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1. De HouweZo is het officiële verenigingsblad van het COM  
     dat 5 maal per jaar verschijnt.
2. Redactie
     a. Voorzitter: J. Bruning
     b. Secretaris: P. Lammens
     c. Redacteur: W. Lenting
     d. Leden: R. Ebbinge, E. v.d. Griend (namens het bestuur COM)
3. Realisatie en vormgeving: Laura de Graaf, Graafies Creative
4. Druk: Drukkerij Teeuwen, Capelle aan de IJssel
5. Advertenties: via secretaris HouweZo, 
     E: HouweZo1665@gmail.com
6. Correspondentie/reacties: secretaris HouweZo, 
     E: HouweZo1665@gmail.com
7. Redactie: Redacteur E: wim57222@gmail.com
8. Bezorging: HouweZo niet ontvangen? Mail naar 
     ledenadmincom@planet.nl of bel: 030-6051718,
     M: 06-5494 1076
9. Verantwoordelijkheid 
     a. De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de  
          plaatsing van de aan haar aangeleverde artikelen.
     b. De inhoud van de artikelen is altijd een 
          verantwoordelijkheid van de inzender/auteur.
     c. De redactie behoudt zicht het recht voor om artikelen te 
          weigeren of in te korten.
     d. Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten           
          worden ontleend, tenzij anders bij het artikel aangegeven.
     e. Bij fotomateriaal en overgenomen artikelen zal steeds de 
          bron vermeld worden.
10. Kopij
     a. Kopij aanleveren opgemaakt in word-formaat 
          (.doc of .docx)!
     b. Foto’s in resolutie 2MB of hoogst mogelijke. Voorzien van 
          bijschrift en naam passend bij het onderwerp.
     c. Niet tijdig ingeleverde kopij wordt in principe in het 
          volgende nummer opgenomen
     d. Inleverdata kopij 2021: 
          2021-01 1 maart
          2021-02 6 mei
          2021-03 14 juni
          2021-04 14 september
          2021-05 11 december
11. Lidmaatschap COM
     a. Het COM is opgericht op 10 december 1950.
     b. Aantal leden en donateurs is per maart 2021: 6053.
     c. Contributie: € 24,50 per jaar
     d. Het lidmaatschap kan op elk moment beginnen of 
          beëindigd worden cfm. regeling in de Statuten
     e. Wijzigingen persoonlijke gegevens (adres, overlijden etc.), 
          opzeggen lidmaatschap: T: 030-6051718, M: 06-54941076
          E: ledenadmincom@planet.nl
12. Contact en social media
     a. Website: https://contactoudmariniers.com 
          E-mail: webmaster@contactoudmariniers.com
     b. COM is ook actief op:
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Inhoud Colofon

Foto voorzijde: Monument Oostplein in de sneeuw, 
het was even winter (bron: Korps mariniers).
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Hierbij alweer de eerste 
editie van de Houwe Zo 
van 2021. 

We kampen nog 
steeds met de Covid-
beperkingen maar 
gelukkig is men gestart 
met het vaccineren. 

Volgens alle deskundigen 
moet dat uiteindelijk ons 
weer de vrijheid geven. 
Laten we daarom hopen 
dat het vaccinatietempo 
wordt opgeschroefd en 

er snel zicht gaat komen op die zo vurig gewenste vrijheden. 

Al bijna een jaar is het fysiek ontmoeten nauwelijks mogelijk 
en ik proef bij iedereen de wens dat we snel weer met elkaar 
fysiek kunnen overleggen en activiteiten ondernemen. 
Tijdens mijn ronde langs de voorzitters van de afdelingen en 
identiteitsgroepen, waarbij ik de herdenkingscoins 355 jaar 
Korps Mariniers heb afgegeven, bespraken we - coronaproof 
- de situatie bij die afdelingen en identiteitsgroepen. Ik heb 
die gesprekken zeer gewaardeerd en het heeft mij inzichten 
opgeleverd. Als de beperkingen om fysiek te vergaderen nog 
een poosje gehandhaafd blijven ben ik van plan om nogmaals 
zo’n ronde te maken om bij de praten met de besturen van 
afdelingen en identiteitsgroepen. 

Terugblik
In onze gedachten zijn de leden die in 2020 zijn gestorven 
vanwege het Covid-virus en door andere oorzaken. Ik wens 
de nabestaanden sterkte met hun verdriet.

We hebben veel positieve reacties gekregen op onze speciale 
kerstpakkettenactie in het kader van 70 jaar COM. Door het 
persoonlijke pakket bij de doelgroep aan huis te bezorgen 
hebben we een goed zicht gekregen hoe deze leden zich door 
hun situatie heen slaan. Daar waar extra zorg nodig was zijn, 
waar mogelijk, hulpverleners ingezet.

De viering van het lustrum 355 jaar Korps Mariniers kon 
gezien de restricties vanwege Covid geen doorgang vinden. 
Uiteindelijk hebben we besloten om toch iets te doen 
voor onze leden en in samenwerking met de commandant 
van het Korps Mariniers (CKM) is er een herdenkingsmunt 
vervaardigd. Deze munt (coin) wordt via de afdelingen en 
identiteitsgroepen verspreid. Met behulp van vele vrijwilligers 
wordt dit verzorgd. Gelijktijdig ontvangt men een brief van 
CKM en een kaart van het Mariniersmuseum met daarop de 
route van de zwarte duivels in Rotterdam. Op vertoon van de 
kaart krijgt u een gratis toegang tot het museum. Voor onze 
buitenlandse leden proberen we via de defensieattachés in 
het buitenland de coins af te leveren.  

Plannen voor 2021
Er komt een servicepunt waar iedereen zijn korps 
gerelateerde vraag kan stellen. Dit servicepunt wordt 
gehuisvest op de Van Ghentkazerne te Rotterdam en 
vrijwilligers van het COM gaan dit werk doen op werkdagen 
van 09.00 tot 12.00 uur. Het servicepunt wordt het 
informatieknooppunt voor alle mariniers gerelateerde 
verenigingen en stichtingen. Nadere informatie hierover volgt 
binnenkort via de website. 

We hebben enkele jaren geleden, gebaseerd op het 
advies van de werkgroep TOECOM, afspraken gemaakt 
om het COM te verjongen, over ledenwerving en over het 
activiteitenaanbod dat moet aansluiten bij de behoeften 
van de leden. Door diverse oorzaken krijgen deze afspraken 
onvoldoende opvolging. Er zijn veel goede ideeën en 
voorstellen maar het stokt bij de uitwerking. Het bestuur 
heeft besloten om o.l.v. de vicevoorzitter, zodra de Covid-
spelregels het toelaten, het land in te gaan om bij elke 
afdeling/identiteitsgroep met de voorzitters en hun 
achterban in een workshop te inventariseren wat er moet 
gebeuren om ook het COM over 25 jaar nog levensvatbaar 
te hebben. Alle workshops moeten uitmonden in acties die 
we in samenspraak met de ledenraadgaan koppelen aan 
personen die dit gaan uitwerken. Wij denken op deze manier 
e.e.a. te kunnen versnellen.

Op 11 september a.s. hopen we weer een Reünie omgeven 
met Sport en Spel te organiseren in de VBHKAZ te Doorn. 
Qua opzet kiezen we weer voor de richting waarmee we 3 jaar 
geleden zijn gestart. Dus we nodigen ook weer de mariniers 
gerelateerde verenigen uit om zich aan u voor te stellen op 
het netwerkplein onder het genot van een hapje en een 
drankje. Tip: noteer deze datum alvast in uw agenda!

Ik weet dat het nog ver weg is maar in november is het 55 jaar 
geleden dat het Mariniersmonument in Sittard werd onthuld. 
Wat zou het mooi zijn als we daar op 20 november met een 
150 man in het COM tenue aanwezig zouden kunnen zijn bij 
het ceremonieel en bij de receptie in de Fanfarezaal met een 
hapje en een drankje. Het bestuur gaat in overleg met de 
voorzitters. Wij kunnen zorgen voor een centraal geregeld 
transport zodat iedere afdeling en identiteitsgroep met een 
delegatie aanwezig kan zijn. Het aantal deelnemers is een 
gegeven vanwege de capaciteit van de locatie in Sittard.

Ik wens u allen een goed voorjaar en blijf gezond. 

    Piet Kruithof 

Van de voorzitter
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Jammer, maar de foto’s die wij krijgen zijn nog 
steeds matig van kwaliteit en vaak amper goed 
genoeg voor publicatie. Daarom vragen we om 
betere kwaliteit.
Wij zijn, samen met u, trots op ons magazine en 
willen de best mogelijke kwaliteit leveren, 
maar u moet ons daar wel bij helpen.
Als u fotomateriaal ter plaatsing stuurt, 
moet deze absoluut minimaal 2 MB of 
2000 KB groot zijn. 
Let er bij het versturen via een tablet / 
iPad op dat de bijlage op ‘Ware grootte’ / 
‘Actual size’ wordt verstuurd.

‘Invulling verenigingsblad’ Dit was de kopregel van de vraag in 
ons vorige nummer. 

En dat hebben we geweten, vele hebben hier zeer positief op 
gereageerd. We hebben een, voorlopig, kleine selectie hiervan 
gemaakt welke we graag met iedereen willen delen en waar we 
zeker een vervolg aan gaan geven. Wat ons, als redactie ook zeer 
duidelijk is geworden, is dat onze lezers elk kwartaal uitkijken 
naar het moment dat Houwe Zo op de deurmat valt. 

1. Het in de schijnwerpers zetten van mariniers die na 
     uitdiensttreding hun, bij het Korps aangeleerde eigenschappen 
     en kennis, positief ter beschikking stellen aan de maatschappij 
     in het algemeen. Bijvoorbeeld in “probleem-buurten”. Of een 
     opvallende bezigheid van een oud-marinier bijvoorbeeld een 
     marinier die lid is van de Tweede of Eerste Kamer.
2. Een serie over veteranen die een aan hun opleiding 
     gerelateerde hobby hebben. Veteranen die een Draag Insigne 

     Gewonden hebben. Waarom gekregen en het hersteltraject.
3. Over mariniers die na een lang dienstverblijf (langer dan 12 
     jaar) de burgerij ingaan. Hoe is die overgang ervaren. Waarom 
     uit dienst, wat is het verschil en hoe ervoer de eega het feit dat 
     de man vaker thuis is.
4. In een aantal volgende Houwe Zo uitgaven gaat de redacteur 
     naar een veteranencafé, maakt een marinierstafel en gaat met 
     hen in gesprek. Ervoor zorgen (b.v. via de voorzitter/
     organisator van het café) dat er “interessante” mariniers 
     aanschuiven die een verhaal te vertellen hebben.
     Hier kun je ook mariniers oppikken met een “mariniershobby”.
5. Aan het tijdperk van de Marinier ZM zou meer aandacht 
     gegeven mogen worden. Welke periode was dit, hoeveel waren 
     er, welke functie, waar gezeten en hoe kijken zij daarop terug.
6. Regelmatig eens iemand belichten uit de gelederen van het 
     Korps die gesneuveld is of wiens leven door de vijand benomen 
     is. Er zijn er zoveel “vergeten”, terwijl die niet vergeten mogen 
     worden. Want hun geschiedenis heeft vaak iets te vertellen.

Jaap de Bruin heeft per 1 maart zijn functie van webmaster 
Nederland neergelegd. We zijn blij dat met ingang van deze 
datum Rico Letlora bereid is gevonden om het stokje over te 
nemen en de nieuwe webmaster is. Rico is bereikbaar via het 

bestaande mailadres: webmaster@contactoudmariniers.com 
Wij danken Jaap voor zijn inzet en wensen Rico veel succes in 
deze functie. Rico zal de komende periode contact leggen met de 
webmasters van de afdelingen en identiteitsgroepen.

Van de redactie

Reacties invulling verenigingsblad

WIJ WILLEN BETERE 
KWALITEIT ! ! !

Nieuwe webmaster website COM

Uit de vele reacties die we hebben ontvangen is gebleken dat het 
een 50/50 uitslag is. We hebben ervoor gezorgd dat Houwe Zo, 
enige tijd na het verschijnen als “papieren uitgave”, ook digitaal 

te lezen is op de website onder de kop Houwe Zo.
De rechtstreekse link is:
www.contactoudmariniers.com/houwe-zo

Houwe Zo, digitaal of niet
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In overleg met de commandant van het Korps mariniers is 
besloten om de jubileumcoin, 355 jaar Korps mariniers, ook 
aan de leden van het COM ter beschikking te stellen. Onze 
voorzitter heeft het hier al over gehad in zijn voorwoord. 
Met de afdelingsbesturen is overeengekomen dat zij 
de verspreiding van de coins organiseren. Dit heeft 
tot gevolg dat niet iedereen op hetzelfde moment 
de coin uitgereikt krijgt.

Bij het verschijnen van deze HouweZo zullen nog 
niet alle afdelingen gereed zijn met de distributie. 
Voor diegene die hem nog niet gekregen heeft: 
“Vrees niet, hij komt er aan”. Voor onze leden in 
het buitenland is de distributie wat problematischer. 
Hiervoor is een andere manier nodig dan de coins 
persoonlijk brengen of “tante Post” gebruiken. Er wordt aan 
gewerkt zodat deze leden zo snel mogelijk de coin ook krijgen.

