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12. Contact en social media
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Inhoud Colofon

Impressies Dodenherdenking 4 mei 
2021. Onze voor- en achterpagina 

van dit nummer zijn geheel 
gewijd aan de vele plechtigheden 

die ter gelegenheid van de 
dodenherdenking op 4 mei 2021 

zijn gehouden. 
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Terwijl ik dit voorwoord 
schrijf is het lente maar 
het voelt nog niet zo. 
Veel wind en buien en 
nog veel te fris voor de 
tijd van het jaar.

We kijken uit naar 
betere tijden, naar 
een mooi voorjaar 
en zeker ook naar 
versoepelingen in de 
Covid-maatregelen. 

Vorige week gingen de 
eerste versoepelingen 
in maar de druk op de 

zorg is nog zo groot dat ik verwacht dat de volgende stap nog 
wel even op zich zal laten wachten. Jammer want we staan 
klaar om de activiteiten weer op te pakken.

Nationale 4 mei herdenking
Op diverse plaatsen is op kleine schaal en coronaproof 
invulling gegeven aan de nationale 4 mei herdenking. Het 
is belangrijk dat we daar aandacht aan blijven geven en 
gelukkig doen we dat ook. Op diverse plaatsen is onze 
vereniging aanwezig geweest.  Als voorzitter mocht ik 
namens het COM een krans leggen in Almere. 

Herdenkingsmunt 355 jaar Korps Mariniers
In mijn vorige voorwoord gaf ik aan dat de 
distributie van deze herdenkingsmunt door 
de afdelingen en identiteitsgroepen werd 
opgepakt. Veel vrijwilligers zijn aan de 
slag gegaan maar het proces is nog niet 
afgerond. 

Ik stel vast dat we met elkaar met deze 
verdeling wel op een leuke manier 
invulling geven aan de verbondenheid 
binnen onze vereniging. Ik hoor van 
diverse vrijwilligers leuke verhalen over 
hun contacten met onze leden. Sommige 
verhalen komen zelfs op Facebook. 

De ontmoetingen leveren ook informatie op over het wel 

en wee van leden. Soms is aanvullende actie nodig en wordt 
daarvoor gezorgd via onze Lief & Leed-contactpersonen, 
nuldelijnsondersteuning of anderszins. 

Workshops ‘Stip op de horizon’
We denken na over de toekomst van de vereniging. Aan de 
voorzitters van de afdelingen en identiteitsgroepen hebben 
we gemeld dat we met hen en een vertegenwoordiging van 
hun achterban op korte termijn in gesprek willen om te 
verkennen wat er moet gebeuren om over 25 jaar nog een 
levensvatbaar COM te hebben. 

Eigenlijk hadden we al aan de slag willen zijn maar ook hier 
gooit het Covid-virus roet in het eten. 

Reünie omgeven voor Sport en Spel
Momenteel wordt er hard gewerkt om de Reünie omgeven 
door Sport en Spel op 11 september aanstaande vorm te 
geven. 

Alles natuurlijk onder het voorbehoud van de noodzakelijke 
versoepelingen. We gaan en een leuke en sportieve dag van 
maken met veel gelegenheid voor ontmoeten en bijpraten. 

Ik roep u op deze activiteit alvast te noteren in uw agenda. 
Eind juni aanstaande zal het besluit worden genomen of deze 
dag doorgang zal vinden. 

Tenslotte
Samen met mijn bestuur, de vertegenwoordigers 

van de afdelingen en identiteitsgroepen en vele 
andere vrijwilligers houden we ook in deze 

Covid-periode de vereniging draaiend. 

Ook zonder activiteiten gebeurt er van 
alles in de vereniging waar aandacht 
voor moet zijn of waarop actie moet 
worden ondernomen. Dat is nodig en ik 
wil iedereen daarvoor ook bedanken.

Blijf gezond. 

                  Piet Kruithof 

Van de voorzitter
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Alle coins voor leden in het buitenland zijn de deur uit. Het was 
een behoorlijke operatie. Brieven vouwen, kaart museum erin, 
coin vastmaken, bubbeltjesenveloppe, adresstickers maken, 
bundelen en naar een PostNL verzendpunt brengen. Verbaasde 
blikken daar dat er zoveel naar het buitenland moest. De coins 
die via de defensieattaches gingen zijn via de VGKAZ en NAPO in 
Utrecht verstuurd. Goed dat de commissaris Buitenland nooit 
facteur is geweest….

Met behulp van contactpersonen in landen waar veel leden 
wonen en enkele defensieattaches zijn de jubileumcoins 355-
jaar Korps mariniers voor leden die in het buitenland wonen ter 
plaatse verspreid. In totaal krijgen zo’n 181 leden in 30 landen of 
hebben de coins al in bezit. 

Iedereen die mee heeft geholpen dat deze kleine operatie 
geslaagd is: BEDANKT!

Van het bestuur

Jubileumcoins ook voor leden in het buitenland

Helaas blijkt uit onze ledenadministratie dat 3.100 leden 
de contributie voor dit jaar nog niet hebben voldaan. Er zijn 
zelfs 107 leden die de contributie over 2019 nog niet hebben 

voldaan. Als u nu zorgt voor een tijdige betaling en, sowieso 
onze leden met de twee jarige achterstand, dan kunnen we 
nog beter en nog meer voor doen. 

Eén van de vele reacties op onze vraag in HouweZo nr. 5 van 
december 2020 om suggesties op te geven voor artikelen in ons 
blad was: “Het in de schijnwerpers zetten van mariniers die na 
uitdiensttreding bij het Korps hun aangeleerde eigenschappen en 

kennis, gebruiken om zich staande te 
houden buiten het Korps.’’
Je wilt marinier worden, je wordt 
marinier, je bent marinier en je blijft 

marinier. Maar wat als je marinier bent en 
er komt wat tussen? Je verlaat het Korps 
en gaat wat anders doen. Hoe is het zo 
gekomen? Wat ga je doen na het Korps? Wat 
neem je mee aan ervaringen? Dat zijn vragen 

die wij als mariniers allemaal hebben als we 
(oud-) collega’s tegenkomen. 

De eerste vragen zijn heel vaak: “Hoe gaat het? 
Wat doe je tegenwoordig?” Het maakt niet uit wat 

je verhaal dan is. Goed, minder goed of slecht. Niet iedereen is 
succesvol na zijn korpstijd. Helaas. Maar dat wil niet zeggen dat 
men niet geïnteresseerd is naar iemands omzwervingen. 

De redactie gaat op zoek naar collega’s die we in deze rubriek 
kunnen opnemen. Sta er dus niet van te kijken dat de redacteur 
vandaag of morgen aanklopt. Als je jezelf aan wilt melden voor de 
rubriek kan dat natuurlijk ook. Mail of bel naar de redactie en het 
wordt geregeld.

Vanaf dit nummer zal er zo mogelijk steeds een oud-marinier 
hiervoor worden benaderd onder de inspirerende titel: De Baret 
aan de Kapstok en dan . . .

In dit nummer de eerste bijdrage over de ervaringen van Marko 
Hekkens. Het artikel is, zeer uitgebreid maar, een lezenswaardig 
relaas over 7 jaren werken in Somalië.

Van de redactie

Baret aan de kapstok en dan ...

Dringende oproep van de ledenadministratie

Coin Aruba.
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Aankondiging 31ste Reünie COM omgeven door sport en spel 
Zaterdag 11 september 2021.

Het bestuur van het COM heeft besloten de Reünie omgeven 
door Sport en Spel onder voorbehoud (indien het qua Covid-19 
verantwoord is) te houden in dit najaar. De datum die daarvoor is 
vastgesteld is zaterdag 11 september. De voorbereidingen voor 
de 31ste Reünie COM omgeven door sport en spel zijn begonnen. 
De voorzitter van het COM zal wederom ook bevriende 
verenigingen en actief dienende mariniers uitnodigen. Er zal 
strijd worden geleverd om de eerste plaats bij de junioren -, 
senioren - en de damescompetitie.  
Op de 30ste Reünie COM omgeven met sport en spel behaalde 
bij de junioren (tot 51 jaar) afdeling Gelderland de eerste plaats. 
Bij de senioren (vanaf 51 jaar) was Identiteitsgroep Marinier 
Commando als eerste geëindigd. Zij zullen aankomende sportdag 
weer gaan strijden voor de eerste plaats. Al zal er door andere 
afdelingen anders over worden gedacht. 

Het programma en sportonderdelen hieronder onder 
voorbehoud op de sportaccommodatie van de VBHKAZ:
   08:30 uur     aanmelden coaches/scheidsrechters, inloop;
   09:30 uur     opening Reünie omgeven met sport en spel;
   10:00 uur     start sportonderdelen;
   12:00 uur     einde sportonderdelen ochtend;
   11:30 uur     start Lunch (sportveld);
   13:00 uur     einde lunch;
   13:15 uur     vervolg sportonderdelen;
   16:15 uur     reünie gehalte opvoeren in de kantine; * 
   16:30 uur     einde wedstrijden;
   17:45 uur     prijsuitreiking sportdag;
   18:00 uur     start barbecue;
   20:00 uur     einde Reünie COM omgeven met sport en spel.
*Vanaf 17:00 uur met muzikale omlijsting. 
Een mobiele akoestische act waarbij de zangeres en gitarist 
bewegen tussen het publiek en zo zorgen voor heerlijke 
ongedwongen sfeer tijdens de borrel.

Sportonderdelen
Junioren heren (teams) competitie
   • Ochtend: 6 luchtkussen attracties, hindernisbaan en  
      handgranaatwerpen; 
   • Middag: pistoolschieten 9mm, Highland games + touwtrekken.
Senioren heren (teams) competitie
   • Ochtend: oriëntatieloop, pistoolschieten 9mm;
   • Middag: Handboogschieten.
Senioren Jeu de boules competitie
   • Ochtend en middag;
NB: in de afgelopen sportcommissie COM-vergadering (17-2-2020) is 
besloten om voor jeu de boules een eigen competitie op te zetten.
Dames competitie
   • Ochtend: oriëntatieloop;
   • Ochtend en middag: jeu de boules.
Familie (recreatief)
   • Voetbal Darts vanaf 13:00 tot 15:45 uur op het hoofdveld;
   • Basketbal vanaf 13:00 tot 15:45 uur op het hoofdveld.
Voor deelname moet je COM-lid zijn (oud - en actieve mariniers) of 
donateur.

Indien een aantal afdelingen te weinig deelnemers heeft om een 
team te vormen of te weinig deelnemers heeft om een team bij 
elkaar kan krijgen om met alle onderdelen mee te kunnen doen, 
dan kunnen op de sportdag de deelnemers van deze afdeling(en) 
in afstemming met coach(s) en/of wedstrijdorganisatie 
aansluiten bij een ander team. De actie ligt bij de coaches, maar 
ondergetekende kan hier in bemiddelen.

De laatste jaren heeft een aantal afdelingen moeite om een 
voltallig juniorenteam bij elkaar te krijgen. Ik roep hierbij 
de jongere COM’ers onder ons op om je aan te melden bij je 
afdelingssecretaris (zie hun e-mailadres op de laatste pagina 
in Houwe Zo onder kopje “COMINFO”) voor deelname aan de 
aankomende sportdag. Het zou mooi zijn als er weer meer en 
grotere teams tegen elkaar kunnen strijden op deze dag.

Voor hen die hun afdeling willen aanmoedigen, is dit dan ook een 
mooie gelegenheid om weer eens een bezoek te brengen aan de 
plaats, waar zij eens zijn begonnen aan hun diensttijd. Voor de 
kosten hoeft u het niet te laten, deze zijn 7 euro per persoon en 
kunt u betalen op girorekening NL 86 INGB 0001078664 t.n.v.  
G. Goudkade Contact Oud en actief dienende Mariniers. 
Als u een goed humeur meebrengt zal het een zeer gezellige maar 
zeker een geslaagde dag worden. Tot ziens op 11 september 
op of rond het sportveld van de VBHKAZ als deelnemer of als 
toeschouwer. Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Namens de sportcommissie COM, Rob Miltenburg
Supervisor COM sportdag

Datum Reünie COM omgeven 
met Sport en Spel 2021 bekend

Na een (te) lange periode van stilstand ziet het ernaar uit, dat 
er komend najaar en winter weer de nodige Korps festiviteiten 
georganiseerd kunnen worden. Hoog tijd om elkaar weer fysiek 
te kunnen ontmoeten en spreken. Het begint al op 11 september 
aanstaande met de Reünie met Sport en Spel in de VBHKAZ te 
Doorn, die nu in de planning staat.
U kunt ons bereiken via Cees van Egmond:  
cpmvanegmond@hotmail.com of 06-14111941.

The Rare Auld Sound spelen op het netwerkplein

The Rare Auld Sound spelen tijdens de Reünie Sport en Spel. 
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Korpsnieuws

Nieuw Milligen. Een kazerne die qua ontwerp uniek zal zijn en 
die bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van het Korps 
Mariniers. 

Het eerste dat mij opvalt bij het betreden van het terrein waar de 
nieuwe marinierskazerne in de komende tijd moet verrijzen is de 
ruimte. Een parkachtige uitstraling, veel bomen, veel bospercelen. 
Daartussen bebouwing zonder samenhang of enige mate van 
visie, gedateerd en hier en daar gebruikt als oefenlocatie, getuige 
de vele glasschade.

Ik word hartelijk ontvangen door Brigade-Generaal Mac Mootry. 
Hij leidt de CZSK projectgroep Vervanging en Verhuizing Van 
Braam Houckgeestkazerne, die dient als vertegenwoordiging van 
het CZSK binnen dit project en die is ingesteld nadat de keuze 
voor Nieuw Milligen is gemaakt. Hij gaat mij informeren over de 
nieuw te bouwen marinierskazerne.

