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Beste leden,

Terwijl het corona-
virus ons dwingt tot 
sociale onthoudingen, 
het afstand houden en 
vooral veel thuis zitten 
schrijf ik dit voorwoord. 
Op de achtergrond 
hoor ik berichten in 
de media over de vele 
besmettingen, de druk 
op de ziekenhuizen en 
over de vele doden. Hoe 
gaat dit aflopen?

Ik heb naar u toe al eerder een bericht geplaatst op onze 
website en in de social media over mijn bezorgdheid en 
medeleven. Blijf rustig en kalm en houdt u aan de adviezen 
die van overheidswege worden gegeven. Ik besef dat rustig 
en kalm blijven niet in de aard ligt van een marinier maar toch 
kan het even niet anders.

Veel evenementen zijn intussen al afgelast en met de 
verlenging van de maatregelen tot en met 28 april a.s. houden 
wij intern ook al rekening met het schrappen van activiteiten 
in juni en juli. Onze Reünie omgeven met sport en spel stond 
gepland voor 13 juni maar is gecanceld. We bekijken de 
mogelijkheden om dit evenement op een geschikte dag in 
september aanstaande te organiseren zodat er toch weer een 
moment komt om de onderlinge contacten aan te halen. Ik 
hoop dat het gaat lukken.

Zorg voor elkaar
Ik doe een dringend beroep op jullie en in het bijzonder op 
onze coördinatoren Lief en Leed om actief te blijven met 
inachtneming van de gestelde regels om onze ouderen en zij 

die aandacht nodig hebben te blijven ondersteunen. Wanneer 
ondersteuning nodig is hebben we het PANKM en onze 
Nuldelijnsondersteuning (NOS) die via Berend Timmermans 
te bereiken is zodat we daar waar nodig de juiste stappen 
kunnen worden ondernomen. Juist nu kunnen we het 
verschil maken.

Ik spreek van hieruit nogmaals de wens uit dat we na deze 
corona-crisis de draad van ons dagelijks leven weer op 
kunnen pakken.

Achter de schermen zijn en blijven we als bestuur bezig met 
het besturen van de vereniging. Tal van zaken lopen door. 
Denk bijvoorbeeld aan de productie van de nieuwe Houwe 
Zo. Ook sleutelen we aan het verder optimaliseren van de 
vereniging en werken we samen met een adviseur aan de 
eerste delen van het huishoudelijk reglement. Het duurt 
nog even maar op 12 december staat de viering gepland 
van de 355e verjaardag van ons Korps Mariniers. Met de 
voorbereidingen van deze lustrumviering zijn we ook al 
gestart.

Tot slot blijf gezond en let op uw naasten, en tot gauw.

Piet Kruithof 

Naschrift/herinnering 
Op 20 april jl. heeft de regering de Coronamaatregelen 
verlengd tot 1 september aanstaande.

Het voorwoord van onze voorzitter was toen al verwerkt 
in de HouweZo. Daarom, misschien ten overvloede deze 
melding. Dit houdt in dat alle evenementen zoals de viering 
van 4 en 5 mei, de Nationale en Marine Veteranendagen en 
de 103e Vierdaagse van Nijmegen niet doorgaan.
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Foto voorzijde: Aankomst van Zm. 
Ms. Karel Doorman in St. Maarten. 

COM NEDERLAND - Onze Oud- en actief 
dienende Mariniers verdienen onze steun

Vijf maal per jaar ontvangt u, als Oud- en actief dienende 
Marinier, ons informatief verenigingsblad ‘HouweZo’, 
waarin wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden van wat 
er leeft en heerst onder onze mariniers. Wij verhalen over 
wetenswaardigheden van ons Korps van nú, maar ook over 
het verleden van onze mariniers en over de afdelingen.

De samenstelling, opmaak, het drukken en het verzenden 
van ons magazine wordt verzorgd en gecoördineerd door de 
redactieraad. Geheel belangeloos, maar het kan niet geheel 
kosteloos. De kosten voor de HouweZo bij u op de deurmat 
worden uit de contributiegelden van u als lid gedekt. De 
ledenadministrateur heeft het verzoek om de contributie 
van slechts € 24,50 te voldoen weer aan u verzonden. Vergeet 
uw overmaking/betaling niet, zodat wij u blijvend kunnen 
voorzien van interessante artikelen over onze mariniers.

Bij voorbaat onze dank

Beste leden,

Met gevoelens van bezorgdheid en onzekerheid volg ik, net als u allen, de ontwikkelingen van de coronaviruspandemie. We bevinden ons in Met gevoelens van bezorgdheid en onzekerheid volg ik, net als u allen, de ontwikkelingen van de coronaviruspandemie. We bevinden ons in 

onbekend vaarwater waarbij het van belang is dat we kalm en solidair moeten zijn en blijven. Zoals u waarschijnlijk al weet heb ik, om u en uw 

naasten te beschermen, besloten om alle COM gerelateerde bijeenkomsten tot nader order uit te stellen. Daarmee geef ik invulling aan de 

verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het virus zich verder verspreid. U zult vanwege het niet door kunnen gaan van COM bijeen- 

komsten elkaar minder zien. Maar laat dat geen belemmering zijn om contact met elkaar te blijven houden en om elkaar steun te bieden waar 

nodig. Als COM zijn en blijven we een hechte familie. Rest mij om u en uw naasten de komende tijd veel sterkte toe te wensen. Ik hoop met nodig. Als COM zijn en blijven we een hechte familie. Rest mij om u en uw naasten de komende tijd veel sterkte toe te wensen. Ik hoop met 

heel mijn hart dat u met zijn allen de komende moeilijke tijd in gezondheid zult doorkomen. En ik wens diegene die getroffen zijn door het 

virus een spoedig herstel. En dat we elkaar zodra we ons weer in veilig vaarwater bevinden weer snel zullen treffen. Qua patet orbis!

Met vriendelijke groet, Piet Kruithof

Gevoelens van bezorgdheid en onzekerheid30 MRT

Het eerdere bericht op de website.
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Willem de Koning, Adjudant van de mariniers algemeen, zal 
op 29 mei 2020 op de Van Ghentkazerne te Rotterdam deze 
functie overnemen van ranggenoot Rob van Haastrecht. 
Laatstgenoemde vervult de functie sinds mei 2016 en zal per 
september 2020 de functie van Krijgsmachtadjudant op zich 
nemen. 

De Korpsadjudant van het Korps Mariniers vertegenwoordigt 
de manschappen en onderofficieren van het Korps Mariniers. 
Hij is de onderofficier naast de Commandant van het Korps 
Mariniers, legt aan hem verantwoording af, adviseert hem op 
vele, uiteenlopende terreinen en dossiers en begeleidt hem bij 
binnen- en buitenlandse werkbezoeken. 

Willem de Koning kwam in 1992 in dienst bij het Korps Mariniers 
en nam direct na zijn elementaire vakopleiding deel aan een 
VN-operatie in Cambodja. Bij terugkomst in Nederland volgde 
een plaatsing bij het Tweede Mariniersbataljon. In deze periode 
volgde hij de berg- en wintertraining. Na succesvolle afronding 
van de onderofficiersopleiding in 1996 werd korporaal De 
Koning weer geplaatst bij het Tweede Mariniersbataljon, 
nu als opvolgend geweergroepscommandant bij de 22e 
infanteriecompagnie. Met deze eenheid werd hij uitgezonden 
naar voormalig Joegoslavië. Na terugkeer volgde plaatsing 
als instructeur bij het Mariniers Opleiding Centrum (MOC) in 

Rotterdam. In 2000 werd hij sportinstructeur en daarna volgden 
diverse plaatsingen en specialisaties in de sport. In 2003 werd 
De Koning als sergeant geplaatst op het Koninklijk Instituut 
voor de Marine al sportinstructeur. Gevolgd door weer een 
plaatsing bij de operationele eenheden in Doorn. Ditmaal als 
geweergroepscommandant bij de 23e infanteriecompagnie. 
Tijdens die plaatsing werd hij militair parachutist. In 2008 en 
2009/2010 volgden uitzendingen naar Afghanistan. Eerst als 
mentor bij een Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT). 
Hij was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het opleiden 
en begeleiden van Afghaanse eenheden. 

Gevechtsinsigne
Vanwege zijn betrokkenheid bij gevechtscontacten kreeg 
hij na terugkeer het gevechtsinsigne. Na deze missie werd 
De Koning bevorderd tot sergeant-majoor. Hierop volgde 
een tweede uitzending naar Afghanistan, als opvolgend 
pelotonscommandant met de 23e marinierscompagnie. Na 
terugkeer van deze laatste missie werd sergeant-majoor De 
Koning geplaatst bij de NLDA als Chef Inwendige Dienst.  In 2014 
volgde bevordering tot adjudant en weer een plaatsing op het 
MOC, deze keer als chef van de opleidingseenheid sport. Kort 
hierop werd De Koning bij de afdeling P&O CZSK in Den Helder 
gestationeerd.

VGKAZ

Op 19 maart jongstleden nam op de Van Ghentkazerne 
LKOLMARNS B. Vlasman (links op de foto) het commando over 
van KOLMARNS M. Posthumus. De commandant van de VGKAZ is 
tevens de Chef Staf Korps Mariniers.

Ook heeft onlangs 
de wisseling van 
de functies van 
Chef Der Equipage 
van de kazerne 
en het Mariniers 
Opleidings-
centrum (MOC) 
plaatsgevonden. 
AOOMARNS M. 
Kramer (links op de 
foto) is opgevolgd 

door AOOMARNS E. Dekker als CDE van de kazerne.

MOC

AOOMARNS M. 
Veraart heeft 
AOOMARNS 
B. Ouwerkerk 
opgevolgd bij het 
MOC.
 

Bezoekdagen 2020 Van Braam Houckgeestkazerne
Voor dit jaar staan nog twee data gereserveerd voor 
oudgedienden om de VBHKAZ te bezoeken: 1 juli en 14 
oktober 2020.

Het programma / dagindeling voor deze dagen:
        09:45-10:00  ontvangst met koffie in congreszaal 
  (oude filmzaal)
        10:00-10:20  kleine presentatie over het huidige 
  Korps Mariniers
        10:30-11:30  wandeling over het terrein
        11:30-13:00  nasi hap eten
        13:00-14:30  aperitief in de Longroom
        14:30  terrein verlaten

Kostenplaatje / andere punten van aandacht voor deze 
dagen:
        - Lunch en versnaperingen zijn voor eigen  
 rekening. Betalen kan alleen met pinpas. 
        - Geldig identiteitsbewijs bij toegang tot het  
 kazerneterrein kunnen tonen.
        - Voorbehoud: vanwege corona-maatregelen kunnen  
 deze activiteiten gecanceld worden. 

Hoe aanmelden?
        -   Aanmelden kan uitsluitend via een mail aan
 kazerneadjudant AOOMARNS Hoek;
        -   Mailadres: JHW.Hoek@mindef.nl

        -   Bij aanmelding de volgende gegevens verstrekken:  
 naam, voorletters, adres en  woonplaats,   
 telefoonnummer en mailadres. 
        -    Aanmelden geeft nog geen garantie tot deelname op de  
 gewenste datum. Verzoeker ontvangt bevestiging.
        -  Aanmelden kan tot 3 weken voor bovengenoemde  
 data.
        -  Per bezoekdag is er capaciteit voor max. 50 personen.  
 ‘Vol is vol’. 

Bezoekdagen 2020 Van Braam HouckgeestkazerneKorpsnieuws

Wisseling van de wacht
Links de nieuwe Korpsadjudant Willem de Koning.

Nieuwe Korpsadjudant Korps Mariniers
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marineschip. Onlangs is er een ongepantserd rupsvoertuig, 
een BV 206, in het museum geplaatst, waar bezoekers een 
dilemmaprogramma doorlopen.

Regelmatig zijn er in het museum tentoonstellingen. Momenteel 
is er Mariniers op Missie een interactieve opstellingen, waarin 
kinderen en hun ouders, samen als een echte marinier op 
een spannende missie gaan. Daarnaast zijn er de volgende 
presentaties te zien: Moderne missies; Zeesoldaten – Zo wijd de 
wereld strekt  en Marinier 010, over de speciale band tussen de 
mariniers en de stad Rotterdam.

Gelijktijdig hebben wij, samen met onze collega’s van Miniworld 
Rotterdam een leuke kortingsactie gemaakt. Op vertoon van 
een entreebewijs van een van beide instellingen krijgt u een 
korting bij de andere instelling.

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

Mariniersmuseum op tweede 
plaats bij verkiezing ‘Leukste 
uitje van Zuid-Holland’

Het mariniersmuseum in Rotterdam is 
voor het vierde jaar op rij geëindigd in de 
top 3 van ‘Leukste uitje van Zuid-Holland’ 
in de verkiezingen van de ANWB. Dat 
nieuws maakte Frits van Bruggen, 
directeur van de ANWB, op 23 januari 
bekend.

Frédérique van Steekelenburg,  directeur van het 
Mariniersmuseum, nam donderdag 
23 januari de tweede prijs in ontvangst. “Ik ben ontzettend 
verheugd en trots dat we dit jaar opnieuw zilver hebben weten 

te behalen. Zonder de tomeloze inzet van onze 
medewerkers en vrijwilligers was het niet gelukt 

om voor het vierde jaar op rij in de top 10 te 
komen. En ook zonder de steun van onze 
achterban en van het Korps Mariniers was 
dit niet mogelijk geweest.” 

