
Juli 2020 – jaargang 71 nr. 3

Periodiek van het Contact Oud- en actief dienende Mariniers



 2   3

v
a

n
 d

e
 v

o
o

rz
itte

r
Met het verschijnen 
van alweer nr. 3 van de 
Houwe Zo zitten we 
midden in de zomer. Een 
zomer in het corona-
tijdperk. 

Heel anders dan velen 
zich aan het begin van dit 
jaar hadden voorgesteld. 
Vakantiebestemmingen 
zijn aangepast en er 
wordt geklust. Op het 
zorgfront keert de rust 
terug maar we moeten 
met elkaar zorgen dat de 

goede ontwikkelingen ook zo blijven. 

Allen dit herstellend zijn van deze virusziekte wens ik vanaf 
deze plek een spoedig en volledig herstel toe en sterkte 
aan allen die verdriet hebben vanwege het verlies van een 
familielied, vriend, bekende of collega.

In de vorige editie hoopte ik nog dat het virus snel zou 
uitrazen maar helaas is inmiddels duidelijk dat het allemaal 
veel langer gaat duren en leven we nu in een bijzondere 
periode met allerlei regeltjes en proberen we inhoud te geven 
aan een 1,5 meter samenleving. Hopelijk komt er snel een 
vaccin!

Veel activiteiten zijn dit jaar al geschrapt of zijn uitgesteld. 
Alle ogen zijn nu gericht op 12 december aanstaande. Met 
de lustrumcommissie en CKM worden de regels omtrent 
COVID-19 nauwlettend in de gaten gehouden. 

Korpsverjaardag
Op 12 december vieren we de 355e korpsverjaardag, een 
lustrumviering, en op die dag zal ook CKM zijn commando 
overdragen aan zijn opvolger. Dit alles wordt erg lastig in een 
1,5 meter samenleving, met ook een achterban die kwetsbaar 
is voor dit virus. We houden hoop op een mooi ceremonieel 
met participatie van het COM en een gepaste lustrumviering.

Ondanks dat veel ontmoetingen en bijeenkomsten zijn 
geschrapt blijft het bestuur op post om de vereniging 

draaiend te houden. Inmiddels hebben wij wekelijks een 
digitale meeting om lopende zaken te bespreken en ons voor 
te bereiden op de toekomst. 

In onze contacten met de afdelingen en identiteitsgroepen 
houden we de vinger aan de pols. Hoe houden onze leden 
zich? Zijn er hulpvragen en kan de vereniging daarin iets 
betekenen (lief en leed)? 

Onlangs hebben we een video-conferentie gehad met alle 
voorzitters van de afdelingen en identiteitsgroepen. Het 
voelde goed om elkaar zo weer eens te zien en met elkaar 
te spreken. Zo proberen we beeld te krijgen en te houden 
van hetgeen in het land leeft. Een vereniging ben je immers 
samen. 

Huishoudelijk reglement
Achter de schermen werkt een werkgroep onder leiding 
van John Bindels aan het huishoudelijk reglement en de 
verwachting is dat het werkdocument op korte termijn aan 
de klankbordgroep om een reactie kan worden voorgelegd. 
Vervolgens zal het bestuur het huishoudelijk reglement met 
een voorstel aanbieden aan de ledenraad. Ik streef er naar 
om het dit jaar af te ronden.

Op het vlak van de zorgverlening (nuldelijnsondersteuning) 
is het gezien de omstandigheden rustig. Voor velen is de stap 
naar hulp lastig in verband met de coronamaatregelen, maar 
mocht u iets signaleren bij anderen schroom dan niet om 
onze coördinator Berend Timmermans te informeren. 

Herinneringsnota’s
Ook dit jaar zijn de contributiefacturen met het nieuwe 
systeem verstuurd. Niet iedereen heeft tijdig betaald (er 
staan zelfs nog facturen uit 2019 open) en inmiddels zijn ruim 
1600 herinneringsnota’s gestuurd. Dit kost allemaal veel 
tijd en geld. Aan hen wil ik vragen om snel de verschuldigde 
contributie te betalen anders moeten wij leden gaan 
uitschrijven en dat kan toch niet de bedoeling zijn.  

Tenslotte wens ik jullie een mooie zomer, keep safe and 
healthy en hopelijk ontmoeten we elkaar weer snel. 

Piet Kruithof 
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Foto voorzijde: Vader feliciteert zoon (EVO 19-3). 
Zie verder bij Korpsnieuws.

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
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Onze voorzitter heeft het er in zijn vorige voorwoord al over 
gehad. 2020 is een zeer vreemd jaar geworden. In het begin 
van het jaar was er geen vuiltje aan de lucht, althans, dat dacht 
Nederland, de hele wereld en ook het COM en haar leden. Een 

jubileumjaar voor het Korps, 355 jaar, en het COM, 70 jaar! 
Plannen hieromtrent zijn allemaal aangepast.
Op de pagina hiernaast staat de communicatie van de 
Korpscommandant hierover.

Het COM werd in 1950 opgericht door 
mariniers die destijds in Nederlands-
Indië bij de Mariniersbrigade hadden 
gediend.

Toen samen, nu samen 
‘Eens marinier, altijd 
marinier’
Deze elementen vormen nog steeds dé 

ruggengraat van onze vereniging en zijn direct te herleidden naar 
de huidige moderne kernwaarden van het Korps Mariniers die in 
het DNA van iedere marinier zit, jong of oud, actief en postactief.

Verbondenheid, kracht en toewijding
Zeventig jaar lang al is ons mariniersmagazine Houwe Zo voor 
alle oud- en actief dienende mariniers hét magazine dat waar ook 
ter wereld kan worden gelezen. Het verbroedert en ontroerd bij 
het lezen over onze mariniers. Het houdt ons op de hoogte van 
waar wij, oud- en actief dienende mariniers waar ook ter wereld 

vandaag mee bezig zijn. En het versterkt ons in de gedachte, dat 
wij mariniers op een heel bijzondere wijzen voor altijd als maten 
met elkaar verbonden zijn.
Vijf keer per jaar verschijnt Houwe Zo en het valt nu bij zo’n 6800 
mariniers op de deurmat. Je hoeft er niet voor achter de PC te 
gaan zitten. Je kunt het meenemen waar heen je maar wilt. 
Je hebt er geen stroom voor nodig. En je kunt het magazine in 
een schitterende verzamel omslag bewaren en ze trots aan je 
kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden laten lezen. 
En . . . je kunt er je eigen verhaal in kwijt, in geuren en kleuren.

Onze Amerikaanse vrienden plaatsten in 1812 een prachtig 
affiche met de tekst ”I want You”. En ook wij hebben jullie nodig. 
Op de eerste plaats om de verbondenheid van ons Korps uit 
te kunnen stralen en op de tweede plaats om ons magazine 
betaalbaar te houden vooral onze oud- en actief dienende 
mariniers nu, en in de toekomst. 

 Help mee, zeg het tegen jullie maten.

Vanaf 1 juli komt Nederland weer op gang zij het met de nodige 
restricties. Dat houdt in dat veel afgelastingen niet teruggedraaid 
kunnen worden. Evenementen kunnen alleen maar doorgang 
vinden in sterk aangepaste vorm.

Om de leden toch zo goed mogelijk van dienst te zijn zullen we in 
de nummers 4 en 5 aandacht besteden aan enkele onderwerpen 
die door corona in het slop zijn geraakt.

Tenslotte zijn bepaalde rubrieken zoals reünies niet of weinig 
gevuld vanwege de coronamaatregelen. Immers we moesten 
allemaal thuisblijven. Tot nu toe!

Lintjesregen 2020 is een van de 
onderwerpen
Alle decorandi in Nederland, die een Koninklijke Onderscheiding 
kregen, werden per telefoon of op een andere manier op de 

hoogte gesteld. 
Inmiddels zijn op of 
omstreeks 3 juli jl. 
de KO’n in persoon 
uitgereikt. 

De redactie roept de 
leden van het COM op 
om aan te geven (als 
je er weet van hebt) 
wie in hun omgeving de eer te beurt is gevallen gedecoreerd te 
zijn. Liefst met foto en juiste naam met plaats van handelen.

70 jaar lid is een ander onderwerp
Het COM bestaat 70 jaar dit jaar. Dat betekent dat er ongetwijfeld 
leden van het eerste uur zijn. Hoeveel leden dat zijn gaan we 
uitzoeken. Aan dit feit gaan we ook aandacht besteden.

Van het bestuur

Van de redactie

Jubileumjaar voor het Korps en het COM

COM Nederland 1950 - 2020

Koning Corona
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In de vorige HouweZo hebben we gemeld dat er 
een nieuwe Korpsadjudant zou aantreden. Op 
22 juni jongstleden heeft de functieoverdracht 
daadwerkelijk plaatsgevonden in de VGKAZ.

Respect en waardering
De nog steeds geldende corona richtlijnen werden 
ook bij dit ceremonieel in acht genomen zodat er een 
select gezelschap was uitgenodigd. Naast de directe 
familieleden waren o.a. ook luitenant-generaal der 
mariniers Frank van Sprang (IGK) en brigadegeneraal 
der mariniers Jeff Mac Mootry, (CKM) aanwezig. “Dat 
beide generaals hier vandaag aanwezig zijn zie ik als 
een teken van respect en waardering voor de positie 
van de korpsadjudant”, benadrukte adjudant Van 
Haastrecht die sinds 12 mei 2016 deze functie vervulde.

Van Haastrecht wordt per september de nieuwe 
krijgsmachtadjudant. Een primeur want het is de 
eerste keer dat een marinier deze functie gaat 
vervullen.

Trots en een beetje onwerkelijk
Na het overnemen van de onderofficierssabel was 
het woord aan de nieuwe korpsadjudant, adjudant-
onderofficier van de mariniers algemeen Willem de Koning. “In 
1993 stond ik als marinier 3 zo ongeveer op dezelfde plek als 
waar ik nu sta. Met twee plunjebalen, met iets meer gezonde 
spanning en in afwachting van wat er allemaal zou gaan komen. 
Het is voor mij dan ook een bijzonder moment hier nu weer te 
staan”.
Trots en een beetje onwerkelijk is het gevoel, gaf de trotse 
nieuwe korpsadjudant aan. “In de komende periode wil ik mij 

voornamelijk richten op het enthousiasmeren van mariniers 
voor de korporaalsopleiding, het behoud van personeel en de 
balans tussen operationele, niet operationele plaatsingen en het 
thuisfront.”

Aangepast ‘optreden’ T&P
Na de boodschap van De Koning om met zijn allen zuinig te 
zijn op het Korps, vooral samen op te trekken, gezamenlijk 
doelen na te streven, aandacht te hebben voor de mens achter 

de marinier en een 
dankwoord richting 
zijn voorganger 
volgde een aangepast 
‘optreden’ van de 
Tamboers en Pijpers 
van het Korps 
Mariniers.
Omdat er maximaal 
30 personen aanwezig 
mochten zijn hadden 
zij een korte clip 
opgenomen om 
Van Haastrecht 
te bedanken voor 
zijn oprechte 
belangstelling en inzet 
voor de Tamboers en 
Pijpers.

Met het overhandigen van het nieuwe wapenschild van GC-
OEM is het commando op sobere wijze overgedragen aan 
kolonel der mariniers Rob de Wit. Kolonel De Wit neemt de 
functie over van kolonel der mariniers Jarst de Jong. Kolonel 
De Jong wordt geplaatst in Washington als marineattaché 
voor de Verenigde staten en als defensieattaché voor Mexico. 

Kolonel De Wit was in Den Helder werkzaam als Hoofd Afdeling 
Strategie en Advies bij CZSK en maakt deel uit van de CZSK staf.

Wapen Groep Operationele Eenheden 
Mariniers
ET EX Mari – Op en vanuit zee!
Het wapen bestaat uit twee musketten die kruislings voor de 
drietand staan. 
De musketten staan symbool voor de reguliere infanterie-
eenheden van het Korps Mariniers.

De drietand is het symbool van de Maritime Special Operations 
Forces (MARSOF). Op de achtergrond zien we het rood van het 
Korps Mariniers terugkomen en er is een duidelijke grens te zien 
tussen land en water, het terrein waarop mariniers altijd, overal 
en in de zwaarste omstandigheden worden ingezet. 

Groepscommandanten CZSK
De Groepscommandanten bewaken de kwaliteit van het 
integrale eindproduct van hun groep. Zij worden daarbij 
ondersteund vanuit de procesorganisatie van het CZSK. 

Er zijn 4 Groepscommandanten;
GC Groot Bovenwatereenheden, GC Mijnendienst, GC 
Onderzeedienst en GC Operationele Eenheden Mariniers. 
De Groepscommandanten vallen rechtstreeks onder de 
Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten en worden 
aangestuurd door PC-ZSK, C-KM en C-NLMARFOR.

