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Dit is alweer het tweede 
nummer van de Houwe 
Zo van 2019 en terwijl 
ik dit voorwoord 
schrijf geniet heel 
Nederland van een echt 
voorjaarweekend.  Alle 
nieuwjaarsrecepties 
en – bijeenkomsten zijn 
achter de rug en achter 
de schermen wordt 
al volop gewerkt aan 
de organisatie van uw 
vereniging en aan diverse 
evenementen.  Ik stel het 
op prijs om dit met u te 
delen.

Aanpassing statuten
Het Algemeen Bestuur heeft op 17 januari gesproken met 
het Dagelijks Bestuur over het voorstel om te komen tot een 
aanpassing van de statuten. Het Algemeen Bestuur heeft 
een akkoord gegeven en gaat nu het voorstel voorleggen 
aan de Raad van Afgevaardigden. We zullen daarvoor een 
extra vergadering beleggen in Doorn.  Wanneer de RvA 
akkoord gaat kunnen we voor de zomer de eerste nieuwe 
leden inschrijven van de identiteitsgroepen die zich graag 
willen voegen bij het COM en nu nog wachten op toelating. De 
nieuwe statuten bieden ook de mogelijkheid dat verenigingen 
lid worden van het COM. Ik hoop in mijn volgende voorwoord 
u het goede nieuws te kunnen melden.

Contributiebetaling 2019
Zoals u allen heeft gemerkt zat er bij de eerste editie van 
de Houwe Zo geen betalingsverzoek. De reden daarvoor is 
dat we overgaan naar een nieuw software pakket waarin 
de ledenadministratie en de financiële administratie  
worden gekoppeld. Hiermee kunnen we ook automatisch 
de factuur voor het lidmaatschap produceren. Dit alles om 
straks de bijdrage per individueel lid per afdeling of IDG 
op een juiste wijze te verwerken. Ook komt er een nieuwe 
lidmaatschapspas. Deze zal voor meerdere jaren gelden. We 
proberen deze pas meerwaarde te geven door met bedrijven 
afspraken te maken dat de pashouder korting krijgt.

Reünie omgeven door Sport en Spel 
op 15 juni (jubileumeditie)
De plannen voor de Reünie omgeven door Sport en Spel 
staan in de steigers. Dit jaar in een speciale opzet vanwege 
het feit dat deze dag voor de 30e keer zal worden gehouden. 
We hopen dat het vooral een familiedag wordt met een 
competitie in alle categorieën, ook met vrouwen en kinderen. 
Tevens willen we het combineren met een netwerkplein 
waarin alle mariniers gerelateerde verenigingen en 

stichtingen aanwezig zullen zijn om zo onze verbondenheid 
met elkaar en met het Korps Mariniers tot uiting te laten 
komen.  

Nationale Veteranendag 2019
Dit jaar zal op 29 juni weer de Nationale Veteranendag in 
Den Haag plaatsvinden. Op deze dag toont de Nederlandse 
samenleving haar erkenning en waardering voor het werk 
van de veteranen. Een dag waar zowel de jonge als de 
oudere veteraan samenkomen op het Malieveld. Een dag 
ook waar iedereen, ook de post actieve militairen, welkom 
is om de sfeer te proeven. Ik roep COM-leden die veteraan 
zijn op zich aan te melden voor het defilé dan kunnen we 
ook dit jaar er weer een kleurrijk COM festijn van maken 
met een groot aantal deelnemers. Inschrijven kan via deze 
link:  www.veteraneninstituut.nl/aanmelden-nederlandse-
veteranendag-2019

Website
De COM website (www.contactoudmariniers.com)  krijgt 
steeds meer vorm maar kan nog beter gevuld worden. Mocht 
het voor uw afdeling niet naar tevredenheid werken neem 
dan contact op met onze webmaster René de Jong en hij zal 
u graag ondersteunen om de informatie op de juiste plaats te 
krijgen zodat iedereen optimaal geïnformeerd wordt en dat 
uw mogelijke festiviteiten ook binnen de vereniging bekend 
worden.

Post actief netwerk
We hebben initiatieven genomen op het vlak van Lief en Leed. 
Naast de zgn. Nuldelijnsondersteuning voor veteranen is er 
een postactief netwerk opgezet (PANKM). In dit netwerk zitten 
oud-mariniers en marine-collegae die actief zijn geweest 
binnen het collegiale netwerk van de Koninklijke Marine. Met 
dit netwerk hopen we ondersteuning te kunnen bieden aan 
de post actieve leden die niet kunnen aankloppen bij het 
veteranenloket maar wel met vragen zitten.

Tenue
Op social media worden allerlei uitspraken gedaan over de 
tenues van het COM. Voor alle duidelijkheid: er is nog niets 
veranderd aan onze huidige verschijningen. Dat we achter 
de schermen werken aan de verjonging van onze kledinglijn 
mag duidelijk zijn. Onder leiding van de vicevoorzitter is een 
commissie samengesteld die onderzoek doet wat er, naast 
het officiële COM tenue, nog nodig is om de vereniging op een 
juiste wijze te vertegenwoordigen in een outfit waar ook het 
jongere lid zich senang in voelt.

Ik wens u weer veel leesplezier. 

Piet Kruithof 

Voorzitter J. Bruning
Secretaris A. Booy, E: ariebooy@nhd.nl
Redacteur Wim Lenting, E: wimlenting@icloud.com, 
M: 06 – 54 76 00 76
Leden E.R. Ebbinge, P.H. Lammens (namens DB)
Realisatie en vormgeving Laura de Graaf, Graafies Creative
Foto’s Mediacentrum Defensie, Roel Ebbinge
Druk Drukkerij Teeuwen, Capelle ad IJssel
Advertenties Hiervoor contact opnemen met P.H. Lammens, 
E: blitcomnl@gmail.com
Bezorging Wilt u adreswijziging doorgeven of heeft u de HZ niet
ontvangen? Melden bij Ledenadministrateur
G. Goudkade, postbus 7119, 3430 JC Nieuwegein, 
E: ledenadmincom@planet.nl; T: 030-605 1718,
b.g.g. M: 06-5494 1076
Artikel 3.10 uit het Redactiestatuut
Artikelen in Houwe Zo hoeven niet de mening van de redactie te
vertolken. De inhoud blijft voor rekening van de auteur.

Kopij Houwe Zo hoe en wanneer

• 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 10 mei
• Foto’s in zo hoog mogelijke resolutie
• Voorzien van bijschrift
• Kopij ontvangen na de deadline wordt bij die van de
   volgende editie gevoegd
• Volgende inleverdata: 26 juli, 11 oktober  en 6 december

2 Inhoud
2 Van de redactie
3 Van de voorzitter
4 Nieuwe redacteur
6 Nieuwe vice-voorzitter COM
8 Nieuw landelijk netwerk voor 
 post actieve marinemensen
11 Klaas Jol
12 Mariniersmuseum
14 Sport en spel
16 Reünies
17 Van de afdelingen
20 Nieuwe COM-leden en 
 donateurs
21 Diversen
25 Veteranendag
26 Militaire ‘avonturen’ van Aaldert 
 Wachtmeester
28 In memoriam
30  Agenda
31  COMinfo

Inhoud Van de redactie Van de voorzitter

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

Foto voorzijde: Mariniers dalen van de Euromast af voor 
premier Rutte en de premier van Japan.

Foto: Ministerie van Defensie
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De redactie van Houwe Zo is versterkt met Wim Lenting. De 
in Nuenen wonende redacteur heeft begin jaren zestig als 
dienstplichtig marinier gediend in Nederlands Nieuw Guinea. 

In 1962 ging hij met repat naar Nederland. Van 1975 tot 2003 
had hij met een compagnon een reclamebureau in de regio 
Eindhoven. Tussen 2003 en 2016 was Wim als copywriter/
fotograaf redactioneel actief voor DAF. 

Voor Houwe Zo zal hij zich in de eerste plaats bezighouden 
met COM-zaken in het gebied beneden de grote rivieren. Wim 
heeft het plan opgevat om voor Houwe Zo een serie artikelen 

te maken over de bevrijding 
van Nederland in 1944 en 
1945 waarbij de mariniers een 
belangrijke plaats innemen. 

Wie tips of suggesties heeft 
kan Wim bereiken via email: 
wimlenting@icloud.com of 
mobiel: 06 – 54 76 00 76

Hieronder de eerste aanzet:

Van de redactie

Wim Lenting nieuwe redacteur

“Zeesoldaten is de betere naam voor mariniers. Hij heeft den 
passenden amphibischen klank. Zij moeten zich lekker voelen op 
het water en op hun gemak en in hun element op het land”.

In het blad Kijk dat in oktober 1944 voor het eerst verscheen, is 
dit de aanhef van een uitgebreid artikel over het Korps Mariniers. 
Het blad Kijk was de toenmalige uitgave van het Amerikaans 
Ministerie van Voorlichting, met als ‘enige doel’ om in de Lage 
Landen gedurende hun bevrijding en totdat hun bladen zelf in 
vrijheid weer kunnen verschijnen, het heden in woord en beeld te 
vertolken.

Op dinsdagochtend 6 juni 1944, op de dag van de eerste 
landingen in Normandië, voer transport 13 van de Amerikaanse 
vloot, bestaande uit 6 LST’s (landingsschepen voor tanks), het 
water van Plymouth uit. Transport 13 had 600 Nederlandse 
mariniers aan boord. Het was de grootste afdeling Nederlandse 
mariniers die sinds 1943 naar de VS waren gegaan, waar in dat 
jaar een begin gemaakt was met de opleiding en uitrusting van 
Nederlandse mariniers in het grote Amerikaanse oefenkamp 
Lejeune in Noord Carolina. Een deel van de 600 mariniers ging 
vandaar naar de Oost, zoals dit bleek uit de woorden op hun 
bagage “naar Tokio” en “Batavia en Tokio”. De meeste mariniers 

kwamen uit Limburg, in het bijzonder uit het mijngebied, dat 
door het 9de Amerikaanse leger bevrijd werd, andere mariniers 
kwamen uit Nijmegen, waar het zeven maanden lang een 
slagveld is geweest. De officieren en onderofficieren van de 600 
mariniers, allen in het uniform van de Amerikaanse mariniers, 
hadden als onderscheid een schouderherkenning met de 
woorden ”Netherlands Marines”. 

