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Beste leden,

Voor u ligt de zomereditie van de Houwe Zo.

Na een lange periode van sluitingen en vooral van 
beperkingen in onze vrijheid, zijn we aangekomen in een 
tijdperk waarin de regering de versoepelingen doorvoert. 
Dat houdt in dat we langzaam weer naar het nieuwe normaal 
gaan en elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Ik zie daar 
echt naar uit. Laten we hopen dat we dankzij de vaccinaties 
en de normale voorzorgsmaatregelen het virus geen ruimte 
meer bieden voor grootschalige uitbraken en we onze 
vrijheid behouden.

Met het oog op de toekomst van de vereniging beleggen we 
brainstormsessies. Met vertegenwoordigers van afdelingen 
en identiteitsgroepen gaan we het gesprek aan. Waar ligt 
onze stip op de horizon? Inmiddels is zo’n sessie met de 
eerste afdeling achter de rug. Een positieve start en we 
verwachten dat de andere afdelingen en identiteitsgroepen 
spoedig zullen volgen. De uitkomsten van deze sessies gaan 
we samenvoegen en voorleggen aan de ledenraad. We willen 
komen tot een breed gedragen aanpak van initiatieven, 
verdeeld over meerdere jaren , gericht op de toekomst van 
het COM. 

De Nederlandse Veteranendag werd dit jaar gehouden in de 
stadsschouwburg van Den Haag met slechts een kleine groep 
vertegenwoordigers van Defensie en (veteranen)organisaties. 
De minister sprak de hoop uit dat deze dag dit jaar voor de 
laatste keer met een relatief klein gezelschap werd gevierd 
en dat we volgend jaar weer massaal op het Malieveld 
samenkomen.

Kijkend naar de versoepelingen verwacht ik dat we op 11 
september a.s. onze jaarlijkse reünie omgeven door sport 
en spel kunnen beleven. Het loopt nog niet storm met de 
aanmeldingen vanuit de afdelingen en identiteitsgroepen 
voor de sportactiviteiten, maar zorg dat je er die dag wel 
bij bent zodat je fysiek weer oud collega’s kunt ontmoeten. 
Het netwerkplein is goed bezet met mariniers- gerelateerde 
verenigingen en er zullen voldoende versnaperingen zijn om 
er een topdag van te maken.

Zoals u mogelijk hebt kunnen lezen is er een nieuwe wet 
de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) waar 
alle verenigingen en stichtingen aan moeten voldoen. De 
wet treedt per 1 juli a.s. voor een belangrijk deel in werking, 
vandaar dat het bestuur daar even prioriteit aan heeft 
gegeven om te zorgen dat we voldoen aan deze wet. Het 
afronden van het Huishoudelijk Reglement is daardoor in tijd 
wat opgeschoven. Ook wij hebben maar twee handen.  

Op 20 november a.s. hebben we de kranslegging bij het 
Mariniersmonument in Sittard. Ditmaal voor de 55e keer. 
Vanwege dit jubileum willen we groots uitpakken. Het zou 
mooi zijn als we daar met 150 man van het COM aanwezig 
kunnen zijn. Het bestuur stelt bussen te beschikking om dit 
mogelijk te maken, zodat elke afdeling of identiteitsgroep 10 
tot 15 man kan laten afvaardigen. Ik roep u op om u aan te 
melden bij het bestuur van uw afdeling of identiteitsgroep.  

Naast bovenstaande evenementen hoor ik dat ook de 
afdelingen en identiteitsgroepen druk doende zijn met het 
weer oppakken van samenkomsten en vieringen. Fijn! Elkaar 
weer ontmoeten en spreken geeft inhoud aan de vereniging. 

Ik wens u allen een fijne zomer

                  Piet Kruithof 

Van de voorzitter
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Korpsnieuws

In de vorige Houwe Zo zijn 2 ingezonden stukjes geplaatst in de 
afdelingsrubriek Flevoland, welke naar nu blijkt, ingezonden 
zijn door een lid van Noord-Holland. Aangezien de woonplaats 
van betrokkene Almere is, is de redactie ervan uitgegaan dat de 

inzender tot de afdeling Flevoland behoorde.
Dit is een vervelend iets waar mensen niet blij van kunnen 
worden. Reden te meer om bij het inzenden van kopij dit te doen 
via de vertegenwoordiger van uw afdeling!

Beste lezer, 100 jaar worden, lid van het COM zijn en dat zomaar 
voorbij laten gaan? Dat doet de HouweZo niet. Vanwege 
plaatsgebrek in het vorige nummer van HouweZo plaatsen we nu 
een uitgebreid artikel over MAJMARNS bd. G. Ballieux.
 
