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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 22 februari
• 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: 10 mei, 26 juli, 11 oktober
en 6 december

Van de voorzitter
Om de eerste Houwe
Zo van 2019 te voorzien
van een voorwoord zit je
begin december al achter
de computer. Dan zijn de
gedachten nog niet bij de
kerst of het nieuwe jaar.
Ik wil u allen, ook
namens mijn echtgenote
Marie-Jose, een
gezond en voorspoedig
verenigingsjaar
toewensen.
In dit eerste voorwoord
wil even terugblikken
op het voorbije jaar en
vervolgens enkele ontwikkelingen en initiatieven melden die
voor 2019 op het programma staan.

Terugblik 2018

Het afgelopen jaar hebben we in de functiewisseling van
voorzitter afscheid genomen van Sjaak Severs. Sjaak werd
op de dag van zijn afscheid (31 mei) door de burgemeester
van Woerden in het zonnetje gezet met de uitreiking van een
koninklijke onderscheiding.
De reünie omgeven door sport en spel nieuwe stijl was een
groot succes en dat smaakt naar meer.
In het afgelopen najaar hebben we de gebruikelijke
eindejaarsfeesten van de diverse afdelingen gehad waarbij
mijn echtgenote en ik zoveel mogelijk aanwezig zijn geweest.
Ook waren we op 21 november aanwezig bij het jaarlijkse
Korpsconcert van de Marinierskapel der Koninklijke Marine
in de Doelen. Op 22 november kon ik aanschuiven bij het
jaarlijkse diner van de Vereniging Officieren der Mariniers
‘Willem Joseph Baron van Ghent’
Op 24 november was ik aanwezig bij het monument voor
de gevallen mariniers in Sittard en heb daar ook een krans
gelegd.
Op 6 december kwam de Raad van Afgevaardigden (RvA) in
vergadering bijeen en kreeg men uitleg van de notaris over
het concept van de nieuwe statuten. De afdelingen hadden
voorafgaand aan de vergadering bijzonder veel werk verricht
met het lezen en becommentariëren van het concept. Daar
wil ik nogmaals mijn waardering voor uitspreken. Dit geeft de
verbondenheid weer binnen onze vereniging.

van de voorzitter

Inhoud

nummers van de Houwe Zo zal Derk zich aan jullie voorstellen.
Op 10 december de 353e verjaardag van het Korps Mariniers
met een herdenking en kranslegging op het Oostplein te
Rotterdam. Tenslotte was ik op 20 december aanwezig bij het
jaarlijkse saamhorigheidsdiner van de SSdOM, waar ik zelf in
de keuken heb gestaan om dat prachtige diner te bereiden
en met vele vrijwilligers te verzorgen. Ook dit geeft uiting van
onze verbondenheid met elkaar.

Vooruitblik 2019

Een jaar waarin we voor het eerst geen nieuwe
lidmaatschapskaart bij aanvang van het jaar zullen
verstrekken. In plaats van het traditionele papieren zakblad
komt er in het voorjaar een kaart (formaat bankpasje) die
verbonden is aan het lidmaatschap van de vereniging en in
principe maar 1 keer wordt uitgegeven. De contributiebijdrage
2019 zal via een factuur per post of email worden verstuurd.
In januari krijgen de voorzitters het bijgewerkte concept van
de statuten met waar nodig de aanpassingen uit de RvAvergadering van 6 december. Eerder heb ik u gemeld dat de
aanpassing van de statuten noodzakelijk is met het oog op
de toekomst van de vereniging. Voorts zal er in januari nog
een extra vergadering volgen van het Algemeen Bestuur
om het voorstel aan de Raad van Afgevaardigden over de
statutenaanpassing te bespreken. Hierna zal in een extra
vergadering van de RvA (naar verwachting in de 2e helft van
februari) de RvA een besluit nemen over het aangeboden
voorstel. Na de besluitvorming over de statuten volgt ook nog
de behandeling van het huishoudelijk reglement en gaan we
aan de slag met de hervorming van onze vereniging.

2019 is ook een jubileumjaar voor onze reünie omgeven door
sport en spel met daarin het uitgangspunt van de vorige editie
maar dan in uitgebreide vorm. We hopen dan ook de andere
mariniers gerelateerde verenigingen te kunnen begroeten.
Tenslotte komt de aan het COM gelieerde stichting Vrienden
COM met een webshop met daarin de mogelijkheid om
de artikelen van het informele COM-tenue te kunnen
aanschaffen.
Resumerend stel ik vast dat we volop plannen hebben om ook
in 2019 te werken aan de toekomst van onze vereniging. Laten
we dit vooral doen door met elkaar het gesprek te blijven
voeren en de verbinding op te zoeken.

Ook is in deze RvA-vergadering onze nieuwe vicevoorzitter
gekozen: Derk Wisman, en daarmee is ons dagelijks bestuur
weer compleet. Derk welkom! In een van de volgende
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Piet Kruithof

Van het bestuur
Mededeling van het bestuur
Op 6 december 2018 kwam de Raad van Afgevaardigden voor een
vergadering bijeen in Echos Home De Schakel te Ermelo.
In deze vergadering heeft de Raad van Afgevaardigden unaniem
ingestemd met het voorstel om de heer Derk Wisman te
benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur in de functie van
vicevoorzitter. Met deze benoeming is het Dagelijks Bestuur weer
op sterkte.
De Raad van Afgevaardigden heeft ook ingestemd met de
begroting 2019 en de daarin opgenomen contributieverhoging.
De minimum-contributie 2019 bedraagt € 24,50. Leden en

donateurs zullen vanaf januari 2019 hiervoor een factuur
ontvangen.
De Raad van Afgevaardigden heeft verder uitgebreid gesproken
over de ontwerp-statuten. Het Dagelijks Bestuur is met de
notaris ingegaan op de vele vragen. Het Dagelijks Bestuur gaat nu
met de notaris werken aan het definitieve voorstel dat begin 2019
ter besluitvorming aan de Raad van Afgevaardigden zal worden
voorgelegd.
Kees Wit, secretaris

Redacteur gezocht
De uit vijf personen bestaande redactie van Houwe Zo is nog
steeds op zoek naar versterking van het redactieteam.
De voorkeur gaat uit naar een (oud-)marinier met een
vlotte pen die redelijk goed ingevoerd is binnen het COM

en het Korps Mariniers. Het gaat om vrijwilligerswerk. De
redactie vergadert vijf maal per jaar over het komende
nummer. Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door
redactievoorzitter Jan Bruning. Telefoon 06-42469205 of
e-mail Janbruning@compaqnet.nl

Coververhaal
Waardig eerbetoon op 353e verjaardag Korps Mariniers

Kransen sieren beeld op Oostplein
Tekst: Adriaan van Westenbrugge en Arie Booy
Foto’s: Defensie

Mariniersmonument op het Oostplein werden de gevallenen
herdacht. In 1963 werd het door beeldhouwer Titus Leeser
gemaakte herinneringsmonument voor de gevallen mariniers
op het Oostplein onthuld. Dit ter nagedachtenis aan de
meidagen van 1940. Tussen 1823 en 1940 was de kazerne van
de Rotterdamse mariniers gevestigd aan het Oostplein, in het
voormalig arsenaal van de Admiraliteit van Rotterdam.
In zijn toespraak haalde Korpscommandant Jeff MacMootry
een voorval aan uit 1949, waarbij tijdens een militaire actie
in Nederlands-Indië verschillende mariniers sneuvelden. De
vlootaalmoezenier benadrukte op zijn beurt dat het Korps
Mariniers in zwaar weer verkeert door de vele materiële
veranderingen die op dit moment plaatsvinden, die echter
onvermijdelijk zijn en altijd plaats zullen vinden.
Het citaat van Aristoteles ‘Het enige wat altijd blijvend is zijn de
veranderingen’, is een klassiek gezegde en spreekt voor zich.

Kransen

Na de toespraken werden kransen gelegd door de burgemeester
van Rotterdam, de Commandant van het Korps Mariniers en de
Korpsadjudant en de voorzitter van het Contact Oud- en actief
dienende Mariniers en de Vice-voorzitter van de Vereniging van
Officieren der Mariniers ‘Willem Joseph baron Van Ghent’. Een
Gewapende Wacht van het Korps Mariniers bestaande uit een
Vaandelwacht, twee gewapende pelotons, de Marinierskapel
der Koninklijke Marine en de Tamboers en Pijpers van het Korps
Mariniers, verzorgde het ceremonieel. De herdenking werd
bijgewoond door afgevaardigden van actief dienende en oudmariniers, veteranen en de burgers van Rotterdam.
Na het spelen van het signaal taptoe, gevolgd door een minuut
stilte en het Wilhelmus, begaf het geheel zich naar de Van
Ghentkazerne voor de traditionele erwtensoep, roggebrood
met katenspek en een jonge borrel.

