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Na een rustige zomer,
waarin ik hoop dat
iedereen heeft kunnen
genieten van de zomerse
dagen, waren er maar een
paar noemenswaardige
activiteiten die hebben
plaats gevonden zoals
de kranslegging bij het
Indië monument nieuwe
stijl (1 september), het
bijwonen van een concert
van de Marinierskapel te
Zierikzee ((7 september)
en de Wereldhavendagen
te Rotterdam (7,8 en 9
september). Ik mocht
hier het COM vertegenwoordigen. Op 1 september vond ook
de jaarlijkse Airborne Wandeltocht plaats. Ik kon daar niet bij
zijn maar diverse COM-leden namen deel aan deze bijzondere
herdenkingswandeltocht.
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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 17 december
• 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: 22 februari, 10 mei, 26 juli, 11 oktober
en 6 december
Foto voorzijde: Wim van der Meer naast het beeld van Frank
Koulen.

Bijzonder belangrijke periode

We staan nu aan de start van een bijzonder belangrijke
periode voor de toekomst van onze vereniging. Ik heb
dit tijdens de AB vergadering van 20 september jl. ook
medegedeeld aan de voorzitters van de afdelingen/IDG
Marinier-Commando. De secretaris heeft inmiddels de
concept statuten verstuurd aan de afdelingsvoorzitters en de
voorzitter dan IDG Marinier-Commando met het verzoek om
dit met de achterban te bespreken. Op 22 november willen
we - in het bijzijn van de notaris - dit op de RvA vergadering
bespreken. Mochten er dan vragen zijn kan de notaris het
juridische jargon uitleggen.
Hierna kan iedereen nog in eigen huis het standpunt bepalen
en willen we medio december de standpunten vernemen.
Vervolgens gaat het Dagelijks Bestuur aan de slag om het
eindvoorstel gereed te maken en zal begin 2019 de RvA een
besluit kunnen nemen. Hiertoe zal een extra RvA-vergadering
worden belegd. Vervolgens gaan we verder werken aan het
toekomstbestendig maken van ons COM.

vereniging voor oud- en actief dienende mariniers en geen
veteranenclub.

De website wordt alsmaar beter en er komt steeds meer
algemene informatie op te staan, de kalender is goed gevuld
en dat geeft de mogelijkheid om te zien wat er elders in het
land gebeurt.
Onze webmaster ( webmaster@contactoudmariniers.com )
blijft daarbij afhankelijk van de input die hij van jullie krijgt.
Mijn verzoek: blijf hem voorzien van informatie.

Communicatie

Het is overigens van belang dat de communicatie naar de
leden via de juiste kanalen blijft lopen en Facebook is daar
niet het juiste kanaal voor. Dit platform wordt te gemakkelijk
gebruikt om frustraties naar anderen te spuien en daar
worden de verhoudingen niet beter van. We hebben een
mooie website met voor alle afdelingen ruimte om de
mededelingen of wetenswaardigheden voor en door de
afdeling/IDG te doen.

Flevoland

In de laatste AB vergadering is ingestemd met het voorstel
om een afdeling Flevoland te laten ontstaan. Er zijn
liefhebbers die deze afdeling leven in willen blazen en
begin november zal daarvoor een oprichtingsvergadering
plaatsvinden in Lelystad.

Noord-Brabant

Op 27 oktober a.s. zal afdeling Noord-Brabant haar 65e
verjaardag vieren. Vanaf deze plaats wens ik hen een
bijzonder geslaagde bijeenkomst toe.

Dit laatste kwartaal hebben meerdere afdelingen hun viering
van de korpsverjaardag/jaarbijeenkomst. Ik probeer bij een
aantal vieringen aanwezig te zijn. Ik wens iedereen succes bij
de organisatie hiervan.

Koepelorganisatie

Dan nog de gesprekken om te komen tot een soort
van koepelorganisatie. In het overleg met alle andere
verenigingen onder leiding van de projectbegeleider
hebben we weer een aantal stappen gemaakt richting het
servicepunt. Doordat we binnen het COM de zaken goed
voor elkaar hebben ligt de zorgcoordinatie in handen van het
COM. Ik ben overigens van mening dat we intern nog wel wat
werk te doen hebben om het onderdeel ‘lief en leed’ binnen
de afdelingen beter inzichtelijk en toegankelijk te maken
en dit ook te communiceren naar de buitenwacht zodat we
een breder publiek kunnen bereiken. We zijn immers een

2

van de voorzitter

Inhoud

		 3

Piet Kruithof

meer redenen voor aan te wijzen.
Defensie heeft een beroerde
reputatie opgebouwd als
werkgever vergeleken met wat in
de burgermaatschappij verdiend
kan worden. Weliswaar is men
bezig met een financiële inhaalslag,
maar het akkoord over de
arbeidsvoorwaarden dat op tafel lag
is weggestemd door de achterban.
Dat betekent dat bonden en leiding
van Defensie opnieuw moeten
onderhandelen. De verhuizing
van het midden van het land naar
Zeeland is binnen het korps zo
omstreden dat zelfs commandant
Jeff MacMootry zich publiekelijk
tegen Vlissingen heeft gekant. Hij
vreest dat de verplaatsing meer
kwaad zal doen dan goed.

Van het bestuur
Mogelijke komst van een afdeling Flevoland
De vereniging Contact Oud- en actief dienende mariniers
(COM) kent thans 10 binnenlandse afdelingen en een afdeling
buitenland.
Daarnaast maakt de Identiteitsgroep Marinier-Commando deel
uit van de vereniging.
In het voorjaar van 2018 vroegen enkele initiatiefnemers
woonachtig in Flevoland het Dagelijks Bestuur naar de te nemen
stappen om te komen tot een afdeling Flevoland. Leden van het
COM die nu in Flevoland wonen zijn administratief voornamelijk
ondergebracht bij de afdelingen Noord-Holland en Overijssel. Dit
betekent dat zij voor activiteiten vaak wat verder moeten reizen
om deel te kunnen nemen aan activiteiten. De initiatiefnemers

verwachten dat met een eigen afdeling in Flevoland de
belangstelling om deel te nemen aan activiteiten groter zal zijn.
Bovendien verwacht men dat er nogal wat oud-mariniers zullen
aanhaken als er een eigen afdeling in Flevoland komt.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 september
jl. is groen licht aan dit initiatief gegeven en de initiatiefnemers
gaan in november a.s. een bijeenkomst beleggen om de
oprichting van een afdeling Flevoland te bespreken. Bij
voldoende steun zal vanaf 1 januari a.s. dan de afdeling
Flevoland operationeel worden. Leden, woonachtig in Flevoland,
gaan dan ingedeeld worden bij die nieuwe afdeling. Mochten zij
echter bij de afdeling aangesloten willen blijven waar zij thans
zijn ondergebracht dan blijft dat uiteraard mogelijk.
orgaan van de mariniers. Mogelijk komen daarbij onderwerpen
aan de orde waarbij het advies van het medezeggenschap
leidt tot verandering van de specificatie voor de kazerne.
Deze specificatie vormt de basis voor de aanbesteding van
de bouw en exploitatie. In overleg met en op advies van het
Rijksvastgoedbedrijf is daarom besloten ook de dialoog over
deze aanbesteding op te schorten. Om het overleg met de
medezeggenschap niet onder druk te zetten, kan de termijn van
deze opschorting nu nog niet worden vastgesteld, meldt het
ministerie.

Zwaar weer
Het zal niemand zijn ontgaan dat de verhuizing van Doorn
naar Vlissingen in behoorlijk zwaar weer is geraakt. Er verlaten
meer jonge mariniers het korps dan ooit tevoren. Daar zijn

Het gemeentebestuur waar Doorn
onder valt ruikt een kans en is
opeens zeer toeschietelijk geworden. De uitbreiding van de
VBHkaz die eerst onbespreekbaar was, blijkt toch wel mogelijk.
Ook binnen het parlement lijkt de opinie aan het schuiven
te zijn. De keuze voor vestiging van de marinierskazerne is
voorbehouden aan de Tweede Kamer. Hoewel voor Vlissingen
is gekozen, kunnen nieuwe inzichten leiden tot een andere
afweging. Als dat zou gebeuren, is dat een slag voor Zeeland
en zal de Rijksoverheid daar een compensatie tegenover
moeten stellen. Voorlopig staan de seinen nog niet op rood.
De adempauze die nu wordt ingebouwd betekent wel dat het
verkeerslicht voor de verplaatsing van de kazerne nu even
op oranje staat. Het betekent eveneens dat als de Michiel de
Ruyterkazerne wel gebouwd wordt, de opening daarvan opnieuw
opschuift richting het midden van het volgend decennium.

De oude marinekazerne Vlissingen.

Verhuizing mariniers van Doorn naar Vlissingen opnieuw ter discussie

Adempauze in proces verplaatsing kazerne
Tekst: Arie Booy
Defensie heeft de gunning van de bouw-voorbereidende
werkzaamheden van de nieuwe Marinierskazerne in Vlissingen
met drie maanden uitgesteld. Mede om die reden wordt ook
de dialoog over de aanbesteding van de bouw en exploitatie
opgeschort.
De staatssecretaris van Defensie heeft de Tweede Kamer
toegezegd geen onomkeerbare besluiten te nemen totdat een
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overleg met de Kamer over de kazerne heeft plaatsgevonden.
Dat overleg is in november. Daarom wil de staatssecretaris de
gunning van de opdracht tot bouwgrondvoorbereiding uitstellen
tot 1 januari 2019.Op dit moment loopt ook de gecombineerde
aanbesteding van de bouw en exploitatie van de nieuwe kazerne.
Informatie over de situatie van de bouwgrond bij overdracht naar
het gekozen bouwconsortium is daarbij van groot belang. Die
informatie komt nu later beschikbaar.
Daarnaast wordt overleg gevoerd met het medezeggenschaps-
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De marineleiding was op de hoogte van zijn denkwijze en heeft
daar rekening mee gehouden. Hij werd geplaatst in Soerabaja en
werd daar kantinebeheerder. In 1948 wordt hij alsnog bevorderd
tot sergeant.