Het artikel ‘Levensverhaal van 100-jarige marinier George 

Ballieux is als een jongensboek’ vindt u verderop in dit blad.

Ditzelfde artikel is ook verschenen in de Alle Hens nr. 4 en in de 
laatste QPO. De onderafdeling Den Haag heeft vanwege deze 
gelegenheid de majoor bezocht met een kleine attentie 
zoals te lezen is in HouweZo nr. 72-2. 

Van de redactie

Duidelijkheid gevraagd bij het inzenden van kopij

Uitgebreid artikel over MAJMARNS bd. G. Ballieux

In het weekend van 12 juni hebben personeelsleden van 
MSKSAV een Beach clean-up gedaan aan de Noordkust van 
Aruba.

Ongeveer veertig mariniers hebben in de omgeving van de Light 
house en Alto Vista Capel zwerfvuil opgeruimd.
Dit bleek niet onverdienstelijk, er is ongeveer een vrachtwagen 
vol vuil uit de natuur weggehaald.

Op 25 juni heeft de “Prijsuitreiking” 
plaatsgevonden van de Marinierskalenderactie.

Het resultaat mag er zijn. 
Met onze marinierskalender hebben we meer dan €100.000 
opgehaald om de goede doelen Rico’s Foundation Cambodja, 
Stichting PTSS, Stichting Hulphond, Vrienden voor Sophia, 
Mytylschool de Brug, Stichting Bartiméus Fonds, Stichting Help 
Ze Thuiskomen, Stichting Saamhorigheidsdiner Oud Mariniers, 
Stichting Mariniersziekenboeg te steunen. 
Daarnaast gaan we nog drie goede doelen op Aruba, Curaçao en 
St. Maarten blij maken. 

Op 24 juni zijn we met de stichtingen samengekomen om de 
cheques aan hen uit te reiken. Het was prachtig om de vreugde 
en ongeloof van de stichtingen te zien toen zij de cheques van 
€10.000 uitgereikt kregen. 

Fantastisch resultaat voor een paar T-shirts uittrekken.
Iedereen die de marinierskalender heeft gekocht bedankt voor 
jullie bijdrage! 

Beach clean-up Opbrengst kalender

Defensie Caribisch Gebied ruimt zwerfafval op.
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Bericht van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) 
naar aanleiding van zijn bezoek aan het Mariniers 
OpleidingsCentrum (MOC).

Tijdens mijn eerste bezoek aan Mariniersopleidingscentrum 
(MOC) op de Van Ghentkazerne in Rotterdam viel mij één ding op: 
de enorme toewijding en betrokkenheid van de instructeurs. 

Zij staan dag en nacht klaar om de beste mariniers op te leiden en 
klaar te stomen voor hun operationele taak. Van de baksmeester 
van de Praktische Opleiding tot Officier (POTOM) tot de 
ervaren sergeant die streng, maar met oog voor zijn mensen de 
korpswaarden bijbrengt. 

Mooi om te zien welke ontwikkelingen het MOC doormaakt. 
Afgesloten met een demonstratie van de virtuele classroom, 
waardoor cursisten overal en altijd hun eigen elektronische 
leeromgeving hebben. Juist in COVID-tijd gezien hoe belangrijk 
dit leermiddel is. 

De lessen zijn op hoog niveau en sluiten goed aan op de praktijk. 
Maar niets boven samen trainen.. Het bezoek aan het Korps 
Mariniers heb ik daarom afgesloten met de toezegging dat ik mee 
de bergen in ga!

Commandant der Strijdkrachten bezoekt MOC

Dinsdag 8 juni hebben de mariniers die de Praktische Opleiding 
tot Officier de Mariniers (POTOM) volgen, een aanval op een 
vijandelijke locatie/object (een raid) uitgevoerd met behulp 
van helikopters. 

Uit inlichtingen bleek dat op Fort Buitensluis in Numansdorp zich 
een drugsbaron schuilhield en zijn logistieke opslagplaats had. In 
samenwerking met 300 squadron van de Koninklijke Luchtmacht 
is een tactisch plan opgesteld om de criminelen op Fort Buitensluis 
te overmeesteren en de drugsbaron gevangen te nemen.

Onder dekkingsvuur van een Apache zijn de mariniers door twee 
Cougars afgezet bij het Fort waar, na een kort vuurgevecht waarbij 
meerdere criminelen zijn uitgeschakeld of overmeesterd, het hele 
Fort grondig is doorzocht.