De beweegredenen 
waren voor elke marinier 
hetzelfde. Tekenen bij de 
mariniers om Nederland 
en Nederlands-Indië te 
bevrijden en om daarna 
naar zijn familie terug 
te keren in een wereld 
waar vrede was. Anderen 
gingen bij de mariniers, 
omdat zij vonden dat zij zo 
hun land het best konden 
dienen.

Een aantal mariniers 
droeg later een oranje en 
blauw schouderkoord, dat 
aanduidt dat zij hebben 
gevochten in de gelederen 
van de Prinses Irene 
Brigade, en de veldtocht 
vanaf de stranden in 
Normandië door Frankrijk 
en België meegemaakt 
hebben en zich hierbij 
hebben onderscheiden.

Ik wil trachten om onze mariniers 
op hun tocht, in eerste instantie naar de 
bevrijding in Nederland toe, en daarna de mariniers te 
volgen naar de bevrijding van Nederlands-Indië. Niet de wegen 
die in honderden boeken, films en documentaires zijn verwoord, 
maar achter de namen van mariniers trachten te komen en 
via hen of via familie, vrienden of bekenden een ‘gezicht’ op te 
bouwen, van wat zij hebben ervaren en meegemaakt.

Een vernieuwd Korps Mariniers
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Tekst: Arie Booy
Foto’s: Privéarchief D. Wisman

Derk Wisman is de nieuwe 
vice-voorzitter in het Dagelijk 
bestuur van COM Nederland. 
De 52-jarige ondernemer 
kwam in 1984 op als 
adelborst der mariniers op 
het KIM in Den Helder. In 
1995 verliet hij als officier der 
mariniers de dienst om in het 
bedrijfsleven verder te gaan. 
Als reserve-officier, lid van 
diverse mariniersverenigingen en nu als COM-bestuurder, is hij 
nog steeds nauw bij het Korps betrokken.

Waarom heeft u indertijd voor de marine gekozen?
 
Wisman: ,,Het was eigenlijk een puzzel waarvan de stukjes 
automatisch op hun plek terecht kwamen. Ik kan mij ook niet 
herinneren dat ik als 16 jarige nou echt zo’n bewuste keuze 
maakte. Ik wist niet zo gek veel van de Koninklijke Marine 
totdat we bezoek kregen van de KM voorlichtingsofficier, 
LTZ1 Van Namen. Die vertelde mooie verhalen en liet ook 
wervingsfilmpjes van het korps mariniers zien. Dat leek me wel 
wat.Het KIM was een prima keuze om studie en de behoefte 
aan sport en avontuur te combineren. In mijn jeugd ben ik 
door mijn ouders grootgebracht met alles dat met de Tweede 
Wereldoorlog te maken had. Met militair zijn had ik daarom 
ook geen moeite, dat leek mij reuze interessant. Naarmate 
het moment van indiensttreding dichterbij kwam nam mijn 

enthousiasme steeds meer toe en werd de keuze voor marinier 
steeds bewuster.”
 
Wat is de betekenis van het marinier zijn voor uw leven?
 
,,Kort samengevat: Opgeven is geen optie. Dat houdt in dat 
ik, juist omdat ik marinier ben, alle obstakels kan nemen. Dat 
kunnen zakelijke uitdagingen zijn maar ook obstakels in de 
privésfeer.”
 
Wisman is lid van de Indentiteitsgroep Mariniers 
Commando (IMC). Wat voegt het commando zijn toe aan het 
marinierschap?
 
,,Niet zo gek veel. In eerste instantie ben ik marinier. Alle 
cursussen en opleidingen die daar bij zijn gekomen voegen 
natuurlijk wat toe. Voor mij als jonge luitenant was commando 
worden geen keuze, het was gewoon een ‘moetje’, net als het 
behalen van andere kwaliteitsnummers. Maar wel een leuk 
‘moetje’, namelijk in een vreemde omgeving in Zuid-Engeland 
met allerlei uitdagende elementen, zoals bijvoorbeeld de 
fameuze ‘30-miler’ door de heuvels, dalen en moerassen van 
Dartmoor. Ik ben uiteraard wel trots op het behalen van mijn 
groene baret; uiteindelijk kreeg je die niet voor niets en kostte 
het letterlijk bloed en veel zweet.

Wisman is directeur en eigenaar van MSS Defence, een 
internationaal bedrijf dat ‘one stop’ defensie-oplossingen levert 
aan overheden en bedrijven. Waarom heeft u de dienst verlaten 
voor het bedrijfsleven?
 
,,Ik had het geluk gehad om aan de eerste twee ‘moderne’ 

uitzendingen van 
het korps, namelijk 
Irak en Cambodja, te 
mogen bijdragen. Dat 
voelde destijds alsof 
het op mijn lijf was 
geschreven; eigenlijk 
wilde ik alleen 
maar op uitzending 
of tenminste 
operationeel blijven. 
Dat was natuurlijk 
niet mogelijk. 
Oftewel, ik zou nog 28 
jaar moeten dienen 
waarvan minder dan 
de helft operationeel. 
Daar kwam bij dat 
ik op dat moment 

Derk Wisman, nieuwe vice-voorzitter van COM Nederland

‘COM moet blijven bestaan en blijven 
groeien’

ook een goede baan kreeg aangeboden. Met de kennis en 
ervaring van toen nam ik daarom de beslissing mijn geluk in het 
bedrijfsleven te gaan beproeven.”

Oud-vlagofficieren zoals de generaals Cammaert en 
Swijgman zijn advieseurs van uw bedrijf. Waarom?

,,Mijn bedrijf MSS Defence doet overwegend zaken in het 
buitenland. In de landen waar wij opereren is de hiërarchie 
namelijk veel belangrijker dan in Nederland. We hebben 
bijvoorbeeld contacten met Chefs van defensiestaven, veelal 
met zo’n drie sterren. Dan is het altijd goed om, voor de 
netwerkfunctie, een collega met een gelijkwaardige rang mee 
te nemen, dat praat gewoon wat makkelijker. Daarnaast zijn 
zowel Patrick Cammaert als Dick Swijgman ook mijn adviseurs, 
noem het maar commissarissen, waarbij ik 24/7 te rade kan 
gaan.”

Als lid van IMC, wat vindt u van de inbedding van de groep in 
het COM?
 
,,Dat vind ik hartstikke goed. Het hele systeem van 
identiteitsgroepen werkt in ieders voordeel. Je biedt groepen 
van mariniers, die een gemeenschappelijke achtergrond 
hebben, de gelegenheid om bij het COM te komen mét behoud 
van de unieke kenmerken van de groep. In Januari was ik op de 
ALV van het IMC en merkte dat de inbedding van de IMC prima 
voor elkaar is. Er zijn natuurlijk altijd wat kleine kritiekpunten, 
maar daar komt een beetje marinier commando wel uit. Op 
de Veteranendag zie je bijvoorbeeld dat de IMC, met behoud 
van alle unieke kenmerken van de marinier commando’s, 
gebruikmakend van de faciliteiten van het COM, een bijzonder 
mooie dag heeft.”
 
Voorzitter Piet Kruithof en u zijn hobbykok, hadden jullie op 
dat vlak al contact?
 
,,Volgens mij was onze laatste culinaire ervaring in 1991 het 
opwarmen van een ‘blikje struik’ toen wij samen ergens in 
Noord-Irak bivakkeerden. Maar we zijn het culinaire raakvlak de 
laatste tijd wel wat aan het ontwikkelen.”

Wat kunt u als vice-voorzitter toevoegen aan het COM?
 
,,Ik verwacht dat ik met name wat kan toevoegen aan 
verjonging en communicatie. Het lijkt mij mooi om via mijn 
netwerk meer mariniers enthousiast te maken voor het COM. En 
om initiatieven te ontplooien om het COM ook aantrekkelijker 
te maken voor de jonge(re) mariniers. De communicatie kan ook 
sneller en moderner worden ingeregeld. Waarbij er modernere 
middelen kunnen worden ingezet zoals bijvoorbeeld allerlei 
sociale media. Last-but-not-least vind ik dat de communicatie 
‘netter’ kan. Op sociale media lees je veel opmerkingen en 
uitlatingen van mariniers over andere mariniers, maar ook van 
mariniers over bijvoorbeeld politici. Deze communicatie moet 
gewoon anders, het is vaak niet respectvol. maar tast ook de 
beeldvorming rondom mariniers en dus ook het COM, aan.”   
 
Wat moet het COM doen om relevant te blijven?
 
,,Blijven bestaan en blijven groeien. Bestaan door een 
duidelijke identiteit met duidelijke normen en waarden. Met 
allerlei activiteiten die de normen en waarden ondersteunen. 
En met moderne identiteitskenmerken zoals bijvoorbeeld een 
moderne website en een bijdetijds tenue. En groei realiseren 
door actiever te werven. Hoe? Door de toegankelijkheid en 
aantrekkingskracht van het COM te vergroten.”

Gebeurt er voldoende voor actieve mariniers in het COM, zo 
niet wat moet er veranderen?
 
,,Dat is een lastige vraag. Ik denk dat er goed geluisterd moet 
worden naar de actieve mariniers. Om te inventariseren wat 
zij in het algemeen verwachten van een mariniersvereniging, 
wat zij positief vinden aan het COM en wat zij voor verbetering 
vatbaar vinden. Vervolgens een actieplan maken en aan de 
slag!”
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degene die niet als veteraan wordt aangemerkt 
kan eigenlijk nergens terecht.”

Oud-marinier Martin van Daalen van Texel 
vult aan: ,,Het is belangrijk dat je dezelfde taal 
spreekt. Een gesprekspartner die militair is 
geweest en de mores kent, hoef je niet alles uit 
te leggen. Er komt meer ruimte om aan herstel te 
werken.” Van Daalen was als marinier reeds lid 
van het Collegiaal Netwerk. Die kennis en kunde 
gaat hij nu samen met 26 andere netwerkers 
aanwenden voor het nieuwe initiatief.  

Cambodja
Het netwerk heeft een lange voorgeschiedenis. 
Door de missie van het Korps Mariniers in 
Cambodja begin jaren negentig, kwam er 
binnen de marine meer aandacht voor zorg 
voor het mentale welzijn. In deze eeuw zorgden 
ervaringen tijdens inzet in Afghanistan en andere 
brandhaarden voor de verdere ontwikkeling 
van nazorg. ,,De Britse mariniers hadden een 
succesvolle aanpak die de Koninklijke Marine 
heeft overgenomen”, legt Anniek Reiff uit. ,,Dit 
wordt het TRiM-model genoemd wat staat voor 
Trauma Risico Management. Zo snel mogelijk 
na een incident of calamiteit wordt een kort 

groepsgesprek gevoerd met alle betrokkenen. Hierin wordt stil 
gestaan bij de ervaring en vooral ondersteuning geboden. Na 72 
uur volgt een TRiM-gesprek waarin alle belangrijke thema’s aan 
de orde komen die een rol spelen bij het ontwikkelen van stress.” 

