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Kopij Houwe Zo hoe en wanneer
Kopij zenden aan e-mail: houwezo1665@gmail.com
• Dit adres alleen gebruiken voor het toesturen van kopij a.u.b.
• Overlijdensberichten en beëindiging COM-lidmaatschap
graag berichten aan G. Goudkade, adres zie boven.
• Inleveren kopij volgende editie uiterlijk 11 mei
• Foto’s in zo hoog mogelijke resolutie
• Voorzien van bijschrift
• Kopij ontvangen na de deadline wordt bij die van de
volgende editie gevoegd
• Volgende inleverdata: 27 juli, 12 oktober en 7 december

Foto’s voorzijde: Nieuw-Guinea, Cambodja, Irak en Afghanistan,
naar aanleiding van de nieuwe serie die start rond missies na de
jaren zestig.

Nieuwe voorzitter COM Nederland

Conform het gestelde in artikel 11 van de Statuten van de
Vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM)
is de zittingsperiode voor gewone leden van het Algemeen
Bestuur (AB) vijf jaar en kunnen zij daarna nog één keer voor
een tweede periode van vijf jaar herkozen worden. Zoals u
allen misschien al wel weet (en zo niet dan bij deze), eindigt
derhalve mijn bestuursperiode als voorzitter van onze vereniging
COM na 2 periodes van vijf jaar statutair op 31 mei 2018, na
eerdergenoemde vergadering van de Raad van Afgevaardigden.
In deze vergadering zullen de afgevaardigden dus uw nieuwe
voorzitter moeten gaan kiezen.
Daarbij gaat het COM-leven natuurlijk ook gewoon door. Het
jaarprogramma zoals we dat allemaal kennen, gaat gewoon door
en trekt zich hier verder niets van aan. Dus …

‘COM Reünie omgeven door sport en
spel’ zaterdag 9 juni 2018

Dus zijn de voorbereidingen voor de 29ste “CM Reünie omgeven
door sport en spel” in volle gang. Na de evaluatie van de editie
van vorig jaar bestond er bij het Dagelijks Bestuur behoefte
aan enige vorm van vernieuwing. Binnen de sportcommissie
is hierover daarom -op verzoek van het Dagelijks Bestuuruitvoerig gesproken en is men gekomen tot een vernieuwde
opzet van deze dag. Mijns inziens is het de commissie gelukt om
een goed, uitgebalanceerd programma neer te zetten voor een
“Reünie omgeven door sport en spel nieuwe stijl” met iets meer
nadruk op het reüniegehalte van deze dag. Verder in dit blad
wordt meer in details uitleg gegeven over de 29ste editie van de
“Reünie omgeven door sport en spel”, nieuwe stijl. Overigens
zal ik, evenals voorgaande jaren, wederom ook onze bevriende
verenigingen en de actief dienende mariniers uitnodigen om
mee te doen, teneinde de onderlinge saamhorigheid en het
reüniegehalte nog meer te verhogen.

Werkgroep TOECOM

van de voorzitter

Inhoud

In de vorige editie van Houwe Zo heb ik u op de hoogte gesteld
van de vorderingen van de werkgroep TOECOM en van het feit
dat de RVA heeft ingestemd met de aanbevelingen van deze
werkgroep. Inmiddels is een werkgroep uit het DB begonnen
met een concept aanpassing van de Statuten. Het ligt in de
planning om deze concept aanpassing van de Statuten in de
eerstvolgende vergadering voor te leggen aan het Algemeen
Bestuur en na bespreking met en goedkeuring van het AB deze
ter beoordeling aan te bieden aan de Raad van Afgevaardigden.
In de tussentijd is de werkgroep uit het DB ook bezig met
het opstellen van een aan de Statuten gekoppeld concept
Huishoudelijk Reglement. Over de ontwikkelingen hieromtrent
zult u te zijner tijd verder op de hoogte gebracht worden.

Platform Verenigingen Mariniers

Zo ook heb ik u geïnformeerd over de intentie om een Platform
te vormen waarop alle aan het Korps Mariniers gerelateerde
organisaties worden samengebracht. Teneinde een juridische
vormgeving en financiële borging van dit Platform te realiseren
zijn een aantal werkgroepen in het leven geroepen om dit
te realiseren. In al deze werkgroepen is ons DB natuurlijk
vertegenwoordigd. Ook over deze ontwikkelingen zult u
vanzelfsprekend nader op de hoogte worden gebracht., zodra er
meer te melden valt.

Tot slot

Zoals u intussen al van mij gewend bent, breng ik hier nogmaals
de meest belangrijke data van dit komende jaar 2018 alvast bij
u onder de aandacht. Kort samengevat: op 4 mei de ‘Nationale
Herdenking op De Dam’ in Amsterdam (erecouloir met COMvertegenwoordiging) en vele regionale Herdenkingen in den
lande (met COM-deelname), op 5 mei de ‘Herdenking capitulaties
1945 en viering Vrijheid’ in Wageningen (met deelname aan het
defilé door diverse COM-detachementen), op 9 juni de reeds
gememoreerde Reünie omgeven met Sport en Spel, op zaterdag
30 juni de ‘Nederlandse Veteranendag’ (NLVD) in Den Haag (met
deelname van een groot COM-detachement veteranen) en
op een nog nader op te geven datum ‘Veteranendag Koninklijke
Marine (CZSK)’, tezamen met de algehele viering van 530 jaar
Koninklijke Marine in Den Helder. De NLVD heeft dit jaar speciale
aandacht voor alle veteranen van de missie van de Verenigde
Naties op de grens tussen Ethiopië en Eritrea in de Hoorn van
Afrika (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea - UNMEE).
De missie UNMEE was er actief tussen 31 juli 2000 en 31 juli 2008,
met deelname van het Korps Mariniers in 2000 en 2001. Ook de
Lustrumspot wordt aan deze missie geweid.
LET OP: de inschrijvingstermijn via de website van het
Veteraneninstituut (Mijn Vi) voor deelname aan de Nederlandse
Veteranendag (NLVD) eindigt op 30 april 2018. Meldt u dus tijdig
aan!
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Sjaak Severs, voorzitter COM

De vele missies van het Korps Mariniers na Nieuw-Guinea

Qua Patet Orbis, wereldwijd inzetbaar
Tekst: Arie Booy
Foto’s: Defensie
Veel oudere leden van het COM hebben in Nederlands Indië en/
of Nieuw-Guinea gediend. De wat jongere garde nam deel aan
missies in Cambodja, Irak, Bosnië en/of Afghanistan. Vandaag
de dag is het korps onder meer actief in het snikhete Mali,
midden op het Afrikaanse continent. In dit nummer van Houwe
Zo begint een nieuwe serie over missies na de inzet in de Oost.
We spreken met mariniers die wereldwijd ingezet zijn sinds
Cambo 1. Op de volgende dubbele pagina het eerste artikel met
sergeant Leo Bekkers die uitgezonden werd naar Cambodja. Op
deze pagina’s een kort overzicht van de missies waar het korps
de afgelopen decennia bij betrokken was.
In 1962 deed Nederland afstand van zijn laatste gebied in Azië
en werden de Nederlandse strijdkrachten teruggetrokken. Na
de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië leek er geen
bestaansrecht voor het Korps Mariniers meer te zijn. Door de
oprichting van een ‘koudweer’ getrainde compagnie in het
begin van de jaren zeventig, kreeg het Korps echter een nieuwe
bestemming. Samen met troepen van NAVO-bondgenoten
werden mariniers voortaan ingezet op de flanken van de NAVO.
In 1969 herstelden mariniers de orde op Curaçao na ‘Trinta
di mei’, een staking van werknemers van de Shell-raffinaderij
die uitmondde in een volksopstand. In de jaren zeventig
maakten mariniers een einde aan diverse gijzelingen die door in
Nederland wonende jonge Molukkers waren georganiseerd. De
gewelddadige bevrijding van de gegijzelde trein bij de Punt in
1977 levert tot op de dag van vandaag veel stof tot discussie op.
Deze terroristische daden leidden er eind jaren zeventig toe dat
een Bijzondere Bijstands Eenheid werd gevormd uit speciaal
daarvoor opgeleide mariniers.

Begin 1992 besloot de Nederlandse regering een militaire
bijdrage te gaan leveren aan UNTAC (United Nations
Transitional Authority) in Cambodja. Een versterkt bataljon van
het Korps Mariniers (ongeveer 800 personen) vertrok naar Azië.
Duizenden mariniers hebben in de eerste helft van de jaren
negentig in diverse rotaties die taak vervuld.
Na de Eerste Golfoorlog in 1990 kwam er ook een rol voor het
Korps in Noord-Irak. De telefooncentrale van de Van Braam
Houckgeestkazerne in Doorn was in april 1991 overbelast.
Veel mariniers met groot verlof belden om na te gaan of er
voor hen een plaatsje was in de eerste groep van vierhonderd

man die naar Noord-Irak ging. Beveiliging van kampen voor
Koerdische vluchtelingen was daar de eerste taak, maar daarna
assisteerden mariniers ook bij het verlenen van humanitaire
hulp.

bijdrage met onder meer een gemechaniseerd bataljon, F-16
gevechtsvliegtuigen, helikopters, marineschepen en een
logistiek bataljon. Ruim 30.000 Nederlandse militairen dienden
sinds 1995 in voormalig Joegoslavië.

De jaren negentig werden gekenmerkt door de burgeroorlog
die ontstond na het uiteenvallen van het Joegslavië van
Maarschalk Tito. Na de Bosnisch-Servische aanval op de
enclave Srebrenica en een bloedige mortieraanval op de
markt in Sarajevo was de maat voor de internationale
gemeenschap vol. Met luchtaanvallen en ander militaire acties
werden de Bosnische Serviërs tot een wapenstilstand en
onderhandelingen gedwongen. Deze leidden op 14 december
1995 tot een vredesakkoord voor de multiculturele staat
Bosnië-Herzegovina. Een door de NAVO geleide robuuste
vredesmacht ging op de naleving van het akkoord toezien
en mocht – waar en wanneer nodig – vrede met geweld
afdwingen.

