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

Foto’s voorzijde: Gedecoreerde leden COM 
Jan Bruning en Karst Mulder

Reactie Redactie
Op de voorpagina van de Houwe Zo nr 3 wordt de 
voorpagina gesierd door een foto van Hans Banus fotografie,  
www.hans-banus.nl Wij hebben verzaakt bij deze foto een 
bronvermelding te plaatsen.
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Het is begin oktober 
en we zitten midden 
in de tweede golf van 
Covid-19. Het virus is nog 
niet onder controle en 
allemaal kijken we uit 
naar een goed werkend 
vaccin. 

Dit virus is er ook 
schuldig aan dat 
nagenoeg alle 
evenementen 
(waaronder ook het 
jaarlijkse korpsconcert in 
De Doelen) zijn afgelast. 

Toch proberen we als bestuur, en met ons de besturen van 
de afdelingen en identiteitsgroepen, de vereniging draaiend 
te houden. Weliswaar met zeer beperkte activiteiten maar 
vanwege het virus met extra alertheid en aandacht voor onze 
leden. Besmettingen liggen op de loer en met maatregelen 
moeten we die voorkomen. 

In reactie hierop dreigt ook het risico van eenzaamheid.  Ook 
dat vraagt om creativiteit. Laten we er met elkaar voor zorgen 
om hier goed aan uit te komen.

Digitale ontmoeting
Het bestuur heeft bijna wekelijks overleg via een 
videoverbinding om de lopende zaken af te handelen en 
bijzonderheden te bespreken. Inmiddels hebben we ook 
de tweede digitale ontmoeting met de voorzitters van de 
afdelingen en identiteitsgroepen gehad. Het is fijn dat deze 
mogelijkheden er zijn en dat we met elkaar de zaken kunnen 
delen die spelen bij onze achterban. 

Gezien de nieuwe ontwikkelingen met Covid-19 en de 
maatregelen om besmetting te voorkomen hebben we 
iedereen dringend geadviseerd om samenkomsten te 
vermijden, zo ook de ledenraadsvergaderingen van het 
najaar. 

Ik kan u verzekeren dat dit geen fijne beslissingen zijn maar 
we kunnen ons als vereniging geen negatieve berichtgeving 
veroorloven. Besluiten die de Ledenraad moet nemen 
zullen nu mogelijk digitaal tot stand moeten komen. Denk 
bijvoorbeeld aan onze jaarrekening 2019, de begroting 2021 
en het minimum-contributie 2021. 

Korpsverjaardag en commando 
overdracht Korps Mariniers
We bereiden ons voor op een sobere en ingetogen 
kranslegging bij het mariniersmonument in Sittard (21 
november 2020) en op het Oostplein (10 december 2020). Bij 

beide kransleggingen worden geen toeschouwers verwacht. 
Ik roep u op om niet naar Sittard en niet naar het Oostplein 
te Rotterdam te komen en de beperkende maatregelen 
te respecteren. Eerder is al bekend gemaakt dat de 
lustrumviering op de Coolsingel en in Ahoy is gecanceld. De 
lustrumviering zal dit jaar zeer ingetogen zijn in combinatie 
met de commando-overdracht van het Korps Mariniers. Dit 
zal ook een ingetogen bijeenkomst worden waar, gezien de 
aanwijzingen van de rijksoverheid, slechts een beperkt aantal 
aanwezigen bij mogen zijn.  

Ik weet dat velen van u altijd uitzien naar de 5-jaarlijkse 
grootse vieringen van de korpsverjaardag. Een unieke 
gelegenheid om elkaar te treffen en verhalen met elkaar 
te delen. Helaas schuift dit nu 5 jaar door. Toch willen we 
voorkomen dat het lustrumjaar helemaal geen aandacht 
krijgt. We denken na over een tastbare herinnering. Te zijner 
tijd zullen we daarover iedereen informeren.

Overige zaken
De werkgroep Huishoudelijk Reglement onder leiding van 
John Bindels is druk bezig om het advies over het concept 
Huishoudelijk Reglement af te ronden. Zodra dit document 
aan het bestuur is aangeboden zullen we ons daarover buigen 
om het daarna aan de ledenraad voor te leggen. 

Op het vlak van de zorgverlening is het gezien de 
omstandigheden erg rustig. Toch weet ik dat er leed en 
zorgen zijn. Voor velen is de stap naar hulp lastig door 
enerzijds het eigen eergevoel - als marinier los je dat zelf op - 
en mogelijk ook door de Corona-maatregelen. 

Toch roep ik iedereen op alert te zijn en bij signalen van onze 
leden uw afdelingsvoorzitter of de contactpersoon voor 
lief- en leed daarover te informeren. Alleen als we het weten 
kunnen we mogelijk wat betekenen. 

Tenslotte nog onze website waar beheerder Jaap de Bruin 
alles in het werk stelt om actueel nieuws direct te plaatsen. 
Ik nodig u uit om regelmatig de website te bekijken.
Blijf gezond en hopelijk wordt in 2021 alles weer beter. 

Piet Kruithof 

Van de voorzitter
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De redactiecommissie heeft, als gevolg van de heersende 
pandemie, zijn werkzaamheden aangepast. Het samenstellen 
van de verschillende edities geschiedt derhalve met het 
beoordelen van de aangeleverde kopij door onderling 
mailcontact en zonder een redactievergadering.

Een voorgenomen redactievergadering op 14 oktober jl. (we 
wilden elkaar toch ook wel eens ‘fysiek’ spreken) is alsnog 
afgeblazen na de persconferentie van de premier van 13/10.
De aangeboden kopij is minder qua hoeveelheid dan normaal 
en daar is begrip voor. Allerlei geplande activiteiten en 
evenementen, zowel landelijk als per afdeling, kunnen niet 
doorgaan. Besmettingen liggen op de loer en we moeten uiterst 
voorzichtig en waakzaam zijn en daarom samenkomsten van 
grote groepen vermijden.

Het gevaar zit erin dat we elkaar uit het oog verliezen. Vandaar 
een oproep: probeer contact te houden met elkaar middels 
belcirkels, app-groepen of e-mailtjes. Voorkom dat maten/
collega’s zich eenzaam gaan voelen.

De redactiecommissie heeft het voornemen om in Houwe Zo 
nummer 5/2020 aandacht te besteden aan het 70-jarig bestaan 
van onze vereniging. Zo willen we ons focussen op leden van 
het eerste uur in zowel woord als beeld. Ook bijdragen van de 
afdelingen met dit thema zijn welkom.

U ziet het; wij doen ons best, maar zijn afhankelijk van uw 
inbreng en bijdrage.
 

Jan Bruning, voorzitter redactiecommissie

Van de redactie

Houwe Zo in Coronatijd

Als dit nummer van de Houwe Zo bij 
u op de mat valt, is de recordpoging 
speedmars over een marathonafstand, 
achter de rug. 

De uitslag daarvan is via de diverse 
social media ongetwijfeld bij u terecht 
gekomen. 

Op de website van het COM en 
Wereldrecorspeedmars.nl is 
berichtgeving over de afloop te vinden. 

Zie foto op de middenpagina.

Recordpoging speedmars

Bronnen foto’s
Foto’s bij artikelen in de nummers van de Houwe Zo zijn afkomstig uit diverse bronnen. 

Deze worden voor zoveel mogelijk vermeld bij de foto’s. 
De voornaamste bronnen zijn MCD, Korps Mariniers en eenheden van het Korps alsmede leden van het COM.
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Wie een organisatie soepel wil laten lopen kan niet zonder regels. 
Niet te veel, maar genoeg om er een geoliede democratische 
structuur aan te geven. En die te laten meebewegen met de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is de gedachte achter 
het concept voor het huishoudelijk reglement (HHR) van de 
vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM). 

Dat reglement moest er volgens de statuten komen als 
uitwerking en/of aanvulling daarvan. Auteur/producent John 
Bindels heeft op 16 oktober het concept als advies officieel 
aangeboden aan verenigingsvoorzitter Piet Kruithof. De tekst 
moest vanaf nul worden uitgedacht, verwoord en juridisch 
dekkend geformuleerd.

Blanco vel
Daar zit de vrijwillige ontwerper dan, met op tafel een blanco 
vel papier en de statuten, die aangeven dat er een huishoudelijk 
reglement moet komen. 

Iedere paragraaf over hoe de COM-organisatie zou moeten 
functioneren, moet hij als het ware zelf uitvinden. Wat moet erin 
en wat niet? Op welke voorwaarden kun je COM-lid worden? Hoe 
regel je de bevoegdheden binnen de vereniging en hoe stem je 

die per bestuurslaag op elkaar af? Hoe regel je de vergaderorde, 
het stemrecht en de besluitstructuur? En wat voor taal geef je 
daaraan? Hoe maak je zo’n reglement gemakkelijk toegankelijk 
en leesbaar voor ieder COM-lid. En hoe zorg je voor een correcte 
formulering, die zich op maat verhoudt tot de nationale 
wetgeving?

