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Foto voorzijde: Aankomende mariniers krijgen nu op de
helft van hun opleiding al een baret.
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Van de voorzitter
In dit derde nummer
kijken we even terug
naar de gebeurtenissen
van de afgelopen
periode met als eerste
26 april. Op die dag
heeft het Zijne Majesteit
de Koning behaagd om
een aantal leden van
het COM te verblijden
met een Koninklijke
Onderscheiding. Namens
het bestuur feliciteer ik
hen van harte.

4 mei

Het doet mij deugt dat op 4 mei bij de diverse (nationale)
herdenkingen veel oud- en actieve mariniers zichtbaar
betrokken zijn. Op televisie en in de dagbladen komt de
donkerblauwe baret met bloedblaar steeds prominent in
beeld.
Op de diverse bevrijdingsfestivals waren oud-mariniers
aanwezig voor een defilé in de verschillende tenues of waren
zij aan het speed daten met bezoekers van het evenement.
Overal waar ik geweest ben klonken positieve geluiden over
onze aanwezigheid. Dank daarvoor.

Statuten

De Raad van Afgevaardigden is akkoord gegaan met het
voorstel tot aanpassing van de statuten en er wordt nu
gewerkt aan het moment om deze bij de notaris te laten
passeren waarna ze gedeponeerd worden bij de Kamer van
Koophandel. Dus vanaf deze zomer zijn de identiteitsgroepen
officieel onderdeel van het COM.

De eerste aanzet voor een huishoudelijk reglement is gemaakt
en de voorzitters kunnen hun suggesties inleveren bij de
landelijke secretaris zodat we die samen met de notaris op de
juiste wijze kunnen invullen. Zodra hoofdstukken gereed zijn
leggen we die voor aan de Ledenraad.

Softwarepakket

De overgang naar het nieuwe softwarepakket, waarin de
ledenadministratie en de financiële administratie worden
gekoppeld, heeft tot gevolg gehad dat de betalingsverzoeken
iets later dan u gewend was in de mailbox of brievenbus zijn
gevallen. Ik kan u melden dat er goed op deze verandering
wordt gereageerd en bijna dagelijks komen de contributiebijdragen binnen bij onze penningmeester.

Ook wordt er gewerkt aan de nieuwe lidmaatschapspas. Zoals
ik in een eerdere uitgave heb aangegeven blijft de oude pas
nog even geldig.

COM-website

Reünie

Maar we kijken zeker ook vooruit naar de Reünie omgeven
door Sport en Spel op 15 juni. Dit jaar voor de 30e keer. Dus
hebben we gezorgd voor een extra mooi en afwisselend
programma met voldoende tijd om bij te praten. Een aantal
van de mariniers gerelateerde verenigingen en stichtingen
kunt u ontmoeten op het netwerkplein waar zij vertellen wat
zij doen. Een team van jonge mariniers neemt deel aan de
spelen om zo de verbondenheid met de vereniging te tonen.
Al met al beslist de moeite waard om te komen kijken.

van de voorzitter

Inhoud

De COM-website (www.contactoudmariniers.com) geeft
informatie over onze vereniging. Daarom is het van belang dat
u op afdelingsniveau zorgt voor de juiste informatie. Het up to
date houden van de kalender kan er voor zorgen dat anderen
aanhaken bij regionale en lokale activiteiten en festiviteiten.
Onze webmaster René de Jong zal de afdelingsbesturen graag
ondersteunen om de informatie op de juiste plaats te krijgen.

Homepage COM-website.
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Piet Kruithof

Van het bestuur
Raad van Afgevaardigden stemt in
met aanpassing van de statuten
Op 4 april jl. kwam de Raad van Afgevaardigden bijeen in een
extra vergadering in de Van Braam Houckgeestkazerne te
DOORN. Op de agenda stond het voorstel van het Algemeen
Bestuur om te komen tot een grondige aanpassing van de
statuten.
Aanleiding om tot dit voorstel te komen waren de uitkomsten
van de studie naar de toekomst van het COM. Eerder deden
we in dit blad verslag van deze studie. Willen we dat het COM
levensvatbaar blijft dan waren aanpassingen in de bestuursen organisatiestructuur noodzakelijk. De uitkomsten van die
studie zijn destijds unaniem overgenomen door de Raad van
Afgevaardigden. Vervolgens is een uitgebreid traject doorlopen
waarbij regelmatig is teruggekoppeld naar Algemeen Bestuur en
Raad van Afgevaardigden. In de vergadering van 4 april besloot
de Raad van Afgevaardigden - opnieuw unaniem - in te stemmen
met het voorstel. De akte tot aanpassing van de statuten zal
worden gepasseerd bij een notaris waarna inschrijving volgt in
het Handelsregister.

Vervolgens worden de wijzigingen doorgevoerd.
Belangrijke wijzigingen zijn:
Het Algemeen Bestuur en de Raad van Afgevaardigden
worden opgeheven. Daarvoor komt de Ledenraad. Het
Dagelijks Bestuur wordt het Bestuur.
Naast afdelingen komen identiteitsgroepen.
Identiteitsgroepen zijn (oud-)mariniers die zich
aansluiten bij het COM en een gezamenlijke ervaring
delen en daardoor ook samen activiteiten willen
ondernemen.
Het is mogelijk dat verenigingen lid worden van het
COM.
Er wordt nu hard gewerkt om ook op korte termijn te beschikken
over een Huishoudelijk Reglement. Met de statutenaanpassing
is een eerste stap gezet in de doorontwikkeling van het COM
gebaseerd op de uitkomsten van de TOECOM-studie.
Kees Wit, secretaris

Koninklijke onderscheidingen voor (oud-)mariniers
Tijdens de lintjesregen zijn weer
diverse (oud-)mariniers onderscheiden
met koninklijk eremetaal. De eer viel
onder meer te beurt aan Rob Korst
uit Hoedekenskerke (momenteel
woonachtig in Spanje). Korst kreeg de
versierselen behorende bij Ridder in
de Orde van Oranje Nassau opgespeld.
Hij heeft zich jarenlang ingezet voor
het Contact Oud- en actief dienende
Mariniers. Korst bekleedde ruim 25 jaar
verschillende bestuursfuncties op zowel afdelings- als landelijk
niveau. Hij streefde na om de samenwerking tussen (dochter)
verenigingen te verbeteren.
Jacques
van den
Berg werd
eveneens
Ridder in
de Orde
van OranjeNassau. Hij
is voorzitter
van de
afdeling
Vlnr. Ton van Ruiten, Joep Caminada, Kees
Zuid-Holland
Grimbergen, Jacques van den Berg en
van het COM.
burgemeester Edo Haan.
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Daarnaast kreeg Van den Berg de onderscheiding voor een reeks
van vrijwilligerswerk op ander terrein. Als lid van het Algemeen
Bestuur van het COM toont hij betrokkenheid bij activiteiten van
onderafdelingen, herdenkingen en festiviteiten.
Op het
ministerie
van
defensie
ontving
Inga
SeversBoth de
medaille
behorende
bij Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van minister Bijleveld.
De onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met
de zwaarden was er voor adjudant van de mariniers R. van Dijk
en luitenant-kolonel van de
mariniers E. Thomeer.
In Antwerpen ontving de daar
woonachtige Willem Sanders
een koninklijke onderscheiding
uit handen van consul-generaal
Bert van der Lingen.

Op helft van eerste opleiding volgt al een baret met zwart vlak en rode rand

Training nieuwe mariniers langer met meer rust
Verhoogde uitstroom, de groei van het korps, achterblijvende
werving en het hoge uitvalpercentage nopen tot maatregelen.
Het Korps Mariniers gaat de focus meer leggen op behoud en
instroom. Een van de maatregelen om de instroom te vergoten
is het terugdringen van de hoge uitval met behoud van kwaliteit
en eisen.
De korpsleiding stelt dat ‘het minimaliseren van de uitval
een drastische koerswijziging in de uitvoering van de initiële
opleiding vereist’.
Er zijn verbetermogelijkheden op vier hoofdonderwerpen
uitgewerkt: inhoud en ontwerp van de opleiding, fysieke en
mentale belasting alsmede kwaliteit en capaciteit van de
opleidingsorganisatie. Doelstelling is om in 2020 de eenheden
voor 98 procent gevuld te krijgen.
Dat lukt niet volgens de oude opleidingsmethode en zeker niet
nu er uitbreidingen op komst zijn bij Marsof, de anti-terrorisme
eenheden en het nieuw op te richten Fleet Marine Squadron dat
taken zoals het beschermen van de koopvaardij tegen piraten
gaat overnemen. ,,Het is absoluut noodzakelijk dat de focus ligt
op het behoud van personeel én de instroom van onderaf wordt
verhoogd.”
De bestaande opleiding is gesplitst. De nieuwe
mariniersopleiding heeft een ‘vormingsdeel’ en een
‘vaktechnisch deel’. Fysieke overbelasting van jonge mariniers
draagt voor een groot deel bij aan de opleidingsuitval.
In het nieuwe lesrooster is er nu voor gezorgd dat het fysieke
programma meer ruimte biedt voor rust en herstel en dat
de avondbelasting wordt ingeperkt. Ook wordt er een extra
schietbivak toegevoegd. Door deze wijzigingen is de totale
opleidingsduur toegenomen tot totaal dertig weken.
De Mariniers Selectietest (MAST) is afgelopen jaar omgevormd
tot Kennismakingsdagen Mariniers. In die dagen ligt de nadruk
op realistisch voorlichting en voorbereiding van potentiële
leerlingen. Het is een wederzijdse kennismaking, waarbij
geen selecties plaatsvinden maar enkel niveaubepalingen. De
selectie van aankomende mariniers is ongewijzigd en gebeurt in
Amsterdam.

