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Hoe ik het ook wend of keer: het plan 
van de regimentscommandant kost geld! 
In een tijdsframe waarin het geld bij  
Defensie tegen de plinten klotst, is een 
ferm besluit over het in eigen beheer 
uitgeven van een verenigingsmagazine 
makkelijk te nemen. Maar wat als er min-
dere tijden aanbreken (de vraag is niet  
of deze aanbreken, maar wanneer) dan 
wel een nieuwe regimentscommandant 
aantreedt (ook hier geldt niet of maar 
wanneer) die andere financiële prioritei-
ten kent. Hoe zeker is dan de toekomst 
van een gratis Genie op uw deurmat? 

Uw hoofdredacteur heeft een paar on-
rustige nachten gehad, maar slaapt 
inmiddels weer. Zijn wijze vrouw, die  
alles weet van journalistiek en de daar-
bij behorende ondersteunende diensten, 
heeft een avondgebed: “Schoenmaker 
blijf bij je leest. Een blad is echt niet  
zomaar gemaakt, artikelen zijn niet zo-
maar geschreven, redigeren en opmaak 
is een vak, evenals advertenties werven. 
En daarna ligt zo’n blad ook niet zo- 
maar in de bus.’’ 
Ik houd er hoe dan ook een naar gevoel 
aan over.  ||

Voor u als lezer verandert er in zoverre 
iets dat u uw gewenste genie-informa-
tie uit twee magazines moet putten. 
Voor (toekomstige) auteurs verandert er 
in feite niets: zij kunnen mij gewoon als  
redactiepostbus blijven gebruiken...’ 

Dit waren de woorden waarmee ik was 
begonnen. Echter, na een eigenmach- 
tige actie van de regimentscommandant 
om begin juni, zonder vooroverleg met 
de voorzitters van de Vereniging Genie 
Onderofficieren en de Vereniging Officie-
ren der Genie, eenzijdig en per direct de 
samenwerking met Green Paper Asso- 
ciation op te zeggen, moest het roer om. 
Het stadium van verbijstering inmiddels 
voorbij en met de informatie die mij ten 
tijde van het opstellen van het vervolg-
woord ter beschikking staat, vrees ik u te 
moeten berichten dat de toekomst van 
Genie als papieren medium ongewis is 
geworden. 

De regimentscommandant is voorne-
mens Genist in de toekomst op eigen 
kracht in de lucht te houden. Een ‘har-
de’ toezegging aan onze voorzitter dat  
Genie kan meeliften is er nog niet. 

Mijn kanttekeningen bij dit voornemen 
wil ik u niet onthouden. Het in de lucht 
houden van kwalitatief hoogstaan-
de en voor de lezer gratis beschikbare  
magazines, en dat zijn Genist, Promotor 
en Genie, vergt zowel redactionele als 
commerciële vaardigheden. Elk van deze 
vaardigheden kent zijn eigen dynamiek 
en aanpak. 

Me beperkend tot mijn eigen ervaring, 
stel ik dat Green Paper Association, als 
betrouwbare partner en gepokt en ge-
mazeld in het bedrijfsleven, de redactie 
van Genie ontzorgde met de opmaak 
van het blad, de verzending en de finan-
ciële sores daaromheen. 

Als het voornemen van de regiments- 
commandant wordt geëffectueerd, en 
als Genie mee kan liften op Genist, zul-
len de redacties ook de opmaak voor 
hun kiezen krijgen. Ter geruststelling is 
mij door ‘experts’ verzekerd dat hier-
voor ‘computerprogrammaatjes’ op de 
markt zijn die door de regimentscom- 
mandant zullen worden aangeschaft. 
En voor de financiële aspecten is exper- 
tise ingehuurd. 

||  Luitenant-kolonel b.d. Theo van Kauuwen

‘De eerste editie Genie nieuwe stijl is een feit. Op initiatief van  

de regimentscommandant, en in overleg met onze voorzitter, is  

met Green Paper Association afgesproken om een combinatie te 

maken van het regimentsmagazine Genist en Genie. De bedoeling 

is dat u drie maal per jaar een Genist ontvangt met vakinhoudelijke 

artikelen en regimentsaangelegenheden en dat u in dezelfde 

verzendwikkel een editie van Genie aantreft met verenigings- 

nieuws, eventueel aangevuld met items alleen bestemd voor 

officieren. Genie wordt dus een stuk dunner. Het goede nieuws 

is: Genie blijft in een tijdsgewricht van de onstuitbare opmars van 

elektronische sociale media als papieren medium fier overeind. 

0302

van de hoofdredacteur



04

Opening
De voorzitter opent de vergadering en 
heet alle aanwezigen van harte welkom 
op deze prachtige locatie waar de genie 
wezenlijk heeft bijgedragen aan de tot-
standkoming van het museum. 
We zijn verheugd over de flinke op-
komst ondanks deze uithoek in zuidwest 

Mededelingen van het bestuur
Overledenen. Sinds de vorige ledenver-
gadering van 13 oktober 2017 is ons een 
aantal leden ontvallen. De voorzitter ver-
zoekt de aanwezigen op te staan. 
29 december 2017: 
majoor TO b.d. ing. J.P.C. de Moel in de 
leeftijd van 83 jaar; ➢ 

Nederland! Een speciaal woord van wel-
kom is er voor Erelid Jan Kamminga (ere-
lid met een kroon!) en Lid van Verdienste 
Fons Aarendonk.
Er zijn diverse berichten van verhindering 
ontvangen, waaronder van bestuurs-
lid kapitein Peter Corvers en generaal- 
majoor b.d. Jaap Zielhuis. 

||  Majoor b.d. Daan Janse, secretaris VOG

Vrijdag 6 april in het Bevrijdingsmuseum 

Zeeland in Nieuwdorp

voorjaar 2018: 
kapitein (res) b.d. ing. Nieuwenhuizen in 
de leeftijd van 87 jaar.

De voorzitter verzoekt een moment 
stilte te betrachten. Hij legt vervolgens 
uit dat het bestuur helaas niet altijd 
aanwezig kan zijn bij lief- en leedgele-
genheden. Gelukkig heeft een aantal 
leden zich bereid verklaart binnen hun 
regio als vertegenwoordiger van het 
bestuur van de VOG acte de préséan-
ce te geven bij bijvoorbeeld een uit-
vaart. Er zijn al toezeggingen om waar 
nodig in te springen van Koos de Vos,  
Peter Pietersen, Thijs Bont, Jan Kammin-
ga en Hennie Braat. Luitenant-kolonel 
b.d. Alex Keijzer heeft te kennen gege-
ven de regio West te bestrijken. 

Ledenbestand
Het totale bestand aan leden is 876 le-
den (stabiel). 