Duidelijke antwoorden
Met duidelijk antwoorden op die vragen denkt John Bindels, 
inmiddels meer dan 15 jaar bestuurslid van COM Noord-Brabant, 
het verenigings-‘huishouden’ geolied te kunnen laten draaien. 

Daarbij werd hij terzijde gestaan door enkele wijze ‘meelezers’ 
uit het verenigingsbestuur en de tenue-commissie. In amper één 
jaar tijd is daarmee tegemoet gekomen aan het uitgangspunt 
voor het HHR: democratisch en transparant opereren van de 
vereniging. 

Eigen initiatief
John bood daarvoor als vrijwilliger op eigen initiatief het 
ontwerp aan, vanuit een brede ervaring met deze materie. Met 
waardering is daarbij gebruik gemaakt van de opmerkingen uit 
de klankbordgroep.

Van het bestuur

We kunnen niet zonder regels

Hoe het COM-huishouden soepel kan draaien?

Aanbieding concept huishoudelijk reglement.
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Dit is een vervolg op de bekendmaking in Houwe Zo van juli 
2020.
 
21 augustus 1860. De boer en zijn vrouw rechten hun rug bij het 
aardappelen rooien en wenken hun kinderen naderbij te komen. 
Er klinkt dof gerammel vanaf de zandweg. De boerin veegt het 
zweet weg met haar juteschort, het is warm deze augustusdag in 
1860. 

Ze probeert te onderscheiden wat het gerammel kan zijn. Het 
wordt luider en helderder. Vaag ziet ze nu paardetuigage en 
de contouren van kolbakken oplichten in het zonlicht. Nu ze 
dichterbij komen ziet de boerin het beter; soldaten die worden 
vergezeld door manegewagens en het personeel. 

Ook marketensters die hun waren en diensten aan de man 
proberen te brengen lopen achter de wagens. Stukken geschut 

worden achter de colonne meegesleept. Alles gaat bij de afslag 
Turfweg links de heide op.

Remonte-depot
Op 21 augustus 1860 wordt Kamp Nieuw Milligen als Remonte-
depot, een plaats om nieuw aangekochte paarden te beleren in 
gebruik genomen. Koning Willem III, vergezeld door de Prins van 
Oranje, stelde het Remonte-depot officieel ter beschikking aan 
de eerste troepen, het eerste regiment Infanterie uit Grave.
In 1930 is er aan de westelijke zijde naast het kamp Nieuw 
Milligen een noodlandingsterrein. 

Als men naar het luchtvaartterrein de Harskamp wilde, kon men 
al navigerend voor nood uitwijken naar dit noodlandingsterrein. 
Meestal betrof het echter geen noodlanding, maar een 
kist van de luchvaartafdeling (LVA) dat ordonnansdiensten 
verrichtte. Volgens overleveringen hadden reeds sinds de 
Eerste Wereldoorlog vliegtuigen gebruik gemaakt van deze 
noodlandingplaats op de heide.

Tot augustus 1940 blijft het depot echter leeg, tot besloten wordt 
de opleidingsschool van de Marechaussee te huisvesten in het 
hospitaalgebouw. Enkele maanden later zullen de Duitsers het 
Kamp vorderen voor hun paarden. De zaak wordt vertraagd 

Korpsnieuws

Mariniers definitief naar 
Kamp Nieuw Milligen in Gelderland

Ingang Kamp Nieuw Milligen.

De kruising in Nieuw Milligen.
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omdat men ze wijs heeft gemaakt dat de laatste lichting paarden 
ziek is en o.a. aan droes en borstziekte lijdt. 
 
Als in februari 1950 de bevolking van het gehucht Oud Milligen, 
net als 90 jaar eerder, geronk en gerammel hoort, is dat 
ongewoon, zeker voor de tijd van het jaar. Via de beklinkerde 
weg rijdt een convooi zware vrachtwagens voorbij, richting 
Nieuw Milligen. De vrachtwagens worden vergezeld door enkele 
dienstauto’s, Engels materieel zo te zien. Het convooi buigt ter 
hoogte van de Turfweg af naar het oude “Remonte-depot”, 

gaat de paardenziekenbarak “het Lombok” voorbij en stopt 
halverwege de Turfweg richting Uddel. De wagens worden 
verspreid opgesteld en de zeilen afgenomen. Deze plek heet nu 
nog steeds “het Convooi”. 

Nieuw Milligen, is een bosrijk gehucht in de gemeente Apeldoorn 
in de provincie Gelderland en is gelegen bij de kruising (rotonde) 
van de provinciale wegen N344 (Amersfoortseweg) en N302 
(Meervelderweg-Kootwijkerweg). Tussen Oud Milligen en Nieuw 
Milligen ligt de legerplaats Kamp Nieuw Milligen.

  7
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Sinds de grote reorganisatie van Defensie een aantal jaren 
geleden zijn een aantal operationele ondersteunende taken 
“Paars” geworden om zo efficiënter en effectiever gebruik te 
kunnen maken van mensen en middelen (geld). 

Dat betekent dat deze taken bij de individuele 
defensieonderdelen zijn weggehaald en centraal bij een 
enkele eenheid zijn ondergebracht. Deze eenheden bieden 
ondersteuning aan alle onderdelen van Defensie die hun 
capaciteit nodig hebben bij oefenen en opereren. Het DGLC 
(Defensie Grondgebonden LuchtverdedigingsCommando), 
gestationeerd op de Luitenant-generaal Bestkazerne te Venray 
verzorgt voor oa. Marinierseenheden de luchtverdediging.  

Vanaf 1 oktober, is er een nieuwe eenheid die vijandelijke 
doelwitten kan uitschakelen met Stinger-raketten die ze vanaf 
de schouder lanceren. Deze speciale manier van optreden maakt 
het mogelijk om militairen op de grond te beschermen tegen 
acute luchtdreiging op korte afstand.  

Het nieuwe Stinger-peloton is voornamelijk bestemd om 
snel inzetbare eenheden zoals het Korps Mariniers en 11 
Luchtmobiele Brigade goed te ondersteunen. Ook kunnen 
deze Stinger-teams worden ingezet aan boord van schepen. 
Met de oprichting van dit peloton krijgt het DGLC Koninklijke 
Landmacht na jaren van bezuinigingen weer een nieuwe eenheid 
onder zijn commando. De officiële oprichting van dit Stinger/
Manpad peloton vond vandaag plaats op de thuisbasis van de 
luchtverdediging te Vredepeel. 

Nieuwe dreiging
Nederlandse militairen krijgen tijdens hun optreden steeds vaker 
te maken met verschillende soorten dreiging vanuit de lucht. 

Naast vijandelijke vliegtuigen en gevechtshelikopters, zien we 
tegenwoordig steeds vaker onbemande luchtvaartuigen die 
op korte afstand bedreigend kunnen zijn voor militairen op de 
grond. 

Om onze militairen ook in dit spectrum te kunnen beschermen, 
gebruikt de nieuwe luchtverdedigingseenheid een vanaf de 
schouder lanceerbare Stinger-raket.  

Verbetering
Na jaren van bezuinigingen wordt er weer geïnvesteerd in de 
capaciteit van de Koninklijke Landmacht. Naast eenheden die 
met raketten luchtdreigingen over langere afstand kunnen 
bestrijden, beschikt de Nederlandse luchtverdediging nu 
over een extra capaciteit om ook op kortere afstanden 
bescherming te leveren. De betrouwbare Stinger-raket, is zowel 
van voertuigen, als vanaf de schouder te lanceren. De nieuw 
opgerichte eenheid bestaat uit speciaal getrainde teams die hier 
snel en flexibel mee kunnen opereren.

Stinger peloton voor Mariniers
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Het Korps Mariniers krijgt vanaf 2024 de beschikking over 
124 nieuwe rupsvoertuigen. Deze vervangen een deel van de 
verouderde Bandvagn 206- en Viking-voertuigen. Dat meldde 
staatssecretaris Barbara Visser eind september jl. aan de 
Tweede Kamer. 

