bronbeek de grote herdenking van het KNIL plaats. Dit jaar was dat op 29 mei gekoppeld aan een reünie van het Regiment van Heutsz dat de traditie voortzet van het KNIL.

Namens de veteranen van de ML-KNIL legden Henk en Corry
Kauffman een krans bij het KNIL- monument.

Het KNIL-monument met de kransen.

(Foto: Geertje Besselink-Boermann)
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(Foto: Corry Kauffman-Hagenaar)

7 september. Herdenking bij het Nationaal Indiëmonument 1945-1962
Op zaterdag 7 september werden bij het Nationaal Indiëmonument in Roermond voor de 32ste keer de militairen
herdacht die tussen 1945 en 1962 bij de gewapende strijd omkwamen in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.
Ook werd stilgestaan bij alle Nederlandse militairen die na 1945 bij vredesmissies zijn omgekomen.

De altijd weer indrukwekkende missing man formation
afkomstig van de Vliegbasis Volkel.

Het Nationaal Indië Monument na afloop van de herdenking
met de vele kransen.
(Foto’s: Corry Kauffman-Hagenaar)

15 september. Herdenking slachtoffers Japanse Zeetransporten.
Op zondag 15 september werden op het Landgoed Bronbeek de slachtoffers herdacht van de “Hell Ships’ de beruchte Japanse Zeetransporten. Vanaf begin 1942 tot half 1945 werden door de Japanse bezetters in ZuidoostAzië ruim 68.000 dwangarbeiders over zee getransporteerd. 22.000 van hen zijn op zee omgekomen omdat de
schepen niet waren gemarkeerd met tekenen van het Rode Kruis of iets anders waaruit bleek dat er gevangenen
aan boord waren en er vaak oorlogsmaterieel zichtbaar aan dek stond. Daardoor werden ze door de geallieerden
aangevallen en getorpedeerd. Vanwege de mensonterende omstandigheden waaronder de transporten plaatsvonden, werden deze schepen ook wel “Hell Ships” genoemd. Onder hen bevinden zich ook vele militairen van de
Militaire Luchtvaart van het KNIL zoals de vorig jaar overleden Dick Büchel van Steenbergen. Ter nagedachtenis aan hen legden de voorzitter en zijn echtgenote een krans bij het gedenkteken.

(Foto: Corry Kauffman-Hagenaar)

Ook KLu-adjudant b.d. Maurits van Baal was één van de opvarenden van de
“Hell Ships”. Samen met commandant Bronbeek, kolonel Karel van Dreumel,
legde hij een krans bij het monument.
(Foto: Bert van Willigenburg)

6 oktober. Reünie 2019
Op zondag 6 oktober was de Sumatrazaal van de Kumpulan de ontmoetingsplaats voor de leden van ons reünieverband. Een kleine 120 ML-KNIL-veteranen, partners, kinderen en kleinkinderen, maar ook bestuursleden van
de Stichting Federatie MILu en collega-reünieverenigingen evenals mensen die een speciale band hebben met
onze reünievereniging waren bijeengekomen. Zij genoten allen van een gezellige dag en een overheerlijke Indische maaltijd.
In zijn openingstoespraak wees Henk Kauffman op het belang van het levend houden van onze historie. De
Stuurkolom is één van die middelen is om de herinneringen uit het Indisch verleden op te tekenen en door te geven.
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Luitenant-kolonel b.d. Gerrit Hut hield vervolgens een boeiend betoog over de vereniging die de jongste veteranen van de Koninklijke Luchtmacht verbindt: de Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu).
Pieter Ward, voorzitter van de Stichting Kinderen van het 18 Squadron, benadrukte in zijn lezing eveneens het
belang van het levend houden van onze historie. De stichting is in 2017 opgericht met als doel het in herinnering
houden van de vele vaders die tijdens WW II en kort daarna vochten in het 18e squadron NEI voor onze Vrijheid, Koningin en Vaderland. Zij wil dat onder andere doen door volgend jaar, het jaar dat we herdenken dat we
75 jaar in vrijheid leven, de documentaire “De vergeten bevrijders” uit te geven.
Majoor Robert-Jan Elout, Hoofd Ceremonieel en Protocol van de Staf van het Commando Luchtstrijdkrachten
benadrukte het belang van reünies zoals deze. Bijeenkomsten die op een uitstekende wijze bijdragen aan de onderlinge verbondenheid.
De Stichting PHantasy in Blue had een Auster en een Spitfire geplaatst. Toestellen die ons herinnerden aan de
inzet van het 6 ARVA Squadron en het 322 Spitfire Squadron Nederlands-Indië. Bert van Willigenburg had uit
zijn omvangrijke documentatiecollectie materiaal over de Photo Verkennings Afdeling tentoongesteld. Dirk
Megchelse, MLD-veteraan en zoon van een KNIL-veteraan, had materiaal ter inzage gelegd over zijn vader en
over de periode dat zijn vader dienst deed bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.

Elkaar ontmoeten en bijpraten. Daar gaat het toch om bij
een reünie.
(Foto’s: Henk Kauffman)

De “Bronbeek-tafel” met sergeant I Jan de Roo, sergeant
Frans Dehue en adjudant Maurits van Baal. Rechts: Geertje
Besselink-Boermann.

17 oktober. Verzend gereed maken van De Stuurkolom 2019
Met 85 pagina’s was de Stuurkolom van 2019 de omvangrijkste uit de geschiedenis. Naast veel aandacht voor
herdenkingen en reünies stond het blad dit jaar vooral in het teken van de rijke historie van de NederlandsIndische militaire luchtvaart. De uitgave en verzending van de Stuurkolom is niet mogelijk zonder de onvoorwaardelijke medewerking van de Staf van het Commando Luchtstrijdkrachten en in het bijzonder de Coördinator Veteranen en Postactieven. Bij afwezigheid van kapitein Ad Potters vanwege uitzending heeft Maaike
Neeter op voortreffelijke wijze het drukproces begeleid en er voor gezorgd dat De Stuurkolom op tijd kon worden verzonden. Eveneens hartelijk dank aan de afdeling Reproductie van de KMA voor het drukken van De
Stuurkolom.

Inpakken van de Stuurkolom.

Vierhonderd exemplaren klaar voor de postkamer.
(Foto’s: Henk Kauffman)

15

Ledental Reünieverband ML-KNIL
In de administratie zijn de namen van 111 leden (veteranen en weduwen van veteranen) opgenomen.