Korpsnieuws

Functieoverdracht Korpsadjudant Korps Mariniers

Overdracht GC-OEM
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Bericht 9 oktober 2019
Het Korps Mariniers gaat op 4 april 2020 het Wereld Record 
Speedmarsen op de marathon verbreken! Dit record staat sinds 
een klein jaar op naam van de Engelse Royal Marines.
Het parcours van de marathon van Rotterdam, 42,195 km, 
18,2 kg bepakking, 8 (oud-)mariniers in volwaardig militair tenue 
met legerkisten. In minder dan 4 uur! Het hogere doel is positieve 
aandacht en geld ophalen voor collega’s met fysieke problemen 
of een posttraumatische stressstoornis.

Het hoofddoel is namelijk het ondersteunen van zieke collega’s, 
vandaar ons credo: “marines fight cancer”.

Voorafgaand aan de start van het opwerktraject is in 2019 een 
periode van selectie voorafgegaan waarbij kandidaten voor het 
team onderworpen werden aan verschillende proeven.

In de maanden mei en juni hebben tientallen mariniers de 1-uurs 
test afgelegd. Ze moesten in 60 minuten zoveel mogelijk afstand 
afleggen met volle bepakking (18,2 kg). 

Om door deze eerste selectieronde te komen moesten de 
mariniers laten zien dat zij gemakkelijk 10,5 km af konden leggen 

binnen het uur. Enkelen liepen zelfs verder dan 12,5 km!
Ook werd de te volgen route naar de recordpoging uitgezet 
en welke “nevenactiviteiten” er een rol speelden werden 
geïnventariseerd. Medische begeleiding, schoeisel, kleding, 
voeding en last but not least de persoonlijke verzorging bij zo’n 
traject. 

Naast de normale trainingen nam het team ook deel aan 
verschillende evenementen zoals de DSW Bruggenloop 2019 in 
Rotterdam. Maar, ondanks de vele trainingssessie gaat het werk 
van de marinier bij zijn eenheid gewoon door!!!! Teamleden die 
niet in teamverband konden trainen kregen een schema mee, 
zoals 2 leden die deelnamen aan de wintertraining.

Hoe anders ziet de wereld eruit sinds koning Corona heerst.

Bericht 12 maart 2020
Het WRS-team heeft het driedaagse trainingskamp vanwege 
corona epidemie afgebroken. De staf besloot hiertoe naar 
aanleiding van de actuele situatie. De eerste twee trainingsdagen 
zijn succesvol afgesloten. De derde dag was voorbestemd als 
een progressieve duurloop van tweeënhalf uur op de Vlasakkers 
met 18,2 kg bepakking en ondersteuning van het 12e Raiding 
Squadron. Ook de Korpscommandant Brigadegeneraal Mac 

Mootry zou een deel van deze training mee-speedmarsen als 
sherpa. 

De lopers doen de voorbestemde training nu individueel op 
hetzelfde moment in eigen omgeving en delen de data van 
hun wearables met de staf. We doen er alles aan het superfitte 
team gezond te houden. Vanwege alle geregelde externe 
ondersteuning voor de Vlasakkers, aangekondigde komst van de 
pers en documentaire ploeg van de NPO, vindt de staf het risico 
van kruisbesmetting te groot.  Het team gaat er nog steeds vanuit 
het wereldrecord aan te vallen op 4 april. Op welke locatie dan 
ook. Er zijn meerdere alternatieve plannen. 

De datum van de recordpoging gaat van tafel, de race wordt 
uitgesteld en voorlopig verplaatst naar 24 oktober 2020.

Ze gaan door!!!!!

Bericht 4 juli 2020
Nederland is langzaam aan het resetten. Dat geldt, na een lange 
radiostilte, ook voor het Wereld Record Speedmars Team van 
het Korps Mariniers. ‘It’s the end of the world as we know it (I 
had some time alone)’ - de hit van R.E.M. lijkt geschreven voor 
de afgelopen tijd van sociaal isolement en lockdowns in de 
mondiale strijd tegen het coronavirus. Het refrein eindigt met de 
woorden “and I feel fine” en dat is precies het gevoel waarmee de 
WRS2020 lopers op 26 juni weer als groep bijeenkwamen. 

Na de abrupte uiteenspatting van het team op 12 maart, werd - in 
militaire terminologie - de enkele man gedwongen te overleven 
in een gevechtszone. Na ruim 4 maanden van schuilbivak 
gaf de teamcaptain op 26 juni het bevel tot exfiltratie met als 
voorwaarts verzamelpunt Zaal Noorwegen op de Van Braam 
Houckgeestkazerne te Doorn. Het contact met de eigen troep 
werd hersteld en “it felt fine again”. Vanaf 4 september pakken 
wij de centrale trainingen weer op.

In de enkele-man-periode hebben de lopers zich in daadkracht, 
doorzettings- vermogen en toewijding bewezen. Nooit hebben 
zij verzaakt te trainen. Na een aanvankelijke overgangsperiode 
ten behoeve van herstel, is er weer langzaam opgewerkt naar het 
moment van verzamelen. Niets is illustratiever dan beelden.
Graag daarom uw aandacht voor het gevecht van de enkele man: 
https://www.youtube.com/watch?v=ioAWjNdIps4. 
Inmiddels hebben al 4 teamleden het record individueel 
verbroken. 

Onze poging om het staande record speedmarsen op de 
marathon van de Royal Marines te verbreken zal plaatsvinden op 
24 oktober. Daarvoor bestaan nu, onder enig voorbehoud, twee 
zogenaamde Courses of Action:
• COA-1: op het officiële parcours van de Rotterdam Marathon
• COA-2: op een militaire locatie, met als eerste keuze Vliegbasis 
Gilze-Rijen.

Wereld Record Speedmars 2020 (WRS 2020)
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Natuurlijk zoekt het team vanaf nu ook 
weer de openbaarheid. Ons doel ‘Gelden 
verzamelen ter ondersteuning van (oud-)
collega’s die lijden aan kanker’ staat 
onverminderd. 

Voor meer info: 
http://www.wereldrecordspeedmars/welkom/
Scan de QR-code en ga direct naar de website.
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Ondanks dat COVID-19 de dienst uitmaakt in deze periode 
gaat het werk bij het Korps gewoon door. Dat geldt ook voor 
de opleidingen bij MOC en MTC. EVO 19-3 en een MARSOF 
opleiding werden tijdens de coronaperiode afgesloten.

De binnenkomst en baretuitreiking op maandag 8 juni verliep 
soberder dan gebruikelijk. Geen ontvangst door familie, 
vrienden, collega’s en de erehaag van Contact Oud- en actief 
dienende Mariniers (COM) op de Van Ghentkazerne vanwege 
de geldende richtlijnen. Desondanks was het moment dat de 
veldpet verwisseld mocht worden voor de mariniersbaret een 
uniek en bijzonder moment voor deze mannen.

Final Exercise (FINEX)
Na een stop van 8 weken en 2 weken quarantaine, pakte blok 19-
03 de opleiding op waar het was gestopt. Op vrijdag 29 mei 22:00 
uur is de eindoefening van 10 dagen voor EVO 19-03 begonnen op 
een militair oefenterrein op de Veluwe. 

Vanwege de lange thuiswerkperiode waren de eerste dagen van 
deze FINEX ingericht om alle tactische vaardigheden te herhalen. 
Centraal stonden het betrekken van tactische locaties, het 
uitvoeren van verkenningen en section battle drills. Deze eerste 
periode werd afgesloten met een section ambush. Optreden 
in verstedelijkt gebied kwam in oefendorp Oostdorp op de 
Harskamp aan bod. De eindoefening werd traditioneel afgesloten 
met een eindmars van 25 kilometer op de Harskamp. 
We zijn trots op de mannen van deze lichting die ondanks de 
enorme vertraging hun wilskracht en doorzettingsvermogen 
hebben getoond.

MARSOF-OPLEIDING
16 mariniers ronden op of omstreeks 2 mei jl. de MARSOF-
opleiding in quarantaine af. Netherlands Maritime Special 

Operations Forces (NLMARSOF) is binnen 15 minuten inzetbaar 
om nationaal op te treden tegen grof geweld en terreur en 
binnen 24 uur inzetbaar voor het uitvoeren van internationale 
(maritieme) speciale operaties. De mensen die dit werk uitvoeren 
zijn schaars. Daarom is de MARSOF-opleiding aangemerkt 
als kritiek proces in de tijden van de coronacrisis. Nadat de 
RIVM-richtlijnen zijn afgekondigd is er besloten om de MARSOF-
opleiding zes weken in quarantaine te zetten, zodat de aspirant-
operators de opleiding konden afronden.

Sinds de zomer van 2019 zijn de aspirant-operators dag en 
nacht bezig om alle MARSOF-vaardigheden eigen te maken. De 
omgeving waarin de MARSOF-operator opereert is divers en 
complex. In de opleiding leren zij onder andere omgaan met 
wapensystemen, communicatiemiddelen en explosieven, het 
voorbereiden en uitvoeren van speciale verkenningsopdrachten 
en het leren optreden tegen terreur in Nederland. 

Afgelopen week werden in Den Helder de Maritime Counter 
Terrorism vaardigheden eigen gemaakt. Zij voerden diverse 
boardingoperaties op verschillende civiele schepen uit. 
Daarmee rondden de aspirant-operators de laatste fase van de 
opleiding af. De daadwerkelijke uitreiking van het certificaat en 
de MARSOF-speld volgt, maar NLMARSOF is 16 operators rijker. 
Zij kunnen zich later verder specialiseren als bijvoorbeeld sniper, 
kikvorsman of mountainleader. 

Alle nieuwe NLMARSOF-operators: van harte gefeliciteerd!

De laatste loodjes en 
‘beloning’ voor 73 nieuwe 
mariniers van blok 19-03

Van de afdelingen

COM Zeeland in Lock Down
Na een zeer geslaagd en druk jubileumjaar, en een propvolle 
agenda voor 2020 zaten we als bestuur van COM Zeeland 
tevreden aan de Kerstmaaltijd. We keken met een trots 
gevoel terug op de 50 jaar dat de afdeling in Zeeland een feit 
was en waren vol goede moed voor het komende jaar. 

Het laatste kwartaal van 2019 was een drukke tijd. Veel 
herdenkingen in de regio i.v.m. de herdenking van 75 jaar 
“slag om de Schelde” en de bevrijding van grote delen van 
Zeeland.

Als COM Zeeland zijn we bij zo veel mogelijk van deze 
herdenkingen aanwezig geweest. We worden altijd 
uitgenodigd en onze aanwezigheid wordt zeer op prijs 
gesteld.

Onze Nieuwjaarsreceptie van 21 januari jl. is goed bezocht en 
was zeer gezellig. Toen kon ook nog niemand bevroeden dat 
dit zo ongeveer de laatste bijeenkomst was dit jaar. Toen we 
6 maart de Algemene Leden Vergadering hebben gehouden 
begon Nederland al een beetje nerveus te worden, maar 
konden we niet overzien wat we nu weten. Vol goede moed 
is de agenda voor dit jaar besproken: We hadden er zin in!

De rest is geschiedenis, alles afgelast. Alle mooie 
evenementen waar we naar toe konden leven staan even 
in de ijskast, al gloort er weer licht aan de horizon. Dit 
zal natuurlijk in alle regio’s hetzelfde verhaal zijn. Nu we 
allemaal thuis zitten of hebben gezeten kunnen we ons druk 
maken om de maatschappelijke discussies; anti-corona, 
discriminatie, stikstof, black lives matter en Johan Derksen. 
Nadat we eind september 2019 trots het standbeeld van 
onze oprichter Michiel de Ruyter op ludieke wijze hebben 
opgepoetst, is deze zelfde Michiel nu een onderwerp 
in de discussie over discriminatie en ons koloniale 
handelsverleden. Gelukkig is hij nog niet van zijn sokkel 
getrokken en in de Westerschelde beland. We zullen er op 
toe zien dat dit niet gaat gebeuren. 

Nu de nieuwe marinierskazerne er niet is gekomen (nog 
altijd een pijnlijk dossier voor de Zeeuwen), zal Michiel toch 
wel mogen blijven staan?

Om het leed bij onze oudere leden wat te verzachten en als 
pleister op de wonde omdat alle oplopen en bijeenkomsten 
tot nader order zijn geannuleerd, hebben we alle 80plussers 
in deze periode al 2 x een kaart gestuurd om te zeggen dat we 

aan ze denken. Op deze manier houden we ook een beetje 
contact met deze kwetsbare groep ouderen.

