Van Maas A.M.L. Lkol bd
Aan de heer C. van Boven.
1. Reünies zijn om herinneringen op te halen.
2. Ik vond wat kladnotities die ik in 1962 als frame gebruikte voor een toespraak bij mijn co
overdracht van de 2e Lt Tcie 101 Tbat.
Ik heb deze krabbels aangevuld op een wijze dat die tamelijk precies benaderen wat ik destijds
gezegd zal hebben.
Misschien is het resultaat nog geschikt om vergeten herinneringen op te halen zoals dit bij mij het
geval was.
Zie hieronder:

Toespraak Kap A.M.L. Maas bij Co overdracht aan Kap J. A. Reijnen circa okt 1962
Offn, Ooffn, Kpls en Manschappen
Oud hout om te stoken, oude wijn om te drinken, een oude mil ehd om op te kunnen bouwen.
Nu ongeveer een jaar geleden werd ik overgeplaatst naar dit bat
Nu ongeveer een jaar geleden kreeg ik het co over deze cie
Ik was hierop bijzonder trots.
Niet alleen omdat een AAT cie zo’n machtig en spectaculair commando is.
Niet alleen omdat een AAT cie een zelfst ehd is.
Maar vooral ook omdat deze 2e cie een van de allerbeste AAT cie-en is.
Het is dan ook met iets van weemoed dat na 1 jr reeds het commando moet overdragen.
Wanneer ik nog even met U de hoogtepunten naga van het afgelopen jaar, dan hebben we
allereerst de oef in GE okt/nov 61. Een mooie oefening waarin alleen grondig roofbouw werd
gepleegd op de vtgn, zodat zelfs met de vuist op tafel althans de minimale tijd voor het ohd
kon worden verkregen.
“Uiteraard bij terugkeer gevolgd door CMI MIO én Intendance Inspectie!!!!”. Inspecties
waarbij wij er DUS verreweg het slechtst voor stonden. Inspecties waarbij we niet op hulp
hoefden rekenen omdat ze voor alle cie-en golden. Het resultaat was – de moeilijkheden in
acht genomen – rondweg goed te noemen.
In jan 62 volgde een succesvol IAMV (Mil Vaardigheid) bivak.
In febr 62 het tpt bivak den Ham wat als imitatie van een waterballet bepaaldelijk geen
gelukkige was. De camouflage bij dit bivak was dermate perfect dat een inspecterend officier
van de Bat Staf aanvankelijk niet bereid was aan te nemen dat de cie op dat ogenblik in bivak
lag.
In mrt 62 volgde toen de vlot oefening van de genie waarbij de cie enige maken over de IJssel
werd gezet, zodat een goed inzicht werd verkregen in de mogelijkheden in geval een brug
uitvalt.
In mei 62 gaven de gasploegen een demo en brachten tevens een bezoek aan de ABC school
zodat dmv plaatje en praatje het belang van hun werkzaamheden werd vergroot.

Eveneens in mei 62 volgde het IAMV bivak met een jeugddag, waarbij de
voorlichtingsfunctionaris van het Min van Def bijzonder enthousiast was over de fantastische
wijze waarop een en ander in elkaar was gezet.
In juni 62 kwam toen het bliksembezoek van Kol Bouwman om het opleidingsaspect in
ogenschouw te nemen. ZELFS de Kol Bouwman kon weinig aanmerkingen maken.
In Juli 62 vond een kaartleesoefening in Friesld plaats met een rit rond het IJsselmeer. Tijdens
deze oefening werd het kaartlezen en striprijden beoefend, iets dat – helaas door tijd gebrek –
nog al eens in de verdrukking komt.
Eveneens in juli 62 volgde toen de zeer inspannende oefening in Chaam. Bij deze oefening
werd zoveel mogelijk getracht de transporten uit te voeren als onder oorlogsomstandigheden.
Bovendien werd een demo gegeven van bevoorrading uit de lucht waarbij een 10 man de
luchtdoop konden ondergaan.
Deze opsomming zou niet volledig zijn wanneer althans niet met een enkel woord de vele
kleine tptn naar het buitenland gememoreerd worden.
Spijtig is alleen, dat de cie niet in zijn geheel naar La Courtine werd ingezet.
Wanneer ook de geschiedenis van het laatste jaar van de cie kritisch bekeken wordt, kan niet
anders gezegd worden dat deze cie een van de beste van dit beste AAT Bat is.
Een van de besten omdat de discipline hoog is.
Een van de besten omdat het vtg park er goed bijstaat en meestal alle vtgn inzetbaar zijn.
Een van de besten omdat gepoogd wordt het tijd consumerend ohd zo weinig mogelijk ten
laste te laten gaan van de zo ongelooflijk belangrijke militaire vorming om onze
overlevingskansen zo groot mogelijk te houden.
Een van de besten omdat ondanks het nog al eens weghalen van de ervaren en beste offn en
onderoffn het peil van de eenheid niet merkbaar daalt
Een van de besten omdat, ondanks de hoge eisen, de stemming goed is.
Een oude mil ehd om vertrouwen in te stellen.
Graag zou ik de uit de Korea periode bekende Amerikaanse uitdrukking willen gebruiken:
The Second Company, but Second To None.
Met veel spijt draag ik het co over aan Kap Reijnen.
NIET licht zal ik WEER zo’n cie onder commando krijgen.
Ik dank al het ingedeelde personeel van hoog tot laag voor alle inspanningen in het belang van
deze eenheid en in feite in ons aller belang, de Krijgsmacht.
Ik eindig met de hoop uit te spreken dat de cie onder de nw cdt EVEN succesvol zal blijven.
Het gaat U allen goed.

