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Het blijft nog steeds een 
vreemde gewaarwording 
dat je op Sinterklaasavond 
de eerste aanzet van het 
voorwoord zit te schrijven 
voor de alweer de eerste 
editie van een nieuwe 
jaargang Houwe Zo. De 
eerste van de nieuwe 
jaargang 69, nr.1 - januari 
2018. Dus laat ik voor 
de laatste keer in mijn 
bestuursperiode ook maar 
weer gewoon traditioneel 
beginnen, zoals dat hoort in 
een nieuw jaar: 

ik wil mede namens mijn echtgenote Inga graag een ieder van u, 
die wij in dit nieuwe jaar nog niet persoonlijk hebben ontmoet, 
gesproken, geschreven of gemaild het allerbeste toewensen voor 
2018, in vooral een goede gezondheid. 

Terugblik laatste periode 2017
Terugkijkend op de laatste twee maanden van het jaar, een 
periode die normaal binnen onze vereniging toch al als de 
drukste tijd aangemerkt mag worden, bespeur ik gelukkig maar 
weinig verschil met voorgaande jaren. Om te beginnen met de 
commando-overdracht in de Van Braam Houckgeestkazerne 
op woensdag 15 november, daarnaast de meer traditionele 
evenementen buiten de vereniging, zoals op dinsdag 7 november 
het jaarlijkse Korpsconcert in de Doelen, op donderdag 23 
november de studiedag en het jaarlijkse diner van de Vereniging 
Officieren der Mariniers Willem Joseph baron Van Ghent 
(WJB), het inmiddels traditionele (kerst)diner van de Stichting 
Saamhorigheidsdiner Oud Mariniers (SSdOM) op vrijdag 24 
november, op woensdag 6 december de beëdiging van Blok EMV 
17/02, de kranslegging op het Oostplein op zaterdag 9 december 
en tot slot op donderdag 14 december het jaarlijkse Korpsdiner 
CKM waarbij ik door onze vicevoorzitter ben waargenomen. Extra 
dit jaar was de overdracht van het Beschermheerschap van de 
Stichting Keep Them Landing (KtL) op vrijdag 1 december. 
En, daar dit de laatste mogelijkheid in mijn bestuursperiode 
was om traditionele feestavonden in de afdelingen en 
onderafdelingen bij te wonen, zijn mijn echtgenote Inga en ik o.a. 
aanwezig geweest bij de feestavonden van de afdelingen COM 
Zeeland, COM Limburg, COM Gelderland, COM Utrecht en COM 
Noord als ook die van de onderafdelingen COM Rotterdam en 
COM Den Haag. 

Saamhorigheidsdiner oud-mariniers en 
kranslegging 2017
Een altijd weer bijzondere activiteit werd op vrijdag 24 november 
door de ‘Stichting Saamhorigheidsdiner Oud Mariniers’ 
georganiseerd, namelijk het vierde en dus inmiddels ook 
traditionele Saamhorigheids(kerst)diner voor oud (& actieve) 

mariniers, waarbij ik samen met mijn echtgenote Inga heb 
mogen aanzitten. Graag wil ik de Stichting Saamhorigheidsdiner 
Oud Mariniers complimenteren met alweer een succesvol 
georganiseerd diner. Ik wil daarbij een nadrukkelijk “dank u” 
uitspreken aan iedereen die dit steeds weer mogelijk maakt: 
alle donateurs, koks, alle vrijwilligers (keuken, bediening en 
taxi-diensten) en het bestuur die hiermee op bijzondere wijze 
invulling geven aan “eens marinier, altijd marinier” waarbij 
oud- en actief dienende mariniers zorgen voor die collega’s en/
of hun nabestaanden voor wie het ‘even minder makkelijk of 
vanzelfsprekend’ is.  

Een andere memorabele activiteit vond plaats op zaterdag 9 
december in Rotterdam, t.w. de traditionele kranslegging bij 
het monument op het Oostplein te Rotterdam in het kader
van de korpsverjaardag. Voor CKM brigadegeneraal Jeff 
MacMootry de eerste keer en met een zeer indrukwekkende 
speech. Voor mij was deze koude en vooral natte kranslegging de 
laatste keer dat ik als uw voorzitter een krans heb mogen leggen, 
ook nu weer tezamen met de voorzitter van de Vereniging 
Officieren der Mariniers “Willem Joseph Baron van Ghent”, 
Dries van der Vossen, namens alle oud-mariniers. Ik wil 
hierbij allen bedanken die de afgelopen tien jaar namens onze 
vereniging hebben bijgedragen aan het welslagen van deze 
mooie en gedenkwaardige traditie. 

Werkgroep TOECOM
Zoals u in vorige edities van Houwe Zo heeft kunnen lezen, is 
er binnen onze vereniging een werkgroep bezig geweest met 
de toekomst van onze vereniging. Haar eindrapport (zie ook 
verder in deze editie HZ) is tijdens de laatste RVA-vergadering 
van 9 november 2017 voorgelegd aan de RVA ter besluitvorming. 
Aan de hand van dit eindrapport zijn aan de  RvA vier vragen 
voorgelegd:
a) 

b) 

c) 

d) 

De RVA heeft op alle vragen een nadrukkelijk JA als antwoord 
gegeven. Het DB heeft daarna besloten ter uitvoering 
van de punten a. en b. een werkgroep in te stellen die de 
voorbereidingen ter hand neemt. Daarnaast is een 
werkroep uit het DB reeds begonnen met een concept 
aanpassing van de Statuten en het opstellen van een concept 
Huishoudelijk Reglement. E.e.a. zal te zijner tijd aan de RVA 
worden voorgelegd ter goedkeuring.
Namens allen wil ik op deze plaats de leden van de werkroep 
TOECOM hartelijk danken voor hun vele goede werk en 
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Inhoud Van de redactie Van de voorzitter

Kopij zenden aan e-mail: houwezo1665@gmail.com

Foto voorzijde:
De as van de laatste ‘zwarte duivel’ wordt uitgestrooid 
op de Maas.

de analyses en de conclusies van de werkgroep TOECOM te 
onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen; 
het DB opdracht te geven om de aanbevelingen tot 
uitvoering te brengen aan de hand van een op te stellen 
stappenplan. 
het DB op te dragen om de noodzakelijke aanpassingen 
van de statuten en het opstellen van een huishoudelijk 
reglement voor te bereiden en de ontwerpen t.z.t. aan 
de RvA ter besluitvorming voor te leggen.
de werkgroep TOECOM te bedanken voor het verrichte werk 
en deze werkgroep op te heffen;
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Primeurs tijdens Korpsconcert voor 352 
jaar Korps Mariniers

Tekst: AOOBDMZKT Bart van Tienen 

Met een aantal verrassingen werd dinsdagavond 7 november 
de aanstaande verjaardag van het Korps muzikaal gevierd door 
de Marinierskapel van de Koninklijke Marine samen met de 
Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers.

Voor de dit jaar aangetreden gastheer CKM brigadegeneraal 
der mariniers Mac Mootry en CZSK vice-admiraal Kramer was 
het de eerste keer in functie dat ze dit concert meemaakten 
en ook dirigent MAJMARNSKAP Arjan Tien had die primeur in 
dit concertgebouw, na zijn aanstelling per 1 maart 2017. Ook 
nieuw, maar toch wel vertrouwd was de presentatie door KLTZ 
Wilco Kramer, bij velen onder meer bekend als explicateur van 
het groot marineceremonieel.
Op verzoek van de korpsleiding was de opzet van de avond 
aangepast in een doorlopend concert zonder pauze, gekoppeld 
aan een receptie voor genodigden.
De binnenkomst met fakkeldragers vooraf de ontvangst in de 
enorme hal en de combinatie van strakke uniformen keurig 
in vouw of net burger geeft altijd een extra cachet aan deze 
‘happening’.

In het informatieve en kleurrijke programmaboekje werden de 
muzikale specialisten van ons Korps uitgebreid voorgesteld, 
evenals de externe solisten. Chef-dirigent Tien bleek een 
programma te hebben samengesteld met net zo uiteenlopend 
repertoire als het gemêleerde gezelschap in de zaal. Immers 
naast mariniers, veteranen, genodigden en relaties van het 
Korps komen ook de fans, vrienden van de Marinierskapel 
en kenners van blaasmuziek in het algemeen graag naar hun 
favoriete orkest luisteren in zo’n mooie concertzaal.
Na een welluidende openingsfanfare en het Wilhelmus volgden 
gevarieerde (klassieke) werken, waarmee de kwaliteit en 
de beheersing van de instrumenten door iedere muzikant 
nog eens aangetoond werden. Het is indrukwekkend hoe de 

COM-Nieuws

Dirigent Tien en Rolf Sanchez.

inspanningen ten behoeve van de toekomst van onze vereniging. 
Met recht een zeer verdiend PICO.
 

Platform gelieerde organisatie Korps 
Mariniers
Als laatste bijzondere activiteit vond op zaterdagmorgen 
9 december 2017, voorafgaande aan de jaarlijkse 
kranslegging bij het Mariniersmonument op het Oostplein, 
in de Van Ghentkazerne de ondertekening plaats van een 
Intentieverklaring waarbij de ondertekenaars zich bereid 
verklaarden een Platform te vormen waarop alle aan het Korps 
Mariniers gerelateerde organisaties worden samengebracht, met 
twee doelstellingen: 

• 

• 

De ondertekenaars streven naar een juridische vormgeving 
en financiële borging van dit Platform op 10 december 2020 
met dien verstande dat de eigen identiteit van de aangesloten 
organisaties behouden zal blijven. Er zal worden gewerkt aan het 
versterken van de onderlinge band, synergie en samenwerking 
en er zal worden gezocht naar mogelijkheden om ieders 
activiteiten verdergaand te integreren (zie ook bericht verderop 
in deze HZ). 

Tot slot
Bij het verschijnen van dit nummer zijn de traditionele 
nieuwjaarsrecepties 2018 van de afdelingen en onderafdelingen 
grotendeels al geweest en is men alweer gestart met het 
jaarprogramma voor 2018.  Samen met mijn echtgenote Inga 
heb ik zeer waarschijnlijk enkele recepties persoonlijk kunnen 
bijwonen. Rest mij iedereen wederom een plezierig en succesvol 
verenigingsjaar toe te wensen, in het vooruitzicht u op een van de 
vele happenings persoonlijk de hand te kunnen/mogen drukken.

 
Sjaak Severs, voorzitter COM

Van de redactie

Een platform te bieden waarbij één grote mariniersfamilie 
ontstaat waar zowel oud- als actief dienende mariniers een 
(thuis) basis vinden. 
De samenwerking met en ondersteuning van het Korps 
Mariniers te bestendigen en uit te breiden. 

Nieuwe rubriek in ‘Houwe Zo’
Tekst: Jelis Roodbeen 

Onder de werktitel ‘Wat doe je marinier?’ wordt een nieuwe 
rubriek gestart waarin (oud-)mariniers worden geïnterviewd 
over werk, hobby of taak buiten dan wel na hun functioneren als 
actief dienend marinier. 

Het worden verhalen als dat In het vorige nummer waar de lezer 
een artikel aantrof over Indiëveteraan Henk van Slooten en zijn 
bemoeienis met het jeugdwerk in Almere. 
De redactie denkt voor het interviewproject uiteraard vooral aan 
hen die een niet alledaagse taak op zich hebben genomen. 
Voor het volgende nummer van Houwe Zo zal Siege Postuma 
worden geïnterviewd. Siege is vice-voorzitter van de 
supportersvereniging van F.C. Utrecht en geeft daarnaast op 

scholen lessen op basis van zijn uitzendervaring.  
Natuurlijk begrijpen wij dat ook 
vertegenwoordigers van andere clubs zich willen 
melden voor een interview. Doe dat gerust, maar 
wij willen graag variëren wat de betrokkenheid 
van de geïnterviewde betreft. Dus geef u 
gerust op, maar het kan even duren voordat 
u aan de beurt bent. 

Wat dat opgeven betreft, wij hopen dat er brede belangstelling 
is voor deze rubriek. Meld uzelf of iemand anders dus aan bij 
de redacteur. Betrokkene komt dan op een lijst en wij zullen 
zorgvuldig proberen te zijn bij de keuze van wie wanneer aan de 
beurt is. Het adres vindt u voorin Houwe Zo. Eerst telefonisch 
overleggen kan ook, bel daarvoor met redacteur Jelis Roodbeen, 
06 - 55 355 935. 
Dus marinier, laat ons en anderen weten wat je doet!

