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Lkol b.d. R. (Rob) H. Rijntalder en
oud-dienstplichtig sergeant F. (Frits) Tijssen
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Wachtgebouw en ingang van de Elias Beeckmankazerne aan de
Kazernelaan in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Door de toegangspoort is aan de overzijde van de Kazernelaan nog net de in die jaren
aanwezige BOS-pomp zichtbaar. (foto: collectie NIMH)

Rijntalder: Aansluitend aan mijn opleiding tot sergeant-radiotelegrafist in 1956/1957 werd ik begin 1958 geplaatst bij de
E-compagnie van het Depot Verbindingstroepen in de Elias
Beeckmankazerne. Mijn eerste functie was sergeant-instructeur bij de lipl. 1958-1, opkomstdatum 6 febr. 1958 (zie foto).
Pelotonscommandant was de toenmalige eerste luitenant
Cohen (later: Van Coberen) en mede-instructeur sergeant
Valk. Veel van de gezichten van de jonge dienstplichtigen op
de groepsfoto kan ik mij nog herinneren en van een enkeling is
mij de naam nog bekend.
Soldaat Spans (1) die later overging in beroepsdienst, vele
van de oudere generatie lezers zullen hem nog meegemaakt
hebben als sportinstructeur in de Beeckman- en de Stevinkazerne. Soldaat Maassen (2) viel op door zijn volstrekte onaangepastheid aan het militaire leven. Hij werd tijdens een
herkeuring afgekeurd voor het verder vervullen van de dienstplicht. Vijfentwintig jaar later ontmoette ik Maassen weer, maar
nu als melkventer in de Edese wijk Beatrixpark, waar ik begin
van de jaren tachtig woonachtig was. Een naam die mij altijd is
bijgebleven was die van soldaat Tijssen (3). Hij viel op door zijn
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bijzondere positieve opstelling over de dienstplicht en zijn grote interesse en betrokkenheid bij defensie en de krijgsmacht.
Zijn grote leergierigheid en bijzondere wellevendheid zijn mij
altijd bijgebleven.
Tijssen: Op 3 juni 1957 ontving ik van het Gemeentebestuur van Putten het bericht, dat ik was ingeschreven voor de
dienstplicht, lichting 1959, later op mijn verzoek gewijzigd in
1958. Op 18 september 1957 volgde de oproep om voor de
indelingsraad te verschijnen om voor de dienstplicht te worden
gekeurd. Dit vond plaats op 9 oktober 1957 in de Broerenkazerne in Zwolle. De uitslag luidde ‘geschikt’ en op 3 januari
1958 berichtte het Gemeentebestuur mij dat ik als ‘gewoon
dienstplichtige’ was toegewezen aan de Koninklijke Landmacht, Regiment Verbindingstroepen, te melden op 6 februari
1958 in de Elias Beeckmankazerne in Ede. Mijn werkgever in
Amersfoort was hier minder blij mee maar sprak altijd positief
over ‘het leger’ en wenste mij alle goeds.
De omschakeling van burger naar rekruut was groot maar boeiend. Ik kwam terecht bij het 2e bataljon, 5e peloton E-cie, kamer 33. Compagniescommandant was kapitein Jac. Tieman,
pelotonscommandant eerste luitenant Cohen en één van
instructeurs was de sergeant R.H. Rijntalder. Ondanks de
hiërarchische afstand tussen hem als beroepssergeant en mij
als rekruut had ik al snel een goede verstandhouding met hem.
Wij hadden vaak prima gesprekken o.a. over zijn plannen om
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Lipl. 58-1; opkomst 6 febr. 1958.
Opleidingspeloton E-compagnie Depot
Verbindingsdienst

aan de HTS te gaan studeren om zijn
kansen op een mooie militaire carrière
te vergroten. Na de rekrutenopleiding
ben ik hem uit het oog verloren. Het zou
meer dan veertig jaren duren voordat
wij elkaar opnieuw zouden ontmoeten,
maar daarover later meer.
Ik was goed gemotiveerd om mijn
dienstplicht te gaan vervullen. Als jong
jochie hadden de gebeurtenissen in
oktober 1944 in mijn geboortedorp
Putten veel indruk op mij gemaakt. Ik
doel hierbij op de razzia waarbij meer
dan 600 mannen door de Nazi’s zijn
weggevoerd en het aanzicht van het
brandende dorp. Mijn ouderlijk huis
stond aan de provinciale weg tussen
Voorthuizen en Putten en lag in april
1945 in de frontlinie. Twee dagen en
nachten hebben mijn ouders met de
kinderen in een tijdig door mijn vader

gegraven L-vormige schuilkelder doorgebracht. Na hevige gevechten volgde
de intocht van de Canadezen en ook
dat zal ik nooit vergeten.
Kilometerslange colonnes met militairen in en op allerlei voertuigen kwamen
twee rijen dik voorbij en de Canadese
soldaten maakten op mij een geweldige
indruk. De noodzaak van een goed uitgerust leger heb ik al heel jong ingezien.