Van het bestuur

Coin, 355 jaar Korps Mariniers voor alle leden

In de vergadering van de Ledenraad van 7 januari jl. is een datum 
genoemd waarop de Reünie omgeven met Sport en Spel zou 
gaan plaatsvinden.  Dat was 12 juni 2021.

Inmiddels is al wel duidelijk dat we op deze datum een dergelijke 
activiteit niet kunnen uitvoeren gezien de Covid-beperkingen.
We hebben daarom omgezien naar een alternatief.

De datum waar we ons nu op richten is 11 september 2021. 
Uiteraard geldt ook voor deze datum het voorbehoud dat de 

Covid-beperkingen voldoende moeten zijn versoepeld. We 
hebben inmiddels de toestemming van de commandant van de 
VBHKAZ. Binnenkort wordt met de voorbereidingen gestart. 

Aan iedereen de vraag om dit ook te doen. We hebben een jaar in 
te halen! 
De evenementen coördinator zal de leden verdere informatie via 
de geëigende kanalen verstrekken.  

Zet de datum vast!!!

Datum Reünie COM omgeven met Sport en Spel 2021 is bekend
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Dit was 2019, laten we hopen dat het nu weer mogelijk is.

Eind februari begin maart zijn de contributiebrieven per mail of 
per post aan de leden verstuurd. Dat is gebeurd in een aantal 
series vanwege de omvang. Mocht het zo zijn dat u geen brief 

of mail hebt gekregen, neem dan s.v.p. contact op met de 
ledenadministratie. 
E-mail: ledenadmincom@planet.nl of 030-6051718.

Geen contributiebrief ontvangen?
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Het jaar 2020 is het 
jaar van 355 jaar 
Korps Mariniers en 
70 jaar Contact Oud- 
en actief dienende 
Mariniers. Jubilea 
vragen altijd om iets 
bijzonders. Zoals 

het uitgeven van een 
boek, bier-, wijn of 

whiskyglas of een ander 
aandenken. Toen het COM 

40 jaar bestond, is er een 
herinneringsboek uitgegeven. 

In 2000 kregen het COM en haar 
afdelingen, vanwege 50 jaar COM, 

door de toenmalige korpscommandant, 

generaal-majoor E.C. Klop, in mei de fanions uitgereikt.

Afgelopen december vierde het COM haar 70e verjaardag 
en daaraan wilde het bestuur, op initiatief van enkele 
afdelingsbestuursleden, bijzondere aandacht schenken door de 
leden van het eerste uur in het zonnetje te zetten.

Ter gelegenheid dit lustrum is binnen het voorzittersoverleg 
het idee geopperd de mannen van het eerste uur te eren met 
een aandenken. Het betreft een eenmalige actie alleen voor dit 
bijzondere jaar 2020. Dat zijn dus de leden die sinds de oprichting 
van het C.O.M. al 70 jaar lid zijn.

Hiervoor is een commissie in het leven geroepen, geformeerd 
door de voorzitters van Flevoland Frans van der Schuur, Klaas 
Haan van Noord-Brabant en Harm Nieboer van Overijssel.
Dit heeft geresulteerd in een gepersonaliseerd wapenschildje 
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van het C.O.M. en oorkonde.  Aan het schildje is een gegraveerd 
plaatje toegevoegd met onder andere het marinenummer van de 
jubilaris. Daar waar het marinenummer niet meer bekend was, is 
gekozen voor het veteranennummer.

In totaal gaat het om 25 leden. Eén daarvan woont in Australië. 
Omdat het te ver voert in deze tijd krijgt dit lid zijn oorkonde en 
wapenschild per post toegestuurd.

S.H. van Seventer – Amsterdam – Noord-Holland
H.G. Kooistra – Badhoevedorp – Noord-Holland
P. Veldhoen – Purmerend – Noord-Holland
H.J. IJlst – Rijswijk - Zuid-Holland
H.A.F. Troost – ’S Gravenzande – Zuid-Holland
A. Heijkoop – Krimpen a/d IJssel– Zuid-Holland
S.J. Hameete – Rotterdam – Zuid-Holland

T. Markus – Oostvoorne – Zuid-Holland
G. v.d. Bree – Utrecht - Utrecht
J. Hafkamp – Vinkenveen - Utrecht
A.J.M. Koppel – Scherpenzeel - Gelderland
Jr. W.H. de Kock – Meteren - Gelderland
R. van Drongelen – Wijk en Aalburg – Noord-Brabant
G.J. de Zeeuw – Zaamslag - Zeeland
R.A.P. Meuleman – Tilburg – Noord-Brabant
M. Boerrigter – Eindhoven – Noord-Brabant
M.J.J. Verberkt – Venlo - Limburg
W. Welling – Ruurlo - Gelderland     
B. Rijbroek – Lelystad - Flevoland
H. Heinen – Steenwijk - Overijssel
J.G. Sibbes – Wilhelminaoord Drenthe
A. Munneke – Stadskanaal - Groningen
A. Alter – Blackburn South Victoria (Australië)

  7
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Sinds vele jaren bezorgen leden van de afdelingen van het 
COM een kerstpakket bij leden die, om wat voor reden dan 
ook, een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze actie 
is een van de vormen die je onder de noemer “zorgen en 
omkijken naar elkaar” kunt zetten. 

De kerstpakkettenactie wordt door enkele sponsoren 
mogelijk gemaakt. Dit gebeurt naast alle andere vormen van 
ondersteuning die we binnen en buiten het COM kennen, zoals 

“klein lief en leed” door de afdelingen, de ondersteuning van de 
Stichting Sociaal Fonds, Mariniers Ziekenboeg.
Afgelopen jaar vond het bestuur met het voorzittersoverleg 
het een goede zaak, mede als gevolg van de situatie rond 
COVID-19, wat extra’s te doen. Besloten werd de afdelingen 
extra middelen ter beschikking te stellen om meer dan andere 
jaren de Kerstpakkettenactie in te vullen. Bijzonder was ook de 
bestemming die onze kameraden op Curaçao hebben gegeven 
aan deze actie. 

Kerstpakketten actie

Op woensdag 30 december heeft het Com-bestuur afd. 
Curaçao de envelop overhandigd aan de directrice van het 
Hospice Arco Cavent op Curaçao.
Het hospice is een bijna-thuis-huis dat zorg biedt, dag en 
nacht, aan mensen die palliatieve en terminale zorg nodig 
hebben. Mensen in deze laatste fase van hun leven blijven 
het liefst zo lang mogelijk thuis maar is niet altijd mogelijk. 
Daarom biedt de Hospice aan in een fijne huiselijke omgeving 
waarin deze mensen liefdevol verzorgd worden. Zo ook onze 
oud marinier Ron Odendaal is daar liefdevol verzorgd en 
helaas ook overleden. Het blijkt dat de Hospice hoofdzakelijk 
op eigen bijdrage en donaties draait en +/- 70 vrijwilligers. De 
kosten voor een verblijf in een Hospice kost +/- Naf 200,-- per 
dag en de SVB vergoed maar Naf. 85,00.

Aangezien het Com-Curaçao een eigen sociaal potje bezit, 
heeft het bestuur besloten een donatie te doen aan het 
Hospice Arco Cavent. Naar aanleiding van de oproep om 
4 gezinnen van oud-mariniers op Curaçao te vinden die 

het financieel moeilijk hebben in deze donkere dagen, het 
volgende. Na een afspraak bij Arco Cavent om een kopje koffie 
te komen drinken, deelde ik mede een verrassing te hebben.
Van niets wetende en een inleidend gesprek overhandigde ik 
haar de envelop met inhoud.

Het heeft bij deze geen uitleg nodig hoe blij Arco Cavent 
was met deze donatie. Ze was zeer verrast en bedankte ons 
voor deze welkome gift. Uiteraard wil ik namens de Hospice 
directrice Rianne van Gestel ook Com-Nederland bedanken 
voor deze bijzondere geste. Eén ding is zeker , het wordt goed 
besteed. Hierbij heeft het SSF-Com-Nederland het bedrag 
verdubbeld, waarvoor onze dank tevens uitgaat naar de 
Stichting Sociaal Fonds. Zo zijn er al twee zuurstof machines 
en een diepvriezer gedoneerd. Mede door deze bijdrage kan 
de Hospice haar werk voortzetten. Namens de directrice 
hartelijk dank hiervoor.

Het bestuur Com-Curaçao, Paul de Ridder, Secretaris 

Sociaal potje Com-Curaçao
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Doorn, 17 februari 2021

Met leedwezen maakt 
het Korps mariniers 
bekend dat sergeant-
majoor van de mariniers 
Ben Kooyman afgelopen 
zaterdag op 42-jarige 
leeftijd in Noorwegen is 
overleden. Uit voorlopig 
onderzoek is gebleken 
dat Ben stierf aan een 
acute hartaanval.
 
Zijn collega’s in 
Noorwegen hebben 

dinsdagmiddag afscheid genomen van Ben met een militaire 
ceremonie op Camp Orange. Vandaag zal 
hij gerepatrieerd worden naar Nederland 
waarna hij met beperkt ceremonieel wordt 
overgedragen aan zijn nabestaanden.
 
Ben was een zeer geliefd collega, een 
vrolijk mens en werd gerespecteerd om 
zijn professionele houding als marinier en 
senior-instructeur. Ben was in Noorwegen 
bij de wintertraining van 1st Marine Combat 
Group aanwezig vanwege zijn functie bij de 
Assault Engineers van het 14e Combat Support 
Squadron.
 
Wij verliezen binnen het Korps en 1st 
Marine Combat Group in het bijzonder een 
fantastische collega. Voor alle dierbaren van 

Ben heel veel sterkte en kracht 
gewenst in deze moeilijke tijden. 

Wij leven intens met jullie mee - 
Qua Patet Orbis

Vanuit het COM betuigen wij ons 
diepe medeleven met de familie 
van Ben en wensen hen veel, heel 
veel sterkte dit onnoemelijke verlies 
een plek te geven.

Korpsnieuws

Overlijden Sergeant-majoor van de Mariniers B. Kooyman

De Koninklijke 
landmacht en het 
Korps Mariniers 
krijgen nieuwe 81 
mm-mortieren, 
inclusief munitie. 

De huidige 
mortieren worden 
vervangen omdat 
ze het einde van 
hun levensduur 

naderen. De nieuwe mortieren kunnen verder en nauwkeuriger 
schieten en zijn sneller te bedienen. 

Bij de 1e afroep worden 122 mortierwapens geleverd. Bij deze 
levering hoort ook een munitievoorraad en de nodige logistieke 
ondersteuning.

De zogenoemde raamovereenkomst geldt voor 10 jaar met een 
optie voor nog eens 10 jaar. 

Na de kwalificatie en typeclassificatie van de nieuwe mortieren 
en munitie moeten ze over ongeveer 2 jaar worden geleverd.

Korps Mariniers krijgt nieuwe 81 mm-mortieren

Black ribbon.



 10   11

Bron: Ministerie van Defensie 
 
De Maritime Special Operations Forces (MARSOF) worden 
ook ondergebracht op de nieuwe marinierskazerne op Kamp 
Nieuw-Milligen (KNM). Dit staat in de zogenoemde A-brief die 
staatssecretaris Barbara Visser vandaag aan de Kamer heeft 
gestuurd. Hierin staat de laatste stand van zaken over het 
project ‘Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen’.
 
Het project voorziet in een nieuwe, toekomstbestendige 
kazerne voor de mariniers. Het gaat om de eenheden uit het 
oorspronkelijke project Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne 
(MARKAZ) en MARSOF. De special operations forces van de 
mariniers zitten nu nog op 2 locaties: Doorn en Den Helder. Beide 
MARSOF-eenheden moeten worden geherhuisvest, vanwege 
afstoting of omdat een deel van hun huidige onderkomen 
tijdelijk is. Vanwege de terreurbestrijdingstaak, en de bijhorende 
reactietijden en daarmee de noodzaak om centraal in het land 
te worden gevestigd, was de MARSOF-eenheid in Doorn al geen 

onderdeel 
van het 
oorspronkelijke 
project 
MARKAZ. Uit 
onderzoek 
blijkt dat 
Nieuw-Milligen 
de beste 
locatie voor 
de mariniers 

van MARSOF is. Daarnaast zijn MARSOF en de operationele 
marinierseenheden sowieso sterk met elkaar verweven. De 
medezeggenschap (GMC vervanging en verhuizing Van Braam 
Houckgeestkazerne) is nauw bij het project betrokken. 

Nieuwbouw
Om KNM geschikt te maken, wordt het grootste deel van het 
huidige, sterk verouderde vastgoed vervangen door nieuwbouw. 
Er komen 1- en 2 persoonslegeringskamers en verschillende 
soorten kantoorwerkplekken. Verder is er behoefte aan eet- en 
ontspanningsfaciliteiten en een geneeskundig centrum.

Er komen leslokalen en voorzieningen voor binnen- en 
buitensport. Voor operationele training blijven de mariniers 
gebruikmaken van de bestaande schietbanen en oefenterreinen 
in binnen- en buitenland.