Herinneringen aan Cambo of daarna?
Het Contact Oud- en actief dienende Mariniers is dé vereniging 
voor alle mariniers. De redactie heeft gemerkt dat er behoefte is 
aan artikelen over de ervaringen van mariniers die uitgezonden 

zijn naar Cambodja of een van de vele inzetgebieden in de 
decennia daarna. Heeft u een verhaal te vertellen of een 
suggestie voor artikelen over de periode vanaf de jaren 
zeventig? Laat het ons weten en we gaan er mee aan de slag. De 
adresgegevens van de redactie staan op pagina 2.

Sjaak Severs tekent de intentieverklaring.
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•  het bevrijden van gijzelaars.
 De operators beheersen 
een heel scala aan 
vaardigheden, wapens, 
hulp en vervoersmiddelen. 
Hieronder de recent 
ingevoerde sneeuwscooters. 
Ze zijn bedreven in parachute 
operaties. Het motto van 
NLMARFOR is ‘Nec timide, 
nec tumide’ hetgeen zoveel 
betekent als ‘Zonder vrees, 
zonder overmoed’. 
 
Het vaardigheidsembleem 
wordt verstrekt aan mariniers 
die de MARSOF opleiding 
met goed gevolg doorlopen 
hebben of inmiddels al een 
gebrevetteerd kikvorsman zijn. 
Ook komt personeel in 

aanmerking dat Mountain Leader of BBE/UIM is en als operator  
deel heeft genomen aan een met een SOF aangemerkte 
uitzending of BBE/UIM/ML zijn, tezamen met een aangemerkte 
relevante SOF opl.  

Herinneringsspeld Korps Mariniers
Na de invoering van een herinneringsspeld Luchtmobiel en 
een herinneringsspeld Korps Commando troepen bleek ook bij 
(oud-)mariniers een behoefte te bestaan. Met zo’n speld wordt 
de trotse band met het oorspronkelijke onderdeel zichtbaar 
gemaakt.
 
Om in aanmerking te komen voor de ‘herinneringsspeld Korps 
Mariniers’ moet de Elementaire Vakopleiding Mariniers (EVO) 

of de Praktische Opleiding Tot Officier der Mariniers (POTOM) 
zijn afgerond met het behalen van de baret. Ook moeten 
aanvragers nu als militair in actieve dienst zijn buiten de 
Koninklijke Marine. 
 
Oud-mariniers die bij een ander krijgsmachtdeel werken, 
mogen vanaf eind 2015 de herinneringsspeld Korps Mariniers 
op hun huidige uniform dragen.  

Toenmalig Korpscommandant brigadegeneraal der mariniers 
Richard Oppelaar reikte op 4 november van dat jaar een van de 
eerste exemplaren uit aan Ridder Militaire Willems-Orde majoor 
Marco Kroon, die zijn militaire loopbaan in 1989 als marinier 
begon. 

dirigent een oorspronkelijk voor 1 piano geschreven werk als 
de Hongaarse Rapsodie van Liszt met ruim 50 muzikanten 
aanstekelijk en meeslepend weet uit te voerden.
Twee verrassende gast-artiesten zorgden voor aanvullend 
entertainment; zo bracht Latin singer-songwriter Rolf Sanchez 
met zijn performance een Caribische stemming in de zaal en 
ook de zomerhit Despacito (samen met de Steelband Korps 
Mariniers) liet menigeen mee neuriën. Een andere kleurrijke 
en veelzijdige artiest was de Serviër Slobodan Trkulja die met 
zijn typisch stemgebruik en virtuoos gespeelde exotische 
instrumenten, maar ook perfect ‘westers’ spelend op saxofoon, 

de andere en mooie kant van de Balkan liet horen. Het is 
eigenlijk jammer dat deze grote concertzaal zich niet echt leent 
voor aanvullende of ondersteunende projectie op een scherm 
met bijvoorbeeld sfeerbeelden en/of vertalingen.
Na een grande finale door alle deelnemers positioneerden 
de Tamboers en Pijpers o.l.v. waarnemend Tamboer-Maître 
SMJRMARNALG Bart Batelaan zich op het balkon en werd 
het concert afgesloten met als toegift niet 1 maar 2 bekende 
marsen, waarmee ongetwijfeld bij eenieder het hart weer 
iets sneller ging kloppen: de Marine-Defileermars en de mars 
opgedragen aan het Korps Mariniers: Qua Patet Orbis.

Tekst: Roel Ebbinge 
Foto’s: Defensie

Lezers van Houwe Zo hebben de redactie gevraagd wat de 
betekenis is van insignes dat actieve mariniers op hun uniform 
dragen. Dit is deel twee met uitleg namens het ministerie van 
defensie.
 
Vaardigheidsembleem Netherlands Maritime Special Operations 
Forces (NLMARFOR)
De NLMARFOR is een overkoepelende organisatie waarin BBE/

UIM, kikvorsmannen en mountain leaders zijn ondergebracht. 
Door deze nauwe samenwerking is een sterk specialistische 
eenheid geformeerd. 

NLMARSOF kan ingezet worden bij bijvoorbeeld 
terrorismebestrijding, vliegtuigkaping of een gijzeling aan 
boord van cruiseschip. Ook voeren zij speciale missies op land 
en zee zoals: 
•  het beveiligen offshore installaties; 
•  uitvoeren van geheime verkenningen; 
•  het aanhouden van oorlogsmisdadigers;  

Ook Marcro Kroon draagt korpswapen op de borst

Insignes op het mariniersuniform

Marco Kroon draagt niet alleen de herinneringsspeld van het korps, maar ook het ‘Hijgend Hert’ van de wintertraining op zijn uniform.
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Tekst: Arie Booy
Foto’s: Defensie en oud-mariniers

De kranslegging bij het Mariniersmonument was in december 
2017 op de 9e omdat de korpsverjaardag op een zondag viel. De 
weergoden waren ongunstig gezind. Het was koud en nat op 
het plein. Volgens een van de aanwezigen was het de koudste 
kranslegging op een na die hij zich kon heugen.

Toch was er weer een respectabel aantal actief dienende 
en oud-mariniers naar het Oostplein getogen om daar de 
gevallenen te herdenken. Korpscommandant Jeff MacMootry 
hield een indrukwekkende speech.  

,,Dit jaar vieren wij de 352e verjaardag van het Korps 
Mariniers”, zei de brigadegeneraal. ,,352 jaar waarin een 
Korpsgeschiedenis is opgebouwd waar iedere marinier trots op 
kan zijn. Een geschiedenis die wereldwijd is opgebouwd met 
bloed, zweet en tranen. Een geschiedenis waar iedere marinier, 
wanneer of hoelang hij ook diende, aan heeft bijgedragen. Een 
geschiedenis waarvoor sommigen de hoogste prijs hebben 
betaald. En om hen te herdenken zijn wij nu bijeen.”
 
,,Iedereen zal zijn of haar eigen gedachten, herinneringen en 

gevoelens hebben bij dierbaren, vrienden en collega’s die 
ons ontvallen zijn. Ik ben daar uiteraard geen uitzondering 
op. Daarom wil ik u graag aan de hand van mijn gedachten 
en gevoelens meenemen bij deze herdenking”, sprak de 
commandant.
 
Vervolgens stond MacMootry stil bij het sneuvelen van marinier 
Peter Mannie in augustus 1962 in Nederlands Nieuw-Guinea, 
het overlijden van sergeant van de mariniers algemeen Ulko 
Reinders als gevolg van ziekte in juni 2008 op Aruba, het 
overlijden van de mariniers Hanno Wegman, Jeroen Spijker en 
David Luijendijk als gevolg van een ongeval tijdens een oefening 
in de VS in juni 2001.
 
De commandant sloot af met de woorden: ,,Dit waren slechts 
enkele van mijn gevoelens en gedachten als het gaat om actief 
dienende mariniers die ons zijn ontvallen. Niet alleen aan hen, 
maar aan al die andere Korpsgenoten die ons ontvielen denk ik 
als straks het signaal taptoe wordt geblazen en wij één minuut 
stilte in acht nemen. Dan voel ik de leegte die deze mannen 
achterlaten, dan voel ik de trots dat zij mijn Korpsgenoten 
waren, dan voel ik respect en dankbaarheid voor hun inzet. En 
dan weet ik zeker dat wij hen nooit zullen vergeten. Qua Patet 
Orbis!”

Indrukwekkende speech nieuwe commandant

Kranslegging op Oostplein 
dit	keer	één	van	de	koudste	ooit

Korpsverjaardag
In Rotterdam, maar ook in veel andere plaatsen in binnen- 
en buitenland werd de korpsverjaardag goed gevierd. 
Verder op in dit nummer staat wat er door de afdelingen 
op Curacao en in Nieuw Zeeland gedaan werd. In Irak 
werd door de daar geplaatste mariniers gedurende de 
hele week aandacht besteed aan de 352e verjaardag. Een 
en ander moest om de werkzaamheden heen gebeuren. 
Maandag was er een ‘strongest man competition’ met alle 
coalition forces op Menila. Donderdag was er een boksgala 
in Erbil waar via een beeldverbinding met Rotterdam daar 
gespeelde bokswedstrijden gevolgd konden worden. Op 
zondag 10 december werd de korpsverjaardag begonnen 
met een herdenking op een heuveltop van gevallen collega’s. 
Vertegenwoordigers van alle coalition forces waren daar 
bij present. ’s Avonds was er een diner met alle mariniers 
en collega’s van de Landmacht. Er waren persoonlijke 
videoboodschappen van de commandant van het korps en de 
commandant van 2MCG. Daarna was er feest op het dak van 
het gebouw met een kampvuur, muziek en collega’s van andere 
eenheden.
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De korpsverjaardag in Den Bosch. De herdenking in Irak.

Feest in Irak.
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,,Daarna hebben we met de zoons, de DMRC en Jan ten Hove bij 
Kade 87, uitvalbasis voor de DMRC afdeling Rotterdam, op de 
overleden heer Meerman getoost. De familie was enorm onder 
de indruk van de verbondenheid die we met elkaar, aan de 
overleden heer Meerman en zijn familie toonden en vonden het 
een waardig afscheid.”

,,Op de kade bij A la Plancha, op de Willemsbrug en aan de 
overkant stonden oud-mariniers van diverse stichtingen en 
verenigingen en Rotterdammers om de ‘Zwarte Duivel’ de 
laatste eer te bewijzen. Vanuit de DMRC vonden we het een eer 
om dit te doen. We hebben de sloep ‘Gone but not forgotten’ 
en die gebruiken we eigenlijk voor een ceremonieel zoals dit 
maar voor de heer Meerman hebben we graag een uitzondering 
gemaakt. Het weer was marinierswaardig en op het moment 
dat het as verstrooid werd begon het zachtjes te regenen”, 
besluit Van de Werken.

Film
Het heroïsche optreden van de mariniers in de meidagen van 
1940 is nagespeeld op de Hefbrug voor een film die bezoekers 
van het Mariniersmuseum een indruk moet geven wat het Korps 
Mariniers en de band met Rotterdam inhoudt. ,,De Hefbrug 
ziet er nog zo uit als de bruggen in de oorlog”, legt Sjak Draak 
van het museum uit. ,,Daarom hebben we die als achtergrond 
gebruikt voor de opnamen.”

In de film zijn mariniers van nu te zien, maar ook re-enactors, 
acteurs die historische gebeurtenissen naspelen. Zoals de 
Engelse Hugh, die voor deze gelegenheid een ‘Zwarte duivel’ 
uitbeeldt. ,,Ik speel het liefste gebeurtenissen na uit de 
Napoleontische tijd”, zegt hij. ,,Maar de Tweede Wereldoorlog 
vind ik ook erg interessant. De ene keer kruip ik in de huid van 
een Duitse soldaat, de andere keer is dat een Nederlandse 
militair.”

Tekst: Arie Booy
Foto’s: Defensie

Bram Meerman, de laatste in Nederland 
wonende ‘Zwarte duivel’, zoals de Duitsers 
hen noemden, is onlangs overleden. Zijn as is 
verstrooid op de Maas waar hij in de meidagen 
van 1940 verwoed strijd leverde met andere 
mariniers en soldaten van de landmacht.

Bram Meerman maakte als twintiger deel uit 
van de ‘Zwarte duivels’. Die bijnaam gaven de 
Duitsers de in donkerblauwe uniformjassen 
geklede mariniers. ,,Naar de Maasbruggen 
moesten we”, vertelde Meerman enkele jaren 
geleden over het begin van de oorlog. ,,We 
liepen naar de voet van de brug. Waar ze zaten 
weet ik niet precies, maar toen die moffen 
begonnen te schieten waren mijn maten aan de kant van het 
water als eersten aan de beurt. We doken weg en vuurden 
terug.”
De wapens van de mariniers waren verouderd. Meerman: 
,,Het was doorhalen, één keer schieten en weer doorhalen. De 
moffen hadden modern wapentuig. Zij vuurden - ratatatatatat!” 
Na vier dagen strijd moesten de mariniers zich gewonnen geven 
omdat Nederland capituleerde. Meerman overleed van de 
zomer op 98-jarige leeftijd. Zijn as is onlangs verstrooid door 
oud-mariniers op de Maas.