We hopen dat alles binnen niet te lange tijd weer een beetje 
op gang gaat komen. Dat alle regio’s weer kunnen doen 
wat ze het liefste doen en dat we hopelijk weer allemaal 
aanwezig kunnen zijn op de Korpsverjaardag in december. 
Wie een glazen bol heeft mag het zeggen.

Hier in Zeeland krijgen in ieder geval de zwaarste criminelen 
onderdak, hebben we straks een zwaar beveiligde rechtbank 
en een snellere trein zodat staatssecretaris Barbara Visser 
nog sneller thuis is. Dat als alternatief voor 1800 mariniers 
en een deel van hun gezinnen. Je moet het maar verzinnen!
Com Zeeland wenst u een goede en gezonde zomer toe, en 
graag: Tot snel! 

Tijdens de lockdown is, niet alleen voor Zeeland, een 
markant marinier op 15 mei 2020 in Vlissingen op 93-jarige 
leeftijd overleden.

Harry Akkermans, Oud Sergeant der Mariniers. Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau in goud, onderscheiden met het Ereteken 
Orde en Vrede in N.O.I. Oorlogsvrijwilligerskruis N.O.I., U.S.A. 
medaille Strijd Europa W.O. II, U.S.A. en de medaille Strijd in 
de Pacific W.O. II.

  

Afdeling Zeeland
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Ledenjaarvergadering
Hierbij nodigen wij de leden van COM Limburg uit voor de 
in te halen Ledenjaarvergadering. Deze wordt gehouden op 
19 september 2020 om 14:00 uur in de fanfarezaal aan de 
Leijenbroekerweg 105 te Sittard. Dit is alleen de vergadering, 
dus niet toegankelijk voor de dames.

Vanwege de RIVM maatregelen dient iedereen zich 
voor 1 september aan te melden bij de secretaris: 
secretaris.com.limburg@gmail.com. Indien niet vooraf 
aangemeld heeft u helaas geen toegang tot de zaal. 

René Stollman, secretaris COM Limburg
06-20723969      https://limburg.contactoudmariniers.com

 
Afdeling Limburg

  
Afdeling Utrecht

Toch een beetje Veteranendag in Doorn
Vorige week kreeg het COM het verzoek van verzorgingstehuis 
“Woonoord” te Doorn een COM-vlag voor de instellingen te 
mogen hijsen.

In het woonoord, dat nog steeds in quarantaine is, wonen een 
aantal Oud-Mariniers. Het in quarantaine moeten verblijven 
en het niet doorgaan van de Landelijke Veteranen dag te Den 
Haag zaterdag 27 juni was de reden van het verzoek.

Uiteraard werd aan dit verzoek voldaan en afgelopen maan-
dag was het zover. Cees Mudde, de voorzitter van COM 
Utrecht, hees de vlag in top voor het verzorgingstehuis en 

blijft daar een aan-
tal weken hangen.

Ondanks dat niet 
iedereen hierbij 
aanwezig kon zijn 
was het een cere-
moniële actie, dat 
werd gewaardeerd 
en dat bij een aan-
tal Oud-Mariniers 
een bijzonder blij 
gevoel gaf.

Overhandiging bijzettafel
Op donderdag 11 juni jl. hebben wij de bijzettafel (zie HouweZo 
nr 1 2020) aan de hoogste bieder oud-marinier Richard Janssen 
overhandigd. 

Richard had het hoogste bod voor het goede doel, namelijk de 
kas van Stichting Sociaal Fonds COM en Lief & Leed van COM 
Noord (Groningen-Drenthe-Friesland). 

Eigenlijk was het de bedoeling de uitreiking tijdens onze COM 
Sportdag op zaterdag 13 juni ook in Doorn te doen, maar door de 
coronacrisis kon dit sportevenement en reünie niet doorgaan. 

Vorig jaar zijn we met de veiling van deze bijzettafel begonnen 
en heeft het ook nog in de Houwe Zo gestaan. De ontwerper 
en schenker van deze bijzettafel Martin Niezen vierde op 
die donderdag zijn verjaardag en kon daardoor niet bij de 
overhandiging aanwezig zijn.

  
Afdeling Groningen-Drenthe 

en Friesland (COM Noord)

  
Afdeling Noord-Brabant

Oud-voorzitter COM 
Noord-Brabant overleden
Op 79-jarige leeftijd is 
op 11 juni van dit jaar in 
Breda overleden oud-
marinier Koos Kleijn. Hij 
is op woensdag 17 juni in 
besloten kring gecremeerd.

“Verbondenheid, Kracht 
en Toewijding”. Dat was 
hem op het lijf geschreven, 
binnen z’n diensttijd en tot 
lang daarna.

Met respect en waardering keek oud-voorzitter van COM 
Noord-Brabant, Loek de Leeuw, in zijn afscheidswoord terug 
op Kleijns activiteiten binnen de vereniging. Daar heeft Koos 
heel wat energie in gestoken.

Kleijn begon als bestuurslid van de onderafdeling Breda en 
werd later voorzitter. Vervolgens kozen de leden hem tot 
bestuurslid van COM Noord-Brabant, een afdeling die hij ook 
als voorzitter heeft bestuurd.

Het dagelijks bestuur van COM Nederland zag hem aantreden 
als enthousiast ledenwerver, die voor dat werk ook met het 
idee voor een roadshow kwam. Daarmee werd niet alleen 
voor het COM maar ook voor toetreding tot het Korps aan 
promotie gedaan. Ook bij tal van andere activiteiten en 
herdenkingen vertegenwoordigde Kleijn de vereniging. 
Voor zijn inzet werd hem de COM-onderscheiding lid van 
verdienste verleend. Verschil van inzicht leidde ertoe dat hij 
tenslotte zijn eigen weg ging.
 
Dat hij ruste in vrede.

Dodenherdenking 4 mei 2020
4 mei 2020 wordt, samen met 5 mei, twee dagen die wij 
niet snel zullen vergeten. Door het corona-virus zitten de 
meesten van ons thuis en kijken naar de uitzendingen op de 
tv. Toch zijn er op diverse plaatsen, in aangepaste vorm en 
zonder publiek, de slachtoffers herdacht.

Op 4 mei 2020 heeft Pierre van Berkel, samen met 8 andere 
genodigden, kransen en bloemstukken gelegd bij het 
monument te Beek en Donk, gemeente Laarbeek. Wat het 
meeste opviel was de totale stilte. Zo’n 10 minuten voor 
aanvang was het al doodstil. Geen verkeer, geen vliegtuigen, 
geen publiek. Alleen twee zwanen, die heel laag over het 
grasveld vlogen en kwetterden.
 
Om 2 minuten voor 20.00 uur werd de Taptoe geblazen en 
volgde 2 volle minuten stilte. Hierna klonk het Wilhelmus. 
Door Burgemeester Frank van der Meijden werd de eerste 
krans gelegd en voor mij de eer om het laatste bloemstuk te 
mogen leggen. Uit naam van en door de Stichting Veteranen 
Brabant Zuid Oost, is mij dit als oud-marinier gevraagd te 
doen.
 
In deze absolute stilte werd het, net als op de Dam, een hele 
bijzondere dodenherdenking. 

Foto: Pierre van Berkel

Programma
Het jaar 2020 is, ook in Flevoland, alweer half om. We hadden als 
bestuur voor het COM afdeling Flevoland een leuk programma 
in gedachten maar we zijn hierin toch teruggeroepen, dat zal 
niemand verbazen. 

En niet alleen in onze regio ging niets meer door, ook leuke 
landelijke dagen als de COM sportdag ging niet door, de 
bemoeienissen welke we graag wilden combineren met 

activiteiten van de COM roeivereniging met hun “rondje 
Nederland”, het aanmoedigen van de groep die een aanval wilde 
doen op het wereldrecord speedmarsen …. Om maar een paar 
activiteiten te noemen, vonden geen doorgang. 

Wat en hoe de invulling gaat worden voor onze Korpsverjaardag 
op 10 december is bij ons nog niet bekend maar deze organisatie 
ligt uiteraard bij het landelijke hoofdbestuur. Wel moest helaas 
ook onze ledenvergadering, welke gepland stond voor 25 april, 
een halt worden toegeroepen en voor ons als bestuur werd het 
moeilijk om zoals we gewend waren te vergaderen maar, creatief 
zoals we in onze genen hebben zitten vonden we, voor zover 
mogelijk, wel weer oplossingen, dit voor wat betreft het laatste 
en op 30 juni konden we toch weer, met uiteraard de nodige 
voorzorgsmaatregelen, een bestuursvergadering beleggen. 

 
Afdeling Flevoland

Op de foto van links naar rechts: André W. Meijer - Voorzitter COM 
Noord, Richard Janssen en Frank Aaldering - Voorzitter SSF COM.
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Afdeling Zuid-Holland

Overlijden Cor Visser 
drager Bronzen Kruis
Met een beperkt ceremonieel 
vanwege de corona-
maatregelen is op de Van 
Ghentkazerne de laatste eer 
bewezen aan de op 1 mei in 
zijn woonplaats Capelle a/d 
IJssel op 91-jarige overleden 
adjudant-onderofficier van 
de mariniers b.d. C.J. (Cor) 
Visser. Hij is onderscheiden 
met het Bronzen Kruis, het 
ereteken voor Orde en Vrede 
met de gespen 1947, 1948 en 

het Nieuw Guinea Herinneringskruis.
 
Op het Toepad stond een kleine erehaag met veteranen 
en belangstellenden, waaronder de burgemeester van 

Capelle a/d IJssel. Onder begeleiding van 1 Tamboer en 
2 Pijpers reed de rouwstoet de Van Ghentkazerne binnen 
waar op het exercitieterrein voor de vlaggenmast een korte 
ceremonie plaatsvond. Hierbij waren naast de aanwezige 
familieleden, o.a. de commandant en kazerneadjudant 
Van Ghentkazerne, een kleine delegatie van de Vereniging 
Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD), 
inclusief een actief dienend marinier met Bronzen Kruis 
en een kleine afvaardiging van het Contact Oud en actief 
dienende Mariniers (COM) aanwezig. Na een korte toespraak 
van majoor Erkelens, voorzitter VDMD, waarin hij aangaf 

waarom de heer Visser het Bronzen Kruis was 
toegekend, werd het signaal Taptoe geblazen 
door een hoornblazer van de Tamboers & Pijpers, 
gevolgd door een minuut stilte waarna de 
rouwstoet vertrok richting het crematorium.
 
K.B. no. 42 van 30 september 1950
Cornelis Johannes Visser is geboren te 
’s-Gravenhage op 2 september 1928. De marinier 
der 1e klasse (25334) heeft zich, ingedeeld zijnde 
bij een patrouille van slechts vijf man, welke nabij 
Lasem (Oost-Java) plotseling onder automatisch 
vuur van de tegenstander geraakte, door moedig 
optreden onderscheiden op 6 februari 1949.

In het bijzonder door onmiddellijk op goede en 
onverschrokken wijze handelend op te treden toen reeds 
dadelijk na aanvang van het vuurgevecht de sergeant-
patrouillecommandant en twee manschappen werden 
gewond. Door dit optreden wist hij te bereiken dat de 
algehele vernietiging van de patrouille werd voorkomen.

Reünie 2020: Boottocht in de regio Rotterdam
Dit jaar vieren wij het 70-jarig bestaan van COM Nederland.
De onderafdelingen organiseren ter gelegenheid van de 
Korpsverjaardag geen reünie/feestavond in 2020.

Het bestuur van COM Zuid-Holland heeft besloten een 
gezamenlijke reünie te organiseren op woensdag 2 
september 2020, waar we alle COM leden en donateurs 
met partner voor uitnodigen. Dit gaat gebeuren op het 
partyschip “Marlina”. 

Het programma is als volgt: Inschepen vanaf 14:30 uur, 
Vertrek 15.00 uur, Ontscheping ca 20.00 uur. Vertrek 
vanaf de Veerweg, 3201 LL Spijkenisse. Er is voldoende 
parkeerruimte beschikbaar. Voor de vaartocht, het eten en 
de drankjes vragen we een bijdrage in de kosten ad € 27,50 
per persoon. Aanmelden kan door het verschuldigde bedrag 
over te maken naar rekeningnummer NL61 INGB 0006 5606 
81 t.n.v. Contact Oud Mariniers afd. Zuid-Holland te Lisse. Je 
betaling is tevens je bewijs van toegang. 
Mocht het niet doorgaan, ontvangt u uw geld terug. De 
betaling dient uiterlijk 21 augustus binnen te zijn. 
Vragen? Bel gerust Jacques van den Berg 06-52522023.

Onderafdeling Rotterdam

Afscheid voorzitter René de Jong
Op zaterdag 13 juni heeft de onderafdeling Rotterdam 
afscheid genomen van oud-voorzitter René de Jong en zijn 
echtgenote. Dit vond plaats in restaurant Rasa Sayang in 
Capelle aan den IJssel.