De Bandvagn 206 wordt vervangen. De te vervangen voertuigen 
zijn nu in gebruik bij het Korps Mariniers. De nieuwe wagens 
worden licht gepantserd en moeten inzetbaar zijn in extreme 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in de sneeuw en 
lastig begaanbaar terrein. Zij moeten minstens net zoveel 
terreinmobiliteit hebben als de huidige voertuigen. 
Nederland werkt bij de verwerving samen met Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en Zweden. Dat gebeurt vanwege het vorig 
jaar gesloten Memorandum of Understanding Multinational 
Cooperation on All Terrain Verhicles. De landen willen in grofweg 
dezelfde periode als Nederland eveneens de BV-206 vervangen. 
Zweden coördineert dit project. 

Eerste in 2024
De bedoeling is dat de eerste voertuigen in 2024 komen, de 
laatste in 2027. Als ze allemaal binnen zijn, heeft Defensie 
in totaal meer rupsvoertuigen dan nu. Het nieuwe aantal is 
gebaseerd op de inzetbaarheidsdoelstellingen volgens de 
Defensienota en de gewenste capaciteiten van de NAVO. De 
komst van de rupsvoertuigen is dan ook een nieuwe stap naar 
verdere modernisering. 

Er worden 124 stuks aangekocht, waarmee een bedrag 
van € 100 tot 250 miljoen is gemoeid. Dit valt binnen het 

investeringsbudget van Defensie. Daarnaast wordt een optie 
in het contract opgenomen voor extra voertuigen. In dat geval 
komen de kosten boven de € 250 miljoen uit. Als die optie wordt 
gelicht, wordt de Kamer extra geïnformeerd. 

Apart project
Daarnaast zijn er plannen om de resterende BV-206- en Viking-
voertuigen te vervangen. Dit moet gebeuren met kleinere All 
Terrain patrouillevoertuigen. Hiervoor komt een apart project, 
waarover de Kamer volgend jaar wordt geïnformeerd. 
De Bandvagn 206 werd in de jaren ‘80 door Defensie in gebruik 
genomen. Het ging in 1e instantie om 156 voertuigen, waarvan 
er in de loop der jaren 127 zijn gemoderniseerd om nog in ieder 
geval tot en met dit jaar mee te kunnen. De Viking Bandvagn S10 
werd al eerder aangekocht als vervanger van de ongepantserde 
BV-206 D6. 
Wordt dit het nieuwe werkpaard van het korps?

124 Nieuwe rupsvoertuigen voor de Mariniers
Bandvagn 206.

De Ripsaw in moeilijk begaanbaar terrein (foto: howeandhowe).

EFV –Expeditionary Fighting Vehicle amphibius tracked armoured 
vehicle (foto: EFV programoff.Genral Dynamics).
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Mevrouw Gea van Craaikamp, Secretaris-Generaal van het 
ministerie van Defensie, bracht een werkbezoek aan het  
Mariniers Opleidingscentrum (MOC) op de Van Ghentkazerne 
in Rotterdam.  

Zij kreeg uitleg over de nieuwe opzet van de mariniersopleiding, 
die inmiddels met behoud van kwaliteit een significant hoger 
rendement oplevert van bijna 70%. 

Niet alleen de (fysieke) opbouw en programmering van de 
opleiding is verbeterd, maar ook de rol en professionaliteit van 
de instructeur krijgt veel aandacht bij het MOC onder het motto 
‘opleiden is een vak’.  

Mevrouw Van Craaikamp werd ook geïnformeerd over de 
modernisering van het beroepsgericht opleiden van de elite-
eenheid van de  Koninklijke Marine. Digitalisering van het 
onderwijs (ELO) gericht op de jonge generatie mariniers, de 
‘topsport benadering’ op het gebied van trainingsopbouw, 
voeding en schoeisel, en het belang van de vooropkomst.  

Tijdens zo’n vooropkomst wordt de rugzak aangemeten door 
een fysiotherapeut en wordt het schoeisel aangemeten. Deze 
innovatieve benadering zorgt er voor dat we de komende jaren 
de lijfspreuk van het MOC “We Make Marines” kunnen blijven 
waarmaken. 

Secretaris-Generaal van het ministerie van Defensie   
bezoekt ‘Bakermat Korps Mariniers’
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Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine
“Kracht door kameraadschap”. Oud-marine collega’s die 
steun nodig hebben een luisterend oor bieden en waar nodig 
op weg helpen naar een oplossing. Dat is het motto van het 
Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine (PANKM) dat in 
februari 2019 van start is gegaan en inmiddels ruim anderhalf 
jaar actief is.

Het netwerk biedt op verzoek ondersteuning aan oud- collega’s. 
Anniek Reiff, Ruud Zahradnik, Piet Kruithof, Martin van Daalen en 
Berend Timmermans hebben samen het PANKM opgezet.

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

Dit terwijl de Koninklijke Marine een grote groep oud-militairen 
heeft die nooit op ‘ernstmissie’ zijn geweest. Ze werden echter 
vaak wel ‘stevig’ operationeel ingezet en/of ondersteunden 
ernstmissies wel degelijk. Neem bijvoorbeeld personeel van de 
Onderzeedienst, de Dienst Speciale Interventies, van schepen die 
meededen aan counter drugsoperaties , explosievenopruimers, 
etcetera: hun acties duurden vaak kort en waren soms 
geheim waardoor ze officieel niet bestaan. Daardoor zijn deze 
militairen geen veteraan en kunnen zij geen beroep doen op de 
voorzieningen in de Veteranenwet.

Het PANKM wil daarom alle oud-collega’s steun bieden als daar 
behoefte aan is, zowel niet-veteraan als veteraan en zowel vloot 
als Korps.

Steun voor een collega door een collega, een ‘kracht’ die zich 
binnen de marine ruim heeft bewezen in de afgelopen jaren. 
De ondersteuning bestaat in beginsel uit een collegiaal gesprek. 
De netwerker heeft over het algemeen aan een half woord 
voldoende om te begrijpen waar het om gaat. Dit luisterend oor 
kan al voldoende zijn, maar kan ook de aanzet zijn tot een langer 
steuntraject waarin ook bemiddeld en geadviseerd wordt. De 
verantwoordelijkheid blijft echter bij de steunvrager liggen.

Het PANKM functioneert onder de vleugels van het Contact 
Oud en actieve Mariniers (COM) dat de logistieke ondersteuning 
verzorgt voor het nieuwe netwerk. Het Karel Doormanfonds 
heeft financiële steun toegezegd voor de eerste 3 jaren. We 
vinden het van belang om zoveel als mogelijk samen te werken 
met de diverse organisaties en stichtingen die zich, ieder op hun 
eigen wijze, ook inzetten voor het welzijn van onze collega’s.

Daarom is er inmiddels contact gelegd met: Stichting Return to 
Base, Unit Victor, Stichting Veteranen Onderzeedienst, Mariniers 
Ziekenboeg, Dutch Marines Rowing Challenge, Identiteitsgroep 
Mariniers SPECOPS, Paulus Clerck 1665, Stichting PIT en 
Afhangen Nu. Voor zover mogelijk werden met alle genoemde 
belangengroepen afspraken gemaakt over de samenwerking en 
eventuele doorverwijzing als dat aan de orde is. 

Contact
Als u behoefte heeft aan collegiale ondersteuning dan kunt 
u contact leggen met het PANKM via de coördinator, Berend 
Timmermans. 

Stuur een mail met uw naam en contactgegevens naar 
pankm2019@gmail.com dan zal Berend contact met u opnemen. 
In overleg met Berend wordt dan gekeken of en welke steun het 
PANKM kan bieden en welke netwerker aansluit bij uw vraag en 
uw operationele verleden. Een lijst met de namen van de post 
actieve netwerkers zal binnenkort gepubliceerd worden op de 
website van het COM.

De initiatiefnemers PANKM.
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Van de afdelingen

 
Afdeling Overijssel 

Busreis naar Normandië
Heb je het al gehoord over die reis van COM Overijssel naar 
Normandië.....…? Welnu, die ging niet door.....… Dit jaar althans. 
Maar we gaan wel, namelijk volgend jaar. 
  
Begin dit jaar plaatsten wij een oproep om zich op te geven 
voor een busreis naar Normandië en daar is gelukkig door velen 
positief op gereageerd. 

Ook vanuit andere afdelingen vond de oproep zoveel weerklank 
dat wij een bus van de OAD konden charteren. Echter, de corona-
pandemie heeft ook ons ingehaald. In juli werd besloten dat 
onze reis gelet op de risico’s vanwege de gemiddelde leeftijd van 
de deelnemers beter geen doorgang kon vinden. 
  
In overleg met de OAD zijn een aantal data geselecteerd voor een 
hernieuwde poging deze leuke reis door te laten. 

En jawel, daar is een gemeenschappelijke datum waarop 
iedereen kon uitgekomen en wel 21 JUNI 2021. 