Watersnoodramp. Op 1 februari 2018 
is herdacht dat ons land 65 jaar geleden 
werd getroffen door de Watersnood-
ramp. Koos de Vos, destijds cadet op de 
KMA, is ingezet tijdens de ramp en re-
cent geïnterviewd over zijn inzet. 
Het interview werd in een kort filmpje 
getoond. Aansluitend gaf Koos een kor-
te toelichting. 

Agenda
Er zijn geen opmerkingen, aanvullingen 
over de agenda. 

De voorzitter geeft aan dat agendapunt 
7: ‘Ontwikkelingen Genie magazine’ 
wordt toegelicht. 

De voorzitter geeft aan dat in het verslag 
stond dat de ALV van vandaag eigenlijk 
plaats zou vinden in Dordrecht, maar 
dat dit om organisatorische redenen niet 
mogelijk was. 
In het verslag stond ook dat het golftoer-
nooi 2018 plaats zou vinden in Almkerk, 

Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de najaarsvergadering 
van 13 oktober 2017 in Wezep is gepu-
bliceerd in Genie 67.3 (december 2017), 
blz. 22 e.v. en op de VOG-website; de se-
cretaris heeft ter vergadering een aantal 
kopieën verspreid. 
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dit is gewijzigd in Groesbeek. Er zijn ver-
der geen redactionele of inhoudelijke 
opmerkingen over het verslag. Met dank 
aan de secretaris wordt het verslag goed-
gekeurd en vastgesteld. 

Binnengekomen stukken
Er zijn via de post geen ingezonden 
stukken ontvangen. Via de mail loopt 
het aantal ingekomen stukken wel op. 
De inhoud is zeer divers maar niet van 
dien aard om ze ter vergadering specifiek 
te benoemen, met uitzondering van de 
vraag van Co Kessen: kan het Mineurs-
rapport frequenter op de website wor-
den geplaatst? De voorzitter geeft aan 
de Monitor Genie niet extra te willen  
belasten de personeelsmutaties vaker 
aan te leveren. Het samenstellen van 
het Mineursrapport vergt immers steeds 
weer veel tijd. 

Jaarverslag 2017 van de Secretaris
Daan Janse doet op treffende wijze ver-
slag van weer een prachtig VOG jaar.  
Applaus is zijn deel. Het jaarverslag is  
elders opgenomen in deze editie van  
Genie. 

Gepasseerde en komende 
activiteiten
Op 20 december 2017 organiseerde de 
VOG een Operationele Module in Wezep 

Voor de inleiders was er een mooi ca-
deau in de vorm van een VOG Power-
bank en voor alle deelnemers een fraaie 
VOG coin. De VOG Powerbank (echt een 
hebbedingetje) is voor leden te koop 
voor e 5.

Komende activiteiten .
Na de vergadering volgt een rondleiding 
in het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Dank 
zij de inzet van Dennis Lourens kon voor 
vandaag het Bevrijdingsmuseum Zeeland 
worden geboekt. 

… juni: VOG Café op locatie Reek 
De organisatie is in handen van Peter 
Corvers. Met het VOG café biedt de 
VOG een forum voor wat leeft onder 
jonge genieofficieren, zoals het laatste 
nieuws over loopbaanmogelijkheden, ar-
beidsvoorwaarden, bindingspremie, wis- 
selstroom, opleidingsmogelijkheden, en 
de vraag of we moeten vasthouden aan 
Technische W&W opleiding voor genie-
officieren.

… okt 2018: De najaarsvergadering 
wordt gehouden in ´t Harde op Leger-
plaats bij Oldebroek (De Knobbel). Aan-
sluitend zal er een excursie zijn naar het 
Kenniscentrum Wapens & Munitie, het 
officierscasino en het Artilleriemuseum. 
De exacte datum volgt. Aanvullende  

met als onderwerp: ‘De toekomst van de 
Genie, leren van het verleden’. 

Tijdens de Operationele Module wil-
den we vooral de jonge genieofficier 
de ontwikkelingen in zijn vakgebied la-
ten ervaren. Aan de hand van een korte  
foto-impressie neemt de voorzitter de 
aanwezigen mee in het programma: 
interactieve inleidingen direct gevolgd 
door een opdracht met een dilemma in 
de vorm van Tactical Decision Games; 
brigadegeneraal b.d. (infanterie) Otto 
van Wiggen leidde de Koude Oorlog in, 
luitenant-generaal Hans van Griensven 
leidde Uruzgan in, luitenant-kolonel Jas-
per Kremers deed dat voor Mali en luite-
nant-kolonel Jos Dirkx, (commandant-11 
Pantsergeniebataljon), deed dat voor Li-
touwen; kolonel Gert-Jan Kooij sloot af 
met de ‘typering van de genieofficier’, 
een interactieve uitdaging die trots en 
motivatie uitstraalde; ook oudere genie-
officieren en genieofficieren b.d. partici-
peerde in de syndicaten met hun jongere 
partners om hun ervaringen te delen en 
te toetsen aan de nieuwe setting. De 
voorzitter spreekt zijn dank en waarde-
ring uit voor de inzet van Dennis Lourens 
en Peter Corvers om deze dag tot een 
succes te maken. Ook dankt hij Maarten 
en Harry voor hun inzet om ook reserve-
officieren te betrekken bij deze dag! 

gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf. 
Uw voorzitter heeft met de hoofdre-
dacteur op 2 mei een ontmoeting met 
directeur-generaal van het Rijksvast-
goedbedrijf Annet Bertram waarvan een 
interview in Genie zal verschijnen. 

Genie magazine
Hoofdredacteur Theo van Kauuwen geeft 
een toelichting. Hij gaat in op het initia- 
tief van de regimentscommandant om 
combinaties te maken van Genist en 
Genie/Promotor: we krijgen 3 x per jaar 
een Genist met inhoudelijke artikelen 
en advertenties, met in dezelfde wikkel  
een Genie met alleen verenigingsnieuws 
en één of meer artikelen alleen voor of-
ficieren. 

De Promotor van de VGOO verschijnt 
vooralsnog ongewijzigd. 

Een eerste voorbeeld van de nieuwe  
opzet waren feitelijk al Genie 67.2 en 
67.3 met een beperkte inhoud (alleen 
verenigingsnieuws en enkele artikelen 
voor VOG leden). 

Nieuwe mogelijkheden 
VOG Website
Webbeheerder Fons Aarendonk licht toe 
dat het inschrijven voor evenementen nu 
ook gaat via de website. Deze ALV was 
de eerste keer. Bijna alle aanwezigen 
hebben op deze wijze ingeschreven en 
betaald. De Regiments App dient te nog 
worden aangepast.
 
De vormgeving is niet gelijk aan de vorm-
geving van de website en regiments- 
bladen en dat is wel het uitgangspunt. 
 Daarnaast dienen de verenigingen bin-
nen het regiment beter benaderbaar / 
herkenbaar te zijn. De voorzitter dankt 
Fons voor al het werk dat hij hierin heeft 
gestopt!