De eerste en derde plaats gingen naar 
Avonturenboerderij Molenwaard en 

Miniworld Rotterdam.

Het Mariniersmuseum aan de Wijnhaven 
heeft een zeer diverse collectie over het Korps 

Mariniers; uiteenlopend van schilderijen, uitrustingen, 
documenten en foto’s. Daarnaast is er ook voor kinderen 
van alles te beleven; naast een klimbaan is er een speciale 
schietgame, waarin je je schutter waant aan boord van een 

Mariniersmuseum
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Zilveren Mariniersmuseum: links 
Christina Qualm pr-adviseur en 
Frederique van Steekelenburg 
directeur van het Mariniersmuseum.
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Reünies

Gepland

1 september 2020 is het precies 50 jaar geleden dat lichting 70/5 
op kwam voor de militaire dienstplicht. Wij Dick Schipper, Gé 
Devilee en Leo Ummels, behorende tot deze lichting, willen dit 
niet zo maar voorbij laten gaan. 

Rond deze datum zijn wij voornemens een reünie te plannen 
met de bijna 100 maten die deze dag, 50 jaar geleden, hun 
dienstplicht begonnen te vervullen.

Graag komen wij in contact met jullie om terug te blikken op deze 

tijd maar vooral te horen hoe het iedereen is vergaan. Stonden 
we toen als twintigjarige aan het begin van onze carrière, nu 
is iedereen rond de 70 of inmiddels gepasseerd. Namen die op 
dit moment nog circuleren zijn Riemens, Damen, Kriek, Brak, 
Venema en ondergetekenden.

Kan je ons helpen aan meer namen en/of wil je graag aanwezig 
zijn bij de reünie op een nog nader te bepalen datum dit jaar en 
locatie (mogelijk de VBHKAZ) stuur dan even een e-mail met je 
contactgegevens naar vbhkaz1970.5zm@gmail.com

50 jaar lichting 70/5 ZM VBHKAZ

  
Afdeling Noord-Brabant

Van de afdelingen

Nieuwjaarsreceptie en reünie 
Noord-Brabant
Op 11 januari 2020 werd op 
vliegbasis Gilze-Rijen de 
reünie en nieuwjaarsreceptie 
gehouden van Com Noord-
Brabant. De organisatie lag 
voor de eerste keer in handen 
van het nieuw bestuur die er een 
geweldige happening van wilde 
maken. De gastvrijheid van de 
vliegbasis heeft daar voor een 
heel groot gedeelte geweldig 
aan bijgedragen en waarvoor 
onze dank uitgaat naar de 
Commandant van de vliegbasis, 
Commodore Adang en voor 
de facilitaire ondersteuning 
naar SMJR Jeremy Kuipers 
en zijn facilitaire team. Na de 
toespraak van de voorzitter, de 
heer Klaas Haan, die o.a. inging  
op de vele herdenkingen in 2019 en 2020 van Operatie Market 
Garden en de honorering van de bijzondere wapenfeiten 
op het Korpsvaandel door Koning Willem-Alexander t.w. 
Halmand, Kandahar en Uruzgan. Gelijk na de toespraak 
hebben we onze ontvallen kameraden in de achter ons 
liggende periode herdacht. Tijdens de reünie werden we 

getrakteerd op de warme klanken van de Big band Uden 
met hun 21 leden met mooie muziek. Natuurlijk was er 
tijdens het diner de traditionele “Blauwe Hap” die zeer werd 
gewaardeerd, met dank aan de restauratieve verzorging 
van Paresto. Het hoogtepunt van die dag was natuurlijk 
voor de 9 aanwezige Com-leden die bij hun jubileum van 
50 jaar lidmaatschap van Com Nederland hun “Gouden  

Dasspeld” kregen uitgereikt door de vertegenwoordiger van 
de Commandant Korps Mariniers, Adjudant Dirk de Pijper 
en waarna de voorzitter namens Com Noord-Brabant nog 
een bijpassende persoonlijke Oorkonde overhandigde. 
Als afsluiting had Com Noord-Brabant nog een grandioze 
Tombola georganiseerd en vele aanwezigen met een hele 
mooie prijzen naar huis gingen. Gezien de vele positieve 
reacties die het bestuur ontving kunnen we terugkijken op 
een geslaagde reünie en nieuwjaarsreceptie.

Wat we in Brabant gaan doen
Wat gaat het nieuwe bestuur van COM-afdeling Brabant 
voor beleid ontwikkelen? Dat is in een recente algemene 
ledenvergadering (ALV) uit de doeken gedaan. Dat heeft even 
geduurd. Want er moesten allerlei zaken van het oude aan het 
nog niet ingewerkte nieuwe bestuur worden overgedragen. 
Voor dat bestuur moesten eerst mensen worden gevonden 
die de kar wilden trekken. En vervolgens moest er een 
nieuwe ALV worden voorbereid. Ook is er veel tijd gestoken 
in een nieuwe Brabantse website, in het voorbereiden van 
de (breed gewaardeerde) Brabantse COM-reünie, inclusief 
de huldiging van jubilarissen. En in het ontwikkelen van 
activiteiten voor het nieuwe verenigingsjaar.

Wat is er bij ons in beeld gekomen?
   - Beter communiceren dan in het verleden. Liefst in 
tweezijdig verkeer. We noemden al de nieuwe website, die 
volop in bedrijf is. Ook de onderafdelingen nodigen we uit 
daar bijdragen voor te leveren. En als individuele leden iets 
interessants in COM-sfeer hebben te melden of een aardige 
herinnering uit de diensttijd kwijt willen, laat het weten aan 
het secretariaat. En leven er onder onze leden nieuwe ideeën 
voor activiteiten, we staan er voor open. 

  - Een tweede communicatiepoot is de Nieuwsbrief. 
Daarmee willen we u periodiek op de website, en voor de 
niet-digitalen schriftelijk, op de hoogte houden van wat er 
leeft binnen COM Nederland en binnen de afdeling.

     - Onderdeel van beleidsplan is ook onze actie: Waar zitten 

jullie talenten en vaardigheden? 
Waar ben jij goed in?
Iedereen heeft in z’n beroepsleven 
of bij zijn hobby vaardigheden 
of specialisaties ontwikkeld. 
Welke, dat willen we graag van 
iedereen horen. We vragen 
dan welke Brabantse leden 
bereid zijn die vaardigheden 
in te zetten ter assistentie van 
ons bestuur. Want we zijn nu 
al onderbezet en kunnen geen 
kwaliteitsactiviteiten aanbieden 
als u ons daarbij niet helpt. Al die 
vaardigheden komen in een soort 
expertisebank, waaruit wij dan 
graag willen putten.

      -  Dit bestuur, heeft de voorzitter herhaaldelijk gezegd, 
wil verbinden. Maar daar zijn ook leden voor nodig die bereid 
zijn zich TE LATEN verbinden. Daarom willen wij graag van 
onze COM-leden weten wat voor activiteiten zij op prijs 
stellen. Wat vindt u passen in het programma van COM 
Noord-Brabant. Daarom bereiden wij een Brabant-brede 
enquête voor, waarin u kenbaar kunt maken wat wel of niet 
uw belangstelling heeft. En  waaraan u al dan niet actief zou 
willen deelnemen.

Verbinden wil voor dit bestuur ook zeggen dat we rekening 
houden met verschillende generaties oud- en actief dienende 
mariniers. Gemakshalve delen we ze als volgt in: 75 plussers, 
50 tot 75, 30 tot 50 en de leeftijdsgroep daaronder. Al die 
leden - en we hopen op een grote instroom - hebben hun 
eigen belangstellingssfeer. Dus zullen we die ook moeten 
vertalen in aparte op hen gerichte programma’s. Nog niet 
eerder zijn bovenstaande activiteiten op deze manier 
benaderd. Wij gaan dat doen, omdat de ervaring ons leert 
dat je niet eindeloos kunt doorgaan met programma’s die 
alleen maar blauwe blazers en grijze broeken aanspreken. 
Variatie dus, gericht op de verschillende leeftijdsgroepen.

En verder willen we natuurlijk periodiek in contact en in 
overleg blijven met de onderafdelingen en ledenraadsleden. 
Voor die ontmoetingen maken we nadere afspraken.
 
Tenslotte nog dit: COM Noord-Brabant draagt ook bij 
aan de ontwikkeling van het landelijk COM-beleid. Wij 
hebben het landelijk bestuur een concept geleverd voor 
een huishoudelijk reglement, waarin alle nu nog geldende 
aparte reglementen zijn opgenomen. Samen met enkele 
hoofdbestuursleden werken wij aan de verdere ontwikkeling 
van dit reglement.

We beseffen dat we met deze plannen de lat hoog leggen. 
En omdat uitwerking tijd vraagt, bezien we de resultaten 
op langere termijn. We hopen dat de leden daaraan de 
broodnodige medewerking willen verlenen. Want zonder u 
lukt het niet.

De heren den Dekker, Dingenouts, Eysselsteyn, Grinsven, Jansen, Heuvel, Lavrijsen, Mateijsen en 
Scheele. Helaas kregen we door ziekte de afmelding van de heren Horsten en Hiemstra die hun 
Gouden Speld en de oorkonde natuurlijk thuis krijgen bezorgd.

De meer dan geslaagde dag werd zoals vanouds afgesloten met de beroemde Blauwe hap.
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Afdeling Utrecht

Activiteiten afgelast
In een onzekere tijd bevinden we ons op dit moment en de 
wereld is in de greep van het coronavirus. De overheid heeft 
weer aanvullende maatregelen afgekondigd om verdere 
verspreiding van dit virus te voorkomen. Dit betekent voor 
onze afdeling Utrecht dat een aantal activiteiten helaas geen 
doorgang kunnen vinden, zoals:
    •   COM Wandeldag over de Utrechtse Heuvelrug (26 april)
    •   De Dodenherdenking op de begraafplaats St. Barbara in 
         Utrecht (4 mei) 
    •   Het bevrijdingsdefilé in Wageningen (5 mei)
    •   Het COM café in de VBHKaz (19 mei)
    •   De excursie naar fort Vechten (24 mei)  
Het doorgaan van de Nijmeegse 4-daagse (21-24 juli) en de 
Airborne wandelmars (5 september) is nog onzeker en zal 
afhangen van de maatregelen tegen de verspreiding van 
het coronavirus. De nu afgekondigde maatregelen gelden 
tot 1 juni. Hopelijk blijft het daarbij en wens ik u een goede 
gezondheid.
    

Cees Mudde 
Voorzitter COM afd. Utrecht

De 74ste  Airborne Wandeltocht
Meld u nu aan voor deelname aan De  Airborne Wandeltocht. 
Deze vindt plaats op zaterdag 5 september 2020 in en om 

Oosterbeek en 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 meer dan 1750 Britse en Poolse 
militairen hun laatste rustplaats kregen. 

Afstand
De totale afstand is ongeveer 18 kilometer. (1,5 km naar de 
startlokatie, 15 km de officiële wandeltocht en dan weer 1,5 
km terug naar Lebret.)

Tenues
   -    COM informele sportoutfit, blauwe COM T-shirt, lange  
         blauwe sportbroek, mariniersbaret met glimmend     
         anker, sportschoenen.
   -    Voor de Marinier-Commando’s geldt hun sportoutfit.

Interesse! Dan graag een e-mail aan;  c.mudde@ziggo.nl
U ontvangt dan een aanmeldingsformulier.

C.(Cees) Mudde
De Pol 17

3951 AW Maarn       
tel. 06-46181708 of 0343-412197

Algemene ledenvergadering 5 juni
Naar aanleiding van het Corona-virus en de door de Overheid 
getroffen maatregelen heeft het Dagelijks Bestuur besloten onze 
ALV van vrijdag 20 maart te verplaatsen naar vrijdag 5 juni. 

De locatie en tijd blijven hetzelfde: vanaf 19.00 uur in Hotel van 
der Valk in Hoogkerk.

We beginnen de vergadering met het gezamenlijk nuttigen van 
een “blauwe hap”, waarna we om 20.15 uur zullen beginnen 
met de ALV. Wij hopen op uw begrip en zien u graag op 5 juni 
aanstaande. Tevens het vriendelijke verzoek om u (alsnog) aan 
te melden - het liefst per e-mail naar: 
penningmeester@comnoord.nl  of per telefoon: 06 – 543 121 97. 

Na de vergadering is er nog een informele nazit met een hapje en 
een drankje! Het bestuur rekent op uw komst en dat u in groten 
getale aanwezig zult zijn.

Verbondenheid in deze onzekere tijden
Het Corona-virus gaat, zoals u heeft vernomen, in het land 
rond en beïnvloedt onze maatschappij op allerlei vlakken. Met 
name de ouderen zijn een kwetsbare groep en behoeven onze 
specifieke aandacht.

Om onze leden in deze tijd extra in de gaten te houden (in de 
goede zin des woord, uiteraard), bieden wij vanuit COM Noord 
onze assistentie aan voor het volgende:

In het geval u merkt dat met name onze oudere leden hulp 
nodig hebben voor wat betreft boodschappen doen, etc., dan 
kunt u dit doorgeven aan onze secretaris Marko Schanssema 
op secretaris@comnoord.nl of 06-272 341 11. Marko zal het 
dan doorgeven aan onze Lief & Leed-coördinatoren plus de 
aangemelde vrijwilligers, die vervolgens in de desbetreffende 
provincie (Groningen-Drenthe-Friesland) de mogelijkheden tot 
het bieden van hulp in gang zullen zetten.