Foto: Defensie fotograaf

Dankzeggen
Ik ben veel dank verschuldigd aan de Staf van het Commando Luchtstrijkdrachten en met
name aan de Chef Kabinet, kolonel Olav Spanjer, majoor Robert-Jan Elout, Hoofd Ceremonieel en Protocol, kapitein Ad Potters, Coördinator Veteranen en Postactieven alsmede Maaike Neeter die hem gedurende zijn uitzending naar de VAE vervangt. Daarnaast kon ik ook altijd een beroep doen op collega-bestuursleden uit de Stichting Federatie MILu. Maar vooral ben ik veel dank verschuldigd aan mijn echtgenote Corry voor
haar niet aflatende betrokkenheid en ondersteuning.
Henk Kauffman

Opgeheven Reünieverenigingen
Inleiding
De veteranen van de Nederlandse en Nederlands-Indische militaire luchtvaart die tussen september 1939 en juli
1950 waar ook ter wereld het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden hebben gediend, hebben aan de wieg gestaan van het veteranenbeleid van de Koninklijke Luchtmacht. In 1994 bundelden de reünieverenigingen van de Oud-Soesterbergers, de Militaire Luchtvaart van het KNIL, de vier Indië compagnieën van
het Commando Luchtvaarttroepen en de Oorlogsvrijwilligers Luchtstrijdkrachten hun krachten en richtten op 9
maart van dat jaar de Stichting Federatie MILu op. Zo konden zij, dit jaar 25 jaar geleden, niet alleen hun gezamenlijke belangen bij het Veteranen Platform onder de aandacht
brengen, maar creëerden zij ook een platform dat tot op de dag
van vandaag een gewaardeerde gesprekspartner is van de luchtmachtleiding op het gebied van postactieven- en veteranenzaken.

Het bij de oprichting ingevoerde embleem.
“Maximaal vertrouwen in de oude getrouwen”.

Een kwart eeuw later hebben de voortrekkers de eerbiedwaardige
leeftijd van negentig jaar of ouder bereikt. Vanwege hun hoge
leeftijd, veelal gecombineerd met een afnemende gezondheid,
zijn de reünieverenigingen van de Oud-Soesterbergers, de vier
Indië compagnieën van het Commando Luchtvaarttroepen en de
Oorlogsvrijwilligers Luchtstrijdkrachten opgeheven omdat vanuit de eigen gelederen geen bestuur meer kon worden gevormd.
Datzelfde geldt voor de reünieverenigingen van 6 ARVA Squadron JAVA en Air Cadets Bridgnorth. Statutair eindigt dan hun
lidmaatschap van de Stichting Federatie MILu maar zolang er
nog leden in leven zijn, draagt de MILu er zorg voor dat hun
stem zal worden blijven gehoord en dat er alles aan gedaan
wordt om de onderlinge band niet verloren te laten gaan.

Oud Soesterbergers

5 mei. Overlijden Jan Linzel
Op 5 mei overleed op 103-jarige leeftijd in zijn woonplaats Glengariff in Ierland oud-oorlogsvlieger Jan Linzel.
Linzel was het oudste lid van het Reüniecomité Oud-Soesterbergers en de laatste Nederlandse jachtvlieger die in
de meidagen van 1940 meestreed tegen de Luftwaffe. De uitvaartplechtigheid werd bijgewoond door de Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Dennis Luyt. Een draagploeg bestaande uit militairen van de
Koninklijke Luchtmacht bracht het stoffelijk overschot naar zijn laatste rustplaats.
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De 95-jarige Engelandvaarder en oorlogsvlieger Leo Hendrikx
woonde samen met zijn partner Henny Schouten (tweede en
derde van links) de uitvaart bij.
(Foto: via kapitein Ad Potters)

Ook op de Herdenking om de Slag om Ypenburg op 10 mei
werd stilgestaan bij het overlijden van Jan Linzel.
(Foto: Astrid Abbing)

20 september. Overlijden Hans Hellendoorn, oud-voorzitter Reüniecomité Oud Soesterbergers
Op 20 september overleed op honderdjarige leeftijd de oud-voorzitter van het reüniecomité
Oud Soesterbergers, reserve-eerste-luitenant-waarnemer b.d. Hans Hellendoorn. Met zijn
heengaan is de laatste luchtvarende van de Nederlandse Militaire Luchtvaart overleden die
in de Meidagen van 1940 de strijd aanging tegen de Duitse bezetter. Tijdens de meidagen
van 1940 heeft hij zich op voorbeeldige wijze ingezet tegen de Duitse bezetter. In de daaropvolgende oorlogsjaren nam hij actief deel aan het verzet. Een daad die getuigt van grote
moed en oprechte vaderlandsliefde.
Na zijn pensionering sloot hij zich aan bij zijn kameraden van weleer en was van 2001 tot
2012 voorzitter van het reüniecomité Oud-Soesterbergers. Zo zorgde hij ervoor dat de on(Foto: Defensie) derlinge band tussen de oudste veteranen niet verloren ging. Van 2001 tot 2014 was hij lid
van het algemeen bestuur van de MILu.
Hans Hellendoorn heeft zich tot op de respectabele leeftijd van 95 jaar ingezet om de belangen van de oudste
veteranen van de Nederlandse militaire luchtvaart te verdedigen. Maar ook na die tijd bleef hij contact houden
en was hij, weliswaar aan de zijlijn, betrokken bij alle zaken die betrekking hadden op het veteranenbeleid van
de Koninklijke Luchtmacht.
Ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag reikte de Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten,
generaal-majoor Mario Verbeek, hem op 28 december 2018 het Ereteken van Verdienste in Brons uit. Hij ontving deze onderscheiding vanwege zijn inzet tijdens de Meidagen van 1940, zijn bijdrage aan het veteranenbeleid van de Koninklijke Luchtmacht en zijn taak als voorzitter van het Reüniecomité Oud-Soesterbergers.
De Oud-Soesterbergers ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor de reünie van het reünieverband ML-KNIL.
Ledental voormalig Reüniecomité Oud Soesterbergers
Het Reüniecomité Oud-Soesterbergers telt nu nog 17 leden.
De vier Indiecompagnieen van het Commando Luchtvaarttroepen

8 maart. Jan Meliesie, oud-voorzitter 3 LVT, ontvangt Ereteken van Verdienste in Brons
Tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan ontving Jan Meliesie, de laatste nog

17

in leven zijnde oprichter van de Stichting Federatie MILu en oudvoorzitter van de reunievereniging van de 3de Compagnie van het
Commando Luchtvaarttroepen, het Ereteken van Verdienste in
Brons uit handen van de Directeur Operatien van de Staf vasn het
Commando Luchtstrijdkrachten, commodore André Steur. Hij
ontving de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor het
veteranenbeleid van de KLu in het algemeen en voor de MILu in
het bijzonder.
(Foto: Defensie)