Na een succesvolle raid zijn drie gevangenen inclusief de 
drugsbaron meegenomen in de helikopter terug naar Rijen.

Raid op Fort Buitensluis
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EMV voor 61 mariniers afgesloten op naar de volgende fase. 
Van de rode rand naar de Rode Vlek! 

Op 4 juni 2021 hebben 61 mariniers van de Elementaire Militaire 
Vorming Mariniers 21-01 na de eerste 15 weken opleiding in 
Ede de opleidingsbaret ontvangen. Begonnen als een groep 
individuen met verschillende achtergronden, hebben ze geleerd 
door te zetten ondanks ontberingen, leren samen te werken 
als een team met een grenzeloos onderling vertrouwen en 
grote kameraadschap. De instructeurs hebben hen fysiek en 
mentaal sterker gemaakt en gevormd volgend de Korpswaarden; 
Verbondenheid, Kracht en Toewijding.

De rode rand van deze baret geeft aan dat de EMV is afgerond en dat 
zij zijn gevormd tot marinier. Tijdens de Elementaire Vakopleiding 
Mariniers worden zij vakinhoudelijk verder bekwaamd en wordt 
het rode vlak symbolisch verder ingekleurd. De nog relatief nieuwe 
traditie van het uitreiken van de opleidingsbaret werd afgesloten 
met een eeuwenoude traditie; het drinken van een Oorlam en 
werd er een toost uitgebracht op het Korps Mariniers. 

Van de rode rand naar de Rode Vlek

De Tamboers van het Korps Mariniers hebben een clinic 
Basler-trommelen gehad van Rhemond Bukkens.

Voor de verbreding van de muzikale kennis worden verschillende 
trommelstijlen bestudeerd.

Marinierskapel

Clinic Basler-trommelen    -   hoe goed onze kapel ook is; oefenen blijft altijd nodig.



 6   7

Een bijzondere Veteranendag ondanks beperkingen.

Ook dit jaar weer een aangepaste veteranendag net als in 
2020. Net als vorig jaar werd er een openingsceremonie 
georganiseerd, nu in de Koninklijke Schouwburg, met 
bijzondere verhalen van vier veteranen, waaronder marinier 
Peter Bercx, muzikale ondersteuning van de Koninklijke 
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en optredens van Stef Bos, 
Claudia de Breij en Snelle. Helaas ook dit jaar weer een zeer 
beperkt aantal gasten, wat de gehele dag een andere beleving 
geeft voor veteranen en hun achterban.

Nieuw was dit jaar het programma “Ode aan onze Veteranen”, 
van omroep Max,  waarin veteranenverhalen en muziek centraal 
stonden. In dit programma stonden vijf veteranen centraal. Het 
gaat om mensen van 30 tot 98 jaar oud. Ook een echtpaar, allebei 
veteraan, behoort tot deze groep. 

Ondanks dat er geen echte 
Landelijke Veteranendagvie-
ring op het Malieveld was, 
hebben veteranen in veel 
gemeenten in samenwerking 
met die gemeenten deze dag 
gevierd. De veteranenvlag 
werd gehesen en in een aantal plaatsen zijn ter ere van de 
veteranen zogenaamde “Anjersperkjes” gemaakt of geopend.

Project Veteranenvlag 
Op 24 juni 2021 is symbolisch de eerste Veteranenvlag, van de 
ongeveer 1000 vlaggen die verstuurd zijn aan overheidsinstanties 
en veteranen organisaties, door de vicevoorzitter van het VP, 
Gerard Kuppen, overhandigd aan de voorzitter van de VNG en 
tevens burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Dat gebeurde 
in het bijzijn van de ontwerper Edo van den Berg en Soraya van 
Weereld van de Veteranenshop. Het ‘project Veteranenvlag’ is 
uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Defensie, het 
Vfonds en de Veteranenshop. De Veteranenvlag staat symbool 
voor de erkenning en waardering voor de inzet van Nederlandse 
veteranen.

In zijn antwoord sprak Jan van Zanen over de hechte band tussen 
de stad Den Haag en de veteranen wat goed tot uitdrukking 
komt als Den Haag ieder jaar weer gastheer is van de Nationale 
Veteranendag. Hij sprak de hoop uit dat die Veteranendag weer 
snel op de normale manier gevierd kan worden.

Mariniers lopen meestal achter de muziek aan. Letterlijk. Achter 
de marinierskapel of de tamboers en pijpers. Maar vaak ook lopen 
ze voor de muziek uit, figuurlijk.