Financiële aangelegenheden
De realisatie 2017 en de begroting voor 
2018 was gepubliceerd op de website 
en werd ook ter vergadering uitgereikt. 
Desgevraagd geeft de penningmeester 
een toelichting op de contributie inning. 
Voordat het woord werd gegeven aan de 
kascontrolecommissie, Wim Heijndijk en 

informatie redactie Genie: de algemene 
najaarsvergadering zal op vrijdag 5 okto-
ber plaatshebben. 

Op 30 november 2018 houden we, in 
samenwerking met het Regiment Genie-
troepen, een groots VOG symposium in 
Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe. 
De Titel is ‘Total Force Genie’, een actu-
eel speerpunt van de regimentscomman-
dant. De minister benoemt het in haar 
Defensienota de adaptieve krijgsmacht. 
We willen intensief samenwerken met 
het civiele bedrijfsleven, gebruik maken 
van hun middelen en mensen bij militair 
optreden. De genie kan een voortrek-
kersrol vervullen! De voorzitter roept het 
beeld op dat een toekomstige pelotons-
commandant zo maar op stap kan gaan 
met zowel militaire als civiele middelen.
De ambitie voor het symposium ligt 
hoog! Als het aan de voorzitter ligt ver-
zorgt de minister van Defensie Ank Bijle-
veldt de opening en houdt generaal b.d. 
Tom Middendorp de Key note speech. 
Verder verwachten we bijdragen van 
buitenlandse sprekers met relevante er-
varing uit bijvoorbeeld UK, US of Finland. 
Ook de rol/de kans voor de reserve- 
officier zal speciale aandacht krijgen, 
evenals de steun vanuit kennisinstituten 
en andere stakeholders. 

En volgend jaar…
Zoals al aangekondigd: Voorjaarsverga-
dering 2019 in Dordrecht met excursie 
‘Dordrecht Mei 1940’; organisatie door 
Harry Cox. Golftoernooi als altijd op de 
eerste vrijdag in juni (dus 7 juni 2019). 

Weer een Operationele Module met als 
titel ‘De geniecapaciteiten van de tegen-
stander’. Mogelijk volgt ook een VOG 
excursie/minisymposium bij een van de 

“De genie kan 

een voortrekkersrol 

vervullen!” 
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Harry van Baars, werd commissielid Harry 
in het zonnetje gezet omdat hij al sinds 5 
juni 1958 VOG lid is. 

Namens de kascontrolecommissie doet 
Wim verslag en geeft aan dat de beschei-
den zijn gecontroleerd en dat de com-
missie geen onvolkomenheden heeft 
kunnen ontdekken. Een schriftelijk ver-
slag wordt overhandigd aan de voor-
zitter. De kascontrole stelt voor bij ac-
clamatie decharge te verlenen aan de 
penningmeester en het VOG bestuur 
over het jaar 2017, dat met een applaus 
wordt bevestigd. 

De voorzitter dankt de leden van de kas-
controlecommissie met een kleine atten-
tie en gaat over tot de benoeming van 
een nieuw lid van de kascontrolecom-
missie. Het is gebruikelijk dat het oudste 
lid terugtreedt en dat de vergadering 
een nieuw lid benoemd. Het nieuwe lid 
is Claudius Schrover. 

Bestuurswisseling
Aftredende bestuursleden zijn vicevoor-
zitter kolonel (res) Maarten Rol, luite-
nant-kolonel b.d. Theo van Kauuwen als 
hoofdredacteur Genie/redacteur Genist 
en majoor Ton Verbiesen. Alle drie zijn 
herkiesbaar en er zijn geen tegenkandi-

geacht te zijn gekozen. De vergadering 
geeft door acclamatie haar steun aan de 
herbenoeming van de bestuursleden. 

Rondvraag
Koos de Vos vraagt het woord en geeft 
aan dat de VOG leeft, dat er veel activi-
teiten worden ontplooid en dat de po-
sitie die de vereniging heeft binnen de 
krijgsmacht niet is te onderschatten. Hij 
hoopt dat de huidige bestuursleden nog 
lang in functie zullen blijven. 
Teun de Kruijff vraagt de aandacht van 
de leden voor de Stichting Menno van 
Coehoorn, er zaten altijd veel genisten in 
het bestuur en de commissies in de stich-
ting, maar de ouderen haken langzaam 
af en nieuwkomers zijn er niet. Hij roept 
geïnteresseerden op zich te melden bij 
de stichting of bij hemzelf. 

Vaststelling volgende vergadering
De volgende ledenvergadering is de 
najaarsvergadering van (red. vrijdag 5)  
oktober in ’t Harde. 

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en 
dankt de leden voor hun aanwezigheid 
en hun steun aan het bestuur! 
Hij wenst allen een mooie VOG middag 
in het Bevrijdingsmuseum Zeeland!  ||

daten gesteld. Conform het huishoude-
lijk reglement worden de door het be-
stuur voorgedragen kandidaten geacht 
te zijn verkozen als er geen tegenkan-
didaten zijn ingebracht. Huishoudelijk 
reglement, artikel 4 (Bestuur) Als gevolg 
van artikel 4 lid 3 kunnen groepen van 
ten minste tien stemgerechtigde leden 
eveneens kandidaten voorstellen. 
Indien geen gebruik wordt gemaakt van 
het gestelde in lid 3, dan worden de door 
het bestuur voorgestelde kandidaten 

Het jaar 2017 stond, net als 2016, in het teken van activiteiten  

voor onze jonge collegae in actieve dienst. 

||  Majoor b.d. Daan Janse, secretaris VOG

Jaarvergaderingen
De algemene voorjaarsvergadering werd 
op 12 mei gehouden in Fort Vechten in 
Bunnik. Na de vergadering zette de regi- 
mentscommandant kolonel Burg Valk onze
penningmeester Kees Ockhuijsen in het 
zonnetje met een regimentswaardering. 
De voorzitter had een bijzonder blijk van 
waardering voor onze aftredende vice-
voorzitter Jan Kamminga. 
Aangezien Jan al Erelid van de vereniging 
is, werd hij ter vergadering benoemd tot 
Erelid met een kroontje. 
Tot zijn grote verassing werd op voor-
dracht van het bestuur met algemene
stemmen voorzitter Huib van Lent 
benoemd tot Erelid van de VOG. 
Na deze bijzondere ALV verplaatsten 
de leden zich naar de locatie waar het 
aperitief en de lunch werd genuttigd. 
Na de lunch was er een rondleiding voor 
Fort Vechten en de afsluitende borrel. 

Op 13 oktober was de Prinses Margriet-
kazerne in Wezep de thuishaven van de
algemene najaarsvergadering. 
Na de vergadering en de lunch volgde een 
lezing over het project Ruimte voor de 
Rivier IJsseldelta, waarna het gezelschap 
in bussen stapte voor een rondleiding 
langs het project. 