26 mei. Reünie van de vier Indië-compagnieën
Op 26 mei kwam de leden van de vier
voormalige reunieverenigingen van het
Commando Luchtvaarttroepen bij elkaar
in de serre van de Kumpulan op het
Landgoed Bronbeek. Zes veteranen en
twee weduwen van veteranen genoten van
de muziek van Erwin Hardenberg en van
de voortreffelijke Indische maaltijd.
Daarnaast gaven leden van het dagelijks
bestuur van de Stichting Federatie MILu
evenals bestuursleden van collegaveteranenverenigingen met hun aanwezigheid blijk van hun belangstelling. In
totaal werd de reünie bezocht door 37
LVT’ers onder elkaar. Zittend Leen Mastenbroek van 4 LVT.
Staand: Frans Neuman van 1 LVT.
(Foto: Corry Kauffman-Hagenaar) personen.
Voortzetting traditie Commando Luchtvaarttroepen
Tijdens de reünie was er speciale aandacht voor de voortzetting van de traditie van het Commando
Luchtvaarttroepen. Op initiatief van de voorzitter van de Stichting Federatie MILu, generaal-majoor b.d.Ton
Tieland, hebben de Vakoudste Grondverdediging, luitenant-kolonel Ed van de Bospoort, en hij zich gebogen
over de wenselijkheid om de traditie van het Commando Luchtvaarttroepen voor te zetten binnen het vakgebied
Grondverdediging. In een vervolggesprek is besloten te streven naar een dergelijke traditievoortzetting, waarbij
de tradities van de LVT binnen het CLSK dienen te worden belegd. Het ‘logische’ aanspreekpunt, c.q. de voor
de hand liggende ‘erfgenaam’ is de Sectie Force Protection van de Staf van het Commando Luchtstrijdkrachten.
Vz. MILu benadrukte in zijn openingstoespraak het belang van het voortzetten van de traditie terwijl luitenantkolonel Van de Bospoort wees op de overeenkomsten tussen de grondverdedigers van toen – de
Luchtvaarttroepen - en die van nu – de Sectie Force Protection. “Binnen de vakgroep Grondverdediging”, zo
meldde hij, “is gezocht naar elementen om de mentale component en de esprit de corps te versterken”.
Op 10 december is de uitwerking van het initiatief van Vz. MILu en de Vakoudste Grondverdediging ter
behandeling voorgelegd aan de Traditiecommisie KLu.

Voorzitter MILu tijdens zijn openingstoespraak.
(Foto’s:Corry Kauffman-Hagenaar)

18

Luitenant-kolonel Ed van de Bospoort in gesprek over
voortzetting van de traditie door de Sectie Force Protection.

7 september. Herdenking van de gevallen kameraden bij het Nationaal Indië Monument
Op zaterdag 7 september werden bij het Nationaal Indiëmonument in Roermond voor
de 32ste keer de militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 bij de gewapende strijd
omkwamen in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Ook werd stilgestaan bij alle Nederlandse militairen die na 1945 bij vredesmissies zijn omgekomen.
Jaarlijks worden er tientallen kransen gelegd als eerbetoon aan de gevallen kameraden.
Zo ook voor de vier militairen van het Commando Luchtvaarttroepen die tijdens hun
uitzending het hoogste offer hebben gebracht. Dit jaar werd de krans voor het Commando Luchtvaarttroepen gelegd door luitenant-kolonel Ed van de Bospoort, hoofd
Sectie Force Protection van de Staf van het Commando Luchtstrijdkrachten en Henk
Kauffman, vertegenwoordiger van de eerste generatie veteranen bij de Stichting Federatie MILu.
(Foto: Corry Kauffman-Hagenaar)

15 december. Overlijden Leen Mastenbroek, oud-voorzitter reünieverband 4 LVT
Op zondag 15 december is op 93-jarige leeftijd LVT-veteraan Leen
Mastenbroek overleden. Hij werd van september 1947 tot maart 1950 als
dienstplichtige met de 4de Indiëcompagnie van het Commando
Luchtvaarttroepen (4 LVT) uitgezonden naar het voormalig Nederlands-Indië
om op Java de vliegvelden van de ML-KNIL te bewaken en te verdedigen.
Tijdens zijn uitzending raakte hij gewond toen de open truck waarin hij zat in
een hinderlaag liep en door opstandelingen werd beschoten.
Voor zijn inzet werd hij onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede
met de gespen 1947, 1948 en 1949. Op 6 november 1991 wordt hem het
Draaginsigne Gewonden uitgereikt dat wordt toegekend aan veteranen die
onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties lichamelijk of
psychisch letsel hebben opgelopen.
Na zijn diensttijd bleef hij betrokken bij zijn compagnie. Hij werd in 2008
voorzitter van het reünieverband 4 LVT en vertegenwoordigde de LVT’ers in
de Stichting Federatie MILu. In 2014 legde hij op 88-jarige leeftijd zijn functies neer. (Foto: Frans Neuman jr.)
Ledental voormalige reünieverenigingen van het Commando Luchtvaarttroepen
De ledenlijsten van de vier voormalige reünieverenigingen zijn gecombineerd en telt nu nog 56 leden.
Oorlogsvrijwilligers Luchtstrijdkrachten
De laatste reünie van de OVW’ers dateeert van 2008. De reünieverenigingen van de
Oorlogsvrijwilligers Luchtstrijdkrachten zijn in de periode daarna opgeheven. Daarna waren de
jaarlijkse Veteranendagen KLu de plek waar zij elkaar ontmoetten.
De OVW’ers LSK zijn opgenomen in de administratie van het reünieverband ML-KNIL en
ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor de reünie.
In de administratie van het reünieverband ML-KNIL staan de namen van 46 OVW’ers LSK
vermeld. Van acht OVW’ers hebben wij dit jaar helaas afscheid moeten nemen.
Air Cadets Bridgnorth
De Air Cadets Bridgnorth hebben in
2012 hun laatste reünie gehouden.
Daarna
waren
de
jaarlijkse
Veteranendagen KLu de plek waar
zij elkaar ontmoetten.
Zij zijn opgenomen in de
administratie van het reünieverband
ML-KNIL en ontvangen jaarlijks
een uitnodiging voor de reünie.
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In de administratie van het reünieverband ML-KNIL staan de namen van drie Air Cadets vermeld.
Van één Air Cadet hebben wij dit jaar helaas afscheid moeten nemen.
6 ARVA Squadron JAVA
De veteranen van 6 ARVA Squadron JAVA troffen
elkaar traditioneel op de Veteranendag KLu.
Anno 2019 zijn zij opgenomen in de administratie van het
reünieverband ML-KNIL en ontvangen jaarlijks een
uitnodiging voor de reünie.
In de administratie van het reünieverband ML-KNIL
staan de namen van zeven veteranen van 6 ARVA
Squadron JAVA vermeld.