Om de fysieke belasting tijdens marsen te verlichten is een
realistische eis opgesteld, met een gedegen opwerkprogramma.
Daarbij wordt kritisch gekeken naar het gewicht van de mee te
torsen bepakking. Tevens worden leerlingen voorzien van een
gevechtslaars die een betere pasvorm heeft en lichter is. Op basis
van het bepaalde niveau, krijgt de deelnemer vervolgens, door
zorg van het Fieldlab MOC, een ontwikkeladvies mee om zich zo
nog beter voor te bereiden op de opleiding.
In de Eerste Militaire Vorming ligt de nadruk op de overgang
van burger naar militair, de groepsvorming en het aanleren van
de gewenste beroepshouding op basis van de Korpswaarden:
Verbondenheid, Kracht en Toewijding. In de fase die daarop
volgt ligt de nadruk op de vakinhoud, waarbij de zelfstandigheid
van de leerling zal toenemen. De druk op de leerling wordt
gelijkmatig en gecontroleerd opgevoerd.
Ook wordt er in de nieuwe opleiding gezorgd voor meer
ontspanningsmomenten voor de leerlingen, zelfstudie, avonden
‘vrij in de beweging’ en incidenteel gebruik van mobiele telefoon
en social media. Gebleken is dat het niet kunnen beschikken over
de mobiele telefoon bijdraagt aan uitval in de eerste drie weken.
Overigens wordt het gebruik van mobiele telefoon en andere
devices al langer gebruikt in de elektronische leeromgeving op
het MOC. Zowel de leerling als de instructeur maken gebruik van
lessen in de e-learning module. Uiterlijk is er ook een zichtbaar
verschil. Mochten nieuwe mariniers pas na het behalen van de
eindoefening (de bekende FINEX) hun vechtpet afwerpen en hun
baret voor het eerst opzetten, nu mag dat al na de eerste vijftien
weken. Op de opleidingsbaret zit een zwart vlak met rode rand.
Na deze vormingsfase worden de mariniers in opleiding
bevordert tot marinier der tweede klasse en beëdigd. Ze stromen
direct door naar de EVO voor de gevechtsopleiding. Als ze
vijftien weken later na de traditionele FINEX de poorten van de
Van Ghentkazerne binnenkomen, ontvangen ze de felbegeerde
mariniersbaret. Aansluitend volgt de bevordering tot marinier
de eerste klasse en omt eindelijk het geheel rode vlak met zwart
anker op de baret.
(Dit is een bewerkte versie van een artikel in QPO van begin 2019.)
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Nederlandse Mariniers, zij waren op de weg terug

De route van de Prinses Irene Brigade
met onze mariniers
van landing tot thuiskomst
Tekst: Wim Lenting
Het begin van de Prinses Irene Brigade:
Voor het deelnemen aan de veldtocht in West-Europa werd van
Britse zijde terecht de eis gesteld, dat de Brigade tenminste drie
volledige gevechtsgroepen moest bevatten.

Jan van den Broek, één van de aanjagers van de club, heeft zijn rust even hard nodig.

Eens marinier, altijd marinier

Mariniers Conditie Lopers M.C.L.
Tekst: Wim Lenting
Op een van mijn bezoeken aan “Inloophuis De treffer” in
Eindhoven, waar alle militairen, jong en oud, man en vrouw van
harte welkom zijn, luisterde ik naar een boeiend verhaal van
een van de daar aanwezige, de oud-marinier veteraan Jan van
den Broek. Hij verhaalde over zijn belevenissen in ons voormalig
Nederlands Nieuw Guinea en zijn plaatsing daar in Merauke.
En over zijn belevenissen tijdens de vliegreis over de Noordpool
waar, na het opstijgen in Anchorage, een uur later één van de vier
motoren in brand vloog en er moest worden terug gevlogen naar
Anchorage. Maar voordat de machine daar kon landen
moest er zo veel mogelijk brandstof ‘overboord’ worden
gezet. Om de tijd voor de passagiers te veraangenamen
werd er een ‘Sweepstake’ georganiseerd, waarbij de
vraag was “hoeveel brandstof het toestel bij zich had. En
onze Jan was zo slim om op de vleugels te kijken waar
het aantal gallons is aangeven. Een makkie dus en de
beloofde prijs, een boek over de KLM van Albert Plesman,
was voor hem.
Dat was toen, zo’n 60 jaar geleden. Maar zijn verhaal ging
óók over het nu, en over de oud-mariniers die wekelijkse
met hun wandelclub door de schitterende Brabantse
bossen en heide, De Malpies en de Leenderheide
‘marcheren’. Elke week, weer of geen weer, gewandeld
wordt er, meestal ruim 25 km. Soms lopen er ook dames
van de mariniers mee. De idee hiervoor was geboren bij
het vroegere bestuur van het COM Eindhoven, zei Jan.
Onze groep is groter geweest, maar een aantal lopers
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hebben zich ‘positief afgesplitst’ en zijn zich in het Limburgse aan
het voorbereiden en trainen op de enorme uitdaging; de voettocht
naar Santiago de Compostela. En dat wandelen verslavend
kan zijn blijkt wel dat de maten afgelopen jaar, 2018, weer mee
gelopen hebben met de Nijmeegse vierdaagse, wat ook weer een
geweldige happening is geworden. Een van de mariniers regelde
de slaapplaatsen in een sportzaal en elke dag werden zij gastvrij
onthaald in de tent van de Commandotroepen.

Op voorstel van de toenmalige I.N.T. Kolonel der Mariniers M.R.
de Bruyne, werd daarop in 1944 door de Regering besloten
om Gevechtsgroep II weder op sterkte te brengen met 100
mariniers, die in de Verenigde Staten in Camp Lejeune in NoordCarolina naar Amerikaans model een mariniers opleiding
volgden.
Aan de indeling van de mariniers bij de Prinses Irene Brigade
was de voorwaarde verbonden, dat zij zo spoedig mogelijk na
de bevrijding van Nederland en uiterlijk 14 dagen, nadat de
Nederlandse troepen aan onze Regering in Nederland zouden
zijn teruggegeven, weder zouden worden afgestaan aan de Kon.
Marine, voorts dat de mariniers een afzonderlijke eenheid met

eigen officieren en kader zouden vormen en dat daarvan geen
kader zou worden afgenomen voor andere onderdelen van de
Irene Brigade.
Het Nederlandse Korps Mariniers waren de eerste buitenlandse
mariniers die reeds in 1943 in de Verenigde Staten in Camp Le
Jeune waren opgeleid naar Amerikaans model om te kunnen
deelnemen aan acties tegen Japan in Azië.
De mariniers; drie luitenants, achtennegentig onderofficieren,
korporaals en manschappen vertrekken onder bevel van
de Kapitein der Mariniers H.P. Arends, op 17 april 1944 naar
Wrottesleypark bij Wolverhampton in Engeland en zij worden
tijdelijk gedetacheerd bij de Prinses Irene Brigade.
(De tweede gevechtsgroep bestaat uit: Staf, 3
infanteriepelotons, mitrailleursectie, mortiersectie, Carries
afdeling en een afdeling tankgeschut, totaal 249 man waarvan
100 mariniers).
De Brigade wordt in augustus in Normandië aan land gezet en
neemt deel aan de bevrijding van Zuid-Nederland.

Maar zegt Jan, “vrienden om mee te lopen zijn nog steeds van
harte welkom. Kom een keer naar ons inloophuis De treffer en
meld je aan”.

Vijf fervente wandelaars (vlnr. Wim Wijn, Ad Spikmans, Arnoud Wijn, Harrie van
Mierlo en Jan van den Broek) zijn hier vereeuwigd, nog niet met de eeuwige roem
die zij verdienen, maar met een dikke pluim van mij om dit jaar in jaar uit vol te
houden, want onder de zeventig is er geen een. We missen nog Ton van de Hoorn
op de foto.
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Opmars van de 6e Airborne Division met daarin de Irene brigade
naar de Seine (12 augustus tot 3 september 1944).

Normandië, Arromanches, Honfleur,
Saint Côme, Pont-Audemer, zijn enkele
van de vele namen op weg naar België
en Nederland. Patrouillerend, vechtend
met geweer, mortier en kanon, de
ruim 450 km lange tocht door Noord
Frankrijk en België.
Totdat de Irene Brigade, dicht bij de
grens van Nederland in de omgeving
van Houthalen en Laak in stelling gaat,
in afwachting van de start van Operatie
Garden als onderdeel van de Operatie
Market Garden.