Generaal Mac Mootry was degene die ten tijde van zijn periode 
als korpscommandant ferm weerstand heeft geboden tegen de 
voorgenomen verhuizing naar Vlissingen. Het oogpunt veiligheid 
stond hier centraal. Veiligheid vooral in operationele zin, immers 
een substantieel aantal officieren en onderofficieren met ervaring 
gaven te kennen het Korps te gaan verlaten bij een verhuizing naar 
Zeeland. Dat zou ten koste gaan van de operationele output. Maar 
ook werving, behoud en een efficiënte bedrijfsvoering zouden 
de nodige klappen krijgen. Een verhuizing naar Vlissingen zou 
ook een immense druk geven op de achterban, veel partners 
zagen een verhuizing uit hun huidige sociale en werkomgeving 
niet zitten. Zeker niet tegen de achtergrond van eenheden die 
jaarlijks veel van huis zijn. Ook de reistijd naar de kazerne speelt 
een belangrijke rol. Uit onderzoek onder mariniers blijkt dat 
een reistijd voor woon-werkverkeer (enkele reis) van rond de 60 

minuten als aanvaardbaar wordt beschouwd. Naar Doorn is dat 
nu gemiddeld 57 minuten. Naar Vlissingen zou dat 113 minuten 
enkele reis worden. Naar Nieuw Milligen wordt dat 62 minuten. 
Dat scheelt heel wat boordplaatsers. De reistijd voor eenheden 
naar veel gebruikte oefen- en trainingsfaciliteiten is vanuit Nieuw 
Milligen zelfs gunstiger dan vanuit Doorn. Een blik op de kaart 
zegt ook veel. Het naast de kazerne gelegen oefenterrein biedt 
trouwens mogelijkheden om tot op squadron niveau te oefenen 
en de schietterreinen van de Harskamp liggen slechts 10 km 
verderop!

Onze toenmalige Korpscommandant kreeg uiteindelijk de 
gelegenheid om zijn zorgen te delen in de Tweede Kamer. Die 
zorgen werden serieus genomen en het vervolg hebben we in 
de media kunnen volgen. Het boek Vlissingen ging met een klap 
dicht waarna de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de 
Operationele Eenheden Mariniers (OEM) een feit werd. Nieuw 
Milligen bleek na zorgvuldig onderzoek de meest geschikte locatie. 
Bijkomend voordeel is dat ook de gehele Netherlands Maritime 
Special Operations Forces (NLMARSOF) daar kunnen worden 
ondergebracht. Ze konden niet mee naar Vlissingen, omdat ze 
vanwege hun contraterreurtaak centraal in Nederland moesten 
blijven. Het op één kazerne legeren van  de marinierseenheden 
levert veel synergievoordelen op. Dat de kazerne niet aan zee ligt 
is niet onoverkomelijk. Mariniers voeren hun taken al 75 jaar lang 
goed uit vanuit het midden van het land. Bovendien verandert 
de afstand vanuit Nieuw Milligen naar Den Helder en Texel 
nauwelijks. Die twee locaties blijven voor marinierseenheden 
belangrijk. Ten eerste omdat het Korps Mariniers integraal 
onderdeel is van het Commando Zeestrijdkrachten en de meeste 
en belangrijkste elementen daarvan zitten in Den Helder. Ten 
tweede omdat marinierseenheden voor het onderhouden van de 
basisvaardigheden van amfibisch optreden aangewezen blijven 

Nieuw Milligen: kazerne qua ontwerp uniek

3 mei 2021

Oefening & Training

Marinierskazerne

Nieuw-Milligen

ISK Harskamp

10 KM
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op de enige operationele 
marinierseenheid die niet naar Nieuw 

Milligen gaat, de Surface Assault and Training Group (SATG). En 
die zit op de Joost Dourleinkazerne te Texel. Grootschalige en 
complexere amfibische oefeningen vinden, meestal onder leiding 
van de Netherlands Maritime Force (NLMARFOR), plaats in het 
buitenland in nauwe samenwerking met internationale partners.

Overigens heeft de Algemene Rekenkamer (ARK) recent na 
onderzoek vastgesteld dat er nogal wat rammelde aan de 
besluitvorming en het traject om de marinierskazerne van Doorn 
naar Vlissingen te verhuizen. De resultaten van het onderzoek zijn 
medio april van dit jaar verschenen in een rapport genaamd ‘Uit 
het vizier’.

Al heel lang is er in Nederland geen compleet nieuwe kazerne van 
deze omvang meer gebouwd voor operationele eenheden. Tijd 
om eens bezig te gaan met een nieuw concept. Uitgangspunt voor 
de inrichting van de nieuwe marinierskazerne zijn de ervaringen 
die in de laatste decennia zijn opgedaan in de huidige situatie.

De combinatie werken en leven van een operationele eenheid 
met haar diversiteit aan behoeften wordt kritisch tegen het licht 
gehouden. De toekomstige gebruikers kunnen daar aan bijdragen 
via de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapscommissie 
die speciaal voor dit project is ingesteld. Daarin zijn alle 
eenheden vertegenwoordigd die naar de 
nieuwe kazerne gaan. Dus niet alleen de 
operationele marinierseenheden, maar 
ook alle elementen die hen op enige wijze 
ondersteunen. 

Eind 2028 moet de nieuwe kazerne klaar 
zijn en in 2029 moeten de eenheden het 
nieuwe kamp betrokken hebben. Dan 
moet de huidige kazerne in Doorn worden 
opgeleverd aan de gemeente. 

Wat gebeurt er dan nu? De grofmazige 
behoeftestelling voor de te bouwen 
kazerne wordt momenteel omgezet in 
een meer gedetailleerde. In nauwe en 
goede samenwerking met het Defensie 
Ondersteuningscommando wordt gewerkt 
aan een lay-out van gebouwen die een 

optimaal woon- en werkgebied moet opleveren. Subject Matter 
Experts leveren hun input om toekomstige faciliteiten zoals 
skills labs, leslokalen, sportfaciliteiten, maar ook legering te 
optimaliseren. Maar ook de expertise om deze kazerne qua 
duurzaamheid zo hoog mogelijk te laten scoren is in huis..

Natuurlijk zijn er soms uitdagingen. Defensie kent immers 
normering op allerlei gebied. Om daarvan af te mogen 
wijken zijn onder meer daadwerkelijke en realistische 
mock-ups ingezet. Bijvoorbeeld: Waar een gemiddelde 
militair zijn uitrusting goed in 2 plunjekasten kwijt kan (de 
defensienorm), ligt de behoefte voor een operationele 
marinier al snel in een verdubbeling van die ruimte, laat 
staan voor een specialist.... Dat is inmiddels aangetoond.

Een toets aan het bestemmingsplan is uiteraard voor bijna 
elk bouwproject een uitdaging, daarin zal dit project geen 
uitzondering betekenen. De getoonde positieve grondhouding 
van Provincie en Gemeente geeft echter hoop op een goede 
uitkomst.

Niet in de laatste plaats moet de nieuwe kazerne “korpsgeest” 
uitstralen en de verbondenheid bevorderen. Daartoe zullen oude 
elementen zichtbaar zijn zoals een LCVP, een BV, etcetera. Maar 
ook veel aandacht voor bijvoorbeeld de entree. Een element als 
het mariniersbeeld bij de huidige ingang van de VBHKAZ zou 
daarin een prominente rol kunnen spelen. En uiteraard zal “het 
Bankje” niet ontbreken! Ook dat gaat mee.

Over de naam van de nieuwe Marinierskazerne is vooralsnog 
geen duidelijkheid. Degenen die ik gesproken heb hadden een 
sterke voorkeur voor het vasthouden aan de naam Van Braam 
Houckgeestkazerne. En zeg nou zelf, een beetje houvast en 
traditie in deze woelige tijd is niet verkeerd.......

In het relaas van Generaal Mac Mootry klinkt een enorme ambitie 
en drive om met deze mogelijkheid een perfect op haar taak 
afgestemde kazerne neer te zetten.  Een kazerne die qua ontwerp 
uniek zal zijn en die bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van 
het Korps Mariniers. We blijven de ontwikkelingen volgen.



 8

“Het heeft Zijne Majesteit 
behaagd om u te benoemen 
tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau met de 
Zwaarden.” 

Na deze woorden van Minister 
van Defensie Ank Bijleveld 
ontving kapitein der mariniers 
Roger ten Brink in Utrecht een 
lintje. 

Roger dankt zijn onder-
scheiding aan het feit 
dat hij zich al 35 jaar op 
bewonderenswaardige wijze 
inzet voor Defensie en de 
samenleving. 

In de speech van de minister passeerden er een paar 
kenmerkende zaken;

“In uw woonplaats helpt u medebewoners die het nodig hebben, 
u vertelt op scholen over het militaire werk en u bent zeer actief 
binnen de lokale veteranenvereniging.

Kapitein ten Brink, u bent altijd tot het uiterste gegaan. Hebt veel 
van uzelf gevraagd. Binnen en buiten scheepstijd stond u mensen 
bij, met raad en daad. Verbondenheid, kracht en toewijding zijn 
kernwoorden in uw leven. 

U hebt laten zien dat u een verbinder bent, die altijd uitgaat van het 
goede van de mensen, over de grenzen van taal, cultuur en religie 
heen. Iemand met een warm hart die het hoofd koel houdt.” 
 
Roger, namens alle mariniers en oud-mariniers gefeliciteerd met 
deze eer en erkenning.

Bron: FHM Luca Krijgsman

Korps Mariniers oefent met “gruwelijk” Gravity Fly 
Suit. Waar het voor veel pubers al een jongensdroom 
is om zich later bij de mariniers te vestigen, kan er 
nu een volgend epic feitje aan het lijstje van vette 
activiteiten bij het leger worden toegevoegd. 

Het Korps Mariniers is namelijk bezig met het testen 
van een zogenaamd GRAVITY Fly Suit. Het maakt het 
mogelijk om vliegend obstakels te omzeilen.

Gravity Fly Suit
Iran, 2 februari 2023. Je bent op uitzending en ligt met 
de vloot gestationeerd op het onbekend schip in jullie 
richting gevaren. Al snel wordt duidelijk dat het om een 
vijandige groep gaat, waar het schip zo snel mogelijk op 
zijn koers moet worden belemmerd. 

Laat jij nu net de laatste paar weken het GRAVITY Fly Suit tot 
persoonlijk eigendom hebben geclaimd, waardoor het nu tijd 
is om in actie te komen. Nadat de eerste boten paraat staan om 
het schip te bombarderen, vlieg jij recht na de eerste schoten 
richting het vijandige schip. Klinkt als een lijpe actiefilm, toch? 
Binnenkort is het misschien wel werkelijkheid.

Vliegende marinier
Het GRAVITY Fly Suit is een harnas met straalmotoren, waardoor 
je je door de lucht kunt verplaatsen. De Korps Mariniers is 
de laatste tijd druk bezig geweest met het testen van dit 
Supermanpak. Een filmpje laat zien hoe het wordt gebruikt 
om een schip vanuit de lucht te betreden, maar er zijn ook 
oefeningen in de bebouwde omgeving geweest. Lijkt ons een maf 
gezicht, een vliegende marinier boven je barbecue.

Risico
Het Fly Suit geeft het leger een aantal extra opties, omdat je 
in het pak op plekken kan komen die voorheen onbereikbaar 
waren. Op tactisch gebied krijg je er dus heel wat extra keuzes 
bij, wat ten tijde van militaire operaties ideaal is. 

Ook voor civiele hulpdiensten kan dit pak in de toekomst zijn 
waarde bewijzen. Wel zitten er natuurlijk ook veel risico’s aan 
vast, omdat je zo hangend in de lucht ultiem kwetsbaar bent. 
Daarom is er bij de testen vooral laag gevlogen, zodat een 
eventuele val niet te gevaarlijk is. Wel hoort 
een beetje risico bij het vak, anders had je 
maar bloemist moeten worden.

Scan de QR-code of bekijk het filmpje via:  
youtube.com/watch?v=uHmULYGHdUk

Kapitein ten Brink Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden

Vliegende marinier (Hollander 2.0)

“Het heeft Zijne Majesteit 
behaagd om u te benoemen tot 
Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau, met zwaarden.” 
(bron: Ministerie van Defensie)

Vliegende marinier. Foto: Defensie
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Bron: CZMCARIB en KNMI

Momenteel wordt er op Saba in Caribisch Nederland een nieuw 
monitoringstation geplaatst. Met deze apparatuur kunnen we de 
vulkaan Mount Scenery nog beter in de gaten houden. Mariniers 
van Defensie dragen de apparatuur, met een totaalgewicht 
van bijna 2000 kilo, te voet naar boven. Het nieuwe station ligt 
namelijk op de flank van de vulkaan op 300 meter hoogte, op een 
moeilijk te bereiken plek.

Het monitoringstation bestaat uit een Global Navigation Satellite 
System (GNSS) en een seismometer. GNSS-metingen gebruiken 
dezelfde techniek als een navigatiesysteem in de auto. Je kunt er 
de positie van een bepaald punt mee vaststellen. Met GNSS kan 
dit tot op de millimeter nauwkeurig waardoor de vervorming van 

de vulkaan kan worden gemeten. De seismometer registreert 
lokale en regionale aardbevingen en deze data zullen ook 
gebruikt worden voor tsunamiwaarschuwingen. 

Bijzonder aan dit station is dat het zelfstandig opereert: 
zonnepanelen voorzien in de stroom en een satellietschotel in de 
datacommunicatie.