Nadat de Indische rijsttafel 
was verorberd, was het tijd 
voor een toespraakje en een 
toast. Voorzitter Frans Lelieveld 
bedankte René voor zijn 
geweldige inzet en enthousiasme 
van de afgelopen jaren en wenste 
hem en zijn echtgenote Monique 
een fantastische toekomst toe in 
Spanje.

Adriaan van Westenbrugge 
had de eer om een gepast 
afscheidscadeau te overhandigen, 
vergezeld van een bloemetje voor 
Monique. René bedankte op zijn beurt de bestuursleden 
waarmee hij de afgelopen vier jaar heeft mogen 
samenwerken en gaf aan dat hij dit nu als miste.

Als onderafdeling hebben we een groot bereik en het nieuwe 
bestuur kan nu al terug zien op een succesvolle periode, 
mede dank zij de medewerking van de leden.

Namens het bestuur en de leden van de onderafdeling 
Rotterdam wensen wij René en Monique veel succes en 
plezier in Moraira en wellicht tot ziens daar.

Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
L. Zandee   Brielle
M. J. M. Born   Den Haag
A. J. Bruin   Ridderkerk
W. Hendriks   IJmuiden
G. van Maanen   Almelo
F. Jonkers   Loon op Zand
A.N.J. Houtenbos   Heemstede
E. M. R. Rijssen   Hellevoetsluis
D. J. M. Leenders   Berghem
K. M. Meijlers   Breda
J. G. Nijmeijer   Turnhout (België)
R. Hintzen   Herkenbosch
H. G. de Wolf   Zuidhorn
J. v.d. Meer   Alkmaar
A. van Berkel   Loon op Zand

S. van Zijl   Goes
G. C. Lieftink   Scherpenzeel
A. M. Nijholt   Voorthuizen
A. A. Szlamina   Venlo
P. P. Engles   Driebergen
J. W. van Dijk   Uitgeest
P. G. Buitenhuis   Gorinchem
S. Blomme   Uitgeest

Buitengewone leden
W. J. Rutten   Westervoort

Donateurs
T. van Doornig Groot   Enkhuizen
G. J. Postma Boneschanscher   Amersfoort

Grote vraag natuurlijk: hoe en wat nu verder ….

Als allereerste punt, wat voor ons heel erg belangrijk is gezien 
het feit dat het vanuit het landelijke COM moeilijk blijkt te zijn 
om een duidelijk beeld te geven, wordt dat we ons ledenbestand 
gaan opschonen en aan- en invullen wat ontbreekt en 
aangepast moet worden. Dit is uiteraard ook voor de ledenraad, 
de personen die over het “wel en wee” van de leden waken, van 
het grootste belang. Mocht u, wanneer u dit blad leest, nog niet 
ge contact zijn door een van de bestuursleden, dan kunt u dit 
binnenkort verwachten. Ook is het plan geopperd om daarna, er 
is een mooie locatie waar we gebruik van kunnen maken, voor 
de liefhebbers een jeu de boules–competitie op poten te zetten 
waarmee we in de toekomst ook, als dit mogelijk is en wordt, 
andere provincies kunnen uitdagen en/of bezoeken. En er wordt 
momenteel door de evenementencommissie bekeken of er een 
andere activiteit, welke nog even “geheim” wordt gehouden, 
gaat en kan worden georganiseerd. Verderop in het jaar hopen 
we ook de ledenvergadering, welke in april niet door kon gaan, 

te gaan organiseren, u wordt daar uiteraard nog over ingelicht.

Bij de afdeling “Lief en leed” is gelukkig momenteel maar 1 geval 
bekend binnen de afdeling, niet corona-gerelateerd overigens. 
Nadere informatie hierover kunt u uiteraard vinden op de site 
van het COM afdeling Flevoland onder lief en leed. 

Mocht er binnen uw COM-kennissenkring toch iemand 
zijn die we hierin gemist hebben, licht hierover de 
ledenraad even in, ledenraad01@comflevoland.nl of  
ledenraad02@comflevoland.nl. Via deze site kunt u overigens 
ook prima op de hoogte blijven wat er op het programma staat, 
wij houden deze site ook “up to date” om zo maar te zeggen. 

Om ook verdere wildgroei van advertenties in de “Houwe Zo” 
te voorkomen hebben we afgesproken dat, als u voor leden 
van het COM in Flevoland interessante activiteiten weet welke 
gepubliceerd mogen worden, u dit kunt indienen via de afdeling 
PR, mailadres: pr@comflevoland.nl.
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Corona-proof
Het museum is weer open!
Om het bezoek voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te 
laten verlopen houden wij ons aan de RIVM-richtlijnen en het 
protocol van de Museumvereniging. 

Wij doen dit bijvoorbeeld door je tijdens je 
museumbezoek een pen te geven waarmee je ook de 
touchscreens in het museum zonder aan te raken kunt 
bedienen.

Lees er meer over op onze website: 
info@mariniersmuseum.nl

Voordat je het museum kan bezoeken reserveer je online 
je ticket, ook als je al een Museumkaart of vrijkaart hebt. 
Via de agenda op de website kies je zelf heel eenvoudig 
de datum en het tijdstip waarop je wil komen.
 

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

 16   17



 18   19

Reünies

Dit keer zijn er geen bijdragen van gehouden en te houden reünies. 
In plaats daarvan een bijzonder artikel van Peter en Sonja Bercx, 

die beiden corona opliepen. Ze kwamen tegenover elkaar in het 
ziekenhuis te liggen.

Tot nu toe wordt in 2020 ons leven gedomineerd door 
het coronavirus. Iedereen wordt geconfronteerd met de 
gevolgen van het virus, op straat, thuis, in de tehuizen. 
Allemaal kennen we wel iemand die besmet is of erger. 

Overigens scheelt het behoorlijk of je op het platteland woont 
of in de grote stad, driehoog achter met enkele kinderen en 
een balkon van 2 bij 3 meter. Zeker als het gaat over hoe je de 
afgelopen maanden je vrijheid van handelen hebt ervaren. 

De meningen over hoe ernstig de impact van corona op ons leven 
is lopen nogal uiteen. Dat gaat van mensen die het bagatelliseren 
en nergens rekening mee houden tot mensen die het liefst met 
complete noodpakketten en water in volledige afzondering gaan. 

Ervaringsdeskundigen
Wat de impact van deze ziekte is op mensen geldt zeker voor 
Peter Bercx en zijn echtgenote Sonja. Peter en Sonja zijn een 
bekend koppel binnen onze mariniersgemeenschap. Zo is Peter 
de voorzitter van DMRC (sloeproeiers die 5 jaar geleden naar 
Engeland zijn geroeid) en commissaris ceremonieel van het 
COM en Sonja is bij DMRC zowat de verpersoonlijking van de 
verzorging en vrijwilligers bij evenementen van DMRC.
Beide zijn getroffen door het coronavirus. Hieronder het verhaal 
van een ervaringsdeskundige.

Corona, wat een verschrikkelijke virus. Sonja en ik zijn beiden 
getroffen met deze akelige ziekte waar in Nederland meer dan 
50.000 mensen de ziekte hebben opgelopen en 6100 mensen zijn 
overleden. Ondanks het nemen van alle voorzorgsmaatregelen, 
afspraken op het werk via de computer, aanhoudend handen 
wassen, de 1,5 meter afstand in acht nemen, toch is het ons 
overkomen. Althans mij, want ik heb Sonja weer aangestoken. 

Kuchje
Het begon met een kuchje, hoesten en koorts. In een 
sneltreinvaart nam de koorts toe en de benauwdheid. Twee 
consults met de huisarts, en Sonja heeft mij toen naar het 
ziekenhuis moeten brengen.  Op dat moment realiseerde wij ons 
niet dat dit zo maar de laatste keer kon zijn dat we elkaar zouden 
zien. Natuurlijk hebben wij de beelden op televisie gezien van de 
artsen die keuzes moesten maken wie er wel of niet opgenomen 
zouden worden op de intensive care maar dat zou ons nooit 
overkomen, dachten we.

Het gevoel Sonja in de steek te hebben gelaten kwam bij 
mij op met name omdat Sonja nu ook coronaverschijnselen 
kreeg. Uiteindelijk was dit van korte duur want Sonja werd ook 
opgenomen in het ziekenhuis en kwam tegenover mij te liggen 
op de kamer. Beiden maakten wij de onrealistische sfeer mee 
van verzorging, verplegers ingepakt in beschermende kleding, 
mondkapjes en oogbescherming op en met regelmaat werden 
patiënten afgevoerd of ontslagen.

19 dagen in slaap
Weer zou ik Sonja in de steek laten want de volgende morgen 
werd het voor mij onmogelijk normaal te ademen en werd 
ik opgenomen op de intensive care. Ik ben 19 dagen in slaap 
gehouden en het verplegend personeel kon mij vertellen dat ik 
de eerste drie dagen mij onbewust hevig heb verzet tegen de 
beademing en alle capriolen die ze met mij uitvoerden. 

Sonja werd ondertussen ontslagen uit het ziekenhuis en heeft 
deze kleine drie weken dagelijks op televisie moeten aanhoren 
hoeveel doden er volgden ten gevolge van corona. Ook is ze 
driemaal gebeld door het ziekenhuis bij calamiteiten. 

Mijn longen zijn gespoeld, ik had een dubbele longontsteking en 
een longembolie. Voor Sonja spannende momenten want ze kon 
niet bij mij komen op deze beschermde afdeling. 

Uit het dagboek van Sonja Bercx; maandag 13 april (2e 
Paasdag); …ben somber, zon schijnt niet, vandaag met niemand 
afgesproken, ga maar kasten opruimen. Ik word gek, ik mis je, ben 
verdrietig, ik wil je aanraken, ruiken, horen, met je praten. Alles aan 
je mis ik, hou zoveel van je. Gelukkig belt een vriend of ik lasagne 
kom eten, een mooie afleiding.

Longcapaciteit gehalveerd
Uiteindelijk heb ik het gered maar dat kwam met een prijs. 
Mijn longcapaciteit is meer dan gehalveerd, ik ben 12 kilo aan 
spiermassa kwijt. Spierzwakte die je op een ic ontwikkelt, kan 
zo ernstig zijn dat het lijkt alsof je verlamd bent. Langdurige 
bedlegerigheid, sedatie en spierverslappers die vaak nodig zijn 
als er kunstmatig beademd wordt zijn daar mede de oorzaak 
van. En het gaat niet alleen om spieren in armen of benen. Ook 
waren de slikspieren verzwakt. Als je wakker wordt op de ic en 
je kunt nauwelijks bewegen en slikken, is dat heel beangstigend. 
Als ook de ademhalingsspieren verzwakt zijn, is het lastiger 
om weer zelfstandig te gaan ademen, zonder hulp van het 
beademingsapparaat. 

Uit het dagboek van Sonja Bercx; dinsdag 14 april; slecht geslapen, 
ben echt ongerust en bang, het zal toch niet zo zijn dat ik je nu 
alsnog kwijt ga raken. 

Als er spierweefsel beschadigd is geraakt, is er ook vaak 
zenuwweefsel aangetast met als gevolg neuropathie. Gevolg; 
zenuwpijnen in armen en benen die heel doordringend kunnen 
zijn. Denk aan een brandend gevoel in de voeten alsof er met 
naalden onder de nagels wordt geprikt en zenuwscheuten in je 
benen. Ik heb er heel veel last van.

Uiteindelijk komt het besef dat ik corona heb overleefd. 
Komende van een afdeling waar in normale omstandigheden 
al één op de vijf patiënten om je heen sterft en van de Covid-19-
patiënten een veelvoud kan dat traumatisch zijn. 

Uit het dagboek van Sonja 
Bercx; zondag 19 april; 
ik ben boos, heb slecht 
geslapen, je bent wakker 
dus ik weet dat je me mist, 
ik wil naar je toe, ik wil zelf 
voor je zorgen. Waarom 
moet dit ons overkomen, 
hebben wij al niet genoeg 
gevochten.

Zeven weken 
ziekenhuis
Samen met Sonja 
krabbelen we 
weer op. Na zeven 
weken ziekenhuis, 
vijf weken militair 
revalidatiecentrum wacht 
een maandenlange 
revalidatie op mij. 

Sonja is ondertussen 
weer volledig aan het 
werk, ik nog niet. Wij 
ergeren ons aan de vaak 
laconieke houding van 
mensen om zich niet 
aan de maatregelen 
te houden. Veel 
mensen hebben geen 
idee dat deze ziekte 
levensbedreigend is. 
Iedereen heeft 
tegenslagen en 
het gaat erom hoe 
je veranderingen, 
ook negatieve, 
kunt accepteren 
en uiteindelijk zelfs 
omarmen. Ik geloof 
dat het omgaan met 
tegenslag een soort spier 
is die je kunt trainen. 