Opslag, stalling en onderhoud
Ook komen er voorzieningen voor opslag- en overslagcapaciteit 
voor munitie, wapens, verbindingsmiddelen en persoonlijke 
(gevechts-) uitrusting. Dat geldt tevens voor overkapte 
parkeerruimte voor militaire (rups-) voertuigen en een 
garagewerkplaats.

Onderzoek
Voor dit project is een vergelijkingsonderzoek verplicht. Hiermee 
wordt bepaald welke contractvorm de meeste kwalitatieve en 
kwantitatieve meerwaarde oplevert. De uitkomst hiervan volgt 
deze zomer. Op basis van de huidige planning kan de kazerne 
eind 2028 worden opgeleverd.

MARSOF ook naar Kamp Nieuw-Milligen

Commando-overdracht Mariniers Opleidingscentrum - “Still 
Making Marines!”
 
Luitenant-kolonel der mariniers Peter Damen heeft op de Van 
Ghentkazerne in Rotterdam het commando over het Mariniers 
Opleidingscentrum overgedragen aan 
ranggenoot Christ van Dinteren.
 
Overste Damen kijkt terug op een 
succesvolle herinrichting van de zware 
opleiding tot Marinier. 
,,Door een cultuuromslag naar een 
andere instelling en de juiste begeleiding 
van instructeurs wordt de meeste winst 
geboekt. Dit in combinatie met een betere 
opbouw en inhoud van het programma 
door de verlenging van de opleiding met 
enkele weken, zorgt voor een significant 
en structureel hoger opleidingsrendement. Waar voorheen een 
opleidingsrendement van 47% gebruikelijk was, wordt in de 
nieuwe opzet een gemiddeld rendement van 66% behaald.” 
Bovendien is overste Damen van mening dat de moderne 

Marinier sterker en beter voorbereid wordt afgeleverd aan 
de operationele eenheden van het Korps Mariniers. Hij 
wenst zijn opvolger Christ van Dinteren, veel succes en daagt 
hem uit om met het topteam van het MOC een structureel 
opleidingsrendement van 70% te halen in de komende periode. 

 
Overste Van Dinteren dankte zijn 
voorganger voor een uitermate prettige 
overgave-periode, en kijkt enorm uit om te 
gaan werken met het MOC-team.
 
,,Mijn oogmerk voor de komende periode 
zal zijn het verstevigen van de ingezette 
MOC-opleidingsprofessionalisering, met 
focus op de mentale en persoonlijke 
vorming van de Marinier en de output 
kwaliteit van MOC-opleidingen, door 
het gericht investeren in het MOC 

opleidingskader. Hierin sturen we onverminderd op resultaat 
door juist de mens, instructeur én cursist, centraal te stellen. De 
MOC-visie is en blijft: ‘we make marines’. Het zijn de ‘topguns’ 
binnen het Korps Mariniers die dit kunnen en elke dag doen.”  

Commando-overdracht MOC



 12

Een mooie mijlpaal op 12 februari 2021 op Aruba: Minister 
President Wever-Croes, minister Croes van Sociale Zaken en 
Arbeid en de commandant der Zeemacht Carib tekenden een 
nieuw convenant voor het Sociaal Vormings Traject (SVT). 
Voortaan verzorgt CZMCARIB twee opleidingen per jaar, voor 
jongens én meisjes, gericht op resocialisatie.

Een stukje geschiedenis. Uit het Reformatorisch Dagblad 
dd. 9 februari 2010. Nederland gaat investeren in een 
vormingsprogramma voor kansarme jongeren op
Aruba. Dat hebben staatssecretaris Bijleveld (Koninkrijksrelaties) 
en de Arubaanse premier Mike Eman dinsdag op Aruba 
bekendgemaakt. Met dit traject kunnen Arubaanse jongeren die 
ouder zijn dan 18 jaar en geen opleiding volgen of werk hebben 

een training volgen, geschoeid op militaire basis. Het traject, 
waaraan de hoogte van de Nederlandse bijdrage voor Aruba nog 
moet worden bepaald, bestaat al op Curaçao. Aruba wil er nu in 
augustus mee beginnen. Gedacht wordt aan een eerste groep 
van veertig jongeren, snel gevolgd door een tweede even grote 
groep, zo legde Eman uit.

Het plan is een voorbeeld van de intensievere relatie die 
Nederland en Aruba hebben aangeknoopt sinds het aantreden 
van de nieuwe regering van Mike Eman, maandag precies 
honderd dagen geleden. Deze nauwe samenwerking heeft verder 
gestalte gekregen in een doorlopende agenda waarover de 
staatssecretaris en de premier minstens twee keer per jaar zullen 
overleggen.

In april organiseert de staatssecretaris verder een Koninkrijk 
symposium op Aruba met de titel ’Win–win situatie voor alle 
partners in het Koninkrijk’. Zowel Eman als Bijleveld wil werken 
aan het verbreden van het draagvlak van het Koninkrijk binnen 
de verschillende landen. De nauwe samenwerking tussen 
Bijleveld en Eman, leider van de AVP, en de daarbij horende 
vriendelijke bejegening van elkaar staat in schril contrast met de 
gespannen relatie die de voormalige MEP–regering van Nelson 
Oduber met Nederland onderhield.

Resocialisatie jongeren Aruba

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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Maten gezocht 1961 Nieuw-Guinea
Graag zou ik de maten die zich herkennen op 1 van deze foto’s 
willen vragen om met mij contact op te nemen. Deze foto’s zijn 

gemaakt in 1961 ergens in Nieuw-Guinea. 
Ik hoop op een reactie.
J.P. Bouma@casema.nl Telefoon: 06-30081185.

Oproepen

Reünies

Gepland

Oproep Reünie klas 185/186 opkomst 4 Oktober 
1971, we zoeken nog een aantal pax die zich nog 
niet hebben gemeld. 
Via een mail naar a.strolenberg@12move.nl
Met naam, adres, email en telefoonnummer. 
Reünie wordt waarschijnlijk in juni 2021 gehouden, 
maar dat horen jullie nog. QPO.

Oproep reünie klas 185/186

Mariniers die met Luneberg hebben gediend
Ik heb een vraag en wellicht kunnen jullie mij helpen. Ik ben Cees 
Luneburg en de zoon van C.G. Luneburg (Cees) en ik zou graag 
in contact komen met Mariniers die met mijn vader hebben 
gediend. 

Mijn vader heeft van 1946 t/m 1967 gediend bij het Korps 
Mariniers. In de periode van 18 okt 1950 tot 17 nov 1992 heeft 
hij verschillende uitzendingen gemaakt naar Nederland-Nieuw-
Guinea. Hij zat in ieder geval op kamp Biak want 
daar heb ik een zilveren geboortebeker van (ik 
ben van jan 1962 en toen zat mijn vader in kamp 
Biak).

Wellicht zijn er nog oude (ex-)mariniers die hem 
hebben gekend en misschien zelfs nog foto’s 
hebben. Zelf ben ik ook nog in het bezit van foto’s 
uit die tijd en uit de tijd dat hij in de West zat.
Als kleine jongen liep ik hele dagen door de van 
Ghentkazerne en hielp ik b.v. schoenmaker van 
Pelt.

Ik heb via COM dit adres gekregen om het op 
deze manier te proberen. Ik hoor graag of er iets 

mogelijk is. Mijn vader is overigens in dec 2007 overleden. Hij 
heeft een mooie begrafenis gehad met de Korpsvlag over zijn 
kist en een 6 man sterke wacht van COM en een trompetter van 
het Korps die de Last Post heeft gespeeld. Mijn vader staat op de 
groepsfoto derde van links op de achterste rij (met uniform).

Mijn gegevens zijn:
Cees Luneburg, Arica 83, 2903PD Capelle aan den IJssel
C.luneburg@ziggo.nl   06-21449930
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Zilver bij ANWB-verkiezing
Voor het vijfde jaar op rij wist het Mariniersmuseum een top 
drie vermelding te winnen in de ANWB-verkiezing ‘Leukste uitje 
van Nederland’, die jaarlijks per provincie worden uitgereikt. 
Een vakjury, bestaande uit zes deskundigen op het gebied van 
toerisme bepalen de eerste selectie van twaalf leukste uitjes 
per provincie. Na de bekendmaking van de genomineerde 
uitjes was het de beurt aan de ANWB-leden om hun stem uit te 
brengen. Dit resulteerde erin dat het museum voor het vijfde 
jaar op een rij in de prijzen viel. Een prijs om trots op te zijn, 
zeker omdat in de provincie Zuid-Holland verhoudingsgewijs 
de meeste uitjes meedingen. Vooral in deze moeilijke tijden is 
het goed om te weten dat het publiek het museum waardeert 
en graag bezoekt. We willen iedereen bedanken die op ons 
gestemd heeft en in het bijzonder oud- en actief dienend 
mariniers. Dankzij jullie steun is het ons ook dit jaar weer 
gelukt!

Lustrumcadeau
Om aan te sluiten bij het thema van het 355-jarig jubileum 
van het Korps Mariniers heeft het museum een interactieve 
wandeling samengesteld.
In deze wandeling staan de meidagen van 1940 centraal. Al 
wandelend krijg je de kans de stad op een nieuwe manier te 
(her)ontdekken en ervaar je de band tussen het Korps, de 
stad en het museum. Zodra de maatregelen het weer toelaten 
is iedereen van harte welkom om het museum te bezoeken, 
samen met een gratis introducee. Op vertoon van de kaart 
die je op het huisadres hebt ontvangen krijg je de speciale 
jubileumwandeling cadeau. Door het scannen van QR-codes 
worden de verhalen bij de plekken in de stad uitgelegd. Voor 
diegene die met deze techniek niet bekend is, zijn er ook 
geprinte versies te leen. Vergeet niet vooraf een tijdslot te 
reserveren. Meer bezoekersinformatie en hoe te reserveren is te 
lezen op www.mariniersmuseum.nl

Mariniersmuseum
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Helden
Eind 2020 opende in het museum de tentoonstelling Helden. 
Mensen die hun eigen belang opzijzetten om anderen te 
helpen noemen we vaak helden; maar de term ‘held’ wordt 
tegenwoordig veel gebruikt. Zo zijn bekende voetballers voor 
veel mensen bijvoorbeeld helden maar ook zorgmedewerkers 
worden in deze uitdagende tijd helden genoemd. Maar wat is 
nu eigenlijk een held? Kan iedereen een held zijn? Die vraag 
staat in deze tentoonstelling centraal. Uit onderzoek blijkt 
dat slechts 5 procent van de mensen handelend optreedt in 
levensbedreigende situaties. 

In de burgermaatschappij bestaan beloningen voor 
heldhaftig gedrag en ook binnen de Krijgsmacht worden 
dapperheidsonderscheidingen toegekend. Om hiervoor in 
aanmerking te komen, wordt er kritisch gekeken naar wat de 
militair heeft verricht. Er moet aan een aantal eisen voldaan 
zijn en er wordt o.a. beoordeeld op de criteria moed, beleid 

en trouw. Het museum gebruikt deze 
graadmeters om een kader te schetsen 
dat bezoekers aan het denken zet over 
wát nou precies bepaalt dat iemand 
als held wordt bestempeld. Om de 
bezoeker op weg te helpen hoe deze 
criteria toegepast worden zijn er drie 
mariniershelden uitgelicht. 

De bekendste zeeheld van ons land is 
Michiel de Ruyter (1607-1676). Hij vocht 
in maar liefst drie Engels-Nederlandse 
oorlogen en was medeoprichter van het 
Regiment Zeesoldaten, het latere Korps 
Mariniers. Al generaties lang komt hij voor 
in de vaderlandse geschiedenis, daarmee 
is hij een echte volksheld. 
Ook Giovanni Hakkenberg (1923-2013) 
was zonder twijfel een buitengewoon taai 
en zeer moedige marinier. Zijn bijzondere 
geschiedenis brengt hem als jonge 
marinier naar Nederlands-Indië. Daar 
weet hij meermaals de tegenstander een 
gevoelige slag toe te brengen. De manier 
waarop, doet lezen als een jongensboek. 
Zijn listige krijgsacties, niet zonder 
levensgevaar, zorgen ervoor dat hij de 
Militaire Willemsorde ontvangt. 
Tot slot wordt marinier Thomas (geboren 
1986) uitgelicht. Hij werd uitgezonden 
naar Mali. Daar wist hij, door heldhaftig 

optreden, een zelfmoordactie te voorkomen en heeft 
daarmee zijn eenheid gered. In 2009 ontving hij hiervoor een 
dapperheidsonderscheiding. De nuchtere Fries vertelt in de 
tentoonstelling zijn verhaal op geheel eigen wijze. 
Wie de tentoonstelling bezoekt kan ook zijn eigen held 
nomineren. Want uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen helden. 
In het museum kan je laten zien wie jou inspireert en motiveert. 
Dit kan niet alleen in het museum zelf maar ook voorafgaand 
aan je bezoek via een online-nominatiepagina. Kijk op www.
mariniersmuseum.nl hoe je jouw held kunt nomineren. Wie 
weet krijgt hij of zij wel een plek in de tentoonstelling.