Voorbeelden daarvan zijn gevoelens van onmacht, het verlies 
van controle, of schaamte over de eigen rol in het incident. 
Collegiale ondersteuning gebeurt in de eerste plaats door een 
feitelijke reconstructie van het incident of de calamiteit en door 
stil te staan bij de reacties. Hierover wordt informatie en advies 
gegeven. Na 28 dagen is er nog een individueel vervolggesprek, 
omdat de ervaring leert dat de meeste mensen in staat zijn om 
binnen vier weken de zaak weer voor zichzelf op een rijtje te 

hebben gezet. Tijdens dit laatste gesprek wordt gecheckt of dit 
zelfherstellend vermogen zijn werk heeft gedaan.

,,Dat je na een heftige ervaring een week slecht slaapt is normaal”, 
zegt Martin van Daalen. ,,Een tweede week van slapeloosheid 
komt ook voor, maar daarna moet er wel wat gebeuren om te 
voorkomen dat het uit de hand loopt. Het is van belang dat een 
traumatische ervaring wordt verwerkt en dat de verwerking niet 
stagneert.”

Gemotiveerd
Reiff en Van Daalen benadrukken dat de collegiale netwerkers 
geen hulpverleners zijn: ,,Het zijn gemotiveerde collega’s die 
getraind zijn in gesprekstechnieken en kennis hebben van de 
mogelijkheden die professionele zorg kan bieden. Het gaat erom 
snel in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat mensen die dat 
nodig hebben professionele hulp krijgen.”

Zo zien zij de opzet van het Post Actieven Netwerk. Reiff: ,,Het 
is zonde als de kennis van netwerkers als Martin verloren 
gaat na het leeftijdsontslag. We willen die ervaring behouden 
en inzetten voor oud-collega’s die steun nodig hebben. Het 
netwerk kan helpen bij het stimuleren van de veerkracht en 
het zelfherstellend vermogen.” De ondersteuning begint met 
een gesprek. Soms heeft de netwerker aan een half woord 
voldoende om te begrijpen waar het om gaat. Een luisterend 
oor kan al voldoende zijn, maar ook de opmaat tot een langer 
steuntraject waarin bemiddeld en geadviseerd wordt. De 
verantwoordelijkheid blijft echter bij de steunvrager liggen.    

Het Contact Oud en actieve Mariniers (COM), een landelijke 
vereniging van zeesoldaten, reageerde direct positief op het 
initiatief en verzorgt ondersteuning voor het nieuwe netwerk. 
Het Karel Doormanfonds heeft financiële steun toegezegd 
en de vrijwilligers kunnen onder meer gebruik maken van de 
faciliteiten van de Van Ghent-kazerne in Rotterdam. 

Wie meer wil weten over het netwerk kan dit nalezen op de 
website van het COM: webmaster@contactoudmariniers.com of 
www.contactoudmariniers.com

Tekst: Arie Booy
Foto’s: George Stoekenbroek en Defensie

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat eerder in het 
Noordhollands Dagblad stond.

Kracht door kameraadschap. Oud-marinecollega’s die steun 
nodig hebben een luisterend oor bieden en waar nodig op 
weg helpen naar een oplossing. Dat is het motto van het Post 
Actieven Netwerk Koninklijke Marine dat in februari van start is 

gegaan.
,,Het gaat om een aanvulling in de zorg”, legt COM-voorzitter Piet 
Kruithof uit. ,,We hebben een goed werkend NOS netwerk, maar 
dat is alleen voor de veteraan. Voor de post actieve marineman of 
-vrouw is weinig of niets geregeld. Daar hebben wij als COM ons 
sterk voor gemaakt. Het COM is er immers voor alle mariniers, 
veteraan of post actief.” 

Het netwerk biedt op verzoek ondersteuning aan oud- collega’s 
die de zeemacht inmiddels verlaten hebben, de zogenaamde 

post actieve militairen. Anniek Reiff uit Den 
Helder, lang werkzaam in de personeelszorg van 
de marine en inmiddels de dienst uit, is nauw 
betrokken bij de opzet van de voorziening. 

Tegenslag
Reiff: ,,Voor actief dienende marinemensen 
bestaat al tien jaar een Collegiaal Netwerk dat 
in actie komt als een collega naar aanleiding 
van een missie of incident behoefte heeft aan 
ondersteuning. We hebben gemerkt dat er 
eveneens behoefte is aan zo’n netwerk voor post 
actieven. Dat kan zijn doordat nog zaken spelen 
uit de diensttijd. Er kan echter ook sprake zijn 
van tegenslag in het dagelijks leven, waardoor 
problemen ontstaan die de persoon boven 
het hoofd aan het groeien zijn. De post actieve 
militair die als veteraan de dienst uitgaat kan een 
beroep doen op het Veteranen Instituut, maar 

Nieuw landelijk netwerk voor post actieve marinemensen met steun van COM

Oud-collega heeft aan een half woord genoeg

Initiatiefnemers R.Zahradnik, P. Kruithof, A. Reiff, M. van Daalen en B. Timmermans.     Foto George Stoekenbroek
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Recensie: Roel Ebbinge

De huidige generatie 
mariniers is opgegroeid 
met het ongelofelijke 
verhaal van Klaas Jol. 
Het verhaal van een 
marinier die onfortuinlijk 
in een skistok viel waar-
bij zijn lichaam door-
boord werd van bil 
tot schouder. Jol die 
wonder boven wonder 
dit voorval overleefde 
maar toen nog niet wist 
welke misère hij het 
hoofd zou moeten gaan 
bieden.

Vandaag, 40 jaar na dato, vecht 
Jol nog steeds. 40 jaar als bizar jubileum voor 

iemand die nog immer probeert volledig gecompenseerd te 
worden voor de gevolgen van zijn ongeval.

Nog nooit had iemand het hele relaas op papier gezet. Dat 
is nu door journalist Arie Booy gedaan. Arie kreeg Jol’s hele 
persoonlijke archief. Dozen vol brieven, krantenknipsels, 
aantekeningen en foto¹s waren het basismateriaal voor dit boek. 
Daarnaast maken interviews deel uit van het verslag.

We krijgen een unieke kijk in de brieven van (toenmalige) 
geneesheren, verslagen van rechtszaken etc. En uiteraard Jol¹s 
bespiegelingen van alle gebeurtenissen. De bundeling geeft een 
uitgebreid beeld van vier decennia strijd.

Buiten het ongeval en de gedetailleerde beschrijving van het 
verdere verloop geeft het boek ook een fantastisch beeld van 
de ontwikkelingen van het Korps. Aan de hand van de vele 

opleidingen, plaatsingen en uitzendingen van de protagonist 
krijgt de lezer een flink stuk korpsgeschiedenis mee. Doorspekt 
met de persoonlijke ervaringen van Klaas Jol. Soms bitter 
ernstig, dan weer uiterst humorvol.

Een korps heeft zijn helden nodig. Met verhalen die voor binding 
zorgen, vol heroïek. Doorvertellen zorgt er ook voor dat sommige 
verhalen steeds verder van de werkelijkheid af komen te staan. 
Het feit dat Booij niet steeds een positieve reactie kreeg op zijn 
verzoek om commentaar van derden zegt iets. Niets zeggen is 
ook iets zeggen.

Voor wie inzicht in het complete verhaal achter een veel 
besproken voorval in de recente korpshistorie wil leren kennen 
is dit rijk geïllustreerde boek een aanrader.

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 kost het boek 35 euro. 
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.

Boek over Klaas Jol geeft fantastisch beeld van ontwikkelingen in Korps

Relaas van 40 jaar vechten

Stuur deze kaart (of de verlangde 

informatie per brief) vandaag 

nog op naar: 

Ledenadministratie 

Vereniging Contact Oud- en 

actief dienende Mariniers

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

  als gewoon lid

  als buitengewoon lid

  als donateur

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

De jaarlijkse bijdrage van tenminste € 24,50  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 :   Woonplaats :

Telefoon : 

Email  :

Geboortedatum :

Datum in dienst :   Datum uit dienst :

Handtekening :   Datum  : - 20

Contact Oud - en actief dienende Mariniers

Aanmeldkaart

Ledenadministratie vereniging Contact Oud-Mariniers - p/a dhr. G. Goudkade - Antwoordnummer 7045 - 3430 VM Nieuwegein 
(postzegel niet nodig). Of per e-mail aan: ledenadmincom@planet.nl. 

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.

Contact
Zorgmanager Bronbeek Arnhem |  (026) 376 35 55

Foto:  

Samen met Veteranen 
wonen op een landgoed

- Advertenties - 
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Voor u als achterban hebben we daarom een leuk nieuwtje. 
Deze ruimte is te reserveren voor groepen van oud- en actief 
dienende. Als u langskomt, met een vooraf aangemelde groep, 
krijgt u hier van ons een gratis kop koffie of thee aangeboden. 
Reserveren graag per e-mail naar info@mariniersmuseum.nl 
Het kan namelijk zijn dat deze ruimte al gereserveerd staat en 
dan overleggen we graag met u voor een alternatieve datum. 

Wist u trouwens dat u het museum gratis bezoekt op vertoon 
van een Veteranenpas, Defensiepas of MOD-pas?

Voor in de agenda
Het Mariniersmuseum organiseert dit jaar een aantal 
thema-avonden. Deze avonden maken onderdeel uit van 
een sessie van themalezingen georganiseerd door het 
museum met medewerking van de Stichting Vrienden van het 
Mariniersmuseum. Eerst aankomende datum is donderdag 20 
juni. Het thema staat nog niet vast. Mocht u een goede insteek 
hebben kunt u deze tot en met 31 maart mailen naar info@
mariniersmuseum.nl. 

Vrienden van de Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum 
ontvangen op deze avonden gratis toegang. Als vriend ontvangt 
u nog meer voordelen. 
Op www.mariniersmuseum.nl/nl/vriend/ leest u hier meer over. 

Aanwinst
Over vrienden van het Mariniersmuseum gesproken. Recent zijn 
er twee prachtige aanwinsten gefinancierd door de Stichting 
Vrienden van het Mariniersmuseum. Op de foto op de pagina 
hiernaast ziet u een zogenaamde pyrotechnische bus op een 
mik. 