Mariniers
Het materiaal voor het meetstation kan alleen te voet worden 
vervoerd naar de afgelegen en onbewoonde noordkant van 
Saba. Wegen zijn er niet. Een aantal onderdelen zijn erg zwaar, 
zoals bijvoorbeeld de elektronicakast en de generator. En de 
satellietschotel is erg groot. Elke wandeling naar de locatie en 
visa versa duurt circa 2,5 uur. Saba heeft een verzoek voor hulp 
gedaan bij Defensie, die vervolgens mariniers ter beschikking 
heeft gesteld om het transport uit te voeren.

Twee vulkanen in Nederland
The Quill op Sint Eustatius en Mount Scenery op Saba zijn actieve 
vulkanen. Dat betekent dat ze in de afgelopen tienduizend jaar 
een keer zijn uitgebarsten. De kans dat dit binnenkort weer 
gebeurt, is klein. Het KNMI houdt de autoriteiten van de eilanden 
op de hoogte van de toestand van de vulkanen. Een uitbarsting is 
moeilijk precies te voorspellen, maar vulkanische onrust kan met 
de juiste meetapparatuur tijdig opgespoord worden.

Mariniers helpen KNMI op Saba

Op 22 april zijn de mariniers vertrokken die de Koninklijke 
Landmacht Force Protection-compagnie gaan aflossen 
in Irak. Voordat zij hun werkzaamheden op vliegveld 
Erbil kunnen verrichten, gaan zij eerst in Nederland in 
quarantaine.

Op de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn werd het 
squadron, verdeeld in 3 kleinere groepen, toegesproken door 

de commandant van het Korps Mariniers; brigade-generaal Jan 
Hut. “Het is momenteel rustig in Erbil, maar dat kan elk moment 
veranderen. En mocht dat moment komen, dan weet ik dat jullie 
goed zijn voorbereid om welke dreiging dan ook te trotseren.” Hij 
wenste de mannen succes en hoopt ze allemaal weer veilig terug 
te zien op de kazerne. De hoofdtaak van de Force Protection 
missie in Irak is om het personeel en materieel in de binnenring 
van vliegveld Erbil te beveiligen. Dit zullen zij samendoen met 
Koerdische strijdkrachten en Amerikaanse militairen.

Mariniers als Force Protection naar Irak
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Na zijn laatste operationele functie als plaatsvervangend 
Commandant Netherlands Maritime Force (NLMARFOR) en 
Commander Landing Force van 2006 tot 2010, vertrok Marco 
Hekkens in januari 2011 naar Kinshasa, de hoofdstad van 
de Democratische Republiek van Congo. Het was de start 
van zijn eerste ‘EU-Missie’. Maar hoe was de start van zijn 
loopbaan als marinier?

Marco ging in 1976 naar het Koninklijk Instituut voor de Marine 

(KIM), waarna in 1977 de Praktische Opleiding tot Officier der 
Mariniers (POTOM) in Doorn volgde. Na het afronden van de 
voortgezette opleiding aan het KIM volgde in 1982 de uitzending 
naar Curaçao als commandant van het verkenningspeloton. Na 
terugkeer in Nederland in 1983 volgde de cursus stafdienst, en na 
het doorlopen van de bergtraining in Schotland begon zijn eerste 
plaatsing bij de Britse Mariniers. Eerst bij 42 Commando Royal 
Marines (42 CdoRM) waar hij o.a. als trainings-officier de Noord-
Ierland training volgde, vervolgens bij (40CdoRM) waarmee hij 
naar Cyprus vertrok voor een zes maanden ‘emergency tour’.

In 1985 keerde hij terug naar Doorn en werd 
geplaatst bij de 13 Infcie. In 1987 vertrok hij 

naar Aruba maar keerde voortijdig 
terug en werd S-3 bij de 

toenmalige GOEM-staf. 

Van 1989 -1990 werd hij 
uitgezonden naar het 

Midden-Oosten als VN-
waarnemer. 

In 1990-1991 was hij geplaatst bij de Marinestaf 
in Den Haag en was nauw betrokken bij het 

ontwerp van Zr.Ms. Rotterdam. In periode 1991-1996 
volgde de twee plaatsing in het Verenigd Koninkrijk. 

Eerst als stafofficier (amfibische) operaties bij het 
hoofdkwartier van de 3eCommando Brigade in 

Plymouth, vervolgens als stafofficier individuele 
training bij het nieuwe hoofdkwartier van de 
Royal Marines in Portmouth. In deze periode 
vertrok hij met het Britse HQ naar Bosnië 
(1995). Na terugkeer volgde een korte plaatsing 
bij de 10e staf- en verzorgings-companie 

waarna hij in 1997 als opvolgend commandant 
van het Logistieke Bataljon en commandant 

van de Combat Service Support Group aantrad. 
In 2000 vertrok hij naar het NAVO-hoofdkwartier 

van ‘STRIKFORCE NATO’ te Napels. In 2004-
2006 volgde de 3e Britse uitzending, ditmaal 

bij het hoofdkwartier van de recent opgerichte 
UK Maritime Battlestaff in Portsmouth. Eerder dan 

gepland keerde hij in 2006 terug om de functie van 
plaatsvervangend commandant en ‘Commander Landing Force’ 
van nieuwe Nederlandse Battlestaff NLMARFOR op zich te 
nemen. Hij deed dit tot eind 2010.

Na terugkeer volgde functioneel leeftijdsontslag in mei 2012 en 
kon hij zijn blik verder richten op West-Afrika. In het najaar van 

KOLMARNS b.d. Marco Hekkens

COM
Verenigt alle oud mariniers

De  B a r e t  a a n 
d e  Ka p s t o k 
e n  d a n . . .
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2013, werd Marco benaderd door het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken of hij interesse had voor een functie in Somalië. 
Onderstaand het verslag in een ‘snelle vogelvlucht’ door zeven 
jaren Somalië.

7 jaren Somalië en Samaliland
Somaliland (2014 - medio 2016)
Op 4 februari 2014 begon ik als Senior Maritime Adviser bij de 
Europese Missie ‘EUCAP Nestor’. Deze civiele Missie was toen 
net anderhalf jaar oud en de intent achter de meeste activiteiten 
in deze eerste periode was vooral gericht op het winnen van 
het vertrouwen van de lokale autoriteiten. 
De kern van de activiteiten was gericht op 
maritieme capaciteitsopbouw en specifiek 
op het regenereren van een kustwacht wiens 
toekomstig optreden verankerd ligt in nationale 
wetten en internationale regelgeving. De Missie 
beschikte daartoe over maritieme, politie en 
juridische adviseurs en een staf die destijds 
hun werk verrichtten vanuit het hoofdkwartier 
in Djibouti, en het ‘Country Office Somalia’ in 
Nairobi. Veiligheidsoverwegingen stonden een 
permanente vestiging in Mogadishu en andere 
locaties in Somalië (zoals Puntland) nog niet toe, 
dat kwam pas in 2015, en voor Puntland eind 2016.
 
Het ‘concept of operations’ hield dus in dat initieel 
vanuit Nairobi de activeiten dienden plaats te 
vinden. Met kleine, door de EU gecharterde 
vliegtuigjes vloog je om de week naar Somaliland 
en werkte dan vanuit een beveiligde compound 
van een hotel. Deze situatie verbeterde eind 

2014 toen er de beschikking kwam over een eigen ‘field office’ in 
Hargeisa, de hoofdstad van Somaliland. 

Dit betekende het verhogen van het ‘Op Tempo’ (niet altijd een 
van de sterkste punten binnen een multinationale Missie). Naast 
de taak als maritiem adviseur kwam de taak als hoofd van het 
field office erbij. Deels een functieverzwaring, maar het maakte 
de dialoog met de lokale partners eenvoudiger. De militaire 
operationele planning methodieken kwamen in deze civiele 
Missie goed van pas en wisten structuur en volgordelijkheid 
aan te brengen in een omgeving die qua politieke stabiliteit en 
veiligheid uitermate fluïde genoemd kan worden. Somaliland 
liep qua interne veiligheid weliswaar voor op Somalië, maar dat 
was (en is) deels gebaseerd op een pragmatische kijk hoe om 
te gaan met – in onze ogen – terroristische organisaties zoals Al 
Shabaab (‘wij laten je met rust, wanneer jullie ons met rust laten; 
zo woont de familie van een van de destijds voornaamste leiders 
van Al Shabaab in Hargeisa). 

Hoogtepunten
Feitelijk was de periode in Somaliland een aaneensluiting van 
hoogtepunten maar toch met één vervelende uitzondering. Wat 
werd er zoal bereikt?

   - Het ondertekenen van een samenwerkingsverdrag tussen 
     Somaliland en EUCAP Nestor. Hierbij behoorde ook het ‘Joint 
     Action Plan’ wat concreet inhoud gaf aan de te ontplooien 
     activiteiten over meerdere jaren. Het gaf ook guidance aan 
     het harmonieus samenwerken met de VN (UNODC) en Britse 
     adviseurs.

   - De aanzet tot de kustwacht-wet. Het duurde echter tot 2019 
     voordat deze wet formeel bekrachtigd was.

   - Samenwerking met de maritieme zustermissie ‘EU Operatie 
     Atalanta’. Nederland leverde schepen aan deze Missie. Het 
     bezoek van Zr.Ms. Johan de Witt aan de haven van Berbera was 
     uniek. En een van de Holland-klasse fregatten bracht 
     overtollige goederen van de KNRM naar Somaliland. 

Somalia-political kaart.

Voor de ingang van het eerste Field Office in Hargeisa-Somaliland.
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   - Intensieve ‘Mentoring, Training en Teaching’ van de jonge 
     potentiële officieren van de Somalilandse kustwacht. Ik werd 
     hierin bijgestaan door Nederlandse diaspora die de theorie in 
     Somalisch ‘Jip en Janneke taal’ wist over te brengen. 
     Belangrijk bij het ontbreken van enig vorm van referentie 
     bij deze jonge garde. Het was bijzonder dat alle kandidaten 
     uiteindelijk in 2016 benoemd werden tot officier. Dat proces 
     loopt wat anders dan wat wij gewend zijn: ‘Kleur haar en ogen’ 
     (lees: bij welke clan behoor je?) speelt een enorme rol in 
     Somalië. 

   - Samenwerking met o.a. het Edna Adan ziekenhuis (de 
     directrice was een voormalige Minister van Buitenlandse 
     Zaken met een enorm internationaal netwerk); en ‘NAGAAD’, 
     een overkoepelende vrouwenorganisatie. Deze samenwerking 
     volgde uit de opdracht om ook in toenemende mate aandacht 
     te besteden aan gender en mensenrechten.

Dieptepunt
Het was een wijze les om een hoogbejaarde plaatsvervangend 
Minister van Binnenlandse Veiligheid vooral niet te attenderen 
(‘corrigeren’) – uiteraard op een beleefde manier – op zijn groteske 

voorstelling van zaken hoe maritieme veiligheid tot stand 
komt en dat dit feitelijk al geregeld is (lees: ‘waarom zijn jullie 
hier?’). Dat dit toevallig ook een relatie had met zijn persoonlijke 
belangen in de potentiële oliewinning en stakeholder was in de 
‘Oil Protection Unit’, en het aanwenden van politieke invloed is 
natuurlijk hoogstens speculatief. De tweede wijze les was dat de 
Missie in zo’n geval niet echt raad weet met dit soort situaties en 
dat er dan niets anders op zit om plaats te maken. 

Uiteindelijk bleek het achteraf gezien geen dieptepunt, maar 
een goed lopend ingeslagen traject van de wederopbouw van de 
kustwacht liep wel vertraging op. Dit doet je pijn. 

Mogadishu (2016) 
Na Somaliland volgde een interne overplaatsing naar Mogadishu 
met de feitelijke opdracht de ‘instap’ naar Puntland voor te 
bereiden. De Missie was inmiddels zover dat er een kleine, 
eigen locatie in Mogadishu beschikbaar was die ruimte bood 
voor 10 personen. Allemaal nog steeds primitief maar altijd 
nog beter dan het vertrouwde tentzeiltje. Korpsgenoot Edwin 
Mutsaarts was ook van de partij (onze roots begonnen bij de 
13 Infcie in 1985/6) en dat stond garant voor humor en de vele 
beachwalks in het kader van blijf fit marinier. We hebben samen 
een mooie aanzet kunnen geven tot de eerste stappen naar 
professionalisering van het politiekorps en de ‘zeehaven politie’ 
in Mogadishu. Dit is later door andere collega’s en m.n. oud-
marinier Kees van Dijk verder uitgewerkt.

Naast Mogadishu werd Puntland ook nog steeds als ‘gevaarlijk’ 
bestempeld, mede veroorzaakt door de aanwezigheid van Al 
Shabaab in de onherbergzame noordelijke bergketens (en later 
kwam ook IS ten tonele). Behoudens enkele korte fact-finding 
missies bleef het licht op rood voor Puntland. 

De EU stelde ook vragen over de legitimiteit van het optreden van 
de Puntland Maritime Police Force en de wettelijke inkadering. 
Tot het moment dat hier duidelijkheid over was bereikt bleef 
dit een factor om het licht op rood te houden. Daar kwam eind 
2016 verandering in toen de toenmalige EU Ambassadeur het 
licht eerst op oranje en vervolgens ook sneller dan verwacht op 
groen zette. Een belangrijke stap voor het planningsproces was 
bereikt en ik reisde om de week met een jurist naar Garowe, de 
hoofdstad van Puntland. 

Groepsfoto tijdens een ‘Key Leader Engagement’ op de bak van 
ZR.MS. Johan de Witt.