Nieuwe Missie
Ook Mariniers op Missie, onze familie experience, is vernieuwd. 
Bezoekers vormen een team en moeten gezamenlijk een missie 
volbrengen. Ieder teamlid krijgt een rang en heeft een eigen 
bijbehorende taak te verrichten. Zodra je het missiegebied 
instapt ervaar je, onder meer via geavanceerde audiotechniek, 
de wereld van de mariniers. Spannende projecties, een 
realistisch scenario en een complete audiobeleving maken van 
deze experience een echte 4D beleving. De missie werd in 2019 
geopend en is sindsdien een groot succes gebleken. Daarom 
is er nu een compleet nieuwe missie ontwikkeld met nóg meer 
uitdagende opdrachten en hindernissen. 

Volg ons
Ook al is het museum gesloten, wij zitten niet stil. Wie ons 
volgt op Facebook en Instagram ziet dat er wekelijks nieuwe 
updates geplaatst worden. Speciaal voor onze jeugdige 
volgers zijn er vlogs en factsheets van museummarinier Majoor 
Maas. Majoor Maas is er in een geïllustreerde maar ook een 
levende versie. Zijn karakter werd bedacht om kinderen in de 
basisschoolleeftijd zowel in de fysieke- als digitale (museum)
ruimte mee te nemen in de wereld van de mariniers. Op voor 
hun begrijpelijke wijze leert hij ze over allerlei onderwerpen 
die te maken hebben met het Korps Mariniers. Daarnaast 
wordt er wekelijks een onderwerp uitgelicht door onze 
collectiemedewerkers. Herkenbare onderwerpen uit het eigen 
mariniers verleden of onverwachte feiten uit de eeuwenlange 
korpsgeschiedenis worden aangehaald. 

Geef een museumbezoek cadeau
Op onze online-ticketpagina is het nu ook mogelijk om een 
giftcard te bestellen. Hiermee geef je een museumbezoek 
cadeau. Met behulp van een unieke code kan de ontvanger zelf 
bepalen wanneer ze het museum wil bezoeken. Door nu een 
bestelling te doen steun je het museum.
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 Van de afdelingen

  
Afdeling Noord-Brabant

Nieuwe bestuurders
Het bestuur van COM-Brabant krijgt versterking. Er hebben 
zich twee kandidaten gemeld, van wie de antecedenten 
in orde zijn bevonden. Daarom heeft het zittende bestuur 
besloten hen alvast ad interim te laten meedraaien, mits een 
meerderheid van de leden daartegen geen bezwaar heeft.

De kandidaten zijn Wim Berserik en Maarten Grosfeld, 
beiden uit Bergen op Zoom. De nog te plannen Algemene 
Leden Vergadering in het najaar moet hun aanstelling 
bekrachtigen.    

Bestuur COM Noord-Brabant 

Lustum- en Jubileumherinneringsmunt
Beste leden, binnenkort komt u, op vertoon van uw 
ledenpas, in het bezit van de Lustrum- en Jubileum-
herinneringsmunt 355 jaar Korps Mariniers.

Uitreiking was niet mogelijk op 12 december 2020, omdat 
corona fysieke samenkomst onmogelijk maakt. CKM 
Generaal Hut maakt dit duidelijk in de brief die de aangepaste 
aanbieding van de munt begeleidt. Bij die gelegenheid 
ontvangt u ook een flyer van het Mariniersmuseum, dat zijn 
veertigste verjaardag viert en ieder COM-lid een speciaal 
ontwikkelde lustrum-wandeling door Rotterdam aanbiedt.

Brabant heeft er voor gekozen om de uitgifte te organiseren 
met steun van vrijwilligers door middel van ophalen of 
rondbrengen. (zie onderstaande uitleg) 

Belangrijk bij de uitgifte is dat u als COM-lid uw ledenpas bij 
de hand heeft. Tevens gaan we van de gelegenheid gebruik 
maken om de ledenlijst te controleren en waar nodig aan 
te passen. Indien in bezit graag ook uw veteranennummer 
vermelden alstublieft. 
In de onderstaande beschrijving kunt u lezen hoe u in het 
bezit komt van deze herinneringsmunt.

John Bindels: Dorpsstraat 9, 5113 TC Ulicoten; plaatsen: 
Teteringen, Dorst, Ulvenhout, Bavel, Galder, Chaam, 
Oosterhout, Baarle-Nassau, Ulicoten, Rijen, Molenschot; 
afhalen op zaterdagmiddag 13 maart van 14.00 tot 15.00 uur 
en op maandag 12 april aanstaande van 14.00 – 15.00 uur, 
vooraf bellen niet nodig;
Wim Berserik en Maarten Grosveld: Antwerpsestraat 
18, 4611 AH Bergen op Zoom; plaatsen: Bergen op Zoom, 

Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Steenbergen, Halsteren, 
Dinteloord, Tholen, Roosendaal, Nispen, Wouwse Plantage, 
Langeweg, Willemstad; de uitgifte is op zondag 21 en 
28 maart aanstaande van 14.00 – 18.00 uur. Telefoon:  
06-20130895; vooraf bellen kan ook op 06-31918174;
Marcel van der Schoot: Nieuwe Waalreseweg 47, 5552 ED, 
Valkenswaard; plaatsen: Valkenswaard, Veldhoven, Wintelre, 
Eersel, Hapert, Bladel, Reusel, Bergeijk, Luyksgestel, Waalre; 
uitgifte op zaterdag 27 maart van 08.00 – 17.00 uur;
Perry Foxen: Revershof 18, 5737 AM Lieshout: plaatsen: 
Nuenen, Son en Breugel, Helmond, Aarle-Rixtel, Lieshout, 
Beek en Donk; afhalen op zaterdag 13 en 27 maart a.s.; vooraf 
even bellen, tel: 06-53597861;
Herrie Florie: Hooghoef 16, 5712 JP Someren: plaatsen: 
Heeze, Geldrop, Someren, Asten, Mierlo, Budel, Budelschoot, 
Maarheeze: afhalen op zaterdag 13 en 27 maart a.s.; vooraf 
even bellen tel: 06-20743538;
Jos Natris: Schultinghstraat 5, 5652 VA Eindhoven; plaatsen: 
Eindhoven, afhalen op zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur, 
vooraf even bellen 06-25473898;
Wim Donk: Braamheuvel 4, 5685 AR Best: plaatsen: Best, 
Oirschot, Spoordonk en Boxtel; Wim bezorgt de coins 
persoonlijk op huisadres;
John Frank: 4e Rompert 39, 5233 GE Den Bosch; plaatsen: 
Den Bosch, Rosmalen, Vlijmen, Haartsteeg, Berlicum, Vught, 
Helvoirt, Sint Michielsgestel, Esch, Zaltbommel, Bruchem, 
Hedel, Rossum, Winssen; Dinsdag, woensdag en donderdag 
afhalen tussen 13.00 – 17.00 uur, vooraf even bellen  
06-23948863;
Hans In den Bosch: Baronie 11, 5345 NG Oss: plaatsen: 
Oss, Berghem, Grave, Haren, Ravenstein, Neerloon, Herpen, 
Schaijk, Vinkel, Heesch, Geffen, Nuland, Maren-Kessel; 
dinsdag, woensdag en donderdag afhalen tussen 13.00 – 
16.00 uur, vooraf even bellen 06-21386200;
Jan Arts: Cantheelen 2, 40, 5431 MC Cuijk: plaatsen: Cuijk, 
Beers, Oeffelt, Mill, Holthees, Boxmeer, Beugen; Afhalen op 
vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur, vooraf even bellen a.u.b. 
op 06-17879854;
Kees Wit: Entstraat 34, 4731 XH Oudenbosch; plaatsen: 
St. Willebrord, Sprundel, Rucphen, Oudenbosch, Hoeven, 
Zevenbergen, Standdaarbuiten, Klundert, Fijnaart, Etten-
Leur, Zundert, Rijsbergen. Kees verzorgt de uitlevering bij 
eenieder op huisadres; Bij vragen bellen naar 06-53177453;
Kees Busio: Deinzestraat 47, 4826 CX Breda; plaatsen: Made 
en Drimmelen, Hoge en Lage Zwaluwe, Den Hout, Terheijden, 
Geertruidenberg en Raamsdonkveer, wordt bezorgd op 
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Coins bezorgen
En dan zijn we opeens al weer een “Houwe Zo” verder. De vorige 
uitgave hadden we al vermeld dat er “heel weinig” te melden 
was van het front en dat heeft de afgelopen periode vanwege 
COVID 19 niets aan veranderd dus we moesten het doen met 
hetgeen wat er wel mogelijk was. 

Om te beginnen hadden we, op initiatief van onze voorzitter 
van de vereniging, een schitterend plan geopperd om, vanwege 
het feit dat de Korpsverjaardag afgelopen jaar 10 december 
niet gevierd kon worden op een manier zoals we dat allemaal 
graag op het netvlies hadden staan, toch een zichtbaar iets te 
presenteren aan al onze leden. Daar is het plan uit ontstaan om 
een oorkonde en een coin te ontwerpen en te gaan bezorgen bij 
alle COM leden. 

Als bestuur van de afdeling Flevoland vonden we het idee 
om dit dan maar “simpelweg” via de post te bezorgen iets te 
eenvoudig dus we hebben een plan gemaakt om dit maar, 
vooral ook gezien de beperkingen van COVID, “by safe hands” te 
gaan bezorgen. Het per post bezorgen leverde toch al de nodige 
problemen op aangezien, zo was gebleken, de coin niet door de 
stempelmachine van de post paste en daar werd “opgevreten”. 

Zo gezegd, zo gedaan en de provincie opgedeeld in regio’s, de 
brieven van onze nieuw aangetreden CKM en de coins verdeeld 
en rondgebracht bij de leden, alles uiteraard met de gepaste, 
dubbele tussenruimte. We hebben wederom ontdekt dat dit voor 
ons best wel intensief maar door de leden als uiterst dankbaar is 
ontvangen en je komt soms voor leuke verassingen te staan. 

Een leuk voorval was in Almere waar we erachter kwamen dat 
een oprichter van de officiersvereniging van ons Korps, Willem 
Joseph Baron van Ghent,  hier woonachtig, tegenover een van 
onze bestuursleden is geweest, helaas overigens al op patrouille 
naar “Wolk 1665”. 

De Vereniging van Officieren der Mariniers “Willem Joseph 
Baron van Ghent” is opgericht 15 jaar na de oprichting van 

het COM Nederland op 10 december 1965 door Kapitein der 
mariniers KMR J.K. Verloop, Kapitein der mariniers KMR W.N. 
Coenen en Luitenant ter Zee der 1e klasse Tandarts Pronken 
en is genoemd naar Luitenant-admiraal Willem Joseph Baron 
van Ghent (1626-1672), die als eerste commandant van het per 
10 december 1665 opgerichte speciale korps zeesoldaten, de 
directe voorloper van het huidige Korps Mariniers, faam verwierf 
bij de tocht naar Chatham in juni 1667. Ook is onze kazerne in 
Rotterdam, waar velen van ons zijn opgekomen, ook naar hem 
vernoemd. Natuurlijk zijn vele (sterke ??) verhalen weer even de 
revue gepasseerd zoals “Wanneer heb jij bij het Korps gezeten 
ken jij die dan ook ???” om maar een vraag te noemen en 
waardoor meestal wel weer een glimlach om de mondhoeken 
werd getoverd... En daar doe je het immers ook voor. Ook als er 
dan vragen zijn vanuit het ledenbestand kun je daar misschien 
een antwoord op geven, anders wel uitzoeken voor ze. 

Al met al is het bij ons als een zeer geslaagde actie ervaren maar 
we zijn het er toch vooral wel over eens dat we komend jaar 
Korpsverjaardag liever weer met zijn allen in Rotterdam gaan 
vieren maar dan hebben we nog een paar maanden om ons 
daarop te gaan verheugen. 

Begin februari heeft ons bestuur weer een (online) vergadering 
gehouden en we hebben punten, welke door de leden tijdens 
het recentelijke bezoek zijn gesteld, kunnen inventariseren. Een 
van de speerpunten bleek ook de vraag hoe men zijn contributie 
kon betalen. We hebben de redactie van de Houwe Zo gevraagd 
om dit elders in dit blad duidelijk te vermelden zodat het voor 
alle leden duidelijk wordt. Ook is het uiteraard zo dat als men 
een vraag heeft men die te allen tijde kan stellen aan onze 
secretaris of een ander bestuurslid. Wij zullen dit dan a.s.a.p. 
beantwoorden. 

Dan rest ons als bestuur van COM Flevoland u allen het beste 
te wensen en we hopen u allen in blakende gezondheid op een 
ledenvergadering te kunnen ontmoeten. Waar en wanneer is 
nog steeds koffiedik kijken maar wij kijken in ieder geval uit naar 
een goede maar vooral ook veilige mogelijkheid.  