Deze donderbus werd gebruikt om naast gebundelde kogels en 
schrootladingen, ook brandstichtende projectielen af te vuren 
en zo de zeilen van vijandelijke schepen in brand te schieten. 
Het wapen is vervaardigd in 1793 voor de admiraliteit van 
Amsterdam. 

De donderbus deelt de vitrine met een enterhouwer uit 1732 
die is gebruikt op de Admiraliteit van Rotterdam. Naast een 
jaartal staat op de kling een reeks symbolen: Een gewapende 
arm met kromzwaard stekend uit een wolk, die ook wel de 
gewapende arm Gods genoemd wordt. Daaronder vindt men 
het monogramvignet van de admiraliteit: twee gekruiste 
ankers met de afkorting P.P.P. - Pugno Pro Patria ‘ik strijd voor 
het vaderland’. Boven het jaartal staan nog de letters AR, een 
afkorting voor Admiraliteit van Rotterdam.

Museum op social media
Graag op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws van het 
museum? Like dan onze facebookpagina 
www.facebook.com/Mariniersmuseum, volg ons 
twitteraccount www.twitter.com/Mariniersmuseum of houdt 
onze internetpagina www.mariniersmuseum.nl in de gaten en 
wees ook digitaal met ons verbonden. 

Mariniersmuseum een van 
de leukste uitjes van Zuid-
Holland
Het is gelukt! Het Mariniersmuseum is 
voor het vierde jaar op rij verkozen tot 
een van de 10 leukste uitjes van Zuid-
Holland. De verkiezing wordt jaarlijks 
georganiseerd door de ANWB en 
wordt gezien als dé publieksprijs in de 
categorie vrijetijdsbesteding. Begin 
maart vindt de definitieve prijsuitreiking 
plaats en weet het museum of het voor het derde jaar 
op rij de gouden prijs mee naar huis mag nemen. 

We willen graag alle mensen die op ons gestemd hebben van 
harte bedanken. Medewerkers en vrijwilligers van het museum 
zien deze nominatie als een mooie opsteker voor het werk dat 
zij doen. 

Vernieuwde entree, winkel en 
workshopruimte

Afgelopen periode is er in het museum hard 
gewerkt aan de vernieuwing van de entree 
met bijbehorende winkel. Het aanbod in de 

winkel is enorm uitgebreid. 

U zult ervan versteld staan waar u het 
korpsembleem en camouflageprint 
op terug zult vinden. Van kleding 

tot boeken, kinderspeelgoed tot 
hebbedingen, u kunt er vanaf nu voor bij het 

museum terecht. Ook voor een gezellige kop koffie 
willen we u uitnodigen. Aan de bar in de entree is het goed 

toeven. Nieuw in het museum is de workshopruimte: de Kajuit 
genaamd. Deze ruimte kan gebruikt worden in het museum als 
educatielokaal, maar ook als ontvangstruimte voorafgaand aan 
een groepsbezoek in het museum. 

Mariniersmuseum
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De voorbereidingen voor de 30ste “Reünie COM omgeven door 
sport en spel op zaterdag 15 juni zijn alweer in volle gang.

De voorzitter van het COM zal wederom ook bevriende 
verenigingen en actief dienende mariniers uitnodigen. Er wordt 
strijd geleverd om de eerste plaats bij de junioren en senioren.

Bij de junioren (tot 51 jaar) had afdeling COM Noord het afgelopen 
jaar de eerste plaats wederom geprolongeerd, en mocht de 
wisselbeker houden. Bij de senioren (vanaf 51 jaar) was Noord-
Holland als eerste geëindigd. Zij zullen aankomende sportdag 
weer gaan strijden voor de eerste plaats. Al zal er door andere 
afdelingen anders over worden gedacht. 

Het programma en sportonderdelen hieronder onder 
voorbehoud:
08:30 uur aanmelden coaches/scheidsrechters, inloop;
09:30 uur opening Reünie omgeven met sport en spel;
10:00 uur start sportonderdelen;
12:00 uur einde sportonderdelen ochtend;
11:30 uur start Lunch (sportveld);
13:15 uur einde lunch;
13:30 uur vervolg sportonderdelen;
16:30 uur reünie gehalte opvoeren in de kantine met muzikale 
  omlijsting (live);
17:30 uur prijsuitreiking sportdag;
18:00 uur start barbecue (rondom kantine). 
                    Vervolg muzikale omlijsting;
20:00 uur einde Reünie COM omgeven met sport en spel.

Sportonderdelen
Junioren (teams)
• Ochtend: 6 luchtkussen attracties, hindernisbaan en  
   handgranaatwerpen 
• Middag: pistool schieten 9mm, Highland games en 
   touwtrekken.

Senioren (teams)
• Ochtend: oriëntatieloop, pistool schieten 9mm;
• Middag: Luchtdrukgeweer schieten;
• Gehele dag: Jeu de boules.

Dames (recreatief)
• Ochtend: oriëntatieloop;
• Gehele dag: jeu de boules;
• Middag dag: 6 luchtkussen attracties;
   Voor de 6 attracties moeten teams  zich uiterlijk voor a.s. 15 
   mei aanmelden. 

Individueel, spijkerbroekhangen (recreatief)
Eenieder mag meedoen, op de dag kan je naar dit spel gaan en 
je inschrijven. Locatie nog nader te bepalen op het sportveld. 
Voor de nummer 1,2 en 3 is ook een prijs beschikbaar. 

Familie (recreatief)
• gehele dag: volleybal buiten en stand blikwerpen;
• gehele dag: schietsimulatie in de sportzaal (nog niet zeker);
• gehele dag: attractie midden op het hoofdveld.

Sport en spel

Voor deelname moet je COM-lid zijn (oud – en actieve mariniers) 
of donateur.

Indien een aantal afdelingen te weinig deelnemers heeft om 
een team te kunnen vormen dan kunnen op de sportdag de 
deelnemers van deze afdeling(en) in afstemming met coach(s) 
en/of wedstrijdorganisatie aansluiten bij een ander team.

Indien een aantal afdelingen geen team bij elkaar kan krijgen 
om met alle onderdelen mee te kunnen doen dan kunnen op de 
sportdag de deelnemers van deze afdeling(en) in afstemming 
met coaches en/of wedstrijdorganisatie aansluiten bij een 
ander team. Indien een aantal afdelingen geen team bij elkaar 
kan krijgen om met alle onderdelen mee te kunnen doen, dan 
mogen afdelingen/teams fuseren tot één team.

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

De laatste jaren heeft een aantal afdelingen 
moeite om een voltallig juniorenteam bij 
elkaar te krijgen. Ik roep hierbij 
de jongere COM’ers 
onder ons op om 
je aan te melden 
bij je afdelings-
secretaris (zie 
hun

e-mailadres op de laatste pagina in deze editie van de Houwe 
Zo onder kopje “COMINFO”) voor deelname aan de aankomende 
sportdag. 

Het zou mooi zijn als er weer meer en grotere teams tegen elkaar 
kunnen strijden op deze dag.

Voor hen die hun afdeling willen aanmoedigen, is dit dan ook 
een mooie gelegenheid om weer eens een bezoek te brengen 
aan de plaats, waar zij eens zijn begonnen aan hun diensttijd.

Dit zal over een aantal jaar niet meer mogelijk zijn daar de 
kazerne na 2020 verplaatst gaat worden naar Vlissingen. Voor 
de kosten hoeft u het niet te laten, deze zijn 7 euro per persoon 
en kunt u betalen op girorekening NL 86 INGB 0001078664 t.n.v.  
G Goudkade Contact Oud en actief dienende Mariniers. 

Als u een goed humeur meebrengt zal het een zeer gezellige 
maar zeker een geslaagde dag worden.

Tot ziens op 15 juni op of rond het 
sportveld van de VBHKAZ als 
deelnemer of als toeschouwer. Wij 

rekenen op uw aanwezigheid.

Namens de sportcommissie COM,
Rob Miltenburg

Supervisor COM-sportdagen

30e Reünie COM omgeven door 
sport en spel nieuwe stijl
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Reünies

Gehouden

Op vrijdag 14 december 2018 heeft onze afdeling de jaarlijkse 
reünie gehouden in de Frederikkazerne. Rond 16.00 uur was het 
bestuur er om de zaal in orde te maken. 

Ook ‘the rare Auld Sound’, de band bestaande uit een aantal 
oud-mariniers, was er al met de benodigde apparatuur.  

De zaal was gezellig versierd met kerststukjes op de tafels. 
Compliment voor Paresto. Het was supergezellig met een 
uitgebreide rijsttafel en een goed verzorgd nagerecht. 

Rond 23.00 uur toog iedereen huiswaarts en konden we 
terugkijken op een gezellige reünie.

Reünie onderafdeling Den Haag

Gepland

Wisselmeren

Lichting 62/3 bak 14

De 18e Wisselmeren/Nieuw Guinea Reünie wordt zaterdag 6 april 
2019 gehouden in de Kumpulan van Bronbeek te Arnhem. De 
reünie is voor oud-mariniers en vlootpersoneel die in de periode 
1950 t/m1962 gediend hebben in v/m Ned. Nieuw Guinea. 

Degenen die op de reünie van 7 april 2018 en/of eerdere reünies 

aanwezig waren, ontvangen een convocatie. Aanmelding/info: 
Th.J.H. Giesen, telefoonnummer: 046-4424704  
e-mailadres: wisselm.nng@home.nl 

Tijdens de reünie is er een optreden van damesgroep 4FUN met 
o.a. repertoire van de Andrew Sisters.

De jaarlijkse reünie is op 1 mei en wordt gehouden in Veghel. De 
dag begint om 10 uur. Er zijn verschillende activiteiten en twee 
maaltijden. 

Aanmelding kan door te mailen of bellen naar de organisatoren: 
dhr. M. van den Berk: f.maynard@upcmail.nl of 06-40651717 en 

dhr. Frans Kuijpers: f.kuijpers9@chello.nl of 06-14791411. 

De kosten voor deze dag bedragen 47,20 euro per persoon. 

Jullie worden verzocht dit bedrag over te maken naar dhr. M. van 
den Berk, rekeningnummer: NL42INGB0003962102

Oproep reünie klas 204
Op 26 juni dit jaar zal er een reünie plaats vinden in de Van 
Ghentkazerne te Rotterdam. 

Alle klasgenoten en kaderleden worden hierbij opgeroepen en 
van harte uitgenodigd om hier een bijzondere dag van te maken. 