Zij waren op de weg terug, wetende dat zij maar een klein
onderdeel vormde van de geallieerde troepenmacht die hun
land gingen bevrijden van de gehate onderdrukker.
Het was 6 augustus 1944 toen de landing van de Prises
Irene Brigade met de mariniers plaats vond op de kust van
Normandië.
Op 7 augustus had C.-6 Airb. Div. bevel van C.-I L.K. ontvangen
om voorbereidingen te treffen voor een opmars naar de
Seine, voor het geval de Duitsers zouden terugtrekken. Hij
kreeg hiervoor de beschikking over de Irene Brigade en de 1e
Belgische brigade die beiden op 8 augustus aankwamen.
Op 13 augustus, in de “Hell-fire-corner” nam de Kapitein der
Mariniers H.P. Arends het bevel over van Majoor der Mariniers
Molenaar, Commandant van gevechtsgroep II, die gewond was
geraakt bij de veldtocht. (Hell-fire-corne was een onverwachte
vijand in de vorm van grote zwermen muggen, die een gevolg
van de inundaties waren en het verblijf weinig benijdenswaard
maakten.)

18 augustus is er een legerbericht dat voor het eerst melding
maakte van Nederlandse troepen in de strijd in Normandië; en
er is een boodschap, door Koningin Wilhelmina verzonden:
“Vier jaar lang hebt ge naar dit oogenblik verlangd en bijna
even lang hebt ge u voorbereid op de taak welke u thans wacht.
Het waren jaren, waarin ge een geest van kameraadschap
en onderling vertrouwen hebt gekweekt, die in de moeilijke
ogenblikken, waarvoor ge ongetwijfeld te staan zult komen, van
onschatbare waarde zullen blijken te zijn.’’
25 augustus wordt de bevrijding van de stad Pont-Audemer
ingezet. Er ontstond de mogelijkheid om snel door te stoten
naar Pont-Audemer om daar een brug te bezetten en zo de
terugtrekkende Duitse eenheden, die zich op een hoogte aan
de overzijde van de rivier hadden ingegraven en de stad onder
vuur namen te overmeesteren. De Brigade nestelt zich op de
heuvels van de rivier de Risle en beantwoorden van daar het
Duitse vuur. Rond 09.00 uur is de gehele stad bevrijd.

Een belangrijk wapenfeit is hun aandeel
in de verdediging van het geallieerde
bruggenhoofd over het Albertskanaal
bij Beringen. Duitse aanvallen,
ondernomen om het bruggenhoofd
te vernietigen, worden door de Irene
Brigade, dat met tanks was versterkt,
afgeslagen en wordt er tijdens tegenaanvallen een groot aantal
Duitsers krijgsgevangen gemaakt.
De commandant van de Canadese troepen kwam de ochtend
na deze acties naar het Nederlands Hoofdkwartier om zijn grote
voldoening uit te spreken over de uitstekende wijze waarop de
Prinses Irene Brigade zich van haar taak had gekweten.
“De luchtlandingen bij Arnhem leidde niet tot het gewenste
resultaat en na een heldhaftige strijd moesten de restanten
der gelande troepen in de nacht van 25 op 26 september
bij Oosterbeek over de Rijn worden teruggenomen. De
luchtlandingen tussen Nijmegen en Grave hadden in zoverre
onmiddellijk succes, dat de overgangen over het MaasWaalkanaal en de brug over de Maas bij grave werden
overmeesterd. De brug over de Waal bij Nijmegen werd niet
onmiddellijk genomen; dit geschiedde eerst enige dagen later. De
luchtlandingstroepen bij Veghel en Son overmeesterden de brug
bij Veghel deze was nog in tact, doch de brug bij Son was door de

Duitsers vernield, toen zij werd genomen.”
Het is dinsdag 12 september 1944 toen het eerste Nederlandse
kerkdorp Mesch wordt bevrijd door de 30e Amerikaanse
Infanteriedivisie. Hierna volgde onder andere de gemeente
Noorbeek en op 13 september Gulpen.
Maastricht wordt op 14 september bevrijd en Heerlen op 17
september, waarna Valkenswaard, en op 18 september wordt,
na ernstige weerstand aan de rand van Eindhoven, ’s-avonds de
stad bezet.
De Irene Brigade neemt vanaf 13 oktober deel aan de operatie
in Midden en Noord Brabant als onderdeel van het XIIe
Legerkorps.
Op 17 oktober 1944 wordt de Irene Brigade vanuit Grave
overgeplaatst naar het Wilhelminakanaal ten zuiden van
Eindhoven, tussen Best en Oirschot en gaan vanuit Oerle de
acties in Noord-Brabant van start, met als einddoel de havens
van Antwerpen.
De Irene Brigade werd rond 13 oktober aangewezen voor
deelname aan operatie in Midden en Noord Brabant als
onderdeel van het XII Legerkorps.
Op 17 oktober reisde de Brigade naar Oerle (nabij Eindhoven),
vanwaar de acties in Noord-Brabant van start gingen. Met het
uiteindelijke doel om de haven van Antwerpen in gebruik te
kunnen nemen met een volledig geopende vaarweg er naartoe.
Nadat operatie “Market Garden” niet succesvol bleek, werd
het volgende doel van de geallieerde troepen in Nederland
en België, de verovering van de haven van Antwerpen om zo
de bevoorrading veilig te stellen. De haven kon echter pas
worden gebruikt nadat beide zijden van de Westerschelde in
geallieerde handen waren. Onder andere de Irene Brigade werd
hiervoor ingeschakeld en daarvoor uit het gebied rond Grave
teruggetrokken en hiervoor verplaatst naar Oerle, waarna
ze het eerst in actie zou komen bij het bevrijden van NoordBrabant.

Toestand bij 6e Airborne Division op 16 augustus 1944.

Toestand aan het Schelde-Maaskanaal in de eerste helft van september 1944.
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Voor de aanval op Tilburg werd de Brigade verplaatst
naar Hilvarenbeek waar zij zich moesten voorbereiden op
een aanval in de richting van Tilburg. Broekhoven moest
als uitgangspositie worden veroverd voor de aanval op
Tilburg. Hiervoor werd ze versterkt met een eskadron
Britse Shermantanks. De aanval werd op 25 oktober om
07.20 uur ingezet met de verkenningsafdeling voorop met 3
pantserwagens en 2 tanks in de voorste patrouille. Met weinig
tegenstand kwam men makkelijk door Groote Westerwijk en
het daar achter liggende bosterrein.
Bij de rivier de Oude Ley bleken de Duitsers echter een
vooruitgeschoven verdedigingsstelling te hebben ingericht
inclusief anti-tankgeschut. Tot driemaal toe valt de Brigade
onder bevel van de Kapitein der Mariniers H.P. Arends aan en
met grote verliezen aan doden en gewonden kan eind oktober
Tilburg ingenomen worden.
Tilburg wordt op 26 oktober bevrijd. Drie dagen later wordt
Breda door Poolse troepen bevrijd.
8 november is Walcheren geheel bezet en bevrijd. Aangekomen
in Zeeland treft de Irene Brigade met de mariniers, Walcheren
voor het grootste deel onder water aan en de bewoners, voor
zover niet naar elders geëvacueerd, samengedrongen op
de droog gebleven plaatsen. Tijdens de bevrijdingsacties in
Nederland was Kapitein Arends met zijn gevechtsgroep II onder
andere geplaatst op de noordpunt van Walcheren.

De dijkweg van het dorp
Vrouwenpolder langs het
Veeregat naar Veere was ten
westen van laatst genoemde
plaats onderbroken door het
daarin gebombardeerde gat.
De verbinding over Veere
met Middelburg, was
dus zeer moeilijk en
moest met vaartuigen
worden onderhouden.
Gevechtsgroep II had
tot taak, te waken tegen
vijandelijke landingen en,
in geval van landingen
van sterke krachten,
de steunpunten vast te
houden, in afwachting
van versterkingen.
Gevechtsgroep II, die door
het water geïsoleerd, niet
spoedig op versterking
kon rekenen, versterkte
haar stellingen zo goed
mogelijk met gebruikmaking
van mijnen en enige
buitgemaakte Duitse
mitrailleurs.

De Brigade bij de operaties in Noord-Brabant van 17 oktober tot 5 november 1944.

De Brigade in Zeeland.

In de eerste helft van februari 1945 heeft de regering het
besluit genomen om de mariniers los te maken van de
Prinses Irene Brigade en weer voor hun aanvankelijke
bestemming beschikbaar te stellen.
Dit gebeurt op 1 april 1945.