Coververhaal

Groote Beer

Frank Koulen, oprichter jazzcafé Porgy en Bess, geëerd

Mei 1949 keert hij met de Groote Beer terug in Nederland en
wordt geplaatst in Rotterdam.

Standbeeld in Terneuzen voor oud-marinier
Tekst: Wim van der Meer
Kleurenfotografie: Jan Buijse

In mei 1950, na 7 jaar dienst (getekend was voor 6 jaar) krijgt hij
eervol ontslag uit militaire dienst en komt als burgerman terug
in Terneuzen en gaat samen met zijn vrouw Vera de brei- en
wolwinkel van z’n schoonouders uitbaten.

Curaçao tekende voor het Korps Mariniers.

In de Noordstraat te Terneuzen is op 15 september een
standbeeld onthuld van Frank Koulen, de oprichter van het
wereldberoemde jazzcafé Porgy en Bess.
Wie was Frank Alwin Koulen? Hij was een uit Suriname afkomstige
marinier. Opgeleid als soldaat boordschutter, die in 1943 te

Frank Koulen kwam in september 1944 als marinier met de
Canadezen in Terneuzen aan.
Op 5 mei 1945, de dag van de bevrijding, vindt er te Terneuzen
een parade plaats. De troepen staan opgesteld op de markt,
marcheren door de stad en eindigen weer op de markt. Voor
het marine detachement loopt als hoornblazer (geen marinier

tamboer) Frank Koulen. In zijn mariniersuniform is deze zwarte
man een grote bezienswaardigheid. De meeste inwoners hadden
nog nooit een zwarte man gezien.

Verkering
Na het bevrijdingsfeest krijgt hij verkering met Vera van de
Bruele, die samen met haar moeder een brei- en wolwinkel
bestierd. In oktober 1945 wordt hij als marinier 1 gelegerd in
Tilburg, dan volgen nog plaatsingen in Amsterdam, Bergen op
Zoom en Volkel.
In januari 1947 trouwt hij te Terneuzen met zijn Vera. Inmiddels
korporaal, komt in augustus het bevel om zich in te schepen op
de Kota Inten, om zich in Nederlands-Indië aan te sluiten bij de
Mariniersbrigade.
De mariniersbrigade werd opgeleid
in de US, in het Camp Lejeune en was
bestemd om samen met de Amerikanen
de Japanners uit Nederlands-Indië te
verdrijven.

In 1953 koopt hij het woonhuis annex winkelpand, tegenover de
brei- en wolwinkel en opent daar op 20 april 1957 de lunchroom
Porgy en Bess. Deze lunchroom groeide in de loop der jaren uit
naar het wereldberoemde jazzcafé Porgy en Bess.
Waar het in mei 1945 begon met een zwarte man aan het hoofd
van een Nederlandse marine-eenheid eindigde het met de
stichter en uitbater van het Jazzpodium Porgy en Bess.
Deze Frank Koulen heeft Terneuzen veel gebracht en wij als
mariniers mogen trots op hem zijn.
Bij de onthulling van het standbeeld werd het COM
vertegenwoordigd door de voorzitter van het COM Zeeland, Wim
van der Meer. De opkomst was overweldigend. Terneuzen is een
standbeeld rijker en ook voor het Korps was deze onthulling een
gedenkwaardige dag. Er zullen weinig standbeelden van oudmariniers in den lande zijn.
Bron: Porgy in de Polder, door Tjeu Strous, familie Koulen

Toen Frank met nog 90 andere
Surinaamse - en Antilliaanse mariniers
daarnaar toe op weg waren, bleek dat
de US deze zwarte mariniers niet wilde
toelaten voor een opleiding in Camp
Lejeune.
Na de capitulatie van Japan zouden
de mariniers ingezet worden tegen de
Indonesische vrijheidsstrijders. Voor zijn
inscheping had Frank te kennen gegeven
dat hij er niet veel voor voelde om de
Indonesiërs te bevechten, hij beriep
zich op een toespraak van Koningin
Wilhelmina, waarin ze beloofde dat na
de oorlog het Koninkrijk op basis van
gelijkwaardigheid zou worden ingericht.
Zijn zogenaamd pacifistische instelling
kostte hem zijn inschepingsverlof en zijn
bevordering tot sergeant.
Wim van der Meer naast het beeld van Frank Koulen.

6

		 7

Slecht weer voor de roeiers.
Oud-mariniers bij het concert.

Kranslegging Terneuzen.

DMRC
Naast de onthulling van het standbeeld van Frank Koulen
was er de afgelopen maanden nog veel meer te doen op
mariniersgebied in Zeeland. De roeiers van DMRC maakten
begin september een geslaagde tocht van Vlissingen naar de
Havendagen in Rotterdam.
Leden van het COM waren vrijdag 28 augustus aanwezig bij
de herdenking en kranslegging bij het Oost-Indië monument
te Terneuzen. Op dit monument staan de namen van de 35
gesneuvelden in Oost-Indië en Nieuw- Guinea uit ZeeuwsVlaanderen hierin gegraveerd.
Woensdag 5 september waren COM- bestuursleden aanwezig
bij het binnenhalen van de roeiers van DMRC te Vlissingen. Daar
begon de roeitocht van 150 km naar Rotterdam waar ze op

Eerbetoon bij concert Marinierskapel.
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zaterdag 8 september aan kwamen.
Op woensdag 6 september kwamen
de roeiers bij Westkapelle aan land
om samen met de burgemeester
van Veere een krans te leggen bij
het monument ter herdenking van
de Slag om de Schelde. Leden van
COM Zeeland en de AVOM waren
present.
Op vrijdag 7 september gaf het
COM in Zierikzee acte de presence, met veel oud-mariniers en
veteranen bij het optreden van de Marinierskapel. Tijdens dit
Anjerconcert speelden de muzikanten van de marinierskapel
de sterren van de hemel. Het optreden was georganiseerd door

de stichting Veteranen Schouwen-Duiveland, in samenwerking
met de gemeente Schouwen-Duiveland. De begeleiding van
veteranen en andere bezoekers tijdens parkeren en in de
sporthal werd uitmuntend verzorgd door oud-mariniers uit
Zeeland.
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COM-Nieuws
Maroesjka Neutel moest afhaken tijdens opleiding tot marinier

Er staan al weer drie vrouwen klaar
Tekst: Arie Booy en Olof van Joolen, met dank aan de Telegraaf
Foto’s: Defensie

gewoon sterke vrouwen”, zegt Jet van Gemert nu naar aanleiding
van de discussie over vrouwen bij het korps.

Schooljuf Maroesjka Neutel moest de opleiding als eerste
vrouwelijke marinier staken vanwege een hardnekkige blessure,
maar er staan al weer drie vrouwen klaar om gekeurd te worden
voor de zware training bij het korps. Binnen afzienbare tijd lopen
er dus vrouwelijke mariniers rond in het veld en in Doorn, Texel of
Rotterdam.

Blessures

Dat meldt korpscommandant Jeff MacMootry. Volgens de
brigadegeneraal is een ieder die goedgekeurd wordt om aan de
opleiding te beginnen in principe geschikt: ,,Defensie heeft goed
en gemotiveerd personeel nodig”, stelt MacMootry. ,,Elke man
of vrouw die gekwalificeerd is om aan de opleiding tot marinier
te beginnen is daarom welkom. Haalt hij of zij de eindstreep, dan
ontvangt de kandidaat de baret en is vanaf dat moment marinier.”
Een kleine twintig jaar geleden volgde marinevrouw Jet van
Gemert reeds de opleiding tot marinier. Dat was in het kader
van een programma om vlootpersoneel nader tot het Korps
Mariniers te brengen. Van Gemert, tegenwoordig schipper op Zr.
Ms. Rotterdam, deed in 1999 de zware mariniersopleiding met
uitzondering van de eindoefening. Daarna volgde ze de cursus
voor bestuurder van een landingsvaartuig op Texel. ,,Er zijn ook

Maroesjka Neutel (27) is een basisschoollerares die door de
strenge selectie van het Korps Mariniers kwam en in januari dit
jaar begon met de opleiding tot marinier. Door blessures heeft
het niet zo mogen zijn. Toch gelooft ze dat het goed gaat komen
met vrouwen bij de mariniers. Neutel stond voor de klas in Vries
(Drenthe). Ze vreesde geen vaste aanstelling te krijgen omdat de
directie van haar school liever een man wilde aannemen.
Neutel: ,Ik kwam in die tijd in contact met mensen die bij defensie
werken en die zeiden: is het Korps Mariniers niks voor je? Dat was
in 2016. Het jaar erop zouden vrouwen mogen meedoen aan de
selectie. Eerst moest ik lachen om het idee. Tegelijkertijd vond
ik het super interessant en uitdagend klinken. Daarom ben ik
begonnen met het voorbereidende trainingsschema van zestien
weken. Ik kon het aan. ‘Als dit zo goed gaat, waarom probeer ik
het dan niet?’, dacht ik.

