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Om de eerste verschijning 
van de Houwe Zo in 
2020 te voorzien van een 
voorwoord zit je voor 
de kerst al achter de 
computer. Een bijzonder 
gevoel. 

Ik wil u allen, mede ook 
namens mijn echtgenote 
Marie-José, een 
gezond en voorspoedig 
verenigingsjaar 
toewensen.

Terugblik 2019
We hebben een grote stap kunnen maken in het 
toekomstbestendig maken van het COM. In het voorjaar van 
2019 heeft de Raad van Afgevaardigden de nieuwe statuten 
goedgekeurd en konden we verder met de aanpassingen 
in de organisatie van de vereniging. Dagelijks Bestuur werd 
Bestuur en Algemeen Bestuur en Raad van Afgevaardigden 
gingen op in de Ledenraad. De nieuwe Ledenraad is 2 juli 2019 
geïnstalleerd. 

Met de nieuwe statuten is het ook mogelijk dat verenigingen 
of stichtingen aansluiten bij het COM en kunnen naast 
afdelingen ook identiteitsgroepen deel gaan uitmaken van de 
vereniging. De CAMBO-vereniging gaat op als identiteitsgroep 
in het COM en ook de Mariniers Speciale Operaties zijn 
inmiddels aangehaakt bij het COM. Dit heeft in ieder geval al 
tot gevolg gehad dat de gestage daling van het aantal leden is 
gestopt. 

De nieuwe opzet is voor eenieder nog even wennen. Er ligt 
ook bij de voorzitters van afdelingen en identiteitsgroepen 
een grotere verantwoordelijkheid om de achterban en de 
ledenraad op een juiste wijze te informeren zodat er op alle 
niveaus duidelijkheid is waar we als vereniging naar toe 
willen. 

Ook de inhoud van de landelijke website is in 2019 flink 
toegenomen en verbeterd. Het uiteindelijke doel is dat alle 
afdelingen en identiteitsgroepen onderdeel zijn van de 
landelijke website. Dit vergt veel aandacht van de landelijke 
webmaster maar zeker ook van de webmasters van de 
afdelingen. Dit kost tijd en zal ook in 2020 nog een vervolg 
krijgen. Met taai doorzettingsvermogen moet het lukken om 
dit in 2020 af te ronden en hebben we als vereniging met deze 
website een professionele uitstraling. Wat moet het mooi 
zijn als we straks beschikken over een kalender waarop alle 
activiteiten staan vermeld. 

Door het stagneren van de aanwas van nieuwe leden moesten 

we goed op onze uitgaven letten, maar ledenwerving staat in 
2020 hoog op de agenda. Onze commissie PR en ledenwerving 
broeit op plannen en ideeën zijn welkom.

Op 27 november vond het geslaagde Korpsconcert in 
De Doelen plaats. Het bestuur heeft besloten om via de 
afdelingen en identiteitsgroepen volgend jaar extra kaarten te 
verdelen om meer COM-leden in de gelegenheid te stellen het 
concert bij te wonen. 

Op 10 december heb ik na de aangrijpende speech van de 
Commandant van het Korps Mariniers, de Brigadegeneraal 
Mac Mootry, op het Oostplein namens het COM een krans 
mogen leggen. 

Tenslotte heb ik in de voorbije week in de Van Ghentkazerne, 
samen met een geweldig team, 4 dagen mogen werken 
aan een heerlijk 8 gangen-diner t.b.v. het jaarlijkse diner 
van de Stichting Saamhorigheidsdiner Oud-Mariniers. Het 
was een groot succes en tijdens deze dagen voelde ik de 
saamhorigheid en de verbondenheid die zo kenmerkend is 
voor onze mariniersfamilie. 

Vooruitkijkend naar 2020
Waar mogelijk zal een vertegenwoordiger van het Bestuur 
aanwezig zijn op de diverse nieuwjaarsrecepties. Ik vind het 
belangrijk om in die contacten goed de sfeer te proeven die in 
de afdelingen heerst. 

We gaan verder zorgen voor een duidelijke brief bij de nieuwe 
contributiefactuur zodat het voor iedereen duidelijk is dat er 
ook bij deze factuur nog geen nieuwe lidmaatschapskaart zit.

In 2020 gaan we de eerste hoofstukken van het huishoudelijk 
reglement afronden die we vervolgens  aan de Ledenraad 
voorleggen ter vaststelling. 

Ook de communicatie via de sociaal media gaat meer 
aandacht krijgen zeker nu blijkt dat we via deze media meer 
mariniers kunnen bereiken, waarbij we moeten waken voor 
negatieve uitlatingen op de berichtgeving want daar zijn deze 
media niet voor bedoeld.

In 2020 zal met veel evenementen de viering van 75 jaar 
bevrijding op tal van plaatsen gevierd worden. Daar waar 
mogelijk zijn we er bij! Maar ook onze eigen Reünie omgeven 
door Sport en Spel op 13 juni a.s. gaan we weer groots 
aanpakken. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Mogelijk ondersteunen we de DMRC tijdens hun roeitocht van 
750 km door Nederland. We gaan daarover in gesprek met 
elkaar. Ik zie mogelijkheden om het COM op een positieve 
manier te presenteren en dit kan interessant zijn voor de 
jongere oud-marinier.

Voorzitter J. Bruning
Secretaris Peter Lammens (namens DB)
Redacteur Wim Lenting, E: wim57222@gmail.com, 
M: 06 – 54 76 00 76
Leden E.R. Ebbinge en Eimerd v.d. Griend
Realisatie en vormgeving Laura de Graaf, Graafies Creative
Foto’s Mediacentrum Defensie, Roel Ebbinge
Druk Drukkerij Teeuwen, Capelle aan de 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 editie 2 uiterlijk 3 april, editie 3 uiterlijk 2 juli 
en editie 4 uiterlijk 2 oktober
• Foto’s in zo hoog mogelijke resolutie (minimaal 2 MB)
• Voorzien van bijschrift
• Kopij ontvangen na de deadline wordt bij die van de
   volgende editie gevoegd
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Inhoud Van de redactie Van de voorzitter

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

Foto voorzijde: Kranslegging Sittard.

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Arie Booy 
helaas moeten besluiten dat hij terugtreedt als redacteur van 
de Houwe Zo. Arie bedankt voor je enorme inzet als secretaris/
redacteur van ons blad.
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Niet minder dan 18 
eenheden van de 
krijgsmacht mogen 
op hun vaandel 
vermelden dat zij in 
Afghanistan vochten. 
Het Staatsblad 
publiceerde vandaag 
de Koninklijke 
Besluiten. 

Koning Willem-
Alexander zette 
onlangs zijn 
handtekening onder 

de voordrachten, gemaakt door Traditiecommissie Krijgsmacht.

Het vaandel van het Korps Mariniers krijgt toegevoegd in de vorm 
van een cravatte: ‘Helmand, Kandahar en Uruzgan’ in verband  
met het uitvoeren van speciale en reguliere gevechtsoperaties 
van 2006 tot 2010 in Helmand, Kandahar en Uruzgan.

Nederlandse eenheden krijgen sinds het einde van de 19e eeuw 
eervolle vermeldingen op hun vaandel of standaard. 

Er zijn ruwweg 3 perioden aan te wijzen waarin deze 
vaandelopschriften werden toegekend. Dat gebeurde voor de 
gevechten bij Quatre Bras (Waterloo) in 1815 voor het eerst. Na 
de Belgische Opstand in 1831 ook, na de Tweede Wereldoorlog 
weer en ook na de periode 1945 – 1950 (Nederlands-Indië).

Op 10 december – de verjaardag van het korps mariniers – werd 
op de Van Ghentkazerne in Rotterdam het beeld ‘De Rekruut’ 
onthuld. Dat gebeurde door burgemeester Aboutaleb van 
Rotterdam samen met de Korpscommandant generaal Mc 
Mootry en de commandant van de Van Ghentkazerne en tevens 
beschermeer van de mariniersbusinessclub, luitenant-kolonel 
Michel Posthumus. 

Voormalig beschermheer van de mariniersbusinessclub 
kolonel ten Hove opperde het idee voor dit beeld waarna 
kunstenaar Frans van Straaten (www.fransvanstraaten.nl) het 
beeld maakte. De financiering van het beeld – dat een marinier 
uitbeeldt die een schuine helling oploopt – kwam tot stand 
met hulp van de ‘Stichting Rotterdam en de Mariniers’ en de 
mariniersbusinessclub.

Overigens is het beeld nu ook een echte ‘selfie-spot’ op de Van 
Ghentkazerne voor zowel nieuwe mariniers, vaders, moeders, 
vriendinnen, maar natuurlijk ook voor oud-mariniers.

Onthulling De Rekruut
Zoals elk jaar zijn ook vandaag bij het mariniersmonument op 
het Oostplein in Rotterdam kransen gelegd. Dit keer vanwege 
de 354e verjaardag van het Korps Mariniers. De commandant, 
brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry, bracht in 
herinnering dat achter de inzet van mariniers grote offers 
schuilgaan. De landen waar zij dienden staan genoemd op het 
Korpsvaandel. “Elk opschrift is letterlijk met bloed, zweet en 
tranen verdiend”, zei Mac Mootry.

Hij noemde dat dit al zo was bij de tocht naar Chatham in 1667 
tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. Dat het nog 
steeds het geval is in Afghanistan. Details achter veel van die 
offers zijn volgens Mac Mootry bij de meeste mensen onbekend. 

Om recht te doen aan die vaak onbekende mariniers die voor 
de Nederlandse belangen de hoogste prijs betaalden, is hij 
soms op zoek naar het gezicht erachter. De laatste keer was bij 
het Korpsconcert van 27 november. Toen wilden de mariniers 
stilstaan bij de inzet van de Mariniersbrigade op Java en Madoera 
in de jaren 1946 tot en met 1949.

Dodelijk geraakt
Mac Mootry’s oog viel op een 
eerder door hem gezien beeld van 
oorlogsfotograaf Hugo Wilmar, 
gemaakt tijdens een vuurgevecht. 
Mariniers verlenen achter een laag 
dijkje hulp aan enkele gewonde 
kameraden, terwijl op de achtergrond 
het gevecht in volle gang is. “Mijn 
gevoel zei altijd dat de gewonde 
mariniers er slecht aan toe waren, 
maar de uitkomst was mij nooit 
duidelijk”, zei Mac Mootry. Dat duurde 
tot hij de toelichting zag bij de foto 
van 11 mei 1946. Toen ontdekte 
hij dat marinier der 2e klas Petrus 
Johannes Vos van de Mariniersbrigade 
tijdens een patrouille dodelijk was 
geraakt door een sluipschutter. “Een 
dominee en een ziekenverpleger 
proberen tevergeefs marinier 
Vos van de dood te redden. De 
locatie is Doengoes, een plaatsje 

iets ten zuidwesten van Soerabaja.” Vos was monteur bij een 
weverijbenodigdhedenfabriek toen hij zich als oorlogsvrijwilliger 
aanmeldde bij de Mariniersbrigade. Hij werd slechts 19 jaar.

Niet onkwetsbaar
Op zoek naar meer details stuitte Mac Mootry op de site erelijst 
mariniers.nl met daarop de namen van honderden mariniers 
die het leven lieten. “Hen herdenken wij hier op dit moment. 
Op de erelijst klikte ik af en toe een naam aan en realiseerde mij 
gaandeweg dat iedere willekeurige marinier waarmee ik ooit 
heb gewerkt op deze lijst had kunnen staan. De kans dat wij 
ergens ter wereld worden ingezet is immers altijd aanwezig en wij 
voelen ons weliswaar onoverwinnelijk, maar zijn, zoals blijkt, niet 
onkwetsbaar.” 

