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Op dinsdag 14 mei 2019 zal Majoor b.d. Stephanie Hulsman van de 
Koninklijke Luchtmacht een lezing verzorgen over 75 jaar vrouwen 
in de Krijgsmacht en ook over haar uitzending naar Bosnië.  
Met de oprichting van het Vrouwenkorps Koninklijke Nederlands-
Indisch Leger  op 5 maart 1944 gingen de eerste vrouwen aan de 
slag bij de krijgsmacht. Driekwart eeuw later vechten, varen en vlie-
gen ze bij Defensie. 
Dat ging niet zonder slag of stoot. In eerste instantie waren de functies voor vrou-
wen beperkt. Sowieso waren ze niet volledig geïntegreerd maar ondergebracht in 
verschillende afdelingen. 
In april 1944 ontstond het Vrouwen Hulp Korps van de Landmacht, enkele maanden 
later gevolgd door de Marine Vrouwen Afdeling (Marva). Het eerste ging in 1951 
over in de Militaire Vrouwen Afdeling (Milva). In datzelfde jaar was ook de Lucht-
macht Vrouwenafdeling (Luva) een feit. 
 
Maar hoe ging die ontwikkeling verder en waar staan we nu? Majoor b.d. Stephanie 
Hulsman heeft daarover een zeer interessante lezing met beeld en geluid gemaakt. 
Haar presentatie zal gaan over de geschiedenis van vrouwen in de Krijgsmacht. 75 
jaar geleden kwam de eerste vrouw officieel in dienst bij de Nederlandse strijd-
krachten. Zij maakte daardoor de weg vrij voor meer vrouwelijke militairen die in 
deze tijd volledig geïntegreerd zijn binnen de defensie organisatie. Majoor Stepha-
nie zal de presentatie verder illustreren met haar 20 jaar eigen ervaring als militair, 
waarbij leuke en bijzondere momenten voorbijkomen, maar er ook aandacht zal zijn 
voor de soms lastige omstandigheden waar zij als vrouwelijke officier binnen de de-
fensie organisatie mee te maken heeft gehad, zoals tijdens een uitzending naar Bos-
nië. 
 
Het spreekt vanzelf dat het een interessante avond wordt. 
Plaats: het maandelijkse veteranencafé, dit keer in “de Loods” van bier- en wijnlo-
kaal Het Hookhoes, Grotestraat in Almelo, vanaf 19.30 tot 22.00 uur. De ervaring 
heeft inmiddels geleerd dat het veteranencafé dè plek is om een aangename en 
zinvolle avond te hebben met lotgenoten, zeker met zo’n presentatie en na de her-
denkingen op 4 en 5 mei. Op vertoon van de veteranenpas wordt bovendien 15% 
korting op de consumpties gegeven. Almelose veteranen en ook veteranen uit de 
regio met hun eventuele partners zijn zoals altijd van harte welkom.  
  
Bent u ook geïnteresseerd in het wel en wee van de Almelose veteranen dan vindt u 
op de website van het Veteranen Comité Almelo (VCA), 
www.veteranencafealmelo.nl het laatste nieuws. Ook treft u daar interessante regi-
onale veteranenwetenswaardigheden aan en kunt u zich via die website aanmelden 
voor de maandelijkse gratis VCA-nieuwsbrief. Het VCA is ook te vinden op Facebook 
onder "Veteranen Almelo". Het VCA hoopt weer veel veteranen te ontmoeten op 
14 mei 2019. 
Namens het Veteranen Comité Almelo,  Bernard Schutte 

http://www.veteranencafealmelo.nl




 



Informatie t.b.v. de Veteranendag 

 

Tijdens de door de gemeente Almelo georganiseerde Veteranendag zullen er diverse activi-

teiten plaatsvinden in en rond het gemeentehuis. 

Van 14.00 tot 16.00 uur zullen in de raadzaal twee veteranen, in elk een sessie van 

een uur,   een boeiend lezing c.q. presentatie geven. Eén presentatie zal een thema 

hebben waarin een dilemma ten gehore gebracht gaat worden. Uitgezonden militai-

ren op missie komen soms in situaties terecht waar in “Split Second” keuzes gemaakt 

moeten worden met soms verschillend gevolg en absoluut niet makkelijk. De tweede 

presentatie wordt gegeven, zoals deze ook gegeven wordt op scholen bij “De vete-

raan voor de klas”. Veteranen vertellen hun verhaal van een door hen uitgevoerde 

missie. Ook nu zullen scholen uit Almelo uitgenodigd worden om dit bij te wonen. 

Ook u bent hierbij welkom! 

 

Van 14.00 tot 17.00 uur zal rond het gemeentehuis een Static show van drie bijzonde-

re militaire voertuigen opgesteld staan. Afgelopen jaar was de Leopard tank een bij-

zondere blikvanger, dit jaar zullen er drie bijzon-

dere voertuigen te bezichtigen of te fotograferen 

zijn, te weten: 

De Pantser Houwitser. Dit wapen is een belang-

rijk krombaangeschutswapen en kan granaten 

over een afstand van max. 50 km afvuren. Het 

heeft in volle bewapening een gewicht van bijna 

56.000 kg. Onze troepen in Afghanistan hebben 

meerdere malen gebruik gemaakt van dit wapen 

vanuit de compound Tarin Kowt om vijandige elementen te verjagen, dan wel 

te bestrijden.  

De DAF YP408 in UNIFIL (UN witte kleur) uitvoering. Dit gepantserde wielvoertuig 

was bedoeld om infanteristen in de voorste linies veilig en snel te kunnen ver-

voeren. In 1979 werden dus van oorsprong militair groene voertuigen in witte 

uitvoering en voorzien van UN belettering met de Nederlandse militairen naar 

Libanon verscheept. De voertuigen waren daar bewapend met een mitrailleur 

of een TOW (raketbuis). 

Een Proto type van een militair voertuig. Defensie is afhankelijk van snelle wend-

bare en veilige voertuigen en ontwikkelde soms prototypes. Meestal werden 



. 

 

 

Van 14.00 tot 17.00 uur zullen er rond de 12 militaire voertuigen aanwezig zijn van 

de vereniging Keep them Rolling. Voertuigen die door hun trotse eigenaren zijn aan-

gekocht, gerestaureerd en trots worden onderhouden. Deze meestal zeer bijzonde-

re militaire voertuigen zijn authenthiek en de mogelijkheid is aanwezig om met één 

van deze voertuigen een klein rondje te maken door de gemeente. Tegen een kleine 

vergoeding worden foto’s van u als passagier gemaakt.  

 

In de hal van het gemeentehuis zullen diverse militaire attributen en fotomateriaal al 

dan niet afkomstig uit de diverse missiegebieden, tijdelijk 

beschikbaar gesteld door de Almelose veteranen, uitgestald 

worden.    ( Veteranen Commissie Almelo ) 

Meestal werden echter reeds bestaande voertuigen gekocht zoals de Bushmaster 

(Australië)  of de Fenek (Duitsland).   
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