In het vorige decennium was Afghanistan het toneel van inzet
voor mariniers. De Unit Interventie Mariniers opvolger van de
Bijzondere Bijstands Eenheid nam in Afghanistan deel aan
gevechtsacties van de Nederlandse special forces. Ook maakte
het korps onderdeel uit van Task Force Uruzgan. Op 17 april
2010 sneuvelen twee mariniers wanneer zij tijdens een operatie
met hun Viking pantservoertuig op een bermbom rijden.
Anno 2018 zijn mariniers actief in Mali, Afghanistan en op
andere plaatsen die Defensie geheim houdt.

Een mortiercompagnie van het Korps Mariniers was
vanaf 1995 actief. Nederland leverde sowieso een forse

4

		 5

Serie Cambo
Leo Bekkers diende als sergeant in de missie Cambo

‘Voldoening over onze inzet in Cambodja’
Tekst: Arie Booy
Foto’s: Arie Booy en Leo Bekkers
De inzet van mariniers in Cambodja begin jaren negentig was
voor het Korps Mariniers de eerste vredesmissie. Julianadorper
Leo Bekker was er bij in Cambo zoals de missie genoemd wordt
binnen het korps.
,,Ik heb baretten in drie kleuren”, zegt de kapper en politicus
die niet lang na Cambodja de dienst verliet om zijn heil in de
burgermaatschappij te zoeken. ,,Ik was op de eerste plaats
marinier natuurlijk, maar omdat ik ook uit vliegtuigen wilde
springen, diende ik tevens commando te worden. In die tijd was
de para-training alleen bij de commando’s in Roosendaal te
volgen. Toen ik naar Cambo uitgezonden werd voor de Verenigde
Naties kwam daar ook nog die lichtblauwe baret bij.” Voor de foto
weet Bekkers de donkerblauwe en groene baret zo te vinden, de
lichtblauwe ligt ergens op zolder.

,,Het was een aparte missie”, zegt hij. ,,Ik was sergeant en gaf
leiding aan een geweergroep. We moesten patrouilles rijden en
dienden vaak als beveiliging van mensen die voor de Verenigde
Naties taken uitvoerden. Bij voorbeeld Japanse politieagenten
die in het door broederstrijd verscheurde Cambodja probeerden
de orde te bewaken.”

Bekker heeft nooit spijt gehad van zijn overstap naar de
burgermaatschappij. Als ondernemer werd hij ook politiek actief.
,,Helaas sta ik voor de VVD op een lage plek op de lijst voor de
verkiezing. Ik hoop dat ik er met voorkeurstemmen toch in kom.
Ik zie genoeg zaken die beter kunnen in de stad. Daar wil ik me
voor inzetten. In Cambodja is het nu vrediger dan toen. Het geeft
voldoening dat ik daar een bijdrage aan kon leveren.”

Hoewel het een vredesmissie was, vlogen de
kogels geregeld om de oren. Een keer werd
een Landrover van Nederlandse mariniers
geraakt door een projectiel. Daarbij verloor
een Japanse agent het leven en raakten
enkele mariniers gewond. ,,Het gebied waar
wij werkten, was vergeven van de landmijnen”,
herinnert Bekker zich. ,,De gevolgen ervan zag
je om je heen. Veel mensen misten een been of
erger. Er waren zelfs Cambodjanen die mijnen
verzamelden en in een kring rond hun huisje
legden. Dat ter voorkoming van een overval
door bandieten.”
De geweergroep werd vaak naar locaties
gestuurd waar nog geen voorzieningen waren:
,,Dan moesten we in een paar weken tijd een
post met gebouwen neerzetten. Daarvoor
gebruikten we meestal steigerpijpen.”
Op een kwade dag kreeg Bekker een
steigerpijp op het hoofd. ,,Ik ging out, maar
was weer bij kennis toen de hoofdwond
gehecht werd. Ik heb de arts gevraagd het
zo te doen dat de rimpels uit mijn gezicht
verdwenen”, grapt hij. Het voorval leverde
hem zijn bijnaam binnen het korps op: Bertus
Steigerpijp.
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Nieuwe rubriek: ‘Marinier! Wat doe je?’

SIEGE POSTUMA
Tekst: Jelis Roodbeen
Foto’s: Jelis Roodbeen en Siege Postuma
‘Als een marinier aan het opwerken is naar een doel, is het
ondenkbaar dat hij de groep tussentijds verlaat. Dat zouden
voetbaltrainers dus ook niet moeten doen’.
Aan het woord is Siege Postuma, oud-marinier (1978 – 2010),
opgekomen als zeemilicien, met flo als sergeant-majoor.
Opgeleid als para, commando, mortierist, sportinstructeur
en kikvorsman met daarbij uiteraard ook de koud weer- en
bergtraining.
Van 1979 tot 1981 maakte hij deel uit van de w-coy. In 1992 en
1993 uitgezonden naar Cambodja. Siege is dus iemand die
weet waar hij over praat. En om de achtergrond van het citaat
te completeren: Sinds 1970 is hij supporter van FC Utrecht en
inmiddels vice-voorzitter van de supportersvereniging met een
bestand van 5500 leden. Het liefste wat hij doet is die 2 passies
(Korps en club) met elkaar verbinden.
Ondanks zijn schijnbaar Friese naam heeft Siege geen Friese
roots. Hij werd op 9 juli 1958 geboren in Hardenberg en kwam
na wat omzwervingen door het beroep van zijn vader, in 1969 in
De Meern terecht.
In 1970 bezocht hij met zijn oom voor het eerst een wedstrijd
van de FC Utrecht en is sindsdien een echte Utrecht-fan. ‘Geen
hooligan’ zo benadrukt hij, ‘maar een echte fan’. Wel maakte
hij jarenlang deel uit van de supporters op de ‘Bunnikside’ en

Siege kan het nog steeds, balletje hoog houden.
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Mariniers op de tribune bij de inhaalwedstrijd.

vielen er wel eens wat klapjes, ‘maar dat was alleen om jezelf te
verdedigen …………. !’
Binnen de organisatie van de supportersvereniging regelde hij
ook al diverse zaken voordat hij 2 jaar geleden in het bestuur
werd gekozen. Trots is hij op het succes van de Mariniersdag
rond de jaarlijkse wedstrijd Utrecht-Feyenoord. In 2013 gestart
met 22 (oud-)mariniers op de tribune, nu bij het 1e lustrum
uitgegroeid tot een ‘legioen’ van 160 man. Siege ziet het als de
ultieme combinatie van zijn verbondenheid met het Korps en
zijn cluppie FC Utrecht.
Beiden kennen volgens Siege de saamhorigheid en het opkomen
voor elkaar ook als het tegen zit, je laat elkaar nooit in de steek!
En Feyenoord als club in
Mariniersstad Rotterdam kent
diezelfde kernwaarden en
dus lag een Mariniersdag ter
gelegenheid van die wedstrijd
voor de hand.
In 2017 zou die ontmoeting zelfs
plaats vinden op 10 december,
dag van de Korpsverjaardag.
Helaas moest de wedstrijd
vanwege sneeuwval worden
afgelast en kwamen een
groot
aantal
mariniers,
waaronder de commandant
van de Van Ghentkazerne,
tevergeefs naar Utrecht. De
wedstrijd werd verplaatst
naar
woensdagavond
24
januari. Maar Siege maakte
die inhaaldag weer wat extra
aantrekkelijk door vooraf
tegen een klein prijsje een
maaltijd met drankje te
regelen. Een compleet pakket
dus.

De avond zelf werd ook nog opgeluisterd door de rentree van
Robin van Persie bij Feyenoord. Toen die
inviel werd hij niet alleen toegejuicht door
supporters van Feyenoord, maar ook door
die van de Utrechtse FC. In die lijn van
saamhorigheid werd ook de wedstrijd
met een stand van 1-1 afgesloten.
Iedereen blij? Waarschijnlijk niet.
Is er behalve Korps en club niets anders in het leven van
Siege? Zeker wel, teveel om op te sommen. In de eerste
plaats wordt zijn leven verrijkt door zijn geliefde en beide
dochters. Vermeldenswaard is ook het feit dat hij na zijn laatste
term op Curacao, daar eigenhandig een woning heeft gebouwd
waar hij nog steeds zijn vakanties kan doorbrengen. Ook staat
hij nog altijd ingeschreven bij een castingbureau waarvoor hij
naast kleine rolletjes, in 2013 als ‘militair’ meespeelde in de film
‘tula de revolt’ over de slavenopstand op Curacao. Als veteraan
is hij op verzoek van het Veteranen Instituut betrokken bij
voorlichting op scholen, vooral vanuit het thema: ’Respect en
wegnemen van vooroordelen’. Zo wil de KNVB meer scholieren
op een respectvolle manier betrekken bij clubs in het betaalde
voetbal. In het totaalpakket daarvoor vult Siege met zijn
veteranenverhaal daarbij het thema in.
Siege Postuma, een man met visie en een haast ontembare
werklust. Te hopen is dat hij nog heel lang, heel veel mensen
daarmee mag inspireren.

Echte Utrecht-fan, maar ‘geen
hooligan’. Alleen wat klapjes ‘om
jezelf te verdedigen’

Siege met de herinneringssjaal.
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COM-Nieuws

alle onderdelen mee te
kunnen doen, dan mogen
afdelingen/teams fuseren
tot één team.

29e Reünie COM omgeven door sport en spel
nieuwe stijl zaterdag 9 juni 2018

De actie ligt bij de coaches,
maar ondergetekende kan
hier wel in bemiddelen.

De voorbereidingen voor de 29ste “Reünie COM omgeven
door sport en spel nieuwe stijl” zijn in volle gang. De
sportcommissieleden is een aantal keer bij elkaar gekomen
om de nieuwe stijl vorm te gaan geven. Dit op verzoek van het
dagelijks bestuur van het COM.
Ik denk dat we een mooi programma hebben neergezet
waarvan straks meer.
De voorzitter van het COM zal wederom ook bevriende
verenigingen en actief dienende mariniers uitnodigen. Er zal
strijd worden geleverd om de eerste plaats bij de junioren en
senioren.