Kransen werden gelegd door burgemeester Ahmed Aboutaleb 
van Rotterdam, Mac Mootry, Piet Kruithof van het Contact 
Oud en actief dienende Mariniers (COM) en Bert Aben van de 
vereniging van officieren Willem Joseph baron van Ghent (WJB).

Korpsnieuws

Mariniers herdacht op Oostplein in Rotterdam

De ledenwerving zal in 2020 met nieuw elan worden opgepakt. 
Op meerdere fronten gaan we aan de slag. Briljante ideeën zijn 
welkom bij de PR-commissie.

Ook aan de 70e verjaardag van het COM gaan we aandacht 
besteden. 

En als afsluiting van het jaar: op 12 december de lustrumviering 
vanwege de 355e  verjaardag van het Korps Mariniers in het 

centrum van Rotterdam met een defilé van oud- en actief 
dienende mariniers en de feestmiddag in  Ahoy.

Kortom de agenda van 2020 toont vele activiteiten en 
initiatieven. Laten we met elkaar daar op een goede manier 
invulling aan geven. Ik heb er zin in, doet u mee?

Piet Kruithof 

Nieuw vaandelopschrift
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December 1960. Achter de stenen barakken lag de opslag van 
kolen. Een enorme bult. Ook een partij brandhout waar je u tegen 
zei. Belast met de uitgave was een burger. Het transport naar 
diverse barakken gebeurde door de chauffeur van dienst. De Paai 
kolen had in de loop der tijden kans gezien van de goede stukken 
brandhout voor zichzelf een hutje te bouwen, voorzien van een 
kachel, waar het goed toeven was. Meestal   was het er zo warm 
dat de deur er bij open stond. 

Zo ook deze fatale morgen. Toch genoten de Paai kolen en 
de chauffeur belast met het rondbrengen van de kolenkitten 
aangenaam van de warmte en het gesprek tussen hen beiden. 
Want warm was het. 

De Paai kolen beschikte over enorme onbeperkte voorraden voor 
zich zelf, waar men in de mess jaloers op zou zijn geweest. Wat 
de werkzaamheden van het kolen rijden nog meer verzachte was 
de aanwezigheid van een koffiekan. Als enigste in de hele kazerne 
hoefde de Paai kolen niet naar de kantine voor het koffie drinken. 
Als ook nog enige snor drukkende Mariniers kans zagen te komen 
was het feest compleet. Het Toepen kon beginnen. 

Zo ook deze dinsdagmorgen. Waarschijnlijk door oververhitting 
begon de  achterwand van de door Paai kolen gebouwde residentie 
te schroeien wat een brandlucht veroorzaakte. Dat het gebouwde 
onderkomen tegen een enorme hoeveelheid brandhout aan was 
gebouwd begon tot de op dat moment aanwezige snordrukkende 
kaartspelers door te dringen. 

Snel verdwenen de aanwezigen. Ook de chauffeur van dienst wist 
niet hoe snel hij het bezorgen van de kolenkitten zover mogelijk 
van de brandhaard moest hervatten.

De brand was enorm. De hele voorraad brandhout ging in de hens. 
Urenlang waren de rookwolken tot ver in de omtrek te zien. Zelfs 
de brandweer uit Doorn moest er aan te pas komen om de grote 
hoeveelheid brandhout te blussen.

Het spreekt vanzelf dat deze brand veel ophef veroorzaakte. Al 
was het alleen al doordat de kachels zonder brandhout slecht 
aan te maken waren. Ook gelaste de Commandant een onderzoek 
naar de oorzaak. 

Zo verscheen twee (2) dagen later na het gebeurde de volgende 
mededeling op de publicatieborden in de kazerne. 

De Commandant maakt bekend:  
Op dinsdag j.l. is een ernstige brand ontstaan waardoor de 
bevoorrading van het aanmaakhout in het ongerede is geraakt. 
Getuigen hebben gezien dat een drietal of meerdere personen, kort 
voor de brand, de opslag hebben verlaten. Hen word gelast zich te 
melden bij hun verantwoordelijke officier.      

Signalement: Lengte ongeveer 1.80/184, stevig postuur, gekleed in 
een groen Dungery tenue met zwarte hoge schoenen, donkerblauwe 
baret met roodvlak en goudkleurige anker met kroon.
NOOIT GEVONDEN!! Marinier 2 z/m 72268         

De verjaardag van het Korps Mariniers was er eentje met een 
sobere én een vrolijke kant. Op het Oostplein werd bij het 
Mariniersmonument op indrukwekkende wijze stilgestaan bij de 
gevallen zeesoldaten, terwijl in de Van Ghentkazerne feestelijk het 
beeld De Rekruut werd onthuld. 

Ondanks de kou en de snijdende, kille wind hadden toch 
honderden mensen verzameld, om stil te staan bij de gevallen 
kameraden en het 354e jaar in het bestaan van het Korps Mariniers 
te vieren. Oud-strijders, familieleden, manschappen, officieren 
en natuurlijk burgemeester Aboutaleb, één van de kransleggers 
tijdens deze jaarlijkse, immer imposante bijeenkomst op het 
Oostplein.

Voorafgaand had brigadegeneraal Jeff Mac Mootry - commandant 
van het Korps Mariniers - met een fraaie speech het spits 
afgebeten. Daarin verwees hij naar zijn moedige collega’s die, 
vaak ver van huis, zijn gesneuveld. ,,Hen herdenken we vandaag’’, 
sprak hij. ,,Want we voelen ons dan wel onoverwinnelijk, maar zijn 
- zo blijkt - niet onkwetsbaar. Laten we de gevallenen tijdens de 1 
minuut stilte in gedachten nemen. Dat is het minste wat we voor 
hen kunnen doen.’’

Na de plechtigheid verplaatsten de aanwezigen zich naar de Van 
Ghentkazere, de beroemde thuisbasis der zeesoldaten aan het 
Toepad. Daar volgde de onthulling van het kersverse beeld De 
Rekruut, een creatie van kunstenaar Frans van Straaten. Met als 
thema de laatste meters van een marinier-in-spe, die bepakt en 
bezakt na een loodzware eindoefening zijn felbegeerde baret 
haast al kan ruiken. Een prachtig verjaardagspresentje van de 
Stichting Rotterdam en de Mariniers plus de Mariniers Business 
Club.

Aboutaleb prees in zijn toespraak de nauwe band tussen 
de mariniers en de stad Rotterdam. ,,Daar ben ik trots op’’, 
zei hij. ,,Die band is stevig, daar komt niemand tussen.’’ Ook 
kazernecommandant Michiel Posthumus was in zijn nopjes met 
deze nieuwe, kunstzinnige aanwinst op het kazerneterrein, waar 
reeds schitterende wandschilderingen pronken. ,,Met de Marinier 
op het Oostplein, een modern beeld bij de kazerne in Doorn én 

deze nieuwe Rekruut hebben we nu een fantastisch drieluik.’’ 
Laatstgenoemd kunstwerk symboliseert de toekomst van het 
korps, luidde zijn conclusie. ,,In dit beeld zit alles. Kijk ‘m eens 
zwoegen. Dat kenmerkt ons óók.’’

Geschreven door Marcel Potters, verslaggever van het AD. Dit artikel 
verscheen daags na de korpsverjaardag in deze Rotterdamse krant.

Herinnering aan koude tijden in de VBHKazerne Doorn

Nieuw beeld De Rekruut geeft zwoegen van aankomende mariniers goed weer

Korpsverjaardag op indrukwekkende wijze gevierd
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De Marinierskapel der Koninklijke Marine heeft met de Tamboers 
& Pijpers opgetreden in het Rotterdamse Concertgebouw De 
Doelen. Met Glennis Grace op het podium kreeg de avond extra 
cachet.

De energie spatte er bij aanvang van het concert meteen vanaf.  
Dat gebeurde tijdens het overrompelende ‘Liberty Fanfare’ van de 
Amerikaanse filmmuziekcomponist John Williams.

(Inter)nationale genodigden werden muzikaal toegespeeld met 
de ‘Befriended Regiments March’. Denk daarbij aan overbekende 
thema’s van onder meer de U.S. Marines Corps, de Britse Royal 
Marines en Her Majesty’s Royal Navy. Relaties gingen bij hun 
betreffende hymne staan.

Latijns-Amerikaanse muziek vormde de rode draad. Zo speelde de 
Marinierskapel de ‘Cuban Overture’ van jazzy componist George 
Gershwin. In deze uitgebreide Rumba voerden de karakteristieke 

geluiden van onder meer bongo, claves en maracas de luisteraar 
in gedachten naar het Caribisch gebied. Daarnaast toonden mooie 
individuele solo’s vanuit de verschillende instrumentengroepen 
de kwaliteit van dit veelzijdige orkest.

Sergeant muzikant Jeroen Schippers voerde het nieuwe 
trompetconcert ‘Latin American Chronicles’ uit van de ook 
aanwezige Argentijns-Amerikaanse componist Daniel Freiberg. 
Het 3-delige sfeervolle werk is speciaal voor de Marinierskapel 
kleurrijk geïnstrumenteerd. Solo-trompettist Schippers liet 
met zangerige toon horen alle registers op zijn instrumenten te 
beheersen, van intiem naar spetterend virtuoos.

Het gastoptreden van ‘powervrouw’ Glennis Grace zorgde voor 
nog meer muzikaal vuurwerk. Bekend zijn haar optredens in Beste 
zangers van Nederland, The Passion en America’s got Talent. Met 
haar kenmerkende uithalen, vibrato en aanzwellend volume 
‘knalde’ ze overbekende hits de zaal in. 

Liberty Fanfare overrompelende start van geslaagd korpsconcert

Glennis Grace bezorgt Marinierskapel hoogtepunt

Dat ging vakkundig begeleid door een in spetterende coverband 
getransformeerde Marinierskapel.

Toch had het hoogtepunt alles te maken met de oprichting 
van de Mariniersbrigade in het Amerikaanse Camp Lejeune, 
75 jaar geleden. Nederlandse mariniers werden er opgeleid en 
uiteindelijk eind jaren 40 ingezet om de Nederlandse belangen 
in Indië te behartigen. 5 mariniers van die eerste generatie, 
inmiddels 98 en 99 jaar oud, werden 
in het zonnetje gezet en 
kregen een staande ovatie. 
Met archiefmateriaal 
en indrukwekkende 
filmbeelden van het 
NIMH en muziek van 
Stephen Melillo werd een 
hommage gebracht aan deze 
Mariniersbrigade.

De finale werd ingeluid met 
de Mars 1488, refererend 
aan het oprichtingsjaar van 
de Nederlandse Marine, 
gevolgd door een item over 
het Korps Mariniers anno 
2019. Grote schermen toonden 
beeldmateriaal van amfibische 
oefeningen in Noorwegen en 
bergtrainingen in Schotland. 
Indringende muziek uit de 

bekroonde serie Game of Thrones ondersteunden de beelden.

Al met al was ook dit optreden weer een geslaagd Korpsconcert 
van het Korps Mariniers, zoals elk jaar wordt gegeven.

Bron: Defensie
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Reünies

Gehouden

Eind oktober is het 60-jarig bestaan van de kikkers gevierd in 
Café de Keizer in Doorn. Wederom was er een grote opkomst bij 
deze reünie die iedere 2-3 jaar georganiseerd wordt door een 
4-tal oud kikkers. 

Maar liefst 152 oud- en actieve kikvorsmannen waren naar Doorn 
afgereisd waaronder GENMAJMARNS Frank van Sprang die zelf 
in de jaren ’90 commandant was van de Amfibische Sectie, een 
van de voorlopers van de huidige MARSOF. Opvallend was dat er 
een groot aantal oud-commandanten van deze unieke eenheid 
binnen het Korps Mariniers aanwezig waren, alsmede oud 
kikkers uit de US, Australië en alle uithoeken van Europa.  