PTSS
Na de PTSS van mijn uitzendingen, een incomplete dwarslaesie 
na een lelijke valpartij en nu deze corona ervaring is opgeven is 
nog steeds geen optie. 

Ik blijf gemotiveerd en optimistisch. Ik realiseer ik me dat ik een 
pechvogel ben maar vooral een heel mooi en bijzonder leven 
heb. Ik weiger dan ook te berusten in misère en heb enkel de wil 
om stapjes te zetten, beter te worden en samen met Sonja alles 
uit dit leven te halen. 

Ervaringen van een corona-overwinnaar
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Een stukje (herkenbare) geschiedenis over een 
mariniersonderdeel, de Marine Patrouille (MP). Een 
bijzondere club, door de een verguisd door de ander op 
handen gedragen. MP-er, je moest er voor geschapen zijn, de 
politie van de Koninklijke Marine! Nog jaarlijks komen oud-
leden van deze groep mariniers nog bij elkaar. 

Ze zijn langzamerhand gaan behoren tot de normale stoffering 
van de grote spoorwegstations, de mannen van de Marine 
Patrouille. Burgers hebben met hen niets te maken maar voor 
matrozen en Mariniers zijn ze meer dan een schilderachtig 
stationsornament : voor hen zijn de M.P.’s de nauwlettende 
toezieners op al hun doen en laten als zij aan het passagieren 
zijn. En in zijn vrije tijd en na een avondje stappen wil Jan nog wel 
eens zijn muts wat scheef opzetten en de knopen van zijn tenue 
openlaten. Ook probeert hij als het zo uitkomt, een trein later 

te komen dan op zijn 
verlofpas staat vermeld. 
Het valt te begrijpen 
dat de gezichten van 
de M.P.’ers met hun 
witte helmen, koppels 
en anklets niet zo 
bijster welkom zijn. 
Maar zonder tucht 
kan een Marine nu 
eenmaal niet bestaan 
en zo heeft Jan de M.P. 
te accepteren, niet 
alleen op de stations, 
maar bij tal van andere 
gelegenheden.

Voor de oorlog 
gebruikte de vloot voor 
controle op haar personeel aan de wal patrouilles, uitgezonden 
door Commandanten van schepen en inrichtingen. Doch ook hier 
deed zich de naoorlogse drang naar specialisatie gelden en zo 
werden in 1947 de Marine Verkeers Patrouilles (MVP) opgericht. In 
hetzelfde jaar gevolgd door de Marine Tenue Patrouilles (MTP).

Beide waren noodzakelijk omdat men het na de oorlogs-
inspanning vaak wat minder nauw nam met het gebruik van  
Marine wagens en een onberispelijk tenue. Hoe noodzakelijk 
blijkt wel hieruit, dat in het begin meer dan 1000 rapporten 
per maand werden opgemaakt door MVP en MTP. Dit aantal is 
behoorlijk gedaald. Jannen en Mariniers weten nu waar zij aan 
toe zijn. Met de M.P.’ers valt niet te spotten.

De voorschriften van de vloot zijn van oudsher streng, strenger 
dan bij de landmacht: een scheve muts, een losse knoop, een 
buitenmodel schoen in diensttijd, handen in de zakken van broek 
of overjas, het zijn evenzovele aanleidingen om “op parade te 
komen” nadat de MP met zijn scherpe blik de overtreding heeft 
ontdekt en gerapporteerd. Maar het gevolg is dan ook dat ”de 
vloot” er uit ziet om door een ringetje te halen, maar iedereen 
kon de MP wel kielhalen.

Binnenkort kan een instructie worden verwacht waarbij MVP 
en MTP worden samengesmolten tot een dienst: de Marine 
Patrouille, MP. Zij staat onder commando van de Commandant 
Korps Mariniers terwijl de dagelijkse leiding is toevertrouwd 
aan de Kapitein der Mariniers C.M .Fetter, een man als geknipt 
voor deze evenzeer vastberadenheid als tact vereisende taak. 
Hij is een der weinige officieren die van gewoon Marinier 3e 
klasse zijn opgeklommen tot de officiersrang en hij kent zijn 
pappenheimers.

Zijn dienst omvat nu 2 pelotons elk 51 man sterk die zijn verdeeld 
over Den Helder, Amsterdam, Den Haag, Vlissingen, Doorn en 
Rotterdam, terwijl er ook op de Antillen een afdeling gelegerd is.

M.P.’s: ‘Bezems der Marine zorgen 
voor schoon schip’

Veelomvattend is de taak der M.P.’ers: zij moeten toezicht 
houden op gedrag, tenue en passagieren van Marinepersoneel 
beneden de rang van sergeant aan de wal, deserteurs en 
ongeoorloofd afwezigen opsporen en voorgeleiden, Marine 
transporten convoceren, dienstdoen bij militair ceremonieel, 
arrestanten  der Koninklijke Marine overbrengen, alle garages 
van transportmaterieel der K.M. controleren en toezicht houden 
op het wegverkeer der K.M.. Vooral dit laatste is zeer belangrijk 
daar zij er voor waken dat het rijdend materieel der Marine steeds 
in prima conditie verkeert en dat de voorgeschreven maximum 
snelheden niet worden overschreden.

De opleiding tot M.P. is vrij zwaar. Vrijwilligers worden na 
selectie voor de helft uit zeemilliciens gekozen en voor de helft 
uit beroepspersoneel de Mariniers. Tijdens een cursus van 2 
maanden worden zij voor hun verantwoordelijke taak geschoold, 
terwijl de patrouillecommandanten nog eens 5 maanden moeten 
studeren. Bovendien ontvangen zij bij de Rotterdamse politie 
onderricht in de techniek van verkeersleiding. Ziedaar dan “de 
bezems der Marine” effectief, vastberaden zorgend voor “schoon 
schip”.

(Privéarchief van Luitenant Kolonel b/d Mariniers L. van Klinken)
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Diversen

Ter herinnering aan de hel
Aandacht vragen voor een deels onbekend verhaal, dat was 
de opzet van een wandelmonstertocht door Thailand, langs 
het traject van de Birmaspoorlijn. 400 kilometer liepen 
landmacht-sergeant 1 Emiel Garstenveld en marinier der 
eerste klasse  Jesse Jordens. Bij terugkeer meldden zij zich 
keurig af bij luitenant ter zee 2OC b.d. Felix Bakker, die in 
1943 als krijgsgevangene gedwongen bij de helse aanleg van 
de spoorlijn hielp en tal van verschrikkingen onderging.

SGT 1 Emiel Garstenveld opperde de monstertocht en MARN1ALG 
Jesse Jordens ging die uitdaging niet uit de weg.
“Hiervoor was ik al een keer van Normandië naar Arnhem 
gelopen om aandacht te vragen voor 4 en 5 mei”, aldus 
Garstenveld. “Dit leverde veel media-aandacht op. Ook merkte 
ik dat de jeugd vaak maar weinig weet van de oorlog.” Jordens 
sloot zich graag bij hem aan toen hij het Aziatische vervolg 
opperde. 

“De aanleg van de 
Birmaspoorlijn, ook 
door Nederlanders, is 
een ‘vergeten’ verhaal 
uit de oorlog. Weinig 
mensen weten hier 
nog van; ook zelf 
moest ik er het nodige 
over opzoeken.”

De tocht zelf 
vonden de mannen 
goed te doen, ondanks de hitte en de hoge luchtvochtigheid. 
Garstenveld: “Mentaal vond ik het wel pittig om elke dag 
opnieuw maar weer te lopen.” Volgens marinier Jordens was het 
een hele toer om dagelijks weer een slaapplaats te vinden. “In 
Thailand is het toch niet zo goed geregeld als in Nederland. De 
taalbarrière bleek daarbij ook een uitdaging te vormen.”

Terwijl de mannen zich voortbewogen langs het schier 
eindeloze traject, realiseerde Garstenveld zich hoe lang heel 
veel mensen hier hebben moeten afzien. “Echt bizar.” Jordens 
valt hem bij: “Als je ziet en voelt hoe ver het is en onder welke 
omstandigheden er werd gewerkt, realiseer je je pas hoe erg het 
geweest moet zijn. Bij de Hellfire Pass kwam dat besef helemaal.”

Met deze ervaringen op zak keerden de mannen terug naar 
Nederland. En daar ontmoetten zij oud-marineman Felix Bakker. 
Hij was in Nederlands-Indië krijgsgevangen gemaakt door de 
Japanners. Later werd hij gedwongen om aan de beruchte 
spoorlijn te werken. “Bijzonder om de echte verhalen te horen 
van iemand”, zo reageert Jordens op de ontmoeting. “Van hem 
hoorde je ook de verhalen over hoe er met hen werd omgegaan 
en wat ze te eten kregen. Ik vond het gek dat hij er zo nuchter 
over kon vertellen, zonder nog enige boosheid te voelen.” Het 
viel Garstenveld op hoe gedetailleerd en levendig Bakker kon 
vertellen over zijn tijd daar. “Dan merk je ook wat voor impact 
zoiets heeft op een mens.”

Net op tijd waren de mannen nog bij Bakker op bezoek gegaan. 
Op 28 maart is hij op 94-jarige 
leeftijd overleden. “Helaas is 
hij ons ontvallen”, reageert 
Garstenveld, die net als Jordens 
de herinnering aan de ontmoeting 
koestert. “Hij vond het erg 
bijzonder dat wij als jonge mensen 
van nu de herinnering aan de 
gruweldaden op deze originele 
manier proberen levend te 
houden.”

Tekst: LTZ 2OC (SD) Joost Margés
Foto: Instagram.com/ 

hikingaroundtheworldofficial

Veteranendag
Dit jaar was Veteranendag er een zoals we nooit meer 
willen en zullen beleven, maar toch werd deze dag gevierd 
op een aangepaste, bijzondere en vooral indrukwekkende 
manier in al zijn eenvoud en afgeslankte vorm. Hieronder de 
beschouwingen op veteranen van marinier Marc van Swaal 
(Cambodja, UNTAC 1992) (CAMBO-3, India compagnie, 3e 
peloton), een van de 4 deelnemers aan het alternatieve defilé 
op Veteranendag 2020. 

De India compagnie was 
gestationeerd in Phum 
Prasat en Siem Reap, 
met tijdelijk toegevoegd 
aan de Lima compagnie 
het 3e peloton in Phum 
Thma Pok.

Veteranen houden 
makkelijk rust en 
overzicht, aldus Marc 
van Swaal. Als er geen 
kok of kapper in de 
buurt was, dan moest 

Marc van der Swaal dat tijdens zijn uitzending in Cambodja in 
1992 zelf verzorgen. Een situatie die nu ook in Nederland door 
het coronavirus voor anderen herkenbaar is. ‘Het is in Nederland 
niet altijd perfect, maar wel ontzettend goed geregeld. Het kan 
altijd erger en dat moeten we niet vergeten.’

‘Ik denk dat Veteranen beter omgaan met de coronacrisis dan 
burgers. Door onze militaire ervaring en -opleiding houden we 
rust en overzicht. In tegenstelling tot sommige mensen die alleen 
maar aan zichzelf denken en toiletrollen hamsteren. We raken 
niet zo snel in paniek en proberen er het beste van te maken.’
‘We zijn namelijk op de minder mooie plekken van de wereld 
geweest. Daardoor realiseer je je hoe goed we het in Nederland 
hebben. Mensen in andere landen hebben niet eens toegang tot 
een dokter of een Intensive Care. Hier krijgen de meeste mensen 
doorbetaald. Het is niet perfect, maar wel ontzettend goed 
geregeld. Het kan altijd erger en dat moeten we niet vergeten.’
‘Dat vermogen tot relativeren is een van de dingen die het 
militaire leven mij heeft gegeven. Ik mis Defensie elke dag. Er 
is niks mooiers dan dat. Ondanks de onderlinge verschillen 
of ruzies bouw je op elkaar. Samen ben je onderdeel van 
iets groters. Het gezamenlijke doel is het 
belangrijkste en de rest is bijzaak.’

‘Ik ben uitgezonden naar Cambodja. Ik herinner 
mij nog die enorme warmte toen ik het vliegtuig 
uit kwam. Een muur van vochtige lucht waar je 
tegenaan loopt. Alles plakt daardoor. Wanneer 
we een patrouille liepen zaten we binnen twee 
minuten helemaal onder het stof. Ik vind het 
nog steeds ontzettend knap dat we daar met 
een groep jonge gasten hebben gezeten. Op 
enkele locaties had je geen kok of kapper bij je. 
Daar was je op elkaar aangewezen en moest 
je dat allemaal zelf verzorgen. Iemand op post 
hebben staan, iemand voor de logistiek en ook 

voor het koken. Dat hebben wij 
samen toch mooi geflikt.’