Verstrooiing
Dat gebeurde vanuit een sloep van de Dutch Marines Rowing 
Challenge. Jan van de Werken van de DMRC doet verslag van de 
voorgeschiedenis: ,,Van de zomer werd ik als voorzitter van de 
DMRC geïnformeerd dat de heer Meerman was overleden en dat 
hij de laatste in Nederland levende ‘Zwarte Duivel’ was. Ik heb 
vervolgens contact gelegd met de Commandant van het Korps 
Mariniers en de familie Meerman. Vanuit het Korps kreeg ik de 
bevestiging dat dit inderdaad zo was en zij wilden, indien de 
familie daar prijs op stelde, iets doen rondom as verstrooiing of 
enig ander ceremonieel.”

,,Ik heb de familie uitgelegd wie we zijn, waarvoor we roeien 
en dat we in Rotterdam roeien met een sloep genaamd de 
‘Zwarte Duivels’ als eerbetoon aan de mariniers die bij de 
Maasbruggen gevochten hebben dus ook aan hun vader. De 
familie heeft eigenlijk nooit geweten dat hij één van de Helden 
van Rotterdam was omdat hij daar niet over sprak. Daar zijn ze 
pas later bij toeval achter gekomen.”

Van de Werken vervolgt: ,,De familie voelde zich vereerd en gaf 
aan dat ze graag zijn as bij de Maasbruggen uit wilden strooien 
op de locatie waar hij de Duitsers heeft tegen gehouden. In 
overleg met de VGkaz hebben we afgesproken dat DMRC het 
water gedeelte voor onze rekening zouden nemen en het Korps 
het landgedeelte op het Noordereiland.”

,,Op de dag zelf is de familie ontvangen in de VGkaz en heeft 
daar een lunch genoten. Twee zoons van de heer Meerman zijn 
in de sloep de ‘Zwarte Duivels’ meegegaan en met vijf sloepen 
roeiden we naar de locatie op het Noordereiland. Jan ten Hove, 
commandant VGkaz en Peter Berkcx hielden een toespraak en 
na het signaal taptoe werd de as door de familie uitgestrooid.’’ 

,,Vervolgens roeiden wij terug naar de Admiraliteitskade. 
Terwijl wij de Willemsbrug, vervanger van de Maasbruggen, 
passeerden, ontstaken 20 jongeren flares met witte en 
groene vlammen als eerbetoon van de stad Rotterdam aan de 
overleden marinier Meerman.”

Op de Maas waar Bram Meerman strijd leverde

As van laatste in Nederland levende ‘zwarte duivel’ uitgestrooid

Bram Meerman.

‘Zwarte duivels’ capituleren.

Filmopnamen voor het Mariniersmuseum.
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Het afgelopen jaar is op initiatief van de Commandant Korps 
Mariniers een begin gemaakt met het oprichten van een 
overkoepelende organisatie, waarin de gemeenschappelijke 
belangen worden gediend van alle aan het Korps Mariniers 
gelieerde organisaties. De grootste vereniging is het COM. 
De overkoepeling moet leiden tot een versterking 
van de onderlinge band en een bestendiging van de 
samenwerking met het Korps Mariniers. 

Het scenario dat de hiervoor ingestelde projectgroep 
voor ogen staat is, om in 2020, een platform te bieden 
waarbij één grote mariniersfamilie van zowel oud- 
als actief dienende mariniers een basis vindt met 
behoud van de eigen identiteit van alle aangesloten 
organisaties. Op 9 december, voorafgaande aan 
de jaarlijkse kranslegging op het Oostplein ter 
gelegenheid van de korpsverjaardag, hebben de 
15 betrokken organisaties een intentieverklaring 
getekend die deze samenwerking mogelijk moet gaan 
maken. De organisaties allen een nauwe band met 
het Korps Mariniers maar verschillen in omvang en 
doelstelling.

Ter gelegenheid van de verjaardag van het Korps 
Mariniers hebben de voorzitters van alle betrokken 

organisaties op zaterdag 9 december een intentieverklaring 
ondertekend. In de periode tot 10 december 2020 wordt 
gestreefd naar een juridische vormgeving en financiële borging 
van de krachtenbundeling. COM-voorzitter Sjaak Severs: ,,Met 
dien verstande dat de eigen identiteit van de aangesloten 

organisaties behouden zal blijven. Er zal worden gewerkt 
aan het versterken van de onderlinge band, synergie en 
samenwerking en er zal worden gezocht naar mogelijkheden om 
ieders activiteiten verdergaand te integreren”, aldus de landelijk 
voorzitter.

Aan het Korps Mariniers gelieerde organisaties 
gaan samenwerken

Commandant Jeff MacMootry tekent.

Alle handtekeningen. Alle ondertekenaars voor de kazerne.

Commandant MacMootry bedankt COM-secretaris Kees Wit.

De deelnemende organisaties 
zijn de Vereniging Contact 
Oud- en actief dienende 
Mariniers, Vereniging van 
Officieren der Mariniers “Willem 
Joseph baron Van Ghent”, 
de Mariniers Business Club, 
de Stichting Dutch Marines, 
de Stichting Vrienden van 
het Mariniersmuseum, Dutch 
Marines Rowing Challenge, 
de Stichting Vrienden van de 
Marinierskapel, de Stichting 
Keep them Landing, de Stichting 
Sociaal Fonds COM, de Stichting 
Qua Patet Orbis, de Stichting 
Rotterdam en de Mariniers, 
de Stichting Historische 
Verzameling Korps Mariniers, de 
Stichting Team Korps Mariniers, 
de Stichting Lustrumviering 
Korps Mariniers en de Stichting 
Saamhorigheidsdiner Oud-
Mariniers.

'Er zal worden gewerkt aan het 
versterken van de onderlinge band, 

synergie en samenwerking'
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Tekst: Peter Lammens

Tijdens de laatste RVA vergadering in november jl. heeft de RVA 
ingestemd met het advies dat is uitgebracht in het kader van 
het project TOECOM.

Hierdoor kunnen de initiatiefnemers verder met de volgende 
stap in de herstructurering van de vereniging.

Waar heeft de RVA nu mee ingestemd en wat heeft zij als 
opdracht gegeven?

1. 

2. 

Het gaat om de volgende onderwerpen die nu verder 
uitgewerkt moeten worden:

a. 

b. 

c.

d.

e.

f.

g.

Raad van Afgevaardigden akkoord

Groen licht voor vervolg TOECOM

Zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen is er een hoop werk 
aan de winkel.
Sommige dingen zijn al in gang gezet, maar andere moeten nog 
op de rails gezet worden.
De 7 onderwerpen van hierboven, moeten nu uitgewerkt 
worden.
Hierbij speelt de vorming van de Marinierskoepel organisatie 
ook een rol. Eigenlijk is er een verlengde opdracht die nu voor 
ligt.

Als COM moeten we ook kijken hoe de koepel er uit gaat zien en 
hoe we daar het beste bij aan kunnen/moeten sluiten.

Met de vervolgopdracht van de RVA is de werkgroep die 
gewerkt heeft aan de analyse en het eindrapport opgeheven.
Ik wil mede namens Piet Kruithof iedereen die heeft 
deelgenomen in deze werkgroep van harte bedanken voor hun 
inbreng en inspanningen en feliciteren met het resultaat.
Dan nu verder. 

De RVA heeft de conclusies van de werkgroep 
onderschreven en de aanbevelingen overgenomen.
Er is opdracht gegeven tot het maken van een stappenplan 
zodat de aanbevelingen uitgevoerd kunnen worden. 

Organisatiestructuur
Herstructureren van de besturing en 
besluitvormingsorganen binnen het COM.
Aanpassen van de statuten en het afdelingsreglement 
dusdanig dat het helder en eenduidig is op welke manier 
het COM bestuurd wordt en besluiten uitgevoerd moeten 
worden.
Missie en doelstellingen
Aanpassen van de missie en doelstellingen van het COM in 
de statuten dusdanig dat zij passen in de huidige tijdgeest. 
Het toevoegen in een later stadium, een of meer externe 
doelstellingen op sociaal gebied. 

Herkenbaarheid
Komen tot een vernieuwing van de fysieke herkenbaarheid 
door aanpassingen en  uitbreiding van tenuen en 
uitmonsteringen die voldoen aan de huidige tijdgeest. 
Immers velen herkennen zich niet in de huidige (formele) 
tenuen.
Communicatie en informatievoorziening
Zorg voor centrale informatie en communicatie met 
behulp van de huidige en toekomstige moderne (digitale) 
middelen.
Digitaliseer zoveel mogelijk van de huidige papieren 
communicatie en informatievoorziening (blaadjes). 
Moderniseer of herbouw de huidige website dusdanig dat 
de afdelingswebsites hierin ondergebracht kunnen worden. 
Sociale ondersteuning
Zorg voor betere bekendheid van het SSFCOM. 
Streef een samenwerkingsverband na met alle andere 
ondersteuners en hun initiatieven. 
Vinden en binden van mariniers
Implementeer het vinden en binden van mariniers door 
actieve en structurele voorlichting over het COM. 
Actualiseer de huidige wervingsmiddelen zoals flyers en 
social media en houd deze up to date. Beschouw de functie 
van de informatiestand op inhoud en taken en houd deze 
up-to-date.
Samenwerking
Bestendig en bouw de samenwerking met het Korps 
Mariniers en haar commandant  verder uit.
Intensiveer de samenwerking met andere 
mariniersgerelateerde organisaties.
Faciliteer de toetreding van IDG’s en andere 
mariniersverenigingen tot het COM. 

OPROEP!
Om alle onderwerpen uit te kunnen voeren, hebben we mensen 

nodig om mee te helpen de vervolgstappen uit te werken. 
Leden van het COM en misschien ook wel (oud-)mariniers 
of sympathisanten die geen lid zijn. Je moet tenslotte ook 

luisteren wat je omgeving te vertellen heeft.

Daarom deze oproep om je aan te melden 
mee te helpen het COM te verbeteren!

Aanmelden kan bij:
Peter Lammens, e-mail: blitcomnl@gmail.com

Piet Kruithof, e-mail: kruithof.p@gmail.com

Jonge mariniers krijgen voorlichting over het COM.
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Tekst: Hennie Paul

Het Brabantse COM-lid Piet Lamers is 97 jaar. Volgens het 
bestuur het oudste afdelingslid van Noord-Brabant. Op 22 
november zijn voorzitter Ton Rovers en secretaris Hennie Paul 
op bezoek geweest bij de 97 jarige. om hem de versierselen en 
oorkonde te overhandigen voor minimaal 50-jarig lidmaatschap 
van het COM.

Piet werd op 3 mei 1920 in het Noord-Brabantse Vianen, bij 
Cuijk, geboren. Hij  was net twintig toen de oorlog uitbrak, een 
periode die zijn verdere leven zwaar getekend heeft. Hij zat in 
het verzet, maar moest drie jaar onderduiken. In september 
1944 werd Zuid-Nederland bevrijd. Piet was 24 jaar, had geen 
werk of opleiding. Op dat moment zag hij een poster, men was 
op zoek naar mariniers voor een nieuw op te richten corps dat 
voor de oorlog tegen Japan ingezet zou worden. Onderdeel 
van de training was een opleiding tot monteur. Piet tekende 
als oorlogsvrijwilliger en ging naar Engeland. In Schotland was 
het eerste deel van zijn training als lid van de mariniersbrigade. 
Daarna met de boot naar Amerika, Camp Lejeune.
Piet volgde eind 1945 de opleiding tot monteur, beheerste 
de Engelse taal goed en had een prima tijd in Amerika. 
Hij had in die tijd ook een Amerikaans paspoort, was 
gekleed in Amerikaanse legerkleding én hij had een Harley 
Davidson, zo vertelde hij ooit trots. Ook leerde Piet met 
vlammenwerpers omgaan (iets dat hem later nachtmerries 
opleverde). Hij bekwaamde zich als scherpschutter, haalde zijn 
vrachtwagenrijbewijs en werd tankbestuurder.

