
 

 

 

 

 

 

In dit blad: 

De viering van 4 en 5 mei heeft voor zover ik weet met 

een positief maar soms  ook met een wat negatief meer-

klank te maken , kijk maar naar Culenborg: daar hebben 

ze dit jaar een zoon van een wel heel bekende NSB 

vrouw aan het woord  gelaten. Ik kan me  indenken dat 

dit niet bij de oudere Nederlanders in smaak viel; andere 

mensen hebben zo iets van; wat kon deze toen nog zeer 

jongeman doen aan het feit dat zijn ouders de verkeerde 

partij hebben gekozen. However het is allemaal op een 

goede manier afgelopen en daar zullen ze het mee moe-

ten doen. Gelukkig ook geen damschreeuwer en andere 

amok zoekende Nederlanders. Wat mij wel steekt is dat er nog steeds idioten rond lopen die gra-

ven bekladden en koper en brons plaketten stelen van zowel gewone graven en herrinnerings mo-

numenten. Ze zouden de daders hun klauwen moeten  af………….. maar dit is mijn eigen mening. 

A‟fijn ik hoop dat jullie een twee hele mooie dagen hebben gehad en we gaan nu naar de Vetera-

nendag 2011. 

                                                                                                                                         Paul 
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                                                            BELANGRIJK NIEUWS  21 mei 

Beste veteranen, 4 en 5 mei hebben velen van ons mogen meemaken. Vooral de dodenherdenking en stille tocht waren indruk-

wekkend. Het feest op het Raadhuisplein was van grote klasse. Volgende maand mogen wij voor de 4e keer onze Zevenaarse 

Veteranendag beleven. Over al deze zaken, en nog veel meer, willen wij op 21 mei samen met jullie napraten en vooruit kijken. 

Vanaf 13.00 uur zijn jullie, al of niet met partner, weer van harte uitgenodigd in ons café in de Hooge Bongert Zegt het voort. Na-

mens de Werkgroep Veteranen,  

Nico Kruiniger.  
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Toespraak van de burgermeester van Zevenaar 

 

 

Wij hebben al sinds 1945 geen oorlog meer in West-Europa, wij herdenken ruim 65 jaar de slachtoffers van de Tweede Wereld-

oorlog. Al vele jaren staan we op 4 mei ook stil bij de slachtoffers van andere oorlogen en conflicten. Elk jaar heeft een thema, 

een rode draad in de landelijke herdenking. Dit jaar is dat “Vrijheid op straat”. 

 

Vrijheid is een waarde, een conditie die niet te miskennen valt; vrijheid is echter ook een waarde die voor vele terreinen geldt 

en vele invullingen kent. De vrijheid van de één, of van het ene kan ten koste gaan van de vrijheid van de ander of het andere. 

De vrijheid van meningsuiting kan spanning oproepen met andere vrijheden. Helaas zijn de laatste jaren in ons land daar te 

veel voorbeelden van te noemen. Vrijheid brengt ook grote verantwoordelijkheid met zich mee. Vrijheid is niet iets dat zonder-

meer bestaat, maar dat verworven en gekoesterd moet worden. Vrijheid wordt niet alleen in oorlogen bevochten, in vrijheid 

leven schept verantwoordelijkheden. “Niets gaat vanzelf goed”, dat geldt ook voor vrijheid, vrijheid is geen gegeven maar een 

verworvenheid; ook daarom is het goed dat we op een dag als vandaag daar weer collectief bij stil staan. 

