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Oudjaarsborrel in het Veteranencafé op dinsdag 11 december 
2018 
  

Alle jonge en oude Almelose veteranen 
èn veteranen uit de regio met hun 
eventuele partners worden van harte 
uitgenodigd voor de oudjaarsborrel van 
het Veteranen Comité Almelo (VCA) op 
dinsdag 11 december 2018 vanaf 19.30 
tot ca 22.00 uur in het veteranencafé, Bier- en wijnlokaal 
Het Hookhoes, Grotestraat in Almelo. Mooi om samen stil 
te staan bij het afgelopen jaar. Een extra reden dus om de 
11e december het veteranencafé te bezoeken. Veteranen 
hebben inmiddels ervaren dat het veteranencafé dè plek 
is om een aangename en zinvolle avond te hebben met 
lotgenoten. Op vertoon van de veteranenpas wordt bo-
vendien 15% korting op de consumpties gegeven.  
  
Bent u ook geïnteresseerd in het wel en wee van de Al-
melose veteranen dan vindt u op de website van het Ve-
teranen Comité Almelo (VCA), 
www.veteranencafealmelo.nl het laatste nieuws. Ook 
treft u daar interessante regionale veteranenwetenswaar-
digheden 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 veel veteranen te ont-
moeten op 11 december 2017 
Namens het VCA, Bernard Schutte 

http://www.veteranencafealmelo.nl


Vriend van het Mariniersmuseum 

Bent u al vriend van het Mari-

niersmuseum? Als vriend profi-

teert u van gratis toegang tot het 

Mariniersmuseum en exclusieve 

vrienden activiteiten. Als u nu 

vriend wordt bezoekt u in januari 

ook gratis het Nationaal Militair 

Museum in Soest, het Marinemu-

seum in Den Helder en het Mare-

chausseemuseum in Buren.  



 

 



Samenvatting 
Tijdens een staatsgeheime missie in Afghanistan wordt 
Marco Kroon 
gevangengenomen. Hij doet hiervan melding, maar ver-
zwijgt de zware vernederingen die hij moest ondergaan. 
Ook zijn vervolgacties houdt hij geheim. Ze leiden tot 
een dodelijke confrontatie, waarvan hij de sporen zorg-
vuldig uitwist... 
Tien jaar later: Kroon meldt alsnog het geweldsincident. 
Journalisten en experts hebben vrijwel onmiddellijk hun 
oordeel klaar. Ze noemen hem "mediageil', een gestoor-
de leugenaar en fantast. Maar wat is er daadwerkelijk 

gebeurd? Welk persoonlijk drama heeft Kroon verzwegen? En waarom sprak 
hij zich na zoveel jaren van stilte toch nog uit? 
Kroongetuige is het waargebeurde en schokkende verslag van een militair die 
in dienst van zijn land vrijwel alles gaf, maar thuis, in Nederland, niets vond 
dan beschuldigingen en onbegrip. Dit is zijn verhaal: ongekuist, open, eerlijk 
en genadeloos.  
Majoor Marco Kroon (1970) is drager van de Militaire Willems-Orde. Deze 
oudste en hoogste onderscheiding van ons land is hem toegekend wegens 
moed, beleid en trouw als commandant van een peloton van het Korps Com-
mandotroepen in Afghanistan, in 2006. 
 



 

Reactie uitzending Nieuwsuur chroom-6 

Nieuwsbericht | 21-10-2018 | 23:42 

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur zond vanavond een item uit 

over werken met Chroom-6 bij Defensie. Namens Defensie was 

plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten generaal-majoor 

Mario Verbeek te gast in de studio. Centraal stond de vraag waarom 

bij Defensie nog steeds met chroom-6 wordt gewerkt en of dit nu 

veilig wordt gedaan.  

Chroom-6 is een metaal met een 
specifieke eigenschap: verwerkt in verf voorkomt het dat materialen 
corroderen. Maar het is schadelijk voor de gezondheid. Daarom ver-
vangt Defensie chroom-6 waar dat kan. De stof helemaal uitbannen 
is nog niet mogelijk. 
Chroom-6 is een metaal met een specifieke eigenschap: verwerkt in 
verf voorkomt het dat materialen corroderen. Maar het is schadelijk 
voor de gezondheid. Daarom vervangt Defensie chroom-6 waar dat 
kan. De stof helemaal uitbannen is nog niet mogelijk. 

‘‘Als het aan mij lag zouden we direct stoppen met chroom-6. Maar 

feit blijft dat het nu nog op sommige van onze toestellen zit. Dit doen 

we om veilig te vliegen en  

 

 



om te voldoen aan regelgeving. Net zoals we veilig moeten werken met 
chroom-6, moeten we ook veilig  kunnen vliegen’’, aldus Verbeek. 