Zij zijn onlosmakelijk verbonden aan de bevrijding van ons
land en hun tomeloze inzet in Nederlands Indië.
H.P. Arends Kolonel der Mariniers b.d.
Op 3 september 1930 ging Henk Arends een verbintenis aan bij
de zeemacht als adelborst bij het Korps Mariniers. In 1934/1936
volgde de benoemingen tot 2e en 1e luitenant, waarna hij in
1944 werd bevorderd tot kapitein der mariniers en in 1959 tot
kolonel der mariniers.
Kolonel Arends had diverse buitenlandse plaatsingen en een
lange oorlogservaring bij de Prinses Irene Brigade. Hij was
o.a. Commandant van de VBHKZ, Commandant Mariniers
Nederlands Nieuw Guinea en Commandant van de VGKAZ. In
1963 eervol ontslagen uit de zeedienst onder dankbetuiging
voor de zeer goede diensten door hem den Lande bewezen.
Henk Arends, Kolonel der Mariniers b.d. overleed op 81 jarige
leeftijd in Middelburg.
In november 1943 werd hij geplaatst bij de Mariniersbrigade
in de Verenigde Staten van Amerika. In Camp Lejeune in
Noord Carolina was een Nederlands contingent mariniers in
opleiding. Deze vormde de kerngroep van een na de bevrijding
van Nederland op te richten Mariniersbrigade, die dan zou
deelnemen aan de operaties tegen de Japanners.
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Op 15 maart 1944 ontving Schout-bij-nacht Stöve een telegram,
verzonden door de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten,
luitenant-admiraal Furstner met de volgende inhoud: “Aan het
Min. V. Oorlog worden circa 100 mariniers ter versterking van de
Irene Brigade onder een aantal voorwaarden toegezegd”.
Een kerngroep van drie luitenants en 98 onderofficieren,
korporaals en manschappen, onder bevel van Kapitein de
Mariniers H.P. Arends werd ingedeeld bij Gevechtsgroep II van
de Prinses Irene Brigade. En op 17 april gingen zij vanuit New
York per ms. “Queen Elisabeth” naar Schotland om zich voor de
invasie aan te sluiten bij de Prinses Irene Brigade.
Tijdens de bevrijdingsacties in Nederland was Kapitein
Arends met zijn gevechtsgroep II onder andere geplaatst op
de noordpunt van Walcheren. De schets geeft een overzicht
van de noordpunt van Walcheren, waar gevechtsgroep II was
samengetrokken.
De dijkweg van het dorp Vrouwenpolder langs het Veeregat
naar Veere was ten westen van laatst genoemde plaats
onderbroken door het daarin gebombardeerde gat. De
verbinding over Veere met Middelburg, was dus zeer moeilijk en
moest met vaartuigen worden onderhouden. Gevechtsgroep
II had tot taak, te waken tegen vijandelijke landingen en, in
geval van landingen van sterke krachten, de steunpunten vast
te houden, in afwachting van versterkingen. Gevechtsgroep
II, die door het water geïsoleerd, niet spoedig op versterking
kon rekenen, versterkte haar stellingen zo goed mogelijk met
gebruikmaking van mijnen en enige buitgemaakte Duitse
mitrailleurs.

		 13

Reünies
Gehouden

Daarna kreeg mevrouw Wytske Inggamer, voorzitter van
stichting Hulp Aan Papua’s In Nood (Hapin) het woord. Zij
vertelde over de vele projecten die Hapin in Papua de laatste
jaren heeft ondersteund.
Vervolgens vertelde oud-marinier Harry Schanssema over zijn

Kort na hun MP opleiding in 1958 in Rotterdam vlogen vier jonge
Mariniers naar Nederlands Nieuw Guinea.
Hier stond groepscommandant korporaal Pim Aveling ons al op
te wachten op het vliegveld van Biak om verder de kneepjes van
het vak te leren en te wennen aan de tropische warmte. En dat hij
dat goed heeft gedaan blijkt wel uit de foto 60 jaar later.

Dertiende reünie 21-42-22 INCO 1962
Terugblik op de 13e reünie 21-42-22 INCO 1962 in de Van
Ghentkazerne. Gerrit v.d. Akker opende de dag en heette
iedereen welkom. Hij stelde de eerste spreker, oud-marinier
Marijn Michielsen, voor. Marijn is een ex-verslaafde die vertelde
over zijn enerverende leven met hoogte- en dieptepunten.

Reünie MP 1958

diensttijd bij de mariniers. Na de opleiding werd hij, zoals veel
mariniers, uitgezonden naar Nederlands Nieuw Guinea. Over
dit alles vertelt hij op een boeiende wijze in het boek “Tussen
aankomst en vertrek”.

Wij hebben hem nog steeds in ons hart gesloten. De term werd
in tweeën gedeeld, een helft op Biak en de andere heeft in
Hollandia en daar tussen door op patrouille de bush in met de
mariniers.

Inmiddels waren de aanwezigen toe aan een drankje en werd de
blauwe hap voorbereid. Aansluitend werd iedereen verrast met
een optreden van de Tamboers en Pijpers.

Ieder jaar komen wij een keer bij elkaar buiten de evenementen
om die het COM organiseert en de jaarlijkse landelijke MP reünie.

Deze gaven een geweldig stuk muziek weg en werden met luid
applaus bedankt voor hun bijdrage. De bar bleef nog enige tijd
open en iedereen vertrok tevreden huiswaarts.

Reünie 65-3
Op 27 maart werd de jaarlijkse reünie van de lichting 65- 3
gehouden in de Marinierskazerne in Doorn. Helaas moesten ook
dit jaar enkele vaste deelnemers verstek laten gaan, maar we
waren nu toch met 11 man.

opleidingstijd in deze kazerne. Het was zeer indrukwekkend
dat we een kijkje mochten nemen in de wapenkamer en kennis
konden nemen van de wapens die nu binnen het korps worden
gebruikt.

En het werd weer een zeer geslaagde dag. Na de ontvangst
met koffie werden we door AOO v.d Put geïnformeerd over de
ontwikkelingen binnen het huidige Korps. Zijn verhaal werd
afgesloten met de vertoning van een diavoorstelling met een
aantal oude foto’s rond het ons zo bekende kazernecomplex.
Daarna werden we rondgeleid over het terrein van de kazerne,
waarbij bij velen weer beelden boven kwamen van hun

Aansluitend konden we net als vroeger met de manschappen
langs het buffet lopen om deel te nemen aan de welbekende
“blauwe hap”.
Als afsluiting werd er nog een uurtje nageborreld in de Longroom
en werden er weer verhalen uitgewisseld over de diensttijd van
de aanwezigen.

Landingsvaartuigen & Mariniers
Op woensdag 13 maart 2019 werd onze reünie Landingsvaartuigen & Mariniers Nieuw Guinea 61-62 weer gehouden in de
Marine Kazerne te Amsterdam.
Gelukkig had Ed Veldwijk de taak op zich genomen deze reünie
te continueren na het afscheid vorig jaar van Jan van Asch.
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zeer op prijs gesteld.
Veel oude verhalen werden weer opgeduikeld, foto’s werden te
voorschijn gehaald, en zelfs nieuwe gezichten van oude Sobats
werden waargenomen..

Onder grote belangstelling van zo’n meer dan 100 reünisten
werd ook de reünie van de mariniers Klas MKS 60/5 gehouden,
een jaarlijks weerkerend fenomeen.

Om 13.30 uur werd het signaal ‘Aan de bakken’ gegeven en
kon men genieten van de bekende Blauwe Hap. Na de Indische
maaltijd begaven de meeste reünisten zich nog naar de bar en
werd het nog puur gezellig met de sobats onder elkaar.

Na het openingswoord van Ed kwam de reünie goed opgang en
werd de muzikale omlijsting door het koor van de Baksmaten

Tegen 16.30 uur begaven de meesten zich weer naar huis met de
belofte toch volgend jaar weer aanwezig te willen zijn.
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Gepland

Van de afdelingen

COM-ZH Reünie 2019
Boottocht naar Druiventuin enTuinfeest. Hierbij nodigen we
jullie - met partner / introducee - uit voor een boottocht en het
tuinfeest op zaterdag 6 juli 2019.
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.
Verzamelen bij kwekerij Tass om 11.00 uur aan de Middenzwet
10, 2291HM Wateringen. Vandaar gezamenlijk vertrek naar
de boten, 11.30 uur afvaart Aan boord wordt er gezorgd voor
koffie/thee en een broodje. We varen via het Westland naar De
Westlandse Druiventuin waar we een rondleiding krijgen en

druiven kunnen proeven. Eventuele drank in Monster is voor
eigen rekening. Gezamenlijk eten we een voortreffelijke Chinese
maaltijd. De bedoeling is de dag om ca. 20.00 uur te beëindigen.
De muziek wordt verzorgd door “The Rare Auld Sound”.
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.
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.
Vragen?
Bel Jacques van den Berg: 06-52522023

Reünie klas 266 en 267 Korps Mariniers
Op 7 oktober 2019 organiseren wij een reünie op de Van
Ghentkazerne te Rotterdam, waar we 40 jaar geleden zijn
opgekomen.

We hebben al veel baksmaten gevonden, maar nog niet allemaal.
Voor meer informatie: Perry Foxen p.foxen61@outlook.com of
bel naar 06-53597861.