Onze vrijheden zijn benoemd in grondrechten en worden bewaakt door een onafhankelijke rechtspraak. De grenzen van die 

rechten opzoeken, als ook de grenzen in de rechtspraak opzoeken, kunnen tot onrecht, tot misbruik van vrijheden leiden. De 

vrijheid van meningsuiting geeft het recht te zeggen wat je denkt, maar moet niet tot onnodig kwetsen leiden. Als men zich vrij-

heden toe-eigent, bijvoorbeeld door onbehoorlijk gedrag, dan kan dit leiden tot vormen van maatregelen die als een beperking 

van vrijheid kunnen worden ervaren. Cameratoezicht in de openbare ruimte kan een noodzakelijk middel zijn, wat ook gebruikt 

moet worden als het niet anders kan, maar is een aantasting van het vrij bewegen in de openbare ruimte. Dat geldt ook voor 

preventief fouilleren, identificeren etc. 

Ik doe nogmaals een oproep om meer tijd te nemen om in woord en gesprek met elkaar van mening te verschillen, de tijd te 

nemen voor uitwisselen van gedachten en gevoelen, en niet te handelen in actie en korte verwensing. Nadenken over schijn-

baar nutteloze zaken is geen luxe, is geen verspilling, maar een verdieping, een verduurzaming van vrede en vrijheid. Vrijheid is 

geen product maar een houding, geen abstractie maar een concreet beroep op verantwoord handelen. Vrijheid en veiligheid 

worden bevochten, soms met wapens, maar worden behouden met verstand en begrip. 

Vrijheid verkrijgen is net zo moeilijk als er mee om te gaan. 

De openbare ruimte, de straat is van iedereen. Vrijheid geldt voor iedereen. Openbare ruimte en vrijheid zijn kwetsbaar, onder 

andere kwetsbaar omdat het van iedereen is. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde, gelukkig niet zou ik willen zeggen. We gaan 

echter ook niet allemaal even zorgvuldig met vrijheid en openbare ruimte om, jammer zeg ik dan. Vrijheid is geen kwestie van 

nemen, maar vooral van geven. Helaas kennen we te veel voorbeelden in ons eigen land dat vrijheid wordt genomen die sterk 

ten koste gaat van de ander. Enkelen veroorloven zich vrijheden op straat waardoor anderen zich bedreigd voelen. Misdragen 

zich op straat waardoor ander zich onveilig voelen of erger fysiek slachtoffer worden. 

De overheid draagt zorg voor de openbare orde en veiligheid, de verantwoordelijkheid ligt echter bij ons allen. We verleren, 

soms door angst ingegeven, elkaar aan te spreken op onverantwoord en foutief gedrag. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de straten onvrij, mensen konden worden opgepakt zonder vorm van proces. Ze werden 

niet beschermd door hun eigen overheid. Mensen konden zomaar van straat worden gehaald omdat ze niet in Duitsland wilden 

werken of omdat ze als Jood werden vervolgd en opgepakt. Razzia‟s, wegblokkades, een avondklok en de borden met verboden 

voor Joden zijn slechts enkele voorbeelden van de aantasting van de vrijheid op straat in onze eigen geschiedenis. 

Maar ook in 2011 zijn er in Nederland mensen die zich niet vrij voelen op straat, die vijandig of misdadig worden bejegend om 

hoe ze eruit zien, of vanwege hun geaardheid of levensovertuiging. Natuurlijk staat dit in geen verhouding tot de onveiligheid 

voor landen in oorlog of gewelddadig conflict, maar mensen die het betreft hebben zwaar te lijden onder deze dreiging en beje-

gening. Ik vind het een moeilijk thema „vrijheid ligt niet op straat‟, maar misschien daardoor is het wel een goed thema, omdat 

het dwingt tot nadenken en besef. 

Vrijheid is niet alleen een feest, een gevoel van opluchting, van speelsheid en alles wat je positief kunt benoemen. Vrijheid is 

ook een verplichting, een last op de schouders van ieder om vrijheid te gebruiken en niet te misbruiken. Vrij kunnen beschikken 

over allerlei goederen en diensten moet niet uitmonden in ongebreidelde vrijheid van benutting en gebruik. Ons verstand ge-

bruiken is een voorwaarde om vrijheid duurzaam te laten zijn. Vrijheid moet soms bevochten worden, maar kan alleen maar 

voortbestaan met verstand, met geduld en met een houding van niet alleen nemen, maar vooral geven. Als we dat ook met 

elkaar blijven benoemen, elkaar op blijven aanspreken, zal de vrijheid niet op straat komen te liggen. 