Overige activiteiten
20 december: een zeer druk bezochte en 
geslaagde Operationele Module met als 

Kortom, we kunnen terugkijken op een 
geslaagd 2017. Het bevorderen van 
kameraadschap en het bevorderen van 
onderling contact stonden weer hoog in 
het vaandel.  ||

onderwerp ‘Toekomst van de Genie-
officier; leren van het verleden’. 

2 juni: het VOG/VGOO Golftoernooi op 
de Golfclub Zwolle; de vele deelnemers 
sloegen onder een mooi zonnetje een 
balletje; onderweg deelde de regiments-
adjudant uienrats uit met de bijbehorende 
brandewijn; na de prijsuitreiking en de 
BBQ was het nog lang onrustig in 
de hoofdstad van Overijssel. 

Communicatie
Ons blad Genie is afgelopen jaar twee 
keer verschenen. De facebookpagina trekt 
veel geïnteresseerden. Er zijn inmiddels 
bijna 300 volgers die regelmatig actuele 
informatie krijgen over wat er in de krijgs-
macht, en binnen de genie in het bijzon-
der, gebeurt. De nieuwe website werd ook 
druk bezocht. Veel leden weten de nieuwe 
website te vinden en passen daar steeds 
vaker ook hun privégegevens aan. 

“Na de prijs-

uitreiking en de 

BBQ was het nog 

lang onrustig in 

de hoofdstad van 

Overijssel.” 

vereniging
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Als je op de dijk richting Veere het bordje museum niet in de gaten houdt, rijd je zo aan het Zeeuwse 

Nieuwdorp voorbij. Een dorp van zo’n 1100 inwoners. Toch staat hier op een historisch gezien schitte- 

rende locatie een museum dat in 2009 open ging en zich inmiddels meer dan bewezen heeft. Om de 

2500 scholieren en de 25.000 bezoekers (dat worden er elk jaar meer) op educatief gebied nog beter 

te bedienen, zijn er grote veranderingen op komst. De eerste contouren voor een ondergrondse en 

bovengrondse uitbreiding in een parkachtige omgeving in het Zeeuwse landschap zijn al zichtbaar. 

 

Tekst  ||   Saskia Stoelinga

Het park visualiseert te midden van de 
Zeeuwse elementen water, strand en  
dijken de oorlogsperiode 1939-1945 en 
de slag om Schelde. De officieren van 
de genie en hun partners krijgen op 
deze zonnige dag in april een boeiende 
rondleiding in en buiten het museum en  
horen wat er nog allemaal wordt ge-
bouwd en ontwikkeld. In dat verhaal 
komt ook naar voren dat de genie 
niet alleen paraat was in de Tweede 

Wereldoorlog er met de paplepel inge-
goten. Vader Cees was een groot ver-
zamelaar van alles wat met die oorlog 
te maken had. Niet verwonderlijk dat  
zoonlief na zijn universitaire studie in 
Utrecht die indrukwekkende collectie 
wilde veiligstellen. 
Stef Traas - naast directeur tevens con-
servator - heeft de politici, de provincie 
Zeeland en de gemeente Borsele aan zijn 
zijde. Ook de museumwereld is lovend 

Wereldoorlog en tijdens de Waters-
noodramp van 1953, maar ook in de 
huidige tijd. Onlangs is de baileybrug 
gelegd en de bijzondere noodkerk her-
bouwd met ongekend veel hulp van de  
105 Geniecompagnie waterbouw van 
101 Geniebataljon.

De jeugd heeft de toekomst
Bij de jonge, gedreven museumdirecteur 
Stef Traas is de interesse voor de Tweede 

over de initiatieven. ,,Niet alleen is het 
museum erkend, ook het park dat zorgt 
voor eenheid, draagt bij aan het behoud 
en uitdragen van ons cultuurhistorisch 
erfgoed. Dat is belangrijk. De jeugd heeft 
de toekomst en we moeten het voor hen 
blijven vertellen.

Naast de vele slachtoffers is er geen pro-
vincie met zoveel materiële schade uit 
de strijd gekomen als Zeeland. Een goed 
museum in een passende omgeving met 
de bijzondere herbouwde noodkerk uit 
Ellewoutsdijk, bunkers, een baileybrug, 
versperring en Shermantank zijn meer 
dan gerechtvaardigd’’, zegt Traas tijdens 
de wandeling door zijn domein.

uiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring 
van gebrek en vrijwaring van vrees voor 
geweld vormden later de basis van de 
Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens. 

Traas: ,,Helaas betekende het einde van 
de Tweede Wereldoorlog niet het einde 
aan oorlog, geweld en vervolging. Daar-
om is het belangrijk om ons te blijven 
bezinnen op het belang van vrede en 
vrijheid en telkens weer te realiseren dat 
vrede en vrijheid kwetsbaar zijn.’’ 
Op 25 oktober 2019, 75 jaar na de Slag 
om de Schelde, moet het nieuwe park 
volledig klaar zijn, want dan is de officië-
le opening gepland. 

,,Op dit moment werken wij hard aan die 
uitbreiding. Drie hectare bevrijdingspark 
met een nieuw tentoonstellingspaviljoen 
voor het complete verhaal over Zeeland 
in de Tweede Wereldoorlog. Via fond-
senwerving was al een kleine tien miljoen 
binnengekomen om deze grootscheepse 
aanpak te verwezenlijken.’’
 
Tot Traas’ grote geluk berichtte het 
V-fonds in februari dat de Postcodelo-
terij nog eens 1.6 miljoen ter beschik-
king stelde om de vier vrijheden die de 
Amerikaanse president Franklin Delano 
Roosevelt 77 jaar geleden formuleerde te 
verwerken in het nieuwe nog te bouwen 
vrijheidspaviljoen. Vrijheid van menings-
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SLAG OM DE SCHELDE: 
4 SEPT 1944 TOT 29 NOV 1944

Militaire verliezen en burger-
slachtoffers

Burgerslachtoffers 2.283
Geallieerden verliezen 3.231
Duitse verliezen  4.250
Totaal   9.764

Slag om Schelde: vergeten 
hoofdstuk
Hoewel de Slag om de Schelde in de 
geschiedenisboekjes niet of nauwe-
lijks aandacht krijgt, is de strijd om 
de Westerschelde in 1944 van door-
slaggevend belang geweest in strijd 
met nazi-Duitsland. Dat is in Zeeland 
goed begrepen. Generaal Eisenhower 
zou later verklaren: ,,Het einde van 
het nazidom kwam duidelijk in zicht 
toen het eerste schip ongehinderd de 

Schelde opvoer.” Voor de geallieer-
den vormde het eiland Walcheren in 
het najaar van 1944 een groot pro-
bleem. Gelegen aan de monding van 
de Schelde is Walcheren van groot 
strategisch belang. De Duitsers heb-
ben zich hier ingegraven en van het 
eiland een vrijwel onneembaar fort 
gemaakt dat over land alleen maar 
bereikbaar is via de nauwe Sloedam 
bij Nieuwdorp. 
Het verhaal is dat de vreselijke oorlog 
om het openen van de havens van  
Antwerpen het resultaat was van ver-

keerde prioriteiten van het verdeelde  
geallieerde opperbevel, waarmee de 
kans verloren ging de oorlog eerder te  
beëindigen. 