Bivak
Na haar toelating doorliep Maroesjka de vaste stappen van de
opleiding. Eerst een kennismakingsbivak op Texel, gevolgd door
training en lessen op de Rotterdamse Van Ghentkazerne.De

Jet van Gemert reikt het Nieuw Guinea-kruis uit aan Ad Blom die twee maal naar de Oost ging, maar nooit was gedecoreerd.
eerste keer dat ze daar rondliep, voelde spannend. Maar zeker
niet onprettig. “Natuurlijk, toen ik door de eetzaal liep, keek
iedereen”, haalt ze het moment terug. “Ik heb het echt alleen maar
als positief ervaren.” Na anderhalve maand merkte Maroesjka dat
er iets niet lekker zat.

het uiteindelijk denk ik ook wel goed. Als mannen zelf zien dat je
hetzelfde presteert als zij, dan vallen hun bezwaren weg. In het
veld maakt het niet uit of je man of vrouw bent.’’

Ze had pijn tijdens marsen met bepakking en sprinten ging
niet meer zo snel als ze wilde. De dokter constateerde dat ze
haar middenvoetsbeentje had gebroken. “Dat voelde als een
opluchting. Ik had niet lopen piepen.”
Vanuit een revalidatiegroep mocht de marinier in opleiding zich
proberen terug te knokken. Dat leek te lukken. Maar na twee
weken moest ze opgeven. Definitief. Overigens niets bijzonders
want volgens generaal MacMootry valt 50 procent af tijdens de
opleiding.
Neutel: ,,Met de acceptatie van vrouwen bij de mariniers komt

Maroesjka Neutel in Doorn op het touw.

Neutel in de media.
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Aad van Looyen, een van de mannen van het eerste COM-uur

‘Nazorg bestond niet en PTTS moest nog worden uitgevonden’
Tekst: Adriaan van Westenbrugge,
Commissaris Activiteiten COM o.a.
Rotterdam
Aad van Looyen is een oudmarinier die zich meer dan 50
jaar verdienstelijk heeft gemaakt
voor het COM en in het bijzonder
COM Rotterdam. Ik, Adriaan van
Westenbrugge, kwam samen met
bestuurslid Frans Schoots bij Aad
en Maup van Looyen op de koffie.
Aad stak gelijk van wal, want een van zijn wensen was om ‘het er
nog eens één keer over te hebben’ met wat oudgedienden.
Van Looyen: ,,Het begon allemaal begin 1948 toen ik werd
opgeroepen om de dienstplicht te vervullen. Van alle keurlingen
werd minder dan de helft goedgekeurd voor dienst bij de
Marine of het Korps Mariniers. We werden uitgezonden naar
Nederlands Oost-Indië aan boord van ss Groote Beer.”
Ik werd in 8 weken opgeleid tot ziekenverpleger en moest mij na de
opleiding samen met maatje Wagemans melden bij het Medische
peloton van het 5e INFBAT dat zich in Madion zou bevinden. Bij
de Wonokromobrug zou een burgerkonvooi van 30 vrachtauto’s
met rijst vertrekken naar Madioen, waar hongersnood heerste.
Wij waren de enigen die gewapend waren met een karabijn en
30 patronen. Het gebied waar wij doorheen moesten rijden,
was nog niet gezuiverd van TNI militairen en andere gewapende
groeperingen. Bij Kertosono was een brug over de kali door
ploppers opgeblazen en daarom werden wij doorgestuurd naar
Kediri. De daar aanwezige militairen van het regiment Jagers
wisten niet wat zij zagen: een heel konvooi burgervrachtauto’s
met rijst en 2 mariniertjes! ‘Waar komen jullie vandaan, wij zitten
hier al een week ingesloten en wachten op de pantsers van de
Huzaren van Boreel om ons te ontzetten!’ We hebben ons gemeld
bij de commandant van de aldaar gelegerde Jagers en of hij kon
melden via de radioverbinding met Soerabaja dat wij daar waren.
Achteraf bleek dat hij dat niet had gedaan. Wij werden als vermist
opgegeven en stonden in Nederland - tot grote consternatie van
het thuisfront - op de lijst van gesneuvelden!
Op 20 januari 1950 gingen wij weer thuisvaren met de Johan
van Oldenbarnevelt met 1200 mariniers en op 22 februari 1950
meerden we af aan de Javakade in Amsterdam. Op 17 maart

1950 moest ik uitrouleren
in Voorschoten en ging met
groot verlof. In 1952 kreeg ik
bericht dat ik bevorderd was tot
korporaal der mariniers zm.

Het COM
,,Dat was het einde van mijn
actieve mariniersbestaan en
begin van mijn leven bij het
Contact Oud Mariniers. Ik zal
enkele hoogtepunten uit mijn
COM-periode noemen. 1944/1950: In eerste instantie waren
er enige provinciale afdelingen met als eerste leden OVW’ers.
Zij hadden het moeilijk om na het afzwaaien een positie in het
burgerleven te vinden.
1950: Het afdelingsbestuur Rotterdam bestond uit OVW’ers.
Iin 1950 hebben we voor het eerst in de VGKAZ op 10 december
een bijeenkomst meegemaakt. In 1953 nam Henk de Koning
het secretariaat van de afdeling over. Teun van Mastrigt werd
penningmeester, mr. Jan Verstegen tijdelijk voorzitter en ik was
vice-voorzitter. Ons eerste doel was leden werven en met de
thuisvaartlijsten gingen wij per fiets op pad en kon men lid worden
voor 2,50. Toen wij terug kwamen uit Indië hadden de thuisblijvers
geen begrip voor wat wij in 1,5 jaar hadden meegemaakt en ook
dat wij als nette 20-jarigen waren vertrokken en bij terugkeer
waren veranderd en zelfstandiger geworden. Wij moesten maar
weer aan het werk gaan en deze periode snel vergeten. Als wij
er over wilden praten, kregen we geen gehoor. Nazorg bestond
al helemaal niet en PTSS was nog niet uitgevonden. Gelukkig
hadden we de beschikking over het personeelscafé van Heineken
op de hoek van de Crooswijksesingel en de Rottekade waar we
een goedkoop biertje konden drinken en waar we ons verhaal
kwijt konden.
Wij noemden ons de afdeling Rotterdam, maar beheerden de
hele provincie Zuid-Holland. Totdat in 1965 Kees Molenaar de
afdeling Den Haag oprichtte. Later splitste zich de Bollenstreek
af. Deze splitsing verliep op basis van vriendschap. Er was nog
geen afdracht van contributiegelden aan de afdelingen. Ze
moesten zich maar bedruipen door het houden van tombola’s.
De afdeling Zuid-Holland bestond nog niet. We hielden geen
ledenvergaderingen want de enige afdelingsactiviteit was het
vieren van de korpsverjaardag op of omstreeks 10 december

in de VGKAZ. Soms hielden we tijdens deze bijeenkomsten een
ledenvergadering en vroegen dan om door te gaan zoals het nu
ging. Dat werd met algemene stemmen snel goedgekeurd want
het pilsje riep ons!
Tussen 1950 en 1963 waren we altijd aanwezig bij de kranslegging
bij de Maasbruggen. Na 1963 werd dat bij het mariniersmonument
op het Oostplein. In 1953 wist Henk de Koning van HKKM gedaan
te krijgen om vrijdags de schietbaan in Kralingen te mogen
gebruiken. Zo ontstond later de schietvereniging COM afd.
Rotterdam met statuten en als eerste voorzitter Ammers en later
Henk van der Ende.

Leden werven
In de jaren tussen 1953 en 1960 was er een terugloop van
betalende leden. Er waren in feite nog maar 2 actieve afdelingen
nl. Amsterdam en Rotterdam en later Eindhoven. In 1955 lopen
voor het eerst oud-mariniers in het defilé op de Coolsingel. In 1962
geen afdelingsfeesten i.v.m. overlijden prinses Wilhelmina. Van
1963 tot en met 1985 heeft de afdeling Rotterdam het voortouw
getrokken bij onthulling van het monument op het Oostplein en
de Lustrumvieringen. Voor het lustrum van 1990 en 1995 heb ik
nog wel zitting gehad bij de organisatie en pas bij die van 2000 heb
ik om privé redenen niet meegedaan.
Op 5 augustus 2000 is mijn eerste maatje uit
die trein naar Voorschoten, Teun van Mastrigt
overleden. In 1980 met landelijke secretaris Hans
van Noppes een ledenwerfactie gestart met als
gevolg een gestage ledengroei naar 10.000 leden.
Ik heb Hans opgevolgd als landelijke secretaris in
1982. In 1986 ging ik op 58-jarige leeftijd in de
VUT. Ik werkte toen bij de Rotterdamsche Lloyd.
In 1987 kreeg ik de Eremedaille verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau in goud. In 1989 ben
ik op uitnodiging van generaal Van Breukelen een
weekje mee geweest naar Noorwegen om iets te
zien van de wintertraining van de mariniers.
Vanaf 1997-1999 een tijdje actief geweest om
de afdeling Zuid-Holland wat meer zichtbaar te maken. De
onder-afdelingen Rotterdam Den Haag en Duin en Bollenstreek
waren gewend de hele contributie afdracht direct te ontvangen
waardoor de afdeling Zuid-Holland geen kas had en zo goed
als niets kon organiseren. De eerste maatregel was de grenzen
vast te stellen door middel van de postcodes. Zo ontstonden de
onderafdelingen Duin en Bollenstreek, Den Haag, Rotterdam,
Zuid-Hollandse eilanden, Drechtsteden en Midden Holland.”
In 1992 op verzoek van Bart Meerdink de administratie van de
reünie ‘Ter herdenking van de strijd in Nederlands Oost-Indië’
geregeld. In 1993 na beëindiging van het secretarisschap werd
ik benoemd tot erelid van de vereniging. Het ledental was
toen ongeveer 12.000. Het secretarisschap van deze landelijke
vereniging was voor mij best een grote klus.
In 1994 samen met Bert Kamerman de administratie van de
reünie ‘Mariniersbrigade 50 jaar’ gedaan (1.000 oud mariniers en
40 verpleegsters Marine hospitaal Soerabaja) in samenwerking
met De Jong Tours de deelnemers met bus opgehaald uit heel
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Aad van Looyen geflankeerd door Adriaan van Westenbrugge en
Frans Schoot.
Nederland. Door de goede relatie die Bert Kamerman had
opgedaan tijdens Nieuw-Guinea Reünie met die lieve dame bij
Defensie die over de centjes ging, werd het vervoer betaald door
Defensie waardoor de baten konden worden overgemaakt naar
twee instellingen die zich inzetten voor Welzijn van de bewoners
van Nieuw-Guinea.
Op 18 juli 2001 is mr. Jan Verstegen onze eerste voorzitter
Rotterdam overleden. Op 3 februari 2002 is Henk de Koning
overleden, afscheid van mijn beste maatje. De gezellige
soosavonden werden gehouden op Westplein 11 (VNS kantoren),
vervolgens daarnaast op hetzelfde Westplein in
de Nedlloydsoos, daarna café Visser aan de oude
Binnenweg en toen naar de speeltuinvereniging
op het Schuttersveld. Ik heb vernomen dat het
nu wederom in de VGKAZ plaatsvindt, goede
zaak.