  
Afdeling Groningen-Drenthe 

en Friesland (COM Noord)

 
Afdeling Overijssel 

In memoriam marinier 
Jan Brugman
Dit schrijven is een 
eerbetoon aan de 
Marinier Jan Brugman. 
Jan overleed op 
Driekoningen, 6 januari 
van dit jaar in Markelo. 
Er zijn toch wel meer 
mensen overleden in 
de eerste weken van dit 
jaar, dus waarom dan dit 
schrijven over hem?

Jan was een bescheiden 
man die toch een 
behoorlijke geschiedenis 
kent en zich daar nooit 
op voor liet staan.  Als 
Nieuw-Guinea veteraan 
was Jan nauw betrokken 
bij herdenkingen en 
vieringen van feestdagen 
rondom de vreselijke 
oorlogen in de wereld. 
Als toenmalig voorzitter 
van het Canada comité 
Markelo hebben ik Jan 
leren kennen en een warme samenwerking is daaruit ontstaan.

Jan was een soort van ongekroonde voorzitter van onze lokale 
veteranen. Samen met Bosnië Veteraan Erik Paskamp uit Goor 
regelde hij altijd een peloton veteranen van jong tot oud voor 
de herdenkingen en intochten met onze Canadese bevrijders 
en hun families en vrienden.  Een van de hoogtepunten was 
de komst van toenmalig minister van Defensie, Jeanine Hennis 
Plasschaert. Jan was de begeleider van haar en marcheerde 
met zijn maatjes haar de Kösterskoele in.  De minister huldigde 
daar de jonge deelnemers aan de Frank Graham liberation 
tour, inclusief de nu overleden naamgever en bevrijder, Frank 
Graham, zelf.

Hij was ook diegene die me meer heeft verteld over Nederlands-
Indië, de vuile oorlog, en de gevolgen die dit later ook had voor 
Nieuw-Guinea. Jan leerde en vertelde me over wat er in Nieuw-
Guinea gebeurde en over de vreselijke dingen die ook daar 
plaatsvonden.

In Nederlands-Indië waren onze jongens om de rust en stabiliteit 
te herstellen nadat Soekarno de onafhankelijkheid met geweld 
had uitgeroepen. Vele doden verder werd Indonesië een 
soevereine staat.

Nieuw-Guinea bleef in 1949 buiten de souvereiniteitsoverdracht. 

Kennelijk kon Soekarno dit moeilijk verkroppen want begin jaren 
50 sommeerde hij alle Nederlanders Nieuw-Guinea te verlaten.  
Nederland antwoordde, om ook gevluchte Indonesiërs (Indo’s 
genaamd) te beschermen, met het sturen van meer troepen. 
De spanning liep op en in 1961 leidde dit tot gevechten waar 
Nederlandse soldaten en mariniers het leven lieten.

Jan Brugman was één van onze jongens, die het hoogste goed 
wat een mens heeft, zijn leven, in de waagschaal stelde ter 
bescherming van de vrijheid van anderen.

Het zou mooi zijn dat onze geschiedenisleraren wat aandacht 
kunnen schenken aan Nieuw-Guinea, een soort vergeten oorlog. 
Als ik Jan niet had leren kennen, was het voor een groot deel ook 
aan mij voorbijgegaan.

Jan Brugman is voor zijn daden, waar hij zelf bescheiden over 
was, onderscheiden met een Koninklijke Onderscheiding, 
drager van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis en de Canadese 
Erelid onderscheiding.

Beste Jan het was voor mij een voorrecht je te hebben mogen 
kennen. Mocht je boven je jongens ontmoeten, dank ze voor de 
inzet voor de vrijheid van anderen.

Rust zacht.
Gert-Jan Oplaat

Foto: In het midden Jan Brugman.
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Dat was voor het eerst dat een Franse ambassadeur zijn 
herdenkingswoorden in het Nederlands uitsprak. Hij 
memoreerde ook de samenwerking tussen de Nederlanders 
en de Fransen.

De minuut stilte werd afgesloten door het signaal “Taptoe”, 
waarna diverse kransen en bloemstukken bij het monument 
werden gelegd.

De ambassadeur reikte vervolgens samen met kolonel 
Jean-Emmanuel Bruneau, de Franse Defensie attaché, aan 
twee Nederlandse militairen een medaille uit. 

Aan het eind van de herdenking werden het Franse en 

Nederlandse Volkslied gespeeld. Het was vrij koud en nat. De 
erwtensoep met roggebrood en spek, die werd aangeboden 
in Strandpaviljoen de Golfslag, smaakte dubbel lekker.

OKTOBER

1
Van Braam Houckgeestkazerne  

15.00- 23.00 uur 
DE IDENTITEITSGROEP MARINIER SPECIALE OPERATIES (IMSO) NODIGT HAAR 
LEDEN, ALLE ACTIEF DIENENDE MARSOF OPERATORS ÉN ALLE OUD- BBE'ERS, 

UIM’ERS, ML'ERS EN KVM'N, PLUS PARTNERS UIT VOOR DE 2020 REÜNIE .

WAT WORDT 'T? EEN FOUT OKTOBERFEST MET ENGELS VERMAAK IN HET CAFETARIA VBHKAZ MET 
BUITEN HET CAF EEN MARKT EN FOODTRUCKS. DIVERSE ARTIESTEN ZORGEN VOOR DE 
HOEMPAPAMUZIEK. 
HET IMSO BESTUUR ZORGT VOOR EEN BINGO, EEN HORSE RACE EN EEN VOLKOMEN VERRÜCKTE 
VEILING.  
HET WORDT LEGENDARISCH EN HILARISCH EN JE MOET ER BIJ ZIJN!  
WAT HET GAAT KOSTEN WETEN WE NOG NIET, MAAKT TOCH OOK NIET UIT OF WEL SOMS?  
WE HOPEN NIET MEER DAN €12,50 PER PERSOON. MISSCHIEN MINDER, HANGT AF VAN SUBSIDIES EN 
SPONSORING; MISSCHIEN MEER HANGT AF VAN ARTIESTEN. 
DAAROVER LATER MEER, MAAR ZET JE NU AL SCHRAP EN ZET  DEZE VAST IN JE AGENDA.  
WE GAAN ER MET  Z'N ALLEN WEER EENS EEN SUPER GEZELLIGE BOEL VAN MAKEN WAARBIJ ONZE 
SAAMHORIGHEID BOVEN ALLES GAAT! GEEF JE OP VIA IMSOLEDEN@GMAIL.COM  EN VRAAG METEEN AAN 
GEERT OF JE LID KUNT WORDEN ALS JE DAT NOG NIET BENT. ALS JE AL COM-LID BENT OF OP TIJD 
WORDT, IS HET IMSO LIDMAATSCHAP GRATIS! DOEN! 

SPONSORING WELKOM: NL46INGB0798478942 TNV BEEMSTERBOER 

REUNIE 2020 IMSO STIJL! 
Informatie 

06-16171940 

OKTOBERFEST BREXITPARTY 

  
Afdeling Zuid-Holland

Onderafdeling Den Haag

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020
Op de avond van 14 januari 2020 vonden zo’n 70 personen 
hun weg naar clubhuis “De Afrit” aan de Hellingweg te 
Scheveningen. Deze locatie is al enige tijd het adres voor de 
maandelijkse soosavond en werd nu voor het eerst gebruikt 
voor een grotere festiviteit. De ruimte was leuk versierd en 
alles zag er gezellig uit.

Nadat iedereen een plekje had gevonden en zich tegoed had 
gedaan aan koffie of thee en een heerlijke oliebol, richtte 
onze voorzitter, Jan Draaijer, het woord tot ons. Namens het 
bestuur wenste hij alle aanwezigen een goed en gezond jaar 
toe. Vervolgens somde hij wat activiteiten voor de komende 
tijd op, waaronder het reisje naar Odoorn in april, en bracht 
hij de algemene ledenvergadering op 11 februari a.s. in 
herinnering. Hij riep alle leden op toch vooral te komen! 
Daarna werd met een heerlijk glas champagne een toast 
uitgebracht op het nieuwe jaar. De avond verliep soepel 
en geanimeerd en met enige regelmaat werden er lekkere 
hapjes rondgedeeld, waarbij natuurlijk ook iets gedronken 
moest worden en dat lukte best wel. De mensen aan de 
andere kant van de bar werden niet werkeloos. 

Op een gegeven moment klonk de scheepsbel. Nee, helaas, 
dit betekende geen rondje! De leden Dam, Bonten (oud 
bestuurslid van COM Den Haag), Hersbach, Horsman, 
Lander, De Mol en Roodenburg werden naar voren geroepen 
en onderscheiden vanwege hun 50-jarig lidmaatschap. De 
bijbehorende versierselen werden hun uitgereikt door COM 
Zuid-Holland voorzitter Jacques van den Berg. Eén van 
de gedecoreerden was de 91-jarige Henk Dam uit Delft, de 
stad waar onze zeeheld Maarten Tromp in de “Oude Kerk” 
begraven ligt. Ron Ferns, oud-secretaris van COM Den Haag, 
die helaas verlaat was door verkeersproblemen, mocht de 
speld van oud-voorzitter John Blok in ontvangst nemen.

Aan het eind van deze zeer geslaagde avond werden twee 

dames, t.w. Annelies Wakker en Mieke Caminada, in de 
bloemetjes gezet. Annelies voor de prima verzorging van de 
catering en Mieke voor haar niet aflatende behulpzaamheid 
bij het reilen en zeilen van COM o.a. Den Haag. Daarna 
druppelde de zaal langzaam leeg en toog iedereen 
huiswaarts.

Algemene ledenvergadering COM
Ondanks de storm waren er 36 enthousiaste leden naar de 
ALV gekomen. De vergadering verliep prima. Het financieel 
jaarverslag was door de penningmeester duidelijk en 
overzichtelijk opgesteld. Er werden diverse plannen voor 
2020 gepresenteerd, die met veel enthousiasme werden 
ontvangen. Piet Wakker had besloten toch in het bestuur te 
blijven, zodat de samenstelling van het bestuur hetzelfde 
blijft. Na afloop kreeg iedereen nog een drankje aangeboden. 

Herdenking Wassenaar
Op donderdag 27 februari 2020 was COM o.a. Den Haag 
weer aanwezig bij de herdenking  van zes fuseliers Marins 
Francais du Commando “Trépel”  aan het Wassenaarse  
Slag. Een aantal oud-mariniers kwam met een auto van 
de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij vanuit 
Scheveningen over het strand naar de herdenking. Leendert 
de Lange, sinds vorig jaar burgemeester van Wassenaar, 
heette iedereen welkom. De Franse ambassadeur Z.E. 
Luis Vassy, sprak de aanwezigen toe in het Nederlands. 

Mochten onze jongere leden merken dat de oudere maten acuut 
hulp nodig hebben, schroom dan uiteraard niet om rechtstreeks 
de relevante leden te benaderen.
Laten wij elkaar in deze tijd goed in de gaten houden en daar 
waar nodig elkaar de helpende hand toereiken.

Activiteiten
Zaterdag 5 september: Busreis naar de Wereldhavendagen 
in Rotterdam. Met bezoek aan het Mariniers Museum en het 
binnenhalen van Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC 750 
km roeien door Nederland).

Donderdag 10 december: Kranslegging Oostplein in Rotterdam
Zaterdag 12 december: Viering 355ste Korpsverjaardag met 
Defilé en feest in AHOY Rotterdam

Social media en website
Volg COM Noord ook op Facebook en via onze website.
Facebook (privégroep): 
https://www.facebook.com/groups/comnoord/
Website: https://noord.contactoudmariniers.com/

Houd afstand, Blijf gezond en let op elkaar!

  

Identiteitsgroep Marinier 
Speciale Operaties
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Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
M. J. v d Laan  Almere
C. Mathijsen  Tilburg
D. Weerstand  Urk
J. Haitsma  Lemmer
M. J. F. T. Kleinpenning  Halle
C D Hoekstra  Urk
W. Moorman  Nieuw-Dordrecht
A. Balk  Driebergen
L de Leeuw  Tilburg
W. Boer  Delden
M. Verdoorn  Werkendam
R. C. Krom  Soesterberg
R. ten Hoopen  Doetinchem
W. J. de Putter  Sluiskil
J. Kuiper  Vorden
R. de Vriend  Zoetermeer
T. Nuis  Hvam Noorwegen
H. J.M. Pragt  Sneek
H. Schriks  Virginia Beach  U S A

T. Veldstra  Heerenveen
P. Boer  Emmen
E.J. Eijzenbach  Maarssen
F. Rossen  Veenendaal
E. Berkhof  Alkmaar
J. Smithuis  Beemte-Broekland
R. A. L. van Strien  Zevenbergen
L. Zandee  Brielle

Buitengewone leden
J. Clermonts  Bellingwolde
C. van Tigchelhoven  Rotterdam

Donateurs
D van Mourik  Ermelo
Q. Peerboom  Elsloo
G van Agteren de Haan  Dordrecht
E. J. Weijers  Goes
D. H. Pietersen  Vlissingen
Mevr. v d Boom Paul  Hendrik Ido Ambacht

Onderafdeling Arnhem  
Jubileumreünie COM
Helaas kan onze aangekondigde jubileum reünie van 23 mei in  verband met het coronavirus niet doorgaan.

 
Afdeling Gelderland

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. 