Was het dit jaar dat formeel de 
veteranenvlag bij gemeenten 
werd gedistribueerd met het 
verzoek deze op Veteranendag 
te hijsen, oud-marinier Wim 
Collignon deed dat vorig jaar 
al in Schiedam. 

Tekst Kathy Huitema:
Het was zaterdag 27 juni 2020 Nationale Veteranendag. Ter 
gelegenheid hiervan werd bij de ruïne van Huis te Riviere aan de 
Broersvest in Schiedam de Veteranenvlag gehesen. Het was een 
kort ceremonieel. Gemeente Schiedam vroeg Wim Collignon, die 
van 1956-1958 in Nieuw Guinea heeft gediend, de Veteranenvlag 
samen met burgemeester Cor Lamers te hijsen. 

De heer Collignon zette voor deze speciale gelegenheid zijn 
mariniersbaret op, droeg de vlag over aan burgemeester Lamers 
en onder toeziend oog van enkele aanwezigen werd de vlag, 
waarin de V van Veteranen gehesen en wapperde fier hoog in de 
mast. Burgemeester Lamers: ‘Veteranendag 2020 gaat vanwege 
het coronavirus de geschiedenis in als een dag zonder defilé en 
festiviteiten, maar met één symbolisch moment: het hijsen van 
de vlag als eerbetoon aan de onze veteranen.’ En met een buiging 
naar de vlag was de ceremonie afgelopen.
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Perry Foxen, 16 Jaar bij de ‘baas’ en dan . . . 

Wim Lenting, redacteur van HouweZo, komt zijn 
herdenkings-coin ophalen bij mij en ziet mijn fotocollage aan 
de wand hangen, waar mijn militaire en burgerlijke carrière 
op te zien is. “Indrukwekkend” zegt hij, “vertel eens”. Ik 
begon te vertellen en hij maakte een vervolgafspraak.

Onlangs is Wim bij mij op bezoek geweest en hebben we alles de 
revue laten passeren.

In 1979 ben ik opgekomen in de van Ghentkazerne, lichting 79-2 
bak 266. Na de opleiding werd ik opgeleid tot wapenhersteller 
en na die opleiding werd ik geplaats bij de 1e AGGP in Doorn. Het 
eerste wat ik ontving waren mijn bergschoenen en skischoenen. 
“Ga die maar vast inlopen” zei de foef. Na de Ardenne en 
Schotland was Noorwegen aan de beurt. De koudweer-training 
was een feit. 

In 1982 zat ik in de west (Curaçao) en in 1984 ging de korporaals-
opleiding in. Daarna herhaalde zich alles en ik zocht een nieuwe 
uitdaging bij de landmacht. Geplaatst bij 11 Herstelcompagnie 
in Schaarsbergen werd de eenheid al snel Luchtmobiel. Daar 
kwamen mariniers de basisopleiding ondersteunen. Het feest 
begon weer van voren. Weer een pittige opleiding. Nadat 
mijn eenheid luchtmobiel was, werden we uitgezonden naar 
Srebrenica. We waren de eerste. Een ervaring die ik nooit had 
willen missen. Het vormt de mens. Gelukkig niet de laatste, die 
de val van Srebrenica hebben ondergaan. 

Na mijn uitzending werd de 
landmacht ingekrompen. 
In mijn functie werd de 
hoeveelheid meer dan 
gehalveerd. Die onzekerheid, 
daar had ik geen behoefte 
aan.

Ik dacht toen “Dan maar 
de baas verlaten en de 
burgermaatschappij in”. 
Dat ging zo snel dat ik twee 
weken later al weg was bij de 
baas. 

Met mijn polo aan, waar 
achterop stond “Tour 
of Srebrenica”, ging 
ik in 1995 werken als 
magazijnmedewerker bij 
een truckdealer in Son en 
Breugel. Het voelde als een 
overplaatsing. Het werk was hetzelfde als bij 11 herstel, alleen 
wat kleiner. Ik merkte al snel dat de structuur minder goed was 
dan in dienst. De Directeur die een jaar ervoor was begonnen, 
was blij met mijn inbreng. Na een goede drie maanden vroeg hij 
of ik partsmanager wilde worden. Ik vroeg of ik daar even over 
na mocht denken en in dezelfde zin zei ik volmondig “zeker wil ik 
dat”. 

Hij heeft het nooit hardop gezegd, maar de militaire discipline die 
ik hanteerde vond hij geweldig. Het gaf ook wel wrijving. Als hij 
wat had over de andere magazijnmedewerkers, zei ik tegen hem 
dat hij dit via mij moest doen. Ik ben verantwoordelijk voor hen, 
als er iets te melden valt gaat dat via mij. Punt. 