Van een aantal klasgenoten zijn de gegevens bekend maar er zijn 
er nog een aantal waarvan tot op heden geen gegevens bekend 
zijn. 

Voor meer gegevens en verdere afspraken, gelieve contact op te 
nemen met onderstaande.  

Uiterlijk inschrijven/opgeven voor 17 juni.

Contact: Hans Blommaart
Garnaetwei 27  4464BN – Goes
jblommaart@zeelandnet.nl
Telefoonnummer: 06-52170906 of 0113-223940

Van de afdelingen

Whisky voor Adjudant De Koning
AOO W. de Koning ontving in Den Helder van onze secretaris 
Marko Schanssema een fles whisky. Dit was nog als dank 
voor zijn aanwezigheid tijdens onze viering Korpsverjaardag 
in Hoogkerk. Hij was erg onder de indruk van de opzet en 
organisatie van ons feest. 

De adjudant vond het tof dat COM Noord was langsgekomen, 
want hij maakt het naar zijn zeggen te vaak mee dat mensen 
hun belofte niet nakomen. Bij onze viering Korpsverjaardag 
2019 wil hij graag weer aanwezig zijn.

AOO W. De Koning met Marko Schanssema.

COM Café Noord
In navolging van onderafdeling Rotterdam, hebben wij een 
nieuwe naam aan de Soos gegeven: COM Café Noord. Het 
doel van de naamswijziging is om een betere aansluiting te 
vinden bij onze jongere leden. De activiteiten van de Soos 
blijven uiteraard bestaan! 

Om aan COM Café Noord invulling te geven, willen wij 
graag per provincie een centraal gelegen café vinden, waar 
jongere leden elkaar kunnen ontmoeten voor een hapje 
en drankje, uiteraard vergezeld door een hoog gehalte 
Korpsgeschiedenis. De cafés zullen later op passende wijze 
tot ‘COM Café Noord’ worden bestempeld. 

Hiervoor zijn wij op zoek naar namen van cafés en vrijwilligers, 
die als coördinator/vertegenwoordiger aan het netwerk van 
cafés binnen COM Café Noord een bijdrage willen geven. 
Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail aanmelden bij onze 
Secretaris: secretaris@comnoord.nl

  
Afdeling Groningen-Drenthe 

en Friesland (COM Noord)

Logo Com Café Noord

Website COM Noord  
De website van COM Nederland www.contactoudmariniers.
com is geheel vernieuwd. In de komende periode zal COM 
Nederland de site gaan vullen en gaan ook wij als afdeling 
Noord onze pagina’s invullen. Via dit medium zullen wij 
nieuwtjes en informatie met onze leden gaan delen De 
frequentie van de nieuwsbrieven zal vanaf januari 2019 
gereduceerd gaan worden. 

Alleen in de maanden februari en november zullen wij nog 
gebruik gaan maken van een geprinte en per post verstuurde 
nieuwsbrief. Uiteraard kunt u per mail meerdere keren per 
jaar informatie, nieuws en/of herinneringen verwachten. 
Indien u de site van COM Noord wilt bezoeken gaat u naar: 
https://noord.contactoudmariniers.com/

Herdenkingen 
Ook dit jaar zal COM Noord deelnemen aan diverse 
herdenkingen: Makkum en Kornwerderzand op 4 mei 
(coördinatie: Sipke Brinksma en Marc Orth), herdenking 4 mei 
in Groningen (coördinatie: Frits Sprenger) en de herdenking 
bij het Indië-monument op 4 juni in Groningen. 

Deelnemers kunnen zich nu al bij het secretariaat aanmelden: 
secretaris@comnoord.nl. Kledingvoorschrift: COM tenue. 
Voor wie niet in het bezit is van het COM tenue, zal op de dag 
van de herdenking passende overkleding kunnen lenen.

Herdenking Groningen Martinikerk 2018 bestuur COM Noord.

Reünie lichting 1973/6
Volgend jaar zullen de meesten van lichting 1973/6, opgekomen 
in Doorn November 1973, AOW gerechtigd worden of zijn. 

Een mooi moment om elkaar weer eens te zien en te spreken. 
Liefhebbers kunnen zich melden bij Gerard Bruynes. 

We gaan proberen om samen te komen in de Van Braam 

Houckgeestkazerne te Doorn. Daarom is het belangrijk 
dat we tijdig inzicht hebben in de belangstelling omdat de 
mogelijkheden beperkt zijn. 

Heb je belangstelling en wil je je oude maten weer eens treffen, 
meld je aan bij Gerard Bruynes, te bereiken via het e-mailadres: 
g.bruynes@live.nl
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Afdeling Overijssel 

Twee goede maten overleden
Een goede maat uit Deventer is ons ontvallen. Op 2 januari is 
Jan Voskamp helaas na een slopende ziekte overleden. Hij werd 
slechts 79 jaar. We verliezen in hem een goede makker.

Bij elke dodenherdenking 4 mei en 15 augustus was hij aanwezig. 
Wij waren als erewacht aanwezig op zijn begrafenis met 13 man. 
Er was ook een tamboer/trompettist van het Korps aanwezig, 
op de Begraafplaats in Terwolde, wat een diepe indruk heeft 
achtergelaten bij de familie en kennissen van Jan. Na afloop van 
de begrafenis zijn wij nog uitgenodigd om het glas te heffen op 
het leven van Jan. Wij in Deventer zullen hem nog zeker missen. 

H.v.D.

Nadat bij Chris de Vos in mei 2017 prostaatkanker was ontdekt 
gaf men hem nog 3 tot 6 maanden maar hij gaf zich niet zo maar 
gewonnen en wist het te rekken tot dinsdag 29 januari. Toen was 
het op. Chris was regelmatig aanwezig bij de sportdag in Doorn, 
bij het klootschieten en de korpsverjaardag in Rotterdam. Ook 
bij vergaderingen en oploop was hij vaak present.

Op maandag 4 februari waren wij met 11 man aanwezig bij zijn 
crematie in Enschede om hem de laatste eer te bewijzen en 
erewacht te staan. Wij verliezen in hem een goede collega en 
oud-marinier. Chris zijn stopwoord was altijd ‘doorgaan’. We 
zullen hem missen.

B.W.

Overlijden Jan Smits
Op 22 december overleed ons IMC-lid marinier commando 
SGTMARNALG b.d. Jan Smits. Zijn laatste wil was: Door IMC-
collega’s worden uitgeleid. 

De uitvaartdienst was adembenemend, indrukwekkend 
was de beoordeling door buitenstaanders, hartverwarmend 
vond het thuisfront.   

Algemene ledenvergadering
Zaterdag 19 januari – Dorpshuis te Cothen. Om 13.00 
uur klonk daar “The ballad of the green berets”, het sein 
voor aanvang ALV IMC. 5 Jaar Identiteitsgroep Marinier 
Commando; De eregasten, SAOOMARNS1 Roger ten Brink, 
Overste Theo Mestrini, oud vz COM Sjaak Severs, natuurlijk 
met zijn Inga, tezamen met 97 IMC- collegae waren aanwezig 
bij dit lustrum. Na het indrukwekkende stiltemoment voor 

onze overleden leden gingen we over tot de eerste uitreiking 
“lid van verdienste van de IMC” aan Sjaak Severs, oud vz 
COM. Voor ons was hij de meest verbindende vz ooit. Door 
zijn onvermoeibare en stimulerende inzet is er een opening 
gemaakt om identiteitsgroepen te introduceren en toe te 
voegen aan de vereniging oud- en actief dienende mariniers.

Direct aansluitend op de ALV werd het woord gegeven aan 
LKOLMARNS Theo Mestrini (ook Marinier Commando). Het 
was zeer boeiend en interessant, nogmaals dank daarvoor 
Theo. Ook Stafadjudant van de Mariniers, Roger ten Brink, 
verduidelijkte zijn functie bij ons geliefde Korps. Bij de 
gezamenlijke toost “Nunc aut Nunquam”, gingen 100 glazen 
gelijktijdig omhoog. Hierna ving het diner aan, een 10 
gangen rijsttafel. Er werd nog heel wat besproken, goed dat 
er voldoende smeermiddelen voorradig waren. Na de gratis 
verstrekking van een nieuw IMC T-shirt en “afmars” van onze 
leden en gasten keerde de rust terug in het dorpshuis. 

Er was toch nog een probleempje, de IMC vlag zat 
vastgevroren in de hoge dorpsvlaggenmast. Niet alles kan 
goed gaan toch?

Bestuur IMC COM

  

Identiteitsgroep Marinier Commando

  
Afdeling Zuid Holland

Dasspeld vier leden
De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op vrijdagavond 8 
januari in het buurthuis van de toekomst (de oude kantine van 
handbalvereniging WHC) aan de Mozartlaan in Den Haag. 

Er waren zo’n 60 personen aanwezig, die werden verwelkomd 
met koffie en een oliebol. De volgende 4 oud-mariniers kregen 
door Jacques v.d. Berg een dasspeld overhandigd: Wim Sluiter, 
John Blok, Jacques v.d. Berg, Aad Bol en Jaap van Klaveren.

Boottocht en tuinfeest
Hierbij nodigen we jullie - met partner/introducee - uit voor 
een boottocht en tuinfeest op zaterdag 6 juli. Dit maal wordt de 
Westlandse Druif in Monster aangedaan. De rondvaart vangt aan 
op het vertrouwde adres in Wateringen. Via het Westland wordt 
naar Monster gevaren. Tijdens de boottocht kan je optimaal 
genieten van de omgeving. Na de boottocht ontmoeten we elkaar 
bij kwekerij Tass. Deze dag is voor alle COM leden toegankelijk. 

De bedoeling is de dag om ca. 20.00 uur te beëindigen. De 
kosten bedragen € 27.50 p.p. voor de rondvaart, eten en de 
drankjes. Personen die niet mee varen worden om ca.15.30 uur 
in Wateringen verwacht. De kosten bedragen dan € 20.00 p.p. 