De Korpsverjaardag is 10 december weer op
gepaste wijze herdacht op het Oostplein en daarna
in de Van Ghentkazerne. De COM-afdelingen
stonden dit najaar elk op hun eigen manier stil bij
het 353-jarig bestaan van het Korps Mariniers.
Op maandag 10 december klonk rond 11:15
uur het signaal Taptoe over een fris maar droog
Oostplein in hartje Rotterdam. Voor velen een
gewone werkdag, voor het Korps Mariniers een
gedenkwaardige dag. 353 jaar geleden werd
het Korps opgericht. Nog springlevend en van
generatie op generatie. Elk jaar weer vers bloed,
maar de Korpsgeest blijft bestaan.
Tijdens de ceremoniële kranslegging bij het
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dag van vandaag mede heeft gevormd tot wie ik nu ben.” Maar
de opstand van eind mei 1969 drukte de jonge militairen wel met
de neus op de harde feiten. Het vredige eilandleven kon blijkbaar
zo veranderen in een kolkende mensenmassa die in opstand
kwam tegen de Hollandse machthebbers.

Pieter Wijbenga, Dick Verouden en Fried Molkenboer.

Neerslaan rellen in Willemstad een halve eeuw geleden

Mariniers in actie op Curaçao
Tekst: Arie Booy
Foto’s: Privébezit en Defensie
Rookwolken boven Willemstad, branden in de wijken Otrobanda
en Punda, plunderingen, geweld, doden en gewonden. De
opstand van de 30e mei 1969 op Curaçao is alweer een halve
eeuw geleden. Maar voor de dienstplichtige mariniers die toen
in kazerne Suffisant gelegerd waren is het een ervaring die hen
mede gevormd heeft. ,,Het heeft een onuitwisbare indruk op mij
gemaakt, dat mag je wel zeggen”, stelt Fried Molkenboer.
In zijn woning in Purmerend heeft Fried zijn oude dienstmakkers
Pieter Wijbenga en Dick Verouden uitgenodigd om te spreken
over het neerslaan
van de opstand
door het Korps
Mariniers.
,,Ik
heb gemerkt dat
weinig mensen in
Nederland
daar
weet van hebben”,
zegt Fried. ,,Zelfs
binnen het Contact
Oud Mariniers word
je nog wel eens
aangekeken van:
waar hèb je het
over?”, vult Pieter
aan.
Fried Molkenboer.
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Op de warme ochtend van 30 mei 1969 verzamelen zich
arbeiders van Shell voor een vooraf aangekondigde staking. Ze
waren ontslagen, maar via een achterdeur weer voor minder
loon te werk gesteld op de raffinaderij. Mensen van Wescar, de
Petroleum-bond en de Algemene Havenunie kwamen samen om
tegen die achteruitgang te demonstreren. Om druk op de politiek

uit te oefenen, vertrok de stoet richting regeringscomplex Fort
Amsterdam. Onderweg begonnen echter de plunderingen en
sloten steeds meer mensen zich aan. De staking was vanaf dat
moment geen arbeidersconflict meer, maar een volksopstand
waarbij de politie machteloos was. Gelukkig waren er wel
mariniers op het eiland. In de jaren dertig van de vorige eeuw was
het arsenaal overvallen door rebellen uit Venezuela. Sindsdien is
er altijd een stationsschip van de Koninklijke Marine in de buurt
en zijn honderden zeesoldaten op Suffisant gelegerd.

Schilden
,,De eerste mariniers gingen met schilden en wapenstokken
de straat op”, herinnert Pieter zich. ,,Die uitrusting bleek
onvoldoende om het geweld te beteugelen. Dus de volgende
patrouilles werden bewapend met Fal-geweren en voor de
officieren handvuurwapens op pad gestuurd.” Volgens het
motto ‘every marine a rifleman’ werden schrijvers als Dick en
Fried, maar ook een kok als Pieter de straat opgestuurd om met
hun geweer in de hand wacht te lopen, patrouilles te rijden en
toe te zien op strikte handhaving van de avondklok. Het Korps
Mariniers had in 1969 zo’n 300 man op Curaçao gestationeerd.
Maar dat werd niet voldoende geacht om een opstand te
beteugelen. Direct werden daarom mariniers van Aruba naar
Willemstad gedirigeerd. Vanuit Nederland vertrokken twee
vliegtuigen vol mariniers naar de West.
De onlusten kwamen niet zomaar uit de lucht vallen zegt Pieter:

Het gebeuren in de West was dan ook kort, maar zeer hevig. De
jonge zeemiliciëns werden plotseling belast met het in de greep
houden van een wild muitende bevolking. Dick ziet nog steeds
dat ene beeld voor zich: ,,Ik stond in een donkere straat in Punda
met mijn geweer op een raam gericht. Elk moment kon daar
een plunderaar uit komen. Ik had opdracht van de luitenant,
die achter hem aan was gegaan, de man in geen geval te laten
ontsnappen. Later bleek hij via de achterkant het hazenpad te
hebben gekozen.”

Strootje
,,We waren alle drie van lichting 68-5”, vertelt Dick. ,,Op de
Van Braam Houckgeestkazerne waren we al snel bekend met
uitdrukkingen als ‘hobbelduif moeilijk’ of ‘strootje roken’. Van
februari 1969 tot april 1970 was Suffisant mijn thuisbasis. Ik kan
terugkijken op een prachtig ingevulde periode die mij tot op de
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Fried was tijdelijk als schrijver op het stafbureau
van majoor Rudolphie, de latere korpscommandant
gestationeerd.
Vooral panden van Joodse, Portugese en Hollandse
eigenaren moesten het ontgelden door de
plunderingen. ,,De branden begonnen in Otrobanda”,
vertelt Dick. ,,De plaatselijke autoriteiten waren zo
dom geweest de pontjesbrug niet open te draaien.
De relschoppers konden dus zo naar Punda lopen
en daar de boel vernielen.” Fried beschrijft de
troosteloze aanblik van het geplunderde centrum
van Willemstad: ,,Auto’s werden in brand gestoken
en blanken werden belaagd. Wij mariniers traden
hard op tegen de plunderaars. Op verschillende
plaatsen is geschoten en wie niet wegging, kreeg een
bajonet in zijn achterwerk geprikt.”
,,Eerder dat jaar waren we al naar St. Maarten gestuurd om de
politie te ondersteunen. Er waren rellen op het nabijgelegen
eiland Anquilla. De vrees was dat die onlusten zouden overslaan
naar St. Maarten. Op vrijdagavond 21 maart vertrokken we op
Hr.Ms. Amsterdam naar St Maarten waar we op zondagmorgen
23
maart
aankwamen.
We hebben een bivak met
drie grote tenten opgezet
aan de rand van de oude
landingsbaan
van
het
vliegveld. Dat bivak duurde
tot vrijdag 18 april. Op die
dag werden we opgepikt door
Hr. Ms. Zeven Provinciën en
teruggebracht naar Curaçao.”

Vlammen
Op 30 mei om twaalf uur
gingen de alarmbellen af in
kazerne Suffisant herinnert
Fried zich: ,,In een briefje
om het thuisfront gerust
te stellen, beschrijf ik kort
mijn ervaringen: ‘De stad
is grotendeels in vlammen
opgegaan. Dag en nacht zijn
we paraat. Zaterdagnacht zijn
275 mariniers uit Nederland
gearriveerd om onze jongens
af te lossen. Overal in de stad
zijn posten ingericht. Er is een
avondklok ingesteld van 19
tot 6 uur. Gisteravond ben ik
op patrouille geweest met
een jeep en geladen geweer.
Ben de hele dag en nacht
bezig om alle berichten die
binnen komen te typen en in
een dagboek vast te leggen. 3
doden, 150 gewonden en 300
gevangenen.’

Tegen de avond van die tumultueuze dag was de stad
schoongeveegd, de meeste branden geblust en de avondklok van
kracht. Een ieder die zich op straat begaf werd aangehouden en
ondervraagd. ‘Veel Amerikanen en Hollanders zijn vertrokken’,
schrijft Fried in zijn dagboek. ‘De hotels zijn leeg. Voor de

economie van het eiland is de klok zeven jaar teruggezet.’ De
mariniers op Suffisant bleven de maanden daarna in hoge staat
van paraatheid, maar de vlam sloeg niet meer in de pan.