 
Afdeling Flevoland

huisadres; Breda en Prinsenbeek; Alleen afhalen, maandag 
en dinsdag 21 en 22 maart a.s., eerst bellen 06-11457780; 
Gerard Bruijnes: Schans 5, 4285EC Woudrichem: plaatsen: 
Gorinchem, Werkendam, Sleeuwijk, Nieuwendijk, Wijk en 
Aalburg, Veen, Meeuwen, Dussen, Hank, Andel, Woudrichem, 
Almkerk, Uitwijk; Gerard verzorgt de uitlevering bij eenieder 
op huisadres;
Jac Kuster: Beneluxlaan 20, 5042 WR Tilburg; plaatsen: 
Tilburg, Berkel Enschot,Oisterwijk, Moergestel, Hilvarenbeek, 
Dongen, ‘s Gravenmoer, Sprang Capelle, Waspik, Kaatsheuvel, 

Loon op Zand, Waalwijk en Drunen;  afhalen elke zaterdag 
vanaf 11.00 – 17.00 uur, vooraf even bellen 06-42027607;
Klaas Haan: IJsselstraat 38, 5463 NL Veghel; plaatsen: 
Nistelrode, Uden, Volkel, Zeeland, Gemert, Handel, Boekel, 
Veghel, Schijndel, Sint Oedenrode; afhalen op dinsdag en 
woensdag 23 en 24 maart en 30 en 31 maart van 13.00 – 16.30 
uur, vooraf even bellen 06-31948129.

Met vriendelijke Korpsgroet, 
mede namens alle distributeurs
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Coins lustrum 355 jaar Korps Mariniers
De opdracht van onze Voorzitter Piet Kruithof was een uitdaging 
maar improvisatie en organisatie kenmerkt de (oud-)marinier! 
Met jullie hulp is het gelukt de COIN 355 binnen afzienbare 
tijd persoonlijk aan bijna al onze leden en donateurs te 
overhandigen. Toen wij de oproep hiervoor hadden gedaan 
ontvingen wij al snel veel spontane reacties van vrijwilligers. 
Na een extra oproep voor de provincie Friesland kwamen ook 
daar meerdere aanmeldingen binnen. Wij hoefden zelfs niet alle 
vrijwilligers in te zetten. Uiteraard willen wij ook onze dank naar 
hen uitspreken.

Uit jullie terugkoppeling hebben wij ook zeer bruikbare 
informatie kunnen halen en in onze ledenadministratie verwerkt. 
Onze coördinatoren Lief & Leed hadden direct actie ondernomen 
wanneer jullie dat ook hadden aangegeven. Nogmaals namens 
het bestuur en de leden onze DANK voor jullie hulp.

Verbondenheid met onze leden van het eerste uur
Op 12 december heb ik samen met onze secretaris Marko 
Schanssema twee leden van onze afdeling in het zonnetje gezet. 

Deze twee Oud-Mariniers J.G. Sibbes (94) en A. Munneke (92) zijn 
al meer dan 70 jaar lid van onze vereniging COM. Zij zijn na de 
WOII als dienstplichtig Marinier naar Nederlands-Indië gegaan. 
Een van hen begon te huilen toen hij vertelde dat zijn maat 
verminkt werd aangetroffen. De beelden kwamen weer boven... 
Daarna weer blijheid omdat wij hem bezocht hebben met een 
Korpsschild, Oorkonde, grote bos bloemen en een mand met 
lekkernij. 

Wij hebben er een heel tevreden gevoel aan overgehouden 
deze Oud-Mariniers op hun oude dag en in deze tijd te hebben 
bezocht. ‘Verbondenheid’ met onze leden van het eerste uur!

Korpsmuts als 
eindejaarsgeschenk
De Korpsmuts is als 
eindejaarsgeschenk bij veel 
leden warm ontvangen. Het 
bestuur heeft vanuit alle 
kanten positieve reacties en 
foto’s ontvangen. Tijdens 
de korte sneeuwperiode in 
februari heeft Oud-Marinier 
Zijlstra nog heel veel profijt 
van de Korpsmuts gehad.

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021
Naar het zich momenteel laat aanzien, zullen we onze 
eerstkomende ALV pas in het najaar van 2021 houden. Een en 
ander is uiteraard afhankelijk van de verdere ontwikkelingen 
van het Coronavirus. Onze ALV zal een combinatie worden van 
de ALV 2019 en 2020. Zodra de datum van onze ALV in 2021 
bekend is, zal deze aan u worden gecommuniceerd.

 
Afdeling Groningen-Drenthe 

en Friesland (COM Noord)

Herdenking Franse commando’s
Een afvaardiging van de Identiteitsgroep IMSO heeft een 
eregroet gebracht aan de Wassenaarse Slag bij de jaarlijkse 
herdenkingsbijeenkomst voor de zes Fusiliers Marins 

Français du Commando Trépel. De herdenking vond dit 
jaar op 27 februari jl., plaats bij het voor hen opgerichte 
monument. 
De de franse commando’s sneuvelden voor onze vrijheid in 

  

 Identiteitsgroep 
Marinier Speciale Operaties

Vrijwilliger Hendrik.
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Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
C. van Kooten               Woerden
F. Barneveld   Amersfoort
R. J. W. Huiberts   Velserbroek
J. Linders   Vlijmen
E. den Heijer   Den Haag
G. Koetsier   Ruinerwold
T. Bosch   Dronten
M. Klein   IJsselstein (Utr)
B. Gerbrands   Beugen
C. E. Zegwaard   Assen
J. de Jong   Alkmaar
H van Harskamp   Koudekerk a/d Rijn
H J J P Verwaters   Assen
H. van Echteld   Drogeham
R. James   Zaandam
M. de Vries   Midwoud
N. v. d. Veen   Huizen
G. P. Haagen   Putten
M. P. M. Riegen   Spaarndam
P. van Deijssel   Bunschoten
G. Demon   Huissen
G. ter Horst   Enschede
J. P. D. Frederiks   Raalte
J, van Zanten   Linschoten
M. H. E. Nijenhuis   Zelhem
A. Elshout   Weesp
L. Schipper   Fonte Cova Portugal
A. Polet   Leiden
A. Martens   Breda
W. Vialle   Schoonhoven
S. Forrer   Lemmer

J. Buteijn   ’s-Heer Hendrikskinderen
F, C, v. d Aart   Hillegom
J. C. M. Menkehorst   Neede
H. Frijns   Frankenthal Duitsland
H. J. M. Smetsers   Oirschot
H. Hoogsteen   Makkum
T. Oosterhoff   Amersfoort
P. Loots   Almere
R. A. Jansen   Almere
F. de Winter   Oss
R. S. van Joost   Zeewolde
A. C. M. Germans   Amsterdam
P. A. Ridderhof   Sint-Annaland
J. Oosterlaken   Zoetermeer
H.du Chatenier   Zoetermeer
H. J. Bos   Gronau Duitsland
N. Loijenga   Maastricht

Buitengewoon Lid
D. Leibbrand   Terwispel
M. Melis   Almere

Nieuwe Donateurs   
H. Hovinga   Stadskanaal
G. Stoop   Tilburg
W, v.d. Bos   Raamsdonksveer
R. Stalder   Zoetermeer
I. Langenhuijsen   Uden
J. van Ernst   Nijmegen
C. Stam Pin   Nieuwegein
H. Calf Sterk   De Blesse
L. Megens   Vorstenbosch

de nacht van 27 op 28 februari 1944 aan het Wassenaarse 
strand, een belangrijke episode uit de Tweede Wereldoorlog. 
(Operation Premium, bij paal 91).

Deze 6 mannen, onder leiding van kapitein Charles Trépel, 
voerden een verkenning uit op de kust met als doel te 
onderzoeken of dit deel van de Atlantikwall geschikt was 
om agenten in Nederland af te zetten of op te halen. Hun 
activiteiten werden door de Duitsers, zonder dat deze wisten 
wat er aan de hand was, ontdekt. 

Na tegenactie van de Duitsers, afschieten van lichtkogels 
en uitzenden van een patrouille, wordt er ’s morgens een 
omgeslagen rubberboot met drie lichamen op het strand 
gevonden. Later spoelt er een lichaam aan van een franse 
commando en twee dagen later worden de laatste twee 
fransen gevonden. Wat er zich heeft afgespeeld is helaas 
nooit echt duidelijk geworden.

Meer lezen? Ga naar: Februari 2021, 27 februari 1944 DRAMA 
BIJ WASSENAARSE SLAG (wassenaartoen.nl)
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Ingezonden reacties

Ingekomen reacties op kopij overlijden 
Henk van de Brand

Reactie W. Elgers
In de Houwe Zo van December 2020 jaargang 71 nr. 5, las ik tot 
mijn grote ergernis en verbazing op bladzijde 19 in het artikel 
overlijden van Henk van de Brand dat hem het “bamikruis” is 
toegekend vanwege zijn verblijf in het voormalig Nederlands 
Nieuw Guinea (NNG). De redactie is nou niet bepaald nauwkeurig 
geweest met het screenen van dit artikel. Jammer is dat.

Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis werd op 29 september 
1962 in een Koninklijk Besluit door koningin Juliana der 
Nederlanden ingesteld. Het kruis was bestemd voor Nederlandse 
militairen van de drie krijgsmachtonderdelen die “in de periode 
tussen 28 december 1949 en 23 november 1962 minimaal drie 
maanden daadwerkelijk militaire dienst hebben gedaan in 
het voormalige Nederlands-Nieuw-Guinea of de daaromheen 
liggende wateren”. Het is dan ook verachtelijk de benaming 
“bamikruis” te gebruiken. De schrijver van dat artikel is beslist 
geen marinier of militair geweest vanwege zijn respectloze 
benaming die hij hanteert over het “NNGHK” en neemt het niet 
zo nou met de gevoelens van mariniers en militairen die ooit zijn 
uitgezonden naar NNG. Het is een schande dat dit gebeurt en 
zeer onfatsoenlijk.

Wg. Wim Elgers

Reactie J.P. Franssen
Na het lezen van de vandaag ontvangen “Houwe Zo” ben ik 
lichtelijk ontstemd. (Zwak uitgedrukt!!!!!) Dit komt door het 
artikel van uw afdeling. Hierin wordt een zeer gewaardeerd lid 
van uw afdeling behoorlijk degenererend afgeschilderd. Hij heeft 
als uitgezonden marinier naar NNG het “bamikruis” ontvangen.
Ik citeer “Henk is uitgezonden geweest naar Nieuw-Guinea, 
KREEG DUS het “bamikruis”. Deze Koninklijke onderscheiding, 
waar o.a.de mariniers P. Mannie en E. Piena het hoogste offer 
voor hebben gebracht, als zodanig te betittelen, heeft geen pas.
Zijn echtgenote Lies en dochter Petra zullen deze 
onderwaardering van echtgenoot en vader, denk ik, ook niet 
op prijs stellen. Dat het dan ook nog in “ons” blad zo wordt 

verwoord en zonder naamstelling erbij te vermelden getuigd niet 
van goede smaak.

Het zou goed zijn en uw afdeling sieren om artikelen voor 
vooraf kritisch te bekijken. Het zal bij vele dragers van deze 
onderscheiding zeker niet in goede aarde vallen. Hopelijk is deze 
uitglijder van eenmalige aard.

Met vriendelijke groet, J. P. Franssen      KAPTMARNS bd.
Drager van o.a. het Nieuw-Guinea Herinneringskruis met gesp 1962

Reactie bestuur afd. Gelderland
Geachte heer Franssen, sorry voor mijn late reactie maar 
het koste ons enige tijd te ontdekken wie dit artikel heeft 
ingezonden. Dat is namelijk niet de afdeling Gelderland of één 
van de onderafdelingen maar dat is een eigen initiatief geweest 
van één van onze leden de heer De Coninck. Met ons is hier 
vooraf geen overleg over geweest en is het ingezonden stuk niet 
via onze contactpersoon voor de HouweZo gegaan.
 
En toch als ik het stuk lees, en wat u ook in de tekst kunt lezen, 
is dat de heer De Coninck met veel bewondering, respect en 
waardering dit artikel over Henk van de Brand heeft geschreven. 
Daar komt bij dat de heer De Coninck historicus is en zeker wel 
weet waar hij over schrijft.
 
In BCC zal ik de schrijver van dit artikel in deze mail meenemen 
zodat hij desgewenst ook nog op uw schrijven kan reageren.
 
Alhoewel ik begrijp dat u het woord ‘bamikruis’ denigrerend 
vindt is dit zeker niet zo bedoeld.
 

Met vriendelijke QPO groet, Werner Veenendaal
Secretaris COM Gelderland

Noot van de redactie: Ingevolge het redactiestatuut is de redactie 
niet verantwoordelijk voor de inhoud van aangeleverde kopij in 
woord en uitspraak. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig 
bij de indiener/auteur.

Bedankje Mariniers Ziekenboeg
De redactie kreeg via de mail het navolgende bedankje binnen 
bestemd voor de Mariniers Ziekenboeg.  Vijftien maanden heb 
ik gediend in ons toenmalige Nederlandse Nieuw 
Guinea. En ben Veteraan. Het waren mooie maanden. 
Heb me toen geen dag verveeld.  Daar zorgde het 
Korps wel voor. Heb verschillende patrouilles gelopen. 
Ben lid van het com. Nu, deze week bracht de post 
een pakket. Dat was afkomstig van de Mariniers 
Ziekenboeg (nooit van gehoord tot mijn schande). 
Verrast maakte ik het pakket open en viel van de 
ene verbazing in de andere. Het was geweldig!! Mijn 

gemoed raakte vol. Maar hoe wist dit onderdeel van het Korps 
dat ik een toch ernstige tumor had. Waaraan ik binnenkort 
geopereerd zou worden? Een nog jongere marinier wist van mijn 

situatie en had dit geregeld. 
Maar hier blijkt dat het devies van de mariniers “Eens 
Marinier altijd Marinier “ook hier opgaat. Al deze 
medewerkers wilde ik héél hartelijk bedanken voor 
deze fijne actie. Ook zou het fijn zijn dat de lezers van 
ons blad weten dat we trots moeten zijn op het Korps 
Mariniers. 