Toespraak tijdens de opening van het nieuwe Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Veiligheid in Hargeisa, Somaliland.

Factfinding Garowe met Edwin Mutsaarts en de ‘minister van 
Justitie’.
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Een eerste stap was het vaststellen welke faciliteiten beschikbaar 
waren om als field office te gaan fungeren, en tot die tijd maakten 
we gebruik van de VN-compound. Tevens vonden de eerste 
besprekingen plaats met de zgn. ‘stakeholder ministeries’ om de 
basis te leggen voor de te ontplooien activiteiten. 

De inmiddels opgedane ervaringen in Mogadishu en 
Somaliland kwamen daarbij goed van pas. In deze periode 
werd de naam ‘EUCAP Nestor’ veranderd in ‘EUCAP Somalia’ 
om daarmee enerzijds aan te geven dat de Missie niet langer 
vanuit Djibouti en Nairobi acteerde, anderzijds dat de eerdere 
Missie vertegenwoordiging in de Seychellen en Tanzania ook 
was beëindigd (Collega Eisso Kronenberg was destijds de 
vertegenwoordiger in Dar es Salaam).

Puntland is een autonome republiek binnen Somalië. Het heeft 
de langste kustlijn en de meeste piraterij activiteiten werden 
destijds vanuit Puntland geïnitieerd. De verhouding met de 
‘centrale’ regering in Mogadishu kan het best als ‘vallen en 
opstaan’ omschreven worden en deze situatie doet zich nog 
steeds voor, ergo de situatie is zelfs verscherpt in de aanloop 
naar de verkiezingen dit jaar. Het heeft een grote invloed 
op hoe je – geplaatst in Garowe – moet manoeuvreren als 
vertegenwoordiger van een Missie met haar hoofdkwartier in 
Mogadishu. Dat de naam van EUCAP Somalia in Somaliland 
aangepast moest worden naar ‘EUCAP’ is een ander voorbeeld 
van hoe de politieke verhoudingen liggen.

In maart 2017 werd het field office formeel geopend door ‘de 
baas’ uit Brussel en stond het ‘Field Office Garowe’ feitelijk op de 
kaart.

Ik heb daar gewerkt tot het moment van de noodgedwongen 
herlocatie van ons gehele team in het kader van de Corana 
pandemie medio maart 2020. Frappant was dat binnen de 
Missie de locatie Garowe werd gezien als ‘the middle of […ing] 
nowhere’ en met marginale faciliteiten in vergelijking met de 
naar maatstaven enorme luxe van de field offices in Hargeisa 
en Mogadishu. Het in verhouding kleine Garowe team keek daar 
anders naar en het was opmerkelijk dat de bezoekende collega’s 
hun eerdere mening snel aanpasten en regelmatig terugkwamen 
(ondanks hun ervaring met de keiharde matrassen!).

Hoogtepunten 
   - Het oprichten van het ‘Joint Maritime Information and   
     Coordination Centre’ (JMICC). Naast het regelmatig acteren als 
     acting hoofd van het field office was het accent feitelijk gericht 
     op het oprichten van dit JMICC en het bereiken van de 
     status van beperkte operationele gereedheid eind 2020. De 
     grondgedachte hiervoor vindt haar oorsprong in het Europese 
     programma ‘MASE’ (Maritime Security) waar Somalië o.a. moet 
     streven naar een betere horizontale en verticale 
     informatieketen als antwoord op bijv. piraterij, illegale visserij, 
     immigratie en wapen-, geld- en drugssmokkel. 

Conoco dirtstrip bij Garowe met de medic, bodyguard en jurist 
Juha S. (rechts).

Einde eerste planningsessie in Puntland met de directeur-Generaal 
van het Ministerie van Veiligheid – luisteren naar de vragen van de 
‘stakeholders’.

Bosasso met de Minister van Maritiem Transport, Havens & 
Bestrijden Maritieme Misdaad, samen met kolonel Hashi van de 
Bosasso Port-Maritime Police Unit.

Opening van het Field Office in Garowe en het ondertekenen van 
het ‘Coöperative Arrangement’ tussen de missie en Puntland in 
bijzijn van de Vice President van Puntland (rechts̀ ).
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     Het was dagelijks schakelen tussen het informeren van het 
     politieke niveau (t/m de president), de afstemming met de 
     Missie doelstellingen en het verfoeide ‘Mission Implementation 
     Plan’, en het selecteren en opleiden van de toekomstige staf 
     van de JMICC. 

   - Bezoek aan het kustplaatsje Eyl. In Puntland waren de 
     operationele activiteiten a.g.v. de veiligheid jammer genoeg      
     beperkt tot Garowe en de havenstad Bosasso. Door een ad 
     hoc samenwerking tussen de VN, Op Atalanta en de Missie 
     kon ik met bodyguard embarkeren op een Spaanse LPD (type 
     Rotterdam) en kon aan land gaan in het voormalige 
     ‘piratennest Eyl’. Dit was allemaal in het kader van het 
     opzetten van een keten van zogenoemde ‘Coastal Reporting 
     Nodes’ (CRN’s) die dan in verbinding zouden komen te staan 
     met de JMICC in Garowe. ‘Zoiets’ moet dan wel eerst even 
     worden uitgelegd aan de lokale autoriteiten en met name de 
     clan elders.

     Jammer genoeg is tot op heden alleen Eyl en Bosasso 
     van een CRN voorzien. De omslachtige en langdurige EU-
     verwervingsprocedures frustreerden het verder uitbouwen 
     van het netwerk, en COVID-19 zette alles op stop. 

   - Samenwerking met de Bosasso Maritieme (Zeehaven) Politie. 
     Voor onze activiteiten in Bosasso zijn we afhankelijk van de 
     VN-vluchten omdat de route over de weg vanuit Garowe 
     door Al Shabaab gebied gaat. Dit overigens in scherp contrast 
     met Somaliland, waar je wel met de (gepantserde) Landcruiser 
     naar de haven van Berbera kan rijden. De commandant 
     van de Zeehaven Politie is een enthousiaste kolonel die 
     de samenwerking niet alleen plezierig maar ook functioneel 
     maakte. Dit allemaal ondanks de vele operationele en 
     tactische uitdagingen die deze eenheid kent. Ook hier is 
     echter nog een lange weg te gaan en de oprichting van de 
     Ops Room die in verbinding staat met de JMICC is slechts 
     een eerste stap. Tijdens mijn aanwezigheid in Bosasso 
     vond regelmatig ondersteuning plaats door een schip van 
     EU Op Atalanta, waarbij ik dan acteerde als de fysiek aanwezige 
     liaison en mediator tussen de geëmbarkeerde staf van de 
     Force Commander Atalanta en de autoriteiten in Bosasso. In 
     dit soort ‘Key Leader Engagement’ is het dan wederom 
     schakelen tussen de doelstellingen van de EU in Somalië en 
     ‘wanneer krijgen we nu eindelijk auto’s en 
     patrouillevaartuigen?!’

   - Nauwe banden met Nederlandse diaspora. Ik heb veel steun 
     gehad van Nederlandse Somaliërs, waarvan één uiteindelijk 
     benoemd werd als de Directeur van de JMICC. 
     De plaatsvervangend Minister van ‘Vrouwen Ontwikkeling 
     en Familiezaken’ was ook Nederlands en actief in het kader 
     van ‘Gender Equality’. Evenzo de voormalig directeur van de 
     Inlichtingendienst en nog vele anderen. Respect voor de wijze      
     waarop deze mensen hun werk doen!

   - Promoten van de zgn. ‘Blue Economy’. Met haar enorme 
     lange kustlijn en de aanwezigheid van olie en gas, de visserij 
     en in de toekomst wellicht ook toerisme, heeft Puntland (en 
     overigens geheel Somalië) in theorie een enorme kans voor 
     haar economische ontwikkeling en werkgelegenheid. De 
     uitdaging is om de sterk aanwezige mate van ‘zee blindheid’ 
     te keren en de autoriteiten (en m.n. ook de business 
     community) te inspireren om deze reëel grijpbare kans uit te 
     buiten. Ettelijke briefings hebben hierover plaatsgevonden t/m 
     de President van Puntland, waarbij het m.n. ging over het nu al 

Einde presentatie over de JMICC aan de President en stakeholder 
ministers.

Opening van de JMICC door de Head of Mission.

Uitleg over het JMICC–CRN-concept aan autoriteiten in Eyl.
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Bijwonen Puntland Womens Business Forum met dhr Guled Ahmed, 
Directeur JMICC.
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     investeren in het menselijk kapitaal. Toch blijft men kijken naar 
     de internationale gemeenschap om de eerste stappen te 
     zetten (en te financiëren). 
   - ‘Project EEWiMMS’, oftewel “Empowering and Employment of 
     Women in the Maritime and Marine Sector” is enerzijds 
     bedoeld om het aantal goed opgeleide vrouwen op het 
     management niveau binnen de stakeholder ministeries en 
     toekomstige bedrijven binnen een maritiem cluster geleidelijk 
     te verhogen. Anderzijds om vroegtijdig voor te sorteren op de 
     potentiële kansen van de voornoemde Blue Economy door een 
     gerichte injectie van algemene en specifieke sector 
     gerelateerde kennis en vaardigheden. Feitelijk komt het neer 
     op het inspireren en het smeden van een mindset die ‘de zee’ 
     ziet als een katalysator voor vooruitgang.

Waren er ook frustrerende zaken in deze periode? Laat ik 
er slechts één noemen: het stopzetten van het internship 
programma voor de JMICC-staf door het Hoofd van de Missie. Tot 
op heden is dit niet opgelost en heeft veel kwaad bloed gezet tot 
op het hoogste politieke niveau. En daartussen acteer je dus, nu 
ook nog steeds, weliswaar op afstand vanuit Nederland.

Mogadishu (december 
2020-februari 2021)
Het heeft tot december geduurd alvorens ik weer terug kon keren 
naar Somalië. Niet meer terug naar Garowe, maar nu tot einde 
uitzending weer in Mogadishu. Tot die tijd was het dagelijks tele-
werken en de dag begon om 06.30 met de eerste VTC met het 
hoofdkwartier en vervolgens met het Garowe team dat verspreid 
zat over acht Europese landen (en een collega zelfs in Thailand). 
De contacten met de Puntlandse autoriteiten verliepen ook via 
telewerken en natuurlijk e-mail, maar dit was verre van optimaal. 
De pandemie heeft uiteindelijk de klok bijna teruggedraaid naar 
2017! De gehele staf van het field office is recentelijk opnieuw 
geherloceerd omdat meerdere collega’s positief getest waren.

In Mogadishu was 
de opdracht de bijna 
‘uitgeklede (en onderling 
kibbelende) maritieme 
sectie’ bij te staan en m.n. 
te adviseren over de ins 
en outs van het opzetten 
en draaien van een JMICC, 
maar dan nu in Mogadishu.

Dit is om meerdere 
redenen niet geheel 
uit de verf gekomen 
door de voornoemde 
situatie. Wat ook sterk 
meespeelde was dat 
zowel de veiligheid als de 
COVID-19 risicobeperkende 
maatregelen de dagelijkse 
interactie met de 
Somalische autoriteiten 
feitelijk onmogelijk maken. 
Het werd uiteindelijk 
aftellen tot de datum van 

vertrek en het bekende uitrouleren. Een periode van zeven jaar 
nadert haar einde. 

Terugblikkend
In het kort gesteld: het was een bijzonder leerzame periode. Ik 
had 1000 pagina’s vol kunnen schrijven over de geschiedenis 
van Somalië, de clan-structuur, sappige verhalen, anekdotes, 
achtergronden, klimaateffecten, en de politiek-economische 
vooruitzichten. Of over de geopolitieke aspecten, het maritieme 
grensgeschil met Kenia, de effectiviteit van samenwerking tussen 
regionale en internationale actoren (dus ook de EU), en een 
analyse van de effectiviteit van Missies ‘in dit soort gebieden’. 
Misschien komt dat nog een keer (ik heb wel een ‘Confidentiality 
Acknowledgement’ moeten ondertekenen – doe je dat niet dan 
wordt je laatste salaris vastgehouden!).

Ik ben ervan overtuigd dat de initiële basis tot en met de latere 
ervaringen gedurende mijn loopbaan bij het Korps een enorme 
bijdrage hebben geleverd om in deze uitzending te volharden. 
Gezonde humor, kameraadschap, het kunnen relativeren, maar 
zeker om ook de discipline en creativiteit te hebben om door te 
gaan en om naar wegen te blijven zoeken wanneer het (weer) 
eens tegenzit. Het zijn allemaal ingrediënten waarmee je je 
voordeel kunt en moet doen. Je bent het verplicht aan jezelf en 
je bakermat. Het aspect kameraadschap (de ‘maatjesgeest’) 
is en blijft een doorslaggevende factor, allereerst met de 
diverse collega’s (oud) mariniers die binnen deze Missie hebben 
gewerkt. Maar zeker ook met de internationale collega’s die 
overeenkomstige DNA hebben. Die waren er zeker, maar de vraag 
of ze in de meerderheid waren is een retorische vraag! 

Kameraadschap kreeg daarnaast een extra dimensie in mijn rol 
als ‘Peer Support Volunteer’, waarbij je o.a. je mede collega’s in 
de gaten houdt – feitelijk het ons bekende buddy-systeem!
Het hoofdstuk Somalië werd formeel op 23 maart afgesloten 
(‘End of Mission’). Het is voorbijgevlogen.
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Speech tijdens International Womens Day met assistente en tolk Halima (lokale staf binnen het Field Office).
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Eind mei of begin juni hopen we u weer te kunnen 
ontvangen in het grotendeels vernieuwde museum. Toch 
hebben we afgelopen maanden niet stil gezeten en vertellen 
we op dit moment het verhaal van de wereld van de mariniers 
buiten de muren van het museum.