‘Wij waren daar om de vrede te 
bewaren. Er was namelijk sprake 
van een burgeroorlog. Wij moesten 
patrouilleren en zichtbaar zijn. Bij 
het uitbetalen van troepen stonden 
we met een geweergroep tussen 
200 man terwijl zij allemaal tot de 
tanden bewapend waren. Achteraf 
gezien ben ik blij dat het goed is 
gegaan.’

‘Aan geluk had Cambo 1,2 en 3 geen tekort. Er zijn de nodige 
schietincidenten geweest en een poging tot een hinderlaag. Door 
drills en uiteraard ook geluk bleef het alleen bij gewonden, hoe 
vervelend dit ook voor hen was.’

‘Door toeval was ik niet in mijn jeep toen die op een mijn is 
gereden. Met mijn maten had ik geloot wie er als eerste op ons 
periodieke rust en herstel zou gaan. Ik ging een paar dagen terug 
naar Nederland. Nadat ik bij het hoofdkwartier in Sisophon was 
afgezet zijn mijn collega’s later die dag op een mijn gereden. Bij 
twee jongens waren de voeten helemaal kapot, maar ze hebben 
ze het gelukkig overleefd.’

‘Uiteindelijk heb ik dankzij de marine ook mijn vrouw leren 
kennen. Tijdens een uitzending naar Curaçao stond zij achter 
de balie van het restaurant. Er was meteen een klik. We liepen 
vaak samen over het strand en in het weekend deden we vaak 
een dansje op Landhuis Brievengat. Inmiddels zijn we 18 jaar 
getrouwd en hebben we twee kinderen. Een van hen wil ook 
weer bij het korps en volgt nu de VeVa opleiding dus we zijn een 
echte defensiefamilie.’

‘Sinds een paar jaar gaan we met z’n allen naar Veteranendag. 
Vroeger ging ik nooit. In mijn ogen was het vooral iets voor 
de oudere veteranen; de mensen die in ‘De Oorlog’ hadden 
gevochten. Pas jaren later heeft mijn schoonvader, die 
Libanonveteraan is, mij overtuigd om mee te gaan. Sindsdien ben 
ik helemaal om. Meelopen in het defilé geeft mij een ontzettend 
goed gevoel. Dat al die mensen klappen en dat de koning daar 
speciaal voor ons staat. Dat is toch wel bijzonder.’

Bron: veteranendag.nl
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Ernst Herbert Piena
Ernst Herbert Piena  -  †23 juli 1962 Merauke/Nieuw-Guinea
Mede namens familie van deze marinier ben ik op zoek naar 
informatie en foto’s van Ernst die tijdens een vuurgevecht met 
Indonesische infiltranten nabij Merauke/Nw-Guinea  op 23 juli 
1962 sneuvelde.

In de “Houwe Zo” jaargang 70 nr.5  van november jongstleden 
is al eens een oproep geplaatst. Een maat van Ernst die destijds 
deel uitmaakten van dat gevecht, kon er om emotionele reden 
niet over praten wat iedereen uiteraard respecteert.

Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er nog vele mariniers zijn 
die Ernst hebben gekend. En van die mariniers hoop ik iets te 
mogen horen over hun makker van toen die vanuit Manokwari 
met velen werd ingezet bij  Merauke om de aldaar gedropte 
parachutisten van Soekarno te elimineren dan wel gevangen 

te nemen.  Alle  info is 
welkom, verhalen, wat 
voor man was Ernst, wie 
waren zijn ouders, zo 
mogelijk met foto’s. Wilt 
u daar s.v.p. naar zoeken 
in uw eigen historie over 
Nieuw-Guinea?

Bij toeval ontdekten 
wij in maart 2018 op 
de erebegraafplaats 
Crooswijk in Rotterdam, 

dat zijn grafsteen door vorst 
ernstig beschadigd was. Direct 
een foto opgestuurd naar de 
OGS die een maand later een 
nieuw exemplaar uit Italië liet 
komen waarna mijn vrouw en 
ik acte de présence gaven bij de 
herplaatsing op 30 april, nèt voor 
de herdenking 4 mei en daarvan 
een fotoreportage gemaakt. 
Helaas hebben wij geen familie 
kunnen traceren om daarbij 
aanwezig te kunnen zijn. Eerst 
later hebben we  aanverwante familie kunnen vinden.  Wanneer 
u de website van de Havenloods en de digitale versie van 4 mei 
2018 selecteert, dan vindt u daar een kort verslag ervan.

Uit geschiedkundig oogpunt blijkt dat de “nooit verloren oorlog” 
in Nieuwe-Guinea  van 1962 bij velen onbekend is wat mij ertoe 
dreef om hiervoor meer aandacht te vragen via diverse kanalen.
Aan het complete verhaal wordt gewerkt en bij gelegenheid 

gepresenteerd.

Uw aller mede-
werking hierbij is 
hoogst belangrijk en 
uiteraard van harte 
welkom via de COM.

Eduard van Beek

Oproepen

Een wat late uitreiking Nieuw Guinea-
herinneringskruis
Na 62 jaar hebben staf adjudant der mariniers Roger 
ten Brink, Chef der Equipage en RSM van de Groep 
Operationele Eenheden Mariniers en René van Schoor, 
adjudant der mariniers BD, het genoegen gehad het Nieuw 
Guineaherinneringskruis uit te mogen reiken aan oud-
marinier W.C.M. Wurth.

Dhr. Wurth (Warnardus C. M. – roepnaam Wan) is de vader van 
mijn schoonzus. Op verjaardagen komt hij altijd even bij me 
zitten en praat hij over vroeger. Voor zijn dienstplicht was hij 
bij de Marine gegaan en dat hij ook veel weggeweest was. De 
gesprekken waren nooit erg diepgaand en altijd met enige 
teleurstelling over de afhandeling van zijn uitzending naar NNG 
en kijkend naar hoe dat tegenwoordig gaat.

Na de uitzending van de NPO in november/december 2019 over 
verhalen van oud-militairen die in NNG hebben gediend werd 
mij duidelijk dat de teleurstelling over de opvang bij thuiskomst, 
globaal bij iedereen aanwezig was. Ook dat defensie toen veel 
heeft laten liggen. 

Hierdoor werd ik nieuwsgierig. Wat liep er nu allemaal mis? Ik 
belde dhr. Wurth maar op om dit eens te vragen.  Nou dat was 
gelijk alleen maar een hoeveelheid woorden, maar het werd 
mij duidelijk dat het in die tijd was: “bedankt voor je bewezen 
diensten”, schouderklopje (als je geluk had) en wegwezen.
Op mijn vraag heb je wel eens je verdiende onderscheiding 
ontvangen? “Niets!” was zijn antwoord “Dat vertelde ik je net!”.

Ik heb verder niets gezegd en ben gaan zoeken hoe dit werkte en 
via het Veteranen Instituut kwam ik bij bureau Onderscheidingen 
van DPOD op de Kromhoutkazerne in Utrecht terecht. Na 
een telefoongesprek werd verteld dat de toekenning van de 
herinneringsmedaille wel 8 maanden kon gaan duren. Hierop 
antwoorde ik dat het gewoon sneller moest, deze man is 
tenslotte 84 jaar oud. Dit werd niet tegen dovemans oren gezegd 
en binnen 6 weken had ik de onderscheiding voor dhr. Wurth 
binnen.

Gelijktijdig had ik zijn Veteranenstatus aangevraagd (pas 
en speld) en dat ging na ontvangst van het bewijs NNG heel 

voorspoedig. Toen 
viel de planning om de 
onderscheiding in de 
VBHKAZ te Doorn uit te 
reiken door corona in 
duigen. Zodra de eerst 
versoepelingen kwamen, 
zijn stafadjudant Roger 
Ten Brink en ik gaan 
kijken wat mogelijk was. 
Het werd 8 mei 2020 bij 
de familie Wurth thuis. 
Mijn schoonzus heeft 
ervoor gezorgd dat 
conform de coronaregels 
van dat moment bij haar 
ouders thuis de medaille 

uitgereikt kon 
worden. Beide 
ouders wisten 
niet dat dit ging 
gebeuren.

Op het moment 
dat Roger 
en ik binnen 
kwamen was 
er nog steeds 
niets duidelijk 
en dat is toch 
wel het mooiste 
in zo’n geval, 
de verassing! 
Na een korte 
introductie van 
wie Roger is en 
doet binnen ons 
Korps mariniers 
heb ik de eer gehad om iets te zeggen tegen onze oud-marinier 
Wan Wurth en daarna eindelijk zijn verdiende “Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis” en zijn vetranenpas met speld overhandigd.

Op 4 september 1956 werd Wurth opgeroepen als dienstplichtig 
en zich melden in de van Braam Houckgeestkazerne te Doorn. Na 
de EMV-opleiding werd hij op 14 januari 1957 geplaatst bij Bureau 
Uitzendingen ter voorbereiding van zijn uitzending naar Nieuw 
Guinea. Net verloofd moest hij vertrekken naar de andere kant 
van de wereld. Op 14 februari 1957 vertrok hij met het vliegtuig 
naar Nieuw-Guinea. Daar doorliep hij op Biak de vervolgopleiding 
voor Infanterist (0000). Na deze opleiding vertrok hij op 24 juni 
1957 naar Marinierskazerne Kaimana. Op 27 april 1958 na ruim 
14 maanden was de repatriëring naar Nederland, waar hij op 29 
april aankwam en met verdiend ontschepingsverlof ging. Op 21 
juni 1958 volgde “Groot Verlof”. De dienstplicht zat erop!

Wurth vertelde dat hij het niet slecht heeft gehad in Nieuw-
Guinea en kijkt terug op een mooie periode in zijn leven. De 
slechte momenten worden vaak snel vergeten maar het was 
voor hem en zijn vrouw niet altijd makkelijk, vooral niet als je 
net verloofd bent. En vergeet niet 14 maanden uitgezonden 
worden, is erg lang. Het thuisfront leefde in spanning op grote 
afstand mee en de post duurde een eeuwigheid vergeleken met 
tegenwoordig.  (Geen telefoon, geen e-mail, geen whatsapp et 
cetera). Het “katje” (Marine jargon voor soldij) was toen ook niet 
echt royaal.  Als marinier verdiende je 2 gulden per dag.

Na zijn groot verlof dacht Wurth “ik ben ervan af” maar toen 
kwam er op 5 september 1960 een oproep om op herhaling te 
komen in de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn. Dit duurde 
niet zo lang want op 1 oktober 1960 kreeg hij voor de laatst keer 
“Groot Verlof”.

Marinier Wurth en familie gefeliciteerd.
Tekst: René van Schoor

Naschrift redactie: 
ook op deze manier zorgen mariniers voor elkaar!

Karel Doorman terug in Nederland na 
corona-inzet in het Caribisch gebied

Zr.Ms. Karel Doorman keerde op vrijdag 26 juni na tweeënhalve 
maand terug in haar thuishaven Den Helder. Het schip en haar 
bemanning zijn sinds 24 april ingezet in het Caribisch gebied ter 
ondersteuning van de lokale autoriteiten in de strijd tegen het 
coronavirus.

Onder de noemer ‘Carib Support’ zijn er diverse vormen van 
ondersteuning geleverd waaronder transport, maritieme 
grensbewaking en openbare ordemaatregelen. De inzet van 
medische capaciteiten was uiteindelijk niet benodigd.
De geëmbarkeerde eenheden zoals de 48 mariniers van het 
12e Raiding Squadron en de twee Cougar-helikopters van het 
Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht 
zijn gedurende de inzet veelvuldig ingezet. Zo ondersteunden 
mariniers op Sint Maarten de lokale autoriteiten bij het 
handhaven van de openbare ordemaatregelen. De helikopters 
hebben bijgedragen aan de maritieme grensbewaking.

Daarnaast heeft Zr.Ms. Karel Doorman diverse malen een 
bevoorrading op zee uitgevoerd met het stationsschip Zr.Ms. 
Zeeland waarbij zij van brandstof werd voorzien. Tot slot was er 

een bijzondere ontmoeting met varende eenheden van de Franse 
en Britse marines die ook voor nationale corona-inzet in het 
gebied aanwezig waren.