Afdeling Groningen-Drenthe
en Friesland (COM Noord)
Mebius Minnema bezoekt na 66 jaar Marinierskazerne
Savaneta
Op 18 mei a.s. vertrekken Mebius Minnema, Bob Smit en Ben
Brader, alle drie leden van COM Noord, naar Aruba.
Mebius Minnema (86) zal dan na 66 jaar Aruba weer voet op
Arubaanse bodem zetten en de Marinierskazerne Savaneta,
waar hij toen voor 3 jaar dienst voor het Korps heeft gediend,
bezoeken.
Op woensdag 22 mei zijn ze uitgenodigd door de kazerneadjudant Gert Verwoert om een bezoek te brengen aan
de kazerne en ‘s middags van de blauwe hap te kunnen
genieten.
Het bezoek is door korpsadjudant Rob van Haastrecht vanuit
Nederland voor hun geregeld. Ze verblijven tot 27 mei op
Aruba en logeren bij een nicht van Mebius die voor 4 jaar is
gedetacheerd bij de politie.

Ben Brader, Mebius Minnema en Bob Smit.

Of Mebius na 66 jaar nog bekende plekken in en om de
kazerne zal vinden is twijfelachtig. De commandant van de
kazerne was in de tijd dat Mebius daar verbleef de latere
majoor Joost Dourlein.

Herdenkingen
COM Noord was aanwezig bij de jaarlijkse 4 mei
Dodenherdenking in Groningen en Friesland (Kornwerderzand en Makkum).

Herdenking Groningen Martinikerk 2019 bestuur COM Noord
en familieleden.

Herdenking Makkum met Marc Orth.

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
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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

		 17

Afdeling Gelderland

Cees Koole is 93 jaar geworden en is met alle eer die een
Nederlands Indië veteraan toekomt naar wolk 1665 begeleid.

Afdeling Zuid Holland
Uitvaart Kees Koole
Op 18 april 2019 heeft een detachement van het COM, bestaande
uit leden van de onderafdelingen Den Haag en Rotterdam, de
begrafenis van oud-marinier Kees Koole verzorgd met een COM
erewacht.

Afdeling Noord-Brabant
Overhandigen scheepsbel
Overhandigen scheepsbel aan Commandant Vliegbasis
Volkel. Eind 1946 werd vliegveld Volkel ingericht als
opleidingskamp voor het Korps Mariniers. Op de basis
bevindt zich het Mariniersplein. Bij het plein zijn nog de oude
toegangspoort en enkele gebouwen aanwezig. Bij de toegang
staan nog twee schildwachthuisjes. Ook staat er nog een galg
waaraan oorspronkelijk een scheepsbel hing. Deze bel was er
niet meer.
Tijdens de reünie van het COM Noord-Brabant in 2018 werd
door het bestuur besloten hier iets aan te doen. Er moest
weer een scheepsbel komen.
Op 26 maart 2019 was het zover dat de scheepsbel door COM
Noord-Brabant overhandigd kon worden aan LTKOL Robin
van der Ha. De Commandant zegde toe dat de bel zo spoedig
mogelijk weer zijn plaats aan de galg zou krijgen.
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Oud-marinier en vriend van Cees Koole, Jan van Dorp, had zijn
prachtige koets ter beschikking gesteld en na de bijeenkomst in
de kerk van Schipluiden werd onder veel lokale belangstelling
de koets begeleid naar de begraafplaats in Schipluiden.
Daar werd de kist door de COM leden op het graf gezet en blies
de aanwezige hoornblazer op verzoek de Last Post.

Algemene ledenvergadering
Het is zaterdag 9 maart en de
Mariniers druppelen binnen
in de Echos Home De Schakel
te Ermelo voor de Algemene
Leden Vergadering. Letterlijk en
figuurlijk druppelen want het
regent buiten. Best wel spannend
want te elfder ure moest de locatie
van Schaarsbergen gewijzigd worden in Ermelo en dat is voor
menigeen best een afstand. Het was een aangename verrassing
dat we uiteindelijk met bijna 50 leden aanwezig zijn.

gebeuren dat de “vijand” deze onmogelijk kan afluisteren of
zelfs kan waarnemen. Het Phased Array Radio system wordt
hiervoor ontwikkeld. Een super interessant onderwerp en werd
geanimeerd gepresenteerd door de Majoor.

Na een kop koffie en een plakje cake moet een ieder meerdere
keren verzocht worden om plaats te nemen in de zaal. We zijn zo
lekker in gesprek met elkaar dat het moeilijk is om ons daarvan
los te maken.

Wel werden de ruimte van De Schakel als zeer geschikt ervaren
voor een ALV. Volgend jaar vindt de ALV plaats in de Achterhoek
(het bestuur heeft op 11 april in een bestuursvergadering
besloten dat de ALV rouleert binnen Gelderland – red.)

De vergadering verloopt snel, gedisciplineerd en lekker
ontspannen. Na het jaarverslag van de secretaris krijgt Frits
Baars een COIN met bijbehorend certificaat van de voorzitter
Henri de Boer. Dit voor zijn jarenlange inzet in het bestuur van
de afdeling Gelderland. Henri de Boer wordt unaniem voor
een 2e termijn gekozen als voorzitter van de afdeling en Evert
Jan Schimmel voor een 3e termijn als lid van de Raad van
Afgevaardigde. Voor Evert Jan is dit slechts voor een korte
periode want na het aanvaarden van de nieuwe statuten houdt
de RvA op te bestaan.

Werner Veenendaal

De financiën, gepresenteerd door Ger Strijbos, onze
penningmeester, is gezond en het bestuur wordt decharge
verleend door de kascommissie. Zoals al eerder vermeld komen
er nieuwe statuten en Henri de Boer legt nogmaals uit wat deze
inhouden (zie hiervoor Voorwaarts van maart – red.). Twee leden
hebben zich aangemeld voor de
nieuwe Ledenraad (zij zullen zich
verder voorstellen in dit blad –
red.).

Hierna wordt een ieder uitgenodigd door de voorzitter om deel
te nemen aan de Indische maaltijd en kan gesteld worden dat
het een super geslaagde algemene ledenvergadering was.
En toch was achteraf, zo bleek, niet alles even goed. Zo vonden de
vele de Indische maaltijd niet super best en was er ook te weinig
waardoor een enkeling heel weinig had. Dit mag natuurlijk niet
meer gebeuren.

Koningsdag
Deze mooie Koningsdag op Bronbeek werd geopend door een
buitengewone vlaggenparade met bewoners, vrijwilligers,
personeel en heel veel gasten.
Gezamenlijk hebben wij daarna van oranje tompoezen en een
oranje kruidenbittertje genoten. Begin van de middag was er
een receptie en hield Kolonel K. van Dreumel een toespraak met
vele genodigden in zijn Commandants-woning.
De Commissaris van de Koning en Burgemeester Ahmed
Marcouch van Arnhem namen tot slot de muzikale afsluiting
door de Regimentsfanfare Grenadiers en Jagers in ontvangst.
Deze Koningsdag was weer een feest.

Na
een
opsomming
van
activiteiten die plaatsvonden
en gaan vinden in de
onderafdelingen
wordt
de
officiële vergadering afgesloten
en krijgt Majoor der Mariniers Dr.
John Stolk het woord. Hij houdt
een presentatie over het Phased
Array Radio system.
Zoals jullie weten gaat vooraf aan
een landing een verkenning van
zowel het strand als het gebied
daarachter. Het doorgeven
van gegevens moet zodanig
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door de Last Post en het Wilhelmus. Hier na werden de
kranen gelegd o.a. door het COM.

Afdeling Overijssel
Dodenherdenking
Ook dit jaar waren weer 6 (oud-)mariniers van het COM
Overijssel aanwezig bij de provinciale dodenherdenking in
Markelo. Na het voorlezen van een brief over het ontstaan
van het monument en het voorlezen van een gedicht door
een scholiere werd twee minuten stilte betracht, gevolgd

Oudheidkamer Holten
Leden van het COM Overijssel brengen 6 juli een bezoek aan
het Informatie Centrum bij de Canadese begraafplaats. Ze
worden dan rondgeleid door Anne Jansen [penningmeester
van de Oudheidkamer Holten. Er draait al een film over Lief
en Leed, wie weet kunnen we in de toekomst meer doen bij
het informatiecentrum, de contacten zijn er al. Dus kom met
de partners op zaterdag 6 Juli naar het Informatie Centrum
in Holten. 15.00 uur aanwezig graag. De kosten zijn 3 euro.

Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
W. J. Kunnen		
A. Kreijl		
R. Niessen		
A. W. Bosman		
J. G. Scheepers		
Q C Blomme		
J Storm		
S. Hordijk		
D. Witsel		
R. v Hartingsveldt		
J. Molenaar		
R. Hazen		
L. Stoop		
W. Wintermans		
M. Reijnen		
G. Bonenstro		
J. de Graaf		
J. P. M. de Baar		
A. Tersteeg		
Y v d Heijden		
V. Leenheer		
B. Kastelijn		
R. Verbaan		
C. J. van Vliet		
J. van Woudenberg		
T. v.d. Schans		
R. Koole		
R. van Holland		
E. de Beurs		
M. Wentink		
M. van Moorselaar		
P. v.d. Smit		
J. W. Huijbregts		
K. Wijte		
B. van Rees		
R. Wagemakers		
P. M. Regterink		
D. Krigge		
M. Koltypin		
T. v.d. Vaart		

Amsterdam
Nootdorp
Zweden
Zoetermeer
Cuijk
Heemskerk
Groningen
Zwijndrecht
Monnickendam
Nieuwerkerk a/d IJssel
Weert
Den Haag
Rotterdam
Teteringen
Nieuw Beijerland
IJsselmuiden
Apeldoorn
Twello
Cuijk
Helmond
Den Bosch
Dordrecht
’s-Gravenzande
Meteren
Rijssen
Burgerbrug
’s-Gravenpolder
Amsterdam
Schalkhaar
Brummen
Nijkerk
Ouderkerk a/d IJssel
Tilburg
Uitgeest
Genemuiden
Assen
Hoorn
Nieuw Buinen
Hoofddorp
Wieringerwerf
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T. Kops		
I. Vossen		
T. Schiebroek		
M. de Lange		
W. Wouters		
B. Strik		
Y. v.d. Branden		
W. v.d. Blom		
N. Willemsen		
E. Reijerkerk		
J. P. U. Fernando		
T. Lammering		
J. Sturm		
R. van Zonneveld		
M. van ’t Hart		
M. Sanches		
S. de Dobbelaere		
Q. Saudjoe		
J. Dutrieux		
G. van Bruggen		
N. Leijnse		
R. de Vries		
T. Steenvoorden		
C. de Bruijn		
E. Wamelink		
B. Heerkens		
S. Jacobs		
K. Rombeek		
L. Korte		
D. de Wilde 		
Y. Nelissen		
J. Buijs		
N. van Heertum		
D. Mulder		
W. van Tilborg		
S. Nieuwland		
T. Spalborg		
T. Vermeulen		
M. Regtop		
B. Brouwer		
R. Jansen		

Heiloo
Weert
Bergambacht
Zaandam
Woerden
Zoetermeer
Hoek
Zaandam
Sommelsdijk
Lisse
Heemskerk
Rotterdam
Meliskerke
Berkel en Rodenrijs
Nieuw Vennep
Heiloo
Breskens
Rotterdam
Steenbergen
Boskoop
Heinkenszand
Hoogvliet
Noordijk
Den Haag
Gouda
Scharendijke
Nieuwegein
Oostzaan
Tholen
Strijen
Margraten
Maarssen
Schijndel
Bussum
Bergen op Zoom
Leeuwarden
Ouderkerk a/d IJssel
Maasbracht
Zwanenburg
Kuinre
Oss

H. E. Jolen		
W. J. J. Borst		
D. v.d. Ven		
P. M. G. Saat		
R. W. van Maaren		
S. Horn		
A. v.d. Weegen		
E. v.d. Berg		
I de Boer		
W. van Ballegooijen		
J. Mus		
I de Boer		
J. Koning		
G Keijzer		
J. Roodbergen		
H. Langeveld		
J. Uijl		
A. Arendsen		
E. G. Beemsterboer		
E. J. M. Boerkamp		
W. J. J. Borst		
R. N. F. ten Brink		
K. Broeks		
M. Buitendijk		
H. M. J. G. van Es		
M. A. Gilbert		
M. A. W. J Gordens		
E. Hagendijk		
F. F. H. Hampsink		
A. J. Henkus		
J. H. M. Jagt		
J. Johannes		
H. E. Jolen		

Julianadorp
Leusden
Heeze
Zeist
Westervoort
Den Haag
Almere
Lelystad
Workum
Hurwenen
Wijk bij Duurstede
Workum
Diepenveen
Rotterdam
Wenen Oostenrijk
Zwolle
Hendrik Ido Ambacht
Doetinchem
Amsterdam
Apeldoorn
Leusden
Wijk bij Duurstede
Goes
Den Haag
Neerbeek
Hoek van Holland
Middelburg
Spijkenisse
Echt
Doorn
Assen
Coevorden
Julianadorp

B. M. de Jong		
I. Linthorst		
C. Lodder		
R. W. van Maaren		
W. Mathijsen		
L. G. Mulder		
R. C. F. Reitema		
R. Rodijk		
G. W. Scheurs		
J. N. Smink		
H. G. Strobos		
B. M. A. Swagers		
R. C. H. M. Swagers 		
J. Titahena		
P. T. v.d. Voet		
H. J. J. de Waal Malefijt 		
L. J. G. M. Walter		
J. J. G. Wenneker		
G. J. Wessels		
J. Winkel		
P. Gatowinas		
K. J. Wit		
A. Hagen		

Zoetermeer
Olst
Hendrik Ido Ambacht
Westervoort
Wouwse Plantage
Nijkerk
Midwoud
Nijverdal
Purmerend
Wijk bij Duurstede
Groningen
Voorschoten
Geleen
Driebergen
Noordwijk
Schoten (België)
Leeuwarden
Vorden
Wijk bij Duurstede
Puerto Rico
Strijen
Smilde
Barneveld

Donateurs
R. J. P. Sukel		
C. Vogel Vrolijks		
J. P. van Boxtel		
N. A. M. Bros		
J. A. M. R. Mevis		
T. Bouwhuis		
E. van Duijn		

Middelburg
Zeist
Wijchen
Oss
Winssen
Roosendaal
Vlissingen

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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Diversen
IMSO
Op 6 maart is de Identiteitsgroep Marinier Speciale Operaties
(IMSO) opgericht in de Van Ghent-kazerne. 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.
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

De 73e Airborne Wandeltocht
Meld u zich nu aan voor deelname aan De Airborne Wandeltocht.
Deze vindt plaats op zaterdag 7 september 2019 in en om
Oosterbeek.
Het is een herdenkingstocht in de mooie bosrijke omgeving van
Oosterbeek om diegene te eren die in de septemberdagen van
1944 in dit gebied hebben gestreden voor de bevrijding van ons
land.
Tijdens de tocht zal door het COM-detachement bloemen
worden gelegd op de Airborne Begraafplaats waar 1750 Britse en
Poolse militairen hun laatste rustplaats kregen. Afstand De totale
afstand is ongeveer 18 km. (1,5 km naar de startlokatie, 15 km de
officiële wandeltocht en dan weer 1,5 km terug naar Lebret.)

van oefenfaciliteiten, enzovoorts.
Het lidmaatschap staat open voor alle (oud-)mariniers die
aan speciale operaties hebben deelgenomen ongeacht de
achtergrond, én voor hen die de opleiding tot kikvorsman,
mountainleader of terreurbestrijder met goed gevolg hebben
doorlopen.
In die zin wil IMSO ook persé 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.
U kunt zich als kandidaat-lid opgeven via imsoleden@gmail.com

Tenue; COM informele sportoutfit, blauwe COM T-shirt, lange
blauwe sportbroek, mariniersbaret met glimmend anker,
sportschoenen. Toelichting op tenue; Jarenlang heeft het COM
deelgenomen in Dungaree, echter de afgelopen jaren liep het
aantal lopers om diverse redenen terug. Leeftijd speelde hierbij
een belangrijke rol, maar ook de belangstelling om nog in deze
outfit te lopen nam steeds verder af. Los van het feit dat het in
bezit hebben van een goed en compleet Dungaree pak vaak niet
meer voorhanden was.
Om toch als COM-detachement nu en in de toekomst deel te
kunnen blijven nemen aan dit bijzondere wandelevenement
moest het roer helaas wel om. Ik ga er van uit dat er sportieve
COM leden die zich nu wel aanmelden. Gewoon doen dus!!!
Interesse! Dan graag een een e-mail aan; c.mudde@ziggo.nl
(nieuw e-mailadres) U ontvangt dan een aanmeldingsformulier.

Oproep
Wie kan meer informatie verstrekken over Gerrit Senkeldam?
Hij diende in Nederlands-Indië als Marinier I OVW. Hij heeft zijn
opleiding gehad in Roseneath, Camp Lejeune en Camp Davis.
Gerrit zat bij het 1e Infanteriebataljon, mortierpeloton.

Portret brigade-generaal Van Sprang
In de Van Ghentkazerne is het portret van generaal-majoor Frank
van Sprang onthuld. Het portret is vervaardigd in opdracht
van de Historische Verzameling Korps Mariniers en maakt
onderdeel uit gaan maken van een reeks generaalsportretten
op de kazerne. Het vervaardigen van olieverfportretten is lange
tijd geen doorlopende traditie geweest. Meer incidenteel zijn
voor en na de oorlog geschilderde portretten vervaardigd
van de Chef van het Korps Mariniers (voor de oorlog) en de
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Commandant van het Korps Mariniers (na de oorlog). Halverwege
de jaren ’70 werd kunstenaar Joes Wanders gevraagd om aan
een aantal ontbrekende portretten in de lijn invulling te geven.
Sindsdien wordt de reeks steeds aangevuld met de laatste (oud-)
Commandant van het Korps Mariniers.
Het portret van Frank van Sprang als brigade-generaal is
vervaardigd door Mieke Robben uit Breda, die haar opleiding
volgde aan de Academie voor Schone Kunsten in België.
De portrettengalerij is te zien in het trappenhuis van het
hoofdgebouw op de Van Ghentkazerne.