Aanmelding kan door het verschuldigde bedrag over te maken 
aan de penningmeester. Betalingen dienen voor 20 juni binnen 
te zijn bij de penningmeester C. Grimbergen, rekeningnummer:  
NL61 INGB 0006560681 t.n.v. Contact Oud Mariniers, afdeling 
Zuid-Holland te Rotterdam. Je betaling is tevens je bewijs van 
toegang. Vragen? Bel Jacques van den Berg  06-52522023 

Onderafdeling Den Haag
Algemene ledenvergadering
Op 12 februari 2019 werd onze Algemene ledenvergadering 

gehouden. Er waren 39 leden aanwezig. Joep Caminada 
had aangegeven dat hij graag een opvolger wilde voor het 
voorzitterschap. Jan Draaijer had zich daarvoor kandidaat 
gesteld. Hij werd met applaus begroet en als zodanig benoemd. 
Piet Wakker was aftredend en stelde zich nog voor één jaar 
beschikbaar. Peter van Slingerland was aftredend. Er waren 
geen tegenkandidaten. Beide bestuursleden blijven aan. 

Het bestuur bestaat thans uit: Jan Draaijer, voorzitter, Joep 
Caminada, secretaris, Herman Koning, penningmeester, Piet 
Wakker en Peter van Slingerland, lid. Kascommissie: Ton van 
Ruiten en John Blok, reserve Hilko van der Laan.

Het nieuwe bestuur: Piet Wakker, Jan Draaijer, 
Joep Caminada, Herman Koning, Peter van Slingerland.

 
Sportdag 15 juni 
Net als voorgaande jaren wil COM onderafd. Den Haag weer 
met twee seniorenteams meedoen aan de sportdag. Ook de 
dames zijn van harte welkom om te wandelen of te boulen. 
Aanmelden bij ondergetekende.

Joep Caminada, telefoonnummer: 06-24796096 of e-mail: joep.
caminada@hetnet.nl

De leden met hun dasspeld.
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In memoriam Anton Kok

Kort na de kerstdagen van 2018 ontving het bestuur van de 
vereniging het bericht dat op zondag 23 december Anton Kok, 
kolonel der mariniers b.d. was overleden. De voorzitter heeft 
daarop dit bericht van overlijden gemeld op de website van de 
vereniging.

De carrière van Anton Kok beslaat de periode van medio 1952 tot 
december 1982. De start is op het KIM en eindigt als directeur van 
de Marine Stafschool in de rang van kolonel der mariniers. Na zijn 
actieve diensttijd is Anton Kok vice voorzitter van het Instituut 

Clingendael en 
vervult daarna 
vele jaren functies 
bij verschillende 
instituten die 
werkzaam zijn 
in de jeugdzorg 
en voorts bij 
het Centrum 
Nederlandse 
militaire 
Oorlogs- en 
Dienstslachtoffers. 

Voor een volledig 
overzicht van zijn 
carrière verwijs ik u 
naar het interview 
dat oud-marinier 
Harry Pruijsten 
had met Anton 
Kok zoals dat 

is gepubliceerd 
op de site van de 
onderafdeling 
Rotterdam in maart 
2018.

Naast bovenstaande 
functies is Anton Kok 
van 1 januari 1999 tot 
eind 2009 voorzitter 
geweest van de 
redactiecommissie 
Houwe Zo. In die 
11 jaren werkte hij 
samen met twee 
secretarissen, 
respectievelijk Piet 
Engles en Jaap den 
Ouden, en werd hij 
de gehele periode 
ondersteund door 
Willem Geneste 
als redacteur. Op grond van jarenlange verdienste voor de 
vereniging werd hij in juni 2011 benoemd tot Erelid van de 
vereniging: Als waardering voor de serieuze en lovenswaardige 
wijze waarop hij zich, gedurende vele jaren, heeft ingezet als 
voorzitter van de redactiecommissie van Houwe Zo. 

Namens de redactiecommissie betuig ik de familie ons 
medeleven en wens hen veel sterkte met het verwerken met dit 
grote verlies.

Jan Bruning, voorzitter redactiecommissie Houwe Zo
Bron: Interview Harry Pruisten, maart 2018

Diversen

In memoriam Peter Romp

Helaas alweer een persoon uit ons midden verdwenen, die onder 
andere volop aan de mariniersweg heeft getimmerd. 

Ik leerde Peter Romp kennen in 1997 als 
commandant van een Vierdaagse peloton 
van oud-mariniers. Ik kwam zelf net terug 
uit Papoea Nieuw-Guinea en het leek mij 
interessant om de uitdaging, een Vierdaagse 
lopen, aan te gaan. 

Wat ik me nog kan herinneren is dat Peter 
bij de start altijd een motto had, bedoeld als 
opkikker voor het peloton. Soms ging dat 
gepaard met een paar Latijnse uitdrukkingen, 
mogelijk alleen uit te leggen door de onder 
ons aanwezige oud-misdienaars.  
Heel opvallend was dat onder zijn commando, 

de ons opgedragen afstand tot op de meter precies werd 
afgelegd; geen meter tekort. Bochten exact nemen zoals te doen 
gebruikelijk in onze diensttijd bij het Korps. 

Ik weet niet wat zijn rang is geweest bij het korps (niet belangrijk 
verder) maar had hem als leidinggevend kader 
of in een andere optie graag meegemaakt 
tijdens mijn term in de Oost.  

Een sympathieke persoonlijkheid, nog 
steeds na zoveel jaar overgoten met de 
mariniersmentaliteit. 

Fijne onvergetelijke kilometers, soms pittige, 
met hem doorgebracht in Nijmegen. Selamat 
jalan sobat, goede reis en rust in vrede. Good 
memories.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven

Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
K van Eekelen  Bergen op Zoom
W. D. van Schaijk  Grootebroek
C. Visser  Broek op Langedijk
Q. van Essen  IJmuiden
K. Kleijne  Amsterdam
K. Kuitwaard  Velserbroek
M. Pocorni  Den Helder
J. v.d. Meij  Katwijk
R. van Laere  Gouda
P. van Es  Oud Ade
R. Melian  Schiedam
S. van Velzen  Papendrecht
R. Dolkens  Oostvoorne
W. Oskamp  Rotterdam
J. Batens  Berkel en Rodenrijs
J. Spek  Papendrecht
S. Snijders  Delft
W. Elskamp  Krimpen aan de IJssel
S. Lamme  Loosdrecht
S. Geer  Zeewolde
J. Remmers  Vinkeveen
S. Hanenberg  Houten
Q. Mercera  Nieuwegein
R. Rooijackers  Nuenen
M. v.d. Schoot  Valkenswaard
S. Nabuurs  Venhorst
H. Smit  Breda
K. v.d. Giessen  Veen
J. Jansen  Den Bosch
D. van Ginkel  Elburg
D. G. Samoni  Zutphen
B. Broekhof  Twello
J. Nijhuis  Eibergen
D. Minekus  Zevenaar
M. van Dijk  Arnhem
J. W. van Dijk  Genemuiden

S. Cederburg  Lelystad
T. Peelen  Diever
R. Manting  Holsloot
J. H. Platje  Rogat
R. Rienstra  Leeuwarden
L. de Jong  Marrum
N. de Boer  Burgum
F. A. J. P. Klep  Valkenswaard
B. de Feber  Almere
A. Wolsleger  Dronten
L. G. van Veen  Almere
N. Vink  Den Hoorn (ZH)
F. J. T. Kuijpers  Eindhoven
T. Meering  Dordrecht
E. M. M. Malfliet  Helmond
G. Tissingh  Kraggenburg
P. A. J. Hetem  Nieuwegein
J. A. Ruijsch  Voorthuizen
P. Stevens  Taumarunui  (Nieuw Zeeland)
J. J. M. Wolters  Susteren
F. Siahaija  Den Helder
H. van Ginkel  Barneveld
J. Reitsema  Wolvega
J. van Driel  Rotterdam
R. Lagerweij  Hoogland
M. de Koster  Wanssum
M. Busso  Heiloo
R. G. Pilot  Almere
H. de Jongh  Doetinchem
M. Gordens  Woudrichem
R. F. G. Bits  Ede
L. A. Eveleens  Almere
R. Kamminga  Zaandam

Buitengewoon lid
G. T. J. van Arnhem  Leiden

COM-coin uitgereikt
Tijdens de ledenvergadering van de COM onderafdeling 
Veluwe op 7 februari 2019 is door de voorzitter Ben Gabriel, 
namens het Dagelijks bestuur van het Contact Oud & 
Actief dienende Mariniers, aan: Antonius Wilhelmus Hagen, 
geboren op 9 maart 1930, wonende te Vaassen de ‘COM coin’ 
van het Korps Mariniers uitgereikt. 

Anton is twee termijnen (ruim 10 jaar) als bestuurslid, met de 
portefeuille lief en leed, actief geweest bij de onderafdeling. 
Het dagelijks bestuur van het Contact Oud & Actief dienende 

Mariniers Nederland 
heeft Anton Hagen, voor 
de getoonde betrok-
kenheid en inzet van 
hem gedurende de af-
gelopen 10 jaren met de 
vereniging, haar waar-
dering uitgesproken en 
daarom besloten coin 
toe te kennen.
 

Onderafdeling Arnhem e.o.
Contactavond
Ieder tweede maandag van de maand (m.u.v. januari) vaste 
contactavond bij café d’ Oranjeboom, Oranjestraat 1E  6881 
SB   in Velp. Aanvang 19.30 uur Info: secretaris G.Muis  tel. 
0263648835 of 0680080455.

 
Afdeling Gelderland

Anton Kok, gedecoreerd als commandeur in 
de Orde van St. Silvester.

Anton Kok als korporaal Adelborst in 1953.
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COM-leden bij ceremonie Amerikaanse 
vlag D-day

Op maandag 4 februari waren leden van het COM Rotterdam 
aanwezig bij de overdracht van de vlag, die op 6 juni 1944 door 
de Amerikanen werd meegenomen bij de invasie in Normandië.  
De vlag werd met pantserwagens, begeleid door de Koninklijke 
Marechaussee naar de Kunsthal in Rotterdam gebracht.

De vlag werd opgewacht door een erecouloir van actief dienende 
Amerikaanse en Nederlandse militairen, tamboers en pijpers 
van het Korps Mariniers, vertegenwoordigers van de gemeente 
Rotterdam en last but not least enkele veteranen van het COM 
Rotterdam.

Minister van Defensie Ank Bijleveld en de 
Amerikaanse ambassadeur in Nederland 
Pete Hoekstra namen de vlag in ontvangst 
met ceremonieel eerbetoon.

In de verschillende toespraken die volgden 
werd onder meer gezegd dat deze vlag, nu 
met verbleekte kleuren en met kogelgaten, 
bij de landing op Utah Beach in Normandië 
voor vele Amerikanen het laatste was wat zij 
te zien kregen, omdat er velen, na verlaten 
van het landingsvaartuig  LCC 60, zijn 
gesneuveld.