Bij de junioren (tot 51 jaar) had afdeling COM Noord het
afgelopen jaar de eerste plaats geprolongeerd en bij de
senioren (vanaf 51 jaar) was de Identiteitsgroep Marinier
Commando als hoogste geëindigd. Zij zullen aankomende
sportdag weer gaan strijden voor de eerste plaats. Al zal er door
andere afdelingen anders over worden gedacht.
Het programma hieronder onder voorbehoud:
08:30 uur aanmelden coaches/scheidsrechters, inloop;
09:30 uur opening Reünie omgeven met sport en spel
(sportdag);
10:00 uur start sportonderdelen;
12:00 uur einde sportonderdelen ochtend;
11:30 uur start Lunch;
13:15 uur einde lunch;
13:30 uur vervolg sportonderdelen;
16:30 uur reünie gehalte opvoeren in de kantine (kantine wel
eerder open);
17:00 uur prijsuitreiking sportdag;
18:00 uur start barbecue;
20:00 uur einde Reünie COM omgeven met sport en spel.

Sportonderdelen
Junioren
• Ochtend: voet- en volleybal zijn vervallen.
Hiervoor in de plaats wordt een zeskamp (spel/competitie
attracties) opgetuigd.
Daarnaast hindernisbaan en handgranaat werpen;
• Middag: pistoolschieten 9mm, highland games en
touwtrekken.

Senioren
• Ochtend: oriëntatie loop, pistoolschieten 9mm;
• Middag: Luchtdruk geweerschieten is vervallen. Hiervoor in de
plaats handboog schieten;
• Gehele dag: Jeu de boules.

Dames recreatief
• Ochtend: oriëntatie loop;
• Gehele dag: jeu de boules.

Familie recreatief
• gehele dag: volleybal buiten en stand blikwerpen;
• Middag: 2 spelattracties van de zeskamp.

De laatste jaren heeft
een aantal afdelingen
moeite om een voltallig
juniorenteam bij elkaar te
krijgen. Ik roep hierbij de
jongere COM’ers onder ons
op om je aan te melden bij
je afdelingssecretaris (zie
e-mailadres verder in deze
editie van de Houwe Zo
onder kopje “COMINFO”)
voor deelname aan de aankomende sportdag. Het zou mooi zijn
als er weer meer en grotere teams kunnen strijden op deze dag.
Voor hen die hun afdeling willen aanmoedigen, is dit dan ook
een mooie gelegenheid om weer eens een bezoek te brengen
aan de plaats, waar zij eens zijn begonnen aan hun diensttijd.
Dit zal over een aantal jaar niet meer mogelijk zijn daar de
kazerne na 2020 verplaatst gaat worden naar Vlissingen. Voor
de kosten hoeft u het niet te laten, deze zijn 5 euro per
persoon en kunt u betalen op giro rekening
NL 86 INGB 0001078664 t n v G Goudkade Contact Oud en actief
dienende Mariniers.
Als u een goed humeur meebrengt zal het een zeer gezellige
maar zeker een geslaagde dag worden.
Tot ziens op 9 juni op of rond het sportveld van de VBHKAZ
als deelnemer of als toeschouwer. Wij rekenen op uw
aanwezigheid.

Voor deelname moet je COM-lid zijn (oud – en actieve mariniers)
of donateur.
Indien een aantal afdelingen te weinig
deelnemers heeft om een team te kunnen
vormen dan kunnen op de sportdag
de deelnemers van deze afdeling(en)
in afstemming met coach(s) en/of
wedstrijdorganisatie aansluiten bij een
ander team.
Indien een aantal afdelingen geen team bij
elkaar kan krijgen om met alle onderdelen
mee te kunnen doen dan kunnen op
de sportdag de deelnemers van deze
afdeling(en) in afstemming met coaches en/
of wedstrijdorganisatie aansluiten bij een
ander team. Indien een aantal afdelingen
geen team bij elkaar kan krijgen om met
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Namens de sportcommissie COM,
Rob Miltenburg
Supervisor COM sportdagen

maar op. Je weet dan gewoon niet wat je moet kiezen. Maar
het wordt nog erger. Aan het eind van die buffetlijn maak je
een U-turn en moet je langs de andere kant terug. Langs de
kóude spijzen en de ‘drinks’. Tig soorten brood en crackers,
met evenzoveel soorten beleg. Volle-, halfvolle-, gele-, groene-,
blauwe- en chocolade yoghurt. En datzelfde gold voor de vla,
de melk, gortepap en veel brouwsels die ik niet kende. Over de
cola’s en frisdranken zal ik maar zwijgen.
Radio, verzorgd door elkaar afwisselende diskjockeys veertien
uur per etmaal! Tijdens mijn rondleiding door het schip werd
mij in de ‘studio’ gevraagd om als gast even iets ‘live’ tegen de
bemanning te zeggen maar ik was zo overweldigd door alles om
me heen, niet in het minst door de levensgrote poster van een
rondborstige dame, dat ik niet verder kwam dan “Good Luck and
Think Big” of zoiets.

Vlootbezoek Saratoga.

Vlootbezoek gaf in de jaren zestig een hoog drukte in de West

Aan boord van een Amerikaans vliegdekschip
Tekst: André Onder de Linden
Willemstad, Curaçao. Midden jaren zestig van de vorige eeuw. Als
zeemilicien werd ik na vier maanden VBHkaz en drie maanden
Van Ghent evenals zo velen uitgezonden naar ‘de West’.
Marine Patrouilles, Fort Amsterdam was er voor mij besloten.
In het geheel niet slecht! Mooi gelegen midden in Willemstad
direct aan de pontjesbrug over de ingang van de Sint Annabaai.
Belangrijk vlootbezoek? Dan moet er gevlagd worden.
Op het moment dat een bevriend marineschip of smaldeel
Curaçao binnenvaart, met de bemanning aangetreden aan de
reling en voordek, dient het ‘Groeten met de Vlag’ beantwoord
te worden. Met een beetje geluk was het minder belangrijk
bezoek en kon door ons volstaan worden door iemand via de
buitentrap naar de tuin op de eerste verdieping te sturen en te
laten salueren.
Of wij vanaf dat schip tussen de struiken duidelijk te zien waren
weet ik niet. Consequent gaf zo’n vlootbezoek in de stad en
rondom Fort Amsterdam een hoop drukte.
Hoopjes goud en hoopjes galons, auto’s met chauffeur, enz, enz.
Bij de nieuwjaarsreceptie waren het de dames die het goud
droegen maar nu ging er zoveel eikelloof de trappen op dat
je er een klein stadspark mee kon aanplanten. Allemaal voor
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bezoeken en recepties bij de Gouverneur. Vanzelfsprekend ook
drukte bij ons. Zeker met ook nog ingekwartierde MP’s en SP’s
( Shore Patrol, je weet wel, die maten met zo’n honkbalknuppel
aan hun koppel) maar gezellig was het wel. Leuk die gezamenlijke
patrouilles en kontakten met buitenlandse marinemannen. Vaak
hield je er nog een speld, embleem of een uitnodiging voor een
bezoek aan hun schepen aan over. Met zoveel man over de vloer
was een invitatie zo geregeld.

Maar goed er werd ook gewerkt. Op Fort Amsterdam was het 24
uur op, 48 af. Patrouilles langs de havens, door de stad, Punda,
Otrabanda, maar ook de controle op Campo Alegre. Mijn Spaans
is niet zo goed maar ik begrijp dat het iets te maken heeft met
Plezier. ‘Plezierige plaats’ of ‘Plaats van plezier’. Volgens mij
was het voor veel mannen beide. Om de een of andere reden
gunden legerleidingen hun militairen dat plezier blijkbaar niet
en verklaarden zij Campo voor militairen tot verboden gebied.
Vanwege toezicht op dat verbot moest bij de helft van alle
patrouilleritten Campo worden aangedaan. Niet dat er voor
ons veel te doen was hoor want nog voor wij onze LandRover
uit waren werd er door de luidsprekers in het Papiamento al
gewaarschuwd dat wij er aankwamen. Opvallend veel mannen
die dan merken dat het al laat is en haastig opstaan, hun biertje
nog halfvol achterlatend. Het was bovendien vanaf de ingang
nog wel even lopen naar de ‘Cantina’ dus je moest wel heel dom
óf flink bezopen zijn, om een Marine Patrouille tegen het lijf te
lopen.
Al lopend tussen de grauwe blokken met
eenvoudige
kamertjes, sterk contrasterend met de bloedmooie dames die
er in verbleven, werden we als patrouille regelmatig uitgenodigd
voor ‘een kopje thee’. Opvallend veel van die dames hadden
ook kennis van zeilschepen want de uitnodiging ging steevast
gepaard met: “Fokkie fokkie por amor?!”
Ja, dat Spaans hè.

Net als toen een Amerikaans vliegdekschip Curaçao aandeed.
Tjonge wat een schip. Werkelijk ontelbare decks. Wanneer je
via de lange ‘gangway’ naar een gat ergens midden in het schip,
uitkomt in de Wacht en je dan de eerste deur, tweede trap en
derde gang door bent, weet je niet meer waar je bent. Zonder
begeleiding ben je daar binnen no-time hopeloos verdwaald.
Stel je de grootte van het hangardeck voor: In een hoekje staat
een soort motorsnelboot in een stelling. Daaronder nog ruimte
voor een basketbalveld!
En dan het eten daar aan boord. Ons eten bij de KM was prima,
21 maanden nooit te klagen over gehad. Integendeel! Maar wat
die Amerikanen kregen voorgeschoteld: 18 uur per dag warm
eten: groetensoep, tomatensoep, maissoep, pompoensoep,
aardappels op drie verschillende manieren klaargemaakt,
pasta’s, rijst, vier verschillende soorten vlees, groentes, noem

Pontjesbrug.