Oud-marinier en veteraan, Ad Heesakkers
Meidoornstraat 47 6026 XG  Maarheeze
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Uit het houtsnijwerkkistje
Begin 2020 zijn Vera en ik (Jan Hartog) 
lid geworden van een Jeu de Boules 
club in Almere waar ook veel oudere 
lid zijn en de gezelligheid in top staat. 
Deze club is tevens het onderkomen 
van een groepje van vijftien oud-
mariniers die eenmaal in de maand 
een soos middag houden. 

Door de Covid-19 is een groot gedeelte van het jaar de kantine 
gesloten en wij met de mariniers een belronde onderling hebben 
en dan informeren we hoe het met de gezondheid staat. Wij 
hebben een lid van de JdB club uitgenodigd om gezellig bij 
ons een hapje te komen eten wat heel gezellig was en kort 
daarna kregen wij de uitnodiging om bij haar op bezoek te 
komen. Tijdens ons gesprek kwam het op de soosmiddag van 
de mariniers. Zij vertelden als kleindochter dat haar opa ook bij 
het Korps Mariniers had gediend. Even later kwam er een mooi 
Indisch kistje op tafel met prachtig houtsnijwerk met allerlei 
bescheiden van haar opa en certificaat waarop staat:

“Certificaat van Aanbeveling van de Minister van Marine a.i.”
Franke van der Jagt 

op 2 juli 1928 eervol na zes en twintig dienstjaren uit de Zeedienst 
werd ontslagen als Sergeant/ Majoor der Mariniers.

Haar opa is in 1902 bij het Korps Mariniers gegaan, is in Zierikzee 
geboren. Opa is niet in Zierikzee blijven wonen, zijn moeder had 
het koffiehuis, dus het is het geboortehuis van haar opa. Haar 
opa en oma zijn na zijn ontslag uit het Korps conciërge geworden 
in Amsterdam op de Leliegracht achter de Westerkerk waar haar 
moeder ook heeft gewoond. 
Het “Duyvelants Koffiehuys” bestaat nog steeds en is gelegen 
op het Kraanplein 12 te Zierikzee, het heeft als koffiehuis dienst 
gedaan van 1820 tot 1984 onder verschillende eigenaren. Het 
koffiehuis werd bezocht door vervoerders met paard en wagen 
en later door chauffeurs. Het 
is gebouwd in het jaar 1782 en 
op de gevel zit een gevellijst 
met het opschrift: “van Godt 
compt al, anno 1782”

Uit het houtsnijkistje kwamen 
nog meer foto’s tevoorschijn 
maar de kwaliteit in de 
begin jaren 1900 was niet zo 
denderend, het “Certificaat 
van Aanbeveling” wil ik jullie 
niet onthouden.

Diversen

Reactie overlijden W. Stroop
Ondergetekende heeft vandaag het COM-blad gekregen en 
doorgelezen. 

In het artikel over het overlijden van adjudant W. Stroop wordt 
gemeld dat er geen vermelding is gevonden aangaande zijn 
dapperheidsonderscheiding. 

Hierbij een kopie uit de “Periodiek voor officieren der Mariniers” 
no. 35 van mei 1963. In deze uitgave staan alle Mariniers, Vlooten 
MLD die zijn onderscheiden voor hun dapperheid in NNG. Het is 
bij Koninklijk Besluit van 27 maart 1963, no. 98. 

De datum van 5 augustus 
1962 is alleen genoemd bij 
Sgt. Stroop. 

Meer dan eens waren op 
één datum bij één actie 
meerdere mariniers 
betrokken die zijn 
onderscheiden.

Met vriendelijke groet, 
Jo Fiévez KPLMARNS b.d. 

beroepsklas 81, 
oktober 1960.

Het ‘Duyvelants Koffyhuys’.

Opa Franke 
van der Jagt
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Geïnteresseerd? Meldt u zich dan vrijblijvend aan voor  
een aspirantendag op 15 februari, 10 mei, 13 september  

en 29 november 2021.

Genoemde data zijn onder voorbehoud van de op dat moment 
geldende maatregelen m.b.t. COVID-19. Voor informatie over 

het doorgaan van de open dagen kunt u contact opnemen met 
de manager zorg: 026 - 376 35 55

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek  
te Arnhem organiseert aspirantendagen voor wie overweegt in het 

militair tehuis te gaan wonen. U kunt het leven in Bronbeek van 
dichtbij ervaren en kennis maken met zijn bewoners. U wordt 
geïnformeerd over alle voorzieningen en de relatief gunstige 

bijdrage in de kosten.

Kijk voor de toelatingsvoorwaarden op www.bronbeek.nl  
of vraag een informatiemap aan.  

Er zijn ook mogelijkheden voor tijdelijke opname van veteranen.

Contact
Zorgmanager Bronbeek Arnhem | T (026) 376 35 55

Samen met Veteranen 
wonen op een landgoed

- Advertentie - 

Bronbeek in tijden van Corona
Vanaf 15 januari 2021 
is op het landgoed 
Bronbeek de 
buitententoonstelling 
‘Bronbeek in tijden van 
Corona’ met 30 foto’s van 
documentair fotograaf 
Suzanne Liem te zien. 

Documentair fotograaf Suzanne Liem verbleef op uitnodiging van 
het Erfgoedfestival Gelderland en museum Bronbeek in najaar 
2020 een aantal dagen en nachten op het landgoed Bronbeek 
als artist in residence. Zij mocht kijken achter de schermen 
van museum en tehuis Bronbeek en bracht het dagelijks leven 
van bewoners en personeel op het landgoed in die bijzondere 
periode in beeld. 

In het voorjaar en de zomer van 2020 was de toegangspoort 
van het landgoed Bronbeek ruim vijf maanden gesloten. Om 
de bewoners van het tehuis voor oud-militairen optimaal te 
beschermen tegen het coronavirus werden in die periode 
bezoekers geweerd en mochten de tehuisbewoners zelf het 

landgoed niet verlaten. Vanaf augustus mochten als eersten 
de medewerkers van het restaurant Kumpulan weer aan het 
werk en mochten ook de museummedewerkers hun thuiswerk 
weer combineren met werk op de locatie. De bijna honderd 
Bronbeekvrijwilligers moesten helaas nog thuisblijven. 
Herdenkingen bij de diverse monumenten op het landgoed 
werden in versoberde vorm uitgevoerd. 

Toen het ontvangen van bezoek aan de Bronbekers weer was 
toegestaan en de tehuisbewoners zelf ook weer het landgoed 
mochten verlaten, logeerde documentair fotograaf Suzanne 
Liem een aantal nachten in de portierswoning van het landgoed. 
Zij legde op verhalende wijze in fotobeelden vast waarmee de 
bewoners en medewerkers van Bronbeek zich bezighielden.

De buitententoonstelling 
op het landgoed is 
dagelijks vrij toegankelijk 
van 15 januari tot 1 juli 
2021. 
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Mariniersring

Mijn naam is Zweer Kruissenlichting 64-5. Ben jaren op zoek 
geweest naar een ring overal gevraagd bij reünies, veteranen 
dag, Wageningen, Oosterbeek aan oud mariniers maar 
niemand kon mij een adres geven waar ik die zou kunnen 
kopen. Later hoorde ik dat de man overleden was.

Nu ben ik zelf gaan zoeken en vragen bij juweliers of zij dat 
konden. Ik heb er een gevonden die ze maken kan, misschien 
is er wel meer animo voor zo een ring. De juwelier woont in 
Culemborg.De ring kan ook in zilver gemaakt worden of op 
een bestaande ring. Dit zijn de gegevens van de juwelier, ik 
ben er heel erg trots op en blij mee. 

Internetsite: www.juweliermelikyan.nl
E-mail: info@juweliermelikyan  Telefoon: 0345-53 33 24

Met vriendelijke 
mariniers groeten: 
Zweer Kruissen
E-mail: z.kruissen@
hotmail.nl 
Telefoon: 0345-575163

- Advertentie - 

- Advertentie - 
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Naar aanleiding van mijn telefoongesprek met Wim Lenting 
hierbij een uitleg van mijn project Healing Waters voor 
onze mensen met PTSS.  Een programma dat ik gestart ben 
voor mensen die, als gevolg van bijvoorbeeld uitzendingen, 
een flinke deuk hebben opgelopen en fysiek en psychisch 
in problemen zijn geraakt. Dit gaat niet alleen op voor 
defensiemedewerkers, maar ook zeer zeker voor andere 
disciplines zoals politie, hulpverleners, spoorwegen 
enzovoort.   
 

Theo Bakelaar 
Mag ik mij voorstellen: Mijn naam is Theo Bakelaar, oud beroeps 
Marinier, 1964/1971. Daarna 35 jaar als sportleraar in het 
gevangeniswezen werkzaam geweest.  Op dit moment alweer 
15 jaar met pensioen.  

Mijn tijd nu besteed ik aan mijn vrijwilligerswerk in 
bejaardenhuizen, het geven van cursussen op vliegvis gebied, 
het geven van demo’s op shows en beurzen en het Project 
Healing Waters. 
 

Project Healing Waters
Healing Waters: Het woord zegt het al…. Helende Wateren.  
 Mijn hobby en passie is Vliegvissen. Hiervoor reis ik veel naar 
andere landen om te vissen met de kunstvlieg, het geven 
van cursussen op dit gebied en word ik vaak uitgenodigd 
voor shows om daar mijn vaardigheden in het binden van 
kunstvliegen te tonen aan het publiek. Jaarlijks ben ik in 
Amerika op het Internationale Fly Tying Symposium om te 
binden voor het publiek aldaar. Tijdens het symposium ben 

ik met het project 
Healing Waters 
in aanraking 
gekomen.  Healing 
Waters was er 
vertegenwoordigd 
met een stand, 
waar veteranen 
die deelnemen 
aan dit project 
kunstvliegen aan 
het binden waren 
voor het publiek. 
Deze veteranen met 
PTSS gaven tevens 
aan het publiek, 
voorlichting over 
het doel van Healing 
Waters.  
 
De vliegvis wereld 
in Amerika is dit 
project gestart 
met hen die wilden 

deelnemen. Doelstelling was en is mensen samenbrengen 
die te maken hebben met dezelfde problemen veroorzaakt 
door PTSS. Hen door de bijeenkomsten een doel geven, 
gezamenlijk een nieuwe skills leren, het vliegjes binden en 
hierin vaardigheden op te doen. Hen de zinnen laten verzetten 
en simpel gezegd, hun koppies leeg te maken.  
 
Deze veteranen volgen bijeenkomsten onder leiding 
van instructeurs die hen in groepsverband kunstvliegen 
leert binden, maar ook lesgeven in het werpen met een 
vliegenhengel (het zogenaamde casten) om daarna met hen de 
rivieren/natuur in te gaan om te vissen. Een uitgebreid project 
waar veel veteranen aan deelnemen en veel baat bij hebben.  

Een totale “Zinnen verzetten”, het op ander niveau bezig zijn. 
“Helend” kort gezegd.  Als oud-Marinier sloeg deze bom bij mij 
binnen, dit moest en zou in Nederland ook een voet aan de 
grond krijgen. Hier lag mijn kans om iets terug te doen! Helpen 
van mensen die “vast” zitten in een vreemd wereldje waar het 
slecht uitkomen is. De gesprekken met die veteranen tijdens 
het symposium en de fantastische resultaten die zij boekten 
gaven de doorslag;  “Dit gaat in Nederland ook gebeuren, dit 
is een weg om verlichting te brengen, dit is een weg naar een 
zinvol bezig zijn “.  

Van het Veteranen Ontmoeting Centrum in ’s Hertogenbosch 
kreeg ik een ingang om daar met mijn plan voor Healing 
Waters te starten. Het voorstel werd met veel enthousiasme 
van harte omarm. Het OVA (stichting Ondersteuning 
Veteranenactiviteiten) gaf mij een beginsaldo om 
materialen aan te schaffen en echt van start te gaan, en 
met succes. Gemiddeld iedere twee weken is er bij het 
Veteranen Ontmoeting Centrum een bindmiddag of een 
werpinstructiedag. Uit de verschillende onderdelen van 
Defensie nemen mensen met PTSS deel. In het begin een kleine 
groep van 6 mensen. De resultaten zijn heel bevredigend, 
men is enthousiast, delen zaken met elkaar en zijn steeds heel 
geconcentreerd bezig. En er wordt gelachen…iets wat al een 
tijd in een verborgen hoekje ergens lag, maar er niet uitkwam.  

Vier uur geen oorlog in koppie
Enkele voorbeelden die mij persoonlijk raakte zijn dat na zo’n 
sessie de uitspraak kwam “Goh joh, is het nu al tijd, heb 4 uur 
geen oorlog in mijn koppie gehad, dank je wel”.