De kikkerpaal, met daarop de koperen naamplaten met 425 
namen van de mariniers die vanaf 1959 de kikvorsmanopleiding 
met succes hebben gevolgd, was natuurlijk ook weer aanwezig.  

Tijdens het welkomstwoord door Frank van Sprang werd een 
beeld geschetst van de eerste mariniers die in 1961 o.l.v. van de 
eerste (Franse) kikvorsman van het Korps, OKVM en oud CKM 
Ties Rudolphie, de kikkeropleiding aan boord van de Soemba in 
Den Oever volgden. 

Met beperkte middelen en duikmateriaal werd deze 

opleiding toentertijd gegeven door duikmeesters van de 
Kon. Marine. Er is gelukkig en in positieve zin heel veel 
veranderd sinds die beginjaren, maar de instelling, mentaliteit, 
doorzettingsvermogen en de fysieke kracht die noodzakelijk 
zijn om kikvorsman te kunnen worden, zijn door de jaren heen 
hetzelfde gebleven. Veel mariniers voelden zich geroepen, doch 
weinig cursisten behaalden succesvol de eindstreep om de rode 
flippers op de rechter boven mouw te dragen.

Hierna volgde een uiteenzetting van de huidige professionele 
ontwikkelingen op het gebied van (duik)materiaal, onder-
waterscooters en de inzet van kikvorsmannen in de Rode Zee 
voor de kust van in Somalië in 2011, waarbij piratenschepen 
d.m.v. het plaatsen van springstof ladingen op de scheepsschroef 
onschadelijk werden gemaakt. Een nog nooit eerder uitgevoerde 
en spectaculaire onderwateroperatie. De jarenlange trainingen 
in het donkere water van Den Oever en Den Helder werden 
eindelijk na tientallen jaren in de praktijk ten uitvoer gebracht. 
Maar liefst7 operators kregen door de Minister van Defensie een 
dapperheidsonderscheiding of ereteken uitgereikt; 4 x het Kruis 
van Verdienste en 3 x het Ereteken voor Verdienste in zilver. 

Daarmee is MARSOF - gezien het gering aantal operators 
- de meest gedecoreerde eenheid binnen de Nederlandse 

Krijgsmacht. Chapeau!

De huidige MARSOF kende 
door de jaren heen een 
aantal voorgangers. Zo 
was de Vaste Kikker Ploeg 
actief in de jaren ‘60 en ‘70, 
gevolgd door de Amfibische 
Sectie, het Amfibisch 
Verkenningspeleton en het 
Maritime Special Operations 
in de jaren ‘80 tot 2013, in 
2013 werd Maritime Special 
Operations Force (MARSOF) 
opgericht.

Na het welkomstwoord 
werd er een kort moment 
van stilte gehouden na het 
lezen van de namen van 
de mannen die ons sinds 
de laatste reünie in 2016 
ontvallen zijn. Want ook 
zij hebben hun bijdrage 
geleverd tot de eenheid 
zoals die nu is. 

Na Ben Schierboom en 

60 jarig bestaan kikkers - Korps Mariniers- Café de Keyzer 26 okt. 2019

Voor de 24e keer dit jaar organiseerde Jos van de Konijnenburg 
,met de hulp van Piet Postma e.a , op 2 november 2019 de zeer 
geslaagde FakFak reünie in de Geseldonk te Helmond ‘t Hout.
In zijn openingswoord memoreerde Piet Postma al dat dit 
wellicht de één na laatste reünie zou zijn die beiden al zolang 
organiseerden.

Volgend jaar hopen we de 25ste en afsluitende reünie te 
organiseren, en wellicht zijn er misschien Sobats onder ons die 
het stokje willen overnemen memoreerde hij.

Uit ter aard werd er 1 minuut stilte betracht voor Sobats die ons 
in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Er stonden een paar verrassingen op het programma die het 
geheel van de reünie weer compleet maakten.

Ten eerste was daar  Zuster Thérèse-Marie die in de jaren nadat 
Nederland, Nieuw Guinea  heeft moeten overdragen in FakFak 
en Merapi bijzonder goed- en verdienstelijk werk heeft verricht. 

Met een geweldig élan vertelde zij over de problemen en haar 
doorzettingsvermogen om de Papoea bevolking aldaar te 
helpen met een Medische hulppost.. Veel medewerking van de 
lokale bevolking deed haar dit goede werk te doen voortzetten.
Daarna volgde een korte pauze en kregen de aanwezige 
Veteranen en evt. partners een swingend optreden aangeboden 
door de United Sisters.

Met bekende liedjes van o.a Vera Lynn met We Meet Again , en 
andere songs uit de jaren 50 en 60, gingen vele gedachten weer 
terug naar onze tijd in Nieuw Guinea.

Het geheel werd weer afgesloten met een uitstekende Nasi- en 
of Bami maaltijd naar keuze, waarna iedereen weer voldaan 
huiswaarts ging.

Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer.

De foto’s staan zoals gebruikelijk op de website:  
www.mariniersnieuwguinea61-62.nl en op de Facebook pagina.

FakFak reünie
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van Sprang in 2016 was het ditmaal de beurt KAPTMARNS BD 
Coen Pauli (KVM opl. 1961/1) die de bronzen kikker uitgereikt 
kreeg. Dit bronzen beeldje wordt op iedere reünie uitgereikt aan 
mannen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het 
kikkerbedrijf. Coen, ere wie ere toekomt en zeer verdiend!

Daarna werd het sein ‘tap los’ gegeven en werden onder het 
genot van vele biertjes oude en huidige ‘kikker’ verhalen 
gedeeld. Ook nu weer, werd er een bijzonder reüniegeschenk uit 
de hoge hoed getoverd. 

Mede dankzij een paar bijzondere donaties heeft de organisatie 
een bijzondere kikker-coin laten maken die gratis uitgereikt werd 
aan de deelnemers. Een ingehuurde graveur zorgde ervoor, dat 
het brevetnummer en het jaar van de kikkeropleiding in zijn coin 
werd gegraveerd. Mannen nogmaals dank voor jullie gulle gift!

Tijdens de reünie werd een korte presentatie gegeven door 
oud OKVM en Korps CDT-Spiekerman van Wezelenburg over 
de nieuwe identiteitsgroep Marinier Speciale Operaties (MSO) 
binnen het Contact Oud Mariniers en een presentatie van 
de selectie en voorbereidingen van selecte groep mariniers 
die volgend jaar – de dag voorafgaand aan de marathon 
van Rotterdam - een aanval doet op het werelduurrecord 
speedmarsen op de marathon afstand 42.195 meter, dat nu nog 
in het bezit is van de Royal Marines.     
 
Deze fantastische reünie die werd afgesloten met een heerlijke 
en inmiddels traditionele ‘blauwe hap’. Namens de organisatie 
willen wij alle deelnemers hartelijk danken voor hun komst en 
donaties! Tot over 2-3 jaar en lucht houe!

Hermans, Rob, Mien en Fred
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Woensdag 9 oktober jongstleden was het een drukte van jewelste 
bij de poort van de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Een 
60-tal MP mariniers waren een dagje op bezoek bij hun collega’s 
van de KMAR voor het houden van hun jaarlijkse reünie. 

Door de strengere veiligheidseisen was het even filevorming bij 
de poort maar organisator Jan Hartog leiden het in goede banen 
en deze was snel opgelost.

Na een welkomstwoord door Jan Hartog waarin hij alle MPers 
bedankte voor hun aanwezigheid en de Commandant van de 
Koning Willem III kazerne voor het beschikbaar stellen van de 
kazerne voor het houden van deze reünie. Tevens een woord 
van welkom aan Kapitein der KMAR  Michel Tattersall die de 
organisatie in handen had en een zeer interessant programma 
had geregeld.

Ook een woord van welkom aan de voorzitter COM Nederland 
Maj. der Mariniers b/d Piet Kruithof en oud MP er en Luitenant 
1 der KMAR b/d Gerard van der Laan die een gedeelte van de 
ochtend voor zijn rekening nam doormiddel van een lezing over 
zijn missie in Namibië. Een goed onderbouwd verhaal toegelicht 
met dia’s.

Rond de klok van 12.00 uur was het tijd voor een aperitiefje in 

de vorm van een klein glaasje Schrobbelér gesponsord door de 
likeurfabriek Schrobbelér uit Tilburg. Ook het V-fonds had weer 
sponsor materiaal beschikbaar gesteld ter uitdeling en wederom 
een aanmeldformulier om lid te worden van “Vrienden van het 
V-fonds”.

Om 12.30 uur werd het signaal aanvallen gegeven voor de 
uitgebreide blauwe hap die voortreffelijk in elkaar gedraaid was 
door Paresto. Na de lunch werd er een groepsfoto gemaakt op 
het square en aansluitend een rondgang over het kazerneterrein 
o.l.v. Kapt. Tattersall met assistentie van twee adjudanten die 
de overblijfselen van de tweede wereldoorlog lieten zien waarin 
de Koning Willem III kazerne een belangrijke rol heeft gespeeld 
bij de opvang van gewonden geallieerde soldaten tijdens het 
Market Garden offensief waar de kazerne als Airborne Military 
Hospital werd omgedoopt. Ook het bijzondere verhaal van de 
Engelse Dr. Kol. Graham Warwick  die op een heel bijzonder wijze 
wist te ontsnappen uit de kazerne na veertien dagen boven in 
een kast gezeten te hebben. Na de rondgang was er nog een half 
uurtje de gelegenheid voor een praatje aan de bar met oude 
bekende of nieuwkomers.

Iedereen ging weer zeer voldaan huiswaarts met de afspraak 
tot de tweede woensdag in oktober 2020 en dank aan de 
organisatoren.

MP Veteranen op bezoek bij hun collega’s

Deze mariniers hebben zo langzamerhand de 
80 bereikt. De reünie van Ned. Nieuw Guinea-
gangers vindt elk jaar plaats bij een van de maten.

Dit jaar was het bij Fam. Blauboer in Schagen. 
Prima georganiseerd. Helaas zijn twee maten er 
door overlijden niet meer bij.

De mariniers J. Olij en H. Weij.
Met dank aan Mevr. W. Olij.

Reünie 1959-2019, 60 jaar 
kameraadschap en trouw

  
Afdeling Noord-Brabant

Van de afdelingen

Evenementen
4 januari  Nieuwjaarsreceptie in de Treffer te  
  Eindhoven
4 januari   Nieuwjaarsreceptie - Nico Schuurmans- 
  huis Fort Orthen te Den Bosch
11 januari  Nieuwjaarsreceptie/reunie  te Gilze-Rijen
Za. ? januari  Jaarvergadering COM Brabant 
16 maart  Ledenvergadering in de Treffer
10 april   Voorjaarsactiviteit 
18 april   Jeu les boules te Oss
5 mei   ROD 75e jaar bevrijding te Eindhoven
23 mei   Saté-middag NSH - Fort Orthen
23 mei   Jaarlijkse Barbecue in de Treffer
Za./zo. ? mei/juni  Wandeltocht te Eindhoven
Za. ? juni  Sportdag en reunie nieuwe stijl te Doorn
27 juni   Nederlandse Veteranen dag te Den Haag
11 juli   Midzomer BBQ NSH -Fort Orthen
Za. ? juli   Veteranendag KM te Den Helder
15 augustus  Herdenking Indië Monument te Geldrop

Nieuw Brabants bestuur
In de ALV van de afdeling Noord-Brabant is op 18 november 
in Gilze een nieuw bestuur gekozen:
 * Klaas Haan, voorzitter.
 * John Bindels, vicevoorzitter
 * Perry Foxen, tijdelijk secretaris
 * Marcel van de Schoot, penningmeester.
Het bestuur is nog op zoek naar een definitieve secretaris 
en een bestuurslid algemene zaken. In de vergadering 
deed landelijk bestuurslid Pim Karelse een oproep om deze 
vacatures zo snel mogelijk ingevuld te krijgen. Het bestuur 
kan niet kwalitatief werken zonder assistentie vanuit de 
leden, voor wie alle activiteiten zijn bedoeld. De voorzitter zal 
de vacante functies en bijbehorende takenpakketten in de 
eerstvolgende ALV nader toelichten. Op de Brabantse COM-
website zal een activiteitenagenda worden gepubliceerd. 
Daarin worden, steeds aangepast voor de actualiteit, alle 
regionale en landelijke evenementen opgenomen die voor 
de afdeling van belang zijn. De Brabantse COM-website is 
intussen vernieuwd en vindbaar door op de website van COM 
Nederland te klikken op afdeling Brabant. 