Kuierend en observerend
deden we zo dus ons werk
om na een doorgaans
rustig rondje weer verder
te gaan. Eén keer werden
we door een Engelstalige
tourist
aangesproken.
Of wij de Local Police
waren want hij had een
klacht:
“Ondanks de
afspraak heeft een van de
dames tóch ‘the rubber’
gebruikt”. Het spreekt
vanzelf dat we niets voor
hem konden doen. Dat
had ie trouwens kunnen
weten want op onze helm stond toch écht geen L P.
Rond Campo was het beduidend minder rustig wanneer er
vlootbezoek was. Man, dan zag het er zwart van de witte
uniformen. Met massa’s stonden de Jantjes dan, netjes buiten
het hek, te kijken of er iets van hun gading en portemonnee bij
was. (Eigenlijk was het héle gebied rondom Campo verboden
maar als je dát wilt handhaven heb je zeker veertig SP’s meer
nodig.)
Wanneer een Jantje zijn keuze had gemaakt wist je dat precies.
Achter je hoorde je dan het gaas van de omheining rinkelen,
gevolgd door een plof, rennende voetstappen en het dichtslaan
van een deurtje. “Zo, die is een kopje thee halen.” Wanneer na
het vertrek van die schepen de rust was weergekeerd en alles
in de stad als vanouds weer poco-poco ging kwam weer een
terugkerend raadsel op dat me al een tijdje bezig hield: Het
mysterie ‘Snelheid Versus Tijd’. Ik weet wel dat niets op Curaçao
snel ging. Zeker AC’s niet. AC’s vallen in de categorie taxi en
waren herkenbaar aan hun kenteken dat begon met AC. Zij reden
langs een vaste route als een soort pendeldienst/lijndienst.
Verschil met onze lijndiensten was dat je overal wanneer je wilde
kon in- of uitstappen. En zeker geen dienstregeling. Hoe de
prijs bepaald werd weet ik niet maar van een katje van 1.25 Afl
goed te betalen. Vanwege brandstofbesparing werd er steevast
weggereden in de derde versnelling en bij een snelheid van 25
km/h overgeschakeld naar z’n vijf om te accelereren naar 40.
Soms zat je er vorstelijk ruim in met zes maten,
soms heel krap met drie gezellige corpulente
Antilliaanse dames mét hun boodschappen.
Nee snel ging het niet maar “het had wel wat”.
Maar terug naar mijn hoofdbreker: Snelheid
versus tijd. De oplossing vond ik bij het
lezen over de Bermuda Driehoek. Daarin
krijgen schepen en vliegtuigen te maken
met tijdsverschuivingen en soms valt er
geheel onverklaarbaar een stuk tijd weg. Dat
fenomeen moet volgens mij ook op Curaçao
voorgekomen zijn want van de Marinehaven
naar Campo doen AC’s er, zelfs laagvliegend,
minstens 25 minuten over. Mijn vraag: Hoe
presteren die Jantjes dat dan steevast binnen
een kwartier?
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Helft viel af tijdens de opleiding in Rotterdam

Nieuwe lichting mariniers aangetreden
,,Vanaf vandaag horen jullie bij ons Korps”. Met deze
woorden sprak majoor der mariniers Jelle de Jong, Hoofd
Opleidingsafdeling Initiële Opleidingen, de mariniers toe die
zojuist de gevechtspet hadden verruild voor de mariniersbaret;
een baret die alle mariniers met elkaar verbindt.
In september 2017 kwamen zo’n 80 man via de hoofdpoort
de Van Ghentkazerne binnen om te beginnen aan de
mariniersopleiding. 24 weken later komen 41 man na een zware
eindoefening onder luid applaus via de oude hoofdpoort de Van
Ghentkazerne binnen, de laatste meters afleggend naar het
moment waarvoor zij zo hebben afgezien; het mogen opzetten
van de mariniersbaret.
Afgelopen week passeerden alle geleerde lessen nog één keer
de revue, tijdens een uitdagende eindoefening door heel Zuid-
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west Nederland. Dat begon met een grensverleggende activiteit
op de Hef in Rotterdam, en werd gevolgd door diverse acties.
Niet alleen op oefenterreinen, maar ook in bewoonde gebieden,
een oud fort, en zelfs aan boord van een schip. Deze loodzware
eindoefening eindigde vanochtend met een traditionele
eindmars van 25 kilometer.
,,Marinier zijn geeft jullie status, die grote verantwoordelijkheid
met zich meebrengt. Wees trots op wat je hebt bereikt en draag
je baret met ere. En laat zien wat u waard bent. Ik wens jullie
alvast heel veel succes straks in Doorn”, besloot majoor De
Jong zijn toespraak en kregen familieleden de gelegenheid de
kersverse mariniers te feliciteren.
Tekst en foto’s van facebookpagina Korps Mariniers
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Diversen
Monument veteranen
In Nationaal Herdenkingspark (park Hattem) te Roermond komt
een monument voor veteranen.
Het nieuw bij te plaatsen monument, ontworpen door Indiëveteraan (3-2 RHvB) Gerard van der Lee wordt medio 2018
geplaatst tussen het Indië-monument aan de ene zijde en
het monument Vredesoperaties aan de andere zijde van het
Nationaal Herdenkingspark Roermond. Het voornemen is dat
het nieuwe monument op 1 september 2018, voorafgaand aan
de jaarlijkse herdenking, onthuld zal worden.
Het initiatief van Gerard van der Lee is inmiddels enthousiast
omarmd door de Stichting Nationaal Indië Monument 1945-

1962 te Roermond, die er samen met de kunstenaar voor zullen
zorgen dat het gerealiseerd wordt zoals beoogd en op de
bijpassende locatie belandt.
Belangrijk daarbij is dat het initiatief ook ondersteund wordt
door de verenigingen van Indië-veteranen, VOMI-Nederland en
VNNGM ’45-’62, als ook door de Stichting Veteranenkunst.
Met uw donatie maakt u dit monument mede mogelijk en
draagt u uw steentje bij! U kunt uw bijdrage overmaken op:
IBAN NL 75 RABO 0174 1740 39 van het NIM te Roermond, onder
vermelding van Verbindend Monument.

Fort Harssens opgeknapt
Jack Heerlien uit Den Helder meldt: ,,Sinds ongeveer een jaar zijn
wij in opdracht van Stelling Den Helder het oude ondergrondse
Fort Harssens in Den Helder aan het opknappen. Wij zijn op zoek
naar verhalen van mensen die in dit Fort gewerkt hebben. Het
Fort dateert uit ongeveer 1890 en is gebouwd door Nederlanders.

hebben, bereid zijn om hun verhaal te vertellen over hoe het
dagelijks leven in die ondergrondse ruimte beleefd werd?
De informatie wordt dan genoteerd en verwerkt in verslagen die
door ons, als gidsen, verteld wordt aan bezoekers. Ook gidsen
die na ons komen kunnen die info dan gebruiken.

Belangrijk voor aanmelding Wageningen
In de vorige editie van Houwe Zo stond vermeld dat het Contact
oud- en actief dienende mariniers is uitgenodigd om deel te
nemen met een detachement veteranen aan het jaarlijkse
bevrijdingsdefilé in Wageningen op 5 mei.
Aanmelden kon onder andere door een e-mail te sturen
naar Dick van Noordenne. Maar zijn e-mailadres is zonder
kennisgeving van de provider verwijderd. Dick van Noordenne
heeft een nieuw e-mailadres waar de aanmelding naar toe
gestuurd mag worden: drukkerij@ziggo.nl

D. van Noordenne
Het Slyk 2
4133 EA Vianen(U)
0347 341984
06 38191117
drukkerij@ziggo.nl

Meines-prijs voor Klaas Orsel

In WO2 hebben de Duitsers het
Fort gebruikt en tussen ongeveer
1950 en 1960 heeft de Marine het
Fort in gebruik gehad.
En met name over deze laatste
periode hebben wij niet zoveel
informatie omdat er afdelingen
werkten die vertrouwelijke en
geheime informatie verwerkten
(telefooncentrale, cryptoruimte
plus een radarruimte).

Het Veteranenplatform
heeft de Ted Meines
Prijs uitgereikt aan
Klaas Orsel bekend.

luitenant-generaal b.d. Ted Meines.
Hij ontving de prijs vanwege een zeer langdurig grote inzet voor
de veteranen. In het bijzonder gaat het dan om de Indië- en
Nieuw Guineaveteranen.

Deze prijs wordt
éénmaal per twee
jaar uitgereikt aan
iemand die zich op
een bijzondere manier
heeft ingezet voor
veteranen.

Orsel deed dit als lid van diverse besturen en organisaties.
Zo was hij onder andere lid van de Vakbond voor Defensie
Personeel, lid van het algemeen bestuur van het Veteranen
Platform, bestuurslid van de VOMI NL en was hij actief als
gecertificeerd nuldelijns-ondersteuner voor veteranen.

De 79-jarige Klaas
Orsel ontving de prijs
uit handen van Sonja
Meines, de dochter van
de vorig jaar overleden

We weten dat de Militaire Politie
(MP) daar een werkplek had. Ook
de BBE (toenmalige Bijzondere
Bijstands Eenheid) heeft daar
geoefend.

Volgens de jury is hij hiermee een voorbeeld voor vele
veteranen. Ook op lokaal niveau zette hij zich in voor veteranen.
Zo nam hij in zijn woonplaats Barendrecht het initiatief om
jaarlijks aandacht te besteden aan veteranen.
Afgelopen juni nam Orsel afscheid als voorzitter van het
Veteranen Comité Barendrecht.

Diamanten huwelijk

Zijn mariniers, die daar gewerkt

Oud-marinier Willem Crompvoets was half februari 60
jaar getrouwd met zijn vrouw Annie Heijmann.

Op zoek naar kapitein Abrahamse
Judy Abrahamse meldt het volgende: ,,Ik wil als dochter
het leven van mijn vader kapitein der mariniers 2e klasse S.
Abrahamse beschrijven. Helaas is hij overleden dus moeten wij
graven in de vele herinneringen en foto’s die wij hebben van
zijn tijd in Nederlands-Indië en Nieuw Guinea. Graag zou ik een
oproep doen aan mariniers die mijn vader hebben gekend en
hun herinneringen aan mijn vader willen vertellen.
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Verder zijn wij ook benieuwd of iemand weet met wie hij in
krijgsgevangenschap heeft gezeten. Ik heb wel een paar foto’s
uit deze tijd, maar geen namen.’’

Het stel uit Brunssum is overtuigd lid van het COM en
wilde daarom graag in tenue in de Houwe Zo.
De vereniging feliciteert het diamanten paar van harte
met hun huwelijkstrouw.