Het gevolg was een bloedige strijd 
met directe bombardementen op 
de dijken van Westkapelle, Vlissin-
gen, Ritthem, en Veere die als doel  
hadden Walcheren onder water te 
zetten. Dat ging gepaard met groot- 
schalige verwoestingen, waarvan de 
bevolking massaal het slachtoffer 
werd.

spronkelijk ontwikkeld voor op een 
Duitse U-boot. Niet minder dan 40 vrij-
willigers hebben gezwoegd op de res-
tauratie van het geschut. Het is een van 
de grotere objecten dat werd gevonden 
op het wrak van een Duitse mijnenlegger 
die in 2013 uit Veerse Meer is geborgen. 
Van origine was de mijnenlegger een 
landingsvaarttuig Het zou worden inge-
zet bij de operatie Seelöwe: de Duitse 
invasie van Groot-Brittannië. Dat ging 
niet door en toen werd het schip om-
gebouwd. Na al deze informatie kwa-
men natuurlijk de sterke verhalen en 
kon het hoofd weer worden vrijgemaakt 
met een hapje en een drankje. Voor-
zitter Huib van Lent dankte museum- 
directeur Stef Traas en zijn vrijwilligers 
voor deze onvergetelijke dag. 

Het was nog lang onrustig in de polder, 
want hoe zat het nou? Wie was schuld? 
Wat hadden Eisenhower, Churchill en 
Roosevelt over het hoofd gezien? Uit-
eindelijk gingen de Canadese militairen 
de strijd aan en hoe?  De Canadese his-
toricus Mark Zuehlke gaf niet voor niets 
zijn boek over de inname van de Wester-
schelde de titel Terrible Victory mee. Het 
bleek uiteindelijk de bloedigste strijd die 
de Canadezen in de Tweede Wereldoor-
log hebben moeten leveren. 

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland
Coudorp 41, Nieuwdorp
Geopend in het zomerseizoen: van dins-
dag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 

Zie ook de site van het museum: 
www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl  ||

Noodkerk van Ellewoutsdijk
Tot voor kort stond de kerk op het erf 
van een boerderij in Baarland. Daar 
werd het gebruikt als landbouwschuur 
om trekkers en ander materiaal in op 
te slaan. Toen de boer stopte kreeg het 
Bevrijdingsmuseum de kans het gebouw 
in stukken af te breken en weer op te 
bouwen. De noodkerk is gebouwd in 
1946 omdat de kerk van Ellewoutsdijk 
in de Tweede Wereldoorlog in puin was 
geschoten. De kerk is zo bijzonder om-
dat hij bestaat uit twee nissenhutten. 
Deze halfronde hutten van metaal en 
hout werden tijdens de Eerste en Twee 
Wereldoorlog gebruikt om manschap-
pen in onder te brengen. De hutten zijn 
achter elkaar gezet en vervolgens over-
langs doorgezaagd om ze wat breder 
te maken. Over het gat is een halfrond 
dakje gemaakt. De voor- en achtergevel 
zijn gemetseld met iets van een torentje 
erop. Een oplossing die in die tijd snel 
kon worden verwezenlijkt en niet duur 
(5000 gulden) was. 

Met behulp van de genie staat die nood-
kerk nu te pronken in het landschap 
van het museum. Er wordt een online 
database in ondergebracht waarin alle 
Zeeuwse oorlogsslachtoffers terug te 
vinden zijn met foto en achtergrondin-
formatie. 

Gezonken Duitse mijnenlegger
Het laatste pronkstuk is het geschut van 
een in de Tweede Wereldoorlog gezon-
ken Duitse mijnenlegger. Het gaat om 
een 8.8 cm SKC/35geschut. Het stond 
achterop de mijnenlegger en was oor-

VRIJWILLIGERS 
Het Bevrijdingsmuseum Zeeland draait voor 99% 
op vrijwilligers. 
Op dit moment zijn dat er ruim 120. Mensen van  
zeer verschillende pluimage: jong, oud, gepensio-
neerd, werkend, studerend, man, vrouw, academische 
opgeleid, of in de praktijk gevormd. Wat hen verbindt 
is het enthousiasme om actief te zijn voor hun muse-
um. Vrijwilligers die allemaal een specifieke taak hebben. De een restaureert, 
de ander helpt mee met bouwen, de derde zorgt voor de hapjes en drankjes en 
de vierde is bezig met fondsenwerving. Ik moest als kind veel geheim houden 
Kees de Kok (85) uit Nieuwdorp is verhalenverteller en niet zomaar. Veel van zijn 
verhalen zijn gebaseerd op persoonlijke herinneringen. De Kok is een van de 
rondleiders voor het geniegezelschap en vertelt met een onvervalste Zeeuwse 
tongval dat hij zeven jaar was toen de oorlog uitbrak en geen idee had wat dat 
betekende. Televisie was er niet, ook geen radio in huis en de krant kon hij nog 
niet lezen. ,,Tja wat denk je dan als er op 10 mei 1940 op een paar kilometer 
van mijn dorp de Sloedam wordt gebombardeerd? Wat denk je als een NSB’er je 
dreigt: wie is je vader, dan laat ik hem oppakken.’’ De oude man zegt wat hij nu 
denkt: ,,Ik moest als kind veel geheim houden, terwijl ik zo veel hoorde. En na de 
bevrijding heb ik jaren lang niet meer over de oorlog gesproken. Niemand sprak 
er meer over in het dorp. Het bleef een groot geheim. Toen het Bevrijdingsmuse-
um er kwam met alle voorwerpen (40.000 objecten) en tastbare herinneringen, 
werd het makkelijker. Ik vind het nu fijn om er over te vertellen aan bezoekers en 
schoolklassen. Dat verhaal van de vrijheid wil ik graag doorgeven.’’
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De lat werd dit jaar hoog gelegd, voor 
zowel deelnemers als locatie. Het tota-
le veld aan deelnemers was zowel qua 
kwantiteit als kwaliteit een topjaar. We 
waren dan ook zeer verheugd om de oud 
Commandant der Strijdkrachten Tom 
Middendorp te mogen verwelkomen. 
De Inspecteur der Krijgsmacht Hans van 
Griensven kon zich ook loswurmen uit 
zijn zeer drukke agenda en als speciale 
gast hadden we de commandant van 
het Korps Commandotroepen, kolonel 

Jelte Groen uitgenodigd. Helaas moest 
onze regimentscommandant Burg Valk 
verstek laten gaan vanwege droevige  
familieomstandigheden. 