Dankzij de aanwezigheid van het marineschip was er direct een 
veelzijdig inzetbare capaciteit voorhanden, zodra dat nodig 
was. De komende tijd blijft Defensie de civiele autoriteiten in 
het Caribisch gebied ondersteunen met andere eenheden. 
Deze zorgen onder meer voor medische ondersteuning, 
voedseltransporten en maritieme grensbewaking. De aankomst 
in Den Helder zal door de coronamaatregelen een sober karakter 
hebben. Waar de kade normaal vol staat met familie en vrienden 
is dit nu niet mogelijk.
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Het onbekende vechtmes
“Een bijzondere Russische Kalasjnikov bajonet in Nederlandse 
handen” Als schrijver van het artikel “Het onbekende vechtmes 
van de Nederlandse Marine” (in ‘MessenMarkt’, 2015) bleef 
ik destijds met nog veel open vragen zitten. Na een oproep 
onder de lezers van ‘Houwe Zo’ kwam er gelukkig nog zo veel 
aanvullende informatie boven tafel, dat dit in 2018 leidde 
tot een (vervolg-) artikel : “Het onbekende vechtmes van het 
Korps Mariniers” (in ‘VNW WapenFeiten’). Daarmee was de 
historie van dit blanke wapen, dat van ca. 1960 tot 1995 in de 
bewapening was opgenomen, eindelijk goeddeels vastgelegd en 
gedocumenteerd.
 
Enige tijd daarna kreeg ik een Russisch gevechtsmes onder ogen, 
een AKM-1 mes- bajonet voor het Kalasjnikov geweer. Niet echt 
een bijzonder blank wapen, want er zijn vele honderdduizend 
van deze mes-bajonetten gemaakt, in diverse varianten en 
uitvoeringen. Maar . . .  dit exemplaar bleek toch wel een heel 
apart vechtmes te zijn. En wel vanwege een bijzondere inscriptie 
op het lemmet en een bekend ‘torretje’ op de schede. 

Op vakkundige wijze is dit vechtmes op het RVS lemmet voorzien 
van de fraaie inscriptie “RNL Marine Corps – UNPROFOR 
1996” en op de schede is een prachtig miniatuur wapenschild 
van het Korps Mariniers : “Je Maintiendrai - Qua Patet Orbis” 
aangebracht. 

Revolutionair bajonet ontwerp
De Russische AKM-1 mes-bajonet (Kalasjnikov, 1959) is het meest 
revolutionaire bajonetontwerp van de laatste decennia. Met 
name vanwege o.a. de draadknipfunctie en het zaaggedeelte 

voor het zwaardere werk. In de Westerse wereld stond deze 
mes-bajonet model voor diverse moderne multifunctionele 
‘gevechtsmessen’, zoals de KCB-70 M1, de US (BUCK) M9, de 
Eickhorn B2000 WC, enz. 
 
Een vechtmes ter herinnering?
Het ziet er naar uit dat deze AKM-1 (USSR/DDR) mes-bajonet, 
eerder gebruikt op dit Oost-Europese strijdtoneel, aangepast en 
uitgereikt is als “personal memorial weapon”, ter herinnering 
aan de gevechtsdeelname in Joegoslavië van een lid (of leden?) 
van het Korps Mariniers. Vanaf de zomer van 1995 maakte een 
versterkte mariniers mortiercompagnie deel uit van de snelle-
interventiemacht ‘Rapid Reaction Force’ (RRF) van het United 
Nations Protection Force, UNPROFOR. Met deze kortstondige 
deelname is destijds substantieel bijgedragen aan de beëindiging 
van deze gruwelijke Balkan Oorlog in voormalig Joegoslavië 
(1992 – 1995).

Een bijzondere Russische Kalasjnikov bajonet in Nederlandse 
handen, als ‘memorial knife’. Althans  . . . dat is het vermoedelijke 
verhaal, dat achter dit fraaie blanke wapen zit. Maar is dat ook zo?
Graag zou ik vanuit de groep van mariniers en oud-mariniers 
willen horen, of dit het juiste verhaal is. En of er misschien meer 
van deze vechtmessen met inscriptie zijn uitgereikt? En bij welke 
gelegen was dat dan precies?
En zou dit unieke vechtmes een plaatsje in de collectie van het 
Mariniersmuseum in Rotterdam moeten krijgen?

Uw reactie zie ik met veel belangstelling tegemoet, 
waarvoor bij voorbaat hartelijk dank.

Henri van Adelberg ( van-adelberg@planet.nl )

50 jaar lichting 70/5 ZM VBHKAZ
Op 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
 

Graag tot mails en wellicht tot ziens,
Dick Schipper, Gé Devilee, Leo Ummels 

Oproep Majoor Citters
Mijn naam is Daan van Citters ik heb afgelopen jaar 
meegewerkt aan de film De Oost van Jim Taihuttu.

Dit was een zeer bijzondere ervaring omdat mijn 
opa daar ook is geweest in de tijd van de politionele 
acties. Ik ben op dit moment bezig met het maken van 
een documentaire over hem en ben daarom op zoek 
naar zoveel mogelijk informatie, foto’s en bewegend 
beeld. Waar mogelijk wat informatie over nog levende 
kameraden uit die periode. 

Helaas heb ik nooit de kans gekregen om mijn opa 
hierover te bevragen omdat hij nog voor mijn geboorte is 
overleden. 

Op deze manier hoop ik via een omweg alsnog in zo veel 
mogelijk bronnen te tasten die me hopelijk terugleiden 
naar zijn verhaal. 

Misschien kunnen jullie mij verder helpen of hebben jullie meer  
 

informatie.  Bijgevoegd een link van de eenheid mariniers waar 
mijn opa bij gediend heeft: 
https://www.indie-1945-1950.nl/web/verka.htm

Telegrafist van de Kamp
Ik ben Yvette van de Kamp-Melssen. Weduwe van Renger van 
de Kamp. Omdat mijn zoon gaat trouwen en ik hem graag meer 
informatie wil geven over zijn (overleden) vader Renger van de 
Kamp. 

Hij is in Ned. Nieuw Guinea geweest in de periode van 17-10-60 
tot en met 26-1-1962.  Hij was daar onder andere werkzaam als 
telegrafist.  

Ik heb wel wat oude foto’s, maar teksten ontbreken. Kamp 

Hollandia???  Ik hoop dat er nog iets te 
achterhalen is.  Ik weet bijvoorbeeld 
dat hij bij een vliegtuigongeluk tegen 
een berg meegeholpen heeft om 
mensen daar uit het water te halen.  

Mijn e-mailadres is: 
yvettevdkamp@hotmail.com 

Met een hartelijke groet, 
Yvette van de Kamp

Het unieke na-oorlogse gevechtsmes 
dat ruim 30 jaar exclusief onderdeel van 
de bewapening van het Korps Mariniers 
vormde. 

Een Russische Kalasjnikov mes-bajonet 
met een inscriptie ter herinnering aan de 
UNPROFOR bijdrage van de Nederlandse 
mariniers in voormalig Joegoslavië, met op de 
schede een miniatuurlogo Korps Mariniers.

De ongebruikelijke aanpassingen aan een 
Russisch gevechtsmes door en voor het 
Korps Mariniers.
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Stuur deze kaart (of de verlangde 

informatie per brief) vandaag 

nog op naar: 

Ledenadministratie 

Vereniging Contact Oud- en 

actief dienende Mariniers

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

  als gewoon lid

  als buitengewoon lid

  als donateur

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

De jaarlijkse bijdrage van tenminste € 24,00  die ik direct na ontvangst van de contributienota 
zal overmaken, geeft mij recht op vijfmaal per jaar de toezending van Houwe Zo. 

Naam  :  

Adres  :

Postcode :   Woonplaats :

Telefoon : 

Email  :

Geboortedatum :

Datum in dienst :   Datum uit dienst :

Handtekening :   Datum  : - 20

Contact Oud - en actief dienende Mariniers

Aanmeldkaart

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

- Advertenties - 

Nijmegen 5 juni – Op 12 juni verschijnt bij QV Uitgeverij het 
boek Bandieten, te wapen!  Nederlandse Partizanen in Italië 
in de Tweede Wereldoorlog. Een uniek boek waarin voor het 
eerst uitvoerig wordt beschreven hoe jonge Nederlanders 
zich aansloten bij Italiaanse Partizanen. Een onthutsend 
verhaal over vergeten veldslagen, anonieme oorlogsgraven, 
vermissingen en een soms bewust verzwegen stukje 
oorlogsgeschiedenis.    
 
In Italië vochten in de Tweede Wereldoorlog tientallen Nederlandse 
partizanen tegen de Duitsers en Italiaanse fascisten. Sommigen 
waren Engelandvaarders die onderweg waren gestrand en van 
de nood een deugd maakten. Maar de grootste groep bestond uit 
Nederlandse jongens die - al dan niet gedwongen - op vaak zeer 
jonge leeftijd in Duitse (krijgs)dienst waren getreden en besloten 
om over te lopen naar de partizanen. De Nederlandse 
partizanen hebben nooit de 

erkenning en waardering gekregen waar veel van deze kleurrijke 
strijders recht op hadden.

Opzienbarende verhalen
Door dit boek krijgen zij alsnog een plek in de Vaderlandse 
oorlogsgeschiedenis en dat levert opzienbarende verhalen op. 
Van een Nederlandse psycholoog die partizanenleider werd, 
een Brabantse priester die een cruciale schakel vormde in een 
verzetsnetwerk dat 6.500 joden en andere vluchtelingen wist te 
redden, tot een Nederlandse architect die als partizaan uitgroeide 
tot de rechterhand van verzetsheld Ferruccio Parri, die na de 
oorlog de eerste president van Italië zou worden. Maar soms ook 
bedroevend korte levensverhalen van Nederlandse partizanen die 
terechtkwamen in anonieme graven of bij terugkeer in Nederland 

konden rekenen op gevangenisstraffen en verguizing vanwege 
hun eerder begane ‘jeugdzonde’.
 

Franse Vreemdelingenlegioen
Rende van de Kamp werd in dienst van onder meer het 
Nederlandse leger en het Franse Vreemdelingenlegioen 
ingezet in het Midden-Oosten, Afrika en voormalig 
Joegoslavië. In 2006 schreef hij over zijn ervaringen als 
militair en huurling Onder Vreemde Vlag. Meer boeken 
over Nederlanders in buitenlandse krijgsdienst volgden, 
zoals Geen mannen, maar duivels! Nederlanders in dienst 
van het Franse Vreemdelingenlegioen (2014), Operatie 
Keystone. Nederlanders bij de SAS 1944-1945 (2017) 
en Een Philhelleense Odyssee (2019).  Voor zijn nieuwe 
boek speurde hij in archieven in binnen- en buitenland 
en zocht tot in de kleinste bergdorpen van Italië naar 
sporen van Nederlandse partizanen.        
 
Kijk voor meer informatie op www.qvuitgeverij.nl of 
op Facebook onder Bandieten, te wapen!
 
Bandieten, te wapen! Nederlandse partizanen 
in Italië in de Tweede Wereldoorlog  – Rende van 
de Kamp, 224  pagina’s, ISBN 9789492435170, 
winkelprijs € 23,95
 

Onthullend boek over Nederlanders bij de Italiaanse Partizanen in WO II

Bandieten, te wapen!

Boekbespreking
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Correctie:
In Houwe Zo 2 is vermeld dat Geert Oldenzeel is overleden in 
2010, dit is niet correct.  Dit moet zijn: 
Geert Oldenzeel, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 8 februari 2020 te Huizen, op 
81-jarige leeftijd. 

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

A.G. Bukkems, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis op 15 augustus 2018 te Heeze, op 
82-jarige leeftijd.

A. Uitermark, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 13 november 2019 te Wormerveer, 
op 77-jarige leeftijd.

G. de Graaf, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 16 november 2019 te Dordrecht, op 
90-jarige leeftijd.

J. v d Wint, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 31 december 2019 te Putten, op 
90-jarige leeftijd.

Jan van Doornik, oud-marinier, op 11 februari 2020 te 
Enkhuizen, op 77-jarige leeftijd.

Franciskus Hubertus van Thuijl, oud-marinier, onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 15 februari 2020 te 
Weert, op 92-jarige leeftijd.

E. A. Fricke, Kapitein dr Mariniers b.d. onderscheiden met het 
Oorlogsherinneringskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 26 februari 2020 te 
Doorn, op 94-jarige leeftijd.

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

Nelis van Dam, oud-marinier, op 6 maart 2020 te Elst (Utrecht) 
op 72-jarige leeftijd.

L. J. Verweel, oud-marinier, op 14 maart 2020 te Hellevoetsluis, 
op 72-jarige leeftijd.

A. Schinkel, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 23 maart 2020 te Kampen, op 
81-jarige leeftijd.

S. van Rooijen, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 28 maart 2020 te Laag-Keppel, op 
93-jarige leeftijd.

A. Rongen, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor 
Orde en Vrede, op 31 maart 2020 te Bunde, op 92-jarige leeftijd.