,,Alle verhalen zijn meer dan welkom!
Mijn emailadres is: jsabrahamse@outlook.com en mijn
telefoonnummer is: 06-21703548.”
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Oproep reünie Mortiersectie Curaçao

Reünies

Heb jij in 1968 in Suffisant Curaçao bij de mortiersectie
gezeten? Dan zijn wij naar jou op zoek.
Op woensdag 6 juni 2018 komen die morseccers in de VBHkazerne in Doorn bijeen. Na de geslaagde bijeenkomst in 2016
wilde iedereen dat nog eens overdoen. Nu na 50 jaar hopen
we, op een voor allen bekende plek, met de nog niet gevonden
mariniers weer een fijne middag te hebben.

Gepland
COM-ZH Reünie 2018
Hierbij nodigen we jullie - met partner / introducee - uit voor
een boottocht en het tuinfeest op zaterdag 28 juli 2018.
Ditmaal wordt de mooie stad Den Haag aangedaan.
De rondvaart vangt aan op het vertrouwde adres in Wateringen.
Via het Westland wordt naar Den Haag gevaren.
Tijdens de boottocht kan je optimaal genieten van de
omgeving. Na de boottocht ontmoeten we elkaar bij kwekerij
Tass. Deze dag is voor alle COM leden toegankelijk.
Programma
Verzamelen bij kwekerij Tass om 11.00 uur aan de Middenzwet
10, 2291HM Wateringen.
Vandaar gezamenlijk vertrek naar de boten, 11.30 uur afvaart
Aan boord wordt er gezorgd voor koffie/thee en een broodje.
We varen via het Westland naar Den Haag onderweg maken we
een stop waarbij de drank voor eigen rekening is.
Om ca 15.30 uur zijn we terug bij het vertrekpunt. Daarna
gezellig samenzijn met de mogelijkheid de kwekerij te
bezoeken.
Gezamenlijk eten we een voortreffelijke Chinese maaltijd.

De muziek wordt verzorgd door “The Rare Auld Sound” een
groep oud mariniers.

We zijn onder andere op zoek naar Henk de Jong, Koos Vos,

Rob Meijer, Piet Vink, Onno Scherpenzeel, Tony Nieuwenhuis,
Hylkema, Christen en Gerets of Gerards. Ben jij of ken je deze
mensen? Neem dan contact op met Fred van Bochem of Arie
Teunissen. Dat geldt natuurlijk ook voor alle niet genoemden
waarvan we de namen niet meer weten, die kort of langer in
1968 in barak 4 verbleven bij de mortiersectie.
Meld je aan voor 15 mei, voor deze voorlopig laatste
reünie bij fredbochem@yahoo.com, tel. 06 45957606 of bij
arieteunissen47@gmail.com, tel 0318 417393.

De kosten bedragen € 25.00 p.p. voor de rondvaart, eten en de
drankjes.
Personen die niet mee varen worden om ca.15.30 uur in
Wateringen verwacht. De kosten bedragen dan € 20.00 p.p.
Aanmelding kan door het verschuldigde bedrag over te maken
aan de penningmeester.
Betalingen dienen voor 10 juli binnen te zijn bij de
penningmeester C. Grimbergen.
Rekeningnummer
NL61 INGB 0006560681
t.n.v. Contact Oud Mariniers, afdeling Zuid- Holland te
Rotterdam.
Je betaling is tevens je bewijs van toegang.
Vragen?
Bel Jacques van den Berg 06-52522023

De bedoeling is de dag om ca. 20.00 uur te beëindigen.

Jacques van den Berg

Reünie Curaçao..

Oproep lustrumviering NLMARSOF
OPROEP!!! In 2013 is officieel de Netherlands Maritime Special
Operations Forces (NLMARSOF) van het Korps Mariniers
opgericht. Ter voorbereiding voor de eerste lustrumviering (5
jaar) van de NLMARSOF zijn wij op zoek naar oud-gedienden
(mariniers en vloot) die werkzaam zijn geweest in de staf van
NLMARFOR of de voorlopers (GEVSTBAT) hiervan. Ook als u
werkzaam bent geweest in de staf van het AMFVERKPEL, BBE
of MLVERKPEL bent u welkom. Dit lustrum is een initiatief van
oud-gedienden van NLMARSOF leden.
Heeft u in uw actieve periode bij een van de speciale eenheden
van het Korps Mariniers gediend of dient u nog steeds maar nu
elders in de Defensie organisatie bent u welkom op dit lustrum.
Boottocht naar Den Haag en tuinfeest. 								
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Foto Wim Marcus

Als u dit lustrum bij wilt wonen, wordt u verzocht een mail te
sturen met daarin uw naam, rang, functie, marinenummer/

registratienummer, de data van de gediende periode en wie
toen uw HID/CSM en Commandant was. Met deze gegevens
zullen wij uw gegevens verifiëren en beslissen of u een
uitnodiging voor het lustrum krijgt.
E-mailen mag naar: hermansbos57@gmail.com
Deze oproep geldt niet voor oud-gedienden die in het bezit zijn
van het brevet of kwaliteitsnummer KVM, BBE en/of ML. Deze
gegevens zijn in ons bezit en zij worden via de mail benaderd.
Als uw twijfelt of uw gegevens niet bij ons bekend zijn, schroom
dan niet en stuur de gevraagde informatie naar het genoemde
mailadres.
Dit is geen initiatief van Defensie en wordt op initiatief van een
aantal oud (SOF) mariniers opgezet.
Zegt het voort!!!!
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Van de afdelingen

Gehouden
Bakken 251-252-253
Op 06-02-‘78 kwamen de bakken 251-252-253 op in de VGKAZ
te Rotterdam. Een tiental Mariniers hebben hun dienst vervult
tot aan hun FLO, echter het gros hebben 4-6 jaar of iets langer
gediend.
Na een lange zoektocht via diverse sociaal media etc. hadden
we de meeste oude baksmaten gevonden. Helaas waren een
paar maten ons ontvallen. Een aantal wonen in het buitenland
dus konden er niet bij zijn (1 iemand is speciaal over gekomen
uit de USA).

Om 16.00 uur was het tijd voor een hapje en drankje. Om 17.00
togen we allemaal richting de Kuip waar vlak naast een mooi
wokrestaurant zich bevond en hebben daar de dag afgesloten
met wokken. We hebben iedereen een herinnerings Coin van
het korps gegeven met op de achterkant hun eigen marine
nummer in gegraveerd. Toen alle rekeningen betaald waren
hielden we totaal 330 euro over die we gedoneerd hebben
aan de FB stichting Mariniers Ziekenboeg. Al met al een zeer
geslaagde dag met dank aan de VFGKAZ, tot over 5 jaar.

Op 06-02-‘18, precies 40 jaar na opkomst, hielden we met 33
pax een mooie reünie op de VGKAZ. Na ontvangst met koffie en
cake en de eerste kennismaking kregen we een lezing van de
EO Majmarns Martin den Hartog over het korps anno 2018 en
toekomst. Daarna kregen we een rondleiding over de kazerne
waar veel nieuwe gebouwen te zien waren, maar ook nog
mooie oude herinneringen zoals onze oude barak en uiteraard
het hoofdgebouw. Waar we uiteraard even de oude bekende
route door de kelder liepen. Na de rondleiding werden we in 2
groepen gesplitst, de ene groep ging naar de wapenkamer waar
alle wapens lagen uitgestald en de andere groep ging naar de
schietsimulator. Na een uur wisselden we van plek.

De reünie moest dit jaar uitwijken naar een andere locatie.
Maar ook in het zalencentrum de Geseldonk was het prima
vertoeven en bleek alles weer prima georganiseerd.
Piet Postma opende met een welkomstwoord waarin naar
voren kwam dat dit wel de laatste keer zou zijn. Maar gelukkig
werd dat met een oproep en een duidelijk applaus om nog
tenminste 1 jaar door te gaan weer teniet gedaan. Uiteraard
werd met 1 minuut stilte stil gestaan bij die Veteranen die ons
het afgelopen jaar zijn ontvallen. Het gebruikelijke applaus als
uiting van dank naar de organisatoren ontbrak ook dit jaar niet.

Terugblik op nieuwjaarsreceptie Den Haag
De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op vrijdagavond
12 januari 2018 in de kantine van handbalvereniging WHC
aan de Mozartlaan. Er waren zo’n 75 personen aanwezig.
Iedereen werd verwelkomd met koffie en een oliebol.
Joep Caminada, voorzitter a.i., gaf in zijn welkomstwoord
aan dat de besturen van Rotterdam en Den Haag inmiddels
enige malen contact met elkaar hebben gehad. Om de
onderlinge samenwerking te bevorderen zal worden
bekeken of bepaalde activiteiten gezamenlijk kunnen
worden gehouden.
De volgende 10 oud-mariniers kregen door Jacques v.d. Berg,
voorzitter van COM Zuid Holland, een dasspeld overhandigd:
Gerrit van den Burg, Jac. van Hykoop, Joost Hubeek, Maarten
de Jager, Dick Kemper, Henk Lammertink, Dick van der Lugt,
Frans van der Meer, Piet Pool en Karel Pronk.

Fak Fak reünie te Helmond
Op zaterdag 21 oktober j.l werd in de Geseldonk te Mierlo-Hout
(Helmond ) de jaarlijkse Fak Fak reünie gehouden van mariniers
die daar destijds gestationeerd waren maar ook van diegenen
die in 1962 tijdens de ernst acties in -en rondom Fak Fak
gediend hebben.

Afdeling Zuid-Holland
Onderafdeling Den Haag

Verder ging Piet Postma in op het artikel in de Houwe Zo van
september 2017 over de herkenbaarheid van het COM als
vereniging. Vooral de zinsnede dat ‘Veel (oud) mariniers zich
niet herkennen in een club van grijze mannen in blauwe blazer
en grijze broek die alleen maar herdenken en reünies houden’,
schoot bij bijna alle aanwezige COM-leden in het verkeerde
keelgat. In de onderlinge discussies kwam naar voren dat de
‘grijze blauwe blazersgroep’ die het COM jarenlang gesteund en
gediend hebben eventjes werd weggezet als niet meer van deze
tijd. Hoe herkenbaar wil je het hebben? Kijk in de landen om
ons heen bij officiële gelegenheden allemaal Veteranen Jong
en Oud keurig in tenue met blazer. Dat willen wij hierbij graag
rechtgezet hebben.