Of een vader met PTSS die zijn 2 kinderen mee had genomen, 
en samen met hen meedeed aan het binden van de 
kunstvliegen. Deze man maakte de opmerking: “Hey, door mijn 
echtscheiding vanwege mijn PTSS is er een gevecht ontstaan 
over de kinderen, nu doen we iets samen en dat vinden ze 
geweldig. Ik voel dat ik mijn kinderen weer terug ga krijgen, hoe 
mooi is dat!’’

Een veteraan die door de uitzending beschadigd was die 
vertelde mij dat hij eindelijk weer eens had gelachen en relaxed 
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Healing Waters voor onze mensen met PTSS

Vader en dochter helpen elkaar. Ze lachte 
weer en was alles even vergeten en deed 
iets samen met papa. 
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was. “En weet je…. Ik ga er toch niet mee vissen want ik ben 
niet zo’n visser, maar vind deze middag geweldig door het 
samen zijn en samendoen “. 

 Een veteraan die vraagt of hij zijn kleine meid mee mag nemen 
naar het binden want ze was dit weekend bij hem. Tuurlijk, 
welkom. Vader en dochter hielpen elkaar en we wisten het 
kleine meisje van 8 jaar een glimlach te geven. Zij had door 
de echtscheiding al een rugzak op haar kleine ruggetje die 
het gewicht had van een volle bepakking van een Marinier in 
opleiding. Ze lachte weer en was alles even vergeten en deed 
iets samen met Pappa.
 

Onvergetelijk stralend gezicht
Al deze voorbeelden met resultaten van het samen bezig zijn 
met de groep is voor mij het bewijs dat het project goed is. 
Zijn vruchten afwerpt, hoe klein dan ook, het werkt. Vooral als 
je dan nog enkele vistripjes organiseert met hen, de glimlach 
op het gezicht van een man met zware PTSS ziet verschijnen, 
omdat hij een geweldige mooie karper vasthoudt die hij net 
gevangen heeft. Dan weet ik dat er iets goeds is gebeurd. 

Een onvergetelijk stralend gezicht. Een vrouwelijke veteraan 
met PTSS zet in de stromende regen een kleine mooie forel 
terug met de fluisterende woorden: “Dag jongen, dank je wel’’. 
Dat doet mij dan veel. Dan dank ik daarboven iemand die mij 
de kennis heeft gegeven om al dit moois over te dragen aan hen 
die het “Zwaar“ hebben en hen verlichting brengt door dit soort 
momenten. 
 
Het project begint meer en meer bekendheid te krijgen. Het 
aantal deelnemers loopt op. Vanuit het hele land krijg ik van 
vliegvissers materiaal zodat ik verder kan met het project. Dit 
doen ze belangeloos, omdat zij het belangrijk vinden dat het 
project kan doorgaan. Want er is veel materiaal nodig en dat is 
gewoon erg kostbaar.  Mede vliegvissers, ook (oud)militairen, 
helpen en steunen mij bij het onderricht geven, of helpen 
aan de waterkant mee. Dank daarvoor mannen. Sportvisserij 
Nederland is zeer geïnteresseerd in het project en wil daarin 
een helpende hand zijn… dank daarvoor.   

Gigantische resultaten
Aan de universiteit van Essex is Mark Wheeler gepromoveerd 
met zijn 6-jarig onderzoek naar een alternatief om militairen 
met PTSS te behandelen, hij vond dit in het potentieel van 
de Hengelsport. Een geslaagd onderzoek met gigantische 
resultaten, de woorden van de militairen waren allemaal 
hetzelfde. “Problemen parkeren terwijl je je inspant terwijl je 
Ontspant”.  Een sessie met elkaar aan de waterkant deed meer 
dan 12 of 14 uur gesprekken voeren met een psycholoog. 
Mark bevestigde mijn vermoeden hiermee.  
 

 Cheers Theo Bakelaar. 
QPO
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Een oproep voor de dienstplicht 1952
Het was op een vrijdag in September 1952, dat ik naar de 
militaire keuring in Den Bosch moest. Het was zeker op een 
vrijdag, want ik kreeg als lunch brood belegd met rolmops 
mee, want dat was toen voor katholieken belangrijk. 
We ondergingen de normale medische keuringen. De 
bloedafname, door een jonge militaire arts, die blijkbaar 
niet had leren prikken, hij kon de ader niet vinden en ging 
onderhuids op zoek. Dat heb ik geweten, ruim een week heb 
ik met een blauw/gele arm gelopen en dat was niet prettig. 

Aan het einde van de keuring moesten wij bij de commandant 
komen om te horen of je goed- of afgekeurd was. Verder 
mochten we dan opgeven bij welk onderdeel je graag wilde 
dienen. Ik heb opgegeven naar het Korps Mariniers te willen.
Voor zover ik mij kan herinneren, ben ik in September 1953 
opgeroepen voor keuring bij de Marine in Voorschoten, dat 
heeft 3 dagen geduurd. Bij aankomst werd ons medegedeeld, 
hoe we ons te gedragen hadden. We werden medisch gekeurd 
en geestelijk getest. We moesten lijsten invullen om te zien hoe 
intelligent we waren en we kregen vellen papier te zien met 
inktvlekken om figuren te herkennen. Ik werd goedgekeurd 
voor de Mariniers, dat gaf toch een kick, want dan wist je, dat je 
kerngezond was.

1 juni 1954 was de dag van mijn intrede bij het Korps Mariniers. 
Vroeg mijn bed uit en met de eerste trein na 7 uur naar Utrecht 
en vandaar naar Driebergen/Zeist waar we werden opgehaald 
met trucks. Bij aankomst in Doorn (Kamp Woestduin, toen nog) 
werden we verwelkomt door Kapitein Vos (Commandant van 
de vaste dagwacht), die ons mededeelde dat we vanaf nu onder 
de krijgstucht stonden en dat we vanaf nu niet meer hoefden 
na te denken, want alles werd nu voor ons uitgemaakt, zelfs je 
verkering.

Daarna naar barak Q (Quatre Bras) om onze privé 
spullen op te bergen en van daaruit gingen we 
onze uniformen en alle andere spullen ophalen. 
De volgende dag werden we ingeënt tegen de 
pokken, waarna we lichte dienst kregen, die 
vooral gebruikt werd om je marinenummer in 
je kleren te naaien, dit ging zo de hele week. 
Op 6 Juni kwam het bericht van het Ministerie 
van Oorlog en Marine dat het Korps Mariniers 
de verdediging van Nederlands Nieuw Guinea 
ging overnemen van de Landmacht. Daarmee 
vervloog mijn hoop om naar de Nederlandse 
Antillen te gaan. Daarna begon de opleiding 
tot Marinier, theorielessen, veldoefeningen 
naar de schietbaan op de Leusderheide en veel 
exerceren en dat alles duurde tot in oktober. 
Daarna herindeling en wachten op uitzending 
naar Nederlands-Nieuw -Guinea.
Na 2 weken inschepinsverlof vertrokken we per 
vliegtuig.

Een oproep voor de dienstplicht 1960
Het was op de 13 maart 1959 dat de verwachte envelop van het 
Departement van Defensie in de brievenbus viel. Dé Oproep 
voor de militaire keuring voor de dienstplicht in 1961. Deze was 
voor mij in Utrecht. 

Na een positief verlopen dienstplichtkeuring volgde op 29 
oktober 1959 een schrijven van het Ministerie van marine.
 “Hierbij deel ik u mede, dat de mogelijkheid bestaat dat U bij 
de Koninklijke marine Uw dienstplicht zult moeten vervullen. 
In verband hiermede is het gewenst, dat een indruk wordt 
verkregen omtrent Uw geschiktheid voor de dienst bij de 
zeemacht. Hiervan zal 
onder meer afhangen voor 
welk onderdeel U het meest 
geschikt wordt geacht en 
welke datum van opkomst 
voor U het meest geëigend 
is”.

Op 11 november 1959 
moest ik mij hiervoor 
melden in het marine-
opkomstcentrum te 
Voorschoten. De volgende 
dag, 12 november, om 08.00 
uur was de aanvang van 
het onderzoek en op de 
tweede dag kon men dan na 
16.00 uur weder huiswaarts 
worden gezonden.
Op 2 maart 1960 volgende 
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Een drieluik over Marinier worden: 

Hoe het was en hoe het is
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een nieuwe ‘uitnodiging’. “De burgemeester brengt te 
uwer kennis, dat U tot gewoon dienstplichtige bestemd 
is en dat U toegewezen is aan: a. de Zeemacht, en b. 
daarbij moet worden ingelijfd op dinsdag drie mei 1960 te 
DOORN, Van braam Houckgeestkazerne”.

En dus op 3e mei 1960 op de trein naar Driebergen-
Zeist gestapt, met wat kleren bij me en een hoofd vol 
onwetendheid. Aangekomen op het station stond er een 
legertruck gereed die ons naar de Marinierskazerne in 
Doorn bracht, en startte daar mijn mariniersopleiding. 
Luisteren, wachten, luisteren, passen, luisteren nummers 
naaien, en uiteindelijk ingedeeld worden in een ’klas’. Het 
werd de MKS-klas 60.3, wat mij verder nog niets zei. Het 
werden maanden van leren, oefenen en afzien, totdat we 
tegen het eind van november examen moesten doen om 
ooit korporaal te kunnen worden. Het verliep voor de hele klas 
prima en volgde de promotie tot Marinier 1 ZM. Trouwens, ZM 
zei mij in het begin ook niets, totdat dit hetzelfde bleek te zijn 
als ‘Dienstplichtige”, maar dat ZM staat voor Zee Milicien. Medio 
december was een rustige vakantietijd die we thuis konden 
doorbrengen totdat we tegen het einde van december weer 
naar Doorn moesten. Op een groot bord in de kazerne konden 
we lezen wat ons toekomst de komende maanden/jaren zou 
worden. In Nederland blijven, naar de West of naar Nieuw-
Guinea. Voor de meeste van ons werd het het laatste. En nog 
geen twee weken later op donderdag 5 januari 1960 was er het 
vertrek per KLM DC7C naar Nederlands-Nieuw-Guinea.

2021: Marinier zijn is een roeping. 
Je kiest voor bescherming van je vaderland, voor rust en orde. 
Je wilt je inzetten voor een betere wereld en het beste van jezelf 
geven door anderen te beschermen. 

Ik zat nog op de middelbare school en moest me gaan 
oriënteren op een studie, tenminste dat dacht ik altijd. Hierdoor 
heb ik 2 studies gedaan en niet afgerond, fysiotherapie en 
ondernemerschap. Tijdens de eerste studie begon ik al 
meer interesse te krijgen in “het leger” en besloot hier meer 

onderzoek naar te 
doen, zo kwam ik bij de 
eenheden KCT Korps 
mariniers en luchtmobiel 
terecht. Na meer 
onderzoek te hebben 
gedaan, waaronder 
verschrikkelijk veel 
filmpjes op YouTube 
kijken, kwam ik dan 
toch uit bij het korps 
mariniers. Het leek me 
het mooiste onderdeel 
onder meer door de 
brede inzetbaarheid. Ook 
sprak de korpsgeest me 
enorm aan en is mijn opa 
ook marinier!

Nadat ik eindelijk de 

stap had gezet om dit aan mijn ouders te vertellen heb ik 
gesolliciteerd bij het korps, hierna begon een lange tijd van veel 
selecties. Ik begon in maart 2020 met de allereerste selectie, 
dit was de fitheidstest; dit houd in dat je 2700m in 12 minuten 
moet kunnen rennen, 30 pus-hups in 2 minuten moet kunnen, 
4 pull-ups en tot slot nog 30 sits ups in 2 minuten. Dit rondde ik 
goed af en ik mocht door met de volgende selectie. 

De Psychologische test volgde, ik moest me in juni weer 
melden op de Marine kazerne in Amsterdam, hier had ik ook 
de fitheidstest gedaan. Door corona was de tijd tussen de 
fitheidstest en psychologische keuring aanzienlijk groter 
geworden, normaal zou deze enkele weken na de fitheidstest 
al plaatsvinden. Op deze keuring kon je je niet voorbereiden 
en deze vond ik dus ook het spannendst, na een uitgebreid 
interview van een psycholoog en een capaciteitentest werd ik 
geschikt bevonden. 

 Daarna kwam het mailtje dat ik werd uitgenodigd voor de KMD 
(kennismakingsdagen), deze vonden plaats op de Van Ghent 
kazerne in Rotterdam ergens midden juli. De dagen waren 
bedoeld om mij te laten kennismaken met het korps mariniers 
en andersom. En dit heb ik geweten, tijdens deze 3 dagen 
hebben we meegemaakt hoe het is om in de opleiding te zitten, 
we kregen te maken met het flinke fysieke aspect van het vak 
maar ook al met het kader wat flink tegen ons schreeuwde. We 
kregen ook nog een flinke zwemtest voor onze kiezen en deze 
moesten we halen. Deze drie dagen kwam ik gelukkig door en ik 
mocht mijn certificaat ontvangen.