Ook kwam ik erachter dat het programma waarmee we 
werkte, gebaseerd was en bijna gelijk was aan het 
LMS-programma in dienst. Ik volgde in dienst diverse 
cursussen daarvoor. Ik kon query’s maken, waarmee ik 
al meteen een voorsprong had op collega’s op andere 
filialen. Maar ook de werkwijze uit dienst introduceerde 
ik. Als een klant/chauffeur komt met een klacht, wordt 
eerst een diagnose gestart. Een soort in-inspectie. 
Klopt de klacht met de diagnose, dan wordt de 
herstelling gestart. Een klant/chauffeur die op de 
reparatie wil wachten, krijgt een andere prioriteit 
dan een niet wachtende klant. Lijkt heel simpel, maar 
daarvoor was er geen onderscheid. Zo zijn er tal van 

COM
Verenigt allealle oud mariniers

Perry Foxen, 16 jaar bij de ‘baas’ en dan...

Perry Foxen, van marinier tot burger. 

De  B a r e t D e  B a r e t 
a a n  d e a a n  d e 
Ka p s t o k Ka p s t o k 

e n  d a n . . .e n  d a n . . .
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voorbeelden te noemen.

Na zo’n 4 jaar in functie gingen we een nieuw pand bouwen op 
industrieterrein Acht in Eindhoven. Ik moest bij de eigenaar 
komen, die mij een budget gaf van 200.000 gulden, om in dat 
pand het magazijn in te richten. Ik heb toen een plan van aanpak 
gemaakt, zoals we dat in dienst geleerd hadden. Dit plan heeft 
gewerkt en in 2001 opende we het nieuwe filiaal waar ik nog 
steeds werk.

Naast mijn taak als partsmanager, kreeg ik diverse neventaken. 
Mooie uitdagingen die ik nooit uit de weg ging. En opgeven is iets 

wat niet in het handboek staat.
Een van die neventaken was preventiemedewerker. Voor 
toen 3 filialen, maakte ik een BHV-plan en daarbij behoorde 
calamiteitenplan. Toen er drie filialen bij kwamen in de regio Den 
Bosch werd mijn plan ook daar de standaard norm.  

Afgelopen januari zijn wij overgenomen door Truckland. Mooi om 
zien dat daar dat plan ook uitgerold gaat worden.
Iedereen op mijn werk weet dat ik marinier ben geweest. Eens 
marinier, altijd marinier, zit in je genen gegoten. Op mijn kantoor 
hangen diverse spreuken. Een daarvan is van Patrick Cammaert. 
“Je moet zeggen wat je doet, en doen wat je zegt.” Ik hou mij daar 

vaak aan. 

Ik denk dat mijn vorming als militair, maar zeker als 
marinier, mij gebracht heeft waar ik nu sta en waar ik 
voor sta.

Inmiddels ben ik zo’n 6 jaar secretaris van 
onderafdeling COM Eindhoven. Ik ben daar met open 
armen ontvangen en vind het zelf geweldig om te 
doen. We hebben een actief clubje rond Eindhoven. 
Jammer dat corona de activiteiten die gepland 
stonden in de wacht hebben gezet.

Zodra de vrijheden terugkomen pakken we snel 
de draad weer op. De landmacht staat op een laag 
pitje, maar het Korps leeft nog elke dag in mij. En dat 
zal ook zo blijven, zoals bijvoorbeeld elke zaterdag 
schieten bij de schietvereniging van het COM in 
Veghel.  

De tijd bij het Korps staat in het geheugen gegrift, 
maar dat hoef ik een marinier niet te vertellen.

Perry partsmanager, bij Truckland. Foto: Stefan Verrijt.

Een indrukwekkende barettenparade. 
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De redacteur van HouweZo, benaderde mij om een verhaal te 
schrijven over het marinier zijn en wat daarna. Dus vandaar 
de titel “Baret aan de kapstok en dan ….”
Mooie vraag maar wat daarna. 

Terug naar 14 februari 1966
Ik sloot mijn ogen en ging terug in de tijd. Opkomst in de Van 
Ghentkazerne, te Rotterdam, beroepsklas 122. Ik realiseer me nu 
dat ik met 18 jaar en 7 maanden de oudste van mijn klas was. De 
meeste anderen waren 16 jaar oud. 