J. Oldenbeuving, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 31 maart 2020 te Raalte, op 
92-jarige leeftijd.

H. J. van der Linden, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 4 april 2020 te Harmelen, op 
94-jarige leeftijd.

J. A. Visser, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 5 april 2020 te Heerlen, op 
85-jarige leeftijd.

L. G. de Groot, oud-marinier, op 5 april 2020 te Gemert, op 
77-jarige leeftijd.

Antoon Postma, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 6 april 2020 te Amersfoort, op 
92-jarige leeftijd.

Frits Hoek, oud-marinier, op 8 april 2020 te Rotterdam, op 
86-jarige leeftijd.

Jan Hanssen, oud-marinier, op 11 april 2020 te Venlo, op 
81-jarige leeftijd.

J. Elkerbout, oud-marinier, op 11 april 2020 te Oegstgeest, op 
86-jarige leeftijd.

Hendrik Adolf Frederik (Hennie) van Benthem, oud-marinier, 
onderscheiden met de Eremedaille in Goud verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau en hij was lid van verdienste van onze 
vereniging, op 14 april 2020 te Breukelen, op 85-jarige leeftijd.

H. Wijnands, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 15 april 2020 te Groesbeek, op 
90-jarige leeftijd.

Hans Ohm, oud-marinier, onderscheiden als Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau en met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 
16 april 2020 te Ede, op 82-jarige leeftijd.

E. H. Soldaat, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 17 april 2020 te Zuidland, op 92-jarige 
leeftijd.

Jan Herlaar, oud voorzitter en erelid van de vereniging Contact 
Oud en actief dienende Mariniers, is overleden.

Woonachtig in Rotterdam vlak aan de Maas Boulevard 
met uitzicht op de Van Ghentkazerne en Willemsburg met 
achteruitzicht op het Mariniersmonument op het Oostplein. Dus 
de geijkte voorzitter van “CONTACT OUD MARINIERS’’.

In 1949 opgeroepen voor de dienstplicht en ingedeeld bij de 
opleiding tot reserve officier bij het Korps Mariniers. Zijn eerste 
opkomst was in Volkel, volgde daarna zijn opleiding tot officier in 
de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn.  Kort voor Kerstmis 
1950 uitgezonden naar Aruba, waar de mariniers het werk 
overnamen van de Koninklijke Landmacht. Na zijn diensttijd 
vervulde hij een bestuursfuncties in het verenigingsleven.  
Voorzitter van “Mars en Mercurius” en bekleedde hij 
bestuursfuncties in de officiersvereniging  “Willem Joseph Baron 
van Ghent”.

Op 4 maart 1983 wordt Jan voorgesteld als kandidaat voor het 
lidmaatschap van het dagelijks bestuur C.O.M. en op 17 juni 1983 
werd hij benoemd tot lid van het Landelijk bestuur C.O.M..

Zijn eerste werk was een voorstel tot oprichting van een 
Vacaturebank dit in verband met het groeiende aantal 
werkelozen onder onze leden. Op 11 mei 1984 werd Jan 
benoemd tot voorzitter van het C.O.M.

Met of zonder baret
14 december 1985, 320 jaar Korps Mariniers en 35 jaar C.O.M. Het 
defilé, werd afgenomen door ZKH Prins Claus. Ruim 3000 oud-
mariniers in 20 compagnieën, gewoon in hun burgerkleding met 
rozet en onderscheidingen maar zonder baret.
15 december 1990, 325 jaar Korps Mariniers en 40 jaar C.O.M. 
Het defilé werd afgenomen door HKH Prinses Margriet. Ook toen 
weer gewoon in burgerkleding met rozet en zonder baret.
Het heikele punt hierbij binnen het C.O.M. en vooral voor 
de voorzitter was het verbod, door HKKM, in casus de 
korpscommandant, tot het dragen van de baret.  Met als 
motivatie dat het dragen van militaire kleding niet is toegestaan. 
Wel de veteranen outfit, donkere blauwe blazer met op de 

borstzak het 
korpsembleem en 
grijze broek met 
blauw overhemd 
met C.O.M. 
stropdas.
Tijdens 
vergaderingen 
drongen de 
afdelingsbesturen 
alsmaar aan om 
toestemming van 
het dragen van 
de baret, dus ging 
voorzitter Herlaar steeds weer in gesprek hierover met het HKKM. 
Uiteindelijk resulteerden alle inspanningen in toestemming tot 
het dragen van de mariniersbaret bij gelegenheden waarbij het 
Korps niet bij betrokken is en alleen in goed overleg met bestuur 
C.O.M.. Deze situatie heeft tot het jaar 2000 (jaar waarin de 
afdelingsfanions werden uitgereikt) geduurd eer het dragen van 
de baret door HKKM werd toegestaan.

Op 17 november 1990 overhandigde Jan na een korte toespraak 
het eerste exemplaar van het gedenkboek “40 jaar Contact 
Oud Mariniers” aan de beschermheer van onze vereniging ZKH 
Prins Bernhard. Onder voorzitterschap van Jan kwamen ook de 
C.O.M.-vlag, ontworpen door oud-marinier John Wouda, en de 
Stichting Sociaal Fonds C.O.M. tot stand. Elke afdeling kreeg een 
C.O.M.-vlag met de afdelingsnaam erop.

Op 18 mei 1993 droeg hij het voorzitterschap over aan R.G.A. 
Hoefsmit. Tot zijn verrassing werd hij toen benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau en Erelid van het C.O.M.. 

Jan Herlaar heeft in grote mate bijgedragen aan een goed 
functionerend “CONTACT OUD MARINIERS”.

RUST ZACHT JAN

Deze necrologie is tot stand gekomen door 
de inzet van dhr. Aad van Looijen

In memoriam Jan Herlaar
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A. Schenkel, oud-marinier, op 18 april 2020 te Zwijndrecht, op 
77-jarige leeftijd.

Tony van Grieken, oud-marinier, op 19 april 2020 te Deewhy 
N.S.W. Australië.

René Rodijk, oud-marinier, op 23 april 2020 te Nijverdal, op 
62-jarige leeftijd.

Math Gilissen, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 24 april 2020 te Maastricht, op 
78-jarige leeftijd.

H. G. (Arie) Binnendijk, oud-marinier, op 24 april 2020 te 
Gouda. Op 74-jarige leeftijd.

H. van der Horst, oud-marinier, op 26 april 2020 te Enschede, 
op 74-jarige leeftijd.

Jan Karel de Haan, oud-marinier, onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 27 april 2020 te 
Amsterdam, op 78-jarige leeftijd.

P. M. M. Cordes, oud-marinier, onderscheiden als Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 
27 april 2020 te Zaandijk, op 82-jarige leeftijd.

Pierre Mol, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede op 27 april 2020 te Amsterdam, op 91-jarige 
leeftijd.

Gijsbert Hendrik (Gijs) Posthouwer, oud-marinier, op 30 april 
2020 te Amersfoort, op 86-jarige leeftijd.

C. J. (Cor) Visser, Adjudant der Mariniers b.d., onderscheiden 
met het Bronzen Kruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 1 mei 2020 te Capelle aan 
de IJssel, op 91-jarige leeftijd.

Tonnie Bongers, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 1 mei 2020 te Dinxperlo, op 
82-jarige leeftijd.

F. G. Moerker, oud-marinier, op 1 mei 2020 te Gasteren, op 
71-jarige leeftijd.

Quirinus Johannes Antonius (Cor) den Biesen, oud-marinier, 
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 2 mei 
2020 te Tegelen, op 92-jarige leeftijd.

Ferdinant Henricus Meijer, oud-marinier, op 3 mei 2020 te 
Opperdoes, op 84-jarige leeftijd.

Alphonsus Wilhelmus Henricus (Fons) van Ballegooij, oud-
marinier, onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, 
op 4 mei 2020 te Oss, op 96-jarige leeftijd.

Adrie Berger, oud-marinier, op 4 mei 2020 te Lekkerkerk, op 
87-jarige leeftijd.

W. M. G. (Wil)  Ernest, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 7 mei 2020 te Geldrop, op 
85-jarige leeftijd.

Jan Postma, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 7 mei 2020 te Lemmer, op 
79-jarige leeftijd.

Aart Tuijl, oud-marinier, op 8 mei 2020 te Rotterdam, op 
91-jarige leeftijd.

W. C. A. Brekelmans, oud-marinier, op 9 mei 2020 te Born, op 
77-jarige leeftijd.

J. Meier, oud-marinier, op 12 mei 2020 te Rotterdam, op 
86-jarige leeftijd.

Berend van der Veen, oud-marinier, op 12 mei 2020 te 
Vriezenveen, op 76-jarige leeftijd.

Evert Bos, oud-marinier, op 14 mei 2020 te Urk, op 76-jarige 
leeftijd.

Jonkheer Charles Robert de Muralt, Kapitein der 
Mariniers K M R b.d, onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 14 mei 2020 te Wassenaar, op 81-jarige 
leeftijd.

Willem (Poet) Nauta, Luitenant-Kolonel der Mariniers b.d. 
onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 
het Ereteken voor Orde en Vrede en het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 14 mei 2020 te Wijk bij Duurstede, op 
103-jarige leeftijd.

Harry M. Akkermans, oud-marinier, onderscheiden met de 
Eremedaille verbonden aan de Oranje-Nassau in Goud, het 
Ereteken voor Orde en Vrede en het Mobilisatie-Oorlogskruis,  
op 15 mei 2020 te Vlissingen, op 93-jarige leeftijd.

Johannes (Hans) Koster, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 15 mei 2020 te Oud-Gastel, op 
91-jarige leeftijd.

J. M. G. Coelman, oud-marinier, op 16 mei 2020 te Rijswijk, op 
88-jarige leeftijd.

T. J. (Theo) Gaal, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis en het Draaginsigne gewonden, op 20 
mei 2020 te Boekend, op 79-jarige leeftijd.

Jan Blankespoor, oud-marinier, op 21 mei 2020 te Lunteren, op 
73-jarige leeftijd.

Jean François Charles (Jan) Baesjou, oud-marinier, 
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 25 mei 
2020 te Den Haag, op 93-jarige leeftijd.

Ludo van Lochem, oud-marinier, op 31 mei 2020 te Rijswijk, op 
77-jarige leeftijd.

H. G. Wennekers, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 1 juni 2020 te Arcen, op 
94-jarige leeftijd.

Albert van Corler, oud marinier verbindingsdienst, 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 3 
juni 2020 te Tilburg, op 82-jarige leeftijd.

Sim Laan, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 6 juni 2020 te Hoogkarspel, op 77-jarige 
leeftijd.

Tony Stephan, Kapitein der Mariniers K M R b.d., op 8 juni 2020 
te Gelden-Walbeck Duitsland, op 81-jarige leeftijd.

Koos Kleijn, oud-marinier, Lid van Verdienste van onze 
vereniging, op 11 juni 2020 te Breda, op 79-jarige leeftijd.

Wim Kateman, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 12 juni 2020 te Velp, 92-jarige leeftijd.

Harry Slier, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede en was lid van verdienste van onze 
vereniging, op 13 juni 2020 te Hoorn, op 93-jarige leeftijd.

Gerd Rieken, kapitein der mariniers bd. Eerste Korpsadjudant, 
op 17 juni 2020 te Doorn, op 61-jarige leeftijd. 

Pax van Kol, oud-marinier, op 18 juni 2019 te Den Bosch, op 
75-jarige leeftijd.

Cor Boogaard, oud-marinier, op 19 juni 2020 te Sliedrecht, op 
66-jarige leeftijd.

Eduardus Julius (Ed) van Gorp, oud-marinier, op 20 juni 2020 
te Tilburg op 85-jarige leeftijd.

J. Herlaar, Kapitein der Mariniers K M R b.d., onderscheiden 
als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Erelid van onze 
vereniging, op 22 juni 2020 te Rotterdam, op 90-jarige leeftijd.

G. Toorenburg, oud-marinier, op 29 juni 2020 te Amersfoort, op 
89-jarige leeftijd.

Lammert Haverkamp, oud-marinier, op 30 juni 2020 te 
Harderwijk, op 70 jarige leeftijd.

D. Kieft, oud-marinier, op 4 juli 2020 te Spijkenisse, op 74-jarige 
leeftijd.

Johan Adriaan (Hans) Elzenga,  Luitenant ter Zee der 1e klasse 
b.d., onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 6 
juli 2020 te Doorn, op 100-jarige leeftijd.

Moge zij rusten in vrede.

  33



 34   35

a
g

e
n

d
a

Vanwege de huidige omstandigheden op het gebied 
van evenementen en bijeenkomsten is er dit keer 
geen agenda opgenomen.

 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 juli 2020 6301 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