Dringende oproep aan de leden van COM Noord-Brabant
In de recente extra ingelaste algemene ledenvergadering 
van COM-afdeling Noord-Brabant is bij acclamatie een nieuw 
bestuur gekozen. Dat doet een dringend beroep op alle 
Brabantse leden om assistentie. Want er zijn nog twee 
vacatures. Het nieuwe bestuur heeft tot taak de afdeling 
‘levend’ te houden, met activiteiten die het voor u waard 

maken om COM-lid te zijn. Help daarbij want kwalitatief 
besturen kan niet met te weinig mensen. En als de kar niet op 
volle kracht wordt getrokken, gebeurt er ook niet wat u als lid 
verwacht. Kom dus naar voren. Denk niet te snel dat u het 
niet aan kunt of dat anderen voor u de kastanjes maar uit 
het vuur moeten halen. De zittende bestuursleden werken 
u graag als collega in. Neem contact op met het secretariaat 
COM Noord-Brabant: Perry Foxen 06-53597861.

Uitnodiging algemene ledenvergadering 
Voor de algemene ledenvergadering nodigen wij u graag uit 
op maandag 27 januari 2020, in café De Stapperij, De Bunders 
3, 5467 JZ Veghel. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Agenda 
 Opening
 Vaststellen agenda
 Vaststellen notulen laatste vergadering
 Ingekomen en uitgaande stukken
 Financiën – begroting 2020
 Kandidaatstelling en verkiezing nieuwe  
 afdelingsbestuur COM Noord-Brabant
 a. Secretaris, vacature;
 b. Bestuurslid, vacature;
  De huidige ai-secretaris Perry Foxen is niet  
  verkiesbaar, omdat er dan een dubbel-  
  functie zou ontstaan. 
  Geïnteresseerde kandidaten voor een  
  bestuursfunctie kunnen zich voor uiterlijk  
  20 januari a.s. schriftelijk aanmelden bij  
  de ai-secretaris Perry Foxen.
 Kandidaatstelling en verkiezing 2 ledenraadsleden  
 voor COM- afdeling Noord-Brabant. Volgens de  
 nieuwe statuten is de nieuw te kiezen  
 afdelingsvoorzitter uit hoofde van zijn functie  
 tevens ledenraadslid. De afdeling Noord-Brabant  
 zal na verkiezing met in totaal 3 zetels  
 vertegenwoordigd zijn in de ledenraad. 
 Wie voor deze functie opteert, kan zich tot uiterlijk  
 20 januari a.s. schriftelijk aanmelden bij de ai- 
 secretaris Perry Foxen.
 Activiteiten 2020 
 Wat verder ter tafel komt / rondvraag
 Vaststellen volgende vergadering en sluiting
Na de vergadering is er nog een korte informele nazit, onder 
genot van een drankje en een borrelhapje. In het belang van 
een kwalitatief goed functionerende COM-afdeling Noord-
Brabant, de grootste van het land, hopen wij dat u het 
belang van uw aanwezigheid bij deze speciale vergadering 
goed inschat en in groten getale aanwezig zult zijn.
Met mariniersgroet en tot 27 januari 2020!

Namens het bestuur COM Noord-Brabant,
Ai-secretaris Perry Foxen (mobiel: 06-53597861)

secretaris@comnoordbrabant.nl

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8. 
9.
10.
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Activiteitenagenda COM Gelderland
14 maart  Ledenvergadering afd. Gelderland Eetcafé  
  “De Veldhoek” Hengelo
16 mei   Wandeldag afdeling Gelderland Achterhoek
13 juni   Reünie omgeven door sport en spel Doorn
27 juni   Veteranendag Den Haag
16 juli   Saamhorigheidsdag Den Helder
25 september  Taptoe voor Veteranen (13:30 uur) Rotterdam- 
  Ahoy
28 november  Korpsverjaardag afdeling Gelderland  
  Kumpulan
10 december  Kranslegging Rotterdam
10 december  Korpsverjaardag 355 jaar Rotterdam

Onderafdeling Achterhoek  
Activiteiten in 2020  
12 januari Oliebollensoos           
22 februari Ledenvergadering COM Achterhoek                
14 maart  Achterhoek Ledenvergadering  COM  
  Gelderland                  
16 april  Koningschutter COM Gelderland te Barneveld
22 april  Klootschieten                       
16 mei  Wandeldag COM Gelderland                          
6 juni  Jeu de Boules middag         
24 juni  Mannendag                           
19 augustus Klootschieten 
19 september Recreatieve middag

 
Afdeling Gelderland

  
Afdeling Utrecht

Activiteiten
De nieuwjaarsbijeenkomst zal worden gehouden op zondag 
12 januari vanaf 11:00 uur, locatie: restaurant Darthuizen 
in Leersum. Opgave via onze penningmeester Dick Zijlstra, 
e-mail: dickzijlstra@hotmail.com

ALV afdeling Utrecht is op 24 maart, met aansluitend de 
samenkomst in het COM café locatie: de VBHKaz.

De overige data voor het COM café zijn 19 mei, 15 september 
en 17 november. Opgave  via Arend Jansen van Jorksveld, 

e-mail: erna@kabelfoon.nl 

De COM Wandeldag rondom de Utrechtse Heuvelrug vindt 
plaats op 26 april. Opgave via Cees Mudde e-mail c.mudde@
ziggo.nl 

Op 24 mei staat het bezoek aan Fort Everdingen gepland. 
Opgave via: g-krijger@kpnmail.nl of onze penningmeester 
Dick Zijlstra, e-mail: dickzijlstra@hotmail.com 

De COM sportdag is op 13 juni, locatie: de VBHKaz.

  
Afdeling Noord-Holland

Jaarlijkse ledenvergadering
Op donderdag 12 maart 2020 houdt de Afdeling Noord Holland 
haar jaarlijkse ledenvergadering.

Aanvang: 19:30 uur in de Marinekazerne Amsterdam, gebouw 
MEA/030/83A De Amstelzaal 3.

Verkiezing
Bestuurslid: W. Hup voorzitter is aftredend maar wel 
herkiesbaar voor tweede termijn van 5 jaren. 

Bestuurslid: A. van Burk is aftredend maar wel herkiesbaar 

voor tweede termijn van 5 jaren.

Bestuurslid: A. van Gils bestuurslid Texel, is kiesbaar als 
penningmeester eerste termijn van 5 jaren.

Vacature
Het bestuur van COM-NH op zoek naar een nieuw lid voor in de 
ledenraad.

Zijn er COM-NH leden die iets voor COM-NH willen doen, kunnen 
contact opnemen met dhr. F. Eckenhaussen, 020-4031400 of 
06-42355132.

  
Afdeling Zuid-Holland

Rectificatie locatie nieuwjaarsborrel 14 januari 2020
Op dinsdag 14 januari 2020 zullen we een toost uitbrengen 
op het nieuwe jaar. We zullen dat doen in clubhuis De Afrit, 
Hellingweg 135, 2583 DZ Den Haag (Scheveningen), aanvang 
19.00 uur. Uiteraard zijn de partners van harte welkom. 
COM-tenue aanbevolen.

Dit is een leuke locatie met een prachtig uitzicht op de 
schepen die in en uit de haven varen. De auto’s kunnen 
binnen het hek geparkeerd worden.

Algemene ledenvergadering 11 februari  2020
Deze zal op dinsdag 11 februari 2020, aanvang 20.00, worden 
gehouden in clubhuis De Afrit, Hellingweg 135, 2583 DZ Den 

Haag (Scheveningen). Ontvangst vanaf 19.30 uur. 

Het bestuur bestaat thans uit:
Jan Draaijer, voorzitter; 
Joep Caminada, secretaris; 
Herman Koning, penningmeester;
Peter van Slingerland en Piet Wakker.
Piet Wakker is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. 
We zoeken een enthousiaste kandidaat om ons bestuur te 
versterken. 

Voor beide activiteiten s.v.p. aanmelden bij ondergetekende. 
of een van onze bestuursleden. Joep Caminada, 
tel. 06-24796096, e-mail: joep.caminada@hetnet.nl 

 
Afdeling Overijssel 

Activiteitenkalender leden contact oud-mariniers Overijssel
8 januari    Nieuwjaarsreceptie COM  Ov., aanvang 20 uur,  
 gebouw van het mannenkoor te Rijssen.
 Holterstraatweg 133 7462 TV Rijssen,  
 0548-513442
19 februari Oploopavond, aanvang 20 uur, Hermantap    
 te Enschede, IJstraat 7523 HK 4  
 Organisatie leden
13 maart Halfjaarlijkse vergadering Lief en Leed 
  Molle van Buursink Stationsstraat 33 Markelo   
 Aanvang 19.30 uur
18 maart Oploopavond, aanvang 20 uur, Hermantap  
 te Enschede  IJstraat 7523 HK 4    
 Oud-Hollandse spelen     
20 maart Algemene ledenvergadering COM Overijssel: 
 Hermantap te Enschede  IJstraat 7523 HK 4  
 Aanvang 20 uur, telefoon: 053-5455037
2 april  Aanvang Jeu de boules tot en met  eind  
 september elke donderdag bij  HKC (Hengelos  
 Kloot schiet Club) Topweg  29 Hengelo.  
 Aanvang 19 uur. Voor info, Jan Hendrikse:  
 06-13040155
15 april  Oploopavond, aanvang 20 uur, Hermantap te  
 Enschede IJstraat 7523 HK 4
  (avondorganisatie door leden) aanvang 20 uur
4 mei Herdenkingen en kranslegging, (‘s morgens) in  
 Holten, ’s avonds Markelo, Rijssen via ( groep  
 Rijssen),  Deventer via (groep Deventer),  
 Hardenberg (groep Hardenberg). 
 Info via Jan Hendrikse.
20  mei   Oploopavond, aanvang 20 uur, Hermantap te  

 Enschede IJstraat 7523 HK 4, Bingo.
13 juni?   Reünie omgeven met sport en spel (v.h .  
 Sportdag) in Doorn. Geef u weer z.s.m. op, na  
 het succes van afgelopen jaren. Een team  
 junioren en senioren op geven voor 1 april  
 2020. Opgave bij Harry Schepers 074-2781522  
 of bij Michel Trienen 06-83801313,  
 m.trienen@home.nl

Ledenvergadering COM  Overijssel 22 maart 2019
Plaats: Hermantap Enschede IJstraat  4  7523 HK  Enschede  tel: 
053-5455037, aanvang: 20 uur

Agenda:
 Opening en mededelingen
 Vaststellen agenda
 Ingekomen en uitgaande stukken
 Notulen vorige vergadering
 Jaarverslag
 Jaarverslag van de Penningmeester  
   Financieel verslag
    Lief en Leed
   Begroting 2019
  Verslag kascommissie
                           Pauze
 Kiezen reserve lid kascommissie
 Bestuursleden
 H. Schepers aftredend en herkiesbaar 
 Raad van Afgevaardigden
 Onderscheidingen
 Eventueel nagekomen agendapunt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8. 
9.