Van zeven 6 ARVA-veteranen hebben wij dit jaar helaas
afscheid moeten nemen onder wie van Bert van der Meij
die in de beginjaren van het veteranenbeleid KLu de
veteranen van 6 ARVA vertegenwoordigde in het overleg
met de Plaatsvervangend Bevelhebber. Ook moesten we
afscheid nemen van Joop Gadellaa. Beiden waren trouwe
bezoekers van de Veteranendag KLu en de reünie van de
ML-KNIL.

Bert van der Meij (staand) en Joop Gadellaa op de
Veteranendag KLu 2017.
(Foto: Defensie)

Reüniecomité 322 Spitfire Squadron Nederlands-Indië
2019 was het jaar waar de reünie voor het eerst niet werd geleid door onze eminente
voorzitter Cees van der Meer. Met zijn overlijden op 13 november 2018 kwam er een
einde aan een tijdperk.
Na het overlijden van Cees namen Elly en Jan het stokje over. Vanwege de afnemende
gezondheid van Jan werd Elly van stille kracht op de achtergrond tot de motor achter het
reünieverband. Tot een val van beiden begin januari 2019 daar een abrupt einde aan
maakte. Hoewel de verwondingen van Jan vrij snel waren genezen, hield Elly een groter
letsel aan haar val over. Vanwege het letsel maar ook vanwege hun leeftijd voelden zij
dat ook voor hen de tijd was aangebroken om afscheid te nemen.
Elly en Cees hebben regelmatig over de toekomst van het reüniecomité gesproken. Zij waren het er over eens
dat het reüniecomité nog wel degelijk bestaansrecht heeft en dat de onderlinge band niet verloren mag gaan. De
opgave was dan ook om een nieuwe voorzitter te vinden buiten de eigen gelederen omdat de kans klein werd
geacht dat die uit de eigen kring zou kunnen voortkomen. In nauwe samenspraak met de Coördinator Veteranen
en Postactieven, kapitein Ad Potters, is Henk Kauffman, vertegenwoordiger van de eerste generatie veteranen in
de Stichting Federatie MILu en voorzitter van het Reünieverband ML-KNIL, bereid gevonden deze eervolle
taak op zich te nemen.
16 mei. Reünie
De reünie op 16 mei 2019 kenmerkte zich door een grote gezelligheid en de kameraadschappelijke sfeer. In tegenstelling tot de vorige keren was de plaats van samenkomst niet de oude officiersmess – de villa – op Camp
New Amsterdam maar zaal De Engh in De Brik waar leden van het reüniecomité, vergezeld door partner of begeleider, alsmede bestuursleden van de Stichting Federatie MILu zich hadden verzameld. In haar toespraak
roemde Elly de inzet van Cees en stelde de nieuwe voorzitter voor.
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Henk Kauffman benadrukte in zijn toespraak het belang van het reüniecomité en verzekerde dat er reünies zullen zijn zolang als men dat wil. Ook keek hij alvast vooruit naar volgend jaar als het zeventig jaar geleden is dat
de 322’ers, voor het eerst na hun terugkomst uit voormalig Nederlands-Indië, een reünie hielden en wel bij Philips in Eindhoven.
Kapitein Ad Potters nam de gelegenheid te baat de beide bestuursleden hartelijk te danken voor hun jarenlange
inzet en betrokkenheid. In zijn toespraak ging hij in op de historie van het reüniecomité en op de belangrijke
bijdrage die Elly en Jan samen met Cees zowel aan het reüniecomité als aan het veteranenbeleid van de KLu
hebben geleverd.
Na een voortreffelijke lunch was het de beurt aan Leo Hendrikx om de aanwezigen te boeien met verhalen uit
zijn tijd als vlieger bij 322 Squadron maar ook in zijn latere leven.

Elly en Jan ontvingen onder andere een exemplaar van het in
april 2019 verschenen boek “Luchtschappen” met tekeningen
van Lam van 't Hof.

Henk Kauffman bedankt Leo Hendrikx voor zijn boeiende lezing. Links Leo’s partner, Henny Schouten.
(Foto’s Corry Kauffman-Hagenaar)