De reis wordt en hoeft dus niet geroyeerd te worden maar er 
wordt omgeboekt. 

De reis is hetzelfde gebleven met de te bezoeken plaatsen waar 
ons leven in vrijheid is begonnen. Alleen het hotel is gewijzigd. 

Voor verdere info wil ik u graag verwijzen naar de site van COM 
Overijssel waar de volledige info te vinden is. 
  
Er is nog een leuke bijkomstigheid, namelijk dat er nog enkele 
plaatsen beschikbaar zijn. Dus voor diegene onder u die vorig 
jaar niet meekonden omdat er al geboekt was, is dit alsnog een 
uitgelezen mogelijkheid zich alsnog op te geven. 

Bij het schrijven van bovenstaand stukje hebben zich al drie 
personen spontaan opgegeven. Top. 
  
Evtuele verdere info verkrijgbaar via: R. Leusink 
074-2775040 of 06-16368848
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Afdeling Utrecht

Oproep deelname COM-detachement 
104e Nijmeegse Vierdaagse 2021
Dit jaar loopt alweer naar het einde. Een hectisch jaar 
waarin het coronavirus en de gevolgen daarvan een grote 
stempel drukt op ons leven. Een jaar waarin gezondheid, 
werk en welzijn veel onzekerheid met zich mee brengt. Ook 
een jaar waarin veel (sport) evenementen geen doorgang 
kunnen vinden. Ook de Nijmeegse 4-daagse moest worden 
gecanceld. 

Als ik dit schrijf zitten we in een tweede coronagolf. Laten 
we hopen dat aan deze onzekere periode snel een einde 
komt en er een vaccin beschikbaar is zodat we ons gewone 
leven weer kunnen oppakken. Of er in 2021 een Nijmeegse 
4-daagse kan worden gehouden is nog onzeker en lijkt nog 
zover weg. Maar als dit toch door gaat moeten we hierop 
voorbereid zijn. Vandaar deze belangstelling uitvraag om 
zo tijdig de detachementsopgave te kunnen indienen. De 
landelijke en internationale belangstelling voor dit in de 
wereld unieke wandelevenement is enorm. 

De mannen die eerder deelnamen aan deze wandeltocht in 
COM-detachementsverband zijn na afloop dan ook bijzonder 
enthousiast en terecht trots op hun geleverde prestatie, 
veelal een persoonlijke overwinning en ik hoor dan ook 
regelmatig “dat had ik veel eerder moeten doen”. De sfeer en 
sportieve verbondenheid is geweldig en dat moet u een keer 
meemaken. Elke dag van start tot finish aangemoedigd te 
worden door duizenden toeschouwers, met als hoogtepunt 
de bijzonder indrukwekkende intocht op de “Via Gladiola” 
waar we als Oud Mariniers ons visitekaartje afgeven en elk 
jaar weer bewondering oogsten met ons sportieve optreden.
 
Bent u sportief en niet bang voor een blaartje en een pijntje, 

ga dan een keer de uitdaging aan. Staat dit toch nog op uw 
bucketlist, meld u aan en neem de eerste stap.

Belangrijk:  Wacht niet te lang met uw reactie i.v.m. de 
 stringente 4-daagse aanmeldprocedure. 
Zijn er vooruitlopend vragen, geef even een berichtje. 

Datums:  De Nijmeegse Vierdaagse zal worden  
 gehouden van dinsdag 20 juli 2021 t/m  
 vrijdag 23 juli 2021.
Dagafstanden:  30 km leeftijdscategorie vanaf 60 jaar.
                           40 km leeftijdscategorie 50 t/m 59 jaar 
 (voor deze afstand zijn nieuwe lopers zeer  
 welkom)
Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan voor de ervaren 
lopers boven de 60 jaar om deel te nemen aan de dagafstand 
van 40 km.

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

Uw reactie schriftelijk en uiterlijk vóór vrijdag 5 maart 2021 
naar; C. Mudde, De Pol 17,  3951 AW te Maarn. 
Mob: 06-46181708  E-mail: c.mudde@ziggo.nl 
U ontvangt dan een aanmeldingsformulier. 

Kortom, meld u aan voor “The Walk of the World” en beleef 
onvergetelijke wandeldagen. Dag 1. De dag van Elst, Dag 2. 
De dag van Wijchen, Dag 3. De dag van Groesbeek en Dag 4. 
De dag van Cuijck. En dat allemaal in de prachtige omgeving 
van Nijmegen. 

Vriendelijke groet, Cees Mudde

Dungaree Camopeloton.
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Rustig aan het front
Om maar met een 
Korpsuitdrukking te 
beginnen: Het is rustig 
aan het front…. Maar dat 
zal uiteraard niemand 
verbazen. Ondanks alle 
goede plannen lijkt en 
is het toch moeilijk om 
weer volop aan de slag 
te gaan met alle goede 
ideeën en voornemens 
maar we moeten toch 
voorzichtig zijn en 
blijven, dat zal een ieder 
met ons eens zijn. Toch 
hebben we als COM 
Flevoland nog een paar 
activiteiten kunnen 
ontplooien en hebben, 

gelukkig ook vanuit de regio, zich daar leden voor op gegeven en 
aan mee kunnen doen.  
 
Als bestuur zijn we, zoals u allen heeft kunnen merken, bezig 
geweest met een goede controle op de bereikbaarheid van 
onze leden. Dit door eenieder persoonlijk te benaderen en te 
controleren of de gegevens voor wat betreft bereikbaarheid nog 
wel “up to date” zijn. We hebben als bestuur allemaal een groepje 
leden benaderd, in eerste instantie per bekende mailadres en als 
dat niet werkte door gewoonweg even te bellen en, desnoods, 
even aan de deur te bellen. Op deze manier hebben we onze 
ledenadministratie in ons baksboekje weer zoals het hoort te 
zijn en kunnen we en ieder goed en veilig bereiken.  
 
Augustus en september is voor ons een drukke periode 
geweest. Het begon op de 15e augustus met de 
Indië-herdenking van de provincie Flevoland, welke 
gehouden is in Almere. Als bestuur hebben we 
bijna compleet acte de préséance gegeven om in 
ieder geval de vlaggenceremonie te verzorgen en 
we hadden twee leden van de vereniging, die nog 
daadwerkelijk uitgezonden zijn geweest naar Indië, 
bereid gevonden om namens de vereniging een krans 
te leggen. Naderhand hebben we in de buitentuin 
van de vereniging aldaar nog even kunnen bijpraten.  

Op de 11e   september kwamen we elkaar weer 
tegen tijdens een Jeu de boules dag voor onze 
leden. Gelukkig konden toch ook wat leden van 
buiten Almere daar aan mee doen, daar waren we 
als bestuur erg blij mee. We hebben gebruik kunnen 
maken van de banen van de jeu-de-boules vereniging 
in Almere en, ook al is er de mogelijkheid om binnen 
te spelen, vanwege het goede weer en onze instelling 

was het fijn om buiten elkaars krachten, voor sommigen meer 
bekwaam als handgrenadiers, te meten. Behalve een gezellige 
dag was ook de intentie om een team samen te stellen want, 
als het landelijke hoofdbestuur er mee in stemt, willen we ook 
een soort van landelijke COM-competitie gaan opstarten met 
de andere afdelingen maar daarover, als “het ei” is gelegd, meer 
bijzonderheden. Na een uitleg over de spelregels, die waren niet 
bij eenieder bekend, hebben we sportief kunnen strijden en na 
de prijsuitreiking kon eenieder weer tevreden huiswaarts keren.  

Op 14 september zijn we als bestuur weer bijeengekomen om 
een en ander door te spreken. Daarvoor is een vergaderruimte 
op de werkplek van onze voorzitter kosteloos ter beschikking 
gesteld wat uiteraard hooglijk gewaardeerd wordt. Wat ons 
als bestuur als eerste bezighield was het aftreden van onze 
vicevoorzitter. Naar zijn exacte motivatie kunnen we alleen 
maar raden maar we betreuren het als bestuur ten zeerste. 
Omdat in zijn functie ook evenementen (2) is verweven wordt dit 
even waargenomen door Ledenraad (1), en voor bestuurszaken 
zoals assistentie en vervanging van de voorzitter door de 
functionaris PR. Zoals voorgeschreven zullen we dit tijdens de 
eerstvolgende ledenvergadering voorleggen aan de leden dus 
als men wil opteren voor deze functie kan men zich alvast hierop 
voorbereiden en melden via onderstaand mailadres.  
 