Hervormingen
Op Curaçao staan de onlusten sindsdien bekend als ‘Trinta di
mei’, hetgeen 30 mei betekent in het Papiaments. Algemeen
wordt aangenomen dat de staking zich kon ontwikkelen tot
een volksopstand, omdat de lokale politiek de urgentie van
sociale hervormingen niet gezien heeft. De blanke bevolking
van Curaçao genoot veel betere sociale voorzieningen dan de
zwarte bevolking. Bovendien woonden de blanken in afgesloten
villawijken, waar zwarten alleen naar binnen mochten als ze
werden opgehaald door een blanke bewoner.

Nederlandse pensionado’s en heel wat oud-mariniers gaan er
regelmatig heen voor vakantie. Een van hen is Fried: ,,Ja, ik kom
er graag.” Dick is er ook een keer terug geweest voor vakantie,
maar hoeft er niet nog een keer heen: ,,Het is een klein eiland.
Ik heb het wel gezien”, zegt hij. Pieter is nooit meer op Curaçao
geweest sinds april 1970.

De zwarte bevolking had nauwelijks macht. In de Staten, het
parlement van de Nederlandse Antillen, was het Papiaments
zelfs een verboden taal. In de halve eeuw daarna is er veel
gebeurd op politiek gebied.

Hij is de enige van het drietal die behalve als marinierkok ook
in het civiele leven van Curaçao de kost heeft verdiend: ,,In mijn
vrijetijd werkte ik bij banketbakkerij Arts aan de Schottegatweg.
Later heb ik ook nog als kok gewerkt bij bungalowhotel ‘Vitters
Moy’ op Rio Canario. Zo verdiende ik een aardig centje bij. Maar
het bracht me ook het besef dat ik niet mijn hele leven achter het
fornuis wilde staan.” Pieter koos, toen hij terug was in Nederland
,voor een baan bij de Rijkspolitie: ,,Het feit dat ik marinier
geweest was, gaf me een streepje voor bij de sollicitatie.” Die
ervaring hadden Dick en Fried ook toen ze aan de slag gingen als
burger. Alle drie hebben ze een goede loopbaan gehad en kijken
met veel plezier terug op hun vorming bij het Korps Mariniers.

De olieraffinaderij van Shell staat er nog steeds. Het is een van de
weinige industriële activiteiten op het eiland. Curaçao moet het
anno nu vooral van het toerisme hebben. Er wonen relatief veel

Fried: ,,Ik zeg altijd: In Haarlem geboren, in Leiden getogen, door
mijn ouders opgevoed en door het Korps gevormd tot de man
die ik nu ben.” Dick en Pieter knikken instemmend.

Kok Pieter Wijbenga met zijn keukenbrigade.
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Viceadmiraal Kramer spreekt tot de zaal, rechts CKM MacMootry.
humor en 3 bekende songs doorbrak zij als een wervelwind
volledig het strakke protocol en kreeg daarbij de lachers op haar
hand.
Groot was hierna het contrast met het item waarin het wezenlijke
van het Korps Mariniers op schermen in beeld werd gebracht;
de inzet QPO van de afgelopen 50 jaar ondersteund door de
indringende trage klanken van het ‘Adagio for Strings’ van
Samuel Barber. Muziek vaker gebruikt bij herdenkingen, zoals
de begrafenis van President Kennedy en ook in de beklemmende
Vietnam oorlogsfilm Platoon.

Entertainment
Karin Bloemen.

Sfeervol concert voor 353 jaar Korps Mariniers
Tekst: Bart van Tienen
Foto’s: Louis Meulstee
Op woensdagavond 21 november speelden de Marinierskapel
met de Tamboers & Pijpers het jaarlijkse Korpsconcert in
concertgebouw de Doelen te Rotterdam.
Traditioneel worden de genodigden en belangstellenden
hierbij warm ontvangen met een haag van fakkeldragers en een
uitgerolde rode loper. Het luxe programmaboekje van voorheen
was deze editie vervangen door een soberder informatievel maar
dat mocht de muzikale beleving niet drukken.
Het orkest opende deze gala-avond met een welluidende fanfare
en het Wilhelmus waarna CKM brigadegeneraal der mariniers Mac
Mootry een kort welkomwoord sprak. Tot verrassing nam hierna
ook C-ZSK vice-admiraal Kramer de microfoon over voor een korte
ceremoniële handeling. Voor de Commandant Zeestrijdkrachten
was deze avond namelijk een uitgelezen moment om ‘en plein
public’ brigadegeneraal der mariniers Peter Jan de Vin en majoor
der mariniers Mark te belonen met het Ereteken voor Verdienste
voor hun inzet tijdens en na de orkaan Irma op St. Maarten.
Deze officiële inleiding werd afgesloten met een compilatie
van regimentsmarsen als hommage aan alle aanwezige (inter)
nationale partners uit de VS, GB en Nederland. Hierin waren
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Het laatste blok van de avond bracht weer muzikaal entertainment
en ontspanning: een hommage aan de 100 jaar geleden geboren
Amerikaanse componist Leonard Bernstein met onder meer
spetterende muziek uit de West Side Story. Speciaal bewerkt door

oud-trompettist Nanouck Brassers voor de recente Nationale
Taptoe, nu te horen in concertopstelling.
Dit jaar heeft de Marinierskapel een nieuwe cd uitgebracht met
origineel Russisch repertoire voor militair harmonieorkest,
internationaal bejubeld en geprezen. Een recensie van de BBC
gaf deze opname zelfs 5 sterren, volgens explicateur Kramer dus
meer dan onze eigen Admiraal…
De kapel demonstreerde dit door de vrolijke March Opus 99 van
Sergei Prokofiev te spelen.
De finale werd samen met de T&P onder leiding van TamboerMaître adjudant Ed Oosterom ingezet met de stevige mars
Army and Marine, zeer dynamisch gespeeld – gevolgd door een
pakkende soundtrack van ‘The Last of the Mohicans’.

bekende thema’s te horen van achtereenvolgens The Marines’
Hymn (United States Marines Corps), A Life on the Ocean Wave
(Defileermars van Her Majesty’s Royal Navy), Sarie Marais (officiële
mars van de Britse Royal Marines), Semper Fidelis (officiële mars
United States Marines Corps), de Grenadiersmars (Koninklijke
Landmacht) en de Marine Defileermars.

Filmmuziek
De toon was daarmee gezet voor een werk waarvoor nauwe
militaire precisie vereist is: de Boléro van (de Franse componist)
Maurice Ravel. Een vaak gehoord werk, toevallig een week
eerder nog in Parijs bij de herdenking van het einde van de Eerste
Wereldoorlog uitgevoerd, maar daarnaast wellicht ook bekend
als filmmuziek. De meeste mariniers kunnen zich waarschijnlijk
wel de ‘romantische’ komedie met Bo Derek voor de geest halen,
getiteld ‘10’ (Ten).
Majoor der Marinierskapel Arjan Tien leidde deze uitvoering
een parade van subtiele instrumentale solisten die werden
begeleid op een strak ritme van de tamboer, klein beginnend
en hypnotiserend uitlopend tot een groot explosief einde. Een
prachtige demonstratie van de kwaliteit en beheersing die zowel
de individuele musici als het collectief in huis hebben.
Presentator KLTZ Wilco Kramer introduceerde vervolgens ‘diva’
Karin Bloemen. Met haar opvallende uitbundige verschijning,
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Diversen
Oproep COM-detachementdeelname
103e Nijmeegse Vierdaagse 2019
Wat vliegen de maanden voorbij en daarom moeten we ons toch
weer ons richten op het grootste vierdaagse wandelevenement
ter wereld. Het lijkt nog zover weg, maar de voorbereidingen voor
de 103e Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer in volle gang.
Het is nu noodzakelijk de belangstellingsuitvraag te plaatsen
om zo op tijd de detachementsopgave te kunnen indienen
bij de 4-Daagse organisatie. De landelijke-en internationale
belangstelling voor dit in de wereld unieke wandelevenement is
enorm.