4 mei Dodenherdenking
Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei stonden 
de social mediakanalen van het museum in het teken van 
herdenken. Op deze manier kon het Mariniersmuseum toch 
een bijdrage leveren aan dit moment, dat passend was binnen 
de huidige corona-maatregelen. Het Mariniersmuseum is een 
samenwerking aangegaan met de Tamboers en Pijpers van het 
Korps Mariniers om de herdenking muzikaal te omlijsten. 

Hiervoor zijn opnames gemaakt op een iconische plek, die voor 
altijd verbonden is met het Korps Mariniers, de stad Rotterdam 
en het Mariniersmuseum: het Witte Huis. Dit gebouw kijkt uit 

op het voormalig strijdtoneel van de Maasbruggen. Hier wisten 
de mariniers stand te houden tegen de Duitse troepen tijdens 
de Meidagen van 1940. Het was dan ook zeer passend om vanaf 
deze plek op 4 mei onze omgekomen mariniers te herdenken 
met muzikaal ceremonieel. Voor wie deze activiteiten gemist 
heeft, de beelden zijn terug te kijken op: www.facebook.com/
Mariniersmuseum en www.Instagram.com/Mariniersmuseum. 
Ook op het YouTube kanaal van het museum (www.youtube.
com zoek op Mariniersmuseum) zijn de beelden terug te zien. 

Vlog: Rotterdam 10 mei 1940
Op het YouTube kanaal van het Mariniersmuseum is een 
vlog te bekijken van Joey van Meesen. In deze aflevering 
onderzoekt hij hoe het Korps Mariniers, in samenwerking met 
de Landmacht, Rotterdam verdedigde toen Duitsland de stad 
op 10 mei 1940 aanviel. Aan de hand van interessante foto’s 
en bijzondere verhalen reconstrueert hij in een film van 11 
minuten het slagveld van 10 mei 1940 rondom de Oude Haven 
van Rotterdam. 

Mariniersmuseum
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Bombardement op Rotterdam
Op 14 mei 2021 is het 81 jaar geleden dat het bombardement 
op Rotterdam plaatsvond. Die gebeurtenis wordt jaarlijks met 
tal van activiteiten herdacht. Door de huidige maatregelen 
is er dit jaar geen publieke herdenking. Daarom hebben het 
Mariniersmuseum, het Stadsarchief en Museum Rotterdam ’40 
-’45 NU de handen ineengeslagen voor een alternatieve 14 mei 
herdenking. Naast een televisie-uitzending door RTV Rijnmond 
zijn er diverse activiteiten bedacht welke zijn gebundeld op 
een speciale website die brandgrens heet. De brandgrens is de 
grens tussen het getroffen gebied en het deel van de stad dat 
gespaard bleef op 14 mei 1940. Deze is sinds 2010 blijvend in de 
stad gemarkeerd. 

Wandeling met audiotour
Voor wie van wandelen houdt en meer 
informatie wil over de brandgrens en 
de meidagen van 1940 is er een gratis 
wandeling met audiotour te downloaden. 
De audiotour leidt de wandelaar met 30 
geluidsfragmenten langs de brandgrens en 
vertelt over de stad en zijn bewoners van 
toen en nu. 

Panorama Rotterdam
Het verhaal van de Meidagen 1940 maakt 
onderdeel uit van de vaste presentatie 
van het Mariniersmuseum en is recentelijk 
geheel vernieuwd. De tentoonstelling toont 
de strijd van de mariniers aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. 
Sinds kort is hier het Panorama Rotterdam 
te zien. Via een 360 graden draaibaar 
scherm wordt een oude plattegrond 
van Rotterdam getoond, waarop zeven 
belangrijke locaties gepositioneerd zijn, 
zoals de Maasbruggen, de Laurenskerk en 
het Oostplein. Vanaf die plekken zijn 360° 
panoramafoto’s van het huidige Rotterdam 
gemaakt, waarin historische foto’s zijn 
gemonteerd. Elk individueel panorama 
biedt de bezoeker de mogelijkheid virtueel 
op ontdekkingstocht te gaan in de directe 
omgeving aan de hand van historisch 

beeldmateriaal van zowel voor als na het bombardement. Door 
oud en nieuw te combineren ontstaat een besef dat de stad een 
donker verleden kent.

Dit panorama is mede mogelijk gemaakt door de Stichting 
Vrienden van het Mariniersmuseum. Draagt u het museum 
een warm hart toe en hebben initiatieven zoals het Panorama 
Rotterdam uw aandacht? Overweeg dan om vriend te worden 
en het museum te steunen met een financiële bijdrage van 
€ 11,65 per jaar (als COM-lid). Twijfel niet en meld u aan op: 
https://www.mariniersmuseum.nl/nl/over-ons/vriend/ Uw 
steun wordt bijzonder gewaardeerd.

Mariniers-hotelkamer in Kubuswoning
Het Mariniersmuseum en het Stayokay hotel hebben de handen 
ineengeslagen en hebben een ware beleving in één hotelkamer 
gebouwd. Deze camouflage-kamer is uitermate geschikt voor 
gezinnen met jonge kinderen. Er is een klimwand gebouwd 
en een uitkijkpost over de Maasbruggen en het Witte huis. 
Het Stayokay-hotel ligt tegenover het Mariniersmuseum en 
is gevestigd in de befaamde Kubuswoningen aan de Oude 
Haven. Wie een verblijf in deze kamer boekt ontvangt ook 
entreekaartjes voor het museum. Deze stoere Marinierskamer 
is vanaf 1 mei te boeken via: www.stayokay.com/nl/hostel/
rotterdam/kamers/marinierskamer
*Let op: zolang het museum is gesloten ontvangt de hotelgast een 
tegoedbon voor het museumbezoek.
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 Van de afdelingen

Leden van Zeeland die 50 jaar lid zijn
Dhr. Borgman, uit Axel. Hij is 
in 1950 opgekomen in Volkel; en 
hij heeft 23 maanden gediend; 
waaronder in Curaçao. Zijn rang 
was KMR, reserve kapitein bij de 
Mariniers.

Dhr Vaessen, uit Goes. Diensttijd 
van 1952 tot 1968. Hij heeft een term 
van 2 jaar in Nieuw Guinea gezeten. 
Manokwari, Hollandia en Woendi In 
Den Helder; onderzeeboten dienst 
als OO van Pol. 

Dhr. J. Louwerse, uit Goes.
Opgekomen in Doorn Juni l954 – 
tot 1956. Na 3 maanden opleiding 
naar N.N.G. daar tropen opleiding + 
Mitrailleur schutter. Biak, Woendi, 
Sorong, Manokwari.

Dhr. N . Moes uit Oost Souburg. 
Opgekomen Doorn 1960 - 1962
Na 3 maanden naar N.N.G in 
Manokwari.

 
Afdeling Zeeland

  

Afdeling Noord-Holland

Jubileumcoins rondbrengen
Je gaat, voor je afdeling, jubileumcoins rondbrengen bij 
collega’s; loop je tegen een onverwachte situatie aan. Het kan 
verkeren. Dat overkwam Richard Janssen toen hij aanbelde bij 
Will Rossen in Assendelft om de coin af te geven. Hij werd direct 
geconfronteerd met de vraag hoe hij aan de Nieuw-Guinea 
herinneringskruis kon komen want die had hij nooit gehad. 
Blijkbaar was Defensie hem vergeten.

Via social media en met behulp van het veteraneninstituut 
hebben Richard en Rossen de aanvraag alsnog ingediend bij 
de afdeling decoraties van Defensie. Met de afdeling decoraties 
werd overeengekomen dat de medaille met het besluit via 
Richard uitgereikt zou worden en niet via de post aan dhr. 
Rossen gestuurd zou worden.

Onder het mom dat defensie nog wat vragen had, had Richard 
zaterdag 24 april jl. een afspraak met de heer Rossen thuis. Dhr. 
Rossen ging ervan uit dat Richard een kop koffie kwam drinken, 
maar niets was minder waar. Richard had een kleine ceremonie 
georganiseerd met een aantal oud-mariniers om ter plekke het 
herinneringskruis uit te reiken. Weliswaar niet in front van de 
troepen, maar wel in front van oud-collega’s samen met zijn 
vrouw met wie hij als 73 jaar getrouwd is.

De oud-marinier reageerde blij verrast: ”Fantastisch dit. Ik 
had nooit verwacht op deze manier nog eens gedecoreerd te 
worden.” Voor Will Rossen het Nieuw-Guineakruis en voor mevr. 
Rossen bloemen namens de Stichting Mariniers Ziekenboeg.

Will Rossen diende tweemaal in Indonesië en daarna vertrok 
hij nogmaals voor een uitzending naar Nieuw-Guinea, van 
september 1950 tot december 1951. De medailles voor die 
eerste twee uitzendingen (1946 en 1947) werden ooit bij een 
inbraak gestolen, die van Guinea kreeg hij nooit. Zoon Ron voegt 
toe. ,,Hij sprak weinig met ons over de oorlog, was vrij gesloten 
daarover. Maar deze erkenning doet hem echt goed, merk ik.’’

En Richard? Hij gaat er achteraan bij Defensie om de andere 
onderscheidingen voor Rossen vervangen te krijgen.

Zo zie je maar weer. Als het nodig is zorgen mariniers voor elkaar. 
Ook op deze manier. Het kan verkeren. 
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Het komt niet vaak voor dat er vanuit de uithoeken van onze 
aarde bijdragen komen van leden, maar enkele keren per 
jaar komt er bericht! En dat is best toe te juichen. Dit keer: 

Reünie Nieuw Zeeland 12 december 2020
De COM-leden van Nieuw-Zeeland hebben afgelopen jaar, 
na 2 jaar, een reünie gehouden in Levin. Vanwege gebrek 
aan deelnemers, om begrijpelijke redenen, is er in 2019 
geen bijeenkomst geweest. 

Gelukkig is Nieuw-Zeeland nu weer teruggegaan naar 
niveau 1 met nagenoeg geen restricties meer, na een lange 
periode van lockdowns, geen lokale en interlokale reizen, 
eindeloze rijen bij supermarkten, overal waar je kwam 

handen wassen en verplicht masker dragen.  Er waren 12 
deelnemers. Het programma van de reünie bestond uit een 
korte “Algemene vergadering” gevolgd door een lunch. 
Tijdens de bijeenkomst zijn de leden herdacht waar men de 
afgelopen 2 jaar afscheid van heeft moeten nemen. 

Verder is besloten de reünie voor 2021 te houden op een 
andere plaats. Deze staat gepland voor 11 december 
aanstaande in Rotorua.

Jubilarissen 50 jaar lid COM
Oud-Mariniers C.M. Dekker, K. Oosterveld, J. Hoving en E. 

Boskma behoren dit 
verenigingsjaar tot 
een select gezelschap 
van jubilarissen, 
die al 50 jaar lid van 
het Contact Oud- 
en actief dienende 
Mariniers zijn. Zij 
hebben persoonlijk 

de COM dasspeld, die bij 
een 50 jaar lidmaatschap 
wordt verstrekt, overhandigd 
gekregen.

Herdenkingsbijeenkomst 
Kornwerderzand en Makkum
Ondanks de harde wind kon de 
besloten herdenking doorgang 
vinden. Marc Orth heeft 
namens COM Noord een krans 
bij het Marine monument in het 
Kazemattenmuseum gelegd.

Kranslegging door Marc Orth.

 
Afdeling Groningen-Drenthe 

en Friesland (COM Noord)

 
Afdeling Nieuw-Zeeland

Kees Oosterveld (midden) met Secretaris 
Marko Schanssema VZ André Meijer.

Cees Dekker met VZ André Meijer.

Bestuursvergadering COM Gelderland 23 maart 2021
Op dinsdag 23 maart 2012 kwam het bestuur van COM 
Gelderland weer bijeen voor een zogeheten zoomvergadering. 
Voor eenieder van ons, toch een bijzondere ervaring, om je 
bestuur collega’s, thuis op je computer of laptop te zien, en 
daar op die manier mee te communiceren.

Helaas kreeg Bart Muis het niet voor elkaar om op beeld te 
verschijnen, en moesten we het alleen met zijn sympathieke 
stem doen.

Al met al wel een oplossing tijdens deze Coronacrisis, om 
de vereniging toch op de rails te houden. Dat neemt niet 
weg dat we hopen snel weer op de oude manier bij elkaar te 
kunnen komen. Op dezelfde manier kwam ook de redactie 
van Voorwaarts bij elkaar, ook deze verliep voorspoedig.

Met vriendelijke Korpsgroet, Ferry Roks.

Een geslaagde 
Zoom-
vergadering.

 
Afdeling Gelderland
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Onderafdeling Den Haag
Kerstpakketten 
In december 2020 heeft het bestuur van onze onderafdeling 
15 kerstpakketten rondgebracht bij diverse oud-mariniers, 
die vanwege ziekte, leeftijd werden verwend met dit gebaar 
van het COM. Ik was o.a. op bezoek bij de 86-jarige Jan 
Knijnenburg in Schipluiden. Hij vertelde over zijn diensttijd 
in Nederlands Nieuw Guinea in 1955/1956 en over de 2e 
wereldoorlog in Nederland. Hij waardeerde het bijzonder 
dat hij werd bezocht door een oud-marinier. Ook degenen 
die door mijn medebestuursleden werden bezocht waren 
blij verrast met dit gebaar van het COM.  

