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Velen kennen mij van de columns, die ik al jarenlang aanlever aan de redactie. In deze columns 

belicht ik bijna zonder uitzondering ontwikkelingen vanuit mijn eigen vaak (positief bedoeld) kritisch 

perspectief. Ik neem en krijg daarbij gelukkig enige vrijheid om mijn zeer persoonlijke visie te 

etaleren. Ik heb echter ook een andere kant. Sinds eind 2016 ben ik op verzoek van de voorzitter: lkol 

bd Willy Engelmann, toegetreden tot het Bureau Geschiedschrijving Regiment Bevoorradings- en 

Transporttroepen.  

Aan mijn besluit deel uit te willen maken van dit bureau ligt één centraal oogmerk ten grondslag. Ik 

waardeer alle inspanningen, die velen in het verleden geleverd hebben om brondocumenten te 

verzamelen en op te slaan teneinde daarmee een fundament te leggen voor de geschiedschrijving 

van ons regiment. Met name aan de maj bd Bob Cats en kol bd Maarten de Jongh Swemer zijn wij als 

regiment, althans volgens mij, veel dank verschuldigd. 

Gelijktijdig echter was en ben ik nog steeds van mening, dat deze zorgvuldige verzamelde bronnen 

ook een keer ontsloten zouden moeten worden voor al degenen, die niet of nog niet toe komen aan 

het reflecteren op het verleden. De recent door het Bureau Geschiedschrijving Regiment 

Bevoorradings- en Transporttroepen geadopteerde spreuk “colligendo et annuntiando” (vrij vertaald: 

wij zijn er om te verzamelen en om te publiceren) geeft uitdrukking aan dit oogmerk. Ik heb binnen 

het bureau de toezegging gedaan om met enige regelmaat een thematische publicatie op te stellen. 

De recent rondom het regimentsdiner verstrekte themapublicatie over 50 jaar bevoorrading klasse III 

is de eerste in een reeks door mij nog aan te leveren publicaties. Op dit moment werk ik aan een 

themapublicatie over het fenomeen “werktroepen”. Binnen het Bureau Geschiedschrijving Regiment 

Bevoorradings- en Transporttroepen wordt nog nagedacht over de manier waarop deze 

themapublicaties in de toekomst het beste ter beschikking gesteld zouden kunnen worden. 

In de laatste jaren van mijn actieve diensttijd tijdens mijn fietstocht naar de kazerne, viel mijn oog 

elke ochtend op een supergroot spandoek langs de kant van de weg met de intrigerende spreuk “Een 

rijke historie is een inspiratiebron voor de toekomst!” Toen ik voor de eerste keer toegang kreeg tot 

alle bronnen, die binnen het Bureau Geschiedschrijving Regiment Bevoorradings- en 

Transporttroepen beschikbaar zijn, moest ik onmiddellijk aan deze spreuk denken. Het is niet de 

vraag of er voor mij voldoende bronnen beschikbaar zijn, maar meer hoe moet ik nu tot een 

afgewogen keuze komen. Na het zoveelste bezoek aan de archieven, heb ik besloten de redactie van 

de MLM te vragen of het mogelijk is om in elk nummer vanuit het Bureau Geschiedschrijving 

Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen een bijdrage (maximaal 4 bladzijden) aan te leveren, 

waarin ik kort en bondig aandacht besteed aan een bepaald nog nader te bepalen thema. Ik zou deze 

periodieke bijdrage de titel: “Een sfeerbeeld uit onze rijke historie” willen meegeven. Ik hoop van 

ganser harte dat u als lezer net zoveel plezier aan het lezen zult hebben als ik aan het schrijven en 

het daaraan voorafgaande onderzoek. De eerste bijdrage is gewijd aan de foerier.  