De opleiding kon met recht pittig genoemd worden, te meer 
daar de meeste nog nooit aan enige vorm van sport hadden 
gedaan. Ik had mijn lagere school en middelbare opleiding op de 
kostscholen door gebracht en daar werd veel aan diverse vormen 
van sport en atletiek gedaan. Geroeid bij de zeeverkenners, wat 
later op diverse plaatsingen, resulteerde in een vaste plaats als 
slagroeier. Idem voor het Judoën, waar ik in de Judoploeg van de 
Doorman zat en later in de West. 
De namen van de kaderleden weet ik niet meer. Klas 122, heeft 

diverse kaderwisselingen gehad. Volgens mij 2 sergeanten, 3 
korporaals en ook 3 eerste klassers. De discipline kwam mij niet 
als zwaar over, wel moest je wennen aan oudgedienden met rare 
eigenaardigheden. 

Half weg de opleiding, ging ik naar Amsterdam naar de 
verbindingsschool. Wat ik daar leerde heeft me veel goeds 
gebracht, maar daarover later.

Na de verbindingsopleiding die ik niet afmaakte, ik zakte op het 
zenden van berichten in morse, terug naar Rotterdam en werd 
daar geplaatst in klas 123. Die klas was een zeer hechte groep, 
waar ik op de zijlijn stond en niet in de klas werd opgenomen.
Na de basisopleiding naar Den Helder; naar de sportschool 
en met een kwaliteitsnummer (springstoffen) op zak, werd 
nagenoeg de hele klas op de Karel Doorman geplaatst. Maar toen 
die voor haar eerste reis vertrok was er van mijn oude klas (123), 
alleen ik over. 

Daar ik op de verbindingsschool had leren typen, werd ik toelis 
op het Bureau O.O. van 
Pol, dat heb ik mooi een 
jaar vol gehouden. De 
andere mariniers hadden 
als hoofdtaak het lopen 
van NBCD-patrouilles 
en schoonmaakwerk-
zaamheden. Bij het 
aanlopen van de 
buitenlandse havens, 
was het zijn van 
erewacht en het lopen 
van de walpatrouilles 
mijn bezigheden. 

Na de Doorman naar Doorn en geplaatst bij, wat toen heten de 
QPO. Vandaar naar de MP-opleiding. Ook daar later veel profijt 
van gehad toen ik na mijn diensttijd naar de politie ging.

Na een tijdje werd ik vice baksmeester bij de miliciens opleiding, 
dat heb ik twee lichtingen gedaan. Ook hier zag je, dat er op de 
scholen in Nederland weinig of niets aan lichamelijke oefeningen 
werd gedaan. Het ergste was toch wel dat er altijd veel waren 

die niet konden zwemmen, dat hield voor de vice 
baksmeester in, dat deze om 06.00 uur op moest staan 
en met de niet zwemmers mee naar het zwembad 
moest gaan. 

Toen ik van de mogelijkheid hoorde van een 
plaatsing op de Nederlandse Ambassade te 
Washington, solliciteerde ik daarop. Ook hier kwam 
de verbindingsschool opleiding goed van pas. Ik kon 
op het sollicitatieformulier kennis van de Engels taal 
aanvinken. Februari 1969 vertrok ik per KLM-vliegtuig 
naar de USA, de term daar was 6 maanden en Curaçao 

De  B a r e t D e  B a r e t 
a a n  d e a a n  d e 
Ka p s t o k Ka p s t o k 

e n  d a n . . .e n  d a n . . .

Wim van der Meer, Marinier der 1e klasse, nu...
Een geslaagd ondernemer

Erewacht aan boord van Hr. Ms. Karel Doorman in de haven van 
Portmouth.

 Ambassade te Washington. 
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werd mijn volgende bestemming. 

Ik verbleef op Suffisant van augustus 1969 tot augustus 
1970. Afwisselend bij het 1e peloton en als DDK (dienstdoend 
korporaal) bij de Antilliaanse miliciens opleiding en daarna 
weer terug naar het 1e peloton. Met dat peloton diverse grote 
oefeningen gedaan naar bv Aruba met de US Marines naar het 
eiland Vieques bij Puerto Rico. In de West tweemaal meegedaan 
aan de marine kampioenschappen, ik deed mee op de 
onderdelen sloeproeien en 
judo. De mariniers werden 
beide jaren tweede bij het 
roeien en met judo heb ik 
behoorlijk geoogst in gouden 
en zilveren medailles.