Maroesjka Neutel echt eerste vrouwelijke
cursist mariniersopleiding
Dit is een bijdrage van M. de Beer namens CZSK
Onlangs las ik het artikel ‘Er staan al weer drie vrouwen klaar’
(HouweZo nov.2018 jg 69, nr5, p10). Een leuk en zeer relevant stuk.
Echter, in 1 passage staat een onjuistheid vermeld. In de 3e alinea
staat namelijk dat 20 jaar geleden marinevrouw Jet van Gemert
de opleiding tot marinier zou hebben gevolgd. Dit is echter feitelijk
onjuist.
Jet van Gemert heeft destijds het ‘Omscholingstraject
vakkennis mariniers’ gevolgd. Dit betrof zoals vermeld een
omscholingstraject voor vlootpersoneel dat in functies
zou komen te dienen ondersteunend aan het Korps (zoals
Landingcraft bestuurder etc.). Dit omscholingstraject was echter
geen EVO (elementaire vakopleiding) MARNS en had ook een
ander examenregelement en andere, lagere eisen dan de
EVO MARNS.
Tevens was de duur (ongeveer 4 maanden) aanzienlijk
korter dan de ongeveer 5 à 6 maanden die de EVO duurde.
Deelname aan de EVO MARNS was destijds voor vrouwen
ook niet mogelijk. Wel waren er enkele raakvlakken tussen
het omscholingstraject voor de vloot en de EVO MARNS
(zoals gezamenlijke oefeningen etc.) gedurende de duur
van de opleiding. Vandaar dat hierdoor wellicht een
verkeerd beeld is ontstaan. Personeel van de vloot dat het
betreffende omscholingstraject deed en volbracht, kreeg
destijds gewoon het certificaat waar men op basis van de
regels recht op had. Er is destijds ook op geen enkele wijze
gesuggereerd dat dit vlootpersoneel recht had op meer
(zoals de status marinier, de baret of iets vergelijkbaars).
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Hier staat natuurlijk los van dat Jet van Gemert destijds tijdens
het betreffende omscholingstraject goed heeft gepresteerd en
daarmee toen al heeft laten zien dat vrouwen ook gewoon ‘hun
mannetje kunnen staan’ tijdens fysiek zware oefeningen. Dit
jaar zijn de opleidingen voor marinier pas formeel opengesteld
voor vrouwen, en daarmee was Maroesjka Neutel dus de eerste
vrouwelijke cursist in de mariniersopleiding in de geschiedenis
van het Korps.

Vorig jaar namen de Oud Mariniers voor de 7e keer met een 30 km
peloton- en voor de 34e keer met een 40 km peloton deel aan dit
bijzonder sfeervolle sportieve evenement. De mannen die eerder
deelnamen aan deze wandeltocht in COM-detachementsverband
zijn na afloop dan ook bijzonder enthousiast en terecht trots op
hun geleverde prestatie, veelal een persoonlijke overwinning
en ik hoor dan ook regelmatig “ dat had ik veel eerder moeten
doen”. Elke dag van start tot finish aangemoedigd te worden
door duizenden toeschouwers, met als hoogtepunt de bijzonder
indrukwekkende intocht op de “Via Gladiola” waar we als Oud
Mariniers ons sportieve visitekaartje afgeven en elk jaar weer
bewondering oogsten met ons optreden.
Bent u sportief, ga dan een keer de uitdaging aan. Staat dit toch
nog op uw bucketlist, wacht niet en laat geen tijd verloren gaan,
doen!! Meld u aan en neem de eerste stap.

Datums: De Nijmeegse Vierdaagse zal worden gehouden van
dinsdag 16 juli 2019 t/m vrijdag 19 juli 2019.
Dagafstanden: 30 km leeftijdscategorie vanaf 60 jaar.
40 km leeftijdscategorie 50 t/m 59 jaar
Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan voor de lopers
boven de 60 jaar om deel te nemen aan de dagafstand van 40 km.
Specifieke informatie: informatie betreffende tenue, training,
inschrijfkosten, tijdstippen, verzorging en logeermogelijkheden
e.d., wordt medio maart verstrekt nadat uw aanmelding door mij
is ontvangen en de detachementgrootte bekend is.
Uw reactie schriftelijk en uiterlijk vóór vrijdag 1 maart 2019 naar;
Let op nieuw adres en e-mail:
C.Mudde
De Pol 17
3951 AW Maarn
Mobiel: 06-46181708
E-mail: c.mudde@ziggo.nl
U ontvangt dan een aanmeldingsformulier.
Kortom, meld u aan voor “The Walk of the World” en beleef
onvergetelijke wandeldagen.
Dag 1. De dag van Elst
Dag 2. De dag van Wijchen
Dag 3. De dag van Groesbeek
Dag 4. De dag van Cuijck. En dat allemaal in de prachtige
omgeving van Nijmegen.
Cees Mudde

Dus, ere wie ere toekomt, maar dan graag wel op basis van de
juiste feiten.
M.D. de Beer, MAJMARNS. MSc.
Hoofd Officier Toegevoegd: Directie Operaties CZSK /
Commandant Korps Mariniers

Oproep Indonesië
Ik Anné Munneke zit met een vraag waar ik mee rondloop vanaf
1950. Indertijd was ik marinier in Indonesië en commandant van
een verkenningspatrouille met de opdracht om gezochte TNI
kopstukken in te rekenen. Het zou een fluitje van een cent zijn
om dit klusje te klaren, te meer omdat wij een gids mee kregen.
Achteraf bleek deze actie doorgestoken kaart te zijn om ons als
patrouille in de val te lokken en ons te doden. Gelukkig hadden
we die bedoeling door en konden we op tijd de terugweg nemen.

Mijn vraag is nu: wie van de maten die daaraan deelnamen zijn
nog in leven en kunnen zich dit herinneren? In die tijd was het
thuisvaren voor mij aangebroken. Ik heb er nooit meer iets over
gehoord of gelezen.
Wie het verhaal herkend wordt gevraag te reageren naar Anné
Munneke, Hoofdstraat 105 Stadskanaal 9501 CR.
Email: a_munneke@versatel.nl
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Anné Munneke

- Advertenties -

Reünies
Gehouden

Samen met Veteranen
wonen op een landgoed
Geïnteresseerd? Meldt u zich dan vrijblijvend aan voor een
open dag in 2019 op maandag 4 februari, maandag 13 mei,
maandag 2 september, maandag 2 december.
Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen 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.

14e Reünie Zeemiliciëns NNG
De 14e reünie van de groep oud-mariniers zm, allen lichting
1 september 1959 en allen Nieuw Guinea Veteranen was op 17
oktober 2018 in Bronbeek.
Het aantal aangemelde deelnemers bedroeg 81, doch helaas
moesten zich 4 deelnemers afmelden wegens ziekte. Na de
uitbundige begroetingen van de oude makkers onderling en het
nuttigen van de koffie met cake zat de stemming er al meteen
goed in.
Tijdens de openingstoespraak door de voorzitter werd
gememoreerd dat 3 sobats ons ontvallen zijn sinds onze
vorige reünie in 2016. Voor hen werd staande een minuut stilte
gehouden.
De reünie stond in het teken van het 25 jarig bestaan van onze
groep. De leden van het bestuur en hun dames werden door de
deelnemers in het zonnetje gezet wegens hun grote inzet en het
vele werk voor het organiseren van de reünies.

Contact

Zorgmanager Bronbeek Arnhem | T (026) 376 35 55

Foto: De Onderofficier, vakblad voor de onderofficier

Na het openen van de bar werden de verstrekte
consumptiemunten snel ingewisseld en steeg de stemming per
minuut. Ook de voortreffelijke Indische maaltijd in buffetvorm

werd geweldig gewaardeerd met de nodige complimenten voor
de keuken en de keurige bediening.
Na de lunch werden de deelnemers met een dubbeldeks
touringcar naar de Rijnkade gebracht. Daar werd ingescheept
aan boord van de Graaf van Bylant voor een boottocht op de
Rijn. Het prachtige weer zorgde voor een aangenaam verblijf op
het zonnedak en de verstrekte consumptiemunten werden ook
hier snel ingewisseld.
Terug in Kumpulan werd de bar opnieuw bestormd en kon men
onderling vaststellen dat de boottocht bijzonder in de smaak
was gevallen.
De sluiting van de reünie was gepland om 17.30 uur maar
de laatste deelnemers vertrokken pas tegen 18.00 uur Alle
veteranen ontvingen bij hun vertrek een aandenken in de vorm
van het boekje ‘Vandaag heb ik een Papoea ontmoet’.
Het organisatieteam werd overstelpt met felicitaties voor de
geweldige reünie en met de vraag om beslist een volgende
reünie te houden over 2 jaar of zo mogelijk eerder.

