
 
Beste Ad, 
  
Nu je officieel bent vervangen en er een andere secretaris is houdt dit in dat er een nieuw hoofdstuk is 

aangebroken. Het 'oude' is voorbij. Je hebt een lange reeks van jaren veel tijd en energie in het onderhouden van 

de contacten geïnverteerd. Je hebt dat op een manier gedaan die respect afdwingt. Je proefde bij jou je hart en 

ziel die er achter stonden. Je genoot als het goed ging en meegeleefd werd en als er weinig respons was deed dat 

jouw pijn. Je hebt hart voor het Korps en als dat niet voel- of zichtbaar werd gedeeld, trapten ze op dat stukje van 

je hart. Dat zal je ook bij mijn opstelling hebben geproefd. Ik kom daar nog op terug. Je hebt, nogmaals 

ontzettend veel gedaan en niet iedereen zal beseffen hoe veel tijd je er in hebt gestoken. 
  
Zoals bij de ouderen van de jaren 40 en 50 het Korps en de korpsgeest bij ons in ons wezen is ingezonken, zodat 

die bezieling er nooit meer is uitgegaan, is naar mijn gevoelen voor een groot deel verdwenen. Niet dat de 

opleiding en de het respect voor de jongens, die er nu voor kiezen, er bij mij niet is. Ik heb respect voor de 

mannen die het vandaag de dag durven op te pakken. De maatschappij is erg veranderd, dus in dat opzicht zal het 

nog zwaarder zijn. Maar die samenhang, de geest is anders. 
  
Mijn meeleven met de herdenkingen en de onderlinge samenkomsten is niet van betekenis geweest. Ik weet dat. 

Dat is een bewuste keus geweest. Deels omdat het Korps, op een bepaald moment, zelf afstand nam van de 

verenigingen en er als het ware los van kwam te staan. Dit zal wel niet anders hebben gekund, maar daar 

droogde bij mij de bron op. Aan de andere kant kon, en kan ik met de opstelling van het Korps, om bij 

herdenkingen zo een afgezonderde plaats in te nemen, niet mee. Ik zei je dat wel eens eerder. Verder gebied de 

eerlijkheid mij te zeggen dat ik niet goed mee kon doen met de evenementen die er voor ons in Zeeland werden 

georganiseerd. Zo ben ik. Maar... dat wil niet zeggen dat ik geen waardering heb voor alle inspanning en 

representaties die jullie als bestuur op touw zetten. Ik ben altijd een trouw betalend lid geweest. En werd aan de 

zijlijn, met informatie, vergoed voor de contributie die ik bijdroeg.  
Ad, wij zijn onderhand aldoende oud geworden. De krachten nemen af en de gebreken nemen toe. Nogmaals 

heel hartelijk bedankt voor al je werk en trouwe inzet en Ik wens je, met je vrouw een goede verdere 

levensavond toe. 
 

Vr. groet  
Johan Wouters 
 

 