Ost-compagnie met als PC luitenant
J.R.F. Peters (†). Na een gedenkwaardige 3-weekse oefening in Overijssel (Fare
Cito) volgden oefeningen in Duitsland en
de eerste Gevechtsgroepoefening in het
Franse La Courtine. Ook hier weer intensieve contacten met dienstplichtigen
uit alle geledingen van de samenleving,
hetgeen toch een speciale dimensie gaf
aan de status van beroepsmilitair.

Rijntalder: Het hele jaar 1958 stond
bij mij in het teken van de opleiding van
dienstplichtigen. Eerst enkele lichtingen
met rekruten en later, onder leiding van
luitenant Johan (J.C.M.) van Dijk, bij
de voortgezette militaire opleiding van
dienstplichtigen die hun functieopleiding gingen volgen. Begin 1959 volgde
mijn plaatsing bij 11 Verbindingsbataljon in oprichting in Schaarsbergen.
De bataljonscommandant, - toen nog
- majoor K.J.F. van Rhenen (†), stelde
mij, ondanks mijn achtergrond als telegrafist, aan als pelotonssergeant bij het
straalzender/draaggolf peloton van de

Tijssen: De rekrutenopleiding was pittig! Het was volop winter in februari
1958 en het tijgeren door sneeuw en
modder zal ik mij altijd blijven herinneren. De eerste opleiding was veelomvattend: marcheren, exerceren, het
leren van rangen en standen, sporten,
waaronder de stormbaan, onderhoud
PSU en wapen, EHAF, inentingen, kortom een scala van activiteiten en belevenissen. Het vullen van de tijken van de
strozakken op de eerste dag in de grote
stroloods was hilarisch. Ik heb weinig
moeite gehad om de rekrutenopleiding
te voltooien en na afloop mocht ik mij
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legerplaats De Wittenberg in Garderen bij 108 Vbdbat, St. &
St. Verzorg.Cie/Radio Cie.
Rijntalder: Na teugkeer uit La Courtine, eind augustus 1959,
vernam ik dat mijn rekest voor een studie aan de HTS Rens
en Rens was goedgekeurd. Begin september begon ik welgemoed met deze studie en verbleef zo vier jaar met veel plezier
tussen de studenten, evenals de dienstplichtigen weer met
een zeer diverse achtergrond. Na het behalen van mijn diploma in 1963 kwam ik in functies terecht waarbij ik geen, of
slechts incidenteel contacten had met dienstplichtigen.

Oefening Fare Cito, februari 1959, straalzenderdraaggolfvoertuig
Ost-13 in DAF YA-328. De zendontvangapparatuur AN/GRC-14 en
de draaggolfinstallaties CF-1/CF-2 waren met behulp van metalen
U-profielen ingebouwd. Op de foto v.l.n.r. dpl sld chauffeur Mulder,
dpl sld bedienaar aggregaat Huijts, dpl sld (naam n.b.) en sgt
Rijntalder.

Juli 1958, Colonne met voertuigen van 11 Vbdbat opgesteld voor

Tijssen: De compagniescommandant bij 108 Vbdbat was
kapitein Holleboom, een streng maar rechtvaardig officier. Tijdens mijn diensttijd is hij helaas dodelijk verongelukt in zijn
woonplaats Apeldoorn. Na de afscheidsdienst in de kerk heeft
onze compagnie hem begeleid naar de begraafplaats waar hij
met militaire eer is begraven. In de dagen daarvoor hadden wij
nog snel het lopen in dodenmarstempo geoefend. Opvolger
van kapitein Holleboom was de kapitein H.J.A.Meeuwsen.
Bij deze compagnie kwam ik terecht tussen een groep ervaren
officieren en onderofficieren. Ik werd al spoedig in hun kring
opgenomen. Mijn taak als sgt.bevo was veelomvattend en
vroeg veel tijd.
Aanvankelijk was ik toegevoegd aan de sgt I Klaas Bouw, een
oud-Koreastrijder, die veel prachtige anekdotes over de strijd
in Korea kon vertellen. Samen beheerden wij een verbindingsmiddelenmagazijn, deden foerierswerk en hielden toezicht op
de wapenhersteller en het wapenmagazijn. Sgt I Bouw kreeg
echter al spoedig een andere functie; hij werd MTOO en overgeplaatst naar ons voertuigenpark. Dit betekende dat ik alleen verantwoordelijk werd voor de genoemde taken. Het was
een veeleisende job met veel verantwoordelijkheid. Mede door
de vele oefeningen in West-Duitsland heb ik mij echter geen
minuut hoeven vervelen! De maanden vlogen om.