De speciale reünie van volgend jaar werpt zijn schaduw vooruit. Samen met Elly en Jan is in 2019 enkele malen
vergaderd over de invulling van de dag.
Dienstplichtige Militairen LSK Nederlands Indië
Dit verslag betreft de Reünie van de LSK veteranen op 24 april 2019 in de Kumpulan
Bronbeek in Arnhem.
In dit jaarverslag doe ik mijn best om iedere lezer getuige te doen zijn van wat er allemaal
gebeurde in dit jaar, voorafgaande aan en tijdens de reünie van 2019. Er is zo ongeveer al
weer een jaar verstreken sinds de reünie op 16 mei 2018. Iedereen heet ik van harte welkom
op deze dag, 24 april 2019, de dag waarop we onze 15de reünie hielden.
Van de ca 100 leden die onze vereniging in het jaar 2004 telde zijn er op dit moment nog 10 in leven; dat zijn in
alfabetische volgorde: Martin Babeliowsky, Arie Dijksterhuis, Henk Hof, Hoffmeister, Wim Loman, Mendelsohn, Henk Nooijen, Pieter Paulusma, Jo Roos en Jan Severijnen. In totaal nog 10 sobats, waarvoor ik en met
mij alle aanwezigen veel respect hebben. Het zijn allemaal veteranen met een Militaire Luchtvaarthart; vier van
deze tien sympathieke sobats kunnen er helaas niet meer bij zijn.
Op dinsdag 16 april kreeg ik een telefoontje van een familielid van Arie Dijksterhuis, dat hij permanent is opgenomen in een verpleeghuis in Hoogeveen i.v.m. zijn lichamelijke en geestelijke levenssituatie. Hij lijdt aan dementie. Zijn vriendin is eveneens permanent opgenomen ook in een verpleeginrichting in Hoogeveen, eveneens
met lichamelijke en geestelijke klachten. Dat familielid wenste ons een fijne dag toe.
Op 29 maart werd ik gebeld door een dochter van Jan Hoffmeister, dat hij permanent in een verpleeginrichting
is opgenomen in Hoofddorp, met lichamelijke en geestelijke klachten. Zijn dochter wenste ons een onvergetelijke dag toe.
Wim Loman, waarvan ik van zijn vrouw Dicky hoorde, dat hij zo goed als niets meer weet en die eveneens
permanent in een verpleeghuis ligt in Doesburg. Wat zij mij vertelde houd ik graag voor mezelf, maar bijzonder
triest is het wel. Dicky was bijzonder emotioneel, maar wenste ons veel plezier op de reüniedag.
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Jan Severijnen. Op maandag 15 april jl. werd ik gebeld door zijn vrouw Jos. Jan ligt permanent in een verpleeginrichting in Barneveld en heeft de ziekte van Parkinson, hij lijdt aan dementie en heeft ook lichamelijke klachten. De ene dag gaat het beter dan de andere dag zei Jos. Hij had uiteraard ook de nodige problemen door dat alles. De ene dag ziet hij de Kumpulan wel zitten, maar daar heeft hij nu tenslotte van afgezien. Jos vertelde mij
ook dat Jan bezoek kreeg van Henk Kauffman en dat heeft Jan goed gedaan zo vertelde zij mij. Henk, geweldig
van jou om Jan te gaan bezoeken en een praatje met hem te maken, maar jou kennende, jij ziet dat als een vanzelfsprekendheid om dat te doen. Dat zouden Ad Potters, Ton Tieland, Wim Boonstra en ik zeker ook doen. Jos
zei tegen mij, dat ze toch naar de reünie zal komen. En Jos was aanwezig. Het was voor haar een emotionele dag
en dat was begrijpelijk.
In alle oprechtheid en eerlijkheid en vanuit het diepst van ons hart zijn wij allemaal begaan met het zware kruis
dat jullie en jullie dierbaren moeten dragen met betrekking tot de ontstane levenssituaties van Arie Dijksterhuis,
Jan Hoffmeister, Wim Loman en Jan Severijnen. Wij hebben met z’n allen jaar in jaar uit genoten van de aanwezigheid van deze fijne jongens, hun partners en andere mensen die bij hen waren.
Bij wijze van uitzondering wil ik, indien mogelijk staande, bij deze 4 op en top nog in leven zijnde luchtmacht
veteranen, die allen afhankelijk zijn van goede zorg een minuut stilstaan om hen de eer toe te brengen die zij ten
volle verdienen. Zij hebben veel voor ons betekend en betekenen nog steeds veel voor ons in de levenssituatie
waarin zij verkeren. Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en medeleven met deze vier tropenkameraden en
met allen die bij hen horen.
Hieronder volgt een groepsfoto van de 6 veteranen, die op reünie aanwezig waren, v.l.n.r.: Martin Babeliowsky,
Pieter Paulusma, Henk Nooijen, Mendelsohn, Jo Roos en Henk Hof.
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Helaas is ons aller sympathieke Wim Loman, na een zware tijd voor hem, maar zeker ook voor zijn vrouw
Dicky ons ontvallen op 15 augustus 2019. Op de crematieplechtigheid die plaatsvond op 22 augustus 2019 werden wij, van het reünieverband LSK, vertegenwoordigd door Wim Boonstra.
Op de reünie van 2019 waren in totaal 24 personen aanwezig. Ja lieve mensen, de tand des tijds doet zich helaas
duidelijk gevoelen.
Lieve veteranen en de mensen die bij jullie horen,
in 2004 en ook de jaren daarna werd ons reünieverband geboren.
Een tijd van vele mooie jaren was gekomen,
een periode van 15 jaar lag voor ons om van te dromen.
Onvermijdelijk breekt op een gegeven moment een andere tijd aan,
voor ieder van ons vroeg of laat is dat helaas een tijd van gaan.
In willekeurige volgorde wil ik nu mijn welkomstwoorden vervolgen, te beginnen met Ad Potters. Ad, jouw betrokkenheid met ons reünieverband is liefdevol en hartverwarmend en dat laat je ook telkens weer blijken. Voor
de loterij van vanmiddag heb jij ook weer voor de nodige prijzen gezorgd. Ad, hartelijk dank voor al jouw goede zorgen en geniet met alle aanwezigen van deze dag en dat gaat zeker lukken.
Miranda van Santen, de rechterhand van Ad Potters kan vandaag helaas niet aanwezig zijn omdat haar ouders 40
jaar getrouwd zijn. Zij wenst ons een heuglijke dag toe.
Een hartelijk welkom ook aan de leden het Dagelijks Bestuur van de Militaire Luchtvaart Ton Tieland en Wim
Boonstra. Fijn dat jullie hier ook aanwezig zijn. Jullie behoren zo’n beetje tot onze veteranenfamilie.
Henk en Corry Kauffman, fijn geweldig dat jullie ook weer in ons midden zijn. Ook jullie zijn bij ons niet weg
te denken.
Ik wil mede namens de leden van ons bijzonder kleine reünieverband graag kwijt dat de personen Ad Potters,
Ton Tieland, Wim Boonstra en Henk Kauffman ons namens de MILU op handen dragen en dat wordt uiteraard
zeer gewaardeerd. Erwin en Jacqueline Hardenberg, wij stellen het allemaal op prijs dat jullie er ook weer zijn,
jullie zijn ook niet meer weg te denken. Erwin zorgt met tevredenheid voor toepasselijke muziek en zang. Ook
jullie bereidheid ons te helpen daar waar het nodig is, ik denk daarbij o.a. aan de verloting wordt erg op prijs gesteld.
Ik wil jullie nu vragen om, voor zover dat mogelijk is, voor de tweede keer van je zitplaatsen op te staan. Op
gepaste wijze wil ik, mede namens alle aanwezigen, afscheid nemen van en de laatste eer bewijzen aan onze aimabele en sympathieke veteraan Pieter Leendert Mijwaart, uit Nederhorst de Berg, die op 19 november 2018
het tijdelijke leven met het eeuwige leven moest verwisselen. Op de rouwkaart stond: “Ik heb een goed leven
gehad”. Laten we nu 1 minuut stilte in acht nemen, indien mogelijk staande, om in Pieter alle veteranen die ons,
na de eerste reünie in 2005, ontvallen zijn in liefdevolle en dankbare herinnering te herdenken en te gedenken.
Zij mogen niet worden vergeten.
Dan even over de maaltijd gesproken; het wordt vandaag weer een uitgebreide rijsttafel, zoals die van vorig jaar
en ik weet zeker dat jullie toen met veel smaak en met genoegen hebben genoten. Na de maaltijd willen we dan
weer een verloting houden, zoals dat ieder jaar gebruikelijk is. Ik weet dat veel van jullie daar prijs op stellen.
Op deze verloting wil ik graag even een extra toelichting geven. De verloting van vandaag houdt in dat ik garandeer dat iedereen een door mij gemaakt schilderijtje zal winnen, zodat niemand zonder ingelijst schilderijtje
huiswaarts keert. Ik heb door alle besognes rond Magda heen ook nog kans gezien om deze reünie voor te bereiden; een flink aantal schilderijtjes ingelijst en al, voor iedereen één. Nou ja voor iedereen, zo is het niet helemaal, want als man en vrouw heb je natuurlijk recht op 1 schilderij.
Gezien de extra kosten die hieraan verbonden zie ik mij helaas genoodzaakt de prijs per lot vandaag te stellen op
1 euro. Ik hoop dat jullie dat begrijpen en dat jullie degenen die de lootjes verkopen niet zullen teleurstellen bij
de afname van het aantal lootjes, door die hogere prijs.
Tenslotte nog dit, mocht iemand van jullie de behoefte hebben om iets te zeggen, dan hoor ik dat wel en krijgt
hij of zij zeker de gelegenheid dat in de loop van de morgen te doen. Ik wens jullie allen een dolfijne dag toe en
geniet ervan. Geniet van elkaars aanwezigheid en van de muziek die Erwin ten gehore brengt.
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Afscheidswoord
We zijn aan het einde gekomen van deze 15de reünie. We hadden zo met elkaar een fijne dag; dank dat jullie er
waren. Voor straks, een goede thuisreis en een behouden thuiskomst. Vanaf heden kunnen wij ons gaan richten
op de toekomst. Wat zal deze ons brengen? Idealen mogen we hebben en dus gaan we ervoor om de reünie van
22 april 2020 te mogen meemaken. We zijn dan dik boven de 90 jaar, maar zoals een goed ex-militair betreft,
wij geven niet op!
Wij kennen het verleden en ook het heden, dat we zojuist hebben afgesloten. Maar de toekomst kennen we niet,
dat is een grijs, mistig en onbekend gebied. De toekomst wordt voor ons allen bepaald door een hogere macht.
Laten we ons vertrouwen daarop vestigen en daarom stel ik nu vast, dat ik persoonlijk doorga, zolang ik de lichamelijke en geestelijke gezondheid heb.
Mede namens mijn geliefde vrouw Magda en dochter Deborah wens ik jullie allen het beste toe en hopelijk tot
het volgende jaar in de Kumpulan.
Jo Roos, namens iedereen die in dit jaaroverzicht met name genoemd is.
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Koninklijke Luchtmacht Veteranen Nederlands Nieuw-Guinea
Ook dit jaar is het aantal leden van de vereniging redelijk stabiel gebleven.
Aan het eind van het jaar klokten we 515 leden inclusief partnerleden.
Onze jaarlijkse reünie op 18 april, zoals gewoonlijk gehouden in de multifunctionele
ruimte “De Brik” op Camp New Amsterdam te Soesterberg, was weer erg succesvol.
Ruim 300 leden met hun partners waren aanwezig. Na de opening, waarbij de voorzitter
Frans Peter Schulte de uitgenodigde gasten verwelkomde, herdacht hij de leden die ons
dit jaar ontvielen en de bemanning van Dakota X-11 die op 28 juni 1962 omkwam in het
Cartenszgebergte.