Zeventien leden van het Rotterdamse 
Philharmonisch orkest speelden vervolgens 

het Amerikaanse  en het Nederlandse volkslied, waarna de vlag 
in een vitrine werd gelegd.

De vlag is sinds 2014 in bezit van de Rotterdamse 
kunstverzamelaar Bert Kreuk en hij wil deze vlag schenken aan 
de Verenigde Staten, omdat de ‘stars and stripes’ volgens hem 
daar thuishoren. De ambassadeur Pete Hoekstra hoopt dat de 
Amerikaanse president Donald Trump hem zelf komt ophalen. 
Voor deze vlag werd door Bert Kreuk ruim € 450.000
betaald.

Adriaan van Westenbrugge
Commissaris Activiteiten COM onderafdeling Rotterdam

Bezoek aan kazerne Doorn drie keer per 
jaar

Afgelopen jaar zijn er veel verzoeken geweest van oudgedienden 
om een bezoek te brengen aan de VBHKAZ. Ondanks de primaire 
werkzaamheden hebben wij hier als kazerne staf invulling aan 
kunnen geven. Voor 2019 willen wij hier een andere invulling 
aangeven. In onderstaande een uiteenzetting hoe wij dit voor de 
toekomst zullen gaan aanlopen: 

In 2019 willen wij als kazerne de bezoeken met een reünie gehalte 
terugbrengen naar drie contactpunten op jaarbasis.
Deze zijn:
- Woensdag 27 maart
- Woensdag 3 juli
- Woensdag 16 oktober

Voor deze dagen hebben wij gekeken naar de hoeveelheid 
aanvragen van de afgelopen jaar. Dit betekent:  een maximum 
van 50 personen per contactpunt,  ‘vol is vol’.  Aanmelden bij de 
kazerne adjudant en Off van Politie,  CW.vd.Put@mindef.nl en   
M.v.Veen@mindef.nl   In deze mail / verzoek de namenlijst, 
toevoegen.  Dit geeft geen garantie tot deelname op gewenste 
datum.  

De verzoeker ontvangt bevestiging omtrent deelname of 
alternatief, aanleveren uiterlijk 3 weken voor bovengenoemde 
data.

Het programma / dagindeling voor deze dag:
- 09:45-10:00       Ontvangst met koffie in congreszaal 
             (oude filmzaal)
- 10:00-10:20       Kleine presentatie mbt huidige Korps  
             Mariniers
- 10:30-11:30       Loopje over het terrein
- 11:30-13:00       Nasi hap eten
- 13:00-14:30       Aperitief in de Longroom
- 14:30                     Terrein verlaten

Kostenplaatje / andere punten van aandacht voor deze dag:
- Lunch en versnaperingen zijn voor eigen rekening en 
 kunnen met pin / contanten voldaan worden.
- Geldig legitimatie bij toegang tot kazerneterrein 
 kunnen overhandigen.

Mariniers dalen van Euromast af voor 
twee premiers

Premier Rutte heeft de hulp ingeroepen van mariniers om een 
spectaculaire demonstratie te geven voor de premier van Japan 
toen die onlangs in Nederland was. De zeesoldaten maakten een 
gevaarlijke afdaling vanaf de Euromast.

De afdaling vanaf het dak van het restaurant op bijna honderd 
meter hoogte werd verricht door specialisten. Het abseilteam 
bestond uit mannen van NLMARSOF uit Den Helder en van 
het Mariniers Opleidingscentrum in de Van Ghentkazerne van 
Rotterdam.

,,Op verzoek van onze premier hebben mariniers een afdaling 
gemaakt vanaf het dak van het restaurant op 96 meter hoogte”, 
zegt een woordvoerder van de marine.

Minister-president Abe van Japan bracht een bezoek aan 
Nederland en was door premier Rutte uitgenodigd in Rotterdam. 
Na onder andere een havenbezoek was er een persconferentie 
en een diner in de Euromast. Als verrassing voor Abe ging Rutte 
met zijn gasten naar buiten om het werk van de mariniers 
in ogenschouw te nemen. De Japanse leider volgde de 
verrichtingen van de mariniers met interesse en kreeg uitleg van 
een officier van de mariniers. Na afloop ging het gezelschap op 
de foto.

Onderscheidingen voor Henk Bouwens

Op vrijdag 1 maart kreeg Henk Bouwens (91 jaar) de Oorlogs 
Herinneringskruis en het Ereteken Orde en Vrede uitgereikt 
van de burgemeester op het stadhuis in Veldhoven. Tevens 
ontving hij het Demobilisatie Insigne KNIL en een vernieuwde 

Veteranenpas met foto.

Marco Huysdens, actief dienende militair in Oirschot, heeft het 
initiatief genomen voor deze ceremonie rond KNIL-veteraan 
Bouwens. De heer Bouwens vond het geweldig dat het alsnog 
gebeurde in zijn leven. Een groot aantal veteranen was 
opgetrommeld om de ceremoie bij te wonen.

Marinierscabaret

Mike Maijer uit Tilburg 
zoekt naar het jaartal 
dat bij deze foto van het 
marinierscabaret Houwe 
Zo hoort. Mayer: ,,De foto 
komt uit een album van 
mijn overleden moeder 
en betreft waarschijnlijk 
haar zwager, Jo Maijer, die 
indertijd deel uitmaakte 
van dit cabaret.” 

Wie meer weet kan Mike 
mailen via: 
mayer.mike@outlook.com
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Op zoek naar Senkelman

Astrid Thomassen en haar man zoeken informatie 
over de periode dat hun opa, Gerrit Senkeldam, in 
Nederlands-Indië is geweest.

Senkelman diende als Marinier I OVW. Hij heeft zijn 
opleiding gehad in Roseneath, Camp Lejeune en 
Camp Davis. Gerrit zat bij het 1e Infanteriebataljon, 
mortierpeloton.

Thomassen: ,,We weten dat hij een commando-opleiding 
gevolgd heeft, maar niet waar en wanneer. Tevens willen 
we heel graag weten in welke plaatsen hij is geweest 
en bij welke acties hij betrokken was. En, wat was nu 
precies zijn functie? Uit het weinige wat hij verteld heeft 
kwam eigenlijk alleen dat hij altijd voorop liep.

Gerrit heeft er nooit over willen praten en helaas is hij 
veel te jong overleden. 

Mocht u iets weten, wilt u ons dan een mailtje sturen? 
Dat kan naar het volgende e-mailadres: 
astrid.thomassen@gmail.com’’ 

Nieuwe identiteitsgroep Speciale 
Operaties

Op 6 maart 2019 is in aanwezigheid van ruim 100 
belangstellenden de Identiteitsgroep Marinier Speciale Operaties 
(IMSO) opgericht bij de Van Ghent-kazerne te Rotterdam. 

Onder leiding van de dagvoorzitter Jannes de J verzorgde het 
oprichtingscomité, tevens voorlopig bestuur een presentatie en 
werden de nodige vragen beantwoord, waarna de dagvoorzitter 
de feitelijke oprichting meedeelde.

De IMSO is een zelfstandige afdeling van het COM en weet 
zich verbonden met de “Netherlands Maritime Special 
Operations Force”, de eenheid waarin de terreurbestrijdings-, 
mountainleader- en kikvorsmancapaciteit van het Korps 
Mariniers is belegd.

De IMSO kent drie doelstellingen, waarvan er twee zijn 
overgenomen van de ontbonden stichting Club der Club’n. De 
eerste doelstelling is onderlinge bijstand, hulp, lief en leed en 
wordt ondergebracht in een aparte commissie. 

De tweede is het organiseren van bijeenkomsten, reünies 
en dergelijke om uiting te geven aan de verbondenheid en 
saamhorigheid van en tussen de leden.

De derde doelstelling is onderscheidend. IMSO beoogt een 
actieve associatie met NLMARSOF te realiseren. Dat wordt 
gedaan door contact te onderhouden, betrokken te zijn bij 
elkaars wel en wee, waar gevraagd expertise en kennis aan te 
bieden, een sluis te vormen naar de burgermaatschappij en 
behulpzaam te zijn, bijvoorbeeld als rolspelers, bij het vinden van 
oefenfaciliteiten, enzovoorts.

Het lidmaatschap staat open voor alle (oud-) mariniers die 
aan speciale operaties hebben deelgenomen ongeacht de 
achtergrond, én voor alle (oud-) mariniers die de opleiding tot 
kikvorsman, mountainleader of terreurbestrijder met goed 
gevolg hebben doorlopen. In die zin wil IMSO ook per se een 
weerspiegeling zijn van wat er bij NLMARSOF is bereikt, een 
uitstekende samenwerking tussen drie zeer tot de verbeelding 
sprekende disciplines.

Er is wel de voorwaarde dat men ook lid is of zal worden van het 
COM waarbij de contributie € 24,50 per jaar bedraagt. De IMSO 
kent geen contributie, maar sponsoring en donaties zijn welkom. 
Bij IMSO evenementen is het niet uitgesloten dat aan deelnemers 
een bijdrage zal worden gevraagd. We streven verjonging na 
en zijn zeer zeker ook op zoek naar actief dienende leden van 
NLMARSOF!

U kunt zich als kandidaat-lid opgeven via imsoleden@gmail.com”

Nieuwe coördinator NOS COM

De coördinatie van het NOS COM is formeel overgedragen 
aan mijn opvolger, LTZA2OC bd Berend Timmermans. Het 
telefoonnummer van het NOS COM blijft ongewijzigd. Ik blijf nog 

wel beschikbaar als NOS ondersteuner. Berend zal ook optreden 
als coordinator van Ex-Act KM en ook voor het Post Actieven 
Netwerk (PAN)KM i.o.

Arie van den Broek
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De tentoonstelling ‘Tabeh Sobat’ in Bronbeek gaat over de mili-
taire ’avonturen’ van Aaldert Wachtmeester op Java en Sumatra 
1946-1948. Het werk van kunstschilder Gerrie en journalist Melle 
Wachtmeester bestaat uit 12 schilderijen en briefcitaten en is 
gemaakt op basis van authentieke foto’s en brieven uit het archief 
van hun vader Aaldert. 
 
De tentoonstelling is aangevuld met een selectie van originele 

emblemen, documenten, foto’s en realia uit de tijd van Aaldert 
Wachtmeester, die als oorlogsvrijwilliger diende bij 1-1 R.I., ‘het 
Drents bataljon’ in Indonesië.
 