vertrek naar La Courtine in Frankrijk (beide foto’s: persoonlijke

opmaken voor een vervolgopleiding aan de Kaderschool in de
Simon Stevinkazerne. Wij sliepen daar op echte matrassen,
een hele vooruitgang na de strozakken op de Beeckmankazerne. Op de Stevinkazerne had ik eveneens veel plezier in
de vervolgopleiding, het vele sporten, de deelname aan de
Vierdaagse van Nijmegen, het behalen van het MLV embleem,
schieten met het geweer Garand .30 inch M1, het pistool
Browning FN 9 mm en vele andere activiteiten.

Intussen was ik gevraagd om, als enige dienstplichtige, plaats
te nemen in het mess-bestuur van de O.O.mess in De Wittenberg. De toenmalige sergeant-majoor Heijdelberg van de
Verbindingsdienst had mij kandidaat gesteld. Het betekende
een extra taak maar wel boeiend!
De Radio Compagnie was overigens een fantastische eenheid
met toegewijd personeel. Wij hadden o.m. een groot aantal
drietonners met daarop grote radiohutten. Een machtig gezicht om deze in colonneverband naar onze oefenterreinen in
West-Duitsland te zien rijden.

Later heb ik ook nog mogen schieten met de raketwerper 3.5.
inch M20 en de bekende mitrailleur .50. Ik dacht voorbestemd
te zijn om sergeant-telegrafist te worden maar kreeg na het
behalen van de korporaalsrang te horen dat mijn verdere opleiding tot sergeant zou plaats hebben bij het Regiment Intendance Troepen in de Oranje-Nassaukazerne in Amsterdam.
Hier kreeg ik een logistieke training en na twee maanden diende ik mij als dpl. sgt.-bevo te melden bij de parate troepen in

Rijntalder: Tijdens mijn postactieve periode werd ik begin
van deze eeuw (2000/2001) als lid van het Nationaal Comité
Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen nauw betrokken bij
de jaarlijkse herdenking van de capitulaties met het traditionele bevrijdingsdefilé in Wageningen. Als woordvoerder van het
Comité kwam ik veel in contact met de pers en de media.
Door de vele artikelen in de landelijke en regionale kranten en
de diverse interviews op radio en televisie werd de aandacht

collectie van R.H. Rijntalder).
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getrokken door oud-dienstplichtige Frits
Tijssen. Hij benaderde mij via internet
met een e-mailbericht waarin hij informeerde of ik de Rijntalder was die destijds als instructeur was betrokken bij
zijn rekrutenopleiding in de Beeckmankazerne in Ede in 1958. Na mijn bevestigende antwoord kwam na enig e-mailcontact een eerste afspraak tot stand,
waarbij wij elkaar na ruim veertig jaar
ontmoeten in het Verbindingsmuseum
in de Beeckmankazerne. Het contact
mondde uit in een duurzame relatie die
tot heden ten dage voortduurt en waarbij ook onze partners betrokken zijn.
Tijssen: Na 21 maanden kwam ik
in aanmerking voor klein verlof (twee
maanden), maar ik heb deze periode
bijgetekend en ben eerst na 23 maanden afgezwaaid en teruggekeerd naar
mijn civiele werkgever in Amersfoort. De
23 maanden zijn voor mij zeer leerzaam
geweest.
In de burgermaatschappij heb ik veel
profijt gehad van de ervaren militaire
discipline, het dragen van verantwoordelijkheid en het nemen van initiatieven.
De goede teamgeest, kameraadschap
en het nodige doorzettingsvermogen
hebben mij, denk ik, mede gevormd. De
dienstplicht heb ik nimmer als verloren
tijd beschouwd.
Mijn terugkeer in de burgermaatschappij, na bijna twee jaar dienstplicht, vergde veel gewenning. Ik miste de sfeer
en de hectiek van het militaire leven. Ik
heb dan ook zeer serieus overwogen
om weer in militaire dienst te gaan voor
een opleiding aan de OOS in Weert of
mogelijk zelfs aan de KMA in Breda.
Dit laatste was mij aanbevolen door
mijn vroegere compagniescommandant. Mijn administratieve functie bij
mijn ’oude’ werkgever beviel mij maar
matig. Ik heb dit met mijn directeur besproken, maar hij wilde mij graag voor
zijn bedrijf behouden. Hij deed mij het
voorstel om de verantwoording op mij
te nemen voor de complete inkoop voor
ons productiebedrijf. Wij fabriceerden
en verhandelden drukinkten, synthetische- en natuurkleurstoffen voor de le-