Voor de viering van Korpsverjaardag op 10 december vanwege 
ons 70-jarig bestaan zijn alle activiteiten in Rotterdam 
geschrapt zoals u weet. Wel zijn we bezig om te bezien of er, op 
kleinschaliger wijze, toch invulling kunnen geven aan dit feit, 
al zou het alleen maar zijn voor de gezelligheid. Aangezien de 
Houwe Zo niet nogmaals uit gaat komen voor deze datum kunt 
u, evenals uiteraard alle andere “wel en wee” van de afdeling 
volgen op de website van het COM Flevoland. Mocht u punten 
hebben voor het bestuur kunt u deze te allen tijde neerleggen bij 
de secretaris via mailadres secretaris@comflevoland.nl.   

 
Afdeling Flevoland

Deelnemers Indië-herdenking Flevoland.

Vlaggenparade Indië-herdenking 
Flevoland.
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Korpscommandant loopt mee met het team in aanloop 
naar de aanval op het wereldrecord speedmars.

(Bron: WRS2020)
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Dit 400 pagina’s tellende boekwerk met teksten, full color foto’s 
en illustraties is bedoeld als hommage aan alle Mariniers. Aan hen 
die het Korps Mariniers hebben ‘uitgebouwd’ tot wat het was en is.
Mariniers trekken nooit terug, zij retireren. Soms gaan zij iets 
achterwaarts om te hergroeperen maar dan gaan zij weer 
voorwaarts. Na aanvankelijk een mislukte poging, proberen ze het 
nu nog eens. - Johan Mac Mootry 

Zodra voldoende intekening verkregen is, worden de boeken 
geproduceerd. De publicatie heeft geen winstoogmerk. Wel wilt 
de heer Mac Mootry mensen bij voorintekening voordeel laten 
genieten. In plaats van de verwachte aanschafprijs van €65 
kun jij het boek straks voor €49 op de deurmat krijgen. Jouw 
interesse kun je kenbaar maken door een bericht te sturen naar: 
klantenservice@jilster.nl.  

In het mediaplatform Jilster staat jouw boek klaar voor publicatie 
door de heer Mac Mootry. Om je een inkijk te geven, mogen wij in 
Houwe Zo de onderstaande proloog delen:
 
Proloog  
Klewang in gebruik bij de Mariniers in Fakfak tot medio 1958 
Dit boek werd geschreven door een Marinier voor Mariniers. En 
voor een ieder die geïnteresseerd is in de belevenissen van een 
Marinier en overige militairen gedurende hun diensttijd. Het is 
geen documentaire. Het is bedoeld als ontspanningslectuur. 
Alle gebeurtenissen in dit boek hebben echter daadwerkelijk 
plaatsgevonden.  

Vele Mariniers zullen de gebeurtenissen zelf hebben meegemaakt 
en herkennen. De foto’s zijn gemaakt door amateurs met een AGFA 
CLACK. Uiterst gebrekkige camera’s van plastic, destijds in de 

scheepstoko voor 23 Nederlandse Guldens te krijgen. Deze waren 
kennelijk bedoeld voor eenmalig gebruik, want na ze een keer in 
het dampige en broeierige regenwoud op patrouille te gebruiken 
vielen ze spontaan uit elkaar. Dat zou best eens de verklaring 
kunnen zijn voor het authentieke beeldmateriaal. Middelen voor 
een betere camera hadden wij helaas niet. Doch ondanks alles 
kunnen ze “hun tijd bij de Mariniers” herkennen, en terugblikken 
op een harde en trotse tijd. Helaas, gone is gone and lost forever! 
Inderdaad is het verloren. Maar je hoeft het boek alleen maar na te 
slaan, waardoor je kunt terugblikken op jouw Marinierstijd en de 
dierbare herinneringen vasthouden. 

Het boek werd geschreven als een melange. Een mix van 
Korpsgeschiedenis, documentaires, acties, avonturen, 
anekdotes, leuke en minder leuke gebeurtenissen. Zoals door 
Mariniers beleefd, conform hun wapenspreuk QUA PATET ORBIS: 
zo wijd de wereld strekt. Van de 
regenwouden van Zuidoost-
Azië tot de dorre vlaktes van 
het zuidelijk halfrond en de 
rest van de wereld. Dit boek is 
geschreven als hommage aan 
alle Mariniers die het Korps 
hebben gemaakt tot wat het 
was en is, toen en nu. Kracht, 
Verbondenheid, Toewijding, 
Durf, een can do-mentaliteit 
en een onverwoestbare 
esprit de corps. Inderdaad 
wij zijn Mariniers. 
Johan Mac Mootry , 
AOOMARNSALG, b.d. 

Namens alle mannen en 
vrouwen van de Koninklijke 
Marine heeft admiraal Kramer, 
op 15 oktober jl., de eerste 
druk het boek ‘De Canon van 
de Koninklijke Marine’ van dhr. 
Anne Doedens en vice-admiraal 
b.d. Mattieu Borsboom in 
ontvangst mogen nemen.  

Onze unieke marinetradities en 
geschiedenis gebundeld in een 
prachtig boek! 
https://t.co/OKvcCQszwi

(bron: Koninklijke Marine)

Canon van de Marine

Boekbesprekingen

Mariniers sinds 1665
Voorintekening van het boek van Johan Mac Mootry
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Reünies

Gepland

Jaren terug heeft klas 45 al enkele reünies 
gehad met in Doorn en op Texel. Wim 
Kunnen heeft al die jaren de administratie 
bijgehouden en heeft daar ook een hele lijst 
van. 

Hij realiseert zich dat er niet zoveel maten 
meer over zijn van deze klas, maar hoopt 
dat van de overgeblevenen er een aantal of 
misschien wel allemaal, weer eens bij elkaar 
willen komen of contact willen hebben 
ondanks de beperkingen van deze tijd.  
De onderste 2 rijen op de foto waren maten 
uit klas 45 . 

Van links naar rechts zittend:  
Toorenburg, Wim Bonke, Jan Schoof, Henk 
van de Kreeke, Ophem, Knuvelder,  Adriaan 
Vervuurt, Willie Lambrix, onbekend, Co van der Klei, Schouten, 
Henk de Wolf, Gerrit van Gelder, Balt van de Vorle, Pier Schaufele, 

Marinus L, Herminez, Theo Peters en Ben van der Hijde.  
Tot horens of misschien zelfs tot ziens. 
Wim Kunnen, e-mail: wimkunnen@gmail.com 

Klas 45

Op 26 april 1971 is klas 181 opgekomen in de Van Ghentkazerne. 
De klasse commandant was SGTMARN J. van Tol, de baksmeester 
was KPLMARN Broman, de vice-baksmeester (2) waren marn 1 
Jan IJsbergen en marn 1 Hooyer. 

Als er voldoende belangstelling is willen we kijken of op 26 april 
2021, in de Van Ghentkazerne, een reünie gehouden kan worden. 

IJs en weder dienende!! 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ies Hokke, 
e-mail: idefix.ekkoh@upcmail.nl. 

Alvast bedankt voor de moeite. 
Vriendelijke groet, Ies Hokke 

Klas 181

De Fakfakreünie, die op 31 oktober 2020 zou worden gehouden 
is tot nadere datum uitgesteld. Nadere datum en gegevens over 

een nieuwe datum volgen.   
 Jos van de Konijnenberg

FAKFAK reünie
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Diversen

Koninklijk onderscheiden aan Karst Mulder
Een lintje uitreiken via de telefoon.  “Het is anders, maar 
best mooi”, aldus burgemeester Joost van Oostrum van de 
gemeente Berkelland. Vijftien Berkellanders zijn koninklijk 
onderscheiden, en één ervan is oud-marinier Karst Mulder uit 
Eibergen. 

Karst is hoogst verbaasd als de burgemeester hem vertelt, dat 
het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hem te benoemen 

tot Lid in 
de Orde 
van Oranje-
Nassau. Karst 
geeft aan 
dat hij dit zal 
vieren door 
direct de vlag 
uit te hangen, 
waarop de 
burgemeester 
antwoord, 
dit kom ik 
persoonlijk 
controleren. 

Wat hij ook daadwerkelijk later die dag heeft gedaan. 
Karst Mulder (82) is sinds 1960 actief voor de samenleving en 
ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. 
Bij KWF Eibergen/Berkelland als voorzitter (1960-2005) en 
vrijwilliger (2005-heden). Bij Gereformeerde Kerk Eibergen/
Rekken als hulpkoster (1962-1984), koster en beheerder 
(2002-2007). Bij CNV Kostersbond als secretaris (1987-
2002). Bij Stichting Platform Veteranen Berkelland als 
vrijwilliger (2008-heden). Bij Stichting De Kruidentuin in 
Eibergen als vrijwilliger (2008-heden). Bij zorginstelling Livio, 
Woonzorgcentrum de Meergaarden in Eibergen als vrijwilliger 
(2009-heden). 