- Advertentie - 

Twee eeuwen geschiedenis van het Arnhemse landgoed Bronbeek 
staan centraal in de diapresentatie en rondleiding ‘Landgoed 
Bronbeek, koninklijk geschenk voor veteranen’ op vrijdag 10 juli 
2020. 

De presentatie duurt van 14.00 tot 16.30 uur en bestaat uit 
twee delen. Eerst brengt Niek Ravensbergen met historische en 
hedendaagse foto’s en kaarten op groot scherm de ontwikkeling 
en het gebruik van het landgoed in beeld. De aansluitende 
rondleiding over het landgoed voert langs bijzondere bomen, 
de bron en de beek met zijn watervalletjes, beelden en de 
plantenkalender; ook de architectuur van de monumentale 
gebouwen en de gedenktekens voor de slachtoffers van de 
Japanse bezetting van Nederlands-Indië worden belicht. 

Koninklijk geschenk
Het landgoed Bronbeek wordt al ruim anderhalve eeuw bewoond 
door oud-militairen. Maar zijn geschiedenis gaat nog verder 
terug. De rentenier Hermen Steygerwalt begon in 1817 met de 
aanleg van een ‘buitengoed’ bij een natuurlijke bron en beek 
aan de Velperweg. Hij bouwde er rond 1820 een eenvoudig 
buitenhuis en noemde het terrein ‘Bronbeek’. Het huis werd 
in later tijd vervangen door een statige villa. Koning Willem III, 

die het landgoed vijf jaren bezat, liet deze villa uitbreiden met 
twee zijvleugels. In 1859 schonk hij zijn landgoed aan de Staat 
der Nederlanden. Hij stelde als voorwaarde dat de Staat er een 
tehuis zou bouwen voor militairen die gediend hadden in het 
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Dit ‘Koloniaal Militair 
Invalidenhuis Bronbeek’ werd ontworpen door de toenmaals 
beroemde architect Willem Nicolaas Rose en ging open op 19 
februari 1863. De tehuisbewoners hielden sindsdien bijna een 
eeuw lang een gemengd agrarisch bedrijf op het landgoed in 
stand. Daarnaast onderhielden zij in hun tehuis een collectie 
militaire en volkenkundige voorwerpen uit Nederlands-Indië. Hun 
collectie is de basis van het huidige museum voor de Nederlandse 
koloniale geschiedenis. In 1960 is het terrein veranderd in een 
park, met behoud van de historische structuur en gebouwen. Nog 
steeds wonen er oud-militairen in het tehuis op het landgoed, 
maar nu van alle delen van de Nederlandse krijgsmacht. 

Reserveren
Deze middag is onder meer interessant voor mensen met 
belangstelling voor de Nederlandse koloniale geschiedenis 
en voor groen erfgoed. Deelname met museumentreebewijs 
(Museumkaart, Veteranen en Vrienden gratis). Reserveren is 
gewenst via nb.ravensbergen@mindef.nl.

Zomerrondleiding met diapresentatie 
over het landgoed Bronbeek
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In dit verhaal van Arent Stevens speelt een vlootaalmoezenier 
een belangrijke rol. Als mariniers spraken wij, zoals bekend, 
over de VLAM en de VLOP. Wanneer dit op het lesrooster stond, 
Geestelijke vorming (Vlam/Vlop) dan werd dat door de meeste 
mariniers gezien als een uitknijpuurtje in een klein kamertje in de 
kazerne, waar de verwarming in de toen nog barre winters voor 
ons gevoel behaaglijk hoog stond. In de VBHKAZ hadden we een 
heuse kerk, die behalve als kerk bij voorbeeld ook voor lessen 
kaart en kompas in de bergen werd gebruikt voor de 1 AGGP. 

Met een opkomst waar de pater of de dominee jaloers op zouden 
zijn geweest. Aan boord van de oude Karel Doorman hadden we 
een VLOP die de belangstelling voor zijn uurtje geestelijk voer 
gaande wist te houden met een doos bier. Hoe dan ook, in het  
verhaal van Arent, met zijn toestemming geplaatst, speelt een 
VLAM, een pater dus, een hoofdrol. Op verkenningspatrouille 
leek me deze pater geen aanwinst, maar in de kakafonie van 
de Surinaamse bush vielen zijn godvrezende klanken kennelijk 
minder op. Een vrolijk verhaal uit een redelijk onbezorgde 
periode van de Korpshistorie. Ook wel eens aardig in deze barre 
tijden.

We schrijven het jaar 1974
Vanuit Aruba werd met enige regelmaat een detachement 
(samengesteld uit mariniers van Aruba en Curaçao) op 
jungletraining gestuurd naar Suriname. De commandant van ons 
detachement was kapitein der mariniers B. Enige namen die ik 
me verder nog herinner zijn: sergeant M., sergeant S., sergeant 
K., korporaal de B., korporaal A., marinier 1 B. en marinier 1 
P. De verplaatsing geschiedde met het stationsschip Hr. Ms. 
Groningen.

Verder was de vlootaalmoezenier van M. toegevoegd. Van M. 
was een nogal luidruchtige en altijd goed gemutste man die 
regelmatig luidkeels een HALLELUJAH! de ruimte in schalde. Al 
met al een zeer gemotiveerde groep met een goed gevoel voor 
humor. We werden met het stationsschip, de onderzeebootjager 
Hr. Ms. Groningen, naar Suriname gebracht en gelegerd bij de 
TRIS in Paramaribo. In de eerste week werden ons de benodigde 
basisvaardigheden bijgebracht waarbij werd benadrukt dat de 
BUSHMASTER de gevaarlijkste slang was. Zeven prikken rond de 
navel en hopen dat het goed afloopt.

Weddenschap
Voor we vertrokken voor de eindoefening, waar een kleine week 
voor uitgetrokken was, vroeg een zandhaas aan ons wat we 
gingen doen. Wij vertelden hem dat ons was opgedragen, door 
de trainingsofficier KL, de kapitein B., dat we in vijf dagen een 
doorsteek moesten maken naar de buitenpost Brownsweg en 
deze post moesten overvallen. Op de laatste dag moest om 13:00 
uur het eerste schot vallen. Onze commandant had met kapitein 
B. een weddenschap afgesloten. Als we op tijd waren zou B. ons 
trakteren op gratis bier, zo niet dan moest onze commandant 
voor de kosten 
opdraaien. De 
zandhaas begon te 
lachen en zei: ‘Nou 
dan heeft B. jullie 
mooi te pakken, 
voor deze doorsteek 
heb je minimaal 7 
tot 8 dagen nodig.’ 
We vertrokken 
echter vol goede 
moed.

In Loksi Hatti, een 
oefenkamp van de 
TRIS geleden aan 
de noordelijke over 
van de Saramacca 
rivier, moest eerst 
nog een aantal 
formaliteiten worden afgehandeld. Die avond was ter ere van 
ons een dansi-dansi georganiseerd. Een hoop getrommel 
waarbij de plaatselijke schonen al dansend uit de hutjes ten 
tonele verschenen. Ondergetekende liet zich niet onbetuigd en 
trommelde vrolijk mee. Al snel werd de tamtam uit mijn handen 
getrokken. Waarschijnlijk riep mijn ritme alle boze bosgeesten 
uit de omgeving op. Ons werd vervolgens een traditioneel 
drankje aangeboden dat, na later bleek door de oude vrouwen 
word bereid, waarbij zij cassave fijn kauwen, in een bak spugen 
en vervolgens laten gisten. Super sterk spul. Al gauw zat de 
stemming er goed in.

Een jungletraining in Suriname
Na het feest op tijd naar de hangmat want we moesten vroeg 
aan de doorsteek naar Brownsweg beginnen. Voor één van 
de sergeants was het een onrustige nacht. Iets teveel van het 
drankje gehad? Een hoop lawaai en een aantal lelijke woorden 
ergens tussen de bomen. De arme sergeant lag vast gesnoerd in 
zijn hangmat met het dekzeil aan de bovenkant.
En ja hoor daar was hij dan, HALLELUJAH!

De bush in
Iets later vertrokken dus, maar nog steeds vol goede moed. Na 
een uurtje varen dook de kano de groene muur in en gingen 
we van boord. Het water net niet tot aan de edele delen. Na 
een paar meter hoorde ik een hoop geplons en een aantal 
scheldwoorden die mijn richting uitkwamen. Toen ik me 
omdraaide zag ik een aantal mannen met opgetrokken 
benen in de lianen hangen. Een kleine kaaiman schoot net 
onder water. Ik had hem niet gezien en was er waarschijnlijk 
overheen gestapt toen het beest nog lag te slapen. Een luid 
HALLELUJA schalmde door het woud. Verder maar weer. Op 
kompas en doorstompen. Geen slang te zien, behalve die 
ene keer dan.

Een kleine bruine slang die, nadat ik ‘s morgens een 
sanitaire gang had gemaakt, tussen de plankwortels van een 
lawaaiboom was verschenen. Mannen een slang daar achter 
die boom fluisterde ik voorzichtig anders wordt hij wakker. 
Achter elkaar opstellen en één voor één kijken dus en mondje 
dicht. HALLELUJAH!

De biecht
Tegen het einde van de middag kamp opslaan. Het was mijn 
teamleden, B. en P., opgevallen dat van M. altijd als eerste een 
kampvuurtje had. Uit onderzoek bleek dat hij dit bij de dragers 
haalde. Een blikje brandend houtskool en vervolgens er een 
canteencup koffie opzetten. Ze besloten van M. een hak te 
zetten. Van M. liep graag wat rond in het bosbivak terwijl zijn 
koffie stond te trekken.
‘Pater, wij moeten wat opbiechten.’ 
Nu???’ 
‘Ja het is echt nodig.’ 
‘Samen of ieder apart?’
‘Samen pater.’  
‘We zagen net een canteencup warme koffie staan te 
pruttelen.’
‘We konden de verleiding niet weerstaan en hebben het samen 
opgedronken.’
‘HALLELUJAH, HALLELUJAH! en nog wat *&#$*!!!! in ieder geval 
iets dat in geen enkele bijbel staat.

In de nacht bij het kampvuur sokken drogen. Even lekker voor 
de eerste vijf minuten ‘s morgens. Verder maar weer, de tijd 
begon te dringen. Ineens een hoop lawaai achterin toen we 
over een aantal omgevallen bomen klauterden. De opvolgend 
pelotonscommandant was plots verdwenen. ‘Majoor wat doet 
u nu!?’ ‘De majoor maakte een rechts zijwaartse val’, klonk het 
vanuit de diepte.

We verdwaalden en de gidsen werden ieder een kant opgestuurd 
om een trail te vinden. Dit kostte veel tijd en ons tijdschema 
dreigde in gevaar te komen. Besloten werd  op te splitsen en een 

patrouille 
vooruit te sturen die alles 
op alles moest zetten om te voorkomen dat onze 
commandant de beurs moest trekken. De hoofdmacht kwam er 
dan wel achter aan. Op kompas. Eén man vooruit. Stop, iets naar 
links. Oké. Bijtrekken. Eén man vooruit enzovoort, enzovoort.

Op tijd, bijna op de seconde af BENG het eerste schot. Missie 
geslaagd. Lekker Parbo biertje! Met transport terug naar 
Paramaribo. Al was de terugtocht makkelijk te vinden. De 
Amazone papagaaien wijzen je de weg wel. HALLELUJAH!

Dit was een verhaal uit het magazine Marinier op Aruba! Het 
magazine, waarin opgenomen mariniersverhalen, anekdotes en 

veel foto’s uit de jaren 1970-1980, is te bestellen via 
https://klusopdek.nl/boeken/marinier-op-aruba/

©2020 Stichting Uitgeverij Klus op Dek

 16

Hr. Ms. Groningen op weg naar Suriname.

Satellietopname van Loksi Hatti.
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Unieke gebeurtenis op Biak
Op 24 januari jl vond er een unieke gebeurtenis plaats 
op Biak. Ik heb op één van mijn eerdere reizen naar 
Nieuw Guinea kennis gemaakt met een luitenant 
duiker/kikker van de Indonesische marine. Inmiddels 
is hij kolonel.

In november 2019 vroeg ik hem of hij kon regelen 
dat wij, 4 mariniers/veteranen en 1 marineman, een 
landing konden maken op een strand. Hij zei me 
dat we op de Waterbasis, behorende bij de kazerne, 
mochten landen. 

Na wat heen en weer gemail kostte mij dat 3 digitale 
fotoalbums van mijn diensttijd in Nieuw Guinea.
We werden heel vriendelijk onthaald en met 
luxe auto’s naar de kajuit van de commandant 
gebracht, alwaar mij dit schildje werd overhandigd. 
We mochten op de kazerne overal in en op, en 
fotograferen was ook toegestaan. 

De foto’s van onze oude gebouwen zullen inmiddels 
op de site Mariniersnieuwguinea 1961 1962 staan.
Nadat we uitgekeken waren werden we met luxe 
auto’s naar ons hotel gebracht.

Diversen

Enthousiast ontvangst eerste Korpsriem
Oud-marinier Ad Stegeman, en zijn team van helpers, maakt 
er furore mee: de korpsriem van dik leer, met rood stikwerk en 
het korpsembleem op het uiteinde in het materiaal van de riem 
geslagen. Via Facebook bracht Ad zijn plan ter attentie van de 
korpsmaten. Hij liet met foto’s en tekst zien wat zijn bedoeling 
was. Een stoere, stevige riem maken voor de marinier die alles 
al heeft. Alles, maar niet een riem die zo sterk is als een echte 
zeesoldaat en in alle facetten het ambachtelijk handwerk 
uitstraalt. Toen Ad enkele tientallen afnemers van zijn riemen om 
zich heen verzameld had begon het noeste werk. 