Vervanging 

Alleen bij het Commando Luchtstrijdkrachten wordt er nog zelf chroom
-6 aangebracht op de toestellen. Defensie wil chroom-6 uitbannen. 
Bij  de PC-7, NH-90 en onbemande luchtvaartsystemen wordt aan de 
buitenzijde al een chromaatvrij verfschema toegepast.  

Ook voor andere toestellen zijn er initiatieven om chroom-6 helemaal 
te vervangen. Verbeek: "Dat zijn lange trajecten vanwege verplichte 
certificering. Want als je chroom-6 vervangt voor een alternatief moet 
je laten zien dat het net zo veilig is om mee te vliegen. Dat duurt jaren 
omdat je ook afhankelijk bent van de fabrikant en van het certifice-
ringsproces wat doorlopen moet worden van onze Militaire Luchtvaart-
autoriteit om de veiligheid en luchtwaardigheid te garanderen." 

In het item werd ook gesteld dat de Belgische Luchtmacht helemaal 
chroomvrij werkt.‘’ Ook zij moeten aan luchtvaarteisen en eisen van de 
fabrikant voldoen om veilig te vliegen. Wij werken met hun samen en 
delen kennis’’ , aldus Verbeek.  

Veilig werken 

Voorop staat dat defensiepersoneel veilig moet werken met chroom-
6. Dit jaar is de Tweede Kamer geïnformeerd over een rapport van het 
Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid 
(CEAG). Het is 1 van de rapporten waarop Nieuwsuur het item heeft 
gebaseerd. Uit het document blijkt dat de grenswaardes nauwelijks 
worden overschreden. Waar dit incidenteel gebeurt, zorgen persoonlij-
ke beschermingsmiddelen ervoor dat er veilig wordt gewerkt.  

Naast het vervangen van chroom-6 voor alternatieven treft Defensie 3 
typen maatregelen om veilig te werken:  



Technische maatregelen: de aanschaf van modern, stofvrij gereed-
schap en spuitcabines. 

Organisatorische maatregelen: aandacht aan chroom-6 in opleidingen 
en om de aanwezigheid van chroom-6 te kunnen controleren is er een 
speciale detectiepen. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Defensie verstrekt persoonlijke 
beschermingsmiddelen en zorgt voor juist gebruik ervan. Er is een on-
derhoudscontract afgesloten om te zorgen dat beschermingsmiddelen 
aan de geldende eisen blijven voldoen. Het uitvoeren van de techni-
sche maatregelen vergt meer tijd dan verwacht en gehoopt. Defensie 
neemt hier geen genoegen mee. De organisatie versnelt waar mogelijk 
de aanschaf en installatie van nieuwe spuitcabines om te voldoen aan 
de zogeheten Arbeidshygiëne strategie.  

Bekijk voor een volledig overzicht van de maatregelen:  

Factsheet Veilig werken met chroom-6 bij Defensie; 

Animatievideo Veilig werken met chroom-6 bij Defensie.  

High Solid Primer 

Nieuwsuur stond ook uitgebreid stil bij de zogeheten High Solid Primer. 
Het programma stelt dat Defensie wetgeving negeerde om chroom-6 
te verminderden. Voor luchtvaartuigen geldt echter een uitzondering. 
Het gebruik van deze primers moet vanwege specificaties van de fabri-
kant. Een gecertificeerd alternatief ontbreekt nog. Omdat de wetge-
ving voorschrijft dat de hoeveelheid oplosmiddel in verf omlaag moet, 
is dat ook gebeurd voor deze primer. Hierdoor neemt het procentuele 
aandeel van chroom-6 in de verf toe. De High Solid Primer wordt in-
middels dunner aangebracht, waardoor de hoeveelheid chroom-6 on-
geveer gelijk blijft. Door de eerder genoemde maatregelen is deze pri-
mer veilig te werken. Chroom-6 is een metaal met een specifieke eigenschap: ver-

werkt in verf voorkomt het dat materialen corroderen. Maar het is schadelijk voor de ge-

zondheid. Daarom vervangt Defensie chroom-6 waar dat kan. De stof helemaal uitbannen 

is nog niet mogelijk. 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/personeelszorg/gezondheidsonderzoeken/gezondheidsrisicos-chroom-6-en-carc
https://www.defensie.nl/actueel/videos/2018/06/04/veilig-werken-met-chroom-6-bij-defensie


Privé-antwoorden in groepsgesprekken 
WhatsApp 
donderdag 8 november 2018 

  
 
 

Mensen kunnen in de nieuwste versie van Whats-
App direct vanuit een groepsgesprek één-op-één 
met een groepslid chatten.  
De doorsnee WhatsApp-gebruiker ontkomt niet aan 
groepsgesprekken. Iedereen heeft wel een groep met 
familie of vrienden. Of een groep met de leden van 
de wandel- of biljartclub. Het is immers een handige 
en snelle manier om elkaar van alles op de hoogte te 
houden. Soms raken mensen binnen een groepsge-
sprek met elkaar aan de praat over dingen die andere 
leden niet zo interesseren. Dat is ergernis nummer 
één bij WhatsApp-groepen. Daarom introduceert 
WhatsApp binnenkort een optie waarbij mensen privé 
kunnen reageren op iemand binnen een groepsge-