Omdat de gebruikelijke ceremonie bij de benoeming op 
het gemeentehuis geen doorgang kon vinden vanwege de 
coronamaatregelen, werden de lintjes in de maand juni alsnog 
door de burgemeester uitgereikt.  
 
Vanwege de 1,5 meter afstand, mocht de burgemeester de 
onderscheiding niet persoonlijk opspelden. Deze taak mocht 
Willemien, de echtgenote van Karst, op zich nemen. Voor 
haar geen probleem, zij heeft enkele jaren geleden ook deze 
onderscheiding in ontvangst mogen nemen en dus volledig op de 
hoogte van de procedure. 

Lintje oud-voorzitter en erelid Jan Bruning
De gemeente Vijfheerenlanden had er voor gekozen de 
uitreiking van de “lintjes” te laten plaats vinden in ‘Het 
Spant’ in Ameide. Dit vond ‘coronaproof’ plaats met 6 
decorandi per keer die elk 4 gasten mochten uitnodigen. 

Burgemeester Sjors Fröhlich had voor ieder van hen 
een persoonlijk woord en overhandigde vervolgens de 
onderscheiding waarna hij het opspelden overliet aan de 
echtgenote van de gedecoreerde. Oud-voorzitter en erelid van 
het COM Jan Bruning werd benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.
  
Jan Bruning begon zijn vrijwilligerscarrière als voorzitter van 
hockeyvereniging Mixed Hockeyclub Vianen (1992 tot 2004) en 
was daarna lid van het Maatschappelijk Platform LekstedeWonen 
(2006 -2017). Op dit moment is hij nog steeds actief als chauffeur 
op de Plussen van Welzijn Vianen (sinds 2005) en is hij sinds 
2005 voorzitter van de Sportraad Vianen én is hij sinds 2007 
eveneens voorzitter van de Werkgroep Veteranen Vianen. 
Daarbij is hij niet alleen betrokken bij de organisatie van de 
maandelijkse Veteranencafés, de jaarlijkse Veteranendag en 
de 4 mei-herdenking in Vianen, maar is hij ook altijd betrokken 
bij het welzijn van de veteranen en schroomt hij niet om een 
veteraan bij te staan of om bijstand via de andere veteranen te 
organiseren. 
  
Na afloop van de goed georganiseerde bijeenkomst ontvingen de 
decorandi een mooi boeket en een flesje Oranjebitter. Jan en Fransje Bruning na afloop uitreiking van het lintje.
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Indrukwekkende Zee 
Biologische privécollectie 
in het Schelpenmuseum 
van Oud Marinier Gerrit 
Johan de Zeeuw
Het interessante verhaal van marinier 
Jat Ettekoven over de Mata Bias 
(Houwe Zo, januari 2020) heeft mij 
gebracht naar de marinier G.J. de 
Zeeuw uit het Zeeuwse Zaamslag. De 
Turbo Petholatus (Mata Bias) leeft 
nog steeds volop onder veel van onze 
mariniers. 
 
Al van kinds af aan is Gerrit de Zeeuw 
een verwoed verzamelaar van alles 
wat te vinden is in en om de wateren in 
Nederland en ver daarbuiten.  

Duizenden schelpen zijn ondergebracht 
in zijn ruimen Schelpenmuseum. Het is 
Gerrits eigen Zee Biologische privéverzameling geworden dat 
gevestigd is in het voormalige loodgietersbedrijf van zijn vader.  

Gerrit zijn verzameling omvat onder andere: schelpen en 
zeesterren, een griffelzee-egel, krabben en koralen; de resten 
van Buskop skelet uit 1757 genaamd ‘het ondier uit Hellegat’; 
fossielen; gesteente en mineralen en bodemvondsten. 

Alles tentoongesteld in vitrines en talloze lades. De kleinste 
schelpen liggen op handgeschreven briefjes in luciferdoosjes.  

Gerrit, 92 jaar jong, is nog steeds dag in dag uit te vinden in 
zijn museum en ontvangt met zeer veel enthousiasme en 
met verstand van zaken, gratis zijn bezoekers. Wel even een 
telefoontje naar Gerrit. Zijn adres is: G.J. de Zeeuw, Plein 3, 
Zaamslag. Telefoon 0115-431233.

Maar ook zijn marinierstijd in het voormalig Nederlands-Indië is 
indrukwekkend, waarover in de volgende uitgave een uitgebreid 
artikel volgt.  

Bericht uit De Telegraaf van 24 augustus 2020: SOS Dolfijn op 
zoek naar zeldzame butskoppen in de Oosterschelde 

In de Oosterschelde zijn twee butskoppen waargenomen. Stichting 
SOS Dolfijn is daarom afgereisd naar Zeeland. Dat meldt ze op haar 
website. In de afgelopen vijftig jaar zijn de dieren slechts twee keer 

eerder levend gezien in Nederland. 
 
Omdat ze hier niet thuishoren en in dit gebied vaak stranden, 
gaat de stichting naar de butskoppen op zoek. Zondag rond 
half 1 zijn de dieren nog waargenomen aan de westkant van de 
Zeelandbrug. Butskoppen zijn diep duikende walvisachtigen uit 
de familie van de spitssnuitdolfijnen. Ze kunnen ruim twee uur 
onder water blijven en kunnen dan dieptes van meer dan twee 
kilometer bereiken, waar ze jagen op diepzee-inktvissen en vis. 
In de ondiepe Zuidelijke Noordzee horen ze niet thuis en dus 
kunnen ze hier maar moeilijk overleven. De meeste meldingen in 
dit gebied betreffen dan ook gestrande dieren. De waarneming 
van vrijdag is vastgelegd op beeld. Verschillende instanties op 
het water en hulpverleners op het land kijken uit naar de dieren, 
rondom de Oosterschelde. 

MP Mariniers
Door het Corona virus blijven wij dit jaar verstoten van 
elkaar. 
Alle evenementen zijn dit jaar afgelast en wie weet wat er 
allemaal nog op ons af komt.  

Jammer dat onze mp-reünie dit jaar ook geen doorgang 
kon vinden en wij geen contact meer met elkaar hebben 
dit jaar. 
Wij, Vera en Jan, hopen dat iedereen goed door de 
crisis is gekomen en blijf er voor waken want het virus 
is een sluipmoordenaar en ons als ouderen probeert te 
besmetten. 
Hou je allemaal aan de 1,50m en bezoek geen 
drukbezochte evenementen. 

Door de crisis had ik wat tijd over en ben weer begonnen 
met wat hobby’s, waaronder tekenen en knutselen. 
Wat ik gemaakt heb wil ik jullie niet onthouden, vooral 
in deze periode is het goed om elkaar te steunen en dat 
wil ik op deze wijze doen als steun in deze moeilijke tijd. 
In onze Korpsperiode hebben wij meer steun bij elkaar 
gezocht tijdens moeilijke momenten. De vier Mariniers 
waken over onze gezondheid met de Korpsvlag in top. 
 
MP Mariniers en alle Oud en actief dienende Mariniers 
hou de benen eronder en blijf gezond. 

“Qua Patet Orbis” 
 Jan en Vera Hartog 

 Foto: De vier Mariniers waken over onze gezondheid                 

Gerrit Johan de Zeeuw in zijn museum.
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Vanuit de ziekenboeg ging ik op bezoek bij een oud-
marinier. Ik werd geconfronteerd met vereenzaming en 
bewegingsvrijheid, door lichamelijke ongemakken en ziekte 
bij deze marinier en wilde daar iets mee doen. 

Op mijn vraag of hij wel eens op vakantie wilde, kreeg ik als 
antwoord: “Hoe moet ik nou op vakantie klont”, dat was 
duidelijke taal. Mijn antwoord daarop was: “Met mij mee naar 
Normandië”.
De oogjes begonnen te glinsteren en ik wist dat ik raak had 
geschoten. 

En wie A zegt moet B zeggen. 

Ik ging op zoek naar iemand die dit samen met mij op touw wilde 
zetten, en die werd al snel gevonden. Toen samen op zoek naar 
nog drie andere zieke mariniers, die in staat waren om een week 
samen met ons op vakantie te kunnen gaan, maar wel hun eigen 
billen moesten poetsen, en ook in staat waren om kleine stukjes 
in huis te kunnen lopen. 

We wilden een busje huren voor 9 personen, ruimte ook voor de 
scootmobiel en rolstoel en nog andere bagage. We gingen de 
korpsforums inlichten over ons plan, en vroegen sponsoren met 
een symbolisch begin bedrag van 16,65 euro. 

De trein begon te lopen. 