 

                                                                                                                                                                             Jan de Ruiter 

                                                                                                                                                                             4 mei 2011 

 



                           

                                       4  M E I  H E R D E N K I N G  I N  Z E V E N A A R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was voor mij en Rien de eerste keer dat wij bij de herdenking in Zevenaar aanwezig waren, ik vond het indrukwekkend 

dat er zoveel toeschouwers uit Zevenaar bij de plechtigheid aanwezig waren. Normaal ben ik op 4 mei op de erebegraafplaats te 

Loenen om daar te herdenken, dat het daar wat groter is doet er eigenlijk niet toe. Het gaat immers om onze gevallen kameraden  

en ook de burgerslachtoffers te herdenken.  Wat ook leuk was,  dat onder andere ik in het musiater de fakkel mocht aansteken 

In Loenen leg ik met andere Libanongangers een krans  bij de graven van Unifil militairen, dit was weer eens wat anders. 

Voor diegene die naast mij zaten, hadden jullie ook niet de indruk dat er een verdacht vis-

luchtje hing  tegenover ons. ( niets ten nadelen voor de Marine mensen onder ons maar 

sommige weten wel waar het over 

ging ) . 

Voor de rest;  de foto‟s vertellen 

genoeg over deze avond.  

     

 

                                       Paul 
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       Toespraak van de burgermeester van Zevenaar 

 

De wapenstilstand werd in Zevenaar op luisterrijke wijze herdacht. Kantoren en fabrieken waren vrijwel overal gesloten. De 

vlaggen gingen uit. Kortom, Zevenaar was in feesttooi. Tegen acht uur verzamelde zich een grote mensenmenigte op de 

markt en onder leiding van het Oranjecomité werd een optocht geformeerd. 

Voorafgegaan door de harmonie “St. Caecilia” trok de schutterij Grieth-Zevenaar met haar commandant en vendeliers, daar-

achter al de jeugdverenigingen die de vijf jaar oorlog niet geheel had kunnen vernietigen, het spoorwegpersoneel voorafge-

gaan door de fanfare “Crescendo” uit Ooij, de Zangvereniging “Animato” met haar bestuursleden, de gymnastiekvereniging, 

voetbalvereniging. 

Turmac‟s kleurige vaandels versierden de stoet, daarbij wagens met passende opschriften, die de aandacht trokken, een 

wagen waarop de „Opbouw” was uitgebeeld enzovoort-enzovoort; het leek wat op de gebruikelijke carnavalsoptochten…….. 

De locoburgemeester Van Aalst hield vanaf het marktplein een gloedvolle reden en gaf uiting aan wat in de harten van de 

burgerij leefde”. 

Dames en heren, jongens en meisje, dat was 5 mei 1945. 

We staan nu in 2011, 66 jaar na dato bij elkaar om de bevrijding te vieren. 

Indrukwekkend hoe het „bevrijdingsvuur‟ door lopers van de atletiekvereniging vanuit Wageningen hier naartoe is gebracht. 

Maar wat opvalt in het tekstfragment waarmee ik begon: niet het Raadhuisplein is het centrum van de festiviteiten maar De 

Markt. Zij die de tijd zelf meegemaakt hebben, weten waarom. Zij die de geschiedenis van Zevenaar een beetje kennen, 

weten het ook. 

 

Er was in die tijd geen Raadhuisplein. Dit raadhuis is na de oorlog gebouwd. Deze plek waar we nu staan, was zwaar ver-

woest. De Duitsers hadden al hun kruit hier in het centrum laten ontploffen, een grote ravage bleef achter. Het grote adellij-

ke huis van de freules Van Nispen tot Pannerden, “het Huuske”, zoals het in de volksmond werd genoemd was totaal ver-

nield, het hele centrum hier lag in puin: hotel-café “Hof van Berlijn”, hotel-café De Leeuw, de bakkerswinkel van Van Swaay; 

niets was er van over. 