De Drentse jongeman Aaldert (Ale) Wachtmeester (1922-2007) 
vertrok in januari 1946 als oorlogsvrijwilliger naar Nederlands-
Indië. Hij keerde terug in september 1948. Vlak voor vertrek was 
hij getrouwd en gedurende zijn verblijf in Indië werd de eerste van 

De militaire ‘avonturen’ van Aaldert Wachtmeester 4 zonen geboren. Hij schreef honderden brieven naar zijn vrouw 
in Nederland.
 
Voor zijn zoons Melle (1950) en Gerrie (1957) had de uitzending van 
Ale naar Indonesië een creatieve impact op hun leven: Melle, oud-
journalist, vatte ruim 360 brieven van vader Ale uit de Indiëperiode 
samen in een boek. De jongste zoon en kunstschilder Gerrie 
schilderde twaalf grote doeken op basis van de kleine zwart-wit 
fotootjes die Ale in de oorlog in Indië maakte. 

Het zijn realistische schilderijen geworden, die door hun kleur 

en formaat de gebeurtenissen van destijds veel indringender 
weergeven dan de kleine zwartwit fotootjes.
 
Museum Bronbeek wil met deze tentoonstelling bijdragen aan 
de bewustwording dat foto’s en spullen in nalatenschappen van 
ouders en grootouders mogelijk interessante en waardevolle 
informatie bevatten.
 
Het begeleidende boek van Melle Wachtmeester zal worden 
gepresenteerd bij de opening van de tentoonstelling, die te zien is 
van 9 maart t/m 17 augustus 2019.
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Vertrek uit Mariëndal, mei 1947, schilderij door Gerie Wachtmeester. 



 28   29

In de Houwe Zo 5 is gemeld dat de heer T. Nobel uit Gouda is 
overleden. Dit is een misplaatste  grap van iemand geweest. De 
heer T. Nobel is gelukkig nog onder ons.

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

J. Haagmans, oud-marinier, op 5 mei 2018 te Kerkrade, op 
73-jarige leeftijd.

H. v.d. Kooi, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 14 mei 2018 te Spijkenisse, op 
80-jarige leeftijd.

W. H. M. Veldhuis, oud-marinier, op 12 juni 2018 te Breda, op 
73-jarige leeftijd.

G. W. Bastiaans, Adjudant der Mariniers b.d. onderscheiden 
met de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties, 
op 14 juli 2018 te Utrecht, op 70-jarige leeftijd.

A.D. Millenaar, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 4 oktober 2018 te Nijverdal, op 90-jarige 
leeftijd.

W. van Manen, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 10 oktober 2018 te Ede, op 91-jaige 
leeftijd.

H. Rietveld, oud-marinier, op 13 november 2018 te 
Schoonhoven, op 57-jarige leeftijd.

C. Dijkman, oud-marinier, op 22 november 2018 te Rhoon, op 
74-jarige leeftijd.

H. J. Naebers, oud-marinier, op 22 november 2018 te Hulsberg, 
op 86-jarige leeftijd.

Dirk van Leeuwen, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede en drager van het Draaginsigne 
gewonden, op 29 november 2018 te Aalsmeer, op 92-jarige 
leeftijd.

Pieter Hofland, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 10 december 2018 te Rijswijk, op 
90-jarige leeftijd.

Jon Bluming, oud-marinier, onderscheiden met het 
Kruis voor Recht en Vrijheid en nog diverse buitenlandse 
onderscheidingen, op 17 december 2018 te Utrecht, op 
85-jarige leeftijd.

Jan Smits, Sergeant der Mariniers b.d., onderscheiden met de 
Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties, op 22 december 
2018 te Maarssen, op 70-jarige leeftijd.

Antonie Gerardus Cornelia (Anton) Kok, Kolonel der 
Mariniers b.d. onderscheiden als Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau met de zwaarden en de Herinneringsmedaille 
VN-Vredesoperaties en is drager van het draaginsigne van de 
Nobelprijs voor de Vrede, en Erelid van onze vereniging, op 23 
december 2018 te Doorn, op 86-jarige leeftijd.

Bouwe van der Steeg, oud-marinier, op 28 december 2018 te 
Nieuwegein, op 88-jarige leeftijd.

Evert Mossing, oud-marinier, op 28 december 2018 te 
Amersfoort, op 66-jarige leeftijd.

Sjoerd Taekema, oud-marinier, op 2 januari 2019 te Drachten, 
op 87-jarige leeftijd.

C. H. van Dijk, oud-marinier, op 2 januari 2019 te Nieuwegein, 
op 71-jarige leeftijd.

J. C. Voskamp, oud-marinier, op 3 januari 2019 te Deventer, op 
79-jarige leeftijd. 

Aart Mentink, Kapitein der Mariniers b.d. onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede en het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 8 januari 2019 te Den Helder, op 89-jarige 
leeftijd.

G. C. Soyer, oud-marinier, onderscheiden met de Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 9 januari 2019 te Tilburg, op 
80-jarige leeftijd.

Jaap Puijk, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 10 januari 2019 te Hilversum, op 
83-jarige leeftijd.

J. A. v.d. Meij, oud-marinier O V W, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 13 januari 2019 te Haarlem, op 
91-jarige leeftijd.

W. v.d. Ridder, oud-marinier, op 15 januari 2019 te Harderwijk, 
op 73-jarige leeftijd.

A. F. M. Kunen, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis,  op 18 januari 2019 te Terheijden, op 
77-jarige leeftijd.

Klaas Goedhart, oud-marinier, op 19 januari 2019 te 
Rotterdam, op 87-jarge leeftijd.

Arnoldus Cornelis (Nol) Zaal, oud-marinier, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 23 januari 2019 te 
Leerdam, op 79-jarige leeftijd.

J. Oostland, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 23 januari 2019 te Assen, op 91-jarige 
leeftijd.

Johannes (Joop) Toet, Kolonel der Mariniers b.d. 
onderscheiden  als Officier in de Orde van Oranje-Nassau 
met de Zwaarden, het Nieuw-Guinea Herinneringskruis en de 
Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties, op 25 januari 2019 
te Driebergen, op 90-jarige leeftijd.

Leo Aloysius Wilhelmus Wolf, oud-marinier, op 27 januari 2019 
te Hoorn, op 80-jarige leeftijd.

Chr. J. de Vos, oud-marinier, op 1 februari 2019 te Enschede, op 
75-jarige leeftijd.

Pieter Cornelis Johannes (Piet) Schraven,  Adjudant der 
Mariniers Verbindingen b.d. onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 
2 februari 2019 te Emmen, op 92-jarige leeftijd.

C. J. Schot, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 1 februari 2019 te Zierikzee, op 
83-jarige leeftijd.

Beert Jonker, oud-marinier, op 3 februari 2019 te Hoorn, op 
78-jarige leeftijd.

René de Veer, oud-marinier, op 4 februari 2019 te Weesp, op 
62-jarige leeftijd.

Krijn van Lenten, Kapitein der Mariniers b.d. onderscheiden als 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden en het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis op 7 februari 2019 te Capelle 
aan de IJssel, op 86-jarige leeftijd.

Nicolaas Johannes (Nico) van Zutphen, Korporaal der 
Mariniers b.d. o.v.w., onderscheiden met het Ereteken voor 
Orde en Vrede, op 14 februari 2019 te Almere, op 95-jarige 
leeftijd.

J. G. Vogel, Sergeant der Mariniers b.d., onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 16 februari 2019 te Zeist, 
op 87-jarige leeftijd.

L. Spruijt, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 26 februari 2019 te Gorinchem, op 
77-jarige leeftijd.

Moge zij rusten in vrede.
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Vereniging Contact Oud- en actief 
dienende Mariniers 
Beschermheer de commandant Korps
Mariniers, brigadegeneraal Jeff Mac 
Mootry. De vereniging is Koninklijk 
goedgekeurd bij KB nr. 43 op 9 december 
1950. Ingeschreven in het Handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nr. 40342652
Ledenbestand
Het aantal leden en donateurs van onze 
vereniging is per 22 februari 2019   
6487 leden en donateurs.
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

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, adres-

wijzigingen en inlichtingen omtrent 
contributiebetalingen te richten aan de 

 ledenadministrateur 
2. Zaken de vereniging betreffende, richten 

aan de secretaris van het Dagelijks 
bestuur.  Adres zie hiervoor

3. Kopij: oproepen, ingezonden stukken 
en afdelingsnieuws richten aan de 
redactiesecretaris via 

 E: houwezo1665@gmail.com  
4. COM op Internet: 
 www.contactoudmariniers.com 
Stichting Sociaal Fonds/COM
Secretaris André W. Meijer, Struikheide 8, 
7841 GE Sleen, M: 06-5356 1079, 
E: andre@wemmenhove.net
Stichting Vrienden van het COM 
Voorzitter E. van de Griend, Watermolen 
5, 3352 TB Papendrecht, M: 06-51145461, 
E: griendevande@gmail.com
Secretaris P.H. Lammens, 
E: blitcomnl@gmail.com
Penningmeester  Vacature
Verkoop Marine- en Marinierssouvenirs 
en accessoires: E. van de Griend: 06-
15056572 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 Joop IJzermans, Hulst 
139, 5662 TG Geldrop; M:06-22428331,
E: secretaris@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

Curaçao Paul de Ridder, Kaya Jonas 143, 
Willemstad, Curacao; T: 005999-7672706
E: paulderidder47@gmail.com
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. 
T: +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 COM-
schietverenigingen. (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
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4 mei Dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsdefilé Wageningen
15 juni Reünie met Sport en Spel in Doorn
29 juni Veteranendag Den Haag

 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 en omstreken
Ieder tweede maandag van de maand (m.u.v. januari) vaste 
contactavond bij café d’ Oranjeboom, Oranjestraat 1E,  6881 
SB in Velp.
Aanvang 19.30 uur. Info: secretaris G.Muis  tel. 026-3648835 of 
068-0080455.
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) Locatie: Het A.S.S.V. gebouw, 
Ouderkerkerlaan 10, 1115 NS, Duivendrecht. Alle avonden 
beginnen om 19.30 uur.
Afdeling Flevoland - onderafdeling Almere
COM Café Almere, bijeenkomsten 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 3 van Keolis vanaf het Station Centrum, 
uitstappen bushalte Wim Kan plein. 
Voor informatie: Gerard Stoute, T: 036-5332437,
ma t/m vrij van 19.30 tot 20.00 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.

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

Agenda

Foto achterpagina: 
De Ruyterbeeld

in de nacht.