Van de onderofficieren waren zowel de 
oude als de huidige regimentsadjudant 
in Nijmegen aanwezig om hun golfvaar-
digheden te vertonen. 
Green Paper Association (GPA) was dit 
jaar met 16 deelnemers aanwezig waar-
mee ook zij, met hun relaties, een meer 

dan substantiële bijdrage leverden aan 
het golftoernooi. 
De ontvangst van de deelnemers vanaf 
11.00 uur was zoals gebruikelijk chao-
tisch. Op een bepaald moment kwamen 
te veel mensen tegelijk binnen die allen 
wilden weten hoe het verloop van de 
dag geregeld was. 

De verrassing van de dag was dat alle 
deelnemers een polo uitgereikt kre-
gen. Polo’s die door bijdrages van het  

15

Omdat het elk jaar weer moeilijk bleek een datum te prikken, is besloten om het jaarlijkse  

VOG/VGOO golftoernooi op een vaste datum te laten plaatsvinden: op de eerste vrijdag van de  

maand juni. Hierdoor kunnen deelnemers al ruim van tevoren besluiten over hun deelname. Er is  

ook gekozen voor een vast team om het golftoernooi te organiseren.

Tekst  ||   Majoor b.d. Hennie Braat

vereniging

en we zorgen voor de nodige humor en tumult in 
een gepensioneerde omgeving. Dat geeft en kost 
energie. En zelfs die plus- en minbronnen lopen niet 
gelijk. Soms zucht ik daar heel diep om. Theo gaat 
dan slapen. Ook dat is een patroon. 

Om al die ongeleide eigenschappen te vieren, heb 
ik vorig jaar al een reisje naar Valencia geboekt voor 
ons huwelijk. Toevallig valt daar ook zijn verjaardag 
in. Op zijn werk hoeft hij alleen vrij te nemen, om-
dat zijn vrouw een grote verrassing heeft. Hoe leuk. 
Geen uitleg nodig dat zijn huwelijk een oppepper-
tje kan gebruiken of dat hij even van wat rust wil 
genieten. Zo vertrekken we in alle vroegte met de 
vlucht van kwart voor zeven als twee opgewonden 
pubers die nog een hele dag voor zich hebben. 
Van maandag tot zondag hebben we een keurig 
appartementje op zes hoog achter en twee fietsen. 
Een stads- en omgevingskaart, een reisgidsje en 
ieder een boek. Wat een weelde. Met de zon in de 
rug ontdekken we het Turíapark, de negen kilome-
ter lange groene long van de stad. Daar gebeurt van 
alles. Ook met ons. We fietsen er en we zien als we 
de juiste afslag nemen musea, havens, stranden, 
zeeën, markante gebouwen, meren, wijken, restau-
rants, markthallen, prachtige cafés en Spanen. Veel 
aardige Spanen. Met Claro, Balle en Si si, si kan ik 
alle gesprekken aan. 

Op de terugweg naar ons appartement lezen we
totdat de zon ondergaat steeds op hetzelfde bankje 
én we praten. Theo maakt de route voor de volgen-
de dag en ik kies de gezelligheid. Dus ik volg zijn 
rug en hij mijn smaak. Zo vallen we elke avond – na 
nog een glaasje - in ons bedje in een zachte slaap. 
Een en al harmonie. Daar kan domweg geen huwe-
lijk tegenop. Wat een geluk.  ||

We waren eind januari twintig jaar getrouwd. 
En Theo werd op 17 april 64 jaar. Twee momenten 
die niet los van gevoelens staan. Vroeger was je 
op die leeftijd oud. Tegenwoordig doe je je best 
om nog mee te tellen. Theo doet in elk geval zijn 
uiterste best om er aantrekkelijk uit te zien. Zijn 
haar zit beter, zijn lijf wat strakker en zijn kleding is 
iets minder conservatief. Naar vrouwen kijkt hij met 
plezier en naar een motor snakt hij niet. Hij heeft 
mij en zijn fiets. Dat lijkt genoeg voor een liefde in 
een andere stad. 

Die twintig jaar huwelijk kent ontelbare hoogte- en 
dieptepunten. Als ik daar met een schuin oog op 
terugkijk is het bijzonder dat we het samen nog zo 
goed kunnen vinden. Met ons gezamenlijke vijftal 
(plus aanhang en kleinkinderen) is er altijd wel wat 
te doen. Geen dag zonder deining. We verkondigen 
daarover meningen en wijsheden die zeker niet 
altijd parallel lopen. Die rode lijn zit trouwens ook 
in ons echtpaar zijn. Een journalist die het doet met 
een militair zit sowieso in een spagaat. De een wil 
alles weten en de ander is gewend enkel naam, 
rang en registratienummer op te lepelen. Van den 
beginne een uitdaging. Toch is dat het ergste niet. 
De een leeft zoals het komt en de ander wil graag 
dat opdrachten onmiddellijk worden vervuld. De 
een is streng voor zichzelf en de ander is met regels 
grootgebracht. De een houdt van mensen en de 
ander heeft daar op gezette tijden meer dan ge-
noeg van. De een trekt zich tijdig terug als de geest 
daarom vraagt en de ander gaat maar door. De een 
vindt een voorraadkast een mal ding en de ander 
houdt die met verve in stand.

We zijn in de loop van de jaren niet op elkaar gaan 
lijken. Wel fietsen we op elkaars bagagedrager mee 

Tekst  ||  Saskia Sto
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VIJF KINDEREN FRÉ, MARC, SAM, FLEUR EN OLIVIER IN DE LEEFTIJD 

VAN 26 TOT 37 JAAR EN MIJN MAN (THEO VAN KAUUWEN, RED.) 

ZORGEN VOOR VEEL LEVEN IN DE BROUWERIJ.

TUSSEN PEN

EN PAN
LIEFDE IN VALENCIA
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regiment, de VOG en VGOO werden 
aangeschaft. De gedachte is natuurlijk 
dat we die voortaan elk jaar dragen. 

Toen de indeling van het toernooi en de 
clinic bekend was, nam de voorzitter van 
VOG Huib van Lent, het woord en heette 
op de zijn gebruikelijke manier iedereen 
welkom. Hij besteedde natuurlijk extra 
aandacht aan al onze gasten. Hierna 
volgde nog een korte uitleg over de spel-
regels en het verdere verloop van de dag. 
Toen konden we eindelijk van start gaan 
op twee verschillende holes met de spel-
vorm Texas Scramble. Echter, nog voor-
dat er een bal was geslagen, grepen de 
marshalls in omdat we een verkeerde lus 
hadden doorgekregen van Het Rijk van 
Nijmegen. Op zo’n moment komt de bij 
ons regiment horende bekende flexibili-
teit om de hoek kijken en pasten we ons 
onmiddellijk aan op de nieuwe situatie. 