Na de West naar Doorn, 
11e infanteriecompagnie, 
en vandaar uit naar Vught 
voor een vervolgopleiding 
tot Infanterie pionier. Wat je 
daar het meeste miste was 
toch wel het goede eten bij 
de mariniers. Je zou gewoon 
medelijden krijgen met de 
landmacht collega’s, wat was 
daar het eten slecht.
Het einde van mijn diensttijd 
naderde, ik was ondertussen 
getrouwd, woonde in 
Zeeland en na vele verzoeken werd ik geplaatst op de marine 
kazerne Vlissingen. Een toptijd, ‘s avonds met vastwerken met de 
pont naar Breskens en dan naar huis in Terneuzen. Van augustus 
1971 tot februari 1972, was ik het meest van de tijd aan de poort 
te vinden. Samen met een ploeg miliciens nog concertinas 
(prikkeldraad) gelegd rondom de verschillende radiostations 
van de marine, die op diverse plaatsen in de Zeeuwse duinen 
stonden. Ook in Vlissingen zat ik in de roeiploeg en zijn we voor 
de marine kampioenschappen van 1971 nog naar Den Helder 
geweest, welke plaats we hadden weet ik niet, maar we zijn in 
ieder geval geen nr 1 geworden.

Van februari tot oktober 1972 gewerkt bij het MBK (Marine 
Bewakingskorps). Daar moest je processen-verbaal kunnen 
schrijven en ook een cursus Nederlandse taal zat in het 
lespakket. Na vele jaren uit de schoolbanken, toch wel nuttig. 
Ook deze cursus heeft me weer veder geholpen. 

Toen ik solliciteerde bij de Rijkspolitie was er een dag ingelast, 
geheel gewijd aan het testen van de Nederlandse taal. De ploeg 
die er ’s morgens aan begonnen was; was op het einde van de dag 

al tot meer dan de heft 
teruggebracht. Met de 
sporttest hetzelfde, goed 
dat ik bij de mariniers 
toch wat aan sport had 
gedaan. Maar nu werkte 
het tegen me. De man die 
de sporttest afnam was 
een oud sportinstructeur 

van de mariniers. Hij herkende mij meteen en hij vond dat ik als 
oud-marinier de oefeningen eerst voor moest doen en dan mee 
moest doen. Na af loop van de testen kwam hij wel even vragen 
of ik dat erg had gevonden. Ik was geslaagd en vond het dus niet 
erg.

In oktober 1972 naar de éénjarige opleiding voor wachtmeester 
der Rijkspolitie te Apeldoorn. Mijn klasse commandant, een 
adjudant van de rijkspolitie was een oud dienstplichtig marinier 
en vond dat ik maar klasse oudste moest worden. Hier ging toch 
wat fout, de les infanterie exercitie liet hij geheel aan mij over. Ik 
kende geen andere exercitie dan wat ik bij de mariniers geleerd 
had. Dus mijn klas marcheerde anders dan de andere klassen en 
op de beëdigingsfoto’s zie je mijn klas anders op de plaats rust 
staan dan de overige. Aan het einde van de opleiding volgde de 
indeling naar provincie en plaats.

Voor het eerst kon men ook rechtstreeks solliciteren bij bv 
de Rijkspolitie te water, met mijn verleden als zeeverkenner, 
mariniers en mijn tijd aan boord van de Doorman, kwam ik als 
geschikt voor de waterpolitie door de selectie. Mijn keus was 
Terneuzen en omdat niemand daarnaar toe wilde, mocht ik 
ernaartoe. Wat meegespeeld heeft is het feit dat ik gedurende 
mijn diensttijd niet in Terneuzen gewoond had. 
Ik heb in Terneuzen een ‘vuurpijl carrière’ doorgemaakt. Ik 
schoot als een raket door alle rangen en toen ontplofte de 
vuurpijl. Rijkspolitie te water was een afdeling geworden 
van het korps landelijk politiediensten (KLPD) en een van de 
nieuwe commissarissen vond dat kaderleden die te lang op 
een leidinggevende plek zaten plaats moesten maken voor 
jongeren. Men keek niet naar dienstjaren of leeftijd maar naar 
pensioenjaren en laat ik die nu eens veel hebben. Ik werd 
opgevolgd door een oudere collega, dus zo goed was het 
allemaal niet bedacht. Bij toeval kwam ik in Driebergen op het 
grote nieuwe KLPD-bureau te recht en daar heb ik z’n beetje de 
laatste 12 jaar doorgebracht. Tot een ski-ongeval een eind aan 
dit alles bracht.  Ben nu rolstoelafhankelijk. Het macabere is wel 
dat ik jaren ski-les heb gegeven aan mensen met een dwarslaesie 
die gebruik maakten van een zit ski en ik nu zelf tot die doelgroep 
hoor. 