Op 15-8-1945 was de oorlog met Japan afgelopen en had 
de illusie dat ze naar huis mochten, de oorlog was immers 
afgelopen. De Nederlandse regering en Koningin Wilhelmina 
beslisten echter anders, iets dat Piet nooit goed heeft kunnen 
verwerken. De mariniersbrigade werd naar Indië gestuurd 

om daar de ‘rust’ te herstellen. Piet vertrok op 17 november 
1945 vanuit Norfolk met het troepenschip ‘De Noordam’ naar 
Nederlands-Indië. De Engelse bezetter van onze kolonie liet 
het schip met ruim 2000 mariniers aan boord debarkeren in de 
haven van Tandjong Priok op 30 december 1945. Tijdens zijn 
diensttijd was Piet van soldaat opgeklommen tot sergeant-
majoor en werd ‘Zwart Pietje’ genoemd omdat hij vaak onder 
het vet en de olie van auto’s, vrachtwagens en tanks zat. In die 
tijd – voor, tijdens en na de ‘ Eerste Politionele Actie’ - heeft Piet 
veel meegemaakt waarover hij lang heeft gezwegen. Ooit kwam 
hij als enige levend uit een tank, de rest van de tankbemanning 
stierf ter plekke. Hij is op verschillende plekken gestationeerd 
geweest, onder meer in Biak, Nieuw-Guinea. Piet is twee keer 
gewond geraakt en werd geopereerd op de Filippijnen. Hij heeft 
veel leden van zijn eenheid in Indië verloren. Het gebruik van 
vlammenwerpers heeft Piet nooit vergeten, later zouden deze 
nog regelmatig een rol spelen in zijn nachtmerries over ‘Indië’. 
De leden van zijn eenheid spraken bij thuiskomst af dat ze 
elkaar nooit meer zouden zien, er was te veel gebeurd. Piet is 
ook nooit naar reünies geweest, heeft elke officiële gelegenheid 
aan zich voorbij laten gaan. Wel ging hij elk jaar naar de 
Veteranendag in Cuijk. Uiteindelijk was hij echter de enige die in 
Indië was geweest, er waren geen oud-Indiëgangers waarmee 
hij zijn herinneringen kon delen. “Het was een verschrikkelijke 
tijd, die ik toch niet had willen missen”, zo vertelde hij later 
verschillende keren. Piet was er trots op dat hij marinier is 
geweest, maar hij wilde nooit terug naar Indonesië. Hij had 
het afgesloten. Maar hij was wel erg trots en aangedaan toen 
hem dinsdag 22 november 2017 ‘de Oorkonde voor langdurig 
lidmaatschap’ en de bijbehorende dasspeld werd uitgereikt 
omdat hij gedurende 50 of meer jaren onafgebroken lid van het 
COM is geweest. Zijn lijfspreuk is: ‘Maak je niet druk in het leven, 
je brengt het er toch niet levend af.’ Op dit moment woont 
hij, na een herseninfarct, in verzorgingshuis ‘Het Stoofhuis’ in 
Grave.

Tekst: Cees Mudde

Hotze overleed op 17 november op de zeer hoge leeftijd van 
101 jaar. Hij was de oudste oud-marinier van het COM. In 
1935 kwam Hotze in dienst bij het Korps op het Oostplein te 
Rotterdam. Na de opleiding ging hij in 1936 naar Nederlands 
Oost-Indië. Op dat moment kon hij niet vermoeden dat hij 
met enkele andere mariniers in april 1940 één van de laatste 
mariniers zou zijn die met het motorschip de Indrapoera naar 
Nederland zou terug keren. 
De boot stopte in Genua en per trein kwam Hotze in Den Helder. 
Op 10 mei 1940 mocht hij naar Oegstgeest voor tropenverlof. 
De uitbraak van de oorlog gaf ook zijn leven een drastische 
wending. Bij de strijd tegen de Duitsers liep Hotze ernstig 
lichamelijk letsel op. Als krijgsgevangene van de Duitse 
weermacht werd hij in het militair hospitaal Utrecht 
opgenomen.
 
Na zijn herstelperiode en de weigering om in 1943 opnieuw 
in krijgsgevangenschap te gaan, kwam een periode van 
onderduiken en deelname aan het verzet onder andere bij de  
Binnenlandse Strijdkrachten. Dit duurde tot mei 1945. 
Helaas was na de bevrijding van Nederland de lichamelijke 
toestand van Hotze dermate dat van voortzetting van zijn 
dienst bij het Korps Mariniers geen sprake meer kon zijn.
Via een functie bij het Militair Gezag kon hij zijn verbintenis bij 
het ministerie van defensie voortzetten. In 1945 ging Hotze 
over naar de Koninklijke Landmacht en bekleedde daar een 
technische functie.
In 1961 werd hij overgeplaatst naar het ‘Opleidingscentrum 
Infanterie’ te Harderwijk, alwaar hij tot eind mei 1979 
werkzaam bleef en op 62-jarige leeftijd met pensioen ging na 

een dienstverband van ruim 49 jaar. In die periode was Hotze 
een gewaardeerd lid van het COM-bestuur van de afdeling 
Gelderland en secretaris van dit bestuur tot eind 1988. In 
verband met zijn organisatorische kwaliteiten werd Hotze 
in 1987 door het Landelijk Bestuur van het COM verzocht 
de samenstelling van een detachement oud-mariniers op 
zich te nemen in verband met deelname aan het defilé 
voor de ‘Herdenking Capitulatie Duitsland en Japan 1945’ 
te Wageningen. Hij aarzelde hij geen moment en gaf in de 
loop der jaren met een steeds groter wordend detachement 
oud-mariniers kleur en inhoud aan deze herdenking. Het  
detachement heeft inmiddels een vaste plaats in het defilé.

Helaas moest Htrze in mei 1998 besluiten deze voor hem zo 
belangrijke werkzaamheden, in verband met zijn verwondingen 
opgelopen tijdens de oorlog van 1940 tot 1945, over te dragen 
aan een jonger lid van het COM. Daarnaast wat Hotze van 1988 
tot 1998 lid van de Raad van Afgevaardigden van het COM. Voor 
zijn inzet in het algemeen werd hij in 1988 benoemd tot ‘Lid van 
Verdienste’.

Op 27 november is op waardige wijze afscheid van Hotze de 
Jager genomen. Daarbij waren vertegenwoordigers van o.a. 
COM afd. Gelderland, Utrecht, DMRC, Keep Them Landing en 
het Saamhorigheidsdiner present. De afscheidsdienst was in de 
Maartenskerk in Doorn. Gesproken werd er door kleindochter 
Kim de Jager, Cees Mudde en landelijk voorzitter  Sjaak 
Severs. De Erewacht bestond uit negen leden van afd. Utrecht. 
Aansluitend vond de bijzetting plaats op de Gemeentelijke 
begraafplaats Oostergaarde te Harderwijk.
Bij Hotze was het zeker tot het einde toe: ‘Eens marinier altijd 
marinier’.

Oud-marinier Piet Lamers: 

‘Ik had die verschikkelijke tijd niet willen missen’

Hotze de Jager (101) met COM-eer bijgezet

Piet Lamers (l.) met Ton Rovers en Hennie Paul.

Hotze de Jager was een geliefd clublid. Inzet: de Erewacht naast het graf.



 18   19

Op 5 mei is het 73 jaar geleden dat in Wageningen de 
capitulatie-acte van Duitsland werd ondertekend.
Hierdoor kwam er voor ons land een einde aan de tweede 
wereldoorlog. De gemeente Wageningen organiseert wederom 
het jaarlijkse bevrijdingsdefilé in hun stad. 

Hier zijn wij, het Contact oud- en actief dienende mariniers 
voor uitgenodigd om deel te nemen met een detachement 
veteranen. 

De leden die hebben gediend in Nederlands Indië en in Nieuw 
Guinea, maar ook de jonge veteranen, onder andere zij die deel 
hebben genomen aan vredesmissies, worden uitgenodigd om 
zich aan te melden. 

De bedoeling is dat het COM aantreedt met één groot peloton. 
Als u mindervalide bent en/of kunt u niet meelopen in het 
detachement, vermeldt dit dan op het aanmeldingsformulier. 
U kunt dan eventueel meerijden in één van de historische 
militaire voertuigen. Als het nodig is dat er een begeleider met u 
mee rijdt moet u dat ook vermelden. 

Voor veteranen zijn er tribunekaarten beschikbaar, als u niet 
kunt mee rijden ook die moeten worden aangevraagd. Er zijn 
gereserveerde tribune plaatsen langs de route. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor een 
avondmaaltijd in de vorm van een ‘blauwe hap’, bestaat de 
mogelijkheid om zich hiervoor op te geven. Wilt u hiervoor in 
aanmerking komen dan moet u dat doorgeven. 

In 2017 waren de kosten voor deze maaltijd € 8,- p.p., voor 
2018 is dit nog niet bekend. Door ons kunnen geen vrij-
vervoerskaarten worden aangeboden. 

Zorg ervoor dat uw aanmelding met alle relevante gegevens 
uiterlijk binnen 14 dagen ná het uitkomen van Houwe Zo binnen 
is bij:

Dick van Noordenne
Het Slyk 2, 4133 EA Vianen
T : 0347341984   M: 0638191117
E : drukkerij@emailt.nl

Aangemelde deelnemers ontvangen tijdig bericht.

Bevrijdingsdefilé	Wageningen,	zaterdag	5	mei	2018

Oproep aan alle deelnemers in ‘blauw com-tenue’/Dungaree peloton

Reünies

Gehouden

Reünie Rotterdam 

De jaarlijkse reünie van het COM onderafdeling Rotterdam op 
30 november in de Van Ghentkazerne mag zonder overdrijven 
een groot succes genoemd worden. Zo’n 100 gasten en 
bijzondere genodigden hebben genoten.  Toen om 18:30 uur de 
gasten allen aanwezig waren, nam de voorzitter het woord en 
heette een ieder van harte welkom. Hij stond tevens stil bij de 
leden die ons in 2017 zijn ontvallen en nodigde de aanwezigen 
uit een minuut stilte in acht te nemen. 

De koks van Paresto hadden hun uiterste best gedaan, de nasi 
en bijgerechten smaakten geweldig en na een overheerlijk 
dessert werd het partytime! De Dordtse 2-mans formatie 
“Hollands Welvaren” vertolkte diverse gouwe ouwe meezingers 

en het duurde niet lang voordat de dansvloer vol stond.
Er was nog een officieel moment ingelast in het programma: de 
voorzitter van COM Zuid-Holland Jacques van den Berg speldde 
bij twee COM-leden de dasspeld op als beloning voor hun 
50-jarig lidmaatschap van de vereniging. 
Eén van de hoogtepunten op iedere COM-avond is de loterij. 
Dit keer hadden Gré Looten en Adriaan van Westenbrugge 
extra mooie prijzen in de aanbieding. Mede dankzij de diverse 
sponsoren stonden er niet minder dan 50 prijzen op de tafel 
zoals een volledig verzorgd weekend in een Bilderberghotel 
naar keuze. En uiteraard niet te vergeten de onvolprezen 
kussens! Na de loterij gooide de band nog wat extra kolen op 
het muzikale vuurtje. De dansvloer was constant gevuld met 
dansende paartjes, waarbij sommigen hun tenen uit de panty 
dansten... 

Toen uiteindelijk om 23.00 uur de tl-verlichting werd ontstoken 
en het bakje ‘oprotkoffie’ was genoten, ging een ieder weer zijns 
weegs. Het bestuur wil graag de volgende personen danken 
voor hun medewerking: Commandant Van Ghentkazerne 
LTKOLMARNS Jan ten Hove, de SMJRMARNALG Bas Kooi en zijn 
personeel voor de inrichting, koks en het bedienend personeel, 
Hollands Welvaren, Gré Looten en Adriaan van Westenbrugge 
voor de loterij en de sponsoren: Informatique Bilderberg 
hotels, de heer Erkelens (kussens) en de heer Jansen voor zijn 
genereuze gift. 

René de Jong, voorzitter COM o.a. Rotterdam 

Op vrijdag 15 december 2017 heeft onze afdeling de jaarlijkse 
reünie gehouden in de Frederikkazerne. Het was supergezellig 
met een fantastische Indische maaltijd, verzorgd door Paresto. 
Het ijsbuffet zag er prachtig uit en smaakte voortreffelijk.
Jacques en Inga Severs werden met een Haagse kakker, een 
Haagse likeur en een fraai boeket bloemen speciaal bedankt 
voor hun inzet voor COM Nederland.
Dick van der Lugt werd door Jacques van den Berg, voorzitter 
van COM Zuid Holland, geëerd met een blijk van waardering 
voor zijn jarenlange inzet voor COM Den Haag. Jacques haalde 

aan dat Dick zich bijna 20 jaar met veel 
enthousiasme als bestuurslid heeft 
ingezet voor de reünies in Bijhorst en De 
Wildhoef. Ook heeft hij de onderafdeling 
vertegenwoordigd in de Raad van 
Afgevaardigden. Bestuursvergaderingen 
werden vaak bij hem thuis gehouden, 
waarbij het bestuur goed door hem 
werd verzorgd. Dick was verrast en 
vereerd met deze onderscheiding.

Terugblik op reünie COM Onderafdeling Den Haag

Er werd flink gefeest in Rotterdam.