Het weer was ons op eerste negen holes 
niet echt gunstig gezind maar de stem-
ming was prima. Wat de stemming ze-
ker verhoogde was de aanwezigheid van 
de marketentster Diana, die, samen met 
Maartje Wever, onderweg de brandewijn 
en de uienrats verzorgde. 

Na het spelen van de laatste holes kon de 
balans worden opgemaakt voor de prijs-
verdeling. Prijzen die ook dit jaar niet van 

“De verrassing 

van de dag 

was dat alle 

deelnemers 

een polo uit-

gereikt kregen.” 
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de lucht waren en o.a. door de relaties 
van GPA ter beschikking werden gesteld. 
Wim Rijkaart van Capellen bracht ook 
weer een karrenvracht aan prijzen mee 
die we uit konden delen.

De deelnemers aan de clinic kregen allen 
wat snuisterijen op golfgebied en door 
de voorzitter werd de verwachting uitge-
sproken dat zij volgend jaar allen op de 
deelnemerslijst zouden staan. De meest 
enthousiaste deelnemer, Ton Verbie-
sen, werd beloond met een fraaie boor- 
machine. De prijsuitreiking van het 
golftoernooi ving aan en op de derde 

We kunnen wederom terugkijken op 
een zeer geslaagde dag. Een dag die 
werd besloten met het zingen van het 
Mineurslied, de opening van een goed 
verzorgde barbecue en de wetenschap 
dat de mensen die dit jaar deelnamen, 
volgend jaar zeker aanwezig zullen zijn! 

Afsluitend willen wij allen en zeker ook 
de onderofficieren die dit jaar niet aan-
wezig konden zijn, aanmoedigen of 
misschien wel uitdagen om volgend jaar 
toch mee te doen. Laat het niveau van 
golfen geen spelbreker zijn. Daarom dus 
tot 7 juni 2019!  ||

plaats waren geëindigd Huib van Lent, 
Han Kok, Glenn Vincentie en Rob ten  
Vregelaar. De tweede plaats werd ver-
overd door Tom Middendorp, Hans Bus 
en Jan Balkema. De eerste prijs ging naar 
Bas van den Berg, Roelof Driesen, Evert 
Jan van Oosterom en Ruud de Pruysse-
naere de la Woestijne.

De longest heren ging dit jaar naar Hans 
Bus en voor de dames werd dit Pe-
tra Dobbenberg. De neary was dit jaar  
voor Glenn Vincentie die daarmee de 
bijbehorende plaquette mee naar huis 
mocht nemen. 

19
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HOGENBIRK

Fré is in Hilversum geboren als oudste 
in een gezin met vier kinderen. Zijn va-
der had een eigen schoonmaakbedrijfje 
waar hij tijdens zijn jeugd veel “mocht” 
helpen. Voor de kost werken deed im-
mers niemand kwaad. Na de MULO-B 
en de HBS ging hij naar de KMA. Op 
leraarsadvies aanvankelijk aangemeld 
voor de artillerie, liet hij zich wegens 
zijn hoge cijfers voor de B-vakken 
ompraten tot de genie. En daar heeft 
Fré nooit spijt van gehad. Tijdens zijn 
KMA-tijd was hij voorzitter van de 
Assaut-commissie, voorzitter van de  
Cadetten&Adelborsten-wedstrijden en 
gouden kroon. Op atletiekgebied liep 
hij de drie- en vijf kilometer op natio-
naal niveau. Door deze vele bijbaan-
tjes en een ongeval met een 3-tonner 
duurde de opleiding één jaar langer. 
Maar elk nadeel heeft zijn voordeel; in 
dat jaar leerde hij in de pastorie van de  
Gereformeerde kerk Marianne kennen. 
Zij werkte als diëtiste in Breda en woon-
de daar op kamers. Inmiddels zijn ze 
55 jaar getrouwd en hebben ze twee 
dochters, die beiden in Nieuw-Zeeland 
wonen, een zoon en twee kleindoch-
ters gekregen. Na de KMA werd hij 
geplaatst bij 41 Geniebataljon, waar 
hij verschillende functies doorliep en 
zijn interesse voor de logistiek werd 
geboren. Hierna volgden functies als 
commandant van 111 Peloton Speciale 
Opdrachten, de A-Compagnie 41 Ge-
niebataljon en 107 Kipautocompagnie. 
Hij liet daar alle kipauto’s voorzien van 
grotere spiegels ter vermijding van de 
dode hoek. Dit leidde tot jaloersheid 

bij collega chauffeurs van andere een-
heden en menigmaal tot diefstal. Uit-
eindelijk had heel Wezep deze veilige 
spiegels. Na de cursus stafdienst volgde 
Fré de Hogere Krijgsschool. Zijn stage 
liep hij bij de Hoogovens, waar hij ver-
betervoorstellen mocht uitwerken voor 
het onderhoud van het spoorsysteem. 
Hierna volgden functies bij o.a. de sta-
ven van 1 Legerkorps, Nationaal Logis-
tiek Commando (NLC), Directie Perso-
neel Koninklijke Landmacht (DPKL), en 
Dienst Gebouwen Werken en Terreinen 
(DGW&T). Bij DGW&T moest hij veel 
geld “wegzetten”. Met een glimlach 
herinnert Fré een project in Vriezenveen 
dat door financiële ambtenaren werd 
tegengehouden. Subtiel omzeilde hij 

die twee via de burgemeester van Vrie-
zenveen en de toenmalige staatssecre-
taris van Defensie, twee partijgenoten 
van elkaar. Het motto “Als het niet kan 
zoals het moet, dan moet het maar zo-
als het kan!” is deze krasse knar dan 
ook op het lijf geschreven. Naast de 
diverse staffuncties is hij commandant 

geweest van 11 Geniebataljon, het Le-
gerkorps Logistiek Commando en als 
laatst van het NLC. De commandanten-
functies vond hij het leukst, maar met 
veel plezier kijkt hij ook terug op zijn 
functie bij DPKL, waar hij als majoor in 
1978 het initiatief nam om ”Den Haag” 
en het “land” d.m.v. terminals aan te 
sluiten op het DCC. Samenvattend 
zijn “logistiek”, “automatisering” en 
“dienend zijn” de rode draad van zijn  
carrière. Na zijn functioneel leeftijds- 
ontslag in 1994 is Fré 10 jaar op part-
time basis werkzaam geweest bij  
Berenschot als adviseur voor EU-pro-
jecten. Marianne vergezelde hem hier-
bij veelvuldig op zijn vele buitenlandse 
dienstreizen. Daarnaast was hij jaren-
lang als vrijwilliger maatschappelijk ac-
tief voor de gemeenschap van Heerde, 
waar ze dit jaar alweer 50 jaar wonen. 
Al tijdens zijn actieve periode hield hij 
zich bezig met de nieuwbouw van twee 
scholen, deed daarna het beheer en on-
derhoud van de kerk en raakte vervol-
gens nauw betrokken bij de nieuwbouw 
van het dorpshuis. Dit resulteerde in 
een schitterend, nieuw multifunctioneel 
centrum met o.a. scholen, een biblio-
theek en een theaterzaal. Onze krasse 
knar wist altijd de weg te vinden naar 
de fondsen. Ook was hij acht jaar voor-
zitter van de Federatie van Dorpshuizen 
in Gelderland die in zijn periode groeide 
van 75 tot 175 leden. 
Samen hebben ze veel gereisd, de 

dochters zaten immers in Australië, ver-
volgens in Japan en nu in Nieuw-Zee- 
land. Daarnaast wandelen ze beiden, al 
worden de afstanden voor Fré korter, 
en zijn ze lid van een bridgegezelschap. 
Na de prima verzorgde lunch gaan 
we met Fré nog even naar het multi- 
functioneel centrum dat in 2015 door 
Koning Willem Alexander is geopend. 
Indrukwekkend. Na de rondleiding ne-
men we afscheid van onze krasse knar. 
Het was ons een waar genoegen!