Met het geld van de bestellingen kon het leer en ander materiaal 
aangeschaft worden. Op de speciale facebook-pagina Korps 
Riem konden de afnemers ondertussen de werkzaamheden 

volgen. Zo werd ook duidelijk dat het geen kattenpis is om zo’n 
zestig van deze riemen met de hand te maken. Het leer moet op 
de gewenste afmetingen uitgesneden worden, zwart gemaakt, 
gestikt worden met rode draad en voorzien van gaatjes en het 
metaal van de gesp. Tot slot werd in elke riem het korpswapen 
geslagen. Met recht een monnikenwerk. 

Per post kreeg een ieder die de riem besteld had het kleinood 
thuisbezorgd. De reacties logen er niet om. Een greep: 
‘Ad, dank je topper. Geweldig product’, zegt Harrie Kemper 
Zijlema. Theo Gbicus meldt: ‘TOP, precies zoals beloofd en 
echt kwaliteitsproduct! Dit wordt een collectors item’. Peter van 
Leeuwen miste de eerste bestelronde en zet op Facebook: ‘Ik wil 
hem ook graag hebben. Hoe en waar?’

De riem is van rundleer van ca. 4 mm dik, 40mm breed (het leer 
is van de huid rugzijde en een stuk hals) en chroomgelooid, kleur 
zwart mat. Dus ook water- en zweetbestendig maar ook soepel 
en sterk. De prijs om dit handmatig te maken is € 69,00.
Bij voldoende belangstelling is het mogelijk een tweede 
ronde in te gaan en de riemen opnieuw te maken. Let op, 
het is allemaal ambachtelijk handwerk en op de millimeter 
is geen riem hetzelfde.  Mocht u interesse hebben kijk dan 
op de Facebookpagina ‘KorpsRiem’ of stuur een e-mail naar 
KorpsRiem@gmail.com. Ad zal contact met u opnemen hoe 
het verder af te handelen. Via de Facebookpagina wordt 1 riem 
verloot onder de inzenders.

Arie Booy

Rondje Bouwland januari 2020
Zondag 12 januari 2020 was de 9e editie van Rondje 
Bouwland. Deze traditionele nieuwjaarsloop had deze 
keer een opkomst van zo’n 40 oud en actief dienende 
mariniers.

Na de succesvol georganiseerde vorige edities hebben 
een aantal oud mariniers van lichting 91-6 het stokje 
overgenomen om dit evenement door te zetten. 

Na de 1 minuut stilte bij het mariniersbeeld op de Braam 
van Houckgeestkazerne was het tijd voor het rekken en 
strekken voor degene die het parcours zijn gaan rennen. 
Dit keer was er ook de mogelijkheid om het rondje te 
wandelen en daar werd dan ook gebruik van gemaakt.

Nadat iedereen was gefinisht en gedoucht stond de 
befaamde blauwe hap klaar. Onder het genot van een 
sapje werden er herinneringen opgehaald en is er besloten 
om dit evenement volgend jaar ook weer te organiseren.

De opbrengst van deze editie is ten goede gekomen van 
Stichting Saamhorigheidsdiner Oud Mariniers (www.ssdom.
nl). Een cheque met een bedrag van € 507.59 is dan ook aan het 
bestuur van deze stichting overhandigd.

Via deze weg wil de organisatie een ieder bedanken die aanwezig 
en geholpen heeft om Rondje Bouwland 2020 tot een succes te 
brengen. Wij zien iedereen dan ook graag terug voor de 10e editie 
Rondje bouwland 2021 op zondag 10 januari 2021.

Reünie Landingsvaartuigen & Mariniers 
Nieuw Guinea 1961-1962
Op 11 maart 2020 konden we nog net op tijd, voordat het Corona 
virus heel Nederland in zijn macht kreeg, onze reünie in het 
Marine Etablissement te Amsterdam (MEA) houden.

Ondanks een aantal afzeggingen vooral van uit het zuiden des 
lands, waarvoor alle begrip, was de opkomst nog bijzonder hoog.
De leeftijdsfactor begint toch ook een rol mee te spelen want we 
bevinden ons nu allemaal op een respectabele leeftijd.
Na het openingswoord van Ed Veldwijk en de koffie kwamen de 

volle bierglazen al gauw weer 
op tafel. De Sobats gingen weer 
als vanouds te keer in het ‘Slap 
Bilangen’ en er werd weer veel 
gelachen en het was weer puur 
gezellig.

De  muzikale omlijsting werd 
uitstekend verzorgd door de 
‘Baksmaten’, terwijl ook oud 
marinier Jan Scholing bij velen 
belangstelling kon opwekken 
voor zijn pas gedrukte magazines 
over mariniers en marine in Ned. 
Nieuw Guinea, en de opnieuw 
op stapel staande verbeterde 
heruitgave van het boek van 
Kolonel de Roos ’Nieuw Guinea, 
De mariniers kant van het 
verhaal’ door C.K.R .De Roos. 
Bij voldoende inschrijvingen 
zal het nu veel mooier gedrukte 
boek met illustraties uitgegeven 

kunnen worden. info@klusopdek.nl

Na de gebruikelijke Indische maaltijd werd er nog een tijdje na 
gekletst door de Sobats. Alvorens huiswaarts te gaan werd er de 
gebruikelijk groepsfoto gemaakt.

We hopen allemaal dat we de strijd om COVID-19 zullen 
overwinnen, en hopen elkaar volgend jaar weer terug te zien, 

Carol Magermans

De Commandant van de Marinekazerne Biak overhandigt een schildje aan Kees 
Bunschoten.

Riem met het korpswapen is een collectors item. Foto Ad Stegeman

Deelnemers rondje bouwland.  -  Uitreiking cheque namens organisatie rondje 
bouwland (vertegenwoordigd door Arjan Stolk en Wim Voets) aan het bestuur 
SSdom.
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Ziekenverplegers 1954
Mijn naam is Arie Niemeijer, geboren 18 augustus 1934 en in 
1954 in dienst gegaan. Ik ben een enthousiast lid van het COM 
en hoop bij elke gelegenheid nog oude maten te vinden. 

Ik ben op zoek naar een aantal ziekenverplegers van destijds:
Dr Bacchus, Sgtr Arnouts, Sneeuwwitje
1e klas verpleger P. Raymakers uit Sittard
1e klas verpleger van Iersel
Joris ?, tijdens een foto maken voor de ziekenboeg klom ik op 
zijn rug.
Ook was er nog een grote Rotterdammer, wiens naam ik niet 
meer weet. Hij maakte veel indruk op mij. 
De verplegers hadden ook een bandje in 1954.  Eind 
december 1954 is een aantal naar Nieuw Guinea en de West 
gegaan.

Als marineman was ik geplaatst in de Van Braam 
Houckgeestkazerne in Doorn, waar ik in de 2e klas speciale dienst 
als ziekenverpleger te werk werd gesteld bij bovengenoemde 

verplegers. Na een jaar werd ik overgeplaatst naar Voorschoten.

Ik zou het heel leuk vinden een aantal maten van vroeger weer te 
ontmoeten. 

Reacties graag mailen naar: jolandaspaans@gmail.com

Oproepen

J.J.B. Stehmpher
Wie weet iets over J.J.B. Stempher? Ik ben bezig de stappen van 
mijn vader  J.J.B. Stempher geboren 14-09-1920  te Deventer te 
herleiden. 

Hij is in juni 1945 als OVWer met nog meer Deventenaren naar 
Rosneath in Schotland gegaan en van daar uit naar Camp 
Lejeune USA als marinier, stamboeknummer 4503125
In december 1945 met de Bloemfontein naar Indië, eerst tot 
maart 1946 op Malakka Ladang Geddes en daarna tot februari 
1948 op Oost Java.

Ik heb bij het Min. van Def. zijn staat van dienst opgevraagd, 

helaas zonder resultaat. Hij moet in het 2e of 3e Inf. Bataljon 
gezeten hebben, ik acht het 2e het meest waarschijnlijk. Ik weet 
dat hij eind 1947 in het militair hospitaal Soerabaja heeft gelegen, 
vermoedelijk met iets dat men tegenwoordig PTSS zou noemen.
Op het moment loop ik vast, vooral omdat ik de eenheid niet ken, 
2e of 3e Bataljon, welke compagnie e.d.

Mag ik misschien een beroep op u doen ? Wellicht heeft u 
informatie die mij verder kan helpen. ik heb o.a. de archieven 
van het Nationaal Archief nagespeurd, geen concrete 
aanknopingspunten.

Ik hoop dat u mij wat verder kunt helpen,
Co Stempher

James W.T. van Marken
Help, ik  zoek James W.T. van Marken. Ik ben op zoek naar 
fotomateriaal met daarop mijn 
oom (James W. T. van Marken), 
die zich op 3 december 1951 als 
dienstplichtige heeft gemeld 
in Doorn. In april 1952 vond 
overplaatsing naar Rotterdam 
plaats (Korps Mariniers), 
gevolgd door uitzending naar 
Suriname per SS Cottica in mei 
van dat jaar (aankomst 4 of 5 
juni 1952). 

Daar heeft hij tot midden 
februari 1953 verbleven, 
toen in verband met een 

geconstateerde ziekte repatriëring naar Nederland plaatsvond. 
Vanaf midden februari 1953 heeft hij onder andere verbleven in 
Leiden (Sociaal Medische Dienst), Doorn (Militair Herstellings- en 
Trainingsoord ‘Aardenburg’) en Overveen (Marine Hospitaal). 
Tijdens deze periode is (in 1953) een been geamputeerd. Op 12 
februari 1955 is hij aan de gevolgen van zijn ziekte overleden. 

Graag zou ik in bezit komen van een foto (of foto’s) uit 
zijn diensttijd, waar hij (als het even kan herkenbaar en 
in militair tenue) op staat. U kunt mij bereiken via e-mail 
jamesvanmarken@icloud.com of op telefoonnummer 
06-24704942.

Volledigheidshalve voeg ik een ‘burgerfoto’ uit mei 1954 toe. 

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

James van Marken

Oud marinier Leo van Bemmel (MKS 60/1) uit Dronten vaart met 
zijn sloep voor een tochtje naar Harderwijk. Nadat hij de ligplaats 
had verlaten, ziet hij een mooi groot schip liggen, gespoten in 
de marine kleur grijs. Is dat nu een marineschip was zijn eerste 
gedachte. Het schip had ook nog de naam “L9608”. Als oud 
marinier wist hij dat deze naam staat voor een landingsvaartuig 
van de Marine.

Leo draait zijn sloep en is naar de L9608 gevaren en vroeg aan 
de man op het dek of de naam op de boeg afkomstig was van 
een landingsvaartuig. De man beaamde dit en vertelde terloops 
dat er aan de L9608 een bijzonder verhaal was verbonden. Leo, 
nieuwsgierig geworden, wist met de man een afspraak te maken 
voor de volgende dag. De man stelde zich voor als Martien Broers 
eigenaar van de L9608. En het werd een bijzonder verhaal.

Wat blijkt, zijn schip was vernoemd naar één van de twee 
landingsvaartuigen (L9607 en de L9608) die op 24 juni 1952 
vertrokken waren voor een wereldreis vanuit Den Helder naar 
Sorong in NNG. Een reis van 5 maanden vol avontuur voor de 

bemanning. Martin Broers zijn vader was matroos 1e klas H.J. 
Broers en was vaste bemanning op de L9608 tijdens de tocht 
naar Sorong. Ik heb, zeg Martien, als eerbetoon aan mijn vader 
de naam L9608 op mijn schip gezet, als herinnering aan mijn 
vader, Bob Broers, en aan de overtocht naar NNG. Op de vraag 
van Leo, mag je de naam van een landingsvaartuig gebruiken op 
een burgerschip? Ja, ik heb toestemming gevraagd en gekregen 
van de marine.

De reis van de L9608 naar NNG was een bijzondere reis omdat 
de beide schepen niet echt zeewaardig waren, wat ook blijkt 
uit verschillende verslagen die ik op internet heb gevonden. 
Om brandstof te besparen werden op beide schepen zeilen 
gemonteerd. De beide schepen arriveerden na een avontuurlijke 
tocht van ruim 5 maanden op 21 november 1953 in Sorong waar 
ze werden ingezet voor het transport van mariniers en voor 
vrachttransporten. In 1962 werden de landingsvaartuigen uit de 
vaart genomen.

Wim Lenting

Een bijzonder verhaal

Marinier spot ‘landingsvaartuig L9608’
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Te beginnen als jan kaas en te eindigen als korpsadjudant 
bewees Haarlemmer Roel Ebbinge al dat hij uit het juiste hout 
gesneden is. Maar ook sinds zijn leeftijdsontslag laat de marinier 
(62) zich niet beperken door de grenzen die anderen tegen 
houden. Samen met twee burgermaatjes stapte Roel in 2019 op 
de motorfiets en reisde door zeven voormalige Sovjet-staten. Een 
barre, maar ook mooie, maandenlange reis door slecht terrein, 
grote hoogtes en diepe dalen. Zijn uithoudingsvermogen werd 

twee keer ernstig op de proef gesteld. En dat voor de fun.