Op zaterdag 4 november 2017 is de jaarlijkse reünie gehouden 
in de Generaal-Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne 
te Oirschot. De totale opkomst was 160 personen die een 
geslaagde dag hebben gehad.  In afwijking van een lopend 
buffet werden we nu allemaal aan tafel bediend met de 
welbekende ‘blauwe hap’.
Nadat we in februari j.l. in het provinciehuis voor het eerst 
een grote groep (70) COM jubilarissen mochten eren, heeft 

het bestuur besloten om dit voortaan jaarlijks te doen tijdens 
de reünie. Tijdens deze reünie waren wederom een twintigtal 
personen uitgenodigd. 
 
Zes leden waren aan het overwinteren in warmere oorden en 
konden dus niet aanwezig zijn. De heer Lamers van 97 jaar werd 
op 21 november bezocht door een delegatie van het bestuur 
om hem de bijbehorende versierselen te overhandigen. 

Reünie 2017 Oirschot

Dick van der Lugt 
onderscheiden.
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De groep reünisten in Doorn.

Gepland

Lichting 65-3
Op 9 mei as houden de mariniers van lichting 65-3 weer haar 
jaarlijkse bijeenkomst.  
Dit keer gaan we op bezoek bij de Van Ghentkazerne in 

Rotterdam, met een rondleiding en uiteraard de blauwe hap. 
Ben je van 65-3 en heb je belangstelling neem dan contact op 
met Bart Muis:   g.muis3@chello.nl of 026-3648825. 

Woensdag 11 oktober 2017 kwamen bijna 100 
oud-mariniers MP samen in de VBHKAZ te 
Doorn voor de 9e reünie. Na het welkomstwoord 
door organisator van deze dag Jan Hartog met 
assistentie van zijn echtgenote Vera werd er 
een minuut stilte gehouden voor overleden van 
collega’s. 
1e officier De Bruijne  hield een goede lezing over 
het wel en wee van de VBHKAZ en de plannen in 
Vlissingen met de komende verhuizing. Rond de 
klok van 12.15 uur was het aantreden geblazen 
om in het cafetaria de lunch te gebruiken in de 
vorm van de blauwe hap welke op een grandioze 
wijze door de marinekoks was bereid. Chapeau!
Na de lunch werd er een lezing gehouden 
door majoor der mariniers b.d. Will Prins over 
zijn termen in de Oost en in de West en zijn 
belevenissen tijdens de schoonmaakactie op de Dam. Bij de 
aanwezigen zaten een aantal mariniers in de zaal die aan deze 
actie hebben deelgenomen.  Ook de acties bij Fak Fak in NNG 
waren voor een aantal herkenbaar. 
Daarna werd het tijd om de kantine op te zoeken voor het 
smeren van de kelen en contact te leggen met de aanwezige 
collega’s. Er was zelfs een oud-marinier overgekomen uit 
Mexico die nog een keer de VBHKAZ wilde bezoeken. 
Heel bijzonder is dat na 60 jaar aan het cafetaria en de kantine 

niets is gewijzigd. 
Het is nog steeds wachten in de rij in de gang voor het kombuis 
voor je hap, alleen gaat het nu op een bordje en in de eetzaal 
staan er tafels met stoelen en geen picknick tafels. 
Het spoelhok en de kiepelton is nog identiek en ook de zeuntjes 
lopen er nog rond. 
In de kantine werd 60 jaar geleden alleen maar bier gedronken 
nu is het ook wel bier maar 0%. We kunnen er weer met plezier 
op terug kijken.

JH

MP-mariniers

Deze reünie zal voor de 12e keer worden gehouden op 
woensdag 28 maart 2018 in de Van Ghentkazerne te Rotterdam. 

Ben je geïnteresseerd, meld je dan zo veel mogelijk per email 
aan op een van onderstaande mailadressen. Zijn je gegevens 

bij ons bekend, dan krijg je automatisch een inschrijfformulier 
toegezonden. 
Aan het programma wordt nog gewerkt. Wij hopen weer een 
paar interessante onderwerpen te kunnen brengen. We willen 
jullie graag bij deze reünie ontmoeten. 

Reünie 21-42-22 INCO (QPO 21-22)

Gerrit van den Akker 
‘s-Gravenzandseweg 241 
3151 TT Hoek van Holland
tel. 06-16534172 
akker166@zonnet.nl

Victor van Lijf
Rijswijkseweg 500 
2516 HS Den Haag
tel. 06-44394092
janvic20@hotmail.com

Joep Caminada 
Laan van Meerdervoort 973  
2564 AL Den Haag  
tel. 06-24796096 
joep.caminada@hetnet.nl 

Zaterdag 9 juni vindt de jaarlijkse Reünie Omgeven met 
Sport en Spel weer plaats. Dit jaar met nog meer een reünie 
gehalte en een aantal vernieuwende sporten en spellen. 
Deelnemen aan de sportdag? Geef u dan alvast op bij uw 
afdelingssecretaris. 

Zie e-mailadres verder in deze editie van de Houwe Zo onder 
het kopje com-info. Meer informatie over de reünie omgeven 
met sport en spel 2018 volgt in de volgende editie van de 
Houwe Zo. 

Rob Miltenburg, supervisor COM sportdagen

Reünie COM omgeven met sport en spel nieuwe stijl 2018

Van de afdelingen

Jaarlijkse herdenking Mariniersmonument Limburg
Op zaterdag 17 november zijn de omgekomen mariniers uit 
Limburg herdacht bij het Mariniersmonument Limburg. De 
ongeveer 120 gasten werden ontvangen in de Fanfarezaal St. 
Jan in Sittard. Na welkom te zijn geheten door burgemeester 
Sjraar Cox van Sittard-Geleen gingen de gasten naar de kerk 
waar werd voorgegaan door bisschop De Jong van Roermond. 
De dienst werd muzikaal omlijst door kinderen van basisschool 
Leijenbroek. 

De BRIGGENMARNS H. Zwaan hield tijdens de dienst een 
indrukwekkende toespraak. 

Na de dienst werden alle oudgedienden opgesteld om af te 
marcheren naar het Mariniersmonument.  Het detachement 
stond onder leiding van Kap. der Mariniers bd J. Koopmans.   

De tamboer gaf het signaal om de vlaggen half stok te hijsen. 
Bloemstukken werden gelegd door generaal Zwaan, voorzitter 
van het COM S. Severs en voorzitter van COM Limburg K. Helwig.  
De tamboer speelde het signaal Taptoe de eregroet werd 
gebracht en één minuut stilte in achtgenomen. Na het signaal 
Doorgaan kon de kransleging worden vervolgd. 

Tijdens de tweede kranslegging werden bloemstukken gelegd 
door diverse Limburgse  instanties. Nadat de tamboer het 
signaal Stil ten gehore had gebracht werden de vlaggen in top 
gehesen en door de fanfare Sint Jan Leijenbroek het Wilhelmus 
gespeeld. 

Het detachement marcheerde, 
voorafgegaan door stadsschutterij 
St Rosa, naar de Fanfarezaal waar het 
gezellig samenzijn kon beginnen. De 
blauwe hap was van uitzonderlijke 
kwaliteit. De laatste gast ging om 
20.00 uur voldaan huiswaarts. Het 
bestuur van COM Limburg dankt een 
ieder die hebben meegewerkt om 
deze herdenking te laten slagen.  
De Herdenking in 2018 is zaterdag 24 
november.

  
Afdeling Limburg

Dit gedicht van M.J. Koopmans werd tijdens de kerkdienst 
voorgedragen: 

Leven
Wij gingen met velen ver van hier
Zij waren bijna allemaal nog jong
Zij dachten dat hier niets mocht en kon
Zij waren ontevreden en achteloos

Toen waren wij daar, ineens ver van hier
Wat we zagen, wilde je eigenlijk niet zien,
   maar het zat al in je hoofd
Wat we hoorden, wilde je eigenlijk niet horen,
   maar het zat al in je hoofd
Wat we roken, wilde je eigenlijk niet ruiken,
   maar het zat al in je hoofd

Toch, zij die daar woonden, waren blij met ons
Zij waren dankbaar en verheugd

Toen wij weer gingen, waren wij blij en voldaan
en dachten: Het is bij ons zo slecht nog niet

Dat danken wij aan hen, die voor ons kwamen
ver van hier, bijna allemaal nog zo jong

En daarom zijn wij hier vandaag voor hen,
heel even maar,
die ons dat gelukkige leven gaven.

Sjaak Severs en Kees Helwig hebben de bloemen gelegd. (Foto Henk Helwig)
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Vacature
Op de Algemene ledenvergadering van 1 maart 2018 is 
penningmeester Jan Boone na een periode van 2 x 5 jaar 
niet meer herkiesbaar. Daarom is het bestuur van COM-NH 

op zoek naar een nieuw penningmeester. 
Zijn er COM-NH leden die iets voor de afdeling willen doen, 
neem dan contact op met F. Eckenhaussen,  020-4031400 
of 06-42355132.

 
Afdeling Noord Holland

 
Afdeling Overijssel 

Schietvereniging  
De schietvereniging COM Overijssel is aangesloten bij de KNSA. 
Door het wegvallen van leden zijn wij op zoek naar nieuwe 
leden. De mogelijkheden die wij bieden zijn: groot en klein 
kaliber pistool en revolver en klein en groot kaliber geweer 
o.a. FAL. Wij zijn een zogenaamde nomadenvereniging. We 
hebben geen eigen schietbanen of clubgebouw. Dus ook geen 
bardiensten en dat soort fratsen. Wij schieten 2 x in de maand 
pistool en revolver bij Somhorst te Haaksbergen en 1 x in 
de maand groot en klein kaliber geweer, pistool en revolver 
bij Jaspers in Winterswijk. Verder hebben wij een interne 
competitie voor verschillende disciplines. Voor inlichtingen kan 
gebeld worden met  Dinand Zijlstra 06-22416297 of  met
Mannes Tijhof 06-20755413.  

Ledenvergadering  
COM Overijssel komt op 16 maart in ledenvergadering bijeen 
in Hermantap, IJstraat  4, 7523 HK Enschede om 20.00 uur. 
Op de agenda staan onder meer de diverse jaarverslagen en 
verkiezing van bestuursleden en vertegenwoordiging in de raad 
van afgevaardigden.  
 
Winterexpositie 
Tijdens de openingsuren zijn altijd twee COM-leden aanwezig 

in het kleine Mariniersmuseum in de oudheidkamer in Holten. 
Daar is nu een mooi hoekje ingericht naar aanleiding van 
het thema ‘Winter’ waar aandacht besteed wordt aan de 
wintertraining in Noorwegen. 
Dit alles is te zien op vrijdagen en zaterdagen in Holten van 
13.30 tot 16.00 uur. Na maart elke dag open behalve de 
zondagen, zelfde openingstijden. Er is natuurlijk meer te zien. 
Een ieder is van harte welkom aan de Dorpsstraat 25-27, 
7451 BR in Holten. 

Expositie wintertraining.

Jaarlijkse reünie
De onderafdeling Arnhem houdt op 19 mei as haar jaarlijkse 
reünie.  
Ook ditmaal weer in De Kumpulan op Bronbeek. Inlichtingen 
en opgeven bij G. Muis:   g.muis3@chello.nl 

 Wandelevenement
Arnhem houdt op 12 mei as. een wandelevenement rondom 
Arnhem. De afstand is +/- 25 km. Belangstellenden kunnen 
zich opgeven bij Harry Appeldoorn of bij G. Muis via:
harry.joseappeldoorn@live.nl  of  g.muis3@chello.nl 

 
Afdeling Gelderland

Onderafdeling Arnhem

Het bestuur van COM Noord wenst een ieder een voorspoedig en 
vooral een gezond 2018 toe! 

We hebben ’17 voor ’18 ingeruild en laten een mooi 
verenigingsjaar achter ons met als hoogtepunt het samengaan 
van de noordelijke afdelingen tot COM Noord. Inmiddels zijn 
we een nieuw verenigingsjaar ingegaan met leuke geplande 
activiteiten, althans dat vinden wij als bestuur. Wij zien u 
dit jaar dan ook graag op onze activiteiten en wij houden u 
uiteraard op de hoogte via onze nieuwe COM website, Houwe Zo, 
facebookpagina, e-mail en onze nieuwbrief. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op zondag 14 januari 2018 nodigt het Bestuur van COM Noord 
u uit om in het Buurthuis in De Wilp gezamenlijk aan te stoten 
op het nieuwe jaar. Vanaf 13.00 tot 17.00 uur bent u van harte 
welkom en voor de inwendige mens zal in de vorm van een 
“blauwe hap” gezorgd worden. Wij rekenen op uw komst! 

  
Afdeling Groningen-Drenthe 

en Friesland (COM Noord)
Soosmiddagen 2018 
Ook in 2018 houden we iedere 3e maandag van de maand, 
behalve in de maanden juni, juli en augustus, een soosmiddag 
in de bunker van de Wapenbroeders aan de Rijksweg in Haren. 
Aanvang 14.00 uur en u bent allen van harte welkom! 