Herinneringsmunten 355 jaar Korps Mariniers, bezoek 
aan 100-jarige oud-marinier
In februari kreeg ik bezoek van Piet Kruithof, voorzitter 
COM Nederland, die mij 600 coins en brieven van Brigade-
generaal Drs. J. Hut kwam brengen met het verzoek 
deze binnen onze onderafdeling rond te brengen. Na 600 
enveloppen met brieven, coins en entreekaarten voor het 
mariniersmuseum in orde te hebben gemaakt, zijn in totaal 
15 vrijwilligers op pad gegaan om deze bij onze leden en 
donateurs te bezorgen.

Voordat we op pad gingen werd er door ons een telefoontje 
gepleegd met de desbetreffende oud-marinier, zo ook de 
MAJMARNS G. Ballieux. Hij vertelde dat hij op 14 februari 100 
jaar was geworden en nodigde mijn vrouw en mijzelf uit bij 
hem op de thee te komen. Dat hebben we met veel plezier 

gedaan. Behalve dat wij de munt aan hem overhandigden, 
hebben we hem vanwege deze speciale leeftijd ook een 
schildje van 50 jaar COM o.a. Den Haag gegeven. Dit 
werd door de heer Ballieux zeer op prijs gesteld. Uit het 
vorenstaande blijkt dat mariniers altijd klaar staan voor een 
ander. Door deze bezoekjes voelen we ons allemaal weer 
meer betrokken bij het COM en bij elkaar.

Reünie omgeven met sport en spel op zaterdag 11 
september 2021
COM onderafdeling Den Haag wil als de coronamaatregelen 
het toelaten weer met een aantal seniorenteams deelnemen 
aan deze activiteit. Zet deze datum alvast in jullie agenda. 
Nadere informatie zal via de mail worden gecommuniceerd. 
Aanmelden kan bij Joep Caminada, tel. 06-24796096, 
joep.caminada@hetnet.nl

Onderafdeling Rotterdam
Lief en leed
Tijdens het persoonlijk rondbrengen van de coins en de 
kerstpakketten is het de bestuursleden opgevallen dat 
veel leden van het COM van de onderafdeling Rotterdam 
alleen nog maar contact hebben met het COM via het blad 
HouweZo, zeker nu al geruime tijd alle sociale evenementen 
zijn afgelast.

Veel lezen ook de COM site niet om wat voor oorzaak dan 
ook en dat vinden wij betreurenswaardig. Voor wat betreft 
Lief en Leed krijgen wij vaak via via te horen als er iets aan 
de hand is met de leden. Denk aan overlijden, ziekte, jubilea 
etc. etc. Wat wij graag zouden willen is dat wij meer contact 
hebben met onze leden in deze zaken.

Om deze reden volgen hier enkele namen en telefoonnummers 
en e-mailadressen waar de leden van Rotterdam alle lief en 
leed en andere bijzonderheden kunnen doorgeven.
Schroom niet ons te benaderen. Het bestuur is er voor u!

Frans Lelieveld, voorzitter, 06-48962029, 
voorzitter@comrdam.nl
Hans Neugebauer, Vice voorzitter, 06-24632768,
hans@hneugebauer.nl
Adriaan van Westenbrugge, penningmeester, 06-48806642, 
allywest@gmail.com
Kees van Genderen, commissaris activiteiten, 06-5284162, 
keesmotor@gmail.com 

  
Afdeling Zuid Holland

Dhr. Ballieux ontvangt het schild van 50 jaar COM van Joep 
Caminada (links).

Dodenherdenking in Deventer
Leden van de afdeling gaven op 4 mei jl. acte de préseance in 
Deventer bij de herdenking van de gevallenen vanaf WO II. 
Ook legden leden van de afdeling een krans bij het monument 

op de Canadese 
begraafplaats in 
Holten.

4 mei herdenking 
Deventer.

 
Afdeling Overijssel 



 20   21

Jan Hartog Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Maandag 26 april 2021, de dag begon voor Jan Hartog en zijn 
echtgenote Vera met een verrassing, een champagneontbijt 
thuis, aangeboden door de gemeente Almere. Kort daarna 
werden zij opgehaald en met muzikale begeleiding van een 
discowagen naar het gemeentehuis gebracht.

Wat was het geval, Jan werd, mede door de inzet van diverse oud-
mariniers, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. 
De burgemeester sprak zijn verwondering uit over de diversiteit 
van activiteiten die Jan ontplooide door de jaren heen aan de 
maatschappij. Vanwege de spelregels kon de burgemeester 
de onderscheiding niet opspelden maar werd dit gedaan door 
Jan zijn echtgenote. Het heeft de Koning behaagt om mij te 
onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Franc Weerwind (links) feliciteert Jan Hartog 
(midden) en zijn vrouw Vera (rechts) met de Koninklijke 
onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (Foto: 
Maarten Feenstra).

Flevoland trekt door….
En zo zijn we al weer een Houwe Zo verder zonder dat we 
hebben kunnen doen wat we graag zouden willen en dat is 
uiteraard met al onze leden onze voorjaars ledenvergadering te 
houden en plannen door te spreken wie, wat, waar en wanneer 
en hoe we weer iets zouden kunnen doen. Maar het is nog niet 
zo dus maar even verder met de mogelijkheden, waar we wel 
iets mee kunnen. Uiteraard hebben we als bestuur wel weer 
een bestuursvergadering kunnen organiseren via de digitale 
snelweg en wel op 14 april j.l. Na de opening door de voorzitter 
en zijn mededelingen zijn de vorige notulen weer goedgekeurd. 
Er was geen bijzondere inkomende of uitgaande post dus 
vervolgens het sport en spel programma voor de COM sportdag 
op 11 september 2021, uiteraard als er geen beperkingen meer 
zijn om dit te kunnen uitvoeren. De organisatie hiervan voor 
Flevoland is nu in handen van Nico en mocht je vragen hebben 
wat en aan welke onderdelen je deel zou kunnen nemen danwel 
andere vragen hebt, deze kun je aan hem stellen via mailadres 
evenementen02@comflevoland.nl Ook zijn er misschien leden 
die wel graag aanwezig zouden willen zijn om oude collega’s 
te ontmoeten of zouden willen deelnemen maar een probleem 
hebben met vervoer. Misschien woont er wel een collega in de 

buurt of anders kun je je via Nico aanmelden en zal hij zien of 
en wat er te regelen valt in deze. Ook kun je uiteraard eerst even 
jezelf op de hoogte stellen via de website van mariniers Flevoland, 
daar staan misschien ook al de antwoorden op je vragen. Dit is 
sowieso een prima site om af en toe eens door te spitten, als 
bestuur houden we onze leden via dit medium ook op de hoogte 
van alle wetenswaardigheden van onze afdeling. Ook willen we 
nog gaan bezien of er interesse is en mogelijkheden zijn om via 
een nieuwsbrief onze leden weer en nog wat meer te bereiken 
en ook voor leden om een mogelijkheid te geven om belangrijke 
zaken binnen de afdeling bekend te stellen. Waar we ons ook 
nog even mee bezig hebben gehouden is, naast de statuten, 
het vernieuwde huishoudelijke regelement van het COM. Dit is 
in concept aangeboden aan de afdelingen om eventuele op- of 
aanmerkingen te genereren zodat, als dit van toepassing is, dit 
te verwerken in het definitieve regelement. Als afdeling zullen 
we dan ook nog kunnen bezien of we en eigen regelement willen 
gaan samenstellen maar dat zullen we dan op de eerstvolgende 
ledenvergadering wel met een ieder overleggen. Waar we op 4 en 
5 mei ook actief mee zullen zijn is de dodenherdenking danwel 
de bevrijdingsactiviteiten. Aangezien de meeste leden van de 
afdeling uit Almere afkomstig zijn hebben we ons voorgenomen 
om dit jaar de activiteiten aldaar te ondersteunen. We hebben 
al een infiltrant in het organiserende commitee aldaar en we 
hopen in de toekomst ons ook op andere lokaties binnen de 
provincie te kunnen manifesteren maar daarvan houden we u 
allen op de hoogte. Verder hadden we, als mariniers Flevoland, 
heel voorzichtig en binnen de mogelijkheden op 30 april een 
drankje kunnen en mogen nuttigen op een terrasje in Almere. 

Onze voorzitter heeft een schrijven laten rondgaan om een ieder 
uit te nodigen maar toch blijkt men soms toch nog een beetje 
‘huiverig’ om hierbij aanwezig te zijn. Mocht u deze uitnodiging 
niet hebben ontvangen controleer dan nog even via secretaris 
Andre (secretaris@comflevoland.nl) of uw goede e-mailadres 
wel staat genoteerd. Rest ons u allen een snelle inenting tegen 
het heersende virus toe zodat we in de heel naaste toekomst u 
allen weer in goede gezondheid kunnen en mogen ontvangen op 
een ledenvergadering.  

Even in overpeinzing
In 2008 zijn we begonnen met het organiseren van een MP-
reünie met alleen MP  Mariniers die in Nederlands Nieuw 
Guinea hebben gediend. Deze reünie was een succes maar we 
kregen daarna heel veel telefoontjes van MP ers die in de West 
hebben gediend en welke in Nederland zijn gebleven. Zij waren 
uit eindelijk ook MP-er. Dat jaar zijn we gestart met totaal 158 
inschrijvingen. Helaas door de Corona moesten wij 2020 voorbij 
laten gaan zoals zovele Korps gerelateerde evenementen. 

Maar voor ons allen draait de leeftijd door en vele zijn niet meer 
in staat om de reünies te bezoeken, heel verdrietig. Maar wat nog 
verdrietiger is dat er in de afgelopen 13 jaar totaal 68 MP Mariniers 
en echtgenotes/partners zijn overleden. Maar als wij de laatste 
Houwe Zo van maart 2021 bekijken, zien we bij In Memoriam dat 
ons weer 58 Mariniers zijn ontvallen in zeer korte tijd. Het is te 
triest voor woorden maar laten wij met elkaar de benen eronder 
houden in verbondenheid- kracht en toewijding en wij gaan dit 
jaar weer proberen een MP-reünie te organiseren op woensdag 
13 oktober 2021 indien mogelijk i.v.m. Coronacrisis.

 
Afdeling Flevoland
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Fusiliers Marins Commando
Op 28 februari, was het 77 jaar geleden dat 6 Franse “Fusiliers 
Marins Commando” dood (vermoedelijk verdronken in de 
branding) werden aangetroffen op het strand bij Wassenaar 
bij een verkenningsopdracht vanuit zee van de Atlantikwall. 
Onder hen de eerste Franse officier die met succes in 
Engeland de commando-opleiding had afgerond, de 
lieutenant-de-vaisseau (kapitein) Charles Trépel. Hierover 
later meer. 
Sinds wanneer zijn mariniers opgeleid voor en betrokken 
bij speciale operaties? Als de voorwaarde “opgeleid voor” 
strikt wordt toegepast, dan komt de marinier speciale 
operaties pas tijdens de Tweede Wereldoorlog in beeld. 
Hoeveel mariniers hebben bijvoorbeeld toen in Engeland de 
commando-opleiding met succes gevolgd of zijn opgeleid 
als geheim agent? 
Wij weten het niet, maar daar liggen wel onze “roots”. Zo 
ook met de kikvorsmannen. Formeel bestaan ze sinds 1959, 
maar er zijn toch best wel wat verhalen over kikkers tussen 
1945 en 1959. Als U meer weet, dan horen wij dat graag. Wat 
wij er van weten is een klein beetje over de Franse inbreng. 
De eerste twee officieren instructeur-kikvorsman van het 
Korps Mariniers, Ties Rudolphie en Jan (“Shorty”) 
Peters zijn opgeleid als “nageur de 
combat” bij het Commando Hubert 
(toen al beroemd door kennis van 
kikvors-operaties en ontwikkeling 
van apparatuur bijvoorbeeld door 
Jacques Cousteau), te Toulon aan de Franse 
Middellandse Zee kust. Zij zijn de feitelijke 
grondleggers van de huidige, structurele speciale 
operaties capaciteit van het Korps Mariniers. Shorty Peters 
is vrij snel de dienst uit gegaan met een invaliditeitspensioen 
na een val van een trap bij de VGKAZ. Ties Rudolphie is wat 
langer gebleven. 

In 1961 vond de eerste opleiding tot kikvorsman plaats in 
Nederland. Bijna alle kikvorsmannen uit die opleiding zijn 
tot functioneel leeftijdsontslag in dienst gebleven. In deze 
opleiding zaten ook twee officieren, Dries Verhaar en Teun 
Nolles, beiden toen nog niet opgeleid tot officier kikvorsman. 
Helaas is Teun Nolles bij een duikongeluk op 3 oktober 1961 
om het leven gekomen. 
Vrij snel na deze eerste vier officieren werden ook de 
eerste officieren in 1963 in Nederland opgeleid tot officier-
kikvorsman en soms voor verdere bekwaming naar het 
buitenland gestuurd, zoals bijvoorbeeld Lex Tiel naar de 
SEALS en later Roy Spiekerman van Weezelenburg naar de 
SBS.
We besteden wat extra aandacht aan de “French 
Connection” omdat we vinden dat het Korps Mariniers en 
de Franse Fusiliers Marins heel veel met elkaar gemeen 

hebben. (Fusiliers Marins zijn de 4de component van de 
Marine Nationale en niet te verwarren met de diverse 
marine infanterie-eenheden [Troupes de Marine] van de 
Franse landmacht!). In onze optiek en op basis van diverse 
ervaringen met Franse eenheden tijdens uitwisselingen, 
plaatsingen en uitzendingen, zijn we ervan overtuigd 
dat er veel meer gedaan kan worden op het gebied van 
samenwerking. 
Er zijn aan Nederlandse kant zeker twee beperkingen. De 
Franse taal én de soms afwijkende interpretatie van de 
principes proportionaliteit en subsidiariteit door de Fransen 
bij het toepassen van geweld (zie zo dadelijk bij “Opération 
Sanatique”). Aan Franse kant is er veel positief veranderd op 
het gebied van bijvoorbeeld de beheersing van de Engelse 
taal, maar ook qua toenadering en transparantie (een beetje). 
Frans is trouwens niet moeilijk. Bij het Vreemdelingenlegioen 
hanteert men een lesmethodiek waarbij de legionair-rekruut 
in zeer korte tijd de essentiële zaken onder de knie heeft. Er 
is soms weleens wat hoofdpijn, niet door de hoeveelheid 
theorie, maar door de gevechtslaarzen van de instructeurs 
bij het laten beklijven van het lesmateriaal. Het Commando 
Hubert is één van de 7 commando-eenheden van de “Force 
Maritime des Fusiliers Marins et Commandos” (FORFUSCO) 
van de Fusiliers Marins van de Franse marine. 