Na een supergezellige avond vertrokken rond half 11 de
laatste bezoekers.
Mieke Caminada
Algemene ledenvergadering
Op 13 februari 2018 werd in gebouw 147 van de
Frederikkazerne onze ALV gehouden. Er waren 31 leden
aanwezig.

Sjaak Severs bedankte de leden voor het vertrouwen en de
steun die hij tijdens zijn voorzitterschap van COM Nederland
had ondervonden, alsmede voor de geschenken die hij en
zijn echtgenote kregen aangeboden bij de reünie van 15
december 2017. Hij spoorde de vergadering aan om actief
te blijven voor de onderafdelingen met de woorden: De
kar moet niet alleen worden getrokken maar ook worden
geduwd.
Piet Wakker was aftredend en stelde zich nog voor één jaar
beschikbaar. Hij werd met algemene stemmen herkozen.
Joep Caminada gaf aan dat hij het komend jaar nog een
dubbele taak wil vervullen, maar dat hij graag een opvolger
wil voor een van beide functies.
Het bestuur bestaat thans uit: Joep Caminada, voorzitter ad
interim, tevens secretaris, Herman Koning, penningmeester.
Piet Wakker en Peter van Slingerland, bestuursleden.
Kascommissie: Ton van Ruiten en Aad Heijsteeg, reserve
John Blok.
Sportdag 9 juni 2018
Net als voorgaande jaren wil COM Onderafd. Den Haag
weer met twee seniorenteams meedoen aan de sportdag.
Aanmelden bij ondergetekende.
Joep Caminada, mail: joep.caminada@hetnet.nl

Tijdens de reünie werd een Power Point presentatie
gepresenteerd door Ad Plante over Fak Fak, Toen en Nu,
met verrassende beelden. De enorme
ontwikkeling van Fak Fak als stad met
vliegveld verbaasde ons allemaal. De
reünie werd besloten met een uitstekend
Indisch buffet wederom verzorgd door het
inmiddels bekende Chinese Restaurant.
Volgend jaar nog maar een keer. De
gemaakte foto’s zijn te bewonderen op de
site: www.mariniersnieuwguinea61-62.nl
Carol Magermans
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Nieuwjaarsreceptie Den Haag.
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Afdeling Zuid-Holland
Wandelen in de Glazenstad en duingebied
In 2015 bij het 350 jarig bestaan van het Korps Mariniers
bestond het COM 65 jaar. Ter gelegenheid van het jubileum
van het COM zijn er toen door geheel Nederland een
wandelestafette gehouden. Vanuit de deelnemers in ZuidHolland kregen we de vraag om wederom een wandeltocht
te organiseren. Aan dit verzoek voldoen we graag. Als datum
hebben we zaterdag 26 mei gepland de afstand is 20 à 25
kilometer. De keuze is gevallen op het Westland.
Vertrek- en eindpunt is de Middenzwet 10 in Wateringen.Je
wordt om 09:00 uur verwacht voor een kop koffie of thee
waarna we om 09:30 uur vertrekken. Uiteraard houden we
onderweg een stop.
De wandeltocht gaat door de Glazenstad en duingebied. Het
Westland biedt een mooie omgeving met veel bedrijvigheid.
Het landschap wordt gekenmerkt door polders, koeien,
knotwilgen, glastuinbouw en boerderijen. U wandelt langs
de lage, uitgestrekte polders met zijn talloze polderslootjes.

In verband met de organisatie hebben wij het volgende
verzoek aan je om je uiterlijk 20 mei 2018 aan te melden via
bergjong@caiway.nl of bij Jacques van den Berg via
06-52522023.

Onderafdeling Rotterdam

Sociëteitsavonden
Sociëteitsavonden op iedere derde dinsdag van de maand in
het Echo’s Home ‘Het Anker’ bij de van Ghentkazerne aan het
Toepad 120 te Rotterdam.
De avonden beginnen om 19.00 uur. Vooraf is er gelegenheid
een warme maaltijd te nuttigen vanaf 17.00 uur.
U kunt gebruik maken van de ingang en parkeerplaats bij het
Echo’s Home. Opgave vooraf i.v.m. toegangsregeling via de
website www.com-rdam.nl bij kalender. Denk aan een geldig
legitimatiebewijs/COM pas.
Inlichtingen over activiteiten via de commissaris activiteiten
Adriaan van Westenbrugge, M: 06-48 80 66 42
E: activiteiten@comrdam.nl, W: www.com-rdam.nl

Afdeling Noord Holland
De afdeling houdt zaterdag 15 september 2018 voor de 15e
keer de Landelijke Wandelpuzzeltocht. Om jong en oud samen
de dag te beleven wordt ook voor de 2de keer een motortocht
georganiseerd door Noord Holland (partners en kinderen van
harte welkom).
Ontvangst start en finish De Blinkerd, Heereweg 150 Groet
(Schoorl).
Programma:
10.00 uur is er ontvangst met koffie en cake.
11.00 uur is de indeling van de ploegen.
11.30 uur start van de wandeltocht, en de start motortoertocht.

Groepsfoto van de deelnemers puzzelwandel en motortoertocht 2017.
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Het bekende lunchpakket wordt verstrekt.
14.00 uur borreluurtje (voor eigen rekening)
16.00 uur nasimaaltijd en tombola.
Bij afscheid ontvangt u een leuke herinnering.
Inlichtingen (maandag tot en met vrijdag tussen 19:30 en 20:30
uur) bij Frits Eckenhaussen: 06 42355132.
Deelname door inschrijving van € 17,50 p.p. t.n.v. Contact Oud
Mariniers Rotterdam te Amsterdam
NL36INGB0007578273 o.v.v. Puzzeltocht Schoorl en namen
deelnemers en adres t.b.v. bevestiging (dit mag ook via de mail
f.eckenhaussen@planet.nl )
U krijgt de bevestiging thuisgestuurd.
KIJK OOK OP WWW.MARINIERS-NH.NL

Afdeling Gelderland
Onderafdeling Arnhem
Wandelen met COM Gelderland rond Arnhem
De jubileumestafette wandeltochten in het korpskroonjaar
2015 kennen een vervolg. Na de zeer geslaagde COM
Gelderland wandeltochten van de onderafdelingen Veluwe
en Achterhoek in 2016 en 2017 is het deze keer de beurt aan
de afdeling Arnhem om de wandeltocht te organiseren.
Dit jaar wordt u verwacht in de mooie omgeving van
Arnhem om volop te genieten van het natuurschoon en
het onderhouden van uw sociale contacten. Daarnaast is

Afdeling Groningen-Drenthe
en Friesland (COM Noord)
Onderschijding
Het Dagelijkse Bestuur van afdeling Noord van de Vereniging
Contact Oud- en actief dienende Mariniers (C.O.M.) heeft besloten
de onderscheiding “BLIJK VAN WAARDERING” uit te reiken aan
Roelof Tjemmes. De onderscheidene is vanaf 1985 lid van de
vereniging en heeft als coördinator Lief & Leed zich vele jaren
met veel passie ingezet voor de zieken en hulpbehoevenden van
onze afdeling COM Noord. Ook de begeleiding van overleden
maten op hun laatste weg, werd altijd zeer gewaardeerd.
Onderscheidene heeft zich bovendien jarenlang als bestuurslid
van de afdeling Groningen/Drenthe ingezet. Hij bekleedde
de functie van secretaris.Onderscheidene heeft daarnaast
altijd Korpsgeest en een groot gevoel voor Verbondenheid en
Toewijding getoond. Uitgereikt met bijbehorende versierselen
op: 14 december 2017 te Leeuwarden.
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018
De Algemene Ledenvergadering COM Noord van 2018 wordt
gehouden op zaterdagmiddag 24 maart a.s. om 17.00 uur in de
Bunker, Rijksstraatweg 16, 9752 AD te Haren. De zaal is geopend
vanaf 16.00 uur en kunt u alvast een kopje koffie/thee drinken.
Voorlopige agenda
1.
Opening en vaststellen van de agenda
2.
Mededelingen
3.
Ingekomen in uitgaande stukken
4.
Jaarverslag Secretaris
5.
Vaststellen van de Notulen ALV 28/1/2017
6.
Jaarverslag van de Sportcoördinator
7.
Jaarverslag Penningmeester
8.
Verslag Kascommissie
9.
Decharge Bestuur voor het jaar 2017
10.
Verkiezing Kascommissie van 2018
11.
Vaststelling Begroting voor 2018
12.
Rondvraag en Sluiting