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 € 24,50 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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Wil Sanders

Geslaagde en verrassende Fakfak reünie 2018
Op woensdag 24 oktober 2019 werd te Helmond/Mierlo-Hout
de jaarlijkse Fakfak reünie onder bijzondere omstandigheden
gehouden.
In zijn openingswoord liep Piet Postma al enigszins vooruit op
wat er stond te gebeuren. De volle zaal in de Geseldonk vroeg
zich af wat die verrassingen dan wel mochten zijn.
Ten eerste mocht hij LTKOLMARNS Jan Ten Hove CDT VGKAZ
verwelkomen. Ten Hove was op 5 oktober eveneens aanwezig
bij de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding als lid in de
orde van Oranje Nassau aan toenmalig LTMARNS Wil Prins en plv
commandant van de marinierskazerne in 1959 te Fakfak.
In aanwezigheid van familie en oud-mariniers werd door de locoburgemeester Wim Willems deze onderscheiding opgespeld.Dit
vanwege zijn vele verdiensten in de maatschappij als bestuurslid
van de bowlingclub en zijn aandeel in bestuursaangelegenheden
van deze reünie.
Ten tweede was daar de opkomst door tamboers- en
peniskokerblazers van een wat vroege Sinterklaas bijgestaan
door een leerling in Chinees tenue.

Sinterklaas (Ger van Buuren) was soms wat moeilijk te verstaan
door zijn steeds weer afhangende snor en baard. Met een enkel
biertje achter de kiezen liep het hele spektakel, bijgestaan door
een muzikale marinier, enigszins uit waarna men alsnog kon
beginnen met de rest van de activiteiten.
Harrie Schanssema kon zijn in eigen beheer uitgebrachte boek
‘Tussen aankomst en vertrek’ over zijn tijd in Manokwarie mooi
promoten terwijl de muzikanten de kans kregen hun kunsten
weer ten gehore te brengen. Hier en daar werd er ook nog een
dansje gemaakt.
Een uitermate gezellige en zeer geanimeerde reünie was het
gevolg die zoals altijd besloten werd met de uitreiking van
de behaalde prijzen bij het darten en sjoelen en als laatste de
geweldige Indisch-Chinese maaltijd. Vermeldenswaardig is ook
nog de komst van de heer en mevrouw Surjadi uit Fakfak die
voor deze gelegenheid speciaal waren overgekomen.
Onze grote dank gaat weer uit naar de organisatoren en we
hopen volgend jaar weer allen aanwezig te kunnen zijn.

Gepland
Reünie lichting 65-3
Ook in 2019 wordt er weer een reünie gehouden voor de
mariniers van lichting 65-3. Dit gaat gebeuren in mei en het wordt
dan waarschijnlijk de Van Braam Houckgeest-kazerne in Doorn.
Mogelijk een van de laatste keren dat we daar aanwezig kunnen

zijn. Het is nog niet definitief want we zijn nog in onderhandeling
met de kazerne. We richten ons op een woensdag (1, 8 of 15 mei).
Ben je van 65-3 en heb je belangstelling neem dan contact op
met Bart Muis g.muis3@chello.nl of bel 026 3648835.

Reünie 21-42-22 INCO (QPO 21-22)
Deze reünie zal voor de 13e keer worden gehouden op woensdag
27 maart 2019 in de Van Ghentkazerne te Rotterdam. Ben je
geïnteresseerd, meld je dan zo veel mogelijk per email aan op
mailadres akker166@zonnet.nl. Zijn je gegevens bij ons bekend,
Voorzitter:
Gerrit van den Akker
‘s-Gravenzandseweg 241
3151 TT Hoek van Holland
tel. 06-16534172
akker166@zonnet.nl

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

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

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

Carol Magermans

Oproep reünie Bak 208
In december 2018 was het 45 jaar geleden dat de opkomst bak
208 de poorten van de Van Ghentkazerne in Rotterdam betrad.
In december 1973 stonden Sergeant Uit Den Willigen, Korporaal
Loor en vice-baks Marn1 Valk ons op te wachten en zwaaiden de
scepter over deze bak. Zij waren het die ons de beginselen van
het marinier-zijn bijbrachten.
Herinneringen die al die klasgenoten zich nog zeker helder op
het netvlies hebben staan, maar ook wellicht allemaal anders
beleefd hebben.
Tijd om eens terug te blikken op die opleidingstijd en de periode
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daarna met een reünie. Hoewel we van de toen opgekomen
mariniers aardig wat gegevens hebben, missen we ook nog
wel een aantal. Met deze oproep hopen we de gegevens van de
overige baksmaten te kunnen achterhalen.
De namen waarvan de contactgegevens ontbreken zijn: ELNT
Willems, Valk, Joosten, Sander Horn, Swierstra, Van ‘t Sant,
Van Oosten, Los, Sluiter, Derksen, Christianen, Kain en Willem
Schwartz.
Contactadres: Theo Vonk, telefoonnummer: 0610125635,
E-mail: theomalasan@gmail.com
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Van de afdelingen
Afdeling Groningen-Drenthe
en Friesland (COM Noord)
COM dasspeld
Tijdens de viering Korpsverjaardag COM Noord op 8 december
jl. in Hoogkerk ontvingen de heren Bek, Olman en Nijborg uit
handen van Piet Kruithof de COM dasspeld voor hun 50-jarig
COM lidmaatschap.
Op de foto de jubilarissen geflankeerd door landelijk
voorzitter Kruithof (l.) en afdelingsvoorzitter André Meijer.

Afdeling Overijssel
Bert van Lienden
Oud-marinier Bert van Lienden is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje – Nassau.
De bijbehorende versierselen ontving hij uit handen van de
burgermeester Rob Welten in het EHBO gebouw aan de Willem
de Clercqstraat in Hengelo.

Afdeling Noord-Holland

Bert was voorgedragen door de EHBO. Al sinds 1987 is Bert
actief als vrijwilliger, zowel in de sport (volleybal en FBK Games)
als in de EHBO heeft hij zijn sporen verdiend.

Korpsverjaardag
Leden van COM Noord-Holland, velen met partner, vierden
zaterdag 24 november een geanimeerde korpsverjaardag in de
MOOC te Den Helder.

Langs deze weg feliciteren wij Bert met zijn decoratie.

Na de minuut stilte voor degenen die de vereniging ontvallen
zijn, vertelde voorzitter Willem Hup dat dit keer voor Den
Helder gekozen was: ,,Traditioneel komen we samen in de
marinekazerne Amsterdam, maar ons was verteld dat de
kazerne tegen deze tijd gesloten zou zijn. Later werd bekend dat
het marine etablissement deels open blijft, maar toen was de
MOOC al besproken.”

Bestuur COM Overijssel

Afdeling Zeeland
Kranslegging
In het vorige nummer van Houwe Zo is een fout geslopen in
het onderschrift op pagina 8-9 waar gesproken wordt over
de kranslegging in Terneuzen. Dit is niet juist.
De foto van de kranslegging was genomen bij het
Polderhuis in Westkapelle, de locatie waar de landingen in
1944 hebben plaatsgevonden.
A.G.J. Smit
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Volgens de voorzitter is de onderofficiersclub ook een geschikte
plek gebleken: ,,Het is wellicht een idee om het ene jaar in het
zuiden van de provincie bijeen te komen en het andere jaar in
het noorden. Dan verdeel je de reisafstand. We zullen het in ons
bestuur bespreken.”
Helaas was er geen afvaardiging van de korpsleiding naar Den
Helder gekomen, maar dat mocht de pret niet drukken. De tap
ging al spoedig na het eerste rondje koffie open. Secretaris Jan
Hartog beschrijft het verdere verloop: ,,Deze keer was er geen

muziek maar een gezellige zit waarbij weer heel veel was bij te
praten met een extra consumptie. Uit de keuken kwam ons een
heerlijke geur tegemoet waar een paar marinekoks hun uiterste
best deden om de echte marine blauwe hap in elkaar te draaien.
Dat ze daar in geslaagd waren was te merken aan de persoonlijke
bedankjes aan de koks. Een lid dat 50 jaar verbonden was aan
het COM werd gehuldigd door de voorzitter met de dasspeld.
De verloting waar altijd gretig aan deelgenomen wordt was
weer spannend. Om 16.00 uur trokken vele aanwezigen hun jas
weer aan om de auto op te zoeken die her en der In het centrum
geparkeerd waren in de blauwe zone (5 uur gratis) dat maak je
niet veel mee.
Het bestuur van COM Noord Holland bedankt een ieder voor hun
inspanning”, besluit Jan Hartog
Ledenvergadering
Op donderdag 14 maart 2019 houdt de Afdeling Noord Holland
haar jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang: 19:30 uur in het ASSV
gebouw Ouderkerkerlaan 10 1115 NS Duivendrecht RVA-lid: G.
Stoute is aftredend maar herkiesbaar voor een tweede termijn
van 3 jaar. Voor informatie kunt u zich wenden tot de secretaris,
tel: 020-4031400 of 06-42355132.
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Afdeling Gelderland