Kader
Aad van Looyen is een van de vele oud-mariniers
die veel heeft meegemaakt, veel heeft gedaan
voor het COM, maar dan vervolgens in een leegte
geraakt en zoals vele anderen alleen nog contact
heeft met het COM via de Houwe Zo. Ook zijn
echtgenote heeft ook veel bijgedragen aan- en
diverse werkzaamheden voor het COM gedaan.
Bij mijn huisvisites die ik in de afgelopen tijd heb gedaan om de
50-jarige COM-jubileumspeldjes persoonlijk uit te reiken aan de
COM leden, kwam ik erachter dat er nog tientallen leden zoals
Aad van Looyen zijn, die nog eens graag contact zouden willen
hebben met ‘iemand’ die een luisterend oor biedt en/ of er zelf
ook over kan meepraten. Zelf kunnen, willen of mogen zij de deur
niet meer uit vanwege allerlei, meestal fysieke redenen. Aad van
Looyen bijvoorbeeld is bijna geheel doof en met gebruik van een
gehoorversterker en de nodige stilte om hem heen, kan hij ons
horen praten.
Het is dan ook de bedoeling van het huidige bestuur van de
onderafdeling Rotterdam om een strategisch plan te bedenken om
deze “vergeten” oud-mariniers op te sporen en via huisbezoeken,
kaarten, mails, soosuitnodigingen met speciaal vervoer etc. er
weer bij te halen.
Mocht U iemand weten, die wat meer aandacht nodig heeft, laat
het weten aan de leden van het bestuur, zodat er actie genomen
kan worden.
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Nieuw boek Jan van Boeijen heet ‘Zij werden geroepen’

Zes naar de Oost gezonden militairen tot leven gewekt
Tekst: Arie Booy
Foto’s uit besproken boek
De Oost. Voor veel leden van het
COM een deel van hun verleden.
Als jonge marinier hebben ze er
gediend, gevochten en maten
verloren. In Andelst, een plaats
in de Betuwe vlakbij Nijmegen,
staat een Indiëmonument
met de namen van zes jonge
militairen die om het leven
kwamen in dit voormalige
Geurt Sipman.
deel van het Koninkrijk der
Nederlanden. Een van hen was marinier Geurt Sipman.
Een ander was Jan van Boeijen die diende bij het Regiment
Infanterie.
De auteur van het nieuwe boek ‘Zij werden geroepen’
werd geboren in 1969. Zijn vader noemde hem Jan
naar zijn in de Oost overleden broer. Jan van Boeijen
schreef al eerder over zijn oom die op 13 januari 1948
als dienstplichtig soldaat bij de ‘7 December Divisie’
om het leven kwam. Omdat het onderwerp vanwege
de emotionele beladenheid nooit bespreekbaar
was tussen vader en zoon, ging Van Boeijen pas na
het overlijden van vader in 2006 op zoek naar het
verhaal van de oom. Van tantes kreeg de auteur veel
brieven en foto’s die zijn oom vanuit Indië naar huis
had gestuurd. In 2009 resulteerde dat in het boek ‘De
jongens van Toedjoe Poeloe Doea’.
Maar hoe zat het met die vijf andere namen op het
Indiëmonument: Jacobus B.F. Veldman, Jan W.
Hendriks, Wilhelmus J.M. Aarns, Willem J. Janssen
van Doorn en Geurt F. Sipman, Jan van Boeijen besloot dat
er ook in hun verhaal een boek zat. Eigenlijk zes boeken in
een band. In december 2015 was het 30 jaar geleden dat het
monument werd opgericht. In een interview met een lokaal
blad vertelt de schrijver: ,,Dat vond ik een mooie aanleiding
om een boek te gaan schrijven over het monument en deze
zes mannen uit de voormalige gemeente Valburg die niet

terugkeerden uit Indië. Via hun familieleden en vrienden ben
ik in het bezit gekomen van veel foto’s, brieven en andere
documenten. In diverse defensiearchieven heb ik informatie
gevonden met betrekking tot hun diensttijd en de oorzaak van
hun overlijden.”

Noeste werk

Dit noeste werk heeft geleid tot zijn nieuwe boek ‘Zij
werden geroepen’. Het is een dik boek geworden met
veel foto’s en documenten. Een geschiedschrijving van de
inzet in Nederlands-Indië van het Regiment Stoottroepen,
de Mariniersbrigade, ‘7 December’ Divisie en de
Tijgerbrigade. De auteur bezocht de afgelopen vijf
jaar familieleden, vrienden en dienstkameraden
van de zes gevallenen. Ook deed hij uitgebreid
literatuur- en archiefonderzoek. Aan de hand van
dagboekfragmenten, brieven, persoonlijke bezittingen,
foto’s, gevechtsrapporten en interviews met veteranen
en nabestaanden krijgen de namen op het monument
een gezicht en komen zij als het ware tot leven.
Geurt Sipman (1926) werd als dienstplichtig marinier
(‘zeemilicien’) ingedeeld bij de Mariniersbrigade.
Na zijn opleiding op het voormalige vliegveld Volkel
vertrok hij op 17 december 1947 met de ‘Zuiderkruis’
richting Soerabaja. Bij de Tweede Politionele Actie
deed Sipman mee aan de landing bij Glondong en de
opmars naar de bruggen over de kali Solo bij Tjepoe en verder
naar Madioen (Operatie Zeemeeuw). Geurt sneuvelde op 25
januari 1949. Het officiële bericht luidt: “Bij een patrouilleactie
ten noorden van de kali Solo, in de omgeving van Ngawi, werd
op 25 februari 1949 een groep van ongeveer vijftien mannen
langs de kali ontdekt. De groep werd door de mariniers onder
vuur genomen, waarop zij de benen nam. Toen de mariniers

Geurt Sipman links.

Geurt Sipman rechts.
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Het monument in Andelst.
zich naar een verbindingsjeep van de stafcompagnie begaven,
werden zij plotseling van de overzijde van de kali beschoten.
Marinier G.F. Sipman raakte daarbij ernstig gewond. Hij werd
onmiddellijk naar het burgerziekenhuis van Ngawi vervoerd,
waar hij werd geopereerd. Het mocht niet baten. Hij overleed
dezelfde dag aan zijn verwonding”. Tijdens zijn onderzoek
ontdekte Jan van Boeijen echter dat Geurt Sipman door ‘eigen
vuur’ om het leven is gekomen.

Levensverhalen

Via de levensverhalen van de zes gevallenen komt de inzet van
hun eenheden in het boek uitgebreid aan de orde. Naast de
inzet van de betreffende eenheden in Indië, wordt in het boek
uitgebreid aandacht besteed aan de inzet van het Regiment

Begrafenis van een militair in de Oost.

Stoottroepen, Commando Brabant, in Nederland in de periode
november 1944 - mei 1945.
Tenslotte wordt in het boek uitgebreid aandacht besteed
aan een tot heden zeer onderbelicht aspect van de strijd in
Nederlands-Indië: de TNI en de grote verscheidenheid aan
(overwegend islamitische) strijdgroepen en organisaties van
de ‘tegenpartij’. Het boek heeft groot formaat (A4) - ruim
450 pagina’s full colour - meer dan 700 veelal niet eerder
gepubliceerde foto’s en documenten – veel niet eerder
gepubliceerde informatie over de TNI en andere Indonesische
strijdgroepen.
Het boek is te bestellen via een e-mail
aan: janvanboeijen@onsbrabantnet.nl
Een briefje naar J.D. van
Boeijen, Brand 33, 5706 LV,
Helmond kan ook. De €
49,95 dient te worden
overgemaakt naar
NL03 INGB 00020490 91
t.n.v. J.D. van Boeijen
te Helmond. Zowel
bij bestelling als bij
overschrijving naam
en adresgegevens
vermelden.
Verzendkosten
buitenland graag even
opvragen bij de auteur.
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- Advertenties -

Reünies

Defensie Ondersteuningscommando

Gepland
Reünie vrijdag 14 december 2018
Dit jaarlijkse gebeuren van COM onderafdeling Den Haag zal
weer plaatsvinden in gebouw 147 van de Frederikkazerne en
wel op vrijdagavond 14 december 2018, aanvang 17.30 uur. De
kosten bedragen € 27,50 per persoon. Dit bedrag is inclusief een
uitgebreide rijsttafel en een nagerecht “du chef”. Het muzikale
gedeelte zal dit keer worden verzorgd door “The Rare Auld

Sound”, de band die ook bij de Westlanddag van COM ZuidHolland heeft gespeeld.
Wilt u aan deze reünie deelnemen, meld dit dan per mail bij
ondergetekende en maak het te betalen bedrag over naar
rekeningnummer NL83 INGB 0004892564 t.n.v. Oud Mariniers
Den Haag onder vermelding van reünie 14 december 2018.