Zijn hobby fotografie ontwikkelt zich voor Ebbinge steeds meer 
als een passie. Had hij er in zijn militaire tijd weinig tijd voor, nu 
pakt Roel de camera wanneer het maar even kan. De circa 4000 
beelden die hij schoot op de roadtrip zijn al tentoongesteld op 
een expositie in zijn woonplaats en worden mogelijk gebruikt 
voor een fotoboek over de reis door het Oosten.

Ebbinge: “Het eigenlijke reisdoel was Iran. Voor het korps ben ik 
onder meer uitgezonden geweest naar Irak, de Perzische Golf 
en Cambodja. Daarom wilde in dolgraag eens in Iran kijken, 
maar er kwam een kink in de kabel. We houden van avontuur en 
low budget, dus kamperen, motorrijden, mensen ontmoeten. 
We hebben de reis anderhalf jaar voorbereid. Welke reserve-
onderdelen nemen we mee? Welke visa? Hoe zit het financieel?”

Roel en een vriend waren boven de zestig, de derde iets jonger. 
De vraag was dus ook: hoe zit het met de fysieke belastbaarheid 
van de kameraden onderweg? “We wilden buiten de gebaande 
paden treden. Niet de ‘gemakkelijke oorden’ bezoeken zoals de 
VS. We sprongen te paard en het was knallen 
maar.”

Ebbinge vervolgt: “We zouden van Iran 
via Turkmenistan naar Kazachstan rijden. 
Iran heeft echter een wet die bepaalt dat 
motoren zwaarder dan 250 cc niet welkom 
zijn. We waren al gewaarschuwd dat deze wet 
eraan zat te komen, en dat deze nu ook voor 
buitenlanders zou gelden. Onderweg belden 
we een fikser in Iran, die dat bevestigde. 
Het gebeurde precies in de periode dat wij 
onderweg waren op de motor. Het waren de 
maanden van politieke spanningen tussen 
Iran en de VS over de atoomdeal.”
“Dit betekende dat wij, toen we in Armenië 

en bijna aan de grens met Iran 
stonden, een alternatieve route 
moesten nemen via Azerbeidzjan. 
Van daar af de konden we de 
Kaspische Zee oversteken en zo 
alsnog via Kazachstan de route 
weer oppakken.”

Ebbinge rijdt op een twaalf 
jaar oude BMW G650X. Hij is 
getrouwd, heeft twee kinderen. 
Zijn andere liefhebberij is 
fotograferen, waarbij hij zich richt 
op de mens tegen de achtergrond 
van polarisatie en broederschap 
in de samenleving. Hij maakt 

zich zorgen over de kloof die ontstaat tussen seksen, arm en 
rijk, gekleurd en niet gekleurd. “Het lijkt allemaal steeds erger 
te worden. Wij zijn zo welvarend en hebben blijkbaar niets meer 
voor elkaar over. Dit staat in schril contrast met Kirgistan en 
Tadzjikistan, waar mensen echt arm zijn, maar waar je zoveel 
gastvrijheid en liefde ervaart dat je er bijna van in de war raakt.’’

In zijn fotografische werk is de maatschappelijke betrokkenheid 
van Ebbinge goed terug te zien. Zijn beelden zijn sober, fraai van 
compositie en hebben weinig effect nodig om de boodschap over 
te brengen. De compassie van de Haarlemse fotograaf met zijn 
onderwerp spreekt boekdelen. Ebbinge: “Ik heb mijn werk als 
marinier altijd met hart en ziel gedaan, maar vind het fijn ook met 
heel andere dingen bezig te kunnen zijn. Reizen, fotograferen, me 
inzetten voor de Haarlemse buurt waarin ik leef. Daar gaat mijn 
hart nu naar uit.”

Daarnaast verricht hij nog werk voor het COM. Zo is hij een van 
de redacteuren die Houwe Zo maken. De reis door de voormalige 
Sovjetstaten was zeker niet altijd prettig. Zo maakte Roel bijna 
een doodsmak: ”Ik kwam ten val en de motor belandde op 
mijn been. Gelukkig kon ik weer overeind krabbelen. Maar ik 
was geradbraakt en heb veel kilometers staand op de pedalen 
moeten rijden, want zitten ging gewoon niet meer.”

Later in de trip werd hij op grote hoogte in Tadzjikistan erg ziek: 
“Ik lag in mijn slaapzak te rillen en moest me er uit slepen om 
buiten mijn behoefte te doen. De diarree hield niet op. Telkens 
moest ik er weer uit. Tot ik zo uitgedroogd en uitgeput was dat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ik niets meer 
kon.” Ebbinge heeft als actief dienend 
marinier veel meegemaakt, maar nu leek het op 4000 meter 
hoogte wel of zijn laatste uur geslagen was. “Het was een 
combinatie van vermoeidheid en hoogteziekte. We sliepen bij 
mensen. De heer des huizes ging niet naar zijn werk. Een tolk en 
een chauffeur werden opgetrommeld. Ik ben naar het ziekenhuis 
gebracht. Daar ben ik met zoveel liefde omgeven, joh, daar krijg 
ik nog kippenvel van. Ze hebben mij er zo geweldig uitgehaald. 
Dat zit dus ook in de mens, en het kan niet anders zijn dan dat dat 
ook hier in de mens zit. Zo probeer ik dan zelf ook maar te zijn. 
Geen oordeel of vooroordeel te hebben en iedereen als gelijke te 
behandelen.”

Arie Booy

Marinier Roel gaat op de motor door 
waar andere motorrijders stoppen

Fascinerende reis door voormalige Sovjetrepublieken levert unieke beelden op

Good morning Kirgistan.

Herders.

Moeder en dochter Tadjikstan.

Roel bij de tunnel of Death in Tadjikstan.
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Cor Redegeld, geboren op 5 november 1927 in Alphen aan den 
Rijn, moet zich in maart 1947 als milicien melden bij het Korps 
Mariniers in de Van Ghentkazerne aan het Toepad in Rotterdam. 
Cor is dan 19 jaar. Zo’n drie maanden later, in juni 1947, wordt 
Cor overgeplaatst naar de vliegbasis Volkel. Dat is een hele tocht 
in die tijd. Vanuit Rotterdam met de trein naar Boxtel en daar 
overstappen op de trein naar halte Zeeland. Cor stapt uit, op 
een zanderige vlakte wat toen als perron dienst moest doen. In 
de verte kon hij de verkeerstoren van het vliegveld waarnemen. 
Vervolgens werd het een lange mars voor de mariniers naar 
Volkel. 

(De commandant van de Mariniers diende later een verzoek in 
bij de NS of de trein niet dichter bij de basis kon stoppen. De NS 
ging akkoord en zo werd het speciale Mariniersperron Volken 
aangelegd).

Dat de mariniers lijfelijk aanwezig waren op de vliegbasis in 
Volkel blijkt wel uit de kreten die er toen dagelijks klonken “sloep 
naar de wal”, “man overboord”  en “we gaan passagieren”. 
Er is nu nog steeds het Mariniersplein en in Uden zelfs nog de 
Mariniersstraat. 

Op 10 september gaat Cor naar Rotterdam, scheept zicht in op 
de m.s. Waterman en vertrekt naar Indië. De tocht gaat via het 
Suezkanaal. Een tocht door het kanaal die, zoals Cor vertelt, 
behoorlijk vijandig kan zijn. En waar het oppassen is geblazen 
met aan weerszijde, niet alleen militaire overblijfselen uit de 
oorlog staan, maar waar ook nog steeds vijandelijkheden voor 
kunnen komen. Na het Suezkanaal worden in Aden de mariniers 

geplaatst op de m.s. Sloterdijk en wordt de tocht vervolgd naar 
Sabang in Nederlands Indië en, na een reis van zo’n 3 á 4 dagen, 
gaat de tocht naar Batavia. Maar Batavia zal niet het einddoel van 
Cor zijn, er volgt nog een reis, nu naar Soerabaia. 

Cor volgt daar in het marinehospitaal een opleiding tot 
ziekenverpleger op de afdeling interne geneeskunde onder 
gezag van sergeant-majoor Klink. Na zijn bevordering tot 
sergeant ziekenverpleger wordt Cor geplaatst in Djatiroto waar 
een veldhospitaal is gelegen en wordt hij ingedeeld bij het 
MEPEL. Voor Cor wordt het hier de eerste trieste en emotionele 
confrontatie met de dood, het veiligstellen van een gesneuvelde 
KNIL militair en hem met alle eerbied te vervoeren naar een 
tijdelijke rustplaats. Vele van deze acties zouden voor hem nog 
volgen. 

Eind juni komt Cor aan in Pasir Poetih bij Probolinggo. Hier 
werd hij geplaatst in het marinehospitaal. Hij bezocht daar zeer 
regelmatig in de middagen na zijn hospitaalwerk, met een man 
of acht, verschillende kampongs, waar hij op aanwijzingen van 
de kapella kampong zieken bezocht.. “Na het ziekenbezoek in de 
kampong gingen we bij een café koffie drinken, maar ook daar 
kregen we nog van verschillende kanten, onder andere van een 
politieman ‘Daoiri’ te horen waar nog meer hulp nodig was”, 
vertelt Cor. En dat dan niet alleen voor zieken maar ook voor 
incidenten was dat zo het geval. Cor besliste dan, of hij direct kon 
helpen, of dat er een dokter moest komen of Cor nam samen met 
zijn maten de persoon mee naar het hospitaal. Teruggekomen 
in het hospitaal rapporteerde Cor dan aan de commandant van 
Batavia Luitenant Blommesteijn.

Na verloop van tijd, vlak voor de eerste landing in Pasir Poetih, 
ging Cor terug naar het marinehospitaal in Soerabaia. Cor 
was aanwezig bij de eerste politionele actie in Pasir Poetih en 
is via Djember en Tanggoel naar Djatiroto gegaan waar hij als 
verpleegkundige ook weer kampongs is gaan bezoeken om 
te helpen bij zieken. In het veldhospitaal in Djatiroto werkte 
onder andere de artsen Hazenberg, Houben en Van Duren. Heel 
bijzonder was het dat de chirurg Van Duren, enkele verpleegsters 
en Cor uitnodigde bij zijn familie thuis om op 3 november Leidens 
ontzet te komen vieren. (Van Duren kwam uit Leiden). “Zijn 
vrouw had een heerlijk diner voorbereid en er werd gegeten, nu 
niet uit een blik geserveerd, maar prachtig op een bord”, vertelt 
Cor. Dat was heel wat beter en vooral veel luxer dan dat hij 
gewend was.

Na ook nog enige dagen in Loemadjang te zijn geweest voor 
medische ondersteuning weer terug naar Djatiroto. Hier heeft Cor 
gewonden opgehaald in het veld en naar het hospitaal gebracht 
ter verpleging. “Wij werden bij het veiligstellen van gewonden 
onder vuur genomen door de TRI en vielen er zwaar gewonden 
waaronder ook Kapitein der Mariniers Reijnders. Via gevaarlijk 
terrein, in het pikdonker, waarbij we elkaar vasthielden om op 
het juiste pad te blijven en tijdens aanhoudende moessonregens 
hebben we de mariniers en de kapitein naar het hospitaal 
kunnen brengen. En van de zwaar gewonden mariniers die Cor 
binnenbracht was marinier Rouschop uit Nuth. Deze marinier is 
vanuit Djatiroto per trein via Klakah naar Soerabaia gebracht. 
(de trein bestond uit een locomotief met slechts één gammele 
wagon) en daarna per vliegtuig naar Batavia, want alleen daar 
was een hersenoperatie, die hij moest ondergaan mogelijk. Cor 
ging weer terug naar Djatiroto. Voor een volgend transport met 
gewonden mariniers was Cor weer terug in Soerabaia, waar hij 
tot zijn grote verbazing marinier Rouschop in de stad tegenkwam 
die de hersenoperatie goed had doorstaan. Nadat Cor was 
afgezwaaid kwam hij wederom Rouschop tegen, maar. . . nu in 

Leiden, waar Cor hem daarna regelmatig is gaan opzoeken. Dit is 
voor Cor tot op de dag van vandaag zeer frappant. 

“Rond kerstmis zijn wij naar Djombang vertrokken, vandaar naar 
Plosong en vervolgens naar Madioen. Het was toen 9 januari 
1949”. 

Op 20 april 1946 is Redegeld thuisgevaren. Cor werd als 
ziekenverzorger voor zijn repatriëring naar Nederland geplaatst 
op het passagiersschip m.s. Johan van Oldenbarnevelt. Speciaal 
als taak om te zorgen voor de verpleging van zieken militairen. 

Een aantal van hen zijn in Aden van boord gegaan, dit door dat er 
geconstateerd was dat zij besmet waren met het pokkenvirus. De 
resterende militairen zijn in Vlaardingen ondergebracht.

Cor Redegeld is in september 1949 als Sergeant der Mariniers ZM 
afgezwaaid. In juni 1949 werd de Mariniersbrigade opgeheven.

Wim Lenting

Herinneringen van Sergeant der Mariniers zm Cor 
Redegeld op zijn weg naar en verblijf in Nederlands Indië
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De klas van Cor in opleiding in Volkel. Links zittend vooraan Cor.