Het bestuur tijdens de toespraak van de voorzitter.

Foto: Dirk Megchelse

Ook dit jaar ontvingen wij een welkome financiële ondersteuning van het V-fonds.
De traditionele Indische maaltijd, verzorgd door Paresto, werd erg gewaardeerd en onder het genot van een
drankje werden oude vriendschappen weer aangehaald en vernieuwd.
Op 4 mei waren wij aanwezig bij de jaarlijkse herdenking op het parade terrein te Soesterberg. Ook waren er leden van de vereniging traditiegetrouw met het banier aanwezig op het ereveld te Loenen waar een bloemengroet
gebracht werd bij de graven van de omgekomen bemanningsleden van de Dakota X-11. Een aantal leden nam
deel aan het Erecouloir op de Dam te Amsterdam.
Op 5 mei nam een aantal leden in MILu verband deel aan het defilé
te Wageningen.
Op de Nationale Veteranendag op 29 juni te den Haag waren wij
aanwezig bij de plechtigheid in de Ridderzaal en werd deelgenomen
aan het defilé en op historische voertuigen. Na het defilé was er een
gezellig samenzijn in en buiten de tenten op het Malieveld.
Op 1 juli, de verjaardag van de Luchtmacht, namen wij deel aan de
plechtigheid op de voormalige vliegbasis te Soesterberg.
Foto: Ilse Wolf
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Op 11 september werden tijdens de KLu Veteranendag de N.N.G. stand en Fototentoonstelling druk bezocht. Het presentje, de placemats, werd enorm gewaardeerd.
Tijdens de herdenking bij het Nationaal Indië en
Nieuw-Guinea Monument 1945 – 62 op zaterdag 7
september te Roermond werd de jaarlijkse krans gelegd door Veteraan Jan van Boekel.
Bij de jaarlijkse Papuaherdenking op Bronbeek van 27
september is namens de Reüniegroepering een
bloemstuk gelegd door Frans Peter Schulte en Frans
Voorzitter en secretaris leggen bloemstuk op27 september bij van Stein.
de Papuaherdenking.

Foto: Frans van Stein

Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht
Het ledental is dit jaar gegroeid naar 747. Er zijn 6 leden overleden en 4 leden hebben het lidmaatschap opgezegd. Het aantal nieuwe aanmeldingen bedroeg 43 waarvan er 10 zijn geworven tijdens de opendagen KLu te Volkel en 12 tijdens de KLu Veteranendag te Eindhoven. Het
aantal leden nog in actieve dienst bedraagt 65.
De reünie in de Kumpulan op het Landgoed Bronbeek, werd goed bezocht. Het aantal deelnemers was wederom hoger dan in het jaar 2018 (185, waarvan 104 Veteranen). Het was de 14de
Reünie in het bestaan van de vereniging. Tijdens de reünie werd tevens de jaarlijkse ALV gehouden. Conform
het rooster van aftreden waren penningmeester en bestuurslid algemeen aftredend en beiden hadden aangegeven
herkiesbaar te zijn. Er waren geen tegenkandidaten. Beiden zijn unaniem herkozen.