Gehouden

Samen met
Veteranen wonen
op een landgoed
€ 25,-

Geïnteresseerd? Meldt u zich dan vrijblijvend aan voor een
open dag in 2018 op maandag 5 februari, maandag 14 mei,
maandag 3 september, maandag 3 december
Het Koninklijk Tehuis voor OudMilitairen en Museum Bronbeek
te Arnhem organiseert open dagen
voor wie overweegt in het militair
tehuis te gaan wonen. U kunt het
leven in Bronbeek van dichtbij
ervaren en kennis maken met zijn
bewoners. U wordt geïnformeerd,
over alle voorzieningen en de
relatief gunstige bijdrage in de
verzorgingskosten.

Kijk voor de toelatingsvoorwaarden op www.bronbeek.nl of vraag
een informatiemap aan. Er zijn
ook mogelijkheden voor tijdelijke
opname van veteranen.
Contact:
Zorgmanager Bronbeek Arnhem
T (026) 3763555

Korting op biografie over Klaas Jol
Klaas Jol was de eerste Mountain Leader
van het Korps Mariniers. Veertig jaar
geleden kreeg hij tijdens wintertraining
een bizar ongeval in Noorwegen. Een
skistok doorboorde zijn lichaam en
sindsdien kennen alle mariniers hem als
‘Overste Sateh’.

Verslag reünie Westgangers MSK Suffisant 1960/1961
Op zaterdag 4 augustus was het eindelijk weer zover de 18de
reünie van barak 1 was een feit. De opkomst 9 oude makkers en
even zovele partners. Enkele sobats moesten afzeggen wegens
ziekte maar hopen er volgend jaar weer bij te zijn. Om 14.30 uur
was iedereen al aanwezig in recreatiecentrum De Leemput in
Gilze - Rijen.
Dat de verbondenheid en saamhorigheid nog heel sterk is
blijkt wel uit het feit dat iedereen voor het afgesproken tijdstip
al aanwezig is om niets te willen missen. Eerst even elkaar
begroeten en knuffelen na 1 jaar elkaar niet gezien te hebben.
Hierna wat borrelen en lekker bijkletsen en sterke verhalen van
weleer opnieuw beleven. In het jaar 2000 heb ik 25 sobats nog
kunnen traceren en we zijn nog met 15 personen over. Het gehele
jaar houden we contact met onze eigen nieuwsbrief de Suffisant
Express om alle wetenswaardigheden van onze sobats te delen.
Bij ziekte van de sobats is er extra telefonisch of persoonlijk
contact om de betrokkene een hart onder de riem te steken.

Wij met zijn allen de oude sobats van barak1 komen tot de
conclusie dat we een unieke groep binnen het korps aan
het worden zijn. De meeste al 78 jaar en nog steeds elk jaar
samenkomen dat zullen er maar weinig ons nadoen.
Om 17.00 uur was de tijd om de inwendige mens te versterken
in Dinning Plaza Show Cooking restaurant te Gilze – Rijen en
hebben we met zijn allen genoten van een twee en een half
uur durende verwenpartij. Om 20.00 uur onder het genot van
nog een lekker bakje koffie gingen we de dag afsluiten en met
een voldaan gevoel dat het weer gelukt was werd er uitgebreid
afscheid van elkaar genomen, en kon de navigatie weer worden
ingesteld om huiswaarts te keren. En met algemene stemmen
volgend jaar komen we weer samen.

Het ongelooflijke levensverhaal van de
overste is het thema van een meeslepende
biografie die 21 november verschijnt onder
de titel ‘Klaas Jol, Mirakelmarinier’.
COM-leden en lezers van Houwe Zo krijgen tien euro korting. Zij betalen 25 euro voor
het boek van A4 formaat, harde kaft, full colour en veel illustraties. In de winkel gaat
het 35 euro kosten. Verzendkosten bedragen 2,50 euro. Wie het boek wil bestellen
maakt 25 + 2,50 euro = 27,50 euro over op rekeningnummer NL81INGB0008306612
t.n.v. Booy Uitgevers. Vergeet niet uw adresgegevens bij de overschrijving te
vermelden.
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Namens organisatie Ad Kommers
email: adkommers@home.nl
tel: 0639761420

Diensten voor nabestaanden
Nabestaanden van veteranen kunnen aanspraak maken op
een aantal faciliteiten. Zo mogen zij gratis reizen met openbaar
vervoer naar herdenkingen en reünies die zij voorheen met
hun partner bezochten. Ook mogen zij de Checkpoint blijven
ontvangen.

Checkpoint

Wilt u als weduwe of weduwnaar van een veteraan de Checkpoint
blijven ontvangen, dan kan dat zonder kosten. Neemt u contact
op met het Veteraneninstituut: info@veteraneninstituut.nl of
088 334 0050.

Gratis treinvervoer

Het was al snel druk in Volkel.

Geslaagde viering 65 jaar COM Noord-Brabant: Medaille na zeventig jaar inzet mariniers in de Oost
Onder ideale weersomstandigheden werd zaterdag 27 oktober
het 65-jarig bestaan van de afdeling Noord-Brabant gevierd. Het
COM was te gast op de Luchtmachtbasis Volkel en dat was een
hele goede locatie om elkaar te ontmoeten. Een ieder kreeg bij
binnenkomst een jubileumspeldje met het korpswapen en de
tekst COM Noord Brabant 65 jaar; bij de koffie was er een gebakje
met hetzelfde logo. Het was al snel gezellig druk.
De start van de ceremonie werd ingeluid met een videoboodschap
van Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Hij wenste
de aanwezigen een goede reünie en sprak mede namens de
Koning zijn dank uit voor de militaire inzet van de mariniers.
Een trompettist blies vervolgens het signaal Taptoe waarna
een minuut stilte in acht werd genomen voor degenen die de
afdeling ontvallen zijn.
De Inspecteur Generaal der Krijgsmacht had zijn stafofficier
Veteranenaangelegenheden luitenant-kolonel Ton van Mastrigt
(KLU) afgevaardigd om twee medailles uit te reiken aan COMleden. Cor Jonkers en wijlen Piet Lamers hadden nooit een
onderscheiding gekregen voor hun inzet in Nederlands-Indië
eind jaren veertig. In zijn toespraak ging Van Mastrigt in op wat
hij noemde de grootste militaire operatie van de Nederlandse
krijgsmacht na de Tweede Wereldoorlog: ,,150.000 jonge
militairen werden naar de Oost gezonden. Circa 6200 van hen
keerden nooit weer. Toen zij weer in Nederland waren was er
geen nazorg of waardering. Ze moesten de oorlog maar gauw

vergeten en weer aan de slag gaan”, zei Van Maastrigt.
Omdat Piet Lamers eerder dit jaar overleden is werd zijn medaille
overhandigd aan nabestaanden waaronder de kleindochter
van Lamers. Cor Jonkers kon zijn medaille wel persoonlijk in
ontvangst nemen. Van Mastrigt speldde de onderscheiding bij
Jonkers op de revers en de marinier was zichtbaar blij met dit
eerbetoon waar hij zeventig jaar op moest wachten.

Partners van veteranen zijn vaak jarenlang meegegaan naar
reünies en herdenkingen. Daarom krijgen weduwnaars en
weduwen van veteranen per kalenderjaar één vrijvervoerbewijs
voor bezoek aan een reünie of herdenking. Voor het aanvragen
neemt u contact op met het Veteraneninstituut:
info@veteraneninstituut.nl of 088 334 0050.

Fakkeltocht voor nabestaanden en
direct betrokkenen

Het Veteraneninstituut, de Stichting Landelijke Thuisfronten
en de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht
organiseren jaarlijks een Fakkeltocht in Roermond.
De fakkeltocht is voor nabestaanden en direct betrokkenen van
tijdens vredesoperaties omgekomen militairen. Na een korte
overdenking in de nabijgelegen kapel, lopen de nabestaanden
met fakkels in de hand naar het monument voor vredesoperaties.
De fakkeltocht is een besloten herdenking. Nabestaanden
en direct betrokkenen ontvangen hiervoor persoonlijk een
uitnodiging.
Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de
coördinator geestelijke verzorging van het Veteraneninstituut,
Jan Tom Schneider. Hij is te bereiken op het telefoonnummer
088 334 00 88 of via de mail: jt.schneider@veteraneninstituut.nl

Van de afdelingen

Voor W.J.A. vd Plas, L.S.H. v Heijnsbergen, R.F.W. Pollé, L.J.Donker
en J.A.E. Hoefnagels was er vervolgens een oorkonde en speld.
Dit omdat deze vijf trouwe COM-leden al een halve eeuw of meer
lid van de afdeling zijn.
Daarna werden oud-COM-voorzitter Sjaak Severs en zijn
echtgenote Inga nog even in het zonnetje gezet. Inga kreeg
een boeket bloemen en voor Sjaak was er een bierpakket. Het
echtpaar werd door de afdeling op deze wijze bedankt voor hun
inzet voor Noord-Brabant.
Terwijl de muzikanten zich klaar maakten voor hun optreden,
ging de tap los en al snel klonken de vrolijke tonen van ‘Het
leven is goed in het Brabantse land’ door de zaal. De blauwe hap
tussen de middag en de gezelligheid daarna aan de bar zorgden
voor een geslaagde reünie.
Arie Booy

Afdeling Groningen-Drenthe
en Friesland (COM Noord)
Viering Korpsverjaardag
Op zaterdag 8 december vieren we de verjaardag van ons
Korps met een feestavond. De locatie is het Van der Valk
Hotel te Hoogkerk.
Exacte tijden en de invulling van het avondprogramma volgt
in onze Nieuwsbrief. In ieder geval zal er een uitgebreide
koud- en warm buffet worden geopend en als iedereen het
buikje rond heeft gegeten, wordt het eetgedeelte
afgesloten met een dessertbuffet.

en is definitief door het overmaken van de entreeprijs naar
NL61RBRB0954624920 o.v.v. naam en het aantal personen.
Soosmiddagen
Onze soosmiddagen zijn in de ‘Bunker’ in Haren op
maandagmiddag 19 november en 17 december 2018. U komt
toch ook (weer)!