Niet lang daarna kreeg ik een 
telefoontje van een oud-marinier 
die spontaan een busje had 
“geritseld” bij de firma Hertz.  Van 
meerdere oud-mariniers kregen 
we ondersteuning, om ons doel te 
bereiken. 

In december een huis via Airbnb 
gevonden met 6 slaapkamers, 
om toch wat privacy te kunnen 
garanderen (ieder een eigen 
slaapkamer). Een datum werd 
geprikt en dat zou in de week van 6 
juni (D-Day) zijn. 

Helaas gooide Covid-19 roet in het 
eten. Het busje en het huis moesten 
worden stopgezet met in het 
vooruitzicht een nieuwe datum, en 
die werd gevonden: 12 september 
2020. 

Shirts en polo’s met korpsembleem 
werden ons toegestuurd. 
Korpsvlag, D-day vlag, petten 
(1665) en jasjes.  

Eerst nog een bijspijkercurcus 
hartreanimatie en AED gevolgd (pro 
Deo), en voor de reis een EHBO-
koffer en AED mee gekregen.  

Op de datum van vertrek stonden 
de mannen gereed op ons te 
wachten om te worden opgepikt. 
Een reis van 11 uur, en dat uit hun 
heel stille kamers thuis. 
De belasting was groot. Ook 
de zeven dagen zelf tijdens de 
vakantie. 

Een week voor en door oud-mariniers
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De scootmobiel ging vanzelfsprekend ook mee.  
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Een week vol humor 
grappen en grollen, maar 
ook diepe indrukken en een 
traan, maakten dat we een 
geweldige week hebben 
gehad. 

Lichtelijk ingekakt hielden 
we de laatste dag voor 
vertrek naar huis een dag 
rust, om de dag erna om 
05.45, uur te vertrekken. 

Ik wil namens ons allen 
iedereen bedanken die het 
mogelijk heeft gemaakt deze 
week te realiseren, op welke 
voor manier dan ook. 

Zonder jullie was dit niet 
mogelijk geweest. 

Hierin spreken weer 
de drie kernwoorden: 
“Kracht, Verbondenheid en 
Toewijding’’. 

Namens Henk en mij (Siem): 
bedankt QPO. 

 22   23

De groep in Normandië.

Pointe du Hoc.
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Wie kent 
marinier 
J.J. Tuijn
Geachte leden, 
we zouden graag 
iets te weten 
komen van 
marinier 
J.J. Tuijn (Jac) 
toen hij uitge-
zonden werd naar 
Nieuw-Guinea. 

J.J. Tuijn is de 
vader van mijn 
schoonzoon. Voor 
zijn kinderen is 
het een knagend 
gevoel geworden 
dat zij bijna niets 
van hem weten. 

Hij sprak zelden 
over zijn leven als 
marinier. Daarom wil ik u op deze manier om wat gegevens te 
vragen. 

Via het Ministerie van Defensie ben ik te weten gekomen dat 
hij met het schip M. Tabinta op 15-09-1950 vertrokken is naar 
Nieuw-Guinea. 

Hopelijk zijn er onder de lezers nog mariniers die foto’s hebben 
van J.J. Tuijn en zijn mede soldaten, wat was zijn rang, zijn 
specialiteiten, zijn bewapening of zijn er ook leuke gevallen te 
noteren?    

De familie zal het erg waarderen! 
 
Hierover kunt u mij altijd mailen of bellen. 
Cees Hilbers 
Tel: 0251-230121. 
Mail: margaenceeshilbers@hetnet.nl 

Actie herziening uitgave ‘Nieuw-Guinea, 
de marinierskant van het verhaal’
De periode van november 1961 tot augustus 1962 in het 
toenmalige Nederlands Nieuw Guinea (NNG) was een zeer 
intensieve periode voor het Korps Mariniers. De confrontatie 
tussen Nederland en Indonesië kwam in deze jaren tot een 
hoogtepunt. In hoog tempo werden de strijdkrachten in Nieuw-
Guinea versterkt. 

Het aantal plaatsen waar Indonesische para’s en infiltranten 

aan land kwamen nam gestaag toe. De mariniers verruilden 
de ‘comfortabele’ kazernes voor bosbivakken in de jungle. Van 
daaruit werd er, in samenwerking met de Mobiele politie, het 
Papoea Vrijwilligers Korps en/of Papua gidsen in hoog tempo 
gepatrouilleerd in de oerwouden van NNG. 

Onafgebroken werden op tal van locaties gevechtspatrouilles 
uitgevoerd om de Indonesische tegenstander op te jagen en uit 
te schakelen. Ook varende werd er, in nauwe samenwerking met 
de Koninklijke Marine gepatrouilleerd, terwijl de Onderzeedienst 

Oproepen

Jac Tuijn staat als tweede van links op de foto.
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en de MLD bijdroegen aan het verzamelen van inlichtingen cq het 
geven van luchtsteun bij operaties op de grond. 

Volgend jaar, in 2021 is het 60 jaar geleden dat de crisis rond 
Nieuw-Guinea tot een hoogtepunt kwam. Een goed moment om 
met een herziene uitgave te komen! 

Kolonel der Mariniers De Roos (R.I.P.) was in de jaren waarin dit 
speelde Commandant Mariniers Nieuw-Guinea (CMARNSNNG). 
Als auteur en samensteller van het huidige boek heeft hij 
de activiteiten van het Korps Mariniers, zowel vanuit het 
hoofdkwartier als in het ‘veld’vastgelegd. Daarnaast komen in 
het boek organisatorische aspecten aan de orde. Verder worden 
ook de militaire inspanningen van Indonesische kant belicht, 
evenals de politieke kant (nationaal en internationaal) van het 
verhaal.  

Waarom deze herziening, zult u zich wellicht afvragen, er is toch 
een boek? Dat klopt, natuurlijk, er is een boek. Maar we kunnen 
er niet omheen dat de uitvoering daarvan wel erg te wensen 
overlaat. De tekst is gemaakt op een typemachine en bevat veel 
storende fouten en zichtbare correcties. Wat erger is, namen van 
gedecoreerden ontbreken. Naderhand zijn deze middels een 
erratum (een klein briefje) toegevoegd, maar het blijft een grote 
misser. Kleuren ontbreken volledig in het boek. Alle teksten en 
foto’s zijn in zwart- en grijstinten uitgevoerd. Al met al is het een 
boek met een wel heel sobere uitstraling. 

Stichting Uitgeverij Klus op Dek is van mening dat dit beter 
kan en ook moet. Met de huidige technieken is dat het heel 
goed mogelijk om een prachtig boek te maken. Nieuw-Guinea 
staat vermeld in het Korpsvaandel. Daarbij hoort dat prachtige 
boek, dat zijn we ook verplicht aan alle NNG-veteranen van 

het Korps Mariniers, ook aan hen die er niet meer zijn. Voor de 
nabestaanden zal deze herziening voelen als een eerbetoon aan 
hun dierbaren. Voor het maken de huidige uitgave ontbraken 
destijds (1973) kennelijk de middelen, maar misschien ook wel de 
echte belangstelling. 

In deze tijd van herdenken, maar ook van herwaarderen vinden 
wij het belangrijk en waardevol om deze herziening te maken. 
We doen dit in samenwerking met het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie, kortweg het NIMH. In de herziening wordt 
het oude boek qua presentatie stevig onder handen genomen. 
Indien nodig zullen er ook inhoudelijke aanpassingen worden 
uitgevoerd. 

Om de herziening te realiseren is geld nodig. De te verkopen 
aantallen zullen bescheiden blijven, de oplage derhalve beperkt 
en de kosten daardoor relatief hoog. Op kleine schaal zijn we al 
begonnen met het inzamelen van geld. De eerste donaties zijn 
binnen en hoopgevend. 

Door middel van deze oproep vragen wij alle actief dienende- 
en oud-mariniers, een donatie te doen om de herziene 
uitgave mogelijk te maken. Uw donatie kunt u overmaken op 
bankrekeningnummer NL98INGB0008448508 van Stichting 
Uitgeverij Klus op Dek te Amsterdam, onder vermelding van 
Herziening boek de Roos.  

Tenslotte, voor dit project vinden we het belangrijk dat er een 
aparte redactie in het leven wordt geroepen. Belangstellenden 
hiervoor kunnen zich via e-mail richten tot de hoofdredactie van 
onze stichting klusopdek@gmail.com 
Alvast hartelijk dank namens de medewerkers van Stichting 
Uitgeverij Klus op Dek. www.klusopdek.nl  
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- Advertentie - 

Op zaterdag 21 november 2020 houdt Museum Bronbeek 
zijn 25ste Krissendag. Wie graag meer wil weten over 
zijn eigen kris kan die voorleggen aan een team van 
krissenexperts. 
  