Wisseling van de wacht: Eildert Muntinga heeft dit jaar 
de organisatie en het gastheerschap van Kees Kerkeling 
overgenomen. Wij wensen Eildert veel succes en bedanken 
Kees voor al die jaren dat hij dit op zich heeft genomen. Voor 
meer informatie over onze soosmiddagen kunt u nu telefonisch 
contact opnemen met Eildert Muntinga: 06 – 203 988 21 

Coördinator Lief & Leed  
Wij zijn op zoek naar een nieuwe coördinator Lief & leed voor 
onze provincie Groningen. Je bent het eerste aanspreekpunt 
voor onze leden. Je gaat op ziekenbezoek, stuurt een kaartje, 
doet een belletje en mobiliseert vrijwilligers voor een COM 
Noord uitvaartceremonieel. Meld je aan: 
secretaris@comnoord.nl of bel direct 06 – 535 610 79 

Onderafdeling Den Haag
Algemene ledenvergadering
De algemene Ledenvergadering is op dinsdag 13 februari 
2018 in gebouw 147 van de Frederikkazerne, aanvang 20.00 
uur, zaal open om 19.30 uur.  
Inlichtingen bij Joep Caminada, tel. 06-24796096 of mail 
joep.caminada@hetnet.nl 
 

Onderafdeling Rotterdam
Kersverse mariniers
Na een loodzware eindoefening, extra zwaar door de soms 
barre weersomstandigheden, hebben drieënvijftig mariniers 

vrijdag 1 december op de  Van Ghentkazerne in Rotterdam  
hun felbegeerde baret ontvangen. Hiermee rondden zij hun 
opleiding af die zo’n half jaar geleden begon. 

De loodzware eindoefening eindigde met een traditionele 
mars van 25 kilometer en werden de kersverse mariniers op 
de kazerne onthaald door een grote schare collega’s, oud-
mariniers en vrienden en familieleden. 

Bij deze evenementenis altijd een delegatie van het COM 
aanwezig. Op de foto is te zien dat ongeacht het weer zij er 
altijd rotsvast bij staan.

Adriaan van Westenbrugge

 
Afdeling Zuid-Holland

Ondanks het slechte weer staat COM Rotterdam paraat .
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Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
O. Martens  Noordwijk
R. L. la Grouw  Purmerend
A. Groeneveld  Middelharnis
J. Clement  Weert
H. G. v.d. Vaart  Barendrecht
E. J. van Dijk  Soest
A. F. C. Duivenvoorden  Noordwijkerhout
A. J. Kortenhoeven  Den Burg
S. Beijer  Broek op Langedijk
Y. van Proosdij  Loosdrecht
N. Evgenikos  Amstelveen
G. Veeken  Hensbroek
H. Weg  Oudkarspel
S. D. van Loon  Alblasserdam
J. Koning  Hoek van Holland
P. van Schaik  Vlaardingen
L. van Berkel  Amersfoort
N. v d IJssel  Oudewater
Y. Boosten  Uden
S. da Silva  Dinteloord
I. Uijt de Haag  Breda 
T.T.P. Monsieurs  Loon op Zand
A.J. de Backer  Hoogerheide
P. Minnik  Geldrop
B. Padmos  Sleeuwijk

M. Meulenbelt  Beers
T. Kruithof  Veldhoven
B. Schoonbroodt  Hoensbroek 
M. v d Hoft  Brunssum
D. van Uitregt  Nederweert
R. Hamer  Hall
G. Louis  Ter Schuur
R. Haarhuis  Almelo  
L. Lentfert  Oldenzaal
M. Schoermans  Kampen  
W. Geerveld  Langeveen
J. de Vries  Zwolle
G. Ribberink  Hardenberg
B. Stevenhaagen  Groningen
H. van Goinga  Gorredijk
J. Meinen  Tersoal
N. Kralt  Rijnsburg
G.H. Dijkstra                            Waardenburg 

Buitengewone Leden
H. A. A. Arts  Heesch
M. E. Derogee  Voorschoten
M. H. M. Peperkamp  Woudenberg

Donateurs
D. Scharphof Wind  Hellendoorn
H Beers de Groot  Alkmaar

Feestavond
De afdeling hield op 25 november de jaarlijkse feestavond in het 
partycentrum ’de Weistaar’ te Maarsbergen. Een smaakvolle 
zaal was voor ons ingericht. In totaal zo’n 75 personen werden 
verwelkomd door het bestuur. 

In zijn welkomstwoord gaf de voorzitter een opsomming van 
activiteiten/herdenkingen die door de afdeling in 2017 waren 

georganiseerd. Maar ook de deelname van onze leden aan  door 
andere organisaties passeerde de revue. Toch een hele lijst. 
De avond werd muzikaal ondersteund door de band ‘Love 
Shack’. De feestgangers werden getrakteerd op een heerlijk en 
goed verzorgd chinees buffet en in de loop van de avond een 
ijsje als ‘toetje’. Ook dit keer ontbrak de loterij niet. De winnaar 
van de hoofdprijs ging dit jaar naar huis met een zeer luxe 
pannenset. Aan de hele leuke avond van gezellig samenzijn en 
herinneringen ophalen, dans en muziek kwam helaas weer een 
einde. De feestgangers gingen voldaan weer naar huis.

  
Afdeling Utrecht

Jaarvergadering 
Het bestuur van COM-afdeling Noord-Brabant nodigt de 
leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
op vrijdag 26 januari 2018 om 19 uur. Plaats:  Camping de 
Kienehoef, Zwembadweg 35-37, 5491TE St. Oedenrode. Naast 
de gebruikelijke jaarverslagen en ingekomen stukken wordt 
er gesproken over de voordelen om van onderafdelingen naar 
Regio te gaan. Inlevering agendapunten en overige stukken 
uiterlijk op 12 januari 2018 bij secretariaat: secretariaat@
comnoordbrabant.nl 

Medailles in Oss  
Door burgemeester Buijs-Glaudemans van Oss is een Orde 
en Vrede onderscheiding uitgereikt aan twee leden van het 

  
Afdeling Noord-Brabant

COM. De ceremonie was op 4 oktober 2017 in hun woonplaats. 
Het eremetaal was voor Fons van Ballegooij (95 jaar) en Piet 
van Loosbroek (90 jaar). Beiden hebben als marinier van de 
Mariniers Brigade gediend in Nederlands Indië van 1945-
1948.

Piet van Loosbroek en Fons van Ballegooij flankeren de 
burgemeester.

Op 9 november was de eerste IMC trip naar Schotland. Vanaf 
Glasgow is de groep met een busje naar Fort William vertrokken. 
De nog actief dienende Arjan von der Weide heeft ons veilig en met 
een adembenemend uitzicht bij Hotel Nevis Bank Inn afgezet. 
Zaterdag onder een stralende zon op verkenning geweest bij 
het Commando Memorial te Spean Bridge. Daarna samen met 
een groep oud commandó s Achnacarrry castle bezocht, waar 
twee in klederdracht geklede commandó s ons een rondleiding 
hebben gegeven met de nodige hilariteit. Uiteraard hebben wij 
een klein gedeelte van de historische route terug gelopen vanaf 
het kasteel richting Spean Bridge. 

Op zondag de indrukwekkende ceremonié s meegemaakt in 
Fort William en bij het Commando Memorial. Bij het monument 
kwam het verzoek van Karin (de moeder van de in Afghanistan 
overleden Kevin v.d. Rijdt) of wij een eregroet konden brengen 
aan Kevin. Uiteraard hebben wij als Marinier-Commando’s dit 

met discipline en respect uitgevoerd, voor haar was dit dan ook 
een erg emotionele ervaring. In tranen bedankte zij ons met een 
kus en een oorlam whisky. Op maandagmorgen nog een korte 
wandeling gemaakt en via een staaldraad overspanning naar een 
prachtige waterval gelopen. Daar ontstond terplekke het idee 
dat drie van de mannen het nodig vonden om een (naakte) duik 
in het ijskoude water te maken. ‘s Middags naar Oban gereden 
voor een kort bezoek aan dit 
pittoreske vissersplaatsje. 

Dinsdagmorgen de 14e 
november heeft onze 
chauffeur Arjan ons weer 
op tijd afgeleverd op het 
vliegveld. Jammer dat het 
stralende dagen waren, we 
hoopten eigenlijk op regen, 
sneeuw, mist en koude 
wind. Misschien volgend jaar 
meer geluk, want we willen 
hier toch wel een jaarlijks 
gebeuren van maken. 

Ton Prins  

  

Identiteitsgroep Marinier Commando

Met Karin, moeder van Kevin vd 
Rijdt, bij Commando Memorial 
Spean Bridge 

COM afdeling Curaçao hield in bijzijn van brigadegeneraal 
der mariniers De Vin en de commandanten van de 
marinebasis Parera en Suffisant haar traditionele rijsttafel op 
Daaibooibaai. Kees van Dongen had alles uit de kast gehaald 
om de aanwezigen een voortreffelijke hap voor te zetten. 
Ter gelegenheid van het 50-jarig COM-lidmaatschap van 
Chris B. Willemse (1932) vond er op de korpsverjaardag een 
informele Alle Hens plaats op de marinierskazerne Suffisant. 
Tijdens de bijeenkomst werd door voorzitter Lex Gonzales 
stilgestaan bij de indrukwekkende levensloop van Chris 

Willemse. Door COM 
bestuurslid Krediet 
kreeg de jubilaris een 
passend aandenken 
overhandigd. Ook 
b r i g a d e g e n e r a a l 
Peter-Jan de Vin 
en Commandant 
Suffisant  Majoor 
der Mariniers C. v. 
Dinteren waren met 
hun partner bij de speciale ceremonie aanwezig. Het was 
een grote verrassing voor Willemse, die, zoals altijd, werd 
bijgestaan door zijn vrouw Hetty. Voor de gelegenheid waren 
ook hun zoon, Mike en dochter Corine en hun partners bij het 
COM feestje aanwezig.

  
Afdeling Curaçao

De afdeling Nieuw-Zeeland gaat door. Dat is besloten tijdens 
de algemene vergadering op 9 december. Aangezien het 
aantal afdelingsleden slinkt door overlijden, stelde voorzitter 
Anton Vos de vraag of de afdeling nog levensvatbaar is. Joop 
Albers stond op en stelde voor om door te gaan. Hij vroeg de 

aanwezigen die het met hem eens waren de hand op te steken. 
Een meerderheid was voor voortzetting van de afdeling. Jan 
Krimp stelde zich beschikbaar als secretaris-penningmeester 
en Anton Vos blijft voorzitter. Na de vergadering begon het 
reüniegedeelte van de dag. Gast was overste Elmar Hermans, 
assistent van de militair attaché van de ambassade. Zij vertelde 
over haar werkzaamheden en zei groot belang te hechten aan 
de contacten met veteranen. Daarna kwamen ambassadeur Rob 
Zaagman en zijn echtgenote het gezelschap versterken. Er volgde 
een geanimeerde lunch waarbij een toost werd uitgebracht op 
koning Willem-Alexander en het 352-jarig bestaan van het Korps. 

  
Afdeling Nieuw-Zeeland

Generaal De Vin, jubilaris Chris Willemse 
en zijn echtgenote, met Cees den Otter 
een maat van Willemse.
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Cd van Marinierskapel
Kerstmis is weer voorbij, maar de nieuwe kerst-cd ‘The X-mas 
Letter’ van de Marinierskapel is nog steeds te bestellen via de site 
www.stichtingvriendenmarinierskapel.nl  (tabblad CD Verkoop) 

De cd is tot stand gekomen op initiatief van oud-marinier, 
veteraan en inmiddels wereldberoemd operazanger Bastiaan 
Everink en dirigent Peter Kleine Schaar.

Boek met herinneringen

‘Tussen aankomst en vertrek De diensttijd bij het Korps Mariniers 
(1958-1960)’ is de titel van een boek dat Harry Schanssema 
schreef over zijn tijd in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. 
Op 1 juli 1958 wordt een jonge kerel via de dienstplicht 
ingedeeld bij het Korps Mariniers. Vanaf dat moment maakt hij 
als zeemiliciën deel uit van deze samenleving. Hij schrijft met 
zijn aanwezigheid, marinenummer en zijn daden mee aan de 
geschiedenis van dit unieke Korps. Maar ook het Korps geeft hem 
een onvergetelijke en avontuurlijke ervaring. Iets om nooit meer 
te vergeten. Wat heeft het motto ‘Zo wijd de wereld strekt’ – Qua 
Patet Orbis – voor invloed op hem? Wat hield deze dienstplicht, 
dit avontuur in, dat hij erover wil vertellen? Was het alleen varen, 
vliegen en kamperen, of was er meer? 
 