vensmiddelenindustrie en kleurstoffen in
vaste en vloeibare vorm voor de petrochemische industrie. De commerciële
aspecten van het inkopen van grondstoffen en productiemiddelen voor deze
producten spraken mij wel aan en mijn
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden werden aanzienlijk verbeterd. Deze
nieuwe functie bood mij meer mogelijkheden om eigen initiatieven te ontplooien. Ik heb daarom besloten om te
blijven, met in mijn achterhoofd de gedachte dat ik nog altijd van baan zou
kunnen veranderen, indien ik daartoe
aanleiding zou zien.
Ik heb van deze beslissing uiteindelijk
geen spijt gehad. Ons relatief kleine
bedrijf ging al spoedig een fusie aan
met een aanzienlijk grotere firma in
Engeland en ook dit bood mij nieuwe
perspectieven. Ik ben in de avonduren
mijn kennis van de Engelse businesstaal gaan vergroten en ook heb ik een
cursus inkoopmanagement gevolgd bij
een bekend Nederlands Instituut voor
Inkoopefficiency. Ik heb hier veel profijt
van gehad, vooral toen onze gefuseerde
bedrijven vervolgens werden overgenomen door een middelgroot Amerikaans
concern genaamd Morton-Thiokol, met
circa 12.000 medewerkers. Later meer
hierover.

Herhalingsoefeningen
in La Courtine
Ik was afgezwaaid op 30 december
1959 en ruim twee jaar later ontving ik
een oproep om herhalingsoefeningen te
gaan vervullen van 16 juli tot en met 21
augustus 1962. Ik vernam dat ik was ingedeeld bij de mobilisabele 5e Divisie,
de bekende Kastanjeblad Divisie. Defensie had herhalingsoefeningen gepland
voor niet minder dan 16.000 dienstplichtigen, in drie fasen op te komen in
de legerplaatsen Budel, ’t Harde en Mill.
Deze 16.000 manschappen zouden in
drie achtereenvolgende golven naar La
Courtine in Frankrijk vertrekken. Ik behoorde tot de tweede golf en moest
mij, vanwege mijn functie als sergeantbevoorrading vroegtijdig melden in
Kamp Mill. Dit was niet bij een Verbindingseenheid maar bij de C-Com-

Herhalingsoefeningen 1962. Frits Tijssen
hier als bijrijder op een Amerikaanse GMC.
Deze uit de Tweede Wereldoorlog stammende voertuigen werden op grote schaal
ingezet tijdens de herhalingsoefeningen
(foto: privécollectie Frits Tijssen).

pagnie van 51 Geniebataljon. De reis
naar Frankrijk bestond uit drie etappes. Via Oirschot naar Mourmelon,
vervolgens van Mourmelon naar Bourges en van Bourges naar La Courtine. Per dag legden wij circa 300 km
af, in totaal was de heenreis dus omstreeks 900 km bij een marstempo
van 35 km per uur. Ik heb later vastgesteld dat ook veel herhalers van de
Verbindingstroepen naar La Courtine
zouden afreizen en ben daar nog veel
oude maten tegengekomen.
Het verblijf in La Courtine was sober en
primitief. De herhalingsoefeningen waren voor velen een welkome afwisseling
van hun baan in de burgermaatschappij en waren voor velen onvergetelijk.
Op de terugweg van een vakantie in
de Pyreneeën, in juli 1990, ben ik met
mijn vrouw nog eens terug geweest in
La Courtine. Wij overnachtten in het
gezellige Hôtel Moderne van monsieur
Daniel Mourlon. Uiteraard het Camp
de la Courtine bezocht. De kazernegebouwen waren weinig veranderd. Er
vond op één van de dagen dat wij daar
waren een beëdiging plaats van jonge
officieren van de Armée Française. Wij
kregen toestemming dit gebeuren, wat
met veel ceremonieel gepaard ging, bij
te wonen. Wij werden hartelijk welkom
geheten en dit bezoek bood ons ook de
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Frankrijk, La Courtine 1990. Nostalgie uit de jaren 1959 en 1962
waarin zowel Rob Rijntalder als Frits Tijssen deelnamen aan de
oefeningen in het roemruchte kamp La Courtine (foto’s: privécollecties Tijssen en Rijntalder).