10.
11.
12.
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  Voorstel volgende ledenvergadering op 20  
 maart 2020.
  Rondvraag en sluiting.
 Vragen voor de rondvraag dienen uiterlijk  
 tijdens de pauze van de vergadering bij de  
 worden ingediend.

Excursie
Wie wil er mee op excursie naar Normandie met de OAD bus? 
Langs deze weg wil ik polsen of er ook belangstelling bestaat 
om een bustocht te organiseren naar de invasie-stranden in 
Normandië. Als het doorgaat gaan we met de OAD-bus de 
stranden bezoeken.

Het is een busreis van 5 dagen op basis van halfpension volledig 
verzorgd door de OAD. Het hotel waar we verblijven is Otelinn 
en  ligt op 300 meter van het beroemde Memorial Monument en 
ca. 3km.van het centrum van Caen. De hoogtepunten van de reis 
zijn: Arromanches met landingsmuseum / kustbatterij,  Longues  
sur  Mer / Omaha Beach met Amerikaanse begraafplaats / Pointe 
du Hoc / Utah Beach en nog enkele andere stranden. De prijs is 
-op basis van 2019,  499,00 euro,  verder is inbegrepen Comfort 
Class bus / 2-pers. kamer met douche en toilet / halfpension 
(ontbijt en diner ) afscheidsdiner excursies en entreegelden. 

Kom mensen laat U horen en we maken er een mooie reis van 
verdere informatie bij Rudi Leusink.

  
Afdeling Flevoland

Na de welverdiende zomervakantie heeft COM afdeling 
Flevoland op 12 september de draad weer opgepakt met 
een bestuursvergadering. Zoals de secretaris toentertijd al 
had aangegeven kon “het wel eens een lange vergadering” 
worden, dit kwam uit. 

Het was, en is, voor ons, als nieuwste telg aan de boom van 
het COM, belangrijk om een goede en duidelijke evaluatie te 
maken om er zeker van te zijn dat we op het goede pad bezig 
waren voor wat betreft de toekomst van de afdeling. 

Er waren ook nogal wat onduidelijkheden bij onze leden, 
dit komt hoofdzakelijk omdat er ook een actieve groep in 
Almere aanwezig is onder de naam “mariniers Flevoland” 
en dit schept nog wel eens onduidelijkheden en de beide 
groepen werden door elkaar gehaald. 

Vooralsnog is er binnen onze afdeling nu duidelijkheid en zijn 
we het er over eens geworden dat we dit toch zoveel mogelijk 
moeten scheiden, dit om belangenverstrengelingen tegen 
te gaan. Ook de aanpassingen bij de Ledenraad van het 
landelijke COM zijn de revue gepasseerd zodat het voor ons 
en een ieder van de afdeling duidelijk is wat dit voor ons 
precies in houdt en wat ze voor de afdeling kunnen doen.  

Op 17 oktober wederom een bestuursvergadering, dit 
hoofdzakelijk ook om de ledenvergadering voor te bereiden 
welke  op 2 november op stapel stond. Deze ledenvergadering 
is gehouden in “de Zeearend”, een schitterende locatie van 
Staatsbosbeheer. Dit mede mogelijk gemaakt doordat er 
iemand van, maar ook namens het Veteranenplatform, ons 
heeft ontvangen en logistiek verzorgd. 

Er waren ongeveer 25 leden aanwezig op de vergadering. 
We hebben het afgelopen jaar de revue laten passeren en 
het komende jaar alvast doorgesproken qua evenementen 

zodat de leden weten wat de mogelijkheden zijn. Uiteindelijk 
zijn de leden de vereniging en doen we, als bestuur, alles wat 
mogelijk is om aan hun wensen te voldoen. Ook is uiteraard 
het financiële plaatje belicht, altijd weer belangrijk om een 
en ander te verwezenlijken natuurlijk. Na een verzorgde 
lunch en een drankje is een ieder weer zijns weegs gegaan.
 
Op 12 november hebben we als bestuur de vergadering 
nogmaals doorgenomen. Ook heeft onze voorzitter toen ter 
overweging meegegeven dat het z.i. belangrijk is en wordt 
dat met name ook de Ledenraad “de boer op gaat” om leden 
bij bijeenkomsten in het afdelingsgebied te bezoeken. Dit 
bespreken we op onze volgende vergadering op 17 december 
nogmaals door. 

Ook is als datum voor de volgende ledenvergadering alvast 
ingevuld 25 april 2020, deze datum kunt u als lid van de 
afdeling dan ook alvast noteren. 

Jammer op deze vergadering was dat een bestuurslid heeft 
aangegeven niet langer bij vergaderingen aanwezig te zullen 
zijn. Hij kon zich niet genoeg vinden in bepaalde zienswijzen. 
Dit soort beslissingen zijn uiteraard spijtig maar ook dit 
hoort bij een jonge afdeling in zijn ontwikkelingsfase. 

Ook veel vergaderen hoort hier bij want het is voor ons, als 
bestuur, echt de bedoeling om het voor leden aangenaam te 
maken zodat ze zich er “thuis” gaan voelen.  

Verder zijn we uiteraard aanwezig geweest bij de kranslegging 
op het Oostplein op 10 december. Hier zijn de voorzitter en 
de secretaris bij aanwezig geweest. 

Rest ons om alle leden van COM Nederland heel fijne 
Kerstdagen en “all the best” uiteraard in ons jubileumjaar 
2020.  

Presentatie van AOO W. de Koning plus sfeer.

Viering Korpsverjaardag COM Noord
Toekomstige Korpsadjudant W. de Koning gaf acte de préséance 
tijdens de Viering Korpsverjaardag Afdeling COM Noord 
(Groningen-Drenthe-Friesland) met een boeiende presentatie 
over ons Korps Mariniers.

!!! Eénmalige unieke mogelijkheid !!! Biedt nú mee op de 
absoluut unieke Mariniers Bijzettafel
Het eerste bod van € 450,00 was van Peter de Valk. Nieuw bod 
van € 600,00 van Richard Janssen – 16 november 2019. Van 
deze zeer aparte Mariniers Bijzettafel heeft oud-marinier Martin 
Niezen van COM Noord twee stuks vervaardigd. De tweede tafel 
mag en gaat worden geveild. De opbrengst van de veiling is voor 
2/3 deel bestemd voor de Stichting Sociaal Fonds COM, en 1/3 
deel voor Lief & Leed afd. COM Noord.

De Mariniers Bijzettafel is een prachtig ontwerp van Martin 
Niezen en uitgevoerd in vol notenhout. De tafel is ruim 65 cm in 
doorsnee. In het blad van de tafel is heel kunstig het Korpslogo 
gefreesd.

Maar . . . we hopen op veel en veel meer. Het is de absoluut 
enige kans om een unieke originele Mariniers Bijzettafel te 
bemachtigen. De tafel is een must voor elke oud- en actief 

dienende Marinier en voor een ieder die zich, 
op welke wijze dan ook, verbonden voelt met 
ons Korps.

Breng uw bod uit per e-mail: 
penningmeester@comnoord.nl

Wij vermelden op al onze social media-
mogelijkheden de stand van de dag. U kunt 
uw biedingen doen tot Koningsdag 27 april 
2020, klokslag 24.00 uur. 

De gelukkige winnende bieder op de unieke 
Mariniers Bijzettafel nodigen wij uit om op 
de jaarlijkse Reünie omgeven door Sport 
en Spel (COM Sportdag) in juni 2020 in de 
VBHKAZ te Doorn, om de Mariniers bijzettafel 
in ontvangst te nemen.

COM dasspeld 50 jaar lid
Tijdens de Viering Korpsverjaardag van de 
Afdeling COM Noord (Groningen-Drenthe-
Friesland) ontving Harry Louissen (oud-
secretaris COM NL) uit handen van de 
voorzitter COM Piet Kruithof zijn COM 
dasspeld voor 50 jaar COM Lid. 

De andere 8 leden van de afdeling COM 
Noord, die ook 50 jaar lid zijn maar niet aanwezig waren, krijgen 
hun COM dasspeld toegestuurd. Gefeliciteerd allen! 

Foto van links naar rechts: André Meijer (voorzitter COM Noord), 
Piet Kruithof en Harry Louissen.

  
Afdeling Groningen-Drenthe 

en Friesland (COM Noord)

13.

14.
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Erelid Kees Helwig.

Erelid Contact oud- en Actief dienende Mariniers
Tijdens de reünie van  COM Limburg op 23 november jl. is de 
vorige voorzitter van COM Limburg dhr. K. Helwig benoemd 
tot Erelid van het COM. De Oorkonde en versierselen werden 
overhandig door de voorzitter van het COM dhr. P. Kruithof.

Kees heeft zijn benoeming tot Erelid van het COM verdiend 
door zijn jarenlange inzet voor 
COM Limburg en de Stichting 
“Mariniersmonument Limburg”. 
Kees, van harte gefeliciteerd!

Jaarlijkse Reünie COM Limburg
Op 23 november 2019 werd voor 
de 53ste keer de jaarlijkse reünie 
gehouden van COM Limburg. 
Het gezellig bij elkaar zijn werd 
voorafgegaan door een herdenking 
van de omgekomen Mariniers uit 
de provincie Limburg.

De zaal was vanaf 12.00 uur open 
en stroomde snel vol met oud- en 
actief dienende Mariniers en hun 
partners.

De middag werd geopend met 
een welkomstwoord van de 
burgemeester van Sittard-
Geleen drs. Sjraar Cox. De 
burgemeester had een bijzonder 
woord van welkom voor de 

vertegenwoordigers van de diverse 
organisaties en het Korps. Tevens bedankte 
de burgemeester de leerlingen van de diverse 
scholen uit Sittard voor de medewerking aan 
de dag.

Daarna verplaatsten de aanwezige personen 
zich naar de naast gelegen kerk alwaar een 
herdenkingsdienst werd gehouden. Tijdens 
deze dienst heeft de Kolonel der Mariniers 
Jarst de Jong de aanwezigen toegesproken. 

De leerlingen van de basisschool Leyenbroek 
brachten tijdens deze oecumenische dienst 
enkele liederen ten gehore.

Voor de herdenking bij het Mariniers-
monument werden de Mariniers opgesteld 

en afgemarcheerd door Adj. Marns BD Mark Vereijken. De 
parade cdt. Kapt. Marns BD Marcel Koopmans zette het 
geheel op zijn plaats om de genodigden te ontvangen bij 
het monument. De plechtigheid begon met een roffel van 
de Tamboer der Mariniers. De vlaggen werden half stok 
gehesen   door leerlingen in opleiding van ROC Leeuwenborg 
te Sittard. De eerste krans werd gelegd namens het Korps 
door Kolonel der Mariniers Jarst de Jong. 

 
Afdeling Limburg

Kranslegging Sittard.

Nieuwe COM-leden
Nieuwe Leden

M. J. J, Scheepens  Best
H. Hazendonk  Amersfoort
W. P. Rutte  Arnhem
G. van Maanen  Almelo
G. Lijffijt  Utrecht
L.Bossong  Den Helder
M. R. T. Libert  Almere

W. Seijkens  Harfsen
M. J. Hardeman  Amerongen
M. R. M. Beaumont  Groningen
M J Gijsen  Bergen op Zoom
M. Brouwer  Rotterdam
E. Musters  Rucphen
M. Joosten  Ede
J. Blankespoor  Lunteren
P J van Arendonk  Opheusden

Een minuut stilte werd in acht genomen en de aanwezige 
(oud) militairen brachten de ere groet. Nadat alle 
bloemstukken gelegd waren werd de plechtigheid afgesloten 
en marcheerden de Mariniers naar de feestzaal.