We hebben nu een Raadhuisplein en het monument “De Vier Tamboers”. Op dit plein zijn al vele feesten gevierd. Zevenaar 

is een prettige gemeente om te wonen en te werken, onder andere door die gezellige feestcultuur. Muziek en dans trekken 

vele jaren publiek uit Zevenaar, De Liemers en de verre omtrek. 

Laat met dit Bevrijdingsfeest een begin worden gemaakt met een kleurrijke en mooie traditie. Het zijn vaak dezelfde mensen 

die aan het initiatief staan. Ik noem ze nooit bij naam, maar maak voor een keer een uitzondering en bedank Wil van de 

Boom voor zijn grote enthousiasme en drijvende kracht achter al die andere vrijwilligers die veel werk verzetten. 

Dames en heren, jongens en meisjes, het feest kan beginnen. Vier feest, wees blij en zorg dat aan het eind van de avond 

ook de organisatie blij en tevreden naar huis kan gaan, omdat het allemaal plezierig is verlopen. 

 

 

Jan de Ruiter 

5 mei 2011 
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Ja en dan 5 mei; een dag met goed weer en zeker een goed humeur 

Ik was er niet bij want ik zat in Wageningen ( aan het rijkelijk vloeiend 

gele vocht. Ik had gezegd als ik het mee zou krijgen dan zou ik na 

Wageningen gedaan te hebben naar Zevenaar toe komen. 

Echter door dat er een grote gele tsunami op mij en mijn maatjes af 

kwam moest ik verstek laten gaan. ( wat is het leven van een Unifil 

veteraan toch zwaar op sommige momenten). 

Door dat wij een levendige barricade hadden opgericht tegen de 

tsunami  hebben wij wederom een hoop mensen behoed voor het 

onheil dat bier heet. Aan de foto‟s te zien hebben ook jullie het erg 

zwaar gehad, met name toen de Andrews Sisters op kwamen draven.  

Er zal best wel een traantje weggepinkt zijn door jullie omdat 

deze dames wel jong zijn gebleven na al deze jaren die  voorbij 

zijn gegaan.  

( p.s misschien een tip, laat het thuisfront deze foto niet zien je 

weet nooit wat de uitslag zou kunnen zijn ).                       → 

Ook hoop ik dat jullie geen blaren hebben overgehouden van het 

applaus dat jullie gaven aan de fakkel draagster. 

Maar gezien de verhalen die ik gehoord heb is het wel gezellig 

geweest. 

Laten we hopen dat de komende Veteranendag ook zo gezellig 

wordt en ook dat de weergoden een goede zin hebben 

Dan kan het wat mij betreft niet meer stuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Met dank aan Theo die de foto’s heeft doorgestuurd aan mij. 

                                                                                                                                                                                                Paul 
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Misschien ten overvloede maar ik doe het toch, er ligt een helm met een petje op de balie van het veteranen cafe 

gooi hier eens wat overtollig geld in, dit komt ten goede aan de veteranenkas van waaruit we weer wat leuke dingen 

kunnen gaan doen, het lijkt op een schooi aktie maar dat is het niet het komt allemaal weer terug naar jullie.  

Ook roep ik jullie op om ook eens wat te gaan vertellen en laten zien over jullie missie en ervaringen, we hebben er de gelegen-

heid voor dus………. doe er wat mee. 

Hieronder nog wat plaatje  uit de oude doos 

                                                                                                                                                                           Paul 

  

 

 

↔ Foto D-Day  

 

 

 

 

 

                                             Foto  Korea   ↔ 

 

     

 

 

                                                               

    

 ↔ foto  Fak Fak                                                                   

 

 

     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 


