In Memoriam

Jan de Koning
Luitenant-Kolonel der Artillerie b.d.
Officier in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden
10 december 1923

14 december 2020

Geheel onverwacht is op 14 december 2020 in de vroege ochtend Jan, bijgenaamd ‘King’ onze
collega en oudste artillerist van de afdeling Oldebroek overleden.
De laatste jaren had Jan menig ongeluk overwonnen. Eerst een heupbreuk in Zuid Limburg, een
hartinfarct en in het voorjaar van 2020 thuis een val van de trap.
Jan werd geboren vlakbij Oudewater in Lange Ruige Weide als boerenzoon. Hij volgde de HBS in
Woerden Om de Arbeitseinsatz te ontlopen ging Jan naar de pilotenschool te Dordrecht en zat
daarna 2 jaar in het verzet. Na de oorlog werd Jan, omdat de KMA nog gesloten was, tot officier
opgeleid in Oldebroek. Eind 1947 vertok Jan met de boot naar Nederlands Indië en zag met enige
weemoed de Hollands kust aan de einder verdwijnen.
Op Java dee Jan nog een poging om piloot te worden maar met beide benen op de grond voelde hij
zich toch zekerder.
Het meest heuglijke moment in de Oost was wel dat hij daar Toos ontmoette. Hun prille liefde aldaar
werd later in Nederland bekroond met een huwelijk dat 70 jaar heeft geduurd.
Na de luchtdoelartillerie kwam Jan bij de veldartillerie en werd uiteindelijk commandant van het
Artillerie Schietkamp.
Het artilleriebloed bleef, ook na zijn FLO, door Jans aderen stromen hetgeen niet alleen bleek tijdens
discussie in de pacifistische 70tiger jaren maar ook bij zijn trouwe bezoeken aan de bijeenkomsten in
de Biltse hoek en op het ASK.
Na een mooie uitvaartdienst op dinsdag 22 december 2020 is Jan, in tegenwoordigheid van Toos, zijn
echtgenote, zijn familie, vrienden en een vertegenwoordiging artilleristen van de afdeling Oldebroek
begraven op de veteranenbegraafplaats te Loenen. De laatste bewijzen van kameraadschap waren
het eerste couplet van het artillerielied en de sonore klanken van de Taptoe.
We zullen King als een markant man herdenken.