de wandeltocht een goede voorbereiding op de Nijmeegse
Vierdaagse. De tocht wordt gezamenlijk en onder begeleiding
gelopen. Het parcours is ongeveer 28 km, u kunt in- en
uitstappen bij de start en op de rustpunten na 10 km en 20
km. De deelname is voor oud- en actief dienende mariniers
met hun familie en/of bekenden. Zaterdag 12 mei is het
zover. Wij verwelkomen u tussen 08.30 en 09.00 uur met een
kop koffie/thee in het Militair Tehuis “De Landing” (Echos),
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen, tel: 026-443 0487.
Deelnemers worden verzocht zich voor 1 mei 2018 aan te
melden bij Bart Muis of Harry Appeldoorn per email: harry.
joseappeldoorn@live.nl of g.muis3@chello.nl per telefoon
06-80080455. Dit met vermelding van het aantal deelnemers
en de te lopen afstand. Vergeet niet een lunchpakket mee te
nemen.
Het bestuur Contact Oud Mariniers onderafdeling Arnhem
Indien u agendapunten heeft, verzoeken wij u dit uiterlijk 2 dagen
voor de vergadering bij het secretariaat te melden. Het bestuur
van het COM Noord nodigt u bij deze uit deze vergadering bij te
wonen!
COM Noord wandeling met Sjaak en Inga Severs
Op zondag 25 maart gaan we samen met Sjaak en Inga Severs
wandelen. Willeke Sprengers kent het wandelgebied en is
onze wandelgids. We starten om 9.00 uur vanaf het Fletcher
Familiehotel in Paterswolde en zullen hier rond 17.00 uur terug
zijn. De route gaat door het natuurgebied ‘De Onlanden’ tussen
Paterswolde en Peize, langs Roden, Norg en over Yde/De Punt
weer terug naar het startpunt. In totaal een afstand van bijna
40 km. Onderweg zullen we rond het middaguur ergens gaan
lunchen, dit is voor eigen rekening. Opgeven graag bij Frits.
penningmeester@comnoord.nl of 06-54312197
Activiteitenagenda 2018
24 Maart ALV COM Noord in de Bunker te Haren vanaf 16.00 uur.
25 Maart Wandelen met Sjaak en Inga rondom Natuurgebied de
Onlanden.
4 april Bezoek aan de Joost Dourleinkazerne te Texel.
4 mei
Herdenkingen in Kornwerderzand, Makkum en
Groningen.
9 juni
Reünie Omgeven met Sport & Spel (Sportdag) te
Doorn.
9 juli
Uitstapje met de Keep Them Landing (KTL)
15 sept. Uitstapje naar de Meyer Werft in Papenburg (D)
8 dec. Viering Korpsverjaardag COM Noord
Nog in de planning:
Organisatie van een
schietevenement
op
de
Willem
Lodewijk van Nassau kazerne in
Lauwersoog.
In
een weekend in de
herfstperiode.
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Uitreiking Blijk van Waardering aan
Roelof Tjemmes.

beschermheer van het COM uitgenodigd werd bij deze
ontmoeting. Door zijn voormalige functie kon hij een zeer
nuttige bijdrage leveren aan de gesprekken.

Afdeling Zeeland
De COM afdeling Zeeland heeft voor het laatst gebruik
kunnen maken van de faciliteiten van de Marine kazerne
in Vlissingen. Wij hebben onze Algemene ledenvergadering
kunnen houden en daarna samen met de AVOM nog de
oploopmiddag gehad met als laatste sluitstuk het nuttigen

Afdeling Curaçao
van een voortreffelijke blauwe hap. Op 1 april aanstaande
gaat de Marine kazerne dicht om plaats te maken voor de
nieuwe Marinierskazerne.
Wij hebben 48 jaar lang gebruik mogen maken van deze
geweldige kazerne.

Op donderdag 22 februari kreeg het bestuur van het COM afd.
Curacao bezoek van de buitenland commissaris COM, Peter
Lammers.
Tijdens een blauwe hap zijn een aantal pijnpunten
besproken waar het COM Curacao mee te maken heeft. De
bijzonderheden zijn meegenomen door de commissaris
buitenland en wij denken dat het in de toekomst allemaal wel
opgelost gaat worden.

Tijdens zijn bezoek aan Curacao is hij ontvangen door
de CZMNA Generaal der Mariniers de VIn en door de CDT.
Suffisant Majmarns. C. v. DInteren, alwaar op beide locaties
een rondleiding over zijn oude werkplekken plaats vond.
Ook had zijn bezoek nog een nostalgisch kantje vanwege
de ontmoeting met zijn oude sportmaatje Henk Krediet
waarmee hij in de jaren 1964-1968 deel uitmaakte van het
Nederlandse Moderne vijfkamp team.
Al met had het formele bezoek van de Hr. Lammers en het
informele bezoek van de Generaal een zeer ontspannen
karakter waarbij natuurlijk heel veel oude koeien uit de sloot
werden gehaald.

Een bijzondere samenloop van omstandigheden was dat de
Generaal der Mariniers b.d. R. Spiekerman van Wezelenburg
voor een vakantie op het eiland was en als erelid en oud

Secretaris. COM Curacao
C. den Otter

De laatste blauwe hap wordt opgediend door de commandant Erik Veldhuizen.

Identiteitsgroep Marinier Commando
Al meer dan 200 leden Identiteitsgroep Marinier Commando
Zaterdag 27 januari, ruim op tijd, hadden onze leden zich
verzameld bij de vergaderlocatie ’t Dorpshuys te Cothen voor
de algemene ledenvergadering. Dat onze IMC-groep volop leeft
zien we ook aan de geweldige opkomst. De zaal zat vol, dus dit
zegt wel wat. Bij binnenkomst bleken zich nog twee personen
als lid aan te melden. We zijn nu de 200 leden gepasseerd. Dit is
naar ons idee 50% van het totale aantal Marinier Commando’s
in Nederland.

Van één van onze leden kregen we een 3D print van ons embleem
aangeboden. Die hebben we direct opgehangen achter de
bestuurstafel. Ook de nieuwe fanionstang werd gepresenteerd,
zodat het fanion ons in complete definitieve vorm vooraf kan
gaan bij en tijdens de evenementen.
Na een succesvolle ALV werd er overgegaan tot de reünie,
voorafgegaan door een verlate Nieuwjaarstoost door onze
voorzitter.
Deze reünie werd mede ondersteund door het Vfonds.
Genietend van een hapje en een drankje kwamen de verhalen
pas goed los en nam de gezelligheid toe, maar aan alles komt een
eind en na een winterse kost ging iedereen meer dan voldaan
huiswaarts.
We hopen bij onze volgende evenementen weer op grote
belangstelling en deelname te kunnen rekenen. Tot de volgende
meeting.
De agenda voor de IMC is als volgt:
5 mei
Bevrijdingsdefilé Wageningen
9 juni
Sportdag COM Van Braam Houckgeest Kazerne
30 juni
Nationale Veteranendag Den Haag
18 september
Fakkeldefilé Eindhoven
20 oktober
Commando Schietwedstrijden Amerongen
9-14 november Schotland (in voorbereiding)
19 januari ’19
1e Lustrum IMC ‘t Dorpshuys Cothen

De mannen op de foto zijn van links naar rechts Teun van Egmond,
Henk Roffel, Paul Drent, Aad van Gils, Rinus van Dijke en Harm
Otter.
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Met groene mariniersgroet,
Secr. IMC Mark Vereijken

Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
S.Veldhuis		Delft
A.W.J.A. Wolfs		 Balkbrug
H. Sinkgraven		 Dieverbrug
K. ’t Hart		 Delft
E. Engelen		 Valkenburg z.h.
H. Fransen		 Wainuiomata Nieuw Zeeland
G. v d Voort		 Veenendaal
B. L. Barendse		 Etten-Leur

J. v d Heide		
S. Roelofs		
R. van Megen		
L. A. J. Koole		
P. van Swaal		
J. Pieters
		

Groningen
Druten
Nijmegen
Nijmegen
Rhoon
Emmen

Buitengewone Leden
A. Booy		 Schagen
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- Advertentie -

Standpunt Bestuur Veteranen Platform inzake het Onderzoek

‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950,
in het kort ‘Het Indië-onderzoek’’
Eind 2016 heeft de Nederlandse regering, naar aanleiding van
de publicatie “De brandende kampongs van Generaal Spoor”
van dr. Remy Limpach, besloten steun te geven aan een breed
onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens de
dekolonisatieoorlog in Indonesië en het Indië-onderzoek
financieel mogelijk te maken.
Hiertoe is een omvangrijk samenwerkingsverband aangegaan
en onderzoeksprogramma opgesteld.

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

Stuur deze kaart (of de verlangde

 als gewoon lid

informatie per brief) vandaag

 als buitengewoon lid

nog op naar:

 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

:

Telefoon

:

Email

:

Woonplaats

Ledenadministratie
Vereniging Contact Oud- en
actief dienende Mariniers

:

Geboortedatum :
Datum in dienst :

Datum uit dienst :

Handtekening

Datum

:

:

-
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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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Voor het onderzoeksprogramma zijn de volgende uitgangspunten van kracht:
Het betreft geen regeringsopdracht maar een onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek dat met rijkssubsidie wordt
uitgevoerd.
De verantwoordelijkheid voor het gehele onderzoeksprogramma ligt bij de drie onderzoeksinstituten: het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
(KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
(NIMH) en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en
Genocidestudies.
Op inhoudelijke gronden zijn 9 deelprojecten geformuleerd,
waaronder 1 synthese. De projecten zijn verdeeld op basis
van de expertise van de drie afzonderlijke instituten.
Het onderzoek moet in september 2021 klaar zijn
en resulteren in een beknopte synthese en diverse
toegankelijke deelstudies, in plaats van een vuistdik
eindrapport.
Om de kwaliteit van het onderzoek te bewaken is een
Wetenschappelijke Adviescommissie ingesteld, bestaand
uit 9 wetenschappers en inhoudelijk deskundigen uit
binnen- en buitenland.
Het
onderzoeksprogramma
voorziet
in
een
Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland, waarin 7
organisaties zijn vertegenwoordigd, te weten:
o
Vereniging Veteranen Platform (vertegenwoordig
door de heren Leen Noordzij en Hans Peters)
o Stichting Veteranen Instituut
o Stichting Herdenking 15 augustus 1945
o Stichting Nationaal Indië monument
o de Stichting Indisch Platform
o Stichting Pelita
o Nationaal Comité 4 en 5 Mei.
Deze Klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd
advies ten aanzien van de uitvoering van de verschillende
projectplannen en activiteiten.