De Commandos Marine zijn speciale eenheden, vergelijkbaar 
met bijvoorbeeld het Nederlands MARSOF, de Britse Special 
Boat Service (SBS), de Spaanse Fuerza de Guerra Naval 

Especial (FGNE), de Italiaanse COMSUBIN (Comando 
Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo 

Tesei”), en de Amerikaanse Navy SEALs. 
Elk Commando Marine telt ongeveer 

90 man, behalve het Commando 
Ponchardier dat ongeveer 160 man telt, 

bij bijna 700 operators. Er zijn momenteel 
zeven Commandos Marine eenheden. Zes zijn 

gestationeerd in Lorient; de zevende, het Commando 
Hubert, in Toulon. Zij zijn sinds 1992 de marine component 
van het Commandement des Opérations Spéciales 
(COS)(ongeveer 3700 man, waarvan 3400 operators). De 
Commandos Marine waren betrokken bij de meeste Franse 
militaire operaties na de tweede wereldoorlog, waaronder 
de Golfoorlog, SFOR en KFOR. De laatste decennia vooral 
bij het onderscheppen van drugstransporten over zee, het 
beschermen en evacueren van westerse onderdanen uit 
conflictgebieden, het bevrijden van gijzelaars, bijvoorbeeld 
van piraterij, het beschermen van schepen tegen piraten. 
Vijf van de zeven Commandos Marines zijn genoemd naar 
een Commandos Marine-officier die sneuvelde tijdens 
gevechten. De andere twee, Kieffer en Ponchardier, zijn 
genoemd naar twee officieren die een belangrijke rol hebben 
gespeeld bij het ontstaan van de Commandos Marine: 
Capitaine de frégate Philippe Kieffer (1899-1962) in 1942 
de eerste commandant van de eerste Franse commando-
eenheid: 1er compagnie de fusiliers marins commandos 
(“No. 1 (French) Troop”) en vice-amiral Pierre Ponchardier 
(1909-1961), verzetsheld en eerste commandant van de 
Demi-Brigade des Fusiliers Marins (DBFM) 

  

 Identiteitsgroep 
Marinier Speciale Operaties
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Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
N. W M Nouwens   Oldemarkt
B . Brommet   Amstelveen
E. Slotboom   Monnickendam
W. Dijkhuizen   Den Bosch
J.J.M. Hesseling   Venlo
A. E. Holdert   Vlaardingen
J.H.D. Pratt   Groesbeek
F.H.C. Christ   Etten-Leur
E. C. A. den Boer   Dongen
M. Kramer   Bemmel
J. C. van Ommeren   Emmen
H. Fakkel   Nootdorp
K. A. v.d. Zalm   Marietta ga  U S A
R. Siereveld   Aalst gld
J. Bosman   Amstelveen
M P Hellemons   Duns Creek Australië
H. E. Boelsma   Wolvega
A. F. M. van Beek   Helmond
J. A. Bergsma   Wildervank
J. Huiskes   Hoofddorp
W. Dekker   Philipsburg St Maarten
L. Bransen   Naaldwijk
T. Loof   Voorschoten

A. v d Klaauw   ’s-Gravenzande
R. Mouton   Almelo
P. Makaske   Ommen
J. Klerkx   Eindhoven 
G. W. van Keulen   Albany Oregon U S A
P. J. de Vries   Enschede
C. W. Scholten   Boskoop
D H E Uktolseja   Heerhugowaard
M. van Vijfeijken   Zevenbergen 
M. J. Oost   Julianadorp
K. Rog   IJsselstein (Utr) 
A. A. Koster   Huizen
W. J. Verbon   Vorden

Buitengewoon Lid
R. Sleen   Oss

Nieuwe Donateurs   
F. van Velsen Boerhof   Groningen
M. Smolders   Roosendaal
J. Aukes   Oss
T. Teller   Eindhoven
M. Timmer Schutter   Nieuwkoop

In Nederland is wellicht het Commando Hubert bekend 
door de aanslag op de “Rainbow Warrior” op 10 juli 1985 in 
de haven van Auckland, Nieuw-Zeeland. In Frankrijk bekend 
als “Opération Sanatique”. Bij deze aanslag kwam de 
Nederlandse journalist Fernando Pereira om het leven. De 
verkenning en de misleiding werd door Franse “diplomaten” 
uitgevoerd. De bomaanslag zelf werd uitgevoerd door twee 
kikvorsmannen, Jean-Luc Kister en Gérard Royal, beiden 
van het Commando Hubert en handelend in opdracht van 
het Directorate Générale de la Securité Exterieure (DGSE). 
Het DGSE valt trouwens onder het Ministerie van Defensie. 
Misschien nog vermeldenswaardig is dat Gérard Royal 
de oudste broer is van Ségolène Royal, ex- minister en de 
ex-vrouw van de voormalige Franse President François 
Hollande. 
In Frankrijk worden de eenheden belast met de uitvoering 

van speciale operaties niet alleen aangestuurd door het 
Commandement des Opérations Spéciales (COS), maar soms 
ook, zoals bij de Rainbow Warrior door de “Action Division” 
van de DGSE.
Het COS heeft naast het FORFUSCO ook de beschikking 
over diverse land- en luchtmachteenheden. De Action 
Division van de DGSE heeft de beschikking over eigen, wat 
schimmige “opleidingscentra”, zoals: Het speciale para-
trainingscentrum in Cercottes voor clandestiene operaties; 
Het speciale para-trainingscentrum in Perpignan voor 
commando-operaties en Het speciale para-trainingscentrum 
in Quelern voor maritieme en gevechtsduik- operaties. 

Er wordt vermoed dat vanuit de drie centra regelmatig 
activiteiten werden en misschien nog worden ondernomen 
die niet altijd het daglicht kunnen verdragen, uitgevoerd 
door niet officieel bestaande operators, zoals bijvoorbeeld 
uit het vroegere “11me RPC (“Onzième Choc”) (11me 
Régiment Parachutiste de Choc formeel ontbonden in 1993). 
Action Division is best vergelijkbaar met (delen van) de CIA. 
Het Commando Trépel heeft een band met Nederland. Hun 
naamgever ligt hier begraven te Kapelle, Zeeland. Charles 
Trépel is om het leven gekomen tijdens de “Opération 
Premium” en dood gevonden op het strand bij Wassenaar na 
een verkenning vanuit zee van de Atlantikwall op 28 februari 
1944. Wat er is mis gegaan, is nog steeds een raadsel. Leden 
van het Commando Trépel zijn hier in jaren 70 een aantal 
malen geweest voor training bij de Joost Dourleinkazerne en 
bezoek aan het graf van hun naamgever, en wij zijn evenzo 
een aantal malen bij hen op bezoek geweest in Lorient. 
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Alex (oud-marinier), Patrick (oud-brandweerman) en 
Wodan (hulphond van Patrick) zijn een project gestart 
waarin zij geld gaan inzamelen om voor mensen van 
defensie en hulpdiensten met PTSS een hulphond te kunnen 
krijgen. Om dit te bereiken gaan ze tussen nu en 2025 
lange afstandstrajecten afleggen van in totaal 1250 km. 

Alex heeft het COM gevraagd kleding te willen sponsoren voor hun 
tocht. Wat uiteraard is gebeurd.

Als eerste bedankt Alex voor het kledingpakket wat zij hebben 
ontvangen van het COM ze zullen het met trots dragen tijdens hun 
uitdaging. 

Over het team
Alex
Alex en ik kennen elkaar al 17 jaar waar van 16 zeer goede vrienden. 
Alex is als een broer voor mij en we hebben de afgelopen jaren 
samen genoeg ellende meegemaakt. Alex is een oud-marinier 51 
jaar oud 2 lieve kinderen. Wij hebben elkaar leren kennen bij het 
bedrijf waar ik toen werkte en Alex zorgde daar voor de beveiliging 
zo kwamen wij erachter dat we dezelfde hobby’s hebben onder 
andere vissen. 

Patrick
Nou, ik ben Patrick 49 jaar, 19 jaar bij Laura en in het bezit van 
Wodan (hulphond). Ik ben een oud brandweerman en in 2001 
gestopt omdat ik Laura tegenkwam, en ik nu een rede had om te 
stoppen omdat ik sommige dingen niet meer aankon. Zo kwam 
ik in 2004 bij een entertainmentbedrijf, waar ik Alex tegen kwam. 
Na 5 jaar ging het bedrijf failliet. Dus gesolliciteerd bij service en 

veilig-heidsmedewerker 
Con-nexxion. Leuk werk 
tot dat ik bij een ongeluk 
kwam waarbij in de bus 
een jong kind gewond 
was geraakt. 

Op de automatische 
piloot te werk gegaan, 
en zelfs compliment van 
de ambulanceverpleeg-
kundige gehad want hij 
had een burger nooit 
zo zien handelen. Toen 
ik vertelde van mijn 
achtergrond hebben we 
nog even staan praten 
(met het kind was niks 
zorgelijks aan de hand). 
Thuis gekomen ging het 
niet lekker het beeld 
van dat geschrokken, 

angstige blik en pijnlijke gezichtje lieten mij niet los en bracht 
beelden terug. 

De volgende ochtend onze dienst was echt net begonnen werden 
wij opgeroepen om naar een aanrijding auto/bus te gaan, alsof de 
grond onder mij verdween. Ik werd misselijk, draaierig, begon te 
zweten als een otter, voor het eerst was ik bang. 

Ik ben uit de auto gestapt en ben naar huis gegaan, in paniek Laura 
gebeld en 2 dagen later zat ik bij de huisarts die mij met spoed 
doorverwees naar een psycholoog. De dag voor mijn verjaardag 
hoorde ik de uitslagen van de testen ik had PTSS. 

In 2016 overleed mijn trouwe viervoeter Nilay die echt vanaf het 
begin van mijn PTSS-periode zo goed voor mij gezorgd had. Ik 
kwam niet meer buiten, sliep amper (wat ik toch al deed) tot dat 
Laura contact had opgenomen met Hulphond Nederland en nu 
heb ik Wodan en zijn wij na 2 jaar bij elkaar en klaar voor nieuwe 
uitdagingen.

Ons doel
Omdat wij andere geüniformeerde en de dames en heren van 
defensie die met PTSS kampen ook een hond gunnen en er 
daarvoor extra geld nodig is gaan wij drieën dus lopen, voor 
hopelijk 1 PTSS-hulphond. Wat is 3,50 euro op een mensenleven? 
En je maakt er iemand echt heel gelukkig mee.

Volg ons op: www.helpzeaaneenbuddy.nl
Facebook en Instagram: helpzeaaneenbuddy
Email: info@helpzeaaneenbuddy.nl

Met vriendelijke groet,
Alex Scheer, Patrick Roelvink en Wodan

Help ze aan een buddy

Diversen
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Met de opening van de Nationale Veteranenbegraafplaats 
Loenen op 26 november 2020 door Zijne Majesteit Koning 
Willem-Alexander is een lang gekoesterde wens van 
veteranen in vervulling gegaan. 

Om de veteranen die respectvolle laatste rustplaats te kunnen 
bieden waar zij recht op hebben, is de Vereniging Vrijwilligers 
op zoek naar mensen die zich willen aansluiten bij één van de 
volgende vier werkgroepen:
   • Werkgroep Beheer en Onderhoud Begraafplaats (BOB) 
   • Werkgroep Gastvrijheid, Horeca en Toezicht (GHT)
   • Werkgroep Begeleiding Uitvaarten, Bijzettingen en 
      Evenementen (BUBE)
   • Werkgroep Rondleidingen, Voorlichting en Educatie (RVE)

Heeft u belangstelling voor één van bovenstaande werkgroepen 
en/of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar 
info@vrijwilligersnvbl-ogs.nl.  

Zij waren er 
voor ons, 
laten wij er 
nu voor hen 
zijn. Meld u 
zich aan? 

Oud ziekenverpleger Niemeijer, lid van AVOM en donateur/lid 
van het COM, op de koffie bij de Minister van Defensie.

Niemeijer had een brief 
naar de burgemeester van 
Den Haag gestuurd om aan 
te geven dat het monument 
waar hij, jaarlijks, naartoe 
gaat, slecht te bereiken 
is voor ouderen mensen 
i.v.m. het talud aldaar. Bij 
de burgemeester ving hij 
kennelijk bod waarna hij 
een brief naar de Koning 
schreef.