      De Slag om de Schelde 

De ingebruikname van de haven van Antwerpen  

   
 

De Slag om de Westerschelde verliep uiteindelijk via een weken durende strijd om Zeeuws 
Vlaanderen, een opmars van Antwerpen naar Bergen op Zoom en via Zuid Beveland in de 
richting van Walcheren en tenslotte het onder water zetten van het eiland Walcheren en lan-
dingen rond Vlissingen en bij Baarland en Westkapelle. Duitse stellingen aan de kant van 
Zeeuws Vlaanderen en op Walcheren waren het doel. Zo was het noodzakelijk om na de 
landing in Normandië, een tweede keer de krachtige Duitse kustverdediging (Atlantikwall) 
aan te vallen met een invasie. Dit keer te Westkapelle en Vlissingen. De directe bombarde-
menten op de dijken van Westkapelle, Vlissingen, Ritthem en Veere hadden tot doel Wal-
cheren onder water te zetten. Nooit eerder heeft een dergelijk aanvalsplan bestaan. De in-
undatie bepaalde de strijd om Walcheren. Met de onderwaterzetting van Walcheren werden 
de bestaansmogelijkheden voor de bevolking grotendeels ontnomen. 
De Canadese verliezen bij de opmars van Antwerpen tot aan de bevrijding van Walcheren 
waren zo groot dat in de geschiedschrijving een vergelijk wordt gemaakt met de Canadese 
verliezen in de Eerste Wereldoorlog aan het front bij Passendeale. Het bleek uiteindelijk de 
bloedigste strijd die de Canadezen  in de Tweede Wereldoorlog hebben moeten leveren. De 
Canadese historicus Mark Zuehlke gaf niet voor niets zijn boek over de Canadese inname 
van de Westerschelde de titel ‘Terrible Victory’ mee. Veteranen die ook in Normandië wa-
ren geland vertelden later dat die op Walcheren het zwaarst was geweest. Procentueel wa-
ren de verliezen zelfs zwaarder dan tijdens D-Day. Toen op 8 november de laatste Duitse 
weerstand aan de Westerschelde was gebroken was dit zo’n belangrijk feit dat Eisenhower, 
Churchill en Roosevelt onmiddellijk hiervan op de hoogte werden gebracht. Generaal Ei-
senhower zou later verklaren: ‘Het einde van het nazidom kwam duidelijk in zicht toen het 
eerste schip ongehinderd de Schelde opvoer.’  
De Slag om de Schelde is na het einde van de Tweede wereldoorlog grotendeels in verge-
telheid geraakt. De strijd om het openen van de havens van Antwerpen was het resultaat 
van verkeerde prioriteiten van een verdeeld geallieerde opperbevel waarmee de kans verlo-
ren ging de oorlog eerder te beëindigen. Het gevolg was een bloedige strijd waarvan ook 
de bevolking massaal het slachtoffer werd. De strijd ging gepaard met grootschalige ver-
woestingen. Reden om deze slag niet prominent in de geschiedschrijving te etaleren.  
Een belangrijke andere reden van deze vergetelheid was dat de geallieerden troepen met 
name uit Canadezen bestonden. De Canadezen waren de stiefdochter van de Britse strijd-
krachten. De officiële Canadese militaire geschiedschrijving maakt dit met de titel van het 
boek over Canadese inzet in noord-west Europa ‘Cinderella Army’ maar al te duidelijk. Dit 
verklaart mede dat de gevechten om de Westerschelde geheel ten onterechte grotendeels 
buiten de belangstelling zijn gebleven. 
Voor Zeeland begon een moeizaam proces van wederopbouw, een strijd die niet lang daar-

na in februari 1953 een nieuwe zware tegenslag kreeg te verwerken. 

Vervolg van het november nummer 



 
 



 

    Redactie 

Onze veteranenclub VCA is  non-profit, dwz we heffen geen contributie . Maar 

elk jaar zijn er aktiviteiten zoals kranslegging, dodenherdenking en herdenking 

Indië/NNG, waar we kransen leggen in naam van onze VCA. Ook hebben we een 

website met een domein-naam, die om de 2 jaar moet worden betaald. Hier is 

geen geld voor aanwezig. De afgelopen jaren hebben we ons beholpen met een 

collecte in het veteranencafe. Maar dat is ook geen oplossing.  

Het voorstel is dat elke veteraan jaarlijks 1 euro overmaakt naar onze bankreke-

ning bij de ABN reknr. NL 07 ABNA 0627606245. Wij zijn dan uit de problemen 

en hoeven geen tussen liggende collectes te houden. 

Wij rekenen op uw medewerking. Namens de Veteranen Commissie Almelo, 

hartelijk dank. 