Afdeling Zuid Holland
Reünie
Op donderdag 29 november 2018 vond de reünie plaats om
de 353e verjaardag van ons dierbare Korps Mariniers te
vieren. De Johan de Wittzaal in de van Ghentkazerne is daar
de meest geschikte plek voor aangezien dit de bakermat
is van vele oud mariniers die aanwezig waren. De bar was
al vroeg open. Terwijl de muziekgroep hun apparatuur
gereed maakten, de prijzentafel gevuld werd, stroomde
langzamerhand de zaal vol en kon de voorzitter René de
Jong om 19.00 uur eenieder van harte welkom heten.
Op de eerste plaats de genodigden, waaronder erelid Bert
Kamerman, de commandant LTNKOLMARNS Jan ten Hove,
die wat later zou komen, de nieuwe kazerne adjudant Mike
Kramer , de afscheidnemende adjudant Johan Beljaars, de
voorzitter COM Nederland Piet Kruithof, commissarissen
van het COM Eibert van de Grind en Peter Lammens met
hun respectievelijke echtgenotes, de voorzitters van COM
afdeling Zuid Holland en onderafdeling den Haag, de heren
Jacques van de Berg en Joep Caminada en echtgenote, de
sponsoren Piet Jansen en Rob Erkens.
De nieuwe kazerneadjudant Mike Kramer kreeg het woord
en lichtte toe dat het voor hem belangrijk was om de
verbondenheid met de oud mariniers in stand te houden
en zelfs te verbeteren waar nodig, ook dat we niet onder
de moderne tijd uit komen met zijn soms zeer drastische
veranderingen.
Vervolgens werd adjudant Frank Beljaars in het zonnetje
gezet met een blijk van waardering, een superwijn en
een bloemetje voor de echtgenote vanwege zijn nimmer
aflatende hulp en medewerking aan het COM in de afgelopen
tijd in de van Ghentkazerne.
Uiteraard werd ook een minuut stilte gehouden voor de ons
ontvallen COM leden dit jaar.: Aad Struijk, Rinus Hoek, Jim
Wolterbeek en Hans Bodenstaff.
Vervolgens werd het buffet geopend en onder het genot van
de muziekband Hollands Welvaren werd een overheerlijke
rijsttafel genuttigd.

Pieter Wijbenga (l.) onderscheiden als lid van verdienste.
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Er was na afloop van het eten nog een bijzonderheid, namelijk
de uitreiking van de lid van verdienste onderscheiding aan
bestuurslid Pieter Wijbenga door de voorzitter van Zuid
Holland Jacques van de Berg. Dit vanwege zijn inzet in de
afgelopen jaren en vooral door zijn werk aan de statuten
en reglementen van het COM. Dan werd het tijd om de
dansvloer op te warmen en terwijl de stijldansers hun gang
konden gaan was Gré al weer bezig om de loten van de hand
te doen.
Na de spannende ontknoping van alle mooie prijzen werd
er nog gedronken, gepraat, gedanst, getwist, polonaise
gelopen tot 23.00 uur en was de supergezellige avond weer
ten einde.
Foto’s: Jaap de Bruin
Tekst: Adriaan van Westenbrugge

Onderafdeling Den Haag

Nieuwjaarsreceptie
De Nieuwjaarsreceptie is op dinsdag 8 januari 2019. Deze zal
net als in 2018 worden gehouden in de voormalige kantine
van handbalvereniging WHC (Wings), Mozartlaan 195, 2555
JK Den Haag, aanvang 19.00 uur. Uiteraard zijn de partners
hierbij van harte welkom.
Graag aanmelden bij: joep.caminada@hetnet.nl
Algemene ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering is dinsdag 12 februari 2019
in het Wingsgebouw, Mozartlaan 195, Den Haag, aanvang
20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Piet Wakker treedt af en
stelt zich voor een jaar herkiesbaar. Peter van Slingerland
treedt af en stelt zich herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich
tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering melden.
Joep Caminada is sinds mei 2017 voorzitter ad interim.
Kandidaten voor deze functie of voor het secretariaat
worden gevraagd zich vóór 15 januari 2019 aan te melden,
zodat op de vergadering een nieuwe voorzitter of secretaris
kan worden gekozen. Na de vergadering zal de maandelijkse
soos ook hier plaatsvinden.
Wassenaarseslag
Wassenaarseslag woensdag 27 februari 2019: Herdenking
zes fuseliers Marins Francais du Commando “Trépel” aan
de Wassenaarseslag in Wassenaar. Nadere informatie volgt
later.

353e Korps verjaardag
De 353e korps verjaardag. 1 december, was het weer zover, na
veel geregel en heen en weer bellen, kon ons zo geliefde feest,
weer van start! Tussen twee en half drie druppelden de eerste
gasten binnen, in de Fly-Inn zaal van de Oranje kazerne te
Schaarsbergen.
Een heuse diskjockey zorgde voor de muzikale omlijsting, bij
binnenkomst kon men zich verheugen op een reuze gebakje,
met een kop koffie of thee.
Voorzitter Piet Kruithof van het COM Nederland verblijde ons met
zijn aanwezigheid, ook de adjudant Michael Kramer, adjudant
van de Van Ghent Kazerne vereerde ons met zijn bezoek, dank
voor uw aanwezigheid!
Na dat iedereen zijn of haar plekje had gevonden, vertelde Ton
Berkeljon dat er maar weinig reacties waren gekomen op de
oproep om oude foto’s in te sturen over je genoten diensttijd,
die uiteindelijk tijdens het feest op een groot scherm vertoond
werden.

Toen was het de beurt aan onze voorzitter Henri de Boer, om na
een (noodgedwongen) korte toespraak deze feestdag officieel te
openen.
Darana was er nog een act, die erg veel op die van André van
Duin in zijn vroegere jaren leek, zeer geslaagd overigens! En ja
uiteraard was er de Indische maaltijd, waar iedereen dan ook
van genoot. Tja en voor je het weet is het alweer negen uur. We
kunnen terug kijken op een zeer geslaagde 353e verjaardag van
ons Korps.
Ferry Roks
Algemene ledenvergadering
Voor zaterdag 9 maart, heeft het bestuur van COM Gelderland
een algemene ledenvergadering uitgeschreven. De locatie is
niet de Oranje Kazerne in Schaarsbergen, maar Echos home de
Landing Deelenseweg 28 / 6816 TS / Arnhem. De inloop begint
om 14.00 uur. Wij hopen als bestuur op een grote opkomst. Ook
de blauwe hap zal niet ontbreken! Hopelijk tot 9 maart 2019, het
bestuur COM Gelderland.

Onderafdeling Arnhem

Reünie
Het Contact Oud Mariniers onderafdeling Arnhem en omstreken
houdt zaterdag 20 april de jaarlijkse reünie met een Indische
maaltijd en een verloting. De reünie wordt gehouden bij
Kumpulan Bronbeek in Arnhem. In verband met de catering graag
tijdig opgeven bij Bart Muis ,Willem Rutten of een van de andere
bestuursleden. Per oud marinier, begunstiger of adverteerder
is 1 introducé toegestaan. De kosten voor deelname aan deze
reünie en de Indische maaltijd is vooralsnog 16,50 per persoon
(dit bedrag kan veranderen in verband met het gegeven dat De
Kumpulan jaarlijks de prijzen aanpast).
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Afdeling Noord-Brabant

Afdeling Curaçao
Jaarlijkse schietwedstrijd
Zaterdag 27 oktober 2018 was het weer zover. De jaarlijkse
schietwedstrijd om de PD/NK trofee. Dit keer waren de
weergoden ons goed gezind. Deelname aan deze wedstrijd
stond open voor COM-leden afd: Curacao en actief dienende
mariniers gestationeerd op Curacao. Na het inschieten werd
het serieus en moest men 10 schoten liggend en 10 schoten
knielend op het doel afvuren. Dit keer gebruikten we de M-16,
cal:5,56mm en de afstand 100 meter.
Het team bestaande uit het COM-bestuur, winnaar van vorig
jaar, moest de trofee verdedigen. Na het vastvuren was het de
beurt aan de generaal om op 50 meter een bierflesje kapot te
schieten wat betekent dat de bar is geopend.
Aangezien het vrij warm was vond het koude bier gretig aftrek
waarbij ook broodjes frikandel erin gingen als koek.

Nadat de scores waren opgemaakt werd het winnende team
en beste schutter bekendgemaakt.

De PD /NK Trofee 2018 werd gewonnen door team 1 bestaande
uit:
Briggenmarns. P.J.de Vin
Majmarns. C.van Dinteren
Kaptmarns. T.R Braam
Aoomarnalg. B.J.M.Neelen
De beste schutter 2018 werd:
Aoomarns B.J.M.Neelen
Het was voor een ieder een geweldige dag geweest die
volgend jaar wordt herhaald.