Het advies van de Koning; neem contact op met Binnenlandse 
Zaken. De heer Niemeijer pakte het geheel anders aan. In tenue 
en gewapend met poster, COM-cap, ledenpas en onze Coin op 
naar het Mauritshuis om daar voor de deur de aandacht van de 

minister te trekken. Dat lukte, de Minister van Defensie nodigde 
hem spontaan uit om op de koffie te komen. Zo gezegd zo gedaan. 
Niemeijer kon zijn verhaal kwijt op het Ministerie van Defensie. 
Zijn doel het talud onder de aandacht brengen is gelukt en men 
gaat ernaar kijken.

Opening Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen

Vasthouden aan het doel

Dhr Niemeijer aan de ‘koffie met Minister van Defensie’.

Ingezonden reactie
Ziekenboeg
Reactie Ad Heesakkers 
Geachte redactie,
Een paar maanden geleden werd ik gebeld door een man, die 
zoals in het gesprek naar voren kwam, een vrijwilliger bleek te 
zijn van de Mariniersziekenboeg. Deze man had gehoord dat ik 
een behoorlijke zware operatie zou moeten ondergaan en wilde 
me een hart onder de riem steken.

Nu heb ik een serieuze vraag aan u als redactie.
Is het mogelijk om in een van de volgende uitgaven van 
“Houwe Zo” dit eens toe te lichten, zoals: Hoe is de organisatie 
‘Mariniersziekenboeg’ ontstaan, wie was hiervan de voorloper?
En ook zéér belangrijk, we worden ouder en gebreken komen 
bij de een wat meer voor dan bij de ander! Om op deze manier 

wat te horen en te lezen van ons geliefde KORPS, doet ons oude 
Mariniershart echt goed. Ik hoop van ganser harte dat dit in ons 
mooie, keurig verzorgde Mariniers contactblad, eens toegelicht 
kan worden. De vrijwilligers van de Mariniersziekenboeg 
verdienen het echt om eens voor het voetlicht gehaald te 
worden! Met dank voor een eventuele plaatsing.

Ad Heesakkers
Meidoornstraat 47   6026 XG Maarheeze

Reactie van de redactie:
Beste Ad, we nemen binnenkort contact op met de 
mariniersziekenboeg om een afspraak te maken, zodat wij in het 
volgende nummer aan jouw wens zeker zullen voldoen. En buiten 
jouw vraag; ze verdienen het enorm.
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Stuur deze kaart (of de verlangde 

informatie per brief) vandaag 

nog op naar: 

Ledenadministratie 

Vereniging Contact Oud- en 

actief dienende Mariniers

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

  als gewoon lid

  als buitengewoon lid

  als donateur

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

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

Naam  :  

Adres  :

Postcode :   Woonplaats :

Telefoon : 

Email  :

Geboortedatum :

Datum in dienst :   Datum uit dienst :

Handtekening :   Datum  : - 20

Contact Oud - en actief dienende Mariniers

Aanmeldkaart

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

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

- Advertenties - 
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Oproepen

Mok of gouden munt?

Tjassens Keiser:
Ik was verrast te lezen in de laatste HouweZo, dat alle leden 
verrast worden met de 355 jaar coin ter ere van het 355 jarig 
bestaan van het Korps Mariniers.
In de jaren 1965/66 diende ik als kpl.zm bij het Korps in Curacao, 
alwaar wij het 300 jarig bestaan van het Korps vierden onder 
de tropenzon. Als aandenken kreeg iedereen een bierpul met 
opschrift : 1665-1965. Deze is in de afgelopen jaren veel gebruikt 
en gelukkig nog intact! Bijgaand een foto van dit inmiddels 55-
jaar oude Korps geschenk.

Met vriendelijke Korpsgroet,
Jan Tjassens Keiser,

oud kpl.zm 64/5

Reactie van de redactie:
Dit bericht is aanleiding voor een op te lossen raadsel. 
Wat is het geval. Blijkbaar kregen Tjassens en zijn collega’s tot en 
met korporaal een stenen beker als geschenk. Maar wat was nu 
het geschenk voor onderofficieren en officieren vanaf sergeant?
Van de weduwe van AOOMARNS bd. J.K.W. Kramer, mw. Y. 
Ridder, kreeg de secretaris van de redactie bij zijn overlijden 
onderstaande munt als herinnering.

Wat blijkt; deze munt was het jubileumgeschenk bij het 300-jarig 
bestaan van het Korps mariniers. Het gezin was toen geplaatst 
op Curacao.

Wie kreeg nu wat ter herinnering aan dit jubileum? Dat is de 
vraag!! De redactie ziet uw reacties graag tegemoet.

Er komt een Marinier bij de dokter
Naar aanleiding van mijn artikel “Er komt een Marinier bij 
de dokter” in de HouweZo van jl. December is mij gevraagd 
om een herinnering te schrijven n.a.v. de bijzondere 
omstandigheden die zijn ontstaan door Covid 19.

In voornoemd artikel roep ik onder andere op om kennis te 
ontwikkelen over prostaatkanker en bij twijfel of zorg eens bij de 
dokter langs te gaan voor een onderzoek. Van toepassing blijft 
nog steeds het andere signaal wat ik af wil geven “Steek je kop 
niet in het zand”.

Een artikel van een uroloog in het PKS-kwartaalblad trok mijn 
aandacht. Het gaat over de minder geworden animo om langs de 
huisarts te gaan.  Waarna soms een ziekenhuisbezoek volgt aan 
een specialist als er nader onderzoek gedaan moet worden.
Deze uroloog ervaart op drie fronten uitstel. Te weten: 1. De 
tijd voor het eerste bezoek aan de huisarts. 2. De tijd van het 
vaststellen van de diagnose. 3. De behandeling. 

Daarin moet je natuurlijk denken aan spreiding van het aantal 
contacten en niet de beschikbaarheid van personeel omdat deze 
elders worden ingezet. Bovendien moeten er ook nog prioriteiten 
worden vastgesteld.

Het eerste uitstel ligt bij de patiënt en de andere twee liggen bij 

de noodgedwongen maatregelen die ziekenhuizen en personeel 
moeten nemen i.v.m. corona. Bovendien bemerkte deze uroloog 
angst om naar de dokter te gaan wat versterkt zal worden door al 
‘het gedoe’ rondom corona en de angst voor besmetting. 

Een stelling van mij zelf is de volgende: “Wij mannen zijn in 
het algemeen erg gevoelig en vermijden zo veel mogelijk het 
onderwerp prostaatkanker, dat is een constatering na bijna 
10 jaar voorlichting geven over prostaatkanker.” Ik moet ook 
bekennen dat we er terecht bang voor zijn, dus we hoeven ons er 
niet voor te schamen maar handelen is in deze levens reddend 
en angst een slechte raadgever. Zie mijn artikel in HouweZo 
jaargang 71 nr. 5 waarin ik stel dat er ‘Op tijd bij zijn’ je leven kan 
redden.

Een uitnodigingsbrief is ook naar de secretaris van alle afdelingen 
verzonden, zodat u ook via hen de gelegenheid hebt om 
informatie over prostaatkanker te vergaren. 

Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om mij persoonlijk te 
benaderen voor een op een gesprek, mede in verband met mijn 
Prostaatkanker Stichting ervaring en PANKM-lidmaatschap. 

U kunt mij vinden op het e-mailadres: 
gelderland@prostaatkankerstichting.nl  
Wij zijn er klaar voor!

Raadsels rond 300 jaar Korps Mariniers.
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Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het 
overlijden van:

R. Millenaar, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 26 juli 2020 te Den Bosch, op 98-jarige 
leeftijd.

T. A. Anbeek, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 30 september 2020 te 
Voorthuizen, op 82-jarige leeftijd.

Paulus Marie Sieben, oud-marinier, op 22 oktober 2020 te 
Maastricht, op 66-jarige leeftijd.

Richard W. Roepers, Kapitein der Mariniers b.d. onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 19 december 2020 
te Kampen, op 89-jarige leeftijd.

C. Verhoeven, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 25 januari 2021 te Deurne, op 
86-jarige leeftijd.

B. G. J. (Barry) Kerkhof, oud-marinier, onderscheiden met de 
herinneringsmedaille voor vredesoperaties, op 15 februari 2021 
te Enter, op 46-jarige leeftijd.

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

Anné Munneke, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 28 februari 2021 te Stadskanaal, op 
92-jarige leeftijd.

T. P. C. Nobel, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 3 maart 2021 te Gouda, op 93-jarige 
leeftijd.

Dennis de Roever, oud-marinier, onderscheiden met de 
herinneringsmedaille voor Vredesoperaties, hij was bestuurslid 
van het  C O M afdeling Flevoland, op 3 maart 2021 te Almere, op 
65-jarige leeftijd.

Hendrik Ellérie, oud-marinier, op 3 maart 2021 te Aa en Hunze, 
op 84-jarige leeftijd.

Jan de Jong, oud-marinier, op 4 maart 2021 te Terborg, op 
91-jarige leeftijd.

Leendert (Leen) Koelewijn, oud-marinier, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 4 maart 2021 te 
Breukelen, op 83-jarige leeftijd.

Jilles Frederik Vrije, Kapitein der Mariniers b.d. onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 4 maart 2021 te 
Utrecht, op 87-jarige leeftijd.

Arie Cornelis Dirk (Cees) van der Toorn, oud-marinier, op 5 
maart 2021, op 52-jarige leeftijd.

F. E. M. de Boer, oud-marinier, op 8 maart 2021 te Rhenen, op 
87-jarige leeftijd.

P. J. v d Meij, oud-marinier, onderscheiden als Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, op 8 maart 2021 te Leiden, op 83-jarige 
leeftijd.

M. F. (Wil) Smolders, oud-marinier, op 9 maart 2021 te 
Roosendaal. Op 87-jarige leeftijd.

A. A. J. (Alphons) v. d. Kraats, oud-marinier. Op 12 maart 2021 
te Hoek van Holland, op 85-jarige leeftijd.

André Bentlage, oud-marinier, op 13 maart 2021 te Venlo, op 
89-jarige leeftijd.

H. J. van der Park, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, en een blijk van waardering 
van de afdeling Noord-Holland, op 13 maart 2021 te Breezand, 
op 86-jarige leeftijd.

Adriaan Johan van Looijen, oud-marinier, onderscheiden 
met de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau 
in Goud en met het Ereteken voor Orde en Vrede ook was hij 
Erelid van onze vereniging, op 13 maart 2021 te Capelle aan den 
IJssel, op 93-jarige leeftijd.

Robert Evert (Rob) Portier, Kapitein der Mariniers (vbd) b.d. 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis en de 
Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties, op 14 
maart 2021 te Zaandam, op 84-jarige leeftijd.

Ger Basters, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 14 maart 2021 te Tilburg, op 
80-jarige leeftijd.

Willem Johannes (Wim) van den Berg, oud-marinier, 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 15 
maart 2021 te Den Haag, op 83-jarige leeftijd.

Bram Slot, oud-marinier, op 16 maart 2021 te Den Helder, 
80-jarige leeftijd.

Henk Oudes, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 17 maart 2021 te Alkmaar, op 
82-jarige leeftijd.
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Adolphe Marinus (Dolf) Swenker, Kolonel der Mariniers. b d, 
op 20 maart 2021 te Doorn, 87-jarige leeftijd.

Jan Bruins, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 22 maart 2021 te Rotterdam, op 
82-jarige leeftijd.

Jan Kleemans, oud-marinier, onderscheiden als Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau en met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 23 maart 2021 te Barendrecht, op 
89-jarige leeftijd.

R. Treffers, oud-marinier, op 25 maart 2021 te Heemstede, op 
80-jarige leeftijd.

Bartholomeus Cornelis (Bart) Bakker, oud-marinier, op 26 
maart 2021 te Epe, op 87-jarige leeftijd.

J. F. O. Letwory, oud-marinier vbd, op 6 april 2021 te 
Steenwijkerwold op 67-jarige leeftijd.

Jacobus (Co) Licher, oud-marinier, op 6 april 2021 te 
Purmerend, op 87-jarige leeftijd.

Bernhard Leopold Frederik (Ben) Schutter, oud-marinier, 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 12 
april 2021 te Beverwijk, op 79-jarige leeftijd.

Cornelis Casper van de Bor, oud-marinier, op 16 april 2021 te 
Heerlen, op 89-jarige leeftijd.

Hendrikus Johannes Jacobus (Henk) Janssen, Sergeant-
Majoor der Mariniers b.d., onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis en drager van het Draaginsigne 
gewonden, op 19 april 2021 te Noordwijk, op 77-jarige leeftijd.

J. H. Geuns, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede en drager van het Draag Insigne Gewonden, 
op 20 april 2021 te Weert, op 95-jarige leeftijd.

J. K. M. v d Born, Luitenant-Kolonel der Mariniers b.d., 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis  en de 
Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties, op 24 april 2021 te 
Den Haag, op 83-jarige leeftijd.

C. den Breejen, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 25 april 2021 te Weurd, op 
83-jarige leeftijd.

G. W. Slijpen, oud-marinier, op 26 april 2021 te Almere, op 
89-jarige leeftijd.

L. (Bart) Jansen, oud-marinier, hij was bestuurslid van de 
onderafdeling Arnhem, op 28 april 2021 te Rheden, op 83-jarige 
leeftijd.

Cornelis Lesterhuis, oud-marinier, op 28 april 2021 te 
Groningen, op 74-jarige leeftijd.

Jan Huigen, Sergeant der Mariniers  z. m.  b.d, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 6 mei 2021 te 
Schiedam, op 84-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 soosmiddag 
in clubhuis De Afrit, Hellingweg 135, 2583 DZ Den Haag, 
Scheveningen (bus 28, halte Zuiderstrandtheater), aanvang 
14.00 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’s achterpagina: Impressie Dodenherdenking.
Vlnr. Aruba, Den Helder, Curaçao en Rotterdam.
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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  
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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