De reünie kon nu  beginnen.  Het was een gezellig door 
elkaar. Veel oud Mariniers troffen elkaar weer en diverse 
herinneringen werden met elkaar besproken.

De muzikale omlijsting van de reünie werd verzorgt door dhr. 
Fermont, het repertoire van Jan sprak vele aanwezigen aan. 
Vele verzoekjes waren er voor liedjes uit de oude doos met 
een bijzondere herinnering voor de aanvrager.

Het Vfonds had diverse giveaways ter beschikking gesteld 
die door vele aanwezigen werden meegenomen. 

Tijdens de reünie werd de vorige voorzitter van COM 
Limburg, dhr. K. Helwig door het COM benoemd tot Erelid. 

De aanwezigen waren vol lof over de Indische maaltijd. 
Nadat door iedereen voldoende was gegeten en de meeste 
verhalen verteld waren liep de zaal tegen 20.30 uur geleidelijk 
leeg. COM Limburg kijkt terug op een geslaagde middag en 
wil de Fanfare St. Jan Leyenbroek en  de stadschutterij St. 
Rosa Sittard  bijzonder danken voor de medewerking om de 
herdenking te laten slagen.

Uitnodiging ledenjaarvergadering
Namens het bestuur van COM Limburg nodig ik u allen uit 
tot het bijwonen van de algemene ledenjaarvergadering op 
zaterdag 14 maart 2020 om 14:30 uur.

De opzet is vanwege de steeds mindere animo iets anders 
dan de andere jaren. Na de vergadering is er geen samenzijn 
met blauwe hap en verloting.

In de loop van het komende jaar zal er een andere activiteit 
worden georganiseerd i.p.v. het samenzijn na de vergadering. 
Om de vergadering goed te laten verlopen is deze dan ook 
alleen voor leden en donateurs toegankelijk.  

De vergadering wordt gehouden in de WOCO zaal achter de 

fanfarezaal St Jan aan de Leyenbroekerweg 109 te Sittard. 
De zaal gaat open om 14:00 uur, let op de bewegwijzering.
 
Agenda vergadering:
 Opening en mededelingen door voorzitter
 Behandeling notulen jaarvergadering 2019
 Mededelingen secretaris
         Ingekomen correspondentie
 Verslag activiteiten 2019 (wordt op schrift verstrekt)
 Financieel verslag/mededelingen penningmeester
 Verslag kascontrolecommissie
 Verkiezing nieuwe bestuursleden en kascontrole- 
 commissie
 Opgave gegadigden voor de rondvraag
 Activiteiten verenigingsjaar 2020
 Rondvraag/wat verder ter tafel komt.
 Sluiting.

Opgeven voor de vergadering kan tot 10 maart via de 
afdelingssecretaris.

Hopende u in grote getalen te mogen ontmoeten.

René Stollman
Secretaris COM Limburg, Telefoon:  06-20723969 E-mail: 

secretaris.com.limburg@gmail.com

Onderafdeling De Mijnstreek e.o.

Traditie Kamer Oud Mariniers de Mijnstreek geopend
Elke tweede en vierde zondag van de maand, met 
uitzondering van feestdagen is onze unieke Traditie Kamer 
Oud Mariniers de Mijnstreek geopend.

De Traditie Kamer is gevestigd in het MFC Op de Boor, 
Wilhelminastraat 19, 6351 GN Bocholtz Limburg. Wilt u ons 
met een groep of op een ander tijdstip bezoeken neem dan 
contact op met de beheerder:

René Stollman, Tel. 06-20723969
e-mail: r.stollman@home.nl

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
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Spel en uitdaging in het BronbeekFestival
Op zondag 19 april 2020 is het BronbeekFestival op het landgoed 
Bronbeek. Vooral kinderen worden uitgedaagd in stoere, speelse 
en creatieve activiteiten in de open lucht en in tenten.
Zo kunnen ze in allerlei korte creatieve workshops eigenhandig 
aan de slag, bijvoorbeeld om een herinneringsbloem te maken 

van klei en kleurig glazuur, of houten vredesduiven 
die gemaakt zijn door Bronbeekbewoners te 
versieren. Je kunt oud-Indische spelletjes spelen of 
geschminkt en verkleed in sarong of uniform op de 
foto. Maar er zijn ook stoerdere dingen te doen, zoals 
een klimtoren beklimmen, schieten op doelwitten 
en je handigheid testen in een hindernisbaan. Ook 
kunnen ze ervaren hoe het is om in de Joint Strike 
Fighter (F35) te vliegen, het nieuwe gevechtsvliegtuig 
van de Luchtmacht, of op een motor van de 
Marechaussee te zitten of te rijden op een antiek 
militair voertuig. Voor een feestelijk sfeertje zorgen 
de swingband Samba Palooza, het Bronbeekkoor 
en het Reünieorkest Regiment van Heutsz. Wie nog 
nooit de Potjo Potjo heeft gedanst kan dat nu leren. 
Nederlandse snacks, maar ook echte Indische hapjes 
en drankjes ontbreken niet. Alle activiteiten zijn van 
10.00 tot 17.00 uur.
 
Het BronbeekFestival komt tot stand in een 
samenwerking van het Koninklijk Tehuis voor Oud-

Militairen en Museum Bronbeek met de Koninklijke Landmacht, 
Luchtmacht en Marechaussee, Paresto, Facilitair Bedrijf Defensie, 
Keep Them Rolling, vrijwilligers en Arnhemse kunstenaars.
Informatie: Niek Ravensbergen (Museum Bronbeek) 
026-376 35 55 of nb.ravensbergen@mindef.nl 

Diversen

Determinatiemiddag foto’s uit Nederlands-
Indië
Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdagmiddag 
7 maart 2020 de foto determinatiemiddag ‘Mijn opa was een…’. 
Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een expertteam terecht 
met vragen over zijn eigen (familie)foto’s, die betrekking 
hebben op het voormalige Nederlands-Indië en het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger (KNIL).
 
Veel Nederlanders hebben familieleden die destijds in 
Nederlands-Indië woonden, werkten of er als militair dienden, 
en in de decennia na de Tweede Wereldoorlog per schip 
naar Nederland terugkeerden. In een nalatenschap of bij 
het opruimen van de zolder of kast vind je dan soms foto’s 
en documenten waarop je familieleden in Indië of op een 
passagiersschip staan afgebeeld. Het belang en de betekenis 
ervan is vaak niet meteen duidelijk. Maar met hulp van 
specialisten kan dergelijk materiaal veel vertellen over 
het leven van je familielid. Museum Bronbeek organiseert deze 
middag om mensen gelegenheid te geven een antwoord te 
vinden op hun vragen.
 
De experts analyseren de foto’s aan de hand van kleding, 
uniformen, wapens, voertuigen en gebouwen, maar ook door 
determinatie van stad- en landschappen. Behalve foto’s kan men 
ook documenten, onderscheidingen en delen van uniformen 
voorleggen. Men kan ook nagaan of een familielid op een

 

passagierslijst 
voorkomt. Indien gewenst kan men 
advies en informatie krijgen over nader (genealogisch) 
onderzoek.
 
De fotomiddag wordt gehouden in museum Bronbeek. Voor 
deelname geldt het toegangstarief van het museum. Reserveren 
is noodzakelijk, uitsluitend via nb.ravensbergen@mindef.nl

Wij Mariniers staan ons mannetje: 
zo wijd de wereld strekt
Een verrassende en spectaculaire marinierskalender zag 
het licht. 3550 kalenders waar elke maand één van onze 
mariniers onder het motto  “Ons lichaam is ons wapen”, 
‘vertelt’ over het leven en werken in de kazerne, over 
gespecialiseerde operaties, zoals oorlogsvoering, 
humanitaire hulpverlening,  geheime verkenningen 
en terreurbestrijding en waarbij het mariniersjargon 
vanzelfsprekend niet weg te denken is.

De 3550 kalenders vlogen de winkels uit meld de 
projectmanager Wendy Dirksen en was bizar snel (binnen 
24 uur) uitverkocht. Op onze Korpsverjaardag, 10 december, 
hebben we getrakteerd op een extra oplage van 1665 
exemplaren. Om 08.00 uur ging de verkoop online en dezelfde 
dag om 14.00 uur was ook de tweede oplage weer volledig 
uitverkocht.

De opbrengst van de kalender gaat naar een tweetal goede 
doelen: het Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds, een stichting 
die zich inzet voor oud en actief dienende mariniers in periodes 
van ziekte en eenzaamheid en naar de stichting Dutch Marines 
Rowing Challenge voor buddy’s in nood.

Wim Lenting

We kenden ze allemaal wel... De Turbo 
Petholatus

Onze mariniers, 
uitgezonden naar ons 
voormalig Nederlands 
Nieuw Guinea, zochten 
ze, als zij maar even tijd 
hadden. 

Marinier Jat Ettekoven 
(1956/58) uit Den Haag 
schreef er een interessant 
verhaaltje over, dat ik jullie 
niet wil onthouden.

“De Turbo Petholatus is bij ons meer bekend onder de naam 
“Mata Bias”. We zochten er naar op de stranden in Biak, in 
Hollandia en langs de vele stranden van ons mooie NNG en 
we namen ze vaak mee naar Nederland. De slak is een echte 
algeneter en konden deze vinden in ondiep water op de 
koraalriffen. Het schelpenhuis werd afgesloten met een mooi 

bolvormig 
klepje, de Mata 
Bia. We konden 
ze prachtig 
laten verwerken 
in sieraden; 
in hangers in 
oorbellen en in 
kettingen”.  

Jat Ettekoven 
vervolgt zijn 

verhaal met: “Misschien iets om eens in uw blad  ‘Houwe Zo’ 
te vermelden. Het zal naar mijn verwachting leuke reacties 
veroorzaken onder de mariniers uit Nieuw Guinea die door 
verhuizing en dergelijke deze Mata Bia’s zijn kwijt geraakt.’’

‘‘De herinnering aan die tijd kan weer naar bovenkomen. Ik heb 
er verschillende dingen 
van gemaakt, onder 
andere een schildje met 
ons Korpsembleem. 
Een paar foto’s heb ik 
bijgevoegd”. 

Wim Lenting
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Het was een lange weg vertelt Ronand Luijters, maar na vele 
jaren heeft mijn opa, Sergeant der Mariniers Jan Willem Geurts, 
zijn erkenning gekregen.

J.W. Geurts, geboren in Nijmegen op 3 juni 1903 is in 1923 als 
Marinier toegetreden tot het Korps. Hij kwam op 26 september 
1944 als oud Sergeant der Mariniers door een granaatinslag 
bij Nijmegen om het leven, waar hij als controleur bij de 
Centrale Controledienst werkte en verzetswerk verrichte voor 
onderduikers. “I.v.m. de negentigste verjaardag van mijn moeder 
Ria Luijters-Geurts heb ik besloten haar een boekje te schenken 
dat het levensverhaal van haar vader beschrijft”, vertelde 
Luitenant-kolonel van de Koninklijke Landmacht b.d. Ronand 
G.J.M. Luijters mij. 

Op 2 november 1923 tekent Jan Willen Geurts bij het Korps 
Mariniers en vertrekt op 16 november als Marinier 3e klasse 
naar de Marinierskazerne Oostplein 14 in Rotterdam. Hij 
doorloopt de Stormschool Waalsdorp en is regelmatig voor 
legeroefeningen op de Harskamp. In 1925 wordt hij geplaatst op 
de Marinekazerne aan de Kattenburgerstraat in Amsterdam en 
na twee dagen overgeplaatst naar Den Helder en ingescheept op 
het pantserschip Hr. Mrs. Gelderland. 