Een groepsfoto van de laatst gehouden “Korpsverjaardag” op Fort Orthen te ’s-Hertogenbosch.
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, mail: secretaris@comnoordbrabant.nl of

telefonisch 06-23438568.
Programma:
14.00 Ontvangst
14.30 Jaarvergadering
15.30 Nieuwjaarsborrel
18.00 Einde
Het bestuur afdeling COM Noord-Brabant

Onderafdeling Eindhoven

Aan de leden van COM Eindhoven en omstreken. Het bestuur
van SVBZO en onderafdeling COM Eindhoven e.o. nodigen u
en uw partner uit voor de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie.
Deze wordt gehouden op zaterdag 5 januari 2019. Na een
openingswoord van de voorzitters, zullen we gezamenlijk
toosten op een mooi en gezellig nieuw jaar. Wij hopen u allen
te mogen begroeten om 13.00 uur. Locatie, is zoals vanouds,
de Treffer aan de Smitsstraat 17 te Eindhoven.

Identiteitsgroep Marinier Commando

Nieuwe COM-leden en donateurs

Afdeling Limburg
Ledenjaarvergadering
De afdeling Limburg van het COM nodigt u uit voor de jaarlijkse
ledenjaarvergadering. De vergadering wordt gehouden op
zaterdag 16 maart in de Fanfarezaal aan de Leijenbroekerweg
105 te Sittard. Aanvang van de vergadering is 14:30 uur. Om
16:30 uur zal er een blauwe hap word en geserveerd. Bijdrage
voor de blauwe hap is € 15,00.
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Algemene ledenvergadering
Op 19 Januari is de reünie en algemene ledenvergadering. Plaats
volgt.

Opgeven voor deelname via:
penningmeester.com.limburg@gmail.com
De bijdrage graag overmaken op de rekening van COM Limburg.
ABN-AMRO
NL21 ABNA0448810743
René Stollman
Secretaris COM Limburg

Nieuwe Leden
J. H. W. Duits		
		
C. v. d. Lugt		
		
M. H. P. Mensink				
J. A. v.d. Weide				
C. C. de Jong				

Murcia Spanje
Waalre
Brummen
Klazienaveen
Noordwijkerhout

J. G. Schobre				
Kessel
J. L. A. M. van Raan				
Almere
D. Bleeker				Stadskanaal

Donateur
E. Eshuis				Borne

		 23

Bij opgave onderstaande gegevens vermelden.

Deelname ‘Bevrijdingsdefilé Wageningen 2019
Naam :

………………………………………………………………………

adres :

………………………………………………………………………

postcode : ….....………………………………………………………………
woonplaats : .…………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………
tel./mob. : .....…………………………………………………………………
geb. datum : .....………………………………………………………………
Ik ben veteraan :			
ja/nee *
Ik defileer mee :			
ja/nee *
Ik kom met partner :		
ja/nee *
Ik wil graag op een voertuig :
ja/nee *
Begeleider noodzakelijk :		
ja/nee *
Parkeerkaart :			
ja/nee *
Tribunekaart(en) :			
0 -1 -2 *
Blauwe COM-tenue / Dungaree peloton
* S.v.p. doorhalen wat NIET van toepassing is.

Bevrijdingsdefilé Wageningen, zondag 5 mei 2019

Oproep aan alle deelnemers in
‘blauw com-tenue’/Dungaree peloton
Op 5 mei is het 74 jaar geleden dat in Wageningen de capitulatieacte van Duitsland werd ondertekend. Hierdoor kwam er voor
ons land een einde aan de tweede wereldoorlog. De gemeente
Wageningen organiseert wederom het jaarlijkse bevrijdingsdefilé
in hun stad. Hier zijn wij, het Contact oud- en actief dienende
mariniers voor uitgenodigd om deel te nemen met een
detachement veteranen.

gereserveerde tribune plaatsen langs de route.

De leden die hebben gediend in Nederlands Indië en in Nieuw
Guinea, maar ook de jonge veteranen, o.a. zij die deel hebben
genomen aan vredesmissies, worden uitgenodigd om zich aan
te melden. De bedoeling is dat het COM aantreedt met één groot
peloton.

Zorg ervoor dat uw aanmelding met alle relevante gegevens
uiterlijk binnen 3 weken ná het uitkomen van Houwe Zo binnen
is bij:

Als u mindervalide bent en/of kunt u niet meelopen in het
detachement, vermeldt dit dan op het aanmeldingsformulier. U
kunt dan eventueel meerijden in één van de historische militaire
voertuigen. Als het nodig is dat er een begeleider met u mee rijdt
moet u dat ook vermelden.
Voor veteranen zijn er tribunekaarten beschikbaar, als u niet
kunt mee rijden ook die moeten worden aangevraagd. Er zijn
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Een maaltijd in de vorm van een ”blauwe hap”, hiervoor hoeft u
zich niet op te geven. Op dezelfde manier als in 2018 kunt u de
maaltijd tegen vergoeding verkrijgen.
Door ons kunnen geen vrij-vervoerskaarten worden aangeboden.

Dick van Noordenne
Het Slyk 2
4133 EA Vianen(Utr.)
T : 0347341984
M: 0638191117
E : drukkerij@ziggo.nl
Alleen aangemelde deelnemers ontvangen bericht. Zorg dat u
op tijd bent aangemeld anders kan ik niet garanderen dat u kunt
deelnemen aan het Bevrijdingsdefilé.
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Gedetailleerd boek over ontstaan Bijzondere Bijstands Eenheid

Achter de schermen bij elite-eenheid
Tekst: Arie Booy
Foto’s: Defensie
Dit is een bewerkte versie van een artikel dat eerder in het
Noordhollands Dagblad stond.

Het in november uitgekomen boek ‘Liggen blijven!’ is de
fascinerende historie van de Bijzondere Bijstands Eenheid van het
Korps Mariniers.
Hoewel het alweer 41 jaar geleden is dat mariniers een einde
maakten aan twee gijzelingen tegelijkertijd, de gebeurtenissen
uit juni 1977, vormen nog steeds voorpaginanieuws.
Volgens advocaat Liesbeth Zegveld, die nabestaanden van
gedode Molukse gijzelnemers vertegenwoordigt, hebben
mariniers excessief geweld gebruikt toen ze de gekaapte trein
bij De Punt betraden. “Dat klopt niet”, stellen Olof van Joolen
en Silvan Schoonhoven, auteurs van ‘Liggen Blijven!’, de eerste
geschiedschrijving van de Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE).
Van Joolen: “Toen we alles over De Punt op een rijtje hadden
gezet, ontstond het beeld dat Zegveld bij de mariniers aan het
verkeerde adres is. Ze heeft zich op hun rol in de trein gefocust,
terwijl ze eigenlijk bij de precisieschutters had moeten zijn. Door
hun vuur zijn veel meer doden gevallen. Daarvoor is uitgebreid
gewaarschuwd door de militaire leiding. Het is ook in het
Kamerdebat destijds door minister Van Agt van justitie erkend. In
de hele rechtszaak die dit jaar gevoerd is, werd er echter met geen
woord over gerept. Een gemiste kans dus.”
De Telegraaf-journalisten Van Joolen en Schoonhoven zijn hun
loopbaan begonnen bij het Noordhollands Dagblad. Voor het
landelijk dagblad volgt Van Joolen inmiddels het ministerie van
defensie en Schoonhoven heeft daar de portefeuille terrorisme.
Logisch dus dat zij voor een boek over de militaire kant van

terrorismebestrijding de handen ineengeslagen hebben. “Silvan
en ik hebben het boek voor 100 procent samen gemaakt”, legt Van
Joolen uit. “Wat betreft research en schrijven. Het is dus een echte
coproductie in de zuiverste zin van het woord.”