COM Noord-lid Harry Schanssema heeft zijn herinneringen aan 
zijn tijd in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea opgetekend in 
dit boek. Het boek verschijnt begin 2018 en bevat een voorwoord 
door een van onze voormalige Korpscommandanten. 

Meer weten? 
Bel: 06-27555 770 of stuur een e-mail naar: info@synpro.nu 

Voor leden van 
het COM geldt een 
vroegboekkorting bij 
inschrijving vóór 15 
januari 2018. 

Het boek kost 
dan € 22,95 excl. 
verzending, daarna 
geldt de reguliere 
verkoopprijs 
van € 27,95 excl. 
verzending. 

Diversen

Wie kent marinier Groenhof?

Ik ben Ingeborg Groenhof en op zoek naar foto’s van mijn vader 
C.J. Groenhof. Hij is bij het Korps mariniers geweest ongeveer 
van 1961 tot 1964. Daarna is hij naar de Douaneschool gegaan. 

Zijn er nog maten die mijn vader gekend hebben uit deze tijd?  
Wanneer ik meer namen heb, kan Sjak Draak van het 
Mariniersmuseum gerichter zoeken in de fotocollectie. 
Mijn vader woonde in Assen  en zijn geboortedatum is: 
30-9-1944. Reacties svp mailen naar: i.groenhof90@gmail.com

C.J. Groenhof begin jaren zestig.

Veteranendienst

Op 24 februari 2018 wordt in de Bonaventurakerk te Woerden 
een speciaal samengestelde oecumenische Veteranendienst 
gehouden. 

De Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers spelen en 
er worden drie verhalen verteld over hoe het een militair 
vergaat na zijn missie, weer terug in de samenleving. De avond 

wordt besliten met de Steelband van de Marinierskapel. De 
Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, 3441 BW te Woerden opent om 
18.30 uur haar deuren. 

Veteranen kunnen een plaats reserveren d.m.v een mail naar 
imkoopmans@gmail.com o.v.v. uw voor- en achternaam, 
adres, tel.nr., met of zonder partner en uw missies. U wordt 
wel verzocht om in oud militair tenue of in tenue de ville te 
verschijnen en uw decoraties te dragen.

Bridgekampioenschap Defensie
Bridgeliefhebbers kunnen zich opgeven voor het Open 
Bridgekampioenschap Defensie.

Dat wordt 7 april 2018 gehouden. Er wordt gekaart van 10 tot 18 
uur. Er is een verzorgde lunch en er zijn aantrekkelijke prijzen te 
winnen. Meer info bij kolonel b.d. M. Felix, telefoon 06-30724160.

Het lijkt nog zover weg maar de voorbereidingen voor de  
102e Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer in volle gang. Het is nu 
noodzakelijk de belangstellingsvraag te plaatsen om zo begin 
maart op tijd de detachementsopgave te kunnen indienen 
bij de 4-Daagse organisatie. De landelijke-en internationale 
belangstelling voor dit in de wereld unieke wandelevenement 
is enorm.  

Vorig jaar namen de Oud Mariniers voor de 6e keer met een 
30 km peloton- en voor de 33e keer met een 40 km peloton 
deel aan dit bijzonder sfeervolle sportieve evenement. De 
mannen die deelnamen aan deze wandeltocht in COM- 
detachementsverband zijn na afloop dan ook bijzonder 
enthousiast en terecht trots op hun geleverde prestatie. Vaak 
weer een persoonlijke overwinning en hebben zoiets van “ dat 
had ik veel eerder moeten doen”. Elke dag van start tot finish 
aangemoedigd te worden door duizenden toeschouwers, 

met als hoogtepunt de bijzonder indrukwekkende intocht 
op de “Via Gladiola” waar we als Oud Mariniers ons sportieve 
visitekaartje afgeven en elk jaar weer bewondering oogsten 
met ons optreden. 

Bent u een sportief ga een keer de uitdaging aan. Wacht niet, 
doen!! Meld u aan en neem de eerste stap.
Datums: De Nijmeegse Vierdaagse zal worden gehouden van 
dinsdag 17 juli 2018 t/m vrijdag 20 juli 2018.
Dagafstanden:  - 30 km leeftijdscategorie vanaf 60 jaar
                                 - 40 km leeftijdscategorie 50 t/m 59 jaar 
Mocht het zo zijn dat u de dagafstand van 40 km toch net 
even iets teveel vind, twijfel dan niet, maar meld u zich dan 
aan voor de dagafstand van 30 km. Vanzelfsprekend blijft de 
mogelijkheid bestaan voor de lopers boven de 60 jaar om deel 
te nemen aan de dagafstand van 40 km.

Specifieke informatie: informatie betreffende tenue, 
training, inschrijfkosten, tijdstippen, verzorging en 
logeermogelijkheden e.d., wordt medio maart verstrekt 
nadat uw aanmelding door mij is ontvangen en de 
detachementgrootte bekend is.
Uw reactie schriftelijk en uiterlijk vóór vrijdag 9 maart 
2018 naar; 
C.Mudde
Evertsenlaan 13, 3941 VL Doorn
E-mail:  cmudde@kabelfoon.nl.
U ontvangt dan een aanmeldingsformulier. 

Kortom, meld u aan voor “The Walk of the World” en 
beleef onvergetelijke wandeldagen.

Oproep COM-detachementdeelname 102e Nijmeegse Vierdaagse 2018

Omslag van het boek.
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Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden 
van:

Cornelis Mattheus (Cor/Kees) Frenay, oud-marinier, op 23 juni 
2017 te Arnhem, op 88-jarige leeftijd.

J. F. (Jan)  van der Star, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede op 28 juli 2017 te Waluku Nieuw-
Zeeland, op 89-jarige leeftijd.

T. Th. Dalmaijer, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 20 augustus 2017 te Werkendam, 
op 83-jarige leeftijd.

Ger Bakker, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor 
Orde en Vrede, op 23 september 2017 te Capelle aan de IJssel, op 
93-jarige leeftijd.

Jacobus Berkhof, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 90-jarige leeftijd.

Pieter Willem ten Brink, oud-marinier, onderscheiden als Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau, op 22 oktober 2017 te Amsterdam, 
op 84-jarige leeftijd.

Johan Braakhekke, oud-marinier, op 5 november 2017 te Wijhe, 
op 74-jarige leeftijd.

Jan Metsemakers, oud-marinier, op 6 november 2017 te 
Eindhoven, op 72-jarige leeftijd.

W. G. Kemperman, oud-marinier, op 14 november 2017 te 
Zoetermeer, op 76-jarige leeftijd.

Johannes Hoofs, oud-marinier, op 14 november 2017 te Steins, 
op 89-jarige leeftijd.

Lambertus (Bert) Teller, oud-marinier op 15 november 2017 te 
Eindhoven, op 82-jarige leeftijd.

Adri van de Rijt, Adjudant der Mariniers verbindingen b.d. 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis en  de 
Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties (Sinaï) 
op 15 november 2017 Te Arbroth Schotland, op 75-jarige leeftijd.

Hotze de Jager, oud-marinier, onderscheiden als Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, en o.a. het Verzetsherdenkingskruis, het 
Mobilisatie-Oorlogskruis en het Draaginsigne gewonden en hij 
was Lid van Verdienste van onze vereniging,  op 17 november 
2017 te Doorn, op 101-jarige leeftijd.

W. Willems, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor 
Orde en Vrede, op 20 november 2017 te Maastricht, op 90-jarige 
leeftijd.

Henk Akkerman, oud-marinier, op 20 november 2017 te Almere, 
op 82-jarige leeftijd.

R. Luijken, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor 
Orde en Vrede, op 20 november 2017 te Haarlem, op 89-jarige 
leeftijd.

K. de Jonge, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 23 november 2017 te Oude Pekela, 
op 83-jarige leeftijd.

Huib Krooneman, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 28 november 2017 te Nijkerk, op 
75-jarige leeftijd.

Wim Houben, oud-marinier, onderscheiden als Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, op 30 november 2017 te Geldrop, op 74-jarige 
leeftijd.

Luitjen de Wit, oud-marinier, op 20 november 2017 te Ede, op 
80-jarige leeftijd.

A.J N. (Adriaan) van Asten, oud-marinier, onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 2 dec 2017 verongelukt 
bij Neeltje Jans, op 79-jarige leeftijd.

C. A. Dobbelaar, oud-marinier onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 5 december 2017 te Wissenkerke, 
op 79-jarige leeftijd.

L. J. T. M (Berry) Vermeulen, oud-marinier, onderscheiden met 
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 5 december 2017 te Wijk bij 
Duurstede, op 90-jarige leeftijd.

Jochum van de Laan, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 6 december 2017 te Winschoten, 
op 91-jarige leeftijd.

Mogen zij rusten in vrede.

  29

- Advertentie - 

Stuur deze kaart (of de verlangde 

informatie per brief) vandaag 

nog op naar: 

Ledenadministratie 

Vereniging Contact Oud- en 

actief dienende Mariniers

Ik verzoek ingeschreven te worden bij de vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers

  als gewoon lid

  als buitengewoon lid

  als donateur

• Gewone leden  zijn uitsluitend zij die deel hebben uitgemaakt van, of als marinier nog actief dienen bij het Korps Mariniers.
• Buitengewone leden  zijn zij die dienen of gediend hebben bij eenheden van het Korps Mariniers, maar niet als marinier.
• Het donateurschap staat open voor eenieder  die zich aangetrokken voelt tot onze vereniging.

De jaarlijkse bijdrage van tenminste € 24,00  die ik direct na ontvangst van de contributienota 
zal overmaken, geeft mij recht op vijfmaal per jaar de toezending van Houwe Zo. 

Naam  :  

Adres  :

Postcode :   Woonplaats :

Telefoon : 

Email  :

Geboortedatum :

Datum in dienst :   Datum uit dienst :

Handtekening :   Datum  : - 20

Contact Oud - en actief dienende Mariniers

Aanmeldkaart

Ledenadministratie vereniging Contact Oud-Mariniers - p/a dhr. G. Goudkade - Antwoordnummer 7045 - 3430 VM Nieuwegein 
(postzegel niet nodig). Of per e-mail aan: ledenadmincom@planet.nl. 
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Vereniging Contact Oud- en actief 
dienende Mariniers 
Beschermheer de commandant Korps
Mariniers, brigadegeneraal Jeff Mac 
Mootry. De vereniging is Koninklijk 
goedgekeurd bij KB nr. 43 op 9 december 
1950. Ingeschreven in het Handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nr. 40342652
Ledenbestand
Het ledenbestand telde op 15 december 
2017  6712 leden en donateurs
Dagelijks Bestuur 
Voorzitter J.J. Severs 
Vicevoorzitter P.L.A. Kruithof
Secretaris C.J.W. (Kees) Wit, Willem 
Dreessingel 47, 4871 GW  Etten-Leur, 
M: 06-5317 7453, E: keeswit@veteranen.nl
Penningmeester  Vacature 
Commissaris PR & Werving 
E. van de Griend, Watermolen 5, 
3352 TB Papendrecht, M: 06-51145461, 
E: egriend@gmail.com
Commissaris Algemeen 
P.D. Bosschart AA, Generaal van 
Heutszlaan 36, 7316 CJ Apeldoorn, 
T: 055-521 8687, E: pd.bosschart@chello.nl
Commissaris Buitenland & IV 
P.H. Lammens, T: 0168-476 380, 
E: blitcomnl@gmail.com
Vertegenwoordiger Commandant Korps 
Mariniers Mevrouw Deborah Meelis, 
E: daa.meelis@mindef.nl
Vertegenwoordiger Korps Mariniers 
AOOMARNALG T.R. Jacobs, 
E: TR.Jacobs@mindef.nl
Coördinator COM/CZSK 
H.F.M. (Dirk) van Schalkwijk, Van
Leeuwenhoekstraat 29, 1782 HL Den 
Helder, T: 0223-622 863; M: 06-4041 1533,
E: hfmvanschalkwijk@gmail.com
Coördinator RVA/Landelijk Bestuur COM
J. Hendrikse, Tuindorpstraat 10, 
7551 AT Hengelo, M: 06-1304 0155,
E: janenriahendrikse@home.nl
Coördinator Ceremonieel 
Mark J. Vereijken, Weth. C.E.Th. 
Vernooijstraat 10, 3945 BZ Cothen, 
T: 0343-573 920, 
M: 06-2064 1776; E: m.j.vereijken@vpmail.nl
Coördinator Nuldelijnsondersteuning
A. van de Broek, Han Hoekstrahof199, 
1628 WX Hoorn, T: 0229-504 866, 
E: broekvda@veteranen.nl
Ledenadministratie 
G. Goudkade, postbus 7119, 3430 JC 
Nieuwegein, T: 030-605 1718, 
b.g.g. M: 06-5494 1076, 
E: ledenadmincom@planet.nl 
Betalingen
Jaarcontributie in 2018 € 24,00 
op ING-rekening IBAN;
NL36INGB0000454981; BIC INGBNL2A, 
t.a.v. Penningmeester COM, Nieuwegein
Overige: ABN-AMRO-rekening IBAN;
NL44ABNA0595771246; BIC ABNANL2A
Correspondentie 
1. Opgave van nieuwe leden, adres-

wijzigingen en inlichtingen omtrent 
contributiebetalingen te richten aan de 

 ledenadministrateur 
2. Zaken de vereniging betreffende, richten 

aan de secretaris van het Dagelijks 
bestuur. 