Dat er passende ‘live’ muziek gespeeld zal worden
spreekt voor zich, dat na 22.00 uur de dansvloer
geopend zal worden evenzo.
De eigen bijdrage voor leden en partner bedraagt
€ 16,65 en dit is inclusief het koud- en warm
buffet, het dessertbuffet en 5 consumpties (fris,
bier, sap, wijn en binnenlands gedestilleerd).
Extra muntjes zijn verkrijgbaar à € 2,50 per stuk.

De kleindochter van Piet Lamers neemt de postuum verleende
medaille in ontvangst.
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Overste Van Mastrigt feliciteert Cor Jonkers met zijn
onderscheiding.

Opgeven kan vanaf heden door een e-mail te
sturen naar: penningmeester@comnoord.nl De feestlocatie: Van der Valk in Hoogkerk.
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Afdeling Noord-Holland
Korpsfeest afdeling COM-NH
Het korpsfeest van de afdeling COM-NH zal op 24 november 2018
worden gehouden in de MOOC. Spoorstraat 56, Den Helder
Vanaf 11:00 uur Ontvangst
Vanaf 13:00 uur Uitgebreide Nasi maaltijd
15.30 uur
Taptoe
16.00 uur
Einde
Bonnen: Stempelkaart 10 consumpties voor €15,00 per stuk.
De niet gebruikte stempels worden vergoed.
Opgave via mail van de secretaris F. Eckenhaussen:
f.eckenhaussen@planet.nl, bellen kan ook: 020-403 14 00.
Deelname door overmaking van € 17,50 p.p. t.n.v. Contact
Oud Mariniers Rotterdam, te Amsterdam, rekening
NL36INGB0007578273 o.v.v. Korpsfeest en naam en adres.
15e wandeltocht
Vijftien jaar geleden startte COM Noord Holland met het
organiseren van een wandeltocht door de Schoorlse duinen,
met als hoogste punt het Camperduin, voor alle COM leden uit
het gehele land. In het begin kon het bestuur rekenen op zo’n
140 deelnemers. Door de vergrijzing is het aantal deelnemers
drastisch afgenomen en om nog aan een aantal te komen is er
voor de binnenblijvers oud Hollandse spelletjes geregeld.
De fanatieke lopers van rond 70 tot 90 jaar namen de strijd weer
op tegen de kuiten.
Wij startten in groep twee met acht personen en wij hadden
het geluk dat de uitzetter, Piet Hof, van deze tochten met ons
meeliep. Alle vijftien tochten heeft hij met heel veel plezier
uitgezet. Piet, geboren en getogen in Groet, kent het gebied
op zijn duimpie. Persoonlijk heb ik van déze tocht het meeste
genoten. Nu was het niet alleen naar de grond kijken waar je liep
maar keken we links, rechts, naar boven en naar beneden. Piet

weet zoveel over dit gebied te vertellen. Nooit geweten dat er in
de duinen nog zoveel bunkers zaten uit de tweede wereldoorlog.
Misschien voor de liefhebbers om eens een bunkertocht te
houden en verder nog alle bezienswaardigheden onder leiding
van Piet. Piet heeft ogen van voren en van achteren. Hij maakte
ons opmerkzaam over de uitwerpselen van de vossen en een
groene zandhagedis (mannetje) met een jong in zijn bek.
Wat mij steeds weer bindt is het Vogelmeer, gelegen in een
duinpan met een behoorlijke wateroppervlakte. Dit meer is
uitgegraven voor zandwinning t.b.v. zandophogingen van wegen
en bouwprojecten. Het (wel)water is zo zuiver dat je het kan
drinken. Jammer dat er in de loop der jaren zoveel is veranderd,
vooral door het oprukken van de vossen daardoor is een grote
meeuwenkolonie bij het Vogelmeer verdwenen en volgens Piet
zitten deze nu op de daken van Alkmaar. Het was weer een
fantastische tocht en het weer was ons goed gezind. Piet en Vera
bedankt voor jullie 15-jarige inzet en voor deze inspanning van
het bestuur een bloemetje en een bon en van de aanwezigen een
daverend applaus.
De binnenblijvers hebben in groepsverband onderling kunnen
strijden om de eer met oud-Hollandse spelletjes en dat het er
fanatiek aan toe ging was te merken met blikken omgooien,
bij velen stond het zweet op het voorhoofd. Gerard Stoute als
oud-voorzitter blikte nog even terug in de tijd en kon deze keer
de moed opbrengen om de wandeltocht voor de eerste keer
mee te lopen wat wel heel veel zweet druppels heeft gekost
en wat kilo’s aan gewicht. Voorzitter Willen Hup bedankte alle
aanwezigen voor hun komst naar Groet en met weer een goed
gevulde tombola en, de nasi hap was voortreffelijk, na het eten
werd de dag afgesloten met bijgaande groepsfoto.
Jan Hartog

Afdeling Zuid Holland
Uitje Rotterdam
Op 2 oktober hebben een aantal
leden van de onderafdeling
Rotterdam een bezoek gebracht
aan het Militair Mobiel Depot, een
oorlogsmuseum 1940-1945 van
Jan Stuivenberg in Loosdrecht. Na
verzamelen bij Leonidas tegenover
de VGKAZ werd in een druilerige
regen koers gezet via de overvolle
en met files bezaaide snelwegen
naar de prachtige omgeving van de
Loosdrechtse Plassen.
Daar aangekomen werden we
verwelkomd door Jan Stuivenberg
persoonlijk met koffie en cake. Bij
binnenkomst vielen de monden van
de bezoekers al open en hoorde je
kreten als Ooooh, zoooo wat mooi,
jeeeemieneetje wat een spullen!!
Jan stelde zich voor en onder het genot van nog een bakje
koffie vertoonde hij een verfilmd zelfportret van 24 minuten.
Daaruit bleek dat Jan, zonder enige opleiding, veel heeft
bereikt in zijn leven, maar vooral heel veel oorlogsspullen
heeft vergaard. De foto’s geven de ontelbare militaire stukken
weer, zoals, tanks, legervoertuigen, wapens, uniformen,
vlaggen, onderscheidingen, gevechtsuitrustingen, een
heuse Mig straaljager, een Hummer, een Amerikaanse
Dodge staffcar, motoren etc etc.
Ook deed hij een boekje open over zijn raceverleden en met
zijn bijna 80 jaar begonnen zijn ogen weer te glanzen toen
hij er over sprak.
Jan is een echte waterval als hij spreekt, maar toen hij begon
over zijn prostaat perikelen, lag eenieder in een deuk door
de wijze waarop hij met naam en toenaam de anekdotes
vertelde over zijn ervaring met het plasprobleem en de
medici die hem daarvan moesten verlossen.
Na de tranen van het lachen te hebben gedroogd gingen we
de ontelbare details van dichtbij bekijken, die dit museum
voor de liefhebber heeft te bieden.
Na een uurtje de prachtige verzameling van de authentieke
1940-1945 oorlogsspullen te hebben bewonderd, was het
tijd voor de lunch van overheerlijke luxe belegde broodjes.
Uiteraard werd er nog gezellig nagepraat, de groepsfoto
genomen en konden we tot besluit zijn super de luxe
wagenpark bewonderen.
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Er stonden maar liefst 1 Bugatti en 3 Porsches in één
ruimte, waarvan de waarde in de miljoenen lopen en de
autoliefhebbers konden hun hart ophalen met dit soort
bolides om ze van zó dichtbij te kunnen bewonderen en
zelfs aan te kunnen raken en er foto’s mee te maken.
Daarna namen we afscheid van Jan Stuivenberg, zijn
echtgenote en zoons en werd de terugreis aangevangen en
konden we terugkijken op een zeer interessant en geslaagd
uitje.
Adriaan van Westenbrugge

Onderafdeling Den Haag

Nieuwjaarsborrel 8 januari 2019
Op dinsdag 8 januari 2019 zullen we een toost uitbrengen
op het nieuwe jaar. Net als voorgaande jaren zullen we dat
doen aan de Mozartlaan 195, 2555 JK Den Haag, aanvang
19.00 uur. Uiteraard zijn de partners van harte welkom.
Aanmelden graag bij ondergetekende.
Algemene ledenvergadering
Deze zal op dinsdag 12 februari 2019 plaatsvinden in gebouw
147 van de Frederikkazerne, aanvang 20.00 uur, zaal open
om 19.30 uur.
Website
Aan de vernieuwde website van het COM wordt hard
gewerkt. Informatie van COM o.a. Den Haag is al te vinden
via COM Nederland - afdelingen – Zuid-Holland - Den Haag.
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Afdeling Overijssel
Klootschieten
Op de Provinciale Klootschietdag in Overijssel hebben COMleden goed gepresteerd. Op iedere consumptiekaart stond het

Afdeling Zeeland
teamnummer dat Harry Schepers erop gezet had.
De ene ploeg begon met klootschieten, de andere ploegen
begonnen met jeu de boulle. De laatste ploegen gingen eerst
luchtbuks schieten.
De groep met de meeste punten (1e plaats), was het team van
Harry Schepers, met 15 punten.
De groep van Bennie Weerkamp 2e plaats met 14 punten.
De groep van Arend Oostenbrink 3e plaats met 13 punten.
De beste schutter van de dag was Maarten Koel met 43 punten.