Het restant van het Mariniersperron Volkel.
“Cor stapte uit op de zanderige vlakte wat toen als perron dienst moest doen.
De commandant van de mariniers diende een verzoek in bij de NS of de trein 
niet dichter bij de basis kon stoppen. De NS ging akkoord en zo werd het 
speciale Mariniersperron Volkel aangelegd”.
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Hij heeft het gala-uniform van kolonel der mariniers 
b.d. Simon Hameete in de huiskamer staan. Naast een 
aantal andere uniformen en een groot aantal helmen en 
hoofddeksels. Oud-zeemiliciën Jan Jaap van Weering weet 
‘hoe het heurt’, want inmiddels is hij binnen Defensie, maar 
ook in de burgermaatschappij, een gewild kenner van de 
etiquette.

Jan Jaap is echter ook een pur sang verzamelaar. Zijn statige 
huis aan het in Leiden vertoont meer gelijkenis met een Britse 
herenclub dan de doorsnee Nederlandse inrichting. Naast de 
uniformen en helmen, worden de wanden gevuld met foto’s, 
prenten en schilderijen die vaak een militair tintje hebben. De 
salontafel is een oude militaire trom waarvan de bovenzijde 
gevuld is met honderden onderscheidingstekens, medailles en 
epauletten.

,,Ik vind het gewoon leuk om militaria te verzamelen”, zegt 
Jan Jaap die als jonge man voor zijn nummer marinier 
werd. Sindsdien heeft hij echter altijd banden met het korps 
onderhouden. Inmiddels is hij ook ambassadeur van de 
mariniers ziekenboeg Semper Fi. Daarnaast is hij voorzitter van 
de Guards’ Remembrance Association of The Netherlands. Deze 
club houdt de nagedachtenis aan de bevrijding van ons land 
door Britse Guards-militairen levend. Tijdens een symposium 
in Leiden kreeg hij als voorzitter uit handen van generaal-
majoor b.d. Theo Vleugels een adoptie-certificaat. Vleugels is 
directeur van de Oorlogsgravenstichting en met het certificaat 
werd bevestigd dat de organisatie van Van Weering een aantal 
oorlogsgraven van Guards in ons land heeft geadopteerd.

Bitterbal
Zeg liever niet ‘Eet smakelijk’, want dat is een bevel”, zegt Jan 
Jaap, die als etiquette-expert  Nederland manieren leert. ,,Je 
kunt beter vragen: Is alles naar uw wens?”

Van bevelen weet Van Weering genoeg, want naast het feit dat 
hij zijn dienstplicht vervulde bij het Korps Mariniers, is Jan Jaap 
binnen de krijgsmacht inmiddels een vraagbaak en docent 
geworden voor militairen die willen weten ‘hoe het heurt’ maar 
vooral ook hoe iets beter kan.

Zo leert hij korporaals, officieren en ook opperofficieren 
hoe ze representatief voor de dag kunnen komen. Tevens 
doen ondernemers, ambtenaren, studentenverenigingen of 
sommeliers en horecabediening graag een beroep op zijn kennis 
van omgangsvormen, persoonlijke presentatie en etiquette.
Van Weering: ,,Etiquette heeft betrekking op hoe je je bij 
bepaalde gelegenheden het best kunt gedragen. Het gaat dan 
om goede gewoontes en gebruiken, die algemeen geaccepteerd 
zijn. Als iedereen de gedragsregels hanteert, verlopen recepties, 
ontvangsten of diners ontspannen en plezierig voor alle 
deelnemers. Het maakt niet uit hoe hoogopgeleid of rijk iemand 
is. Ik word bijvoorbeeld gevraagd door ondernemers die in de 

Quote 500 staan hoe 
ze hun tafelmanieren 
kunnen verbeteren. 
Er zijn multimiljonairs 
die er tegenop zien in 
een chic restaurant te 
dineren. Ik help ze dan 
hun zelfvertrouwen op 
dat vlak te herwinnen.”

Leiden
Van Weering woont op 
stand in Leiden. Het 
interieur van zijn huis 
lijkt op een kruising 
tussen een Engelse 
herenclub en een 
museum. De muren van 
alle kamers, gangen 
en trappenhuis tot 
de wc aan toe, zijn 
geheel gevuld met 
prenten, schilderijen en 
foto’s, veel foto’s, van 
gedistingeerde mensen, 
oorlogsschepen 
of veldslagen. Op 
paspoppen hangen 
kleurige uniformen en 
hij heeft een uitgebreide 
verzameling helmen en 
hoofddeksels. “Ik ben 
geen beroepsmilitair 
geworden, maar heb 
mijn loopbaan gehad 
bij Shell”, legt hij uit. 
“Daar werkten toen veel 
oud-mariniers. Bij dat 
bedrijf ben ik - op kleine 
schaal - begonnen met 
het geven van etiquette-
advies. Bijvoorbeeld 
door een collega 
erop te wijzen dat zijn 
kledingcombinatie uit de 
toon zou vallen op een 
receptie; dat schoenen wel wat poets konden gebruiken of door 
te vertellen hoe je Japanse zakenrelaties het beste tegemoet 
kunt treden. Japanners zeggen nooit nee; dat betekent echter 
absoluut niet dat ze overal mee akkoord gaan. Ze zijn zeer 
formeel en vormelijk.”

Jan Jaap weet ook hoe je op een receptie een bitterbal dient te 
eten: “Houd de bal in je linker hand, want de rechter moet schoon 

blijven om een hand te geven. Hap het kapje eraf zodat de inhoud 
wat afkoelt en stop daarna de bal in één keer in je mond. Doop 
de afgehapte bal nooit voor een tweede keer in de mosterd, dat 
getuigt van slechte manieren en is ook niet hygiënisch.”
Hij kon gebruikmaken van een regeling om eerder te stoppen 
bij de multinational. Inmiddels heeft Van Weering zijn eigen 
consultancy, Distinguished, waarmee hij workshops doet, 

lezingen geeft of deelneemt aan tv-programma’s zoals met 
presentator Jort Kelder die ook graag in deftige kringen verkeert.

Vertrouwen gewekt
De Leidenaar ontvangt zijn bezoek keurig gekleed, om door een 
ringetje te halen. “Kleding correct, vertrouwen gewekt”, zegt 
hij daar over. De schoenen zijn glanzend gepoetst, een techniek 

Oud-zeemiliciën Jan Jaap van 
Weering weet ‘hoe het heurt’

Hoe het heurt.  Het gala-uniform van kolonel Hameete staat in de huiskamer.
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Zr.Ms. Karel Doorman is na 11 dagen op 24april jl. in het Caribisch 
gebied aangekomen ter ondersteuning van de civiele autoriteiten 
aldaar bij de bestrijding van de coronacrisis als de situatie daar 
om vraagt. Het ondersteunings- en bevoorradingsschip wordt 
initieel ingezet voor 3 maanden.

Helemaal onvoorbereid was het schip niet. De bemanning, 
mariniers- en ander eenheden zijn eind maart in quarantaine 
gegaan nadat het schip na onderhoudswerkzaamheden een 
proefvaart succesvol afrondde. Voor hen is de inzet toen eigenlijk 
al begonnen.

Het schip beschikt over transportondersteuning zodat de 
eilandbewoners voedsel krijgen. Daarnaast ondersteunt 
het marineschip desgewenst de kustwacht bij de maritieme 
grensbewaking. Ook kan de Doorman dienen als uitvalsbasis 
voor het het snel aan land zetten van personeel en materieel 
om de lokale autoriteiten te ondersteunen bij het handhaven 
van de openbare orde. Ook beschikt de Doorman over medische 
faciliteiten om de lokale gezondheidszorg te ondersteunen bij 
niet COVID-gerelateerde spoedzorg.

Er is een marinierseenheid van o.a. 12 Raiding Squadron en 
SATG met voertuigen en landingsvaartuigen aan boord zodat er 
transportcapaciteit in het gebied is. De mariniers zullen onder 
andere ingezet worden voor algemene en veiligheidstaken in 
samenwerking met de lokale autoriteiten indien nodig. Indien 
nodig wordt er een extra marinierseenheid ingevlogen. Het schip 
heeft zelfs een orkaannoodhulppakket mee. Ook zijn er 2 Cougar-

transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando 
aan boord voor transport en medische evacuaties. Het schip 
beschikt over medische teams: 1 met chirurgische capaciteit, de 
ander voor basiszorg aan de wal. Drones van de landmacht en 
marine kunnen voor verkenningen ingezet worden. 

Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben elk een 
marineschip in het gebied. Met deze landen is een coördinatie-
cel ingericht op Martinique om waar nodig samen te werken. Zo 
kan de Karel Doorman deze schepen voorzien van brandstof.

Tijdens de overtocht trainden de mariniers aan boord voor 
mogelijke inzet en werden Jeroen Houweling en Mark Harders 
herdacht. Het is 10 jaar geleden dat zij in Afghanistan om het 
leven kwamen.

die hij in militaire dienst verfijnde. Als oud-marinier draagt hij 
de korpsdas en Jan Jaap beschikt zelfs over een marineblauw 
colbert waarin aan de binnenzijde zijn dienstnummer is 
geborduurd. Uit de foto’s aan de wand valt af te leiden dat hij als 
jongeman reeds in het gezelschap van geslaagde zakenmannen 
en hogere militairen verkeerde. “Mijn vader was een Groningse 
landbouwkundig-ingenieur tropische gewassen in Nederlands-
Indië; mijn moeder is Javaanse. In de Tweede Wereldoorlog 
moest mijn vader aan de Birma spoorweg werken. Hij heeft altijd 
gezegd dat de twee atoombommen op Japan zijn leven hebben 
gered. De Japanners wilden de krijgsgevangen dwangarbeiders 
in Birma uit de weg ruimen, maar zijn daar niet aan toegekomen 
doordat die bommen opeens de capitulatie van 15 augustus 
bewerkstelligden.”

Van vader en moeder kreeg Van Weering de juiste 
omgangsvormen met de paplepel ingegoten. In de afgelopen 
decennia verfijnde hij zijn kennis door over etiquette te lezen en 
te spreken met andere kenners. Inmiddels weet hij er zoveel van 
dat Jan Jaap er zelfs een boek over geschreven heeft. Van het 
boekwerk - dat in de zak van een colbert past - is inmiddels al de 
zesde druk verschenen.

“Het gaat om respect hebben voor elkaar”, doceert hij. “Houd 
rekening met de gevoelens van een ander, dan kun je samen door 
dezelfde deur.”

In 2010 werd Jan Jaap van Weering door het Instituut Leergangen 
Defensie gevraagd om etiquettetraining te komen geven. 
“Ze hadden iemand nodig die kon vertellen hoe je met hoge, 

buitenlandse gasten moet omgaan. Door de kennis die ik in 
huis had en de voorliefde voor Defensie hoefde ik geen twee 
keer na te denken.” Defensie heeft veel ceremonies, protocollen 
en tradities. Medewerkers moeten zich veel meer dan in het 
bedrijfsleven houden aan regels en richtlijnen.

Tradities
Van Weering houdt van tradities: “Als je iets drie keer doet 
is het traditie. Dat is een mooie ontwikkeling, die zorgt voor 
verbroedering en verbintenis.” Zowel militairen als burgers 
gebruiken recepties om met elkaar in contact te komen. Hoe 
ga je op een receptie om met een persoon waar je op een nette 
manier afscheid van wilt nemen? “Dat kun je op een aantal 
manieren doen. Je geeft een hand en zegt: Ik ga nog even een 
rondje maken. Of je stelt de persoon voor aan een ander en 
loopt daarna weg. Daar zijn recepties voor; het gaat om relatief 
korte contacten; het is niet juist om een uur met elkaar te blijven 
praten.”

Aan de wand van zijn studeer- en werkkamer hangt een foto van 
kroonprins Charles. Om de beeltenis van de prins is een stuk 
rode stof geplakt. “Die stof is van zijn uniform, die heb ik van de 
kleermaker van prins Charles gehad. Kijk hier op de achterkant 
kun je een stukje voelen.” 

Liefdevol veegt hij met zijn vinger over de stof. Dichter bij de 
toekomstige koning van Engeland kun je niet komen.

Arie Booy

Inzet Karel Doorman in kader COVID-19 op de Carib

De 6 tips van Jan Jaap

Wees beleefd, het kost niets en men zal het zich herinneren. Nederlanders zijn over het algemeen bot. Je valt positief 
op als je anders bent.

Ieder mens is authentiek. Blijf zoveel mogelijk jezelf, met name in moeilijke situaties. Vaak zie je dat militairen zich een 
rol aanmeten al ze een bepaalde status of range bereiken. Blijf jezelf, dan houd je het langst vol.

Toon oprechte belangstelling tijdens een ontmoeting of gesprek. Sta niet over iemands schouder te kijken naar iemand 
in de zaal met meer sterren, balken en strepen. Het is ongepast en getuigt van weinig respect naar degene met wie je 
staat te praten.

Uitluisteren is nog belangrijker dan luisteren, laat mensen dus uitspreken. Val niet iemand in de reden, laat de ander 
zijn verhaal afmaken.

Verplaats je in de situatie van de ander en leef je in inde ander. Bedenk ook eens wat vaker hoe je bij de ander 
overkomt.

Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Soms ben je niet in de positie om je gelijk te halen, incasseer dan ook 
eens een keer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Debarkeren van onze mariniers.

De ontscheping van de mariniers met hun voertuigen.

Mariniers trainen aan boord Doorman.Doorman herdenkt Houweling en Harders tijdens overtocht.



 30   31  31

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

J. Bouwer, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor 
Orde en Vrede, op 14 maart 2019 te Boornbergum, op 95-jarige 
leeftijd.