Het bestuur

De gezellige reünie

De financiële situatie van de vereniging is gezond te noemen. De Regeling Reünie faciliteiten en de bijdrage die
het V-fonds leverde aan de Reünie, hebben daaraan bijgedragen.
Na de ALV was het woord aan de Soraya van Weereld. Zij gaf een presentatie en uitleg over het aanschaffen
van het nieuw veteranentenue, de kleedmomenten en het inverdien model.
De MILu telt momenteel nog 6 gecertificeerde nuldelijnsondersteuners (NOS’ers). Allen zijn leden van de
VmVKLu. Een teruggang van 4 ten opzichte van verleden jaar. Er is weinig tot geen beroep gedaan op de NOS.
NOS 2.0 is in werking getreden. Een nieuw systeem met nieuwe scholingselementen.
In MILu verband werd door leden van de VmVKLu deelgenomen aan de dodenherdenking op 4 mei op De Dam
te Amsterdam, op 5 mei het bevrijdingsdefilé te Wageningen en op 1 juli de Herdenking op de voormalige
vliegbasis Soesterberg. Verder is deelgenomen aan diverse beëdigingen, erewachten bij begrafenissen en medaille uitreikingen.
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4 mei 2019

Op 29 juni werd deelgenomen aan de Nederlandse Veteranendag in Den Haag met een groot MILu detachement.

Voor en na het defilé gezellig samenzijn

het (MILu) detachement

De Luchtmacht Veteranendag op 11 september op de vliegbasis Eindhoven was een groot succes en de opkomst was groot. De traditionele herdenking met kranslegging aan het begin van de dag was weer indrukwekkend en er werd veel en goed gebruik gemaakt van de aanwezige, uitgebreidere “informatielaan” van de verschillende veteranen verenigingen en instanties. Ook VmVKLu was met een stand aanwezig en werd de gehele
dag druk bezocht. Naamsbekendheid geven aan de Veteranen vereniging van de Koninklijke Luchtmacht is het
voornaamste doel. Neemt niet weg dat wij ook tevreden zijn over de aanmelding van 10 nieuwe leden.

Op 18 november heeft het bestuur met een aantal leden (waaronder enkelen met partner) deelgenomen aan de
“Sunset March”. Dit keer in nauwe samenwerking met het bestuur en leden van de CGPA GGW. De koffie en
thee werd verzorgd door leden van de Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging. Na afloop was
er voor allen een hapje en een drankje. Alweer een succesvolle deelname aan een fantastisch initiatief en een
positieve stap in een verdere samenwerking met de CGPA’s.
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De Oversteek bij duisternis

na afloop een dankwoord van Voorzitter VmVKLu

Het bestuur is 6 keer in vergadering bijeengeweest. We hebben ervoor gekozen om het land in te trekken en elke
vergadering op een andere locatie (KLu onderdeel) te houden. De intentie is om de samenwerking met Commandanten, CGPA’s, Regiovertegenwoordigers en Loketfunctionarissen te bevorderen. De resultaten zijn bemoedigend maar de ervaring leert dat het nog niet op alle onderdelen gesmeerd loopt.
Op 3 december was de jaarlijkse vergadering van het bestuur met de Regiovertegenwoordigers. Deze bijeenkomst op Vrijland werd gefaciliteerd door het bestuur van CGPA Arnhem.
We kijken terug op een jaar waarin veel activiteiten zijn ontplooid om de erkenning en waardering voor Veteranen te bevorderen. Het bestuur prijst zich gelukkig met actieve regiovertegenwoordigers die steeds meer activiteiten in de regio organiseren zodat de veteraan ook dichter bij huis betrokken kan blijven bij de Koninklijke
Luchtmacht in het algemeen en met zijn kameraden in het bijzonder. Ook achter de coulissen wordt continu gewerkt aan een actuele website en een actief Facebook account zodat ook via multimedia alle leden bereikbaar
zijn. Verder zijn stappen gezet om de samenwerking met de CGPA’s verder te bevorderen. Uiteindelijk geldt
“eens lid van de KLu familie, altijd lid van de KLu familie”. In het jaar 2020 waarin 75 jaar Vrijheid centraal
staat, zullen we de uitdaging verder oppakken om de erkenning en waardering voor alle KLu veteranen te blijven bevorderen en op zoek te gaan naar nieuwe werkvormen die passen in deze tijd.
Veteranen Marineluchtvaartdienst
Activiteiten in het afgelopen jaar
4 februari
Een originele Amerikaanse D-Day-vlag werd groots onthaald in Rotterdam. Met een
colonne militaire voertuigen werd de vlag bij de Kunsthal afgeleverd waar een 100-tal
actief dienende militairen uit de VS en de Nederlandse krijgsmacht een erehaag vormden. Op D-day (6 juni 1944) wapperde deze vlag op het Amerikaanse landingsvaartuig
LCC-60, dat er als een van de eerste in slaagde Amerikaanse troepen op de kust van
Normandië te debarkeren. Minister Ank Bijleveld van Defensie onthulde de vlag samen
met de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. De bijeenkomst werd bijgewoond door tientallen veteranen
waaronder een MILu-deputatie.
8 maart
Feestelijke bijeenkomst van het 25-jarige jubileum van de MILu bij
stichting de Basis te Doorn in aanwezigheid van de minister van Defensie en vele personen van het eerste uur waarbij medeoprichter Jan
Meliesie het ereteken in brons werd opgespeld.

25Jaar MILu.

Foto: Defensie fotograaf

18 april
Bij de reünie van KLu-veteranen NNG in “De Brik” op Camp New
Amsterdam waren ook een flink aantal MLD’ers aanwezig. Onder
andere aan de hand van fotoboeken werden oude herinneringen opgehaald aan de gezamenlijke periode in Biak.
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4 mei
Bij de jaarlijkse Dodenherdenking bij het monument van de Militaire Luchtvaart op de voormalige Vliegbasis
Soesterberg waren ook dit jaar weer vele nabestaanden en vrienden aanwezig en een toenemend aantal MILuVeteranen.
Bij “74 jaar samen herdenken” in de Grote Kerk te
Den Haag was op speciaal verzoek veteraan Dirk
Megchelse met bandelier en MLD-vlag aanwezig. Tijdens het indrukwekkende herdenkingsconcert “The
Armed Man“ werden oorlogsbeelden geprojecteerd.
De herdenking werd op plechtige wijze besloten met
de Taptoe, twee minuten stilte en het Wilhelmus.
5 mei
Als vanouds was het bevrijdingsfestival te Wageningen een bijzondere ervaring, met veteranen uit de VS,
Canada en Polen. Onder begeleiding van diverse militaire bands was ook de MILu op bescheiden wijze vertegenwoordigd, waarbij echter de MLD-vlag ontbrak
wegens onvoorziene verhindering van de vlaggendra74 Jaar Samen herdenken, Den Haag. Foto; Dirk Megchelse
ger. Het defilé werd door de ouderen als vrij zwaar ervaren.
6 juni
Herdenking van 75 Jaar D-day bij het MLD-monument op het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Tot verrassing
van velen was hierbij, naast Camiel Stritzko, ook de oudste (100 jarige) D-Day veteraan André Hissink uit Canada aanwezig.