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 e-mailadres: astrid.thomassen@gmail.com
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Het verhaal van twee mariniers,
vader en zoon Heitzer
Tekst: Wim Lenting
Johan Heitzer uit Zevenbergen, heeft helaas zelf geen gehoor
kunnen geven aan zijn roeping om marinier te worden, maar
vertolkt het verhaal van zijn vader en grootvader die het wel waren
met verve. De foto’s, onderscheidingen én de kleding brachten de
geest en de sfeer terug uit een ‘krijgshaftig verleden’ van meer dan
75 jaar Heitzer’s.
Johan H.G. Heitzer werd op 3 juli 1927 in Roosendaal geboren,
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volgde het lager en technisch onderwijs en ging in 1943 werken
als bankwerker bij CSM Werkspoor. In 1945 heeft hij zich gemeld
als Oorlogsvrijwilliger om te vechten tegen Japan. Hij vertrok op
2 maart 1945 via Oostende naar Rosneath in Schotland alwaar
hij de eerste training ontving voor de mariniersbrigade. Eind mei
vertrok hij per USS General Gordon naar Amerika voor verdere
opleiding in Camp Lejeune.
Aan boord deed hij dienst als kanonnier op de 5” kanonnen op het
voordek en maakte een aanval van Duitse onderzeeboten op het

konvooi mee. In Camp Lejeune ontmoette hij zijn vader weer, die
daar lid van het kader was en als instructeur hem drilde en het
hardste aanpakte. Hij onderging daar de training als mitraillist
teneinde ingezet te worden bij de Nederlandse Mariniers Brigade
in de strijd tegen Japan.
Japan capituleerde echter op 15 augustus en werd de Nederlandse
Mariniers Brigade op 17 november naar het toenmalige Nederlands
Indië verscheept. Op de m.s. Noordam zaten ongeveer 2.500
mariniers.

Het 1e bataljon van de Brigade werd op 31 december 1945 in
Tandjok Priok ontscheept en maakte verschillende acties mee in
Mr. Cornelis en Krandji.

Onrust

Na inneming van het eiland Onrust werden daar de Japanse
krijgsgevangen ondergebracht en bewaakt. Heitzer was inmiddels
bevorderd tot mitrailleur groepscommandant als korporaal bij
het mitrailleur peloton van Compagnie A van het eerste Bataljon.
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In maart werd het 1e
bataljon naar Soerabaja verscheept
met de “Reiniertz” van de KPM alwaar de rest van de
Brigade inmiddels uit Malakka was aangekomen.
In april 1946 overgeplaatst naar de Amphibie Tractor Compagnie
voor onderofficiersopleiding waar hij per 1 augustus bevorderd
werd tot Sergeant der Mariniers met als functie Opvolgend
Pelotonscommandant 3e peloton en was nog geen 19 jaar oud, de
jongste sergeant ooit van het Korps Mariniers. Met deze compagnie
heeft hij verschillende acties in Oost Java meegemaakt met als
“hoogtepunt” de 1e politionele actie in “Zuid”. Hierbij werd na
een moeilijke opmars Malang ingenomen.
Na een overval op Batoe, daar gebleven om 3-5 RI vuursteun te
verlenen en een voorpost buiten de verdedigingslijn betrokken
alwaar hij de leiding over een eenheid mariniers en soldaten van
de landmacht had welke bijna elke nacht werd aangevallen door
de TNI. Samen met een peloton van het KST een 37 mm kanon
op de pas naar Poedjon buitgemaakt waar zijn amphibietank
verschillende malen werd aangevallen door fanatiek vechtende
Indonesiërs. In mei 1948 teruggekeerd naar Soerabaja alwaar hij
per 1 juni afzwaaide.
Zijn zoon Johan Heitzer was niet alleen Marinier, maar ook een
begenadigd dichter:

‘Saluut aan de Mariniers Brigade’

Kort na de bevrijding meldden grote plakaten
Word Marinier!! Opleiding in de Verenigde Staten.
Vele jonge mannen gaven direct hieraan gehoor
en gingen al gauw uit Nederland er van door.
Na eerst in België en Schotland te hebben verbleven
konden ze zich naar Amerika begeven.
Het ging met de boot dwars over de Atlantische Oceaan
en na een voorspoedige reis kwamen zij in New York aan.
Vandaar uit met de trein dwars door Amerika
naar de nu zo bekende staat ‘North Carolina’.
Er waren drie kampen “Lejeune”, “Quantico” en “Davis”
waarvan blijkbaar Camp Lejeune de beste is.
Zij werden uitgerust met mortier, miltrailleur, ja zelfs kanonnen
en zijn zo aan hun opleiding begonnen.
Voor dat ik het hier bijna zou verzuimen
dit waren nu de mariniers, die prikkeldraad gingen pruimen.
De opleiding was zwaar, maar ieder hield zich reuze goed
je kon het merken: dit was pas echt mariniersbloed.
Instructeurs trainden de jongen te water zowel als te land
en menig Puppes III bracht het tot Korporaal en Sergeant.
Zo werden ze marinier vol vuur en vlam
totdat een gedeelte vertrok uit het land van Uncle Sam.
Dit was 17 november ’45 de boot lag in Norfolks haven
met 2000 mariniers, die zich naar de Indische Archipel begaven.
De ‘Noordam’ stoomde langzaam de haven van Norfolk uit
en voor het laats hoorde men nog haar schril gefluit.
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Aan de kade stond het zwart van de mensen
die hun het allerbeste en een goede reis toewensten.
Boven hun hoofden stond de zon fel te schijnen
en langzaam begon de kust van Amerika te verdwijnen.
Daar ging de ‘Noordam’ met onze mariniers aan boord
waar u nu dan een kleine reportage van hoort.
Aan boord werden allerlei theoretische lessen gegeven
En instructeurs vertelden de jongens meer over het marine-leven.
Overdag werd er geschaakt, gebokst allemaal verzorgd door O.S.
en O.
en ook verzoekplaatjes: mariniers kennen jullie hem nog? De plaat
“Pepsiko”!
Het marineblad “Ik zal handhaven” liep als van een leie dak
en iedere marinier las de geestige verhalen van Pietje Pluntzak.
Toen ze Gibraltar en de Middellandse zee waren doorgekomen
zetten ze koers naar Port-Said en hebben daar water ingenomen.
In Aden maakte men hen geweldig blij
want ze mochten gaan zwemmen in de baai van Gold Mohur Valley.
Ook was er nog een cycloon, die ze een beetje te pakken nam,
maar dit was niet erg, veilig bereikte ze Port Swettenham.
Inmiddels was het ook al Kerstmis geworden:
dit vierden ze in Penang, en aten uit de bekende emaille borden.
Op oudejaarsavond landden ze onder geknok
in de voorhaven van Batavia: Tandjong Priok.
In en buiten Batavia hielden ze orde en recht
en het liep daar wel eens uit op een gevecht.
Toen de extremisten zowat overal begonnen te knokken
hebben ze de posten in en om Soerabaja betrokken.
Al vechten bij Soerabaja en in het rond
werd de leuze van de mariniers: “Geef mij maar het front”!!
Amphie-tractors, shermantanks gingen met landingsboten overal
op de oostelijke havenplaatsen, zoals Probolingo, aan de wal.
Ze rukten op door alle plaatsen en versloegen
de extremisten, die zich vaak als beesten gedroegen.
Onverschrokken sloegen ze er op in en weldra
was alles in handen der mariniers, zelfs de Perang Delta.
De tactiek der verschroeide aarde was in volle gang
wie blust ze? De Mariniers en voort nu weer naar Malang.
Het is in 1948 nu en veler dezer mariniers zijn weer thuis,
Vertrokken per ‘Grote Beer’, ‘Tubinta’, Volendam’ en ‘Zuiderkruis”.
Zo langzamerhand gaat de Brigade uit elkaar
maar ons Korps Mariniers zal blijven bestaan al is het honderd jaar.
Een eresaluut aan hen, die vielen in de strijd
hun offers blijve ons bij tot in de eeuwigheid.

“Tijdens de herdenking op september 2003 bij het Nationaal Indië-monument te Roermond door de toenmalige Minister van Defensie Henk
Kamp werd een gedicht van Johan voorgelezen. Twee jaar later ontmoetten Henk Kamp en Johan elkaar tijdens de 340ste verjaardag van
het Korps in december 2005 op de Coolsingel. Minister Kamp refereerde aan een gedicht dat hij toen had voorgelezen, Johan grapte toen dat
hij er geen cent voor gekregen had, waarna hij op zijn karakteristieke manier lachte”.

Op sociaal vlak was John Heitzer onder andere secretaris van het
COM Limburg in 1968. In 1969 voorzitter Contact Oud-Mariniers
Limburg tot 1982. Contact persoon Nederlandse mariniers en
Amerikaanse mariniers in Limburg. Mentor voor USMC Staff Officer
bij Afcent. Lid van de Nederlandse Officiersvereniging. Verificateur
voor het COM voor de Stichting Dienstverlening Veteranen
Nederland. Lid van het comité voor de Dodenherdenking Beek
van 1988-1921. Initiatiefnemer reünie AMCO Mariniersbrigade.
Sociale contactpersoon COM Nederland.
Tevens was John hoofdredacteur van “de Uitkijk”’ een periodiek
voor oud-mariniers en marinepersoneel van Roosendaal e.o. en
Bergen op Zoom.