Ledenvergadering
De afdeling Overijssel houdt 22 maart 2019 de ledenvergadering
in de Hermantap te Enschede. Info over de agenda is te vinden
op de website van de afdeling of via de secretaris.

Feestavond
Vrijdag 9 november vindt wederom, nu voor de 49e keer,
de reünie/ feestavond plaats van de COM- afdeling Zeeland.
Niet meer in de Kazerne te Vlissingen, is gesloten!! Nu in de
Kruitmolen te Middelburg.

Wilt u komen, dan opgeven bij onze penningmeester W. van
der Meer en € 22,50 per persoon overmaken naar Contact
Oud- Mariniers afdedling Zeeland, rekeningnummer:
NL 66 INGB 0002 2575 74
Voor meer info contact penningmeester: 0115 648 790;
E-mail: emameert@zeelandnet.nl

Dit is met eten (Blauwe hap) en dansen op livemuziek.

Nieuwe COM-leden en donateurs
P. Loosschilder				Oss
E. R. Vriesman				
Vleuten

Nieuwe Leden
J. W. S. Spann				
Heemstede
J. Linders				Vlijmen
S. Kamstra				
Scharnegoutum
A. M. Hulsker				
Amersfoort

Donateur
E. R. Hoekstra				

Hoofddorp

Afdeling Noord-Brabant
Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel
Als bestuur van COM afdeling Noord-Brabant hebben wij
besloten om de jaarvergadering samen te organiseren met
een Nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en drankje.
Dit gaan wij doen op zaterdag 19 januari 2019. Graag willen
wij u en uw partner hiervoor uitnodigen.
Omdat de jaarvergadering uitsluitend toegankelijk is voor
COM leden en COM donateurs hebben wij voor uw partner
een apart programma georganiseerd.
Om te weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn i.v.m. het
bestellen van de hapjes en drankjes, hebben wij vooraf een
opgave van het aantal aanwezige personen nodig.
U kunt zich opgeven tot 12 januari 2019 bij de secretaris
Hennie Paul, e-mail: secretaris@comnoordbrabant.nl of

telefonisch: 06-23438568. Het bestuur afdeling COM NoordBrabant.
Programma:
14.00 Ontvangst
14.30 Jaarvergadering
15.30 Nieuwjaarsborrel
18.00 Einde
Oss
Op 21 September 2018, is door de loco-burgemeester van Oss,
het Ereteken “Orde en Vrede” uitgereikt aan de Korporaal der
mariniers Piet Looischilder.
De heer Looischilder is 91 jaar. Hij heeft gediend bij de
Mariniers Brigade in Nederlands Indië, in de jaren 1947-1948.
Bij de uitreiking, waren namens het COM aanwezig: oud
voorzitter NOB Theo Mevis, en de voorzitter COM Oss, Hans
In Den Bosch.

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 :

Afdeling Limburg
De derde Internationale Veteranendag in Brunssum op 12
september is zeer goed verlopen. Arend Oostenbrink was van
de partij met zijn COM-stalletje. Er waren veel oud-mariniers

22

aanwezig. Volgens W. Crompvoets hebben de leden van het
COM het publiek laten zien dat het Korps Mariniers mensen door
generaties weet te binden en enthousiasmeren.

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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Mariniersmuseum
Restauratie Transport der Kolonialen

In 1965 werd het 300-jarig bestaan van het Korps Mariniers
groots gevierd. Onder de vele geschenken bevond zich een
schilderij dat werd aangeboden door de heer P. Voorwinde,
destijds voorzitter van het Rotterdams Comité Monument
Korps Mariniers. Het doek, met een indrukwekkend formaat, is
een kopie naar Isaac Israëls’ Transport der Kolonialen (18831884) en werd vervaardigd door de uit Opperloo afkomstige
kunstschilder Mart van den Brink.

Vertrek KNIL-militairen

Het originele schilderij maakt onderdeel uit van de collectie
van het Kröller-Müller Museum en neemt de kijker mee naar

een gebeurtenis in de tweede helft van de 19de eeuw. In die
periode vertrekken ruim 70.000 militairen van het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger naar Nederlands-Indië. Te zien
is hoe een groep KNIL-militairen over de Koningsbrug in
Rotterdam loopt om zich in te schepen voor de lange reis.
Een vrouw met een kind aan haar hand neemt afscheid van
haar man. Israëls verleent hiermee de voorstelling wel enige
dramatiek, maar geeft eerder een objectieve weergave dan
dat hij probeert om een gevoel bij de kijker los te maken. De
kolonialen worden op hun route van Station Maas naar de
haven begeleid door gewapende mariniers, om te voorkomen
dat iemand zich nog voor de inscheping bedenkt en er vandoor
wil gaan. Voor de colonne lopen een tamboer en pijper van het
Korps Mariniers.

Grijze, donkere tonen

Isaac is de zoon van Jozef Israëls, een van de belangrijkste
kunstenaars van de Haagse School. Deze kunststroming
kenmerkt zich door realistische Hollandse landschappen, vaak
in grijze, donkere tonen. Isaac is pas 18 jaar wanneer hij Het
transport der kolonialen schildert. Hij lijkt in dit monumentale,
donkere, gedetailleerd geschilderde werk nog beïnvloed door
het werk van zijn vader.

Restauratie

De kopie naar Israëls heeft jarenlang op het hoofdkwartier
gehangen, zowel op het Westplein als aan de Noordsingel. Van
2002 tot 2016 kreeg het een plek in de vaste presentatie van het
Mariniersmuseum.
Het schilderij werd onlangs
gerestaureerd door restaurator
Pauline Marchand en haar
stagiaire Jolijn Schilder. Nu het
grote doek is schoongemaakt
zal het, om het nog beter tot
zijn recht te laten komen, in
de opstelling “Mariniers 010,
thuisbasis Rotterdam” komen
te hangen, op de tweede etage
van het museum. Daar is, vanuit
het raam, op een steenworp
afstand van het Mariniersmuseum
de toenmalige locatie van het
tafereel te zien; de Koningsbrug.

Voor in de agenda

Stay-Safe actie
In alle schoolvakantieperiodes
zijn er extra activiteiten in het
museum te beleven. Vaak rond
een specifiek Korps Mariniers
onderwerp. In de aankomende
kerstvakantie periode zetten we
communicatie centraal. Dit keer
is dat de papieren communicatie.
Zo doen wij bijvoorbeeld mee aan
de Stay-Safe actie van de Stichting
Koninklijke Defensiemusea. Vanuit
het museum kunt u een kaart
sturen naar een marinier op missie
of als steun naar de mannen op
een van onze kazernes. Natuurlijk
denken we niet alleen rond de

kerstperiode aan elkaar, maar het is wel een goed begin van het
nieuwe jaar. Wat wenst u elkaar toe?
Ook kunnen er in het museum foto’s gemaakt worden tegen
diverse achtergronden. Niet alleen in de eigen kleding maar
ook in mariniersuitrustingen van alle tijden. Er zijn deze dagen
speciale replica uniformen uit allerlei tijdsperiodes aanwezig
die gepast mogen worden. Wellicht heeft u nog uitrusting in
uw kast hangen van uw actieve tijd bij het Korps Mariniers?
Neem u die vooral mee naar het museum als u dat leuk vindt
en ga ermee met uw eigen achterban op de foto. Creëer zo uw
persoonlijke warme kerstgroet in koude dagen.

Help ons het leukste uitje van ZuidHolland te worden

Voor het vierde jaar op rij is uw museum genomineerd in de
verkiezing van de ANWB voor de titel “Het leukste uitje van
Zuid-Holland”. Na in 2016 in de top 10 geëindigd te zijn, heeft
het museum al twee jaar achtereen de gouden titel mee
naar huis weten te nemen. Een bijzondere prestatie, zeker
gezien Zuid-Holland de provincie is met het grootste aantal
uitjes. Ook dit jaar hopen wij weer op uw verbondenheid en
toewijding. Helpt u ons weer? Stemmen kan t/m 4 november
via www.anwbleuksteuitje.nl. Wilt u ook in uw eigen omgeving
vragen een stem uit te brengen? Namens alle medewerkers en
vrijwilligers van het museum alvast hartelijk dank.

Restauratie schilderij.
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- Advertentie -
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PENDEK MET KORPS MARINIERS LOGO

www.armyunderwear.eu
Landelijke COM-site ziet er fris en aantrekkelijk uit

Inhoud website groeit langzaam aan
Tekst: Arie Booy

Mariniers
Kruik

Voorzitter Piet Kruithof zei het al in het begin van dit nummer:
,,De COM website wordt alsmaar beter en er komt steeds meer
algemene informatie op te staan, de kalender is goed gevuld en
dat geeft de mogelijkheid om te zien wat er elders in het land
gebeurt.”
Het opfrissen en vernieuwen van de website biedt gelegenheid
voor meer interactie tussen de afdelingen in binnen- en
buitenland. Zoals met elke site is het vullen en up to date
maken van de inhoud echter een zaak van de lange adem.
De afdelingen kunnen hun eigen pagina’s vullen met
informatie en foto’s en doorlinken. Op deze pagina een aantal
voorbeeldpagina’s van de website zoals hij er eind 2018 uitziet.