Kras & Knar  ||
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Ruim op tijd arriveren we in het voor Koningsdag al  
met oranje vlaggen versierde Heerde. We worden  
hartelijk ontvangen door onze krasse knar Fré  
Hogenbirk en zijn echtgenote Marianne. We gaan  
zitten in de woonkamer met ruim zicht op de fraaie 
achtertuin. Fré steekt meteen van wal, hij is een  
geboren verteller.

In november 1936 ziet Rijk Jan voor het 
eerst het levenslicht op Malang, Oost-Java. 
De trotse ouders zijn daar gestationeerd  
als zendingszuster en KNIL-militair. Een 
speelse jeugd en de onbezorgde ontdek-
king van de grote wereld zijn niet lang 
voor hem weggelegd. In 1942 wordt hij op 
vijfjarige leeftijd samen met zijn moeder, 
broer en twee zussen geïnterneerd in een 
jappenkamp. Wat volgt zijn drie jaren van 
angst, honger, dreiging en geweld. 

Zijn zoon zegt dat zijn vader over deze  
periode geen trauma over heeft gehou-
den. Dat geloof ik graag, maar ik ben van 
overtuigd dat de donkerste periode van  
zijn leven een grote invloed heeft gehad op 
de vorming van zijn karakter. Hoe het ook 
zij, hoewel gevoelsmens pur sang waren 
haat en rancune hem volkomen vreemd. 

Na de oorlog volgen vijf chaotische jaren 
beginnend met de repatriëring naar Neder-
land, vervolgens de terugreis naar Indië en 
na de soevereiniteitsoverdracht wederom 
de reis naar Nederland. Het gezin Van Veen 
wordt achtereenvolgens gehuisvest in een 
opvangkamp, in een contractpension en 
tot slot in een huurhuis in Diepenveen. 
Ook deze jaren bieden nauwelijks gele-
genheid tot het aangaan van duurzame  
relaties en het maken van vrienden. In zijn 
29ste levensjaar volgt hierin een totale om-
mekeer. Hij ontmoet zijn grote, enige en 
onvoorwaardelijke liefde: Hanneke. 

Ik hoor hem nog zeggen: ,,Ga jij nou maar 
in de spotlight staan, daar houd jij toch 
van. Ik souffleer je wel vanuit de coulissen.” 
Terugkijkend denk ik nog steeds: waarom 
zou Rijk Jan een podium nodig hebben?. 
Hij was immers al een hoogstaand mens. 
Bonsoir mon cher ami!!!

Dick J.Tees

Zij is in alles zo ongeveer zijn tegenpool:  
de bedachtzame Rijk Jan en de kordate 
Hanneke. Het latere gezinsleven van de 
twee echtelieden lijdt niet onder deze du-
aliteit, wat overduidelijk bleek uit de lief-
devolle en trotse woorden door zijn kinde-
ren uitgesproken bij het afscheid van hun  
vader. Rijk Jan was in woord en daad een 
sociaal bewogen mens. Zo was hij be-
stuurslid van de plaatselijke bibliotheek en 
besteedde hij ongelooflijk veel tijd aan de 
padvinderij. Deze laatste activiteit werd ge-
honoreerd met een erelidmaatschap. 

Mijn vriendschap met Rijk Jan ontsproot op 
de KMA-applicatiecursus en leidde tot een 
volledig bloei in de jaren bij 101 Geniege-
vechtsgroep toen hij mijn plaatsvervanger 
werd. Hij was ook mijn tegenpool. Voort-
durend kritisch, maar altijd aanwezig als 
vraagbaak en klankbord. 
In- en in betrouwbaar stond Rijk Jan be- 
grijpend en beschermend pal voor de 
underdog. Mijn menigmaal oververhitte 
optredens werden door hem zonder een 
spoor van agressie verbaal weer op het 
goede spoor gezet: ,,Ga jij nou eerst nou 
maar eens twee uur terug naar je bureau 
dan praten we er straks nog eens over.”
 
Ik heb in die tijd ervaren hoe welover-
wogen en kundig Rijk Jan was. Deze  
eigenschappen werden helaas alleen over- 
troffen door zijn enorme bescheiden- 
heid. Hij hield niet van de voorgrond. 

Vriendschap is een groot goed en lijkt in belang toe te nemen wanneer de jaren gaan tellen.  

Alweer enige tijd geleden overleed mijn zeer goede vriend Rijk Jan van Veen. Omdat onze vriend- 

schap meer dan 60 jaar heeft standgehouden, verbaasde het mij niet dat ik het verzoek kreeg  

het IM over Rijk Jan te schrijven. Een IM is het niet geworden, wel een uitgestelde herinnering aan. 

HERINNERINGEN AAN
RIJK JAN VAN VEEN

“Ik heb in die 

tijd ervaren hoe 

weloverwogen 

en kundig 

Rijk Jan was.” 
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vog Symposium Adaptieve Genie
i.s.m. het regiment genietroepen

Het Regiment Genietroepen is van oudsher nauw verbonden met de samenleving 
bovenal zijn genisten ‘pioniers’ en is ons motto niet voor niets 

improvise to succeed 

De genie is ondernemend en daarmee een uitermate geschikt platform om het 
concept van de Adaptieve Krijgsmacht tot praktijk te brengen

Programma

Visie op adaptieve krijgsmacht van o.a.: 
Lt-Gen Wijnen (P-CDS)

Hans de Boer (voorzitter VNO/NCW) 
Brigadier Bazeley (UK Chief Engineer)

Lunch

break-out sessie
ROAST of kolonel valk

Afsluitende borrel en hap

  

 

SamEN BANEN WE DE WEG
CIVIEL MILITAIRE SAMENWERKING 3.0

                 
  wordt vervolgd.......

  Generaal-majoor  Kootkazerne                                                    WOLWEG 110  LEGERPLAATS  STROE

       nu en in de toekomst........

TO

TA
L FORCE GENIE