China 1994/1995. Frits Tijssen tijdens een van zijn vele zakenreizen
in het Verre-Oosten, hier bij een bezoek aan de Chinese Muur en
bij de internationale conferentie en tentoonstelling over polyurethaan
toepassingen in Peking (foto’s: privécollectie Frits Tijssen).

gelegenheid de ‘Nederlandse’ gebouwen nog eens terug te
zien. Een leuke ervaring na achtentwintig jaar!
Terug bij mijn werkgever heb ik een boeiende tijd meegemaakt
bij het Amerikaanse Morton-Thiokol. Dit concern bestond toen
uit drie divisies waaronder een Salt Group, het oudste en grootste zoutbedrijf in de V.S. Verder een Aerospace Group, een
ruimtevaartdivisie, die o.m. voor NASA de propulsie (=aanjaag)
systemen voor de Space Shuttle maakt. Ook is het bedrijf
een belangrijke leverancier op het gebied van raketmotoren
en raketbrandstoffen voor de Amerikaanse defensie-industrie.
Ingenieurs van deze divisie hebben destijds als nevenactiviteit
airbags voor automobielen uitgevonden. Dit is een belangrijke
industrie geworden. De derde divisie was de Specialty Chemi-
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cals Group met een heel arsenaal aan chemische producten.
Voor deze divisie heb ik gedurende heel veel jaren met plezier
mogen werken. Na diverse promoties in de loop der jaren ben
ik benoemd tot Director of Purchasing Europe, vrij vertaald inkoopdirecteur Europa. Dit betekende de supervisie op het volledige inkoopproces van onze vestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland en Spanje. Wij kochten zeer
grote hoeveelheden chemische grondstoffen, aan te leveren in
railcontainers en tankauto’s. Het was mijn taak de benodigde
hoeveelheden van onze vestigingen in Europa te bundelen en
te contracteren bij belangrijke chemie- en oliemaatschappijen.
Wij produceren in Europa vooral veel Adhesives (kleefstoffen)
voor veel verschillende toepassingen, vooral voor de levens-

h i sto r i e - t r a d i t i e
middelenverpakkingsindustrie. Verder
Bleaching Agents, milieuvriendelijke
bleekmiddelen voor de papierindustrie
en kleurstoffen voor de petrochemische
industrie en andere toepassingen. Afnemers van vloeibare kleurstoffen waren
bijv. het demonstratieteam van de RAF,
The Red Arrows en de Franse Luchtmacht voor optredens van het aerobatic
team Patrouille de France.
Mijn werk betekende veel zakenreizen
naar het buitenland en ik heb daardoor
veel landen in Europa, de Verenigde
Staten en het Verre Oosten moeten
bezoeken. Ik was een gewaardeerde
cliënt van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen. Het was een boeiende
maar veeleisende functie. Vaak was
ik onderweg naar ons hoofdkantoor in
Chicago, naar onze bedrijven in Europa
en naar onze leveranciers in Europa en
andere werelddelen. Ook beursbezoek
was onderdeel van mijn werk. Ik had
het voorrecht landen te bezoeken zoals
China, India, Zuid-Korea, Japan, Indonesië en de USA. In Zuid-Korea ben ik
in de gelegenheid geweest de demarcatiezone tussen Noord- en Zuid Korea in
Pan Mun Jom te bezoeken.
Ook heb ik onderweg het Hoengsong
Monument kunnen bekijken, een betonnen silhouet van een Hollandse windmolen. Hoengsong is de plaats waar op
12 februari 1951 luitenant-kolonel Den
Ouden sneuvelde, samen met 16 van
zijn mannen. Ik ben al heel veel jaren liddonateur van de V.O.K.S., de Vereniging
Van Oud Korea Strijders en bezoek jaarlijks de reünie in Schaarsbergen.
Ook Rusland heb ik kunnen bezoeken.
Ik reisde via Moskou naar de Oeral en
via Japan naar een Russisch bedrijf
dat op circa tweehonderd kilometer
ten noorden van Vladivostok is gevestigd. De reden van deze bezoeken was
het feit dat de Russen op beide locaties chemische fabrieken hebben waar
men vloeibaar Natrium produceert,
een grondstof die wij in onze fabriek in
Delfzijl verwerkten. Morton-Thiokol is
intussen via meerdere fusies en overna-

mes grotendeels opgegaan in
pont, het op één na grootste
concern ter wereld met circa
employees en een omzet van
miljard US-dollar.