De veteranen Stritzko en Hissink met hun partner/begeleider.
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Foto: Dirk Megchelse

De deelname aan de operaties rond D-day door
de MLD (320 Squadron), het Korps mariniers
(vliegtuigschutters bij 320 Sq.) en de twee kanonneerschepen Hr. Ms. Soemba en Hr. Ms.
Flores werd gesymboliseerd door de vaandels
met gewapende wacht van de Marineluchtvaartdienst, het Korps Mariniers en het Eskader. Tijdens de plechtigheid – begeleid door de tamboers en pijpers van het Korps – spraken diverse
hoogwaardigheidsbekleders. Na het door de
vlootgeestelijke uitgesproken gebed werd een
aantal kransen gelegd, o.a. door Hissink en
Stritzko, de stichting vrienden van de MLD (bestuurslid Dirk Megchelse) en de Martin MariD-day herdenking op MVKV De Kooy.
Foto: Paul Tolenaar ner-reünie club. Na afloop van de plechtigheid
en een borrel met “blauwe hap” kregen de oudMLD’ers een rondleiding en een air display van de NH90.
10 juni
Jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst bij het Nationaal Indië-monument
te Roermond voor de bij Goa (India) op 10 juni 1959 verongelukte
Martin Mariner 16-306. Bij de plaquette werd door de
(klein)kinderen van de omgekomen bemanningsleden een bloemstuk
gelegd en werden twee voordrachten voorgelezen. De plechtigheid
werd afgesloten met een traditioneel samenzijn van de families en
oud-collega’s.
Foto: Dirk Megchelse

14 juni
Luchtmacht dagen op de Vliegbasis Volkel. Voor de MILu-veteranen was een speciale ontmoetingsplaats waarvoor niet ver hoefde te worden gelopen(!). Bij de uitgebreide vliegshow was veel te zien, waarbij het paradepaardje de JSF als verwacht de show stal. Een prachtige dag.
29 juni
Nationale Veteranendag te Den Haag.

Het detachement MILu met de drie vlaggen er voor.

Foto: Marco Ferrageau
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De MLD-veteranen waren
met 10 man plus vlaggendrager Rob Varkevisser in
het MILu-peloton vertegenwoordigd. Het geheel
zag er bij het saluut aan de
Koning weer piekfijn en
strak uit. Ook de organisatie rond de tribunes was
goed geregeld. In verband
met de warmte werden er
regelmatig flesjes water
aangeboden en rieten zonnehoedjes. Het Malieveld
bood een feestelijke aanblik en trok veel publieke
belangstelling. Voor het
eerst was ook de Traditiekamer MLD aanwezig met
een veel bezochte stand
nabij de hoofdtent.

1 juli
Bij de viering van de 106e verjaardag van de Koninklijke Luchtmacht bij het monument voor de Militaire
Luchtvaart op de voormalige Vliegbasis Soesterberg namen ook een aantal oud-MLD’ers deel aan het defilé.
Na de plechtigheid werd een lunch aangeboden in het Nationaal Militair Museum.
10 september
Jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op de gemeentelijke begraafplaats Duinrust te Katwijk voor de verongelukte
bemanning van de Martin Mariner 16-303 bij Abadan (Iran). Deze bemanning werd hier in 2003 met groot ceremonieel herbegraven. Ook deze keer waren er veel nabestaanden en oud-collega's present. Na de herdenking
was er een gebruikelijk samenzijn.
11 september
De 27e KLu-Veteranendag op de Vliegbasis Eindhoven.
De feestelijk ingerichte grote hangaar was deze keer overzichtelijker ingedeeld, waardoor de deelnemers zich sneller konden
oriënteren. Na het welkomstwoord van de PC-LSK en de voorzitter van de MILu volgde een kranslegging voor de gevallenen.
Voor het eerst waren er dit jaar ook een stand van de Traditiekamer MLD en van het 322 Squadron in Ned. Indië.

Foto: Dirk Megchelse

26 oktober
Defilé ter gelegenheid van “75 jaar bevrijding” te Bergen op Zoom. Het MILu-detachement marcheerde ditmaal
niet apart maar maakte deel uit van één groot peloton met alle veteranen. Dat was even wennen maar de feestvreugde was er niet minder om. De tribunes waren zodanig opgesteld dat de genodigden prima zicht hadden op
het defilé, dat door een goed afgestemd tempo vrijwel geen opstoppingen kende. Prima organisatie en een feestvierende bevolking.
Overlijden van een bijzondere MLD-veteraan
Op 18 januari werd te Bronbeek met een plechtige herdenkingsceremonie afscheid genomen van een van de
oudste bewoners, SMJRVGMR b.d. C.H.E. (Eddie) Jacob (1923). Eddie was tijdens WO II een van de jongste
vliegtuigmakers bij 320 Sq. in Engeland en trok bij een bezoek de speciale aandacht van generaal Eisenhower.

Nawoord
De MILu en de aangesloten verenigingen vormen een goede en stevige organisatie voor de veteranen van de militaire luchtvaart. De uitdaging om meer jonge veteranen te betrekken bij de veteranengemeenschap blijft. Een
richting die nodig is om ook in de toekomst van meerwaarde te zijn. Geen doel op zich, maar essentieel om zoveel mogelijk veteranen en hun relaties te bereiken om er voor ze te zijn als ze daar behoefte aan hebben op wat
voor manier dan ook. Daarnaast hebben we de plicht om aandacht en zorg op maat te geven aan onze veteranen
van de eerste generatie. De veteranen op wiens schouders we staan en aan wie we veel van het huidige veteranenbeleid te danken hebben. Dat is beide van groot belang en als MILu en aangesloten verenigingen blijven we
ons daar onverminderd voor inzetten.
Ik dank mijn medebestuursleden en alle andere vrijwilligers voor de prettige en goede samenwerking het afgelopen jaar. Jullie inzet en enthousiasme is groot, onmisbaar en aanstekelijk. Mede hierdoor is het een eer om onze activiteiten voort te zetten en zo de belangen van onze veteranen te behartigen. Tot slot dank ik het leiderschap van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) en de leden van het Kabinet/CLSK voor de steun.
Namens het bestuur van de MILu,
Ton Tieland
Voorzitter
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De F-16 sinds 1979 in gebruik bij de KLu, hier tijdens de Open Dag KLu op 14 juni

Het Luchtdefilé tijdens de Nationale Veteranendag.

.Foto: Dirk Megchelse

Foto’s: Ilse Wolf

34