Vader Heitzer staat uiterst rechts, dit zijn zijn manschappen,
nr 53 van de LVT 3 was zijn LVT.

Vader en zoon Heitzer in Lejeune.
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B. J. Olde Riekerink, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 8 april 2019 te Losser, op
78-jarige leeftijd.

Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het
overlijden van:
H. A. Schaapherder, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 3 april 2018 te Hilversum, op
90-jarige leeftijd.

Willem Carel (Wim) Bender, oud-marinier, onderscheiden
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 28 februari 2019 te
Amstelveen, op 92-jarige leeftijd.
J. Wiegerink, oud-marinier, op 2 maart 2019 te Leiden, op
82-jarige leeftijd.

J. E. van Binsbergen, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 8 oktober 2018 te Zetten,
op 76-jarige leeftijd.

Marijn Tipker, oud-marinier, op 9 maart 2019 te Leiden, op 76
jarige leeftijd.

P. J. van ’t Westeinde, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 18 oktober 2018 te Middelburg,
op 92-jarige leeftijd.

J. D. (Hans) den Biggelaar, oud-marinier, onderscheiden met
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 9 maart 2018 te Den Bosch,
op 91-jarige leeftijd.

J. J. F. Hendriks, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 28 december 2018 te Venray, op
79-jarige leeftijd.

R. van Weijjen, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 10 maart 2019 te Den Haag, op
86-jarige leeftijd.

Engelbert Spronk, oud-marinier, op 23 januari 2019 te Houten,
op 91-jarige leeftijd.

Hindrik Jan Meijer, oud-marinier, onderscheiden met
het Ereteken voor Orde en Vrede en het Nieuw-Guinea
Herinneringskruis, op 17 maart 2019 te Amerongen, op 90-jarige
leeftijd.

H. H. ter Veld, oud-marinier, onderscheiden als lid in de Orde
van Oranje-Nassau, op 10 februari 2019 te Zoetermeer, op
83-jarige leeftijd.
Cornelis Leendert (Cor) Krul, Sergeant de Mariniers b.d.,
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 23
februari 2019 te Delft, op 89-jarige leeftijd.
E. Bobeldijk, oud-marinier, op 24 februari 2019 te Boskoop, op
83-jarige leeftijd.
J. Worst, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor
Orde en Vrede, op 26 februari 2019 te Amsterdam, op 90-jarige
leeftijd.
L. Spruijt, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea
Herinneringskruis, op 26 februari 2018 te Gorinchem, op
77-jarige leeftijd.
Jan Sannema, Sergeant der Mariniers b.d., onderscheiden
met het Ereteken voor Orde en Vrede en het Nieuw-Guinea
Herinneringskruis, op 27 februari 2019 te Maarn, op 92-jarige
leeftijd.
Jacob (Jaap) Diederiks, oud-marinier, op 28 februari 2019 te
Almere, op 88-jarige leeftijd.
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Harry Sinkgraven, oud-marinier, op 29 april 2019 te
Dieverbrug, op 63-jarige leeftijd.

Poppe de Valk, oud-marinier, op 11 april 2019 te Burgum, op
85-jarige leeftijd.

Cor Beelen, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 5 mei 2019 te Swartbroek, op 90-jarige
leeftijd.

L. G. G. Snijders, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 12 april 2019 te Delfzijl, op
90-jarige leeftijd.

Theo Peters, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 7 mei 2019 te Den Bosch, op
82-jarige leeftijd.

W. G. de Leeuw, oud-marinier, op 18 april 2019 te Delft, op
81-jarige leeftijd.

Wiebe Kootstra, oud-marinier, op 8 mei 2019 te Schagen, op
73-jarige leeftijd.

Luppo Thijmen (Luit) Schreuder, oud-marinier, op 25 april
2019 te Amstelveen, op 70-jarige leeftijd.

Gerrit Jan (Ger) de Ruiter, oud-marinier, op 12 mei 2019 te
Rotterdam, op 83-jarige leeftijd.

Dirk van Egmond, Adjudant der Mariniers b.d. onderscheiden
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 26 april 2019 te
Rotterdam, op 87-jarige leeftijd.

Moge zij rusten in vrede.

Gilles Marcus (Gilly) Koekkoek, oud-marinier, op 21 maart
2019 te Breskens, op 75-jarige leeftijd.
Jelke Pijl, oud-marinier, op 21 maart 2019 te Leeuwarden, op
81-jarige leeftijd.
R. ten Berge, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 22 maart 2019 te Klazienaveen, op
82-jarige leeftijd.
Martin de Laat, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 27 maart 2019 te Oisterwijk, op
79-jarige leeftijd.
Felix Steyntjes, oud-marinier, op 27 maart 2019 te Huissen, op
78-jarige leeftijd.
Eef van Zadelhoff, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 30 maart 2019 te
Winterswijk, op 78-jarige leeftijd.
Willy Coersen, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 3 april 2019 te Lichtenvoorde, op
83-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 en omstreken
Ieder tweede maandag van de maand (m.u.v. januari) vaste
contactavond bij café d’ Oranjeboom, Oranjestraat 1E, 6881
SB in Velp. Van 20.00 tot 22.00 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
Kees van Genderen, E: activiteiten@comrdam.nl
M: 06-51284162.Vooraf opgeven vanwege toegangscontrole
via de site www.contactoudmariniers.com door aanklikken
van de activiteit op de kalender van de afdeling Zuid Holland.
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
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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

Coördinator COM/CZSK
H.F.M. (Dirk) van Schalkwijk, Van
Leeuwenhoekstraat 29, 1782 HL Den
Helder, T: 0223-622863; M: 06-40411533,
E: hfmvanschalkwijk@gmail.com
Coördinator RVA/Landelijk Bestuur COM
J. Hendrikse, Tuindorpstraat 10,
7551 AT Hengelo, M: 06-13040155,
E: janenriahendrikse@home.nl
Coördinator Ceremonieel
Peter Bercx, Oud Wulvenplantsoen 25,
3523 XS Utrecht, M: 06–53241958
E: peter@bercx.nl
Coördinator Nuldelijnsondersteuning
B. Timmermans (Berend), T: 06-23640187,
E: shenandoa01@gmail.com
Ledenadministratie
G. Goudkade, postbus 7119, 3430 JC
Nieuwegein, T: 030-6051718,
b.g.g. M: 06-54941076,
E: ledenadmincom@planet.nl
Betalingen
Jaarcontributie in 2019 € 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: 06-53561079,
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: 06-29409446,
E: wa.veenendaal2@gmail.com
Utrecht Gerhard Bosma, Rijsenburgselaan
49, 3972 EH Driebergen, M: 06-52554379,
E: comutrecht@gmail.com
Flevoland Secretaris Andre Westland,
Sneeuwklokjestraat 22, 1338 SJ,
Almere, T: 06-3919 8883,
E: andrewestland@gmail.com
E: secretaris@comflevoland.nl
Noord-Holland a.i. F.W. Eckenhaussen,
Oosteinde 6, 1151 BV Broek in Waterland,
T: 020-4031400,
E: f.eckenhaussen@planet.nl
Zuid-Holland J. van den Berg (wnd),
Cortenaerstraat 4, 3143 KB Maassluis,
T: 010-5918654, E: bergjong@caiway.nl
Zeeland Xander Broekhart, Nieuwstraat
61, 4501 BC Oostburg, T: 0117-451195
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 M.A.M. Verheijen
(Maarten), Odamolenstraat 5, 6002 BR
Weert, T: 0495-573439, M: 06-40200368
E: Secretaris.com.limburg@gmail.com

cominfo

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 per 10 mei 2019
6583 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: 06-53177453, 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: 0168-476380,
E: blitcomnl@gmail.com
Vertegenwoordiger Commandant Korps
Mariniers Mevrouw Deborah Meelis,
E: daa.meelis@mindef.nl
Vertegenwoordiger Korps Mariniers
AOOMARNSALG B. Ouwerkerk,
E: B.Ouwerkerk@mindef.nl

Identiteitsgroep Marinier Commando
Mark J. Vereijken (secretaris en
vicevoorzitter). Weth. C.E.Th.
Vernooijstraat 10, 3945 BZ Cothen
T: 0343-573920 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: 0513-626114,
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: 0548-615187,
E: mannestijhof54@gmail.com
Zeeland Gerrit Toerse,
Ritthemsestraat 131, 4389 TE Ritthem,
T: 0118-465552, M: 06-40156547,
E: secrcomsvzld@gmail.com
Oss F. van Brussel. Contact via P. van
der Avort, Zilverzand 31, 5689 AD Oirschot,
M: 06-29079596;
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: 088-3340050
E: info@veteraneninstituut.nl
Nummer Veteranenloket:
088-3340000 (24/7)
Veteranenplatform
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn,
T: 0343-474141
E: info@veteranenplatform.nl
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