DowDuchemie100.000
circa 85

Op 59-jarige leeftijd ben ik met pensioen gegaan. Ik kreeg toen de tijd om
mij in geheel andere onderwerpen te
verdiepen en op een gegeven dag heb
ik mij afgevraagd wat er van ‘sergeant’
Rijntalder geworden was. Via het internet heb ik hem al snel kunnen opsporen
en contact met hem gezocht. Mij bleek
dat hij bij de Koninklijke Landmacht een
prachtige carrière had gemaakt en als
luitenant-kolonel de dienst had verlaten.
Hij bleek een kamer te hebben in één
van de gebouwen van de mij bekende Simon Stevinkazerne vanwege zijn
(toenmalige) activiteiten voor het Comité
4 en 5 Mei in de gemeente Wageningen.
Hij nodigde mij prompt uit naar Ede te
komen voor een hernieuwde ontmoeting
na meer dan veertig jaar! Ik heb zijn uitnodiging met veel plezier geaccepteerd.
Rob was weinig veranderd, alleen wat
grijzer geworden. Zelf ben ik wat forser
geworden en mijn donkere haardos van
destijds is al lang grotendeels verdwenen. Na dit eerste bezoek zijn nog vele
visites over-en-weer gevolgd. Ook onze
dames zijn daarbij meestal aanwezig en
kunnen het goed met elkaar vinden.
Het Regiment Verbindingstroepen heeft
altijd mijn sympathie behouden. Mijn
enthousiasme heeft destijds kennelijk
invloed gehad op een jongere broer van
mij. Mijn broer Marinus (Rien) Tijssen is
al heel jong naar de KMS in Weert gegaan en is uiteindelijk als officier van
vakdiensten bij het Regiment (jawel!)
Verbindingstroepen met pensioen gegaan!
Rijntalder: Op woensdag 7 februari 2018 troffen wij elkaar na zestig jaar
weer op de plaats waar we elkaar voor
het eerst als instructeur en rekruut ontmoetten bij de toenmalige E-compagnie. De kazerne bood een geheel andere aanblik dan in februari 1958 bij de
opkomst van lipl. 58-1. De in 2010 door
defensie aan de gemeente Ede overge-

Ede, 7 febr. 2018. Zestig jaar na dato blikken Rob Rijntalder en Frits Tijssen nog eens
terug op hun herinneringen aan de diensttijd in de jaren vijftig. Op de achtergrond het
kantinegebouw (geb. 2) dat ook voorbestemd is voor de ombouw naar appartementen (foto: kap b.d. A.J.J. Buitendam).

dragen Beeckmankazerne ondervindt
thans onder supervisie van de projectontwikkelaar/bouwbedrijf Noordersluis
uit Lelystad een metamorfose naar een
modern woon- en zorgcomplex. Bijna alle voormalige legeringsgebouwen
staan in de steigers en worden heringericht tot koop- en huurappartementen.
De voormalige appèlplaats staat vol met
bouwcontainers van de vele onderaannemers en de grond ligt op vele plaatsen open voor de aanleg van rioleringen leidingsystemen.
Tijdens onze regelmatige ontmoetingen
blikken wij natuurlijk nog wel eens terug
op onze eerste contacten uit de jaren
vijftig. Ook de huidige ontwikkelingen
bij defensie en de dynamische geopolitieke ontwikkelingen in de wereld zijn
regelmatig onderwerp van gesprek. Met
weemoed en nostalgie kijken wij beiden
terug op de tijd dat het kader-militieleger uit de tweede helft van de vorige
eeuw een dominante positie innam in
de Nederlandse samenleving. De militaire dienstplicht, in diverse vormen
een fenomeen uit de 19e en 20e eeuw,
waarin saamhorigheid, kameraadschap
en maatschappelijke relevantie belangrijke kenmerken waren.
Mooie herinneringen uit lang vervlogen
tijden!
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