Meteen hierna kreeg ik een uitnodiging voor de medische 
keuring, ook deze keuring vond plaats in Amsterdam, ergens 
midden augustus heb ik de keuring gedaan, hier vond o.a. ook 
de fitheidstest weer plaats, deze haalde ik helaas niet volledig 
door een flinke kramp tijdens het rennen, ik mocht gelukkig 
een paar weken later weer terugkomen, toen heb ik de keuring 
wel gehaald. Op dit moment had ik alle keuringen afgerond en 
mocht ik beginnen aan de opleiding. Ik ontving veel mailtjes 
met informatie en in november had ik mijn vooropkomst, 
tijdens deze drie dagen kregen we al onze uitrusting en kleding. 
Hierna had ik nog een mooie 2 maanden om mijn kisten in te 
lopen en me nog voor te bereiden op de opleiding. 

Morgen (1 februari 2021) begin ik...
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Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het 
overlijden van:

L de Graaf, oud-marinier,  onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 23 juli 2018 te Vlaardingen, op 91-jarige 
leeftijd.

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

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

W. A. Sonneveld, oud-marinier, op 10 september 2020 te 
Amersfoort, op 81-jarige leeftijd.

S. de Graaf, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 12 september 2020 te Harlingen, op 
94-jarige leeftijd.

F. P. ( Frans) Derks, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 25 september 2020 te Breda, 
op 89-jarige leeftijd.

E. F. v.d. Laan, oud-marinier, op 14 november 2020 te ’t Harde, 
op 77-jarige leeftijd.

Bert Kitzen, oud-marinier, op 18 november 2020 te Geleen, op 
70-jarige leeftijd.

Kees Jonkers, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 29 november 2020 te Eindhoven, op 
92-jarige leeftijd.

W. J. L. (Wiel) Holla, oud-marinier, onderscheiden als Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau en met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, hij was voorzitter COM onderafdeling  Noord 
Limburg, op 1 december 2020 te Blerick, op 82-jarige leeftijd.

Jaap Bosma, oud-marinier, op 6 december 2020 te Silvolde, op 
87-jarige leeftijd.

Arie van den Heuvel, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 9 december 2020 te 
Sliedrecht, op 84-jarige leeftijd.

S. J. Hollenberg, oud-marinier, onderscheiden als Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau en met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 10 december 2020 te Limmen, op 
90-jarige leeftijd.

Cornelis Adriaan Marijnissen, oud-marinier, onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 17 december 2020 te 
Breda op 93-jarige leeftijd.

Bèr Reinders, Oud-marinier, op 17 december 2020 te Weert, op 
77-jarige leeftijd.

Johannes Hendricus Willibrord (Han) Rozier, oud-marinier, 
op 18 december 2020 te Den Haag, op 77-jarige leeftijd.

Anton Charles van Velsen, oud-marinier, onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 18 december 2020 te 
Groningen, op 85-jarige leeftijd.

Bernardus Petrus Arnoldus Johannes (Berrie) van der 
Aa, Sergeant der Mariniers z m b.d. op 18 december 2020 te 
Zevenaar, op 73-jarige leeftijd.

Cornelis (Cor) Soeters, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 25 december 2020 te Utrecht, 
op 93-jarige leeftijd.

Marcus Willem Cornelis (Max) Beijer, oud-marinier, 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 25 
december 2020 te Amsterdam, op 80-jarige leeftijd.

J. Calf, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 29 december 2020 te De Blesse, op 
86-jarige leeftijd.

Jos Weekers, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede en lid van verdienste van onze vereniging, 
op 29 december 2020 te Weert, op 94-jarige leeftijd.

Nicolaas Anthonius (Niek) Beemster, oud-marinier, 
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 29 
december 2020 te Apeldoorn, op 92-jarige leeftijd.

Dirk Adrianus (Dick) den Braver, oud-marinier, onderscheiden 
met de Eremedaille in het Zilver verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau en met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 
29 december 2020 te Pijnacker, op 87-jarige leeftijd.

A.M. Jiskoot, oud-marinier, op 30 december 2020 te 
Papendrecht, op 83-jarige leeftijd.

Pieter Cornelis (Piet) Damen, oud-marinier, op 2 januari 2021 
te Dongen. Op 82-jarige leeftijd.

J. Sijbers, oud-marinier, op 3 januari 2021 te Belfeld op 
89-jarige leeftijd.

Kees van der Schuur, oud-marinier, op 4 januari 2021 te Zwolle, 
op 90-jarige leeftijd.

Gijsbertus van Es, oud-marinier, op 5 januari 2021 te 
Amsterdam, op 85-jarige leeftijd.
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Hermanus Wilhelmus Hendrikus (Herman) Schaeffer, 
Adjudant der Mariniers b.d. op 6 januari 2021 te Amersfoort, op 
79-jarige leeftijd.

Lambert Oosterhof, oud-marinier, onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 6 januari 2021 te 
Apeldoorn, op 85-jarige leeftijd.

Albert (Appie) van Dijk, oud-marinier, onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 7 januari 2021 te 
Glanerbrug, op 90-jarige leeftijd.

G. G. Bregman, oud-marinier, onderscheiden als Ridder in 
de orde van Oranje-Nassau en met het ereteken voor Orde en 
Vrede, op 8 januari 2021 te Woerden, op 92-jarige leeftijd.

P. C. de Rooij, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 9 januari 2021 te Arnhem, op 93-jarige 
leeftijd.

D. A. (Dick) van der Lugt, oud-marinier, onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis en had een blijk van 
waardering van de onderafdeling Den Haag, op 10 januari 2021 
te Den Haag, op 81-jarige leeftijd.

H. Lodder, oud-marinier, onderscheiden als Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, op 11 januari 2021 te Utrecht, op 72-jarige 
leeftijd.

Petrus Johannes (Peet) van der Valk, oud-marinier, op 13 
januari 2021 te Sliedrecht, op 78-jarige leeftijd.

W. A.M. (Wilhelmus) van Alebeek, oud-marinier, op 15 januari 
2021 te Sint Michielsgestel, op 77-jarige leeftijd.

Willem Jacobus (Wim) van der Steen, oud-marinier, 
onderscheiden met de Eremedaille in zilver, verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau en met  het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 15 januari 2021 te ’s-Gravenzande, op 
83-jarige leeftijd.

Frederikus (Frits) Rossen, oud-marinier, op 16 januari 2021 te 
Ede op 66-jarige leeftijd.

Pieter (Piet) Beekman, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 17 januari 2021 te Leiden, 
op 90-jarige leeftijd.

Hendrik (Henk) de Velde Harsenhors, oud-marinier o v w, 
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede en diverse 
onderscheidingen van het Nederlandse  Rode Kruis, op 18 
januari 2021 te Barneveld, op 94-jarige leeftijd.

Cornelis (Cor) Hartog, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 27 januari 2021 te IJmuiden, 
op 93-jarige leeftijd.

Bastiaan Goudswaard, oud-marinier, onderscheiden met 
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 29 januari 2021 te Oud-
Beijerland, op 94-jarige leeftijd.

W. Duvaloois, oud-marinier, op 29 januari 2021 te Barendrecht, 
op 85-jarige leeftijd.

Pieter Cornelis Boudewijn (Piet) Vonk, oud-marinier, 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 31 
januari 2021 te Lisse, op 79-jarige leeftijd.

W. N. A. (Willem) van den Heetkamp, oud-marinier, op 2 
februari 2021 te Zierikzee, op 74-jarige leeftijd.

Jan Hendrik Dirk Nieukoop, oud-marinier, op 3 februari 2021 
te Rotterdam, 90-jarige leeftijd.

Jan Jörissen, 1e Luitenant der Mariniers K M R b.d. 
onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 7 februari 2021 te 
Heerlen, op 87-jarige leeftijd.

Arend Karreman, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 7 februari 2021 te Gouda, 
op 81-jarige leeftijd.

Wilbert van de Kolk, oud-marinier, onderscheiden met de 
Herinneringsmedaille Vredesoperaties, op 9 februari 2021 te 
Dieren, op 59-jarige leeftijd.

A.H. Douw van der Krap, oud-marinier, op 12 februari 2021 te 
Den Haag, op 85-jarige leeftijd.

Dirk John Swanborn, oud-marinier, op 14 februari 2021 te Huis 
ter Heide, op 75-jarige leeftijd.

Henri Gertrudis Maria (Harry) van der Grinten, oud-marinier, 
op 15 februari 2021 te Hoogland, op 72-jarige leeftijd.

Marinus Cornelis (Ries) Schutter, oud-marinier, op 16 februari 
2021 te Nieuwkoop, op 78-jarige leeftijd.

Theo Courbois, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 25 februari 2021 te Arnhem, op 92-jarige 
leeftijd.

W. R. Hoedemaker, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 26 februari 2021 te 
Scheemda, op 85-jarige leeftijd.

Gerrit Vinke, Adjudant de Mariniers verbindingen, 
onderscheiden met de herinneringsmedaille Vredesoperaties, 
op 1 maart 2021 te Venhuizen, op 59-jarige 
leeftijd.

Moge zij rusten in vrede.
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Agenda
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
COM Café. 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 
www.mariniersziekenboeg.com

Optredens 
Marinierskapel zie de website:
www.marine.nl/marinierskapel

Foto achterpagina: Impressie 
wintertraining Noorwegen.
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Vereniging Contact Oud- en actief 
dienende Mariniers 
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

Bestuur 
Voorzitter P.L.A. Kruithof
Vicevoorzitter D. Wisman
Secretaris C.J.W. (Kees) Wit, 
M: 06-53177453, E: cjwwit@gmail.com
Penningmeester W.P.M. Karelse, 
E: w.karelse@kpnmail.nl  
Commissaris PR & Werving 
E. van de Griend, M: 06-15056572, 
E: griendevande@gmail.com
Commissaris Algemeen 
P.D. Bosschart AA, 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
M. A. M.  Veraart, 
E: mam.veraart@mindef.nl

Coördinator COM/CZSK 
H.F.M. (Dirk) van Schalkwijk, 
T: 0223-622863; M: 06-40411533,
E: hfmvanschalkwijk@gmail.com
Coördinator Ceremonieel 
Peter Bercx, M: 06–53241958,
E: peter@bercx.nl 
Coördinator Nuldelijnsondersteuning
B. Timmermans (Berend), T: 06-39675858, 
E: shenandoa01@gmail.com
Ledenadministratie 
G. Goudkade, T: 030-6051718, 
M: 06-54941076, 
E: ledenadmincom@planet.nl 

Betalingen
Jaarcontributie in 2021 (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.  Contactgegevens 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, 
M: 06-53561079, 
E: andre@wemmenhove.net
Stichting Vrienden van het COM 
Voorzitter E. van de Griend, 
M: 06-15056572, 
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: M. Schanssema, 
T: 0592-269 378, M: 06-27234111, 
E: secretaris@comnoord.nl
Overijssel secretaris: H. Brouwer, 
T: 074-2424389, 
E: comoverijssel@hotmail.com 
Gelderland W. Veenendaal, 
M: 06-29409446, 
E: secretariaat.com.gelderland@gmail.com
Utrecht G. Bosma, M: 06-52554379,
E: comutrecht@gmail.com
Flevoland secretaris: A. Westland,
T: 06-3919 8883,
E: andrewestland@gmail.com
E: secretaris@comflevoland.nl
Noord-Holland F.W. Eckenhaussen,  
T: 020-4031400, M: 06-42355132, 
E: f.eckenhaussen@planet.nl
Zuid-Holland J. van den Berg (wnd), 
T: 010-5918654, E: bergjong@caiway.nl 
Zeeland X. Broekhart, 
T: 0117-451195, M: 06-36546944, 
E: mrx@zeelandnet.nl
Noord-Brabant Secretaris 
P. Foxen, T. 06-53597861,
E: secretaris@comnoordbrabant.nl 
Limburg Secretaris:  R.J.A.H. Stollman, 
T: 06-20723969, 
E: Secretaris.com.limburg@gmail.com 
Identiteitsgroep Marinier Commando
Secretaris en vicevoorzitter: M.J. 

Vereijken, T: 0343-573920, 
M. 06-20641776, 
E: mariniercommando@gmail.com
Identiteitsgroep Marinier Speciale 
Operaties (IMSO)
J. de Jong, M: 06-38764168, 
E: jebu@kpnmail.nl
Curaçao P.de Ridder, 
T: 005999-7672706, 
E: paulderidder47@gmail.com
Australië Liaison-officer: 
V. Scheenhouwer, 
E: dutchkiwi@skymesh.com.au
Canada J. Appel, T: +1(905)582-7692  
E: appeldemuinck@gmail.com
New Zealand Contactadres: J. Krimp, 
E: jandhkrimp@gmail.com

Secretarissen Schietverenigingen COM
Friesland J.P. Brandt, T: 06-22037852, 
E: j.ph.brandt@gmail.com
Groningen/Drenthe J. Poland, 
M: 06-1320 4923, 
E: svcomgrdr@gmail.com 
Overijssel M. Tijhof, T: 0548-615187, 
E: mannestijhof54@gmail.com
Zeeland G. Toerse, T: 0118-465552, 
M: 06-40156547, 
E: secrcomsvzld@gmail.com
Oss F. van Brussel, 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@nlveteraneninstituut.nl
Nummer Veteranenloket: 
088-3340000 (24/7)
Veteranenplatform
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn, 
T: 0343-474141
E: info@veteranenplatform.nl
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