Gedetailleerd
Het boek is in die zin bijzonder dat het voor de eerste keer een
gedetailleerd kijkje biedt achter de schermen van een van de
meest gesloten onderdelen van de krijgsmacht. Het Korps
Mariniers is een elite-eenheid, maar binnen het korps zijn de
militairen die geselecteerd werden voor de BBE weer een aparte
categorie. Mariniers letten onderling op de kwaliteitsnummers
van de opleidingen die gevolgd zijn. Als je BBE’er bent of was, heb
je een streepje voor. Dat geldt zeker als je op 11 juni 1977 in die
scheefstaande trein bij De Punt bent geweest of betrokken was bij
een van de vele andere acties in de jaren zeventig.
Zoals de gijzeling van de Franse ambassade in 1974. Relatief weinig
mensen weten dat zich onder de mariniers die een einde maakten
aan die terreurdaad, ook een Molukse zeesoldaat bevond: John
Titahuena. Hij werd voor zijn aandeel in het beëindigen van die
gijzeling in Den Haag onderscheiden. In hun geschiedschrijving
van de BBE wijden de auteurs een apart hoofdstuk aan Tita, zoals
de marinier genoemd wordt. Titahuena kreeg het immers zwaar
te verduren toen sympathisanten
van Molukse terroristen er lucht van
kregen dat hij bij het Korps zat. De
bedreigingen werden zo ernstig dat
de marinier met zijn familie moest
onderduiken. Tot op de dag van
vandaag houdt het Korps daarom de
identiteit van mariniers geheim. Wie
anno 2018 een artikel wil schrijven
over actief dienende zeesoldaten,
krijgt enkel hun voornaam te
horen. Op foto’s zijn ze meestal
onherkenbaar door bivakmutsen en
helmen.
Tot aan de gewelddadige gijzeling
van Israëlische atleten tijdens de

De Punt.
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Schrijvers Joolen en Schoonhoven flankeren korpscommandant MacMootry tijdens de presentatie van hun boek in het Mariniersmuseum.
Olympische Spelen in 1972 kende Nederland geen antiterreureenheid. Na dat gewelddadige debacle in München vond de
regering van ons land dat er een antwoord moest komen op het
groeiende probleem van internationaal terrorisme. Besloten
werd het Korps Mariniers met deze missie te belasten. Voor het
ruim drie eeuwen bestaande krijgsmachtdeel een welkome
opdracht. Naast het, samen met de Noren en Britten, beschermen
van de Noordflank van Europa tegen het Warschaupact, vormde
terrorismebestrijding een nieuwe taak om het bestaansrecht van
mariniers te bewijzen.

het korps was, is enthousiast over de geschiedschrijving: “Het is
een spannend boek geworden. Leest als een trein om maar in de
terminologie te blijven.” Oud-BBE’er Jannes de Jong zegt: “Alle
gijzelingen staan tot in detail beschreven. Het is dus niet alleen
een opsomming van de kille feitelijkheden. Door de persoonlijke
interviews van de direct betrokken ambtenaren, burgers, politie
en ingezette mariniers is het een zeer menselijk boek geworden.”
Van Joolen en Schoonhoven zijn blij met de reacties: ,,Het doel
was ook nadrukkelijk een boek vanuit het perspectief van de
mannen. Zonder dat het een kritiekloos heldenepos wordt.”

Vallen en opstaan

Het boek is populair bij het publiek. In december werd al de
achtste druk aan de boekhandels geleverd.

De start van de eenheid was er een van vallen en weer opstaan.
Dankzij de medewerking van mannen als Roy Spiekerman van
Weezelenburg wordt de lezer van
het boek langs alle pieken en dalen
van de BBE gevoerd. De besnorde
Spiekerman was de eerste BBEcommandant en schopte het later
tot korpscommandant. Het was echt
pionieren in het begin. Als je ziet hoe
geavanceerd de huidige militairen
toegerust zijn om terrorisme te
bestrijden, dan doet de uitrusting
van de mariniers in de jaren zeventig
bijkans knullig aan. Ze gingen de
trein bij De Punt in met revolvers en
Uzi-pistoolmitrailleurs. Er was geen
beschermende kleding. De mannen
droegen de stalen helm die elke
dienstplichtige uitgereikt kreeg.
De reacties op het boek, dat reeds
in beperkte kring circuleert, zijn
goed. Overste b.d. Klaas Jol, een
oud-marinier die niet bij de BBE zat,
maar de eerste Mountain Leader van Deze foto toont de BBE nu.
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Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het
overlijden van:

Wout Visschers, oud-marinier, onderscheiden met de
Herinneringsmedaille V N-vredesoperaties, op 7 januari 2018 te
Zevenaar, op 68-jarige leeftijd.
Jan Bus, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor
Orde en Vrede, op 2 mei 2018 te Uden, op 91-jarige leeftijd.
J. N. Rongen, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 19 juli 2018 te Dinxperlo, op
78-jarige leeftijd.
Jan van Mameren, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 28 september 2018 te Tiel,
op 78-jarige leeftijd.
P. M. de Jong, oud-marinier, op 4 oktober 2018 te Zeist, op
79-jarige leeftijd.
J. van Diermen, oud-marinier, op 8 oktober 2018 te
Spakenburg, op 73-jarige leeftijd.
M. van Mourik, oud-marinier verbindingsdienst, op 20 oktober
2018 te Haarlem, op 71-jarige leeftijd.
P. J. D. Kamerbeek, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 22 oktober 2018 te
Nieuwerkerk aan de IJssel, op 79-jarige leeftijd.
Hendrik Bertus (Henkie) Brinkman, oud-marinier, op 27
oktober 2018 te Amsterdam, op 82-jarige leeftijd.
Johannes Bertus (Joop) de Rode, Kapitein der Mariniers b.d.,
onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Het
Bronzen Kruis en de Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 29
oktober 2018 te Curaçao, op 82-jarige leeftijd.
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Hendrik ( Henk) Takens, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 30 oktober 2018 te Marum, op
90-jarige leeftijd.
Willem Gerardus van Schaik, oud-marinier, onderscheiden
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, p 31 oktober 2018 te
Wassenaar, op 82-jarige leeftijd.
Johan Willem (Hans) Meijling, oud-marinier, onderscheiden
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 3 november 2018 te
Delden, op 92-jarige leeftijd.

G. de Boer, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor
Orde en Vrede, op 25 november 2018 te Blokzijl, op 89-jarige
leeftijd.

Jan Mac Stinissen, Sergeant-Majoor der Mariniers
Verbindingen b.d., onderscheiden met de Herinneringsmedaille
VN-vredesoperaties, op 4 december 2018 te Veenendaal, op
64-jarige leeftijd.

Henk van den Berg, oud-marinier, op 27 november 2018 te
Geldrop, op 61-jarige leeftijd.
Roelof Lubbers, oud-marinier, op 1 december 2018 te Zutphen,
op 72-jarige leeftijd.

Moge zij rusten in vrede.

P. W. L. Romp, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis en lid van verdienste van onze
vereniging, op 2 december 2018 te Haarlem, op 83-jarige
leeftijd.

Hans Speijer, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 5 november 2018 te Bastenaken België,
op 92-jarige leeftijd.
J. F. W. Elfert, oud-marinier, op 16 november 2018 te
Amsterdam, op 79-jarige leeftijd.
J. J. Bredenoort, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 18 november 2018 te Stiens,
op 91-jarige leeftijd.
Louis Theophilus Johannes Michiel Adrianus (Loek)
Versteeg, oud-marinier, op 21 november 2018 te Haarlem, op
78-jarige leeftijd.
Cornelis Hubertus Henricus (Cor) Kaandorp, oud-marinier
verbindingen, op 21 november 2018 te Akersloot, op 75-jarige
leeftijd.
P. J. W. Strik, Eerste Luitenant der Mariniers KMR b.d., op 21
november 2018 te Malden, op 77-jarige leeftijd.
Adriaan Dirk van Doeselaar, oud-marinier, onderscheiden
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 24 november 2018 te
Terneuzen, op 91-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. Voor info contact opnemen met Arend
Jansen Jorksveld, e-mail erna@kabelfoon.nl.
Afdeling Noord-Holland-onderafdeling Amsterdam
De soosavonden zijn op iedere tweede donderdag van de maand.
(m.u.v. de maanden juli en augustus) op de nieuwe locatie:
Het A.S.S.V. gebouw, Ouderkerkerlaan 10, 1115 NS Duivendracht
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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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 D. Wisman
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

Foto achterpagina:
Sfeervol concert voor 353
jaar Korps Mariniers.

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 € 24,50
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

cominfo

4 mei Dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsdefilé Wageningen
15 juni Reünie met Sport en Spel in Doorn
29 juni Veteranendag Den Haag

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
Het aantal leden en donateurs van onze
vereniging is 6470 leden en donateurs.
Hierbij zijn reeds afgetrokken het aantal
opzeggingen per 1 jan 2019.

T: 0343-573 920 M: 06-20641776
E: mariniercommando@gmail.com
Curaçao Cees den Otter, Villapark The
Pearl KV8, Sta Catharina, Willemstad,
Curaçao; T: 005999-7671306,
E: cees@denotter.info
Australië Liaison-officer V. Scheenhouwer,
4 Salwood Court, Pinbarren 4568
Queensland Australië
E: dutchkiwi@skymesh.com.au
Canada 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

		 31

Het COM wenst u
e e n g e l u k k i g 2 01 9 !