De site is te vinden door in Google te zoeken op COM en
mariniers of door het webadres in te vullen in de browser:
www.contactoudmariniers.com
De landelijke website is naast Houwe Zo en de diverse uitingen
van afdelingen het middel bij uitstek om de leden te informeren
en op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen
de vereniging en in de marinierswereld. Wat halverwege de
vorige eeuw begon als een kleine enthousiaste club met enkele
tientallen leden, is thans uitgegroeid tot de grootste vereniging
van oud-militairen in Nederland met zo’n 8.000 leden. Deze zijn
verdeeld over de hele wereldbol, van Australië tot Canada, van
Spanje tot de Antillen en uiteraard met een grote kern binnen
Nederland.

Kruidenbitter 30%
50cl

€16.65
Collectors item
Bestellen via

Mariniers.Kruik@gmail.com
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Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het
overlijden van:

Antonie Versteeg, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 4 mei 2018 te Eersel, op
83-jarige leeftijd.
Wilhelmus (Wim) Kops, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 10 juli 2018 te Den Dolder, op
90-jarige leeftijd.

Eduardus Maria (Ed) van Heeswijk, oud-marinier op 21
augustus 2018 te Noordwijk, op 55-jarige leeftijd.

B. Minneboo, oud-marinier, op 17 september 2018 te Den
Helder, op 63-jarige leeftijd.

J. Bloem, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea
Herinneringskruis, op 22 augustus 2018 te Groningen, op
83-jarige leeftijd.

Paulus Theodorus (Paul) Sprenger, Eerste Luitenant
der Mariniers b.d., onderscheiden met het Nieuw-Guinea
Herinneringskruis, op 27 september 2018 te Vianen, op 87-jarige
leeftijd.

Arie (Aad) Struijk, oud-marinier, onderscheiden met
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 23 augustus 2018 te
Rotterdam, op 92-jarige leeftijd.

W. J. H. M. (Fred) Fredriks, oud-marinier, op 16 juli 2018 te
Eindhoven, op 75-jartige leeftijd.

Joachim (Jim) Wolterbeek, oud-marinier, onderscheiden met
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 24 augustus 2018 te
Spijkenisse, op 85-jarige leeftijd.

Johan Duran, Kapitein der Mariniers b.d. onderscheiden met
de Herinneringsmedaille V.N. Operaties, op 17 juli 2018 te Berge
Duitsland, op 72-jarige leeftijd.

Jan Bouwes, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 30 augustus te Edam, op 82-jarige
leeftijd.

Frank Beumer, oud-marinier, op 29 juli 2018 te Den Haag, op
66-jarige leeftijd.

M. Bos, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor
Orde en Vrede, op 30 augustus 2018 te Ede, op 91-jarige leeftijd.

F. G. Hartgers, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 3 augustus 2018 te Amersfoort, op
76-jarige leeftijd.

Jakobus Caecilius van Veen, oud-marinier, op 31 augustus
2018 te Amsterdam, op 73-jarige leeftijd.

B. A. (Ben) Mol, oud-marinier, op 5 augustus 2018 te Putten, op
78-jarige leeftijd.

H. J. Cluistra, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 7 september 2018 te Oudewater, op
90-jarige leeftijd.

H. H. van Lierop, oud-marinier, op 8 augustus 2018 te Weert,
op 82-jarige leeftijd.

Geart Th. Dijkstra, oud-marinier, op 8 september 2018 te
Stiens, op 75-jarige leeftijd.

Piet de Laat, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 15 augustus te Terheijden, op 88-jarige
leeftijd.

L. J. M. (Berry) de Beer, Kapitein der Mariniers b.d.
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 10
september 2018 te Wassenaar, op 96-jarige leeftijd.

Johannes Stephanus van Ommen, oud-marinier,
onderscheiden met de Eremedaille in Zilver verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau en met het Ereteken voor Orde en
Vrede, op 17 augustus te Papendrecht, op 89-jarige leeftijd.

Rob Geurts, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 11 september 2018 te Nijmegen,
op 76-jarige leeftijd.

J. Bos, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor
Orde en Vrede, op 18 augustus 2018 te Balk, op 92-jarige leeftijd.
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Th. P. C. Nobel, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 19 oktober 2018 te Gouda, op 91-jarige
leeftijd.

Moge zij rusten in vrede.

Antonius Johannes Kosters, oud-marinier, op 4 september
2018 te Wageningen, op 75-jarige leeftijd.

J. A. de Klein, oud-marinier, op 7 augustus 2018 te Gendt, op
82-jarige leeftijd.

L. J. L. van Elewout, oud-marinier, op 17 augustus 2018 te
Susteren, op 72-jarige leeftijd.

Cornelis (Kees) Rovers, Adjudant der Mariniers b.d.
onderscheiden met het Ereteken voor orde en Vrede en het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 6 oktober 2018 te Doorn,
op 89-jarige leeftijd.

Lambertus Johannes (Bep) van den Berk, oud-marinier,
onderscheiden met de Eremedaille in zilver verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau, op 13 oktober 2018 te Oisterwijk, op
90-jarige leeftijd.

C. Baanvinger, oud-marinier, op 14 september 2018 te
Schiedam, op 78-jarige leeftijd.
Hendrik Maria Breeveld, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 16 september 2018 te Tilburg,
op 89-jarige leeftijd.
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21 november Korpsconcert Rotterdam, alleen op uitnodiging
10 december Kranslegging Oostplein Rotterdam, nadere
bijzonderheden volgen

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. Resterende bijpraatavonden in 2018 in
de Gouden Bal van de VBHKaz te Doorn. 18 sept. en 20 nov.
Aanvang 19:00 uur. Ook andere afdelingen zijn van harte
welkom. Let op! Aanmelding is verplicht in opdracht van de
kaz.cdt. Aanmelden voor 18 sept. uiterlijk 14 sept. en voor 20
nov. uiterlijk 16 nov. Bij Arend Jansen van Jorksveld
e-mailadres: erna@kabelfoon.nl
Remembranche Sunday. Deze herdenking van alle militaire
slachtoffers uit de Gemene Best landen van de WO I en WO
II en alle gewapende conflicten daarna. Deze herdenking zal
plaatsvinden op zondag 11 november op het Ereveld van de
1e Algemene Begraafplaats “Soestbergen” aan de Gansstraat
in Utrecht. Tijdstip verzamelen tussen 11:30 uur en 11:45
uur. Wij als COM afd.Utrecht organiseren deze herdenking en
vormen de Erewacht. Aanmelden via: cmudde@kabelfoon.nl
Feestavond 2018. De feestavond zal worden gehouden op
zaterdag 17 november bij het restaurant ‘Darthuizen aan de
Rijksstraat weg nr. 315 te Leersum. Aanvang om 16:00 uur.
Ook andere afdelingen zijn van harte welkom. Deelname voor
COM leden met partner of één introducé € 18,00 pp. Meerdere
introducees € 30,00 pp. Uw opgave sturen naar Dick Zijlstra:
dickzijlstra@hotmail.com
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
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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.
Afdeling Zeeland
De oploop in 2018 valt elke laatste woensdag van de maand,
m.u.v augustus en december in de stationsrestauratie
Vlissingen. Aanvang 11:00, nasimaaltijd 12:30
Aanmelden bij Wim Slootmaker (secretaris AVOM)
via T:0113-372055 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
www.ssdom.nl

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

Dagelijks Bestuur
Voorzitter P.L.A. Kruithof
Vicevoorzitter Vacature
Secretaris C.J.W. (Kees) Wit,
Entstraat 34, 4731 XH Oudenbosch,
M: 06-5317 7453, E: cjwwit@gmail.com
Penningmeester W.P.M. Karelse,
E: w.karelse@telfort.nl
Commissaris PR & Werving
E. van de Griend, Watermolen 5,
3352 TB Papendrecht, M: 06-15056572,
E: griendevande@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, adreswijzigingen 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: E. van de Griend: 0615056572 of P. Lammens: 06-54246760
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 secretaris: H. Brouwer,
Fluweelplein 59, 7553 MG Hengelo,
T. 074-2424389, E: ha.brouwer@home.nl
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: 06-36546944, E: mrx@zeelandnet.nl
Noord-Brabant Hennie Paul, De Hennepe
276, 4003 AL Tiel; M: 06-2343 8568,
E: secretariaat@comnoordbrabant.nl
Limburg Secretaris R.J.A.H. Stollman
(René), Engweide 15, 6372 EV Landgraaf
M: 06-20723969
E: Secretaris.com.limburg@gmail.com
Penningmeester M.A.M. Verheijen
(Maarten), Odamolenstraat 5, 6002 BR
Weert, T: 0495-573 439, M: 06-4020 0368
E: Penningmeester.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

cominfo

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
De ledenstand per 12 oktober 2018 is 6621
leden en donateurs.

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 John Appel, 2545 Addingham
Cres. Oakville, ON, L6J 7K7. Tel. +1 (905)
582-7692 E: appeldemuinck@gmail.com
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: mannestijhof54@gmail.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 7-13, 3011 WH Rotterdam,
T: 010-412 9600,
E: info@mariniersmuseum.nl
Openingstijden: di. t/m za. van 10-17 uur,
op zon- en feestdagen 11-17 uur,
voor actuele openingstijden zie
www.mariniersmuseum.nl
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

Het feestelijke
gebak voor
65 jaar COM
Noord-Brabant.
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