B. J. Wegman, oud-marinier, op 29 juli 2019 te Kudelstaart, op 
82-jarige leeftijd.

H. Fredriksz, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 30 juli 2019 te Nieuw-Beijerland, 
op 87-jarige leeftijd.

P. J. Stolk, oud-marinier, op 1 augustus 2019 te Zwijndrecht, op 
70-jarige leeftijd.

J. A. M. van Son, oud-marinier, op 2 augustus 2019 te Breda, op 
80-jarige leeftijd.

J. Th Hageman, oud-marinier, op 17 september 2019 te Delft, 
op 73-jarige leeftijd.

F. P. Bersee, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 29 oktober 2018 te Assendelft, op 
93-jarige leeftijd.

C. P. J. Dijkstra, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 8 november 2019 te Den Haag, op 
78-jarige leeftijd.

P. H. Boogaard, oud-marinier, op 10 november 2019 te Oost-
Souburg, op 89-jarige leeftijd.

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

H. Zanting, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 15 november 2019 te Hoogeveen, 
op 88-jarige leeftijd.

C. Bol, oud-marinier, op 18 november 2019 te Leiden, op 
83-jarige leeftijd. 

A. H. Hattink, oud-marinier, op 23 november 2019 te 
Zoetermeer, op 88-jarige leeftijd.

Rik Bouwknecht, oud-marinier, op 4 december 2019 te 
Rotterdam, op 55-jarige leeftijd.

Klaas Box, Kapitein der Mariniers b.d. onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 8 december 2019 te De Fryske 
Marren, op 93-jarige leeftijd.

Johannes Fransiscus (Johan) van Hout, oud-marinier, 
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 17 
december 2019 te Nieuwegein, op 91-jarige leeftijd.

Theodorus (Theo) Schaapveld, oud-marinier, onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 17 december 2019 te 
Oirschot, op 91-jarige leeftijd.

M. van Leeuwe, oud-marinier, onderscheiden met de 
Herinneringsmedaille Vredesoperaties, op 20 december 2019 te 
Rotterdam, op 32-jarige leeftijd.

R. van Agteren, oud-marinier, op 21 december 2019 te 
Dordrecht, op 87-jarige leeftijd.

Johannes Klein, oud-marinier, op 26 december 2019 te Vinkel, 
op 74-jarige leeftijd.

M. H. de Kunder, oud-marinier, op 29 december 2019 te Goes, 
op 91-jarige leeftijd.

Aeilke Kamphuis, oud-marinier, onderscheiden als lid in de 
Orde van Oranje-Nassau en met het Ereteken voor Orde en 
Vrede, op 1 januari 2020 te Haren, op 95-jarige leeftijd.

Jan Plooij, oud-marinier, op 1 januari 2020 te Wilnis, op 
84-jarige leeftijd.

H. B. Lingius, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 2 januari 2020 te Krommenie, op 
80-jarige leeftijd.

Cornelis (Cor) Geerts, oud-marinier, op 4 januari 2020 te 
Zwolle, op 82-jarige leeftijd.

Henri Johannes van Dooren, oud-marinier, onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 4 januari 2020 te 
Nieuwe Niedorp, op 92-jarige leeftijd.

Jan Brugman, oud-marinier, onderscheiden als Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau en met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis 
ook was hij Lid van Verdienste van onze vereniging, op 6 januari 
2020 te Markelo, op 84-jarige leeftijd.

T. J. G. Rickelmann, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 8 januari 2020 te Den Haag, op 
90-jarige leeftijd.

Gone but not forgotten! Ter nagedachtenis aan Marinier Marc 
Harders is op 29 april door Rijkswaterstaat op het ecoduct 
bij Spier een plaquette aangebracht. Vanwege COVID-19 is de 
officiële onthulling in het bijzijn van familie en genodigden 
uitgesteld. De onthulling zou op 19 mei plaats vinden.

De 23-jarige marinier Harders uit Westerbork kwam op 17 april 
2010 samen met korporaal van de mariniers Jeroen Houweling 
(29) in de Afghaanse provincie Uruzgan om door een bermbom. 
Ze waren gelegerd bij het eerste mariniersbataljon van het Korps 
Mariniers in Doorn.

Zeven militairen geëerd
In totaal worden dit jaar op zeven plekken in Nederland 
viaducten, bruggen of wegen vernoemd naar gesneuvelde 
militairen. Het initiatief daarvoor komt van het landelijke 
Veteranen Platform, de belangenorganisatie van alle 
Nederlandse veteranen, in samenwerking met het ministerie van 
Defensie. 

,,Het gaat om militairen die zijn omgekomen tijdens Nederlandse 
missies na 1960”, zegt coördinator van het project Tom de Bok. 
De eerste gesneuvelde militair die op deze manier wordt geëerd, 
is Houweling. Op 4 mei wordt in Purmerend, waar hij vandaan 
kwam, een viaduct naar hem vernoemd.

Onthulling later vanwege fietstocht
,,Aanvankelijk wilden we het ecoduct in de gemeente Midden-
Drenthe ook op (of voor) 4 mei onthullen, maar we hebben 
besloten het later te doen in verband de fietstocht van Auschwitz 
naar Westerbork, die 4 mei aankomt in Midden-Drenthe”, aldus 
De Bok, zelf generaal buiten dienst bij de Koninklijke Luchtmacht. 

,,Dit jaar staat 
natuurlijk in het 
teken van 75 jaar 
bevrijding, maar 
de aanleiding 
voor dit project 
is dat we het 
belangrijk 
vinden om het 
Nederlandse 
volk erop te 
attenderen dat 
er nog steeds 
militairen 
sneuvelen 
tijdens 
Nederlandse 
missies.”

IJsselbrug en Rijnbrug
Het Veteranen Platform wil ook de IJsselbrug tussen Westervoort 
en Arnhem hernoemen naar Jeffrey Broere, de in Assen 
gelegerde soldaat die in 1995 op 20-jarige leeftijd omkwam 
in Bosnië. Ook moet de Rijnbrug tussen Buren en Rhenen de 
naam van wachtmeester Jeroen Severs van de Koninklijke 
Marechaussee krijgen. Over beide hernoemingen is het platform 
nog in overleg met de gemeenten. 

Daarnaast krijgen drie militairen uit Noord-Brabant een plek 
naar zich vernoemd. Dat gebeurt naar verwachting van De Bok 
later dit jaar. Alle nabestaanden zijn geïnformeerd. ,,Als zij geen 
toestemming geven, doen wij het niet.” Het is de bedoeling 
dat volgend jaar nog meer gesneuvelde militairen op dezelfde 
manier worden geëerd.

Militaire ceremonie
De onthulling van de nieuwe naam van het ecoduct in Midden-
Drenthe, dat momenteel ecoduct Dwingelderveld heet, vindt 
plaats met een militaire ceremonie, waarschijnlijk verzorgd door 
een peloton mariniers van de kazerne in Doorn. Details zijn nog 
niet bekend, zegt De Bok.

,,Mogelijk zetten we een stukje weg af of vindt de onthulling in de 
buurt plaats van het ecoduct plaats. Dat is nog niet duidelijk. Op 
het ecoduct kan in ieder geval niet”, zegt woordvoerder Miriam 
Fokkema van de gemeente Midden-Drenthe.

Drents ecoduct over de A28 vernoemd 
naar gesneuvelde Marinier Marc Harders
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Jan Kasper van den Boom, oud-marinier, onderscheiden met 
de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in 
goud, op 11 januari 2020 te Hendrik Ido Ambacht, op 88-jarige 
leeftijd.

A.M. v.d. Graaf, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 15 januari 2020 te Schiedam, op 
92-jarige leeftijd.

A. P. Kievit, oud-marinier, op 15 januari 2020 te Nieuw en Sint 
Joostland, op 76-jarige leeftijd.

Antonie Marinus Harthoorn, Kolonel der Mariniers b.d., 
onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau met 
de zwaarden en met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 16 
januari 2020 te Exloo, op 87-jarige leeftijd.

T. A. G. Ellenbroek, Kapitein der Mariniers b.d., onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 17 januari 2020 te 
Tilburg, op 89-jarige leeftijd.

P. N. J. (Peter) Zoon, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 18 januari 2020 te Heiloo, 
op 78-jarige leeftijd.

Hendrikus (Henk) Berghuizen, Adjudant der Mariniers b.d. 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 18 
januari 2020 te Aruba, op 82-jarige leeftijd.

M. J. A. van Stralen, oud-marinier, op 18 februari 2020 te De 
Meern, op 84-jarige leeftijd.

H. P. M. Cuijpers, oud-marinier, op 20 januari 2020 te Herten, 
op 67-jarige leeftijd.

Wijbren Stoker, oud-marinier, op 23 januari 2020 te Beverwijk, 
90-jarige leeftijd.

Pieter Jan (Piet) Schippers, oud-marinier, onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 25 januari 2020 te 
Voorburg, op 91-jarige leeftijd.

C. W. van Gelder, oud-marinier, op 29 januari 2020 te Den Haag, 
op 89-jarige leeftijd.

J. G. H. (Jan) Kiefte, oud-marinier, onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 3 februari 2020 te 
Nijmegen, op 80-jarige leeftijd.

Geert Oldenzeel, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 8 februari 2010 te Huizen, op 
81-jarige leeftijd.

Wim van der Aa, oud-marinier, onderscheiden met Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 17 februari 2020 te Boxtel, op 
77-jarige leeftijd.

Jan van Kampen, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 17 februari 2020 te Berg en Dal, 
op 91-jarige leeftijd.

Jonkheer Meester Jacob Cornelis Stoop, Eerste Luitenant 
der Mariniers K M R b.d., op 17 februari 2020 te Dordrecht, op 
91-jarige leeftijd.

Simon Adams, oud-marinier, op 23 februari 2020 te Veldhoven, 
op 75-jarige leeftijd.

Nicolaas de Bakker, oud-marinier, op 25 februari 2020 te 
Nieuwegein, op 86-jarige leeftijd.

Jan Willem van Borselen, oud-marinier, op 27 februari 2020 te 
Rotterdam, op 84-jarige leeftijd.

Jan van der Pol, oud-marinier, onderscheiden met de 
Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in 
goud, op 29 februari 2020 te Rotterdam, op 97-jarige leeftijd.

Jan Braam, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 3 maart 2020 te Hoofddorp, op 91-jarige 
leeftijd.

Hermannes (Herman) Schuuring, oud-marinier, 
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 7 
maart 2020 te Harderwijk, 92-jarige leeftijd. 

Dick Visser, oud-marinier, op 9 maart 2020 te Huizen, op  
84-jarige leeftijd.

C. J. Augustijn, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 9 maart 2020 te Kamperland, op 
78-jarige leeftijd.

F. L. H. M. van Neer, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 9 maart 2020 te Heerlen, 
op 82-jarige leeftijd.

Berend Gerardus (Ben) ten Wolde, oud-marinier, op 15 maart 
2020 te Elburg, op 79-jarige leeftijd.

Barteld (Bart) Poolman, oud-marinier, op 16 maart 2020 te 
Harderwijk, op 78-jarige leeftijd.

P. M. J. Gielen, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 16 maart 2020 te Venlo, op 
86-jarige leeftijd.

P. Will,  oud-marinier, onderscheiden als Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau en met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 17 
maart 2020 te Veenendaal, op 91-jarige leeftijd.

Fre Swaans, oud-marinier, onderscheiden met de Eremedaille 
verbonden aan de Oranje-Nassau in zilver en het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 20 maart 2020 te Udenhout, op 80-jarige 
leeftijd.

A.Weltevrede, oud-marinier, onderscheiden met de 
Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in Goud 
en het Ereteken voor Orde en Vrede, op 22 maart 2020 te Breda, 
op 99-jarige leeftijd.

Frederik Johannes (Frits) Blommers, oud-marinier, op 24 
maart 2020 te Noordwijkerhout, op 59-jarige leeftijd.

Frits Silvrants, oud-marinier, op 25 maart 2020 te Kessel, op 
77-jarige leeftijd. 

Maarten Pronk, oud-marinier, op 27 maart 2020 te Leiden, op 
74-jarige leeftijd.

Felix Constantijn (Frits) Bakker, Kapitein der Mariniers b.d. 
,o.a. onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 
het Oorlogsherinneringskruis, het  Ereteken voor Orde en Vrede 
en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 28 maart 2020 te 
Zwiggelte, op 94-jarige leeftijd.

P. Vermeulen, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 4 april 2020 te Kerkrade, op 94-jarige 
leeftijd.

Jacobus Hendricus Hermanus (Koos) Lelieveld, oud-marinier, 
op 4 april 2020 te Den Bosch, op 85-jarige leeftijd.

C. J. van Rijn, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 7 april 2020 te Uden, op 88-jarige 
leeftijd.

Moge zij rusten in vrede.
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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 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. Aanvang 13.30 uur. Einde +/- 15.30 uur. 
Plaats: Jeu de Boules vereniging Almere
Klein Brandt Sportpark 7, 1323 MG Almere
Voor informatie: Gerard Stoute. Tel: 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: Onze route in Tadjikistan nabij 
Eshkashem loopt langs de grensrivier die hier de smalle 

scheiding vormt met Afghanistan.
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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 1 april 2020 6365 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: comoverijssel@hotmail.com 
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
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

Identiteitsgroep Marinier Speciale 
Operaties (IMSO)
Jannes de Jong, Noordmolenwerf 21, 3011 
DC Rotterdam. M: 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