Hij wordt bevorderd tot Marinier 2e klasse, en in oktober 
geplaatst op de Hr. Ms. Tromp, waarmee hij in 1926 op missie 
gaat naar het Midden-Oosten (Constantinopel). Inmiddels 
bevorderd tot Marinier 1e klasse, keert hij 1926 weer terug 
naar de Marinierskazerne Oostplein en gaat daar naar de 
korporaalschool voor zijn korporaalsdiploma en wordt in 1928 
bevorderd tot Korporaal der Mariniers. Via Vlissingen, Den Helder 
en weer Vlissingen wordt hij in 1930 geplaatst op het Wachtschip 
Hr. Ms. Schorpioen, om op 1 juni te worden bevorderd tot 
Sergeant der Mariniers. 

Op 18 augustus 1930 wordt J.W. Geurts ingedeeld om dat jaar 
naar Oost-Indië te vertrekken voor een plaatsing van 3 jaar en 
vertrekt in oktober met de SS Marnix van St. Aldegonde naar 
Soerabaja, waar hij zo’n tweeënhalfjaar zal verblijven.
In 1932 is hij weer terug in Rotterdam en geplaatst in de 
Marinierskazerne Oostplein en daarna in 1934 weer naar Den 
Helder als sergeant-instructeur bij het KIM. In 1936 staat hij op 
de rol om wederom te worden uitgezonden naar de tropen, 
wat geen doorgang vindt.   In 1938 wordt sergeant Geurts 
daadwerkelijk geplaatst op de lichte kruiser Hr. Ms. Tromp. 
(De indienststelling van Hr. Ms. Tromp is verricht door Kapitein 
der Zee L.A.C.M. Doorman). Hij verblijft ruim 8 maanden 

buitengaats. Eind 1939 wordt hij overgeplaatst naar 
de Marinekazerne Fort 1881 in Hoek van Holland 
om begin 1940 weer bij het KIM terug te keren in 
zijn oude functie. Op 9 mei 1940 gaat hij op voor 
het sergeant-majoorsexamen wat hij met goed 
gevolg aflegde en wordt de volgende dag direct 
overgeplaatst naar de Marinierskazerne Oostplein 
ter verdediging van Rotterdam. 

10 Mei 1940 is de Duitse inval en landen er Duitse 
parachutisten vlak bij de Willemsbrug. De mariniers 
in de Marinierskazerne en de mariniers aanwezig 
op het Marine depot worden naar de bruggen 
gedirigeerd om het centrum van Rotterdam te 
verdedigen. Op 15 mei om 15.50 uur moesten de 
mariniers capituleren. De aanwezige mariniers 
kregen van de Duitsers de opdracht terug te keren 
naar de legerplaatsen en garnizoenen waar zij voor 
de oorlog waren gestationeerd. Bij aankomst in 
Den Helder wordt hij onmiddellijk gevangen gezet 
op de Hr. Ms. Koningin Emma der Nederlanden (in 
1876 op stapel gezet als Hr. Ms. De Ruijter), een door 
de Duitsers geconfisqueerd Wachtschip). 

Op 15 juli kan Geurts huiswaarts keren en is na 
een Brits bombardement in de buurt van zijn woning in Den 
Helder gaan wonen in Nijmegen, alwaar hij zich moest melden 
bij de Centrale Controle Dienst. Zijn taak was om illegale handel 

in landbouwproducten tegen te gaan. Hij 
wist met deze functie voedingsbonnen, 
schoonmaakartikelen en voedingswaren 
naar de onderduikadressen bij de boeren te 
brengen met gevaar voor eigen leven. 

Het verzetswerk wordt J.W. Geurts 
in het najaar van 1944 noodlottig als 
hij op 26 september lopend met een 
handkar getroffen wordt door een Duitse 
artilleriegranaat en komt te overlijden. Na 
enige dagen wordt hij in een eenvoudige 
kist tijdelijk ter aarde besteld in de 
voortuin van de Onze Lieve Vrouw van 
Lourdeskerk in Nijmegen en een maand 
later definitief begraven op het R.K. kerkhof 
aan de Groenestraat. Doordat het graf 
begin zestiger jaren is geruimd zonder 
medeweten van mijn moeder heeft zij 
nooit meer haar vader kunnen bezoeken 
en herdenken. Na meer dan twee jaar van 
onderzoek heeft Ronand Luijters eindelijk 
de exacte graflocatie teruggevonden aan de 
Groenstraat.

Gelet op zijn oorlogshandelingen, zijn 
verzetswerk en houding ten opzichte van 
de vijand gedurende alle oorlogsjaren zou 
een snelle herbegrafenis in de vijftiger jaren 
naar het Nationaal Ereveld Loenen van de 
Oorlogsgravenstichting op zijn plaats zijn 
geweest. 

Maar na diverse briefwisselingen met de Oorlogsgravenstichting 
bleek dat er voor hem te weinig bewijsvoering was in de vorm 
van geschriften, rapporten en/of officiële documenten om J. W. 
Geurts aan te merken als “Oorlogsslachtoffer” in plaats van” 
Slachtoffer van de Oorlog”. Hierdoor had hij geen recht op een 
officieel oorlogsgraf en werd er geen steen geplaatst op de 
teruggevonden grafloctie in Nijmegen. 

“Rekening houdend met de hoge leeftijd van mijn moeder is er 
niet langer gewacht op eventuele resultaten uit verder onderzoek 
en is er besloten om zelf een herdenkingssteen te ontwerpen en 
te laten vervaardigen. 26 september 2019 was het 75 jaar geleden 
dat J.W. Geurts is omgekomen door oorlogsgeweld en leek het 
mij de juiste datum om deze herdenkingssteen te onthullen en te 
laten inzegenen”. 

Met een officiële uitnodiging werden mijn moeder, haar zus en de 
naaste familie (mijn beide zoons als beroepsmilitair) uitgenodigd 
om op 26 september aanwezig te zijn bij deze ceremonie. Verder 
waren ook de Diaken Hans Welling voor de inzegening, adviseur 
Adjudant der Mariniers b.d. Ben Schierboom en de Adjudant 
Hans Simons als hoornblazer uitgenodigd.

Het werd voor mijn moeder een zeer emotionele herdenking, 
maar met een blijvende herinnering aan mijn grootvader.

Met dit boekwerk, de grafsteen, de herdenking en het artikel in 
uw uitgave ‘Houwe Zo’ heeft mijn grootvader toch een waardig 
eerbetoon gekregen van zowel het Korps Mariniers, de Koninklijke 
Marine, de gemeente Nijmegen en diverse maatschappelijke 
organisaties. Al doet het mij pijn dat mijn opa, oud Sergeant der 
Mariniers J.W. Geurts, voor zijn heldhaftig optreden nooit een 
officiële erkenning heeft gekregen.

Wim Lenting
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Na zoektocht van vele jaren, 
toch nog een waardige afsluiting voor mijn moeder
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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. 

- Advertenties - 

Oproep deelname COM-detachement 
104e Nijmeegse Vierdaagse 2020
Het lijkt nog zover weg, maar de voorbereidingen voor de  104e 
Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer in volle gang. Het 4-daagse 
gevoel is er weer.  

Het is nu noodzakelijk de belangstelling uitvraag te plaatsen om 
zo op tijd de COM detachementsopgave te kunnen indienen. De 
landelijke-en internationale belangstelling voor dit in de wereld 
unieke wandelevenement is enorm. Door blessures tijdens 
de training en het ontbreken van nieuwe lopers was het de 
afgelopen 4-daagse toch nog spannend of er een 40 km groep 
kon worden geformeerd. 

Maar het lukte en namen we met zowel een 30 km peloton 
als een 40 km peloton deel aan dit bijzondere evenement. 
De mannen die eerder deelnamen aan deze wandeltocht in 
COM-detachementsverband zijn na afloop dan ook bijzonder 
enthousiast en terecht trots op hun geleverde prestatie, veelal 
een persoonlijke overwinning en ik hoor dan ook regelmatig “dat 
had ik veel eerder moeten doen”. 

De sfeer en sportieve verbondenheid is geweldig en dat moet u 
een keer meemaken. Elke dag van start tot finish aangemoedigd 
te worden door duizenden toeschouwers, met als hoogtepunt 
de bijzonder indrukwekkende intocht op de “Via Gladiola” waar 
we als Oud Mariniers ons visitekaartje afgeven en elk jaar weer 

bewondering oogsten met ons sportieve optreden. 

Bent u sportief en niet bang voor een blaartje en een pijntje, 
ga dan een keer de uitdaging aan. Staat dit toch nog op uw 
bucketlist, wacht niet en laat geen tijd verloren gaan, doen!! Meld 
u aan en neem de eerste stap. Zijn er vooruitlopend vragen, geef 
even een berichtje of bel. 

De Nijmeegse Vierdaagse zal worden gehouden van dinsdag 
21 juli 2020 t/m vrijdag 24 juli 2020. Dagafstanden: 30 km 
leeftijdscategorie vanaf 60 jaar. 40 km leeftijdscategorie 50 t/m 
59 jaar*). Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan voor 
de ervaren lopers boven de 60 jaar om deel te nemen aan de 
dagafstand van 40 km.

Specifieke informatie: informatie betreffende tenue, training, 
tijdstippen, verzorging en logeermogelijkheden e.d., wordt 
medio maart verstrekt nadat uw aanmelding door mij is 
ontvangen en de detachementgrootte bekend is.

*) Nieuwe lopers zijn welkom !!!

Uw reactie schriftelijk en uiterlijk vóór vrijdag 28 februari 2020 
naar; C. Mudde, De Pol 17, 3951 AW Maarn. Mob: 06-46181708 
E-mail: c.mudde@ziggo.nl

U ontvangt dan een aanmeldingsformulier. 

Oproepen

Deze foto is een rectificatie voor de foto uit het vorige nummer van HouweZo. Peter Romp voorop bij het 4-Daagse detachement.
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Reünie TFU-11 23 MARNSCIE
Op vrijdag 26 juni 2020 is er op de van Braam Houckgeest kazerne 
te Doorn na 10 jaar de eerste 23e Marnscie reünie. Graag willen 
wij een ieder die deel uitgemaakt heeft van TFU-11 hiervoor 
uitnodigen. Inmiddels hebben we aardig wat mensen kunnen 
bereiken en is de animo zeer hoog. 

Globaal zal het programma bestaan uit een ontvangst rond 
15:00 uur in de het cafetaria. Vervolgens zal onze toenmalige 
CC, LTKOLMARNS Thomeer ons te woord staan, dit is tevens 
de opening van onze reünie. Om 19:30 uur zal de tap gesloten 

worden zodat we allen om 20:00 uur de kazerne kunnen verlaten. 
Overnachting is niet mogelijk.

Hoe meld ik mij aan?
Mail uw naam, adres en telefoonnummer naar:
23marnscie@gmail.com

Hierna ontvangt u een bevestiging en verdere details.
Sluitingsdatum  1 maart 2020
I.v.m. vervaardigen van een aandenken zijn wij genoodzaakt een 
sluitingsdatum in stellen. 

Oproep aan alle deelnemers in ‘blauw 
com-tenue’
Op 5 mei is het 75 jaar geleden dat in Wageningen de capitulatie-
acte van Duitsland werd ondertekend. Hierdoor kwam er voor 
ons land een einde aan de Tweede Wereldoorlog. De gemeente 
Wageningen organiseert wederom het jaarlijkse 
bevrijdingsdefilé in hun stad. Hier zijn wij, het Contact 
oud- en actief dienende mariniers voor uitgenodigd om 
deel te nemen met een detachement. 