Een kris is een soms fraai versierde, asymmetrische dolk 
in een schede. Veel mensen hebben een kris in huis, 
meestal meegebracht uit Indonesië of het voormalige 
Nederlands-Indië. Iedereen mag op de Krissendag tussen 
12.00 en 17.00 uur één of meer eigen ‘blanke wapens’ 
voorleggen aan kenners: krissen, maar ook pedangs, 
mandau’s, rentjongs, klewangs of andere dolken en 
zwaarden van Indonesische herkomst zijn welkom. De 
experts informeren de bezoeker over authenticiteit, 
ouderdom, herkomst en betekenis van de meegebrachte 
wapens. Op de Krissendag kunnen geen wapens worden 
verhandeld of getaxeerd. 

Een gesprek over een meegebrachte kris of ander blank wapen is 
kosteloos. Men wordt wel verzocht vooraf per mail te reserveren 
via nb.ravensbergen@mindef.nl 

Krissendag in Museum Bronbeek
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Nieuwe COM-leden en donateurs

Nieuwe Leden

H B van Zanten    Duiven
J. C. van Gils    Eindhoven
F. IJlst    Rijswijk
M. Plantinga    Rotterdam
B. Hoogeveen    Boskoop
R. J. de Rijk    Oudorp
B. A. J. v d Berg    Aalsmeer
J. Aardema    Groningen
J. v d Wetering    Meteren
M. v.d. Pols    Pijnacker
M. R. Maigret    De Steeg
W. Bruinewoud    Sjulsmark (Zweden)
L. Trip    Apeldoorn
K. van Dijken    Neuenhaus (Duitsland)

Buitengewone leden

G. W. Akkerhuis    Rotterdam

Donateurs

K T H Veldhuis    Enschede
H. Smit    Harlingen
C. Visser Kruit    Heerlen
R. Stalder    Zoetermeer

Stuur deze kaart (of de verlangde 

informatie per brief) vandaag 

nog op naar: 

Ledenadministratie 

Vereniging Contact Oud- en 

actief dienende Mariniers

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

  als gewoon lid

  als buitengewoon lid

  als donateur

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

De jaarlijkse bijdrage van tenminste € 24,50  die ik direct na ontvangst van de contributienota 
zal overmaken, geeft mij recht op vijfmaal per jaar de toezending van Houwe Zo. 

Naam  :  

Adres  :

Postcode :   Woonplaats :

Telefoon : 

Email  :

Geboortedatum :

Datum in dienst :   Datum uit dienst :

Handtekening :   Datum  : - 20

Contact Oud - en actief dienende Mariniers

Aanmeldkaart

Ledenadministratie vereniging Contact Oud-Mariniers - p/a dhr. G. Goudkade - Antwoordnummer 7045 - 3430 VM Nieuwegein 
(postzegel niet nodig). Of per e-mail aan: ledenadmincom@planet.nl. 
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Correctie:
In Houwe Zo 3 is vermeld dat L. J. Verweel is overleden op 14 
maart 2020, dit is niet correct.  Dit moet zijn: 
L. J. Verweel, oud-marinier, op 14 juni 2020 te Hellevoetsluis, 
op 72-jarige leeftijd.

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

D. Vermolen, oud-marinier, op 26 december 2019 te 
Amsterdam, op 81-jarige leeftijd.

A.C. Teurlings, Eerste luitenant der Mariniers b.d. op 10 maart 
2020.

Wim Anemaet, oud-marinier, onderscheiden als Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau, op 10 april 2020 te Vlissingen, op 
87-jarige leeftijd.

Albert Benthem, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 17 april 2020 te Delfzijl, op 
92-jarige leeftijd.

A. H. J. M. Speekenbrink, Eerste luitenant der Mariniers b.d, op 
1 mei 2020.

A.M. Methorst, oud-marinier, op 7 juli 2020 te Weesp, op 
83-jarige leeftijd.

B. van Eldik, oud-militair, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 7 juli 2020 te Groningen, op 
81-jarige leeftijd.

L. S. IJpma, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 10 juli 2020 te Leeuwarden, op 93-jarige 
leeftijd.

Cornelis (Cees) Kooiman, oud-marinier, onderscheiden 
als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en hij was lid van 
verdienste van onze vereniging, op 15 juli 2020 te Ede, op 
91-jarige leeftijd.

Hendrik Gerard Ludolph Wenthold, Kolonel der Mariniers b.d. 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis en 
het insigne Nobelprijs VN militairen, op 20 juli 2020 te Wijk bij 
Duurstede, op 90-jarige leeftijd. 

Lambertus (Bert) Bekkers, Kapitein der Mariniers b.d. 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 22 
juli 2020 te Ridderkerk, op 87-jarige leeftijd.

Gert Draaijer, oud-marinier, op 5 augustus 2020 te Dieren, op 
80-jarige leeftijd.

R. v.d. Kamp, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 3 augustus 2020 te Eindhoven, op 
92-jarige leeftijd.

Johnny Schoute, oud-marinier, op 10 augustus 2020 te 
Amsterdam, op 68-jarige leeftijd.

Wolter Stroop, Adjudant der Mariniers b.d., onderscheiden met 
het Bronzen Kruis en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 
11 augustus te Houten, op 91-jarige leeftijd.

Gerrit Bos, oud-marinier, onderscheiden als Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau, op 13 augustus 2020 te Boskoop, op 89-jarige 
leeftijd.

A. Kwekkeboom, oud-marinier, op 13 augustus 2020 te 
Enschede, op 95-jarige leeftijd.

A.A.M.J. (Fon) Hoogenboom, oud-marinier, op 18 augustus 
2020 te Oudewater, op 72-jarige leeftijd.

Cor van Doesburg, oud-marinier, op 21 augustus 2020 te Tiel, 
op 78-jarige leeftijd.

J. Vink, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor 
Orde en Vrede, op 25 augustus 2020 te Kloosterzande, op 
93-jarige leeftijd.

Lou van ’t Westende, oud-marinier, onderscheiden als Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau en het Ereteken voor Orde en 
Vrede, op 28 augustus 2020 te Kingston Australie, op 94-jarige 
leeftijd.

Herman Pieter Zweemer, oud-marinier, op 30 augustus te 
Geldrop, op 88-jarige leeftijd.

Leo Brugman, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 1 september 2020 te Leiderdorp, op 
93-jarige leeftijd.

Piet van Riel, oud-marinier, op 1 september 2020 te Marken, op 
75-jarige leeftijd.

M. A. Reder, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 
4 september 2020 te Wassenaar, op 89-jarige leeftijd.

Antonie (Tonny) van den Brink, oud-marinier, onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 8 september 2020 te 
Calgery Alberta Canada, op 92-jarige leeftijd.
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Albertus (Bep) Stam, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 11 september 2020 te 
Nieuwegein, op 82-jarige leeftijd.

Rory Jagtman, oud-marinier, onderscheiden met de 
Herinneringsmedaille Vredesoperaties, op 16 september 2020 
te Rotterdam, op 39-jarige leeftijd.

Adrianus Gosewinus (Ad) van der Helden, oud-marinier, 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 17 
september 2020 te Tiel, op 79-jarige leeftijd.

J. B. R Serree, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 19 september 2020, te Krimpen 
aan de IJssel, op 83-jarige leeftijd.

Jurrien Wilfried (Jur) van der Wal, oud-marinier, op 22 
september 2020 te Den Burg, op 83-jarige leeftijd.

Wicher Daniel de Jong, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 29 september 2020 te 
Heerenveen, op 84-jarige leeftijd.

Lambert Brands, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 29 september 2020 te Oss, op 
87-jarige leeftijd.

Jacobus van Wijk, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 1 oktober 2020 te Katwijk, op 
94-jarige leeftijd.

Petrus Antonius Karel (Piet) de Grauw, Sergeant-Majoor der 
Mariniers b.d. op 2 oktober 2020 te Ochten, op 74-jarige leeftijd.

Hubertus Johannes (Huub) Bruinhof, oud-marinier, op 4 
oktober 2020 te Numansdorp, op 85-jarige leeftijd.

Wim Swaghoven, Kapitein der Mariniers b.d. onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis en de 
Herinneringsmedaille Vredesoperaties, op 5 oktober 2020 te 
Venlo, op 79-jarige leeftijd.

Moge zij rusten in vrede.
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Vanwege de huidige omstandigheden op het gebied 
van evenementen en bijeenkomsten is er 
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: Oogschaduw goed? 
(bron: Mariniersopleidingscentrum)
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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 17 oktober 2020 6288 
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@kpnmail.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 Vacature

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