Voor de deelname aan de Maatschappelijke Klankbordgroep
Nederland heeft het Bestuur van het Veteranen Platform uitgangspunten opgesteld. Daarmee kan het Veteranen Platform
de bijdrage aan de Klankbordgroep verantwoorden en een eigen
standpunt innemen indien het Veteranen Platform bedenkingen
heeft bij het proces en de zorgvuldigheid van het onderzoek, en
de communicatie naar aanleiding van het onderzoek.
De uitgangspunten zijn:
1. Ten aanzien van dit onderzoek richt de belangenbehartiging
zich met name op het er op toezien dat het onderzoek:
a. wordt uitgevoerd naar de vigerende wetenschappelijke standaarden en kwaliteitsnormen;
b. zich richt op waarheidsvinding, buiten de invloed
van politieke, juridische of andere belangen; en
gebaseerd op feiten in plaats van veronderstellingen;
c. zich richt op verklaren i.p.v. beschuldigen;
d. objectief is en wordt uitgevoerd op basis van feiten,
genuanceerd en in de context van de tijd waarin
e.e.a. plaats vond (1945-1950) zoals: het normen- en
waardenkader van die tijd en die locatie, de politieke
en maatschappelijke inzichten van die tijd en de wet
en regelgeving van die tijd;
e. gebruik maakt van de officiële terminologie zoals
gehanteerd in die periode;
f. het optreden van de Nederlandse militairen en
verschillende opponenten onderzoekt met de
(gewelds)instructies van die periode van alle
betrokken partijen.
2. Het Veteranen Platform is niet verantwoordelijk voor
de uitvoering of uitkomsten van het onderzoek. Deze
verantwoordelijkheid ligt geheel bij de 3 uitvoerende
onderzoeksinstituten.
3. Het Veteranen Platform is vrij om haar mening over het
onderzoek publiekelijk uit te dragen, met in achtneming
van de vertrouwelijkheid van de beschikbare informatie.
Het Veteranen Platform geeft haar eigen mening weer, ook
als dit een minderheidsstandpunt betreft.

Het Veteranen Platform heeft ten doel namens en samen
met de bij haar aangesloten organisaties, het behartigen
van de algemene belangen van alle Nederlandse veteranen
en hun relaties in de meest ruime zin des woords. Vanuit die
hoedanigheid maakt het Veteranen Platform deel uit van de
Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland.
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F. Nieuwenhuize, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 27 januari 2018 te Amersfoort,
op 91-jarige leeftijd.

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

J. K. Helder, Adjudant Tamboer b.d. op 15 april 2017 te Den
Helder, op 71-jarige leeftijd.
T. Geertsma, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 21 mei 2017 te Hurdegarijp, op
81-jarige leeftijd.
W. A. M. van Rooijen, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 27 mei 2017 te Tilburg, op
73-jarige leeftijd.
A. A. de Leeuw, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 31 mei 2017 te Swifterbant, op
79-jarige leeftijd.

Johannes Cornelis Koning, oud-marinier, op 28 januari 2018 te
Gorssel, op 87-jarige leeftijd.

William (Bill) Ramakers, oud-marinier, onderscheiden met het
Oorlogs Herinneringskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede,
op 7 februari 2018 te London Canada, op 95-jarige leeftijd.

Hans Overbeek, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 23 december 2017 te Waalwijk, op
90-jarige leeftijd.

J. M. v.d. Heijden, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 28 januari 2018 te Breda, op
92-jarige leeftijd.

Wim Hasenaar, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 12 februari 2018 te ’t Harde, op 89-jarige
leeftijd.

W. Willemse, oud-marinierverbindingen b.d., op 23 december
2017 te Almere, op 65-jarige leeftijd.

P. J. M. (Piet) van Loosbroek, oud-marinier, onderscheiden met
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 29 januari 2018 te Oss, op
90-jarige leeftijd.

Bart Hendrikus de Ruiter, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 12 februari 2018 te Den Haag, op
91-jarige leeftijd.

H. J. Kock, oud-marinier, op 2 februari 2018 te Dirksland, op
79-jarige leeftijd.

P. J. (Piet) Damen, oud-marinier, op 15 februari 2018 te
Amsterdam, op 85-jarige leeftijd.

C. M. J. A. Groeneveld, oud-marinier, op 29 december 2017 te
Purmerend, op 77-jarige leeftijd.

Lodewijk Kunst, oud-marinier, op 3 februari 2018 te
Nieuweschans, op 73-jarige leeftijd.

Cornelis (Kees) Geurtsen, oud-marinier, op 31 december 2017 te
Amersfoort, op 74-jarige leeftijd.

J. Bevaart, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea
Herinneringskruis, op 5 februari 2018 te Amsterdam, op 75-jarige
leeftijd.

Wim Bergmans, oud-marinierverbindingen, onderscheiden
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 16 februari 2018 te
Amsterdam op 78-jarige leeftijd.

L. van Duin, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor
Orde en Vrede, op 28 december 2017 te Zoetermeer, op 91-jarige
leeftijd.

G. J. Hoornenborg, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 31 december 2017 te
Culemborg, op 87-jarige leeftijd.

J. A. (Henk) Couvee, oud-marinier, onderscheiden met
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 17 september 2017 te
Campbelletown Australië, op 92-jarige leeftijd.

Johan Willem Edward (Hans) Bodenstaff, oud-marinier, op 1
januari 2018 te Rotterdam, op 68-jarige leeftijd.

G. Bruggink, oud-marinier, op 28 september 2017 te Rijssen, op
87-jarige leeftijd.

Martinus H. Riesewijk, oud-marinier, op 2 januari 2018 te
Overdinkel, op 89-jarige leeftijd.

J. C. v.d. Woldenberg, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 29 september 2017 te
Geleen, op 82-jarige leeftijd.

J. L. de Man, oud-marinier, op 2 januari 2018 te Strijen, op
85-jarige leeftijd.

D. R. Eekhoudt, oud-marinier, op 5 oktober 2017 te Groningen,
op 77-jarige leeftijd.

J. M. F. de Smit, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede en Lid van verdienste van onze vereniging, op
3 januari 2018 te Ridderkerk, op 90-jarige leeftijd.

K. Kisteman, oud-marinier, op 14 oktober 2017 te Zwolle, op
78-jarige leeftijd.

J. W. Lambrix, oud-marinier, op 4 januari 2018 te Maastricht, op
87-jarige leeftijd.

H. de Visser, oud-marinier, op 14 oktober 2017 te Rotterdam op
64-jarige leeftijd.

Jaap Bovenkamp, oud-marinier, op 6 januari 2018 te Nijmegen,
op 84-jarige leeftijd.

W. J. M. van Elst, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 19 oktober 2017 te Cuijk, op
79-jarige leeftijd.

P. W. (Piet) de Vries, eerste luitenant der Mariniers b.d.
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, de
Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties en het draaginsigne
Nobelprijs voor de Vrede, op 7 januari 2017 te Nieuwegein, op
82-jarige leeftijd.

K. M. J. Hursel, oud-marinier, onderscheiden met de
Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties, op 28 oktober 2018 te
Den-Helder, op 59-jarige leeftijd.
J. C. v.d. Put, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 30 oktober 2017 te Zeist, op
80-jarige leeftijd.
M. J. v.d. Velde, oud-marinier, op 29 november 2017 te
Harderwijk, op 71-jarige leeftijd.
A. C. van Alphen, oud-marinier, op 30 november 2017 te Breda,
op 79-jarige leeftijd.
Roger Reubzaet, Majoor der Mariniers b.d. onderscheiden met
de Herinneringsmedaille V.N.-vredesoperaties, op 8 december
2017 te Den Haag, op 48-jarige leeftijd.
Jan van der Blom, oud-marinier, op 11 december 2017 te
Alblasserdam, op 73-jarige leeftijd.
Wout van Leeuwen, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 13 december 2017 te Landgraaf,
op 90-jarige leeftijd.

J. A. G. Adang, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 6 februari te Bloemendaal, op 91-jarige
leeftijd.

J. W. Tempelmans Plat, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 17 februari 2018 te Warnsveld,
op 91-jarige leeftijd.
Mogen zij rusten in vrede.

R. J. van Acht, oud-marinier, op 12 januari 2018 te Den Bosch, op
54-jarige leeftijd.
L. H. A (Harrie) van Mierlo, oud-marinier, op 16 januari 2018 te
Someren, op 77-jarige leeftijd.
Leendert Willem (Leo) van der Zwan, oud-marinier,
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 17
januari 2018 te Chester Engeland, op 83-jarige leeftijd.
Frans Bosten, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 17 januari 2017 te Houthem St
Gerlach. Op 79-jarige leeftijd.
Christianus (Chris) Besseling, oud-marinier, onderscheiden
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 21 januari 2018 te
Ede, op 77-jarige leeftijd.
Wiel Grüter, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 19 januari 2018 te Panningen, op
84-jarige leeftijd.

J. P. Lebbing, oud-marinier, op 14 december 2017 te
Leidschendam, op 84-jarige leeftijd.

Hubert Antoine Charles (Huub) Polak, oud-marinier,
onderscheiden met het Ereteken voor Orde, op 21 januari 2018 te
Rotterdam, op 91-jarige leeftijd.

J. Scholtens, oud-marinier, op 19 december 2017 te
Uithuizermeeden, op 67-jarige leeftijd.

G. Verhoef, oud-marinier, op 22 januari 2018 te Rotterdam, op
82-jarige leeftijd.

Theodorus van Haasterecht, oud-marinier, op 22 december
2017 te Leiderdorp, op 77-jarige leeftijd.

Hendrik (Henk) Schreurs, oud-marinier, op 25 januari 2018 te
Kampen, op 84-jarige leeftijd.
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M. L. Viergever, oud-marinier, op 7 februari 2018 te Goes, op
71-jarige leeftijd.
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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 donderdag van de maand (m.u.v. juli en
augustus) soosavond in Paviljoen De Punt Badweg 10 te
Dordrecht. Aanvang 19.00 uur
Inlichtingen via E: comdrechsteden@gmail.com
Onderafdeling Rotterdam
Sociëteit- en overige avonden op iedere derde dinsdag van
de maand (behalve in sept.: 2e dinsdag) in Echo’s Home
‘het Anker’ in de van Ghentkazerne aan het Toepad 120 te
Rotterdam. De soosavonden beginnen om 19.00 uur.
Inlichtingen over activiteiten via commissaris activiteiten
Adriaan van Westenbrugge E: activiteiten@comrdam.nl
M: 06-48806642 of via de site www.com-rdam.nl.
Opgeven vooraf i.v.m. toegangsregeling.
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.
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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

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

cominfo

4 mei Landelijke dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsdefilé Wageningen
9 juni Reünie sport- en speldag Doorn

agenda

Agenda

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
Na optellen en aftrekken van de
overledene en opzeggingen is de leden- en
donateursstand van het COM per
23 februari 2018: 6622 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-

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 COMschietverenigingen. (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

Foto achterzijde:
Generaal-majoor
Patrick Cammaert
(Congo, 2005).
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