De oproep is voor alle leden en zij die o.a. hebben 
gediend in Nederlands Indië in Nieuw Guinea, maar ook 
jonge veteranen, b.v. die deel hebben genomen aan 
vredesmissies,  allen worden uitgenodigd om zich aan te 
melden. De bedoeling is dat het COM aantreedt met één 
groot peloton. Als u mindervalide bent en/of kunt u niet 
meelopen in het detachement, vermeldt dit dan 
op het aanmeldingsformulier. U kunt dan eventueel 
meerijden in één van de historische militaire voertuigen.
Als het nodig is dat er een begeleider met u meerijdt 
moet u dat ook aangeven.

Tribunekaarten zijn beschikbaar, als u niet kunt mee 
rijden ook die moeten worden aangevraagd.  Er zijn 
gereserveerde tribune plaatsen langs de route. Een 
maaltijd in de vorm van een ”blauwe hap”, hiervoor hoeft 
u zich niet op te geven. Op dezelfde manier als in 2019 
kunt u de maaltijd tegen vergoeding verkrijgen. Door ons 
kunnen geen vrij-vervoerskaarten worden aangeboden. 

Zorg ervoor dat uw aanmeldingen met alle relevante 
gegevens binnen drie weken ná het uitkomen van 
Houwe Zo binnen zijn bij:
Dick van Noordenne
Het Slyk 2, 4133 EA  Vianen(Utr.)

T: 0347-341984  /  M: 06-38191117  /  E : drukkerij@ziggo.nl

Alleen aangemelde deelnemers ontvangen bericht. Zorg dat u 
op tijd bent anders kan ik niet garanderen dat u kunt deelnemen 
aan het Bevrijdingsdefilé.

Bij opgave onderstaande gegevens vermelden.

Deelname  ‘Bevrijdingsdefilé  Wageningen 2020

Naam : ………………………………………………………………………

adres : ………………………………………………………………………

postcode  : ….....………………………………………………………………

woonplaats : .…………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………

tel./mob. :  .....…………………………………………………………………

geb. datum :  .....………………………………………………………………

Ik ben veteraan :   ja/nee *
Ik defileer mee :   ja/nee *
Ik kom met partner :  ja/nee *
Ik wil graag op een voertuig : ja/nee *
Begeleider noodzakelijk :  ja/nee *
Parkeerkaart :   ja/nee *
Tribunekaart(en) :   0 -1 -2 *
Blauwe COM-tenue 

* S.v.p. doorhalen wat NIET van toepassing is. 

Reüniecommissie 21-42-22 INCO (QPO 
21-22)
Alle Oud-Mariniers worden uitgenodigd voor het bijwonen van de 
14e Nederlands Nieuw Guinea reünie. Te houden op woensdag 25 
maart 2020 in de van Ghentkazerne te Rotterdam.

De reünie begint om 10.30 uur, inloop vanaf 10,00 uur. Sluiting om 
15.30 uur.
Inlichtingen via akker166@kpnplanet.nl of per telefoon 
06-16 53 41 72, of via fransschoots@kpnplanet.nl of telefonisch 
06-51 19 29 54.

Oproep voor onderscheidingen van opa
Tijdens mijn zoektocht naar herinneringen aan de opa van mijn 
vriend kwam ik op uw site terecht. Ik heb geen idee of u mij 
verder kan helpen, maar ik zal u kort het verhaal toelichten.

Opa (B.H. Exel) was, net als zijn kleinzoon, veteraan. Na zijn 
overlijden is helaas gebleken dat alle herinneringen aan zijn 
diensttijd zijn verdwenen. 

Mijn vriend zou heel graag de onderscheidingen van opa, 

naast zijn eigen onderscheidingen hebben. Inmiddels heb ik 
via de afdeling decoraties van defensie duplicaten van deze 
onderscheidingen ontvangen. Graag zou ik nog de strelen/
mouwpatch/eenheidsembleem hier aan toe willen voegen. 

Zou u mij hiermee kunnen helpen?
Bijgevoegd vindt u de informatie die ik reeds gevonden heb.
Alvast bedankt voor de moeite,

Met vriendelijke groet,
Jessica Nijholt
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Aanvulling  Houwe Zo 5 - 2019:

Frederik Alexander (Freek) Rietveld, was onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis. De oud-marinier overleed 
op 10 september 2019 te Warnsveld, op 82-jarige leeftijd.

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

G. Doornbos, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 8 september 2019 te Franeker, op 
93-jarige leeftijd.

Hubertus Johannes van der Neut, oud-marinier, 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 22 
september 2019 te Den Haag, op 78-jarige leeftijd.

Pieter Jacobus van ’t Westeinde, oud-marinier, 
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede op 18 
oktober 2019 te Middelburg, op 92-jarige leeftijd.

Marinus (Rien) de Jong, Generaal-Majoor van het Regiment 
van Heutsz  b.d. en oud-marinier, onderscheiden als  Ridder 
in de Orde van de Nederlandse leeuw en  met het Ereteken 
voor Orde en Vrede op 5 oktober 2019 te Arnhem, op 94-jarige 
leeftijd.

Hans Homminga, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 18 oktober 2019 te Joure, op 
80-jarige leeftijd.

Jan Heuving, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 18 oktober 2019 te Apeldoorn, op 
82-jarige leeftijd.

A. J. E. W. (Ad) van Amelsfoort, oud-marinier, op 20 oktober 
2019, op 73-jarige leeftijd.

P. C. Loosschilder, oud-marinier, Onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 23 oktober 2019 te Oss, op 
92-jarige leeftijd.

Johannes Petrus Hendrikus (Jack) Koat, oud-marinier, 
Onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 29 
oktober 2019 te Palmerston North, Nieuw-Zeeland, op 93-jarige 
leeftijd. 

Th. M. Keller, oud-marinier, op 29 oktober 2019 te Den Bosch, 
op 74-jarige leeftijd.

Johan Christoffel (Joop) van den Hoek, oud-marinier, 
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 31 
oktober 2019 te Purmerend, op 90-jarige leeftijd.

Bernard Erwin (Ben) Vianen, oud-marinier, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 3 november 2019 
te Schiedam, op 77-jarige leeftijd.

Jan Menkens, oud-marinier, op 5 november 2019 te Andijk, op 
81-jarige leeftijd.

Buddy van Loon, Adjudant der Mariniers b.d., onderscheiden 
als Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden en 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 6 november 2019 te 
Amersfoort, op 82-jarige leeftijd.

C. G. Nicolaes, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 7 november 2019 te Valkenburg (L), op 
92-jarige leeftijd.

Frans Vingerhoets, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 7 november 2019 te 
Boxtel, op 77-jarige leeftijd.

Frans van Stokkem, oud-marinier, onderscheiden met 
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 7 november 2019 te 
Zonnemaire, op 93-jarige leeftijd.

G. van Erkel, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 9 november 2019 te Capelle aan 
de IJssel, op 81-jarige leeftijd.

N. Kruininger, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 9 november 2019 te Zevenaar, op 
92-jarige leeftijd.

Bas Versloot, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 11 november 2019 te  Berkel en 
Rodenrijs, op 91-jarige leeftijd.

P. J. van der Wouden, oud-marinier, onderscheiden met 
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 17 november 2019 te 
Barendrecht, op 91-jarige leeftijd.

Jan Hendrikx, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 
20 november 2019 te Swalmen, op 91-jarige leeftijd.

Wim Poppelier, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 20 november 2019 te Geleen, op 
92-jarige leeftijd.
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Guus Bernard, oud-marinier, op 22 november 2019 te 
Rotterdam, op 78-jarige leeftijd.

Peter (Piet) Saat, Sergeant-Majoor der Mariniers b.d. 
onderscheiden met de Herinneringsmedaille voor 
Vredesoperaties, op 25 november 2019 te Zeist, op 76-jarige 
leeftijd.

Gerardus Antonius (Gerard) Heijlen, oud-marinier, op 26 
november 2019 te Maarssen, op 87-jarige leeftijd.

Obe Petrus Genee, Kapitein der Mariniers b.d. onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 28 november 2019 te 
Bloemendaal, op 93-jarige leeftijd.

Cornelis Johannes (Kees) Slappendel, oud-marinier, 
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 3 
december 2019 te Arnhem, op 94-jarige leeftijd.

Marinus Gerardus Blok, oud-marinier, onderscheiden als 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 5 december 2019 te |Lekkerkerk, op 
86-jarige leeftijd.

Hermanus Leonardus (Herman) Ploeger, oud-marinier, op 9 
december 2018 te Den- Burg, op 90-jarige leeftijd.

Moge zij rusten in vrede.

  29
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4 mei Nationale dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsdefilé Wageningen
13 juni Reünie omgeven met Sport en Spel
27 juni Nationale Veteranendag in 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 Kantine vv SML, Kemperbergerweg 11b, 
6816 RM  in Arnhem. Van 19.30 uur  tot 22.00 uur.
Info: G. Muis tel. 026-3648835 of 06-80080455. E-mail: 
g.muis3@chello.nl
Afdeling Utrecht
Bijpraatavonden. Voor info contact opnemen met Arend 
Jansen Jorksveld, e-mail erna@kabelfoon.nl.
Afdeling Noord-Holland - onderafdeling Amsterdam
De soosavonden zijn op iedere tweede donderdag van de maand. 
(m.u.v. de maanden juli en augustus) Locatie: Het A.S.S.V. gebouw, 
Ouderkerkerlaan 10, 1115 NS, Duivendrecht. Alle avonden 
beginnen om 19.30 uur.
Bijeenkomst Oud Mariniers in Almere en omstreken
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 clubhuis De Afrit, Hellingweg 135, 2583 DZ Den Haag, 
Scheveningen (bus 28 halte Dr. Lelykade), aanvang 19.30 uur. 
Inlichtingen bij Joep Caminada, M: 06-24796096, E: joep.
caminada@hetnet.nl

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.ktl-nederland.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 Rekruut.
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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 28 december 2019 
6451 leden en donateurs.
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@gmail.com
Commissaris Buitenland & IV 
P.H. Lammens, T: 0168-476380, 
E: blitcomnl@gmail.com
Vertegenwoordiger Commandant Korps 
Mariniers Mw. Meelis, 
E: daa.meelis@mindef.nl
Vertegenwoordiger Korps Mariniers
AOOMARNSALG  B. Ouwerkerk, 
E: B.Ouwerkerk@mindef.nl

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 Ceremonieel 
Peter Bercx, Oud Wulvenplantsoen 25,
3523 XS  Utrecht, M: 06–53241958
E: peter@bercx.nl 
Coördinator Nuldelijnsondersteuning
B. Timmermans (Berend), T: 06-39675858, 
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 2020 (tenminste) € 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 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: 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: 06-29409446, 
secretariaat.com.gelderland@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 F.W. Eckenhaussen, 
Oosteinde 6, 1151 BV Broek in Waterland, 
T: 020-4031400 of 06-42355132, 
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 Secretaris 
Perry Foxen, Revershof 18, 5737 AM  
Lieshout, T. 06-53597861,
E: secretaris@comnoordbrabant.nl 
Limburg Secretaris COM Limburg  R.J.A.H. 
Stollman (René), Engweide 15, 6372 EV 
Landgraaf, T: 06-20723969 
E: Secretaris.com.limburg@gmail.com 
Identiteitsgroep Marinier Commando
Identiteitsgroep Marinier Speciale 
Operaties (IMSO) Jannes de Jong, 

Noordmolenwerf 21, 3011 DC Rotterdam 
T. 06-38764168 E. jebu@kpnmail.nl 
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: 06-22037852, 
E: j.ph.brandt@gmail.com
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 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: 088-3340050
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