 Adres zie hiervoor
3. Kopij: oproepen, ingezonden stukken 

en afdelingsnieuws richten aan de 
redactiesecretaris via 

 E: houwezo1665@gmail.com  
4. COM op Internet: 
 www.contactoudmariniers.com 
Stichting Sociaal Fonds/COM
Secretaris André W. Meijer, Struikheide 8, 
7841 GE Sleen, M: 06-5356 1079, 
E: andre@wemmenhove.net
Stichting Vrienden van het COM 
Voorzitter E. van de Griend, Watermolen 
5, 3352 TB Papendrecht,
M: 06-51145461, 
E: griendevande@gmail.com
Secretaris P.H. Lammens, 
E: blitcomnl@gmail.com
Penningmeester  Vacature
Verkoop Marine- en Marinierssouvenirs 
en accessoires: 
B. Bontenbal, dinsdag- en 
donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 
Van Ghentkazerne, T: 010-453 9266
Afdelingssecretaris
Groningen/Drenthe/ Friesland 
(COM-Noord) Secretaris Marko 
Schanssema, Zandhamel 2, 9403 XN, 
Assen, T: 0592-269 378 / 06-27234111, 
E: secretaris@comnoord.nl
Overijssel H. Schepers, R. Stolzstraat 23, 
7558 CJ Hengelo, T: 074-278 1522, 
E: harry.schepers@outlook.com 
Gelderland W. Veenendaal, Gatherweg 13, 
8171 LB Vaassen, M: 06-2940 9446, 
E: wa.veenendaal2@gmail.com
Utrecht Gerhard Bosma, Rijsenburgselaan 
49, 3972 EH Driebergen, M: 06-52554379,
E: comutrecht@gmail.com
Noord-Holland a.i. F.W. Eckenhaussen, 
Oosteinde 6, 1151 BV Broek in Waterland, 
T: 020-403 1400, 
E: f.eckenhaussen@planet.nl
Zuid-Holland J. van den Berg (wnd), 
Cortenaerstraat 4, 3143 KB Maassluis, 
T: 010-591 8654, E: bergjong@caiway.nl 
Zeeland Xander Broekhart, Nieuwstraat 
61, 4501 BC Oostburg, 
T: 0117-451 195 M: 06-1059 6022,
E: mrx@zeelandnet.nl
Noord-Brabant Hennie Paul, De Hennepe 
276, 4003 AL Tiel; M: 06-2343 8568,
E: secretariaat@comnoordbrabant.nl 
Limburg M.A.M. Verheijen (Maarten), 
Odamolenstraat 5, 6002 BR Weert, 
T: 0495-573 439, M: 06-4020 0368
E: Secretaris.com.limburg@gmail.com 
Identiteitsgroep Marinier Commando
Mark J. Vereijken (secretaris en 
vicevoorzitter). Weth. C.E.Th. 
Vernooijstraat 10, 3945 BZ Cothen 
T: 0343-573 920  M: 06-20641776 
E: mariniercommando@gmail.com
Curaçao Cees den Otter, Villapark The 
Pearl KV8, Sta Catharina, Willemstad, 
Curaçao; T: 005999-7671306, 

E: cees@denotter.info
Australië Liaison-officer V. Scheenhouwer, 
4 Salwood Court, Pinbarren 4568 
Queensland Australië
E: dutchkiwi@skymesh.com.au
Canada B. Hendriks; 
E: bphendriks@bell.net
New Zealand contactadres Jan Krimp, 
55 Tilley Road, Paekakariki, 
E: jandhkrimp@gmail.com
Secretarissen Schietverenigingen COM
Friesland J.P. Brandt, Oude Postweg 4, 
8461 LL Rottum, T: 0513-626 114, 
E: joop.brandt@hetnet.nl
Groningen/Drenthe J. Poland, 
Oosterstraat 24, 7822 HE Emmen, 
M: 06-1320 4923, E: svcomgrdr@gmail.com 
Overijssel M. Tijhof, Lage Esweg 55, 
7441 AW Nijverdal, T: 0548-615 187, 
E: mannestijhof@hotmail.com  
Zeeland Gerrit Toerse, 
Ritthemsestraat 131, 4389 TE Ritthem, 
T: 0118-465 552, M: 06-4015 6547, 
E: secrcomsvzld@gmail.com
Oss F. van Brussel. Contact via P. van 
der Avort, Zilverzand 31, 5689 AD Oirschot, 
M: 06-2907 9596; 
E: secr.com.oss@gmail.com

Bovenstaande schietverenigingen zijn 
aangesloten bij de KNSA en verenigd 
in het Landelijk Overleg Orgaan COM-
schietverenigingen. (LOOCOM s.v.) 

Voorzitter LOOCOM Peter van Meurs
Secretaris Frans Schoots 
E: fransschoots@kpnplanet.nl 
Mariniersmuseum
Wijnhaven 7-9, 3011 WH Rotterdam,
T: 010-412 9600, 
E: mariniersmuseum@gmail.com 
Openingstijden: 
di. t/m za. van 10.00-17.00 uur, 
op zon- en feestdagen 11.00-17.00 uur
Gesloten op 1 januari, 30 april en
25 december.
Gratis toegang veteranenpashouders
Veteraneninstituut
Postbus 125, 3940 AC Doorn
T: 088-334 0050
E: info@veteraneninstituut.nl
Nummer Veteranenloket: 
088-334 0000 (24/7)
Veteranenplatform
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn, T: 0343 474 141
E: info@veteranenplatform.nl
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25 januari bijpraatavond in de Gouden Bal van VKHKaz te 
Doorn, aanvang 19.00 uur. Alle afdelingen welkom. Let op! 
Aanmelding is verplicht (in opdracht van kazcdt) via: 
erna@kabeltelefoon.nl Staat u niet op de lijst, dan 
kan de wacht u weigeren (in verband met verhoogde 
dreigingsniveau). Opgave tot 23 januari.
17 maart Marinierskapel in Nacht Militaire Muziek 
Soesterberg
4 mei Landelijke dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsdefilé Wageningen
9 juni Reünie sport- en speldag Doorn

 Reguliere bijeenkomsten
Afdeling COM Noord (Groningen/Drenthe/Friesland)
Iedere derde maandag van de maand soosmiddag in de 
bunker van de Wapenbroeders. Ingang Be-Quickstadion aan 
de Rijksweg in Haren. Aanvang 14.00 uur. Contactpersoon 
Eildert Muntinga: 06-20398821.
Afdeling Overijssel
Op elke 3e woensdag van de maand houden wij 
oploopavonden, aanvang 20.00 u, locatie: Hermantap, Ystraat 
7523 HK Enschede, T: 053-455 5037. 
Onderafdeling Arnhem & omstreken
Iedere tweede maandag van de maand vaste contactavond
in de kantine van SC SML, Bakenbergseweg 256 in Arnhem.
Aanvang 19.30 uur. Info: Secretaris /ledenadministratie Bart 
Muis, Heeckerenstraat 64, 6882 DD Velp, T: 026-3648835, 
E: g.muis3@chello.nl
Afdeling Utrecht
Bijpraatavonden 2018 in de Gouden Bal van VBHKaz te Doorn: 
op 25 januari, 22 maart (inclusief ALV 2018 in de filmzaal), 21 
juni, 20 september en 22 november. Aanvang 19.00 uur. Ook 
andere afdelingen zijn van harte welkom. 
Let op! Aanmelding is verplicht, in opdracht van kazcdt.
Aanmelden via: erna@kabeltelefoon.nl 
Staat u niet op de lijst, dan kan de wacht u weigeren (in 
verband met verhoogde dreigingsniveau). Opgave tot uiterlijk 
dinsdag voor elke bijpraatavond.
Afdeling Noord-Holland-onderafdeling Amsterdam
Soosavonden op iedere tweede donderdag van de maand 
(m.u.v. de maanden juli en augustus) in gebouw ECA van de 
Marinekazerne Amsterdam. Alle avonden beginnen om 19.30 uur. 
Afdeling Noord-Holland-onderafdeling Almere
Soosbijeenkomst iedere laatste woensdag van de maand, 
m.u.v.de maanden juli en augustus. 
In gebouw ‘De Concertmeester van de Toonladder’, 
Kathleen Ferrierstraat 51, 1311 KH Almere. 
Aanvang 13.30 uur. Einde 15.30 uur. 
Te bereiken met lijn 7 van Connexxion, uitstappen 
bushalte Wim Kan plein. 
Voor informatie: Gerard Stoute, 
T: 036-533 2437 ma t/m vrij van 19.30 tot 20.30 uur. 
Afdeling Zuid-Holland-onderafdeling Drechtsteden
Iedere tweede dinsdag van de maand “mariniersavond”, in
Paviljoen “De Punt”, Badweg 10 te Dordrecht. Aanvang 19:00.
Inlichtingen via E: comdrechtsteden@gmail.com
Onderafdeling Rotterdam
Sociëteits- en overige avonden op iedere derde dinsdag van 
de maand in de van Ghentzaal in de VGKAZ aan het Toepad 
120 te Rotterdam. De soosavonden beginnen om 20.00 uur. 
Inlichtingen over activiteiten via commissaris activiteiten 
Adriaan van Westenbrugge, M: 06-4880 6642 
E: activiteiten@comrdam.nl W: www.com-rdam.nl
Opgave vooraf i.v.m. toegangsregeling. Parkeren op 
parkeerplaats van hockeyvereniging Leonidas.

Onderafdeling Den Haag
Iedere tweede dinsdag van de maand vaste soosavond 
in de Citadel van de Frederikkazerne, Van Alkemadelaan 
786, 2597 BC Den Haag. Legitimatie bij de poort verplicht. Inl. 
Joep Caminada: M: 06-24796096, E: joep.caminada@hetnet.nl 
Indien de deur van de Citadel gesloten is, dan contact 
opnemen met bovenstaand nummer.
Afdeling Zeeland
In november op de laatste woensdag van de maand oploop 
gezamenlijk met AVOM Zeeland in de Stationsrestauratie 
Vlissingen. Aanvang 11 uur, buffet nasi-maaltijd vanaf 
12.30, deelname donderdag voorafgaand opgeven bij Wim 
Weststrate, E: wewest@zeelandnet.nl; T: 0118-681 319. 
Kosten maaltijd € 5,00, af te rekenen bij binnenkomst. 
Drankjes betalen aan de bar, bier en fris ad € 2,00. 
De eerste oploop in 2018 valt op woensdag 28 februari. 
Die daarna elke laatste woensdag van de maand, 
m.u.v. juli, augustus en december. 
Opgeven bij Wim Slootmaker (secretaris AVOM) via 
T: 0113-372 055 of E: mslootmak@zeelandnet.nl 
uiterlijk vrijdag 12 uur in de voorafgaande week.
Onderafdeling Eindhoven
Veteranen inloophuis "De Treffer", Smitsstraat 17 in het 
centrum van Eindhoven is elke week open op: maandag 
van 14.00 tot 18.00 u, woensdag van 14.00 tot 18.00 u, 
donderdag van 14.00 tot 21.00 u en zaterdag van 12.30 tot 
17.00 u. De koffie is gratis. Verdere info Perry Foxen, secretaris 
onderafdeling Eindhoven, E: p.foxen61@outlook.com

Belangrijke websites
www.defensie.nl
www.marine.nl/marinierskapel
www.mariniersmuseumrotterdam.nl
www.contactoudmariniers.com
www.wjb.nu
www.rotterdamendemariniers.nl
www.korpsmariniersforum.nl
www.dutchmarinesbrotherhood.nl 
www.stichtingdutchmarines.nl 
www.avom.nl
www.dmrc.nl
www.ex-act.nl
www.keepthemlanding.nl
www.detorren.nl
www.veteranencuracao.net
www.mariniersnieuwguinea61-62.nl

Optredens 
Marinierskapel zie de website:
www.marine.nl/marinierskapel

Agenda

Het geslaagde Saamhorigheidsdiner werd eind november in IJmuiden 
gehouden. Hier de vrijwilligers van de bediening.

Foto achterzijde: 
Foto van Jan Buijse.
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