Na mijn diensttijd in 1972 
ben ik lid van het COM 
geworden en heb bij de 
afdeling COM Zeeland 
diverse functies bekleed. 
Het laatst als voorzitter/
penningmeester en 
nu alleen nog als 
penningmeester.
In 1994 was er een reünie 
van de Karel Doorman, 
ik bemande daar een 
stand met kartonnen 
bouwplaten van de Karel Doorman. Dat werd de start van mijn 
uitgeverij van bouwplaten. Na vele prachtige bouwplaten van 
marineschepen, ook zeer veel koopvaardijschepen, gebouwen- 
en vliegtuigbouwplaten uitgegeven. Al met al ben ik daar nu 
nog heel erg druk mee.  Dus de Marine, de Mariniers en de Karel 
Doorman spelen nog dagelijkse een rol in mijn leven.Laatste dag als marinier in Vlissingen.

Marinierskampioenschappen 
Judo 1970, kampioen Wim van der 
Meer, 2e Sgt. marns Ravensburg, 
3e Sgt. marns. Mullens .

Uitgever kartonnen schaalmodellen.
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Even terug naar de start van het PANKM

PANKM

“Kracht door kameraadschap”. Oud-marine collega’s die 
steun nodig hebben een luisterend oor bieden en waar 
nodig op weg helpen naar een oplossing.
Dat is het motto van het Post Actieven Netwerk Koninklijke 
Marine (PANKM) dat in februari 2019 van start is gegaan. 

Het netwerk biedt op verzoek ondersteuning aan oud-
collega’s. Anniek Reiff uit Den Helder, lang werkzaam in 

de personeelszorg van de marine en inmiddels de dienst 
uit, heeft samen met Ruud Zahradnik, Piet Kruithof, 
Martin van Daalen en Berend Timmermans het PANKM 
opgezet. De toenmalig plaatsvervangend Commandant 
Zeestrijdkrachten generaal-majoor der mariniers F. van 
Sprang was aanwezig bij de oprichting van het PANKM op 
1 februari 2019 in de Van Ghentkazerne, en onderstreepte 
het belang van deze collegiale steun.

19 april – 5 mei 2021 Afgelegde afstand: 1548,2 NM
Vijf mannen, allen met FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) zijn 
uitgenodigd om met de Zr. Ms. Urania een mooie zeilervaring 
op te doen als dank voor hun vrijwillige inzet bij PANKM. Zij 
helpen oud Marinepersoneel, die problemen hebben met PTSS 
of andere sores weer op de been, doordat zij instanties kunnen 
benaderen die deze problemen kunnen oplossen.

Op 19 april, na 10 dagen thuisquarantaine en een pcr-test 
op 18 april waarbij wij allemaal negatief bleken, konden we 
vertrekken. Learning on the job, de enige PANKM-zeilervaring 
bestond ongeveer uit sunfish varen in de west. Toen er wat zeilen 
gehesen waren en we langs Texel voeren was het tijd om ons 
in de overige scheepstaken te bekwamen Aardappels schillen, 
koken, afwassen, schoonschippen, zeilen hijsen, reven, overstag 
gaan, klap gijpen en nog ontelbaar andere nuttige zaken. Uren 
later waren we tot onze verbazing nog bij Texel Inmiddels 
weten we dat haast weinig zin heeft als je afhankelijk bent van 
de elementen. (Hadden we kunnen weten) Rustig aan naar het 
Kielerkanaal gevaren, op de motor door het kanaal en na een 
overnachting in Kiel gezeild richting Rønne op Bornholm. Daar 2 
nachten gelegen, lekker douchen en ook een ontspannen toilet 
op de wal, wassen gedraaid, eten gehaald, wat bevoorrading 
geregeld en zondagochtend vroeg weer op pad.
Het eerste stuk gezeild in de nieuwe wachtsamenstelling, 
iedereen inmiddels lekker ingeslingerd en eigenlijk ben je 
natuurlijk niet echt “weg” bij de Marine, dagwacht is nog steeds 

dagwacht enz., geen bal veranderd! De platvoet had “geluk”... 
wind weg! Er zit zelfs een motor in de Urania en zo dobberen 
we rustig verder! Eten regelen wij zelf, héérlijk en ook de 
overige scheepstaken zoals schoonschip, afwassen enz. doen 
we gezamenlijk, degene die tijd heeft pakt wel wat op. Sfeer is 
prima, spelletje 30 seconds is hilarisch! De gele rups en iets met 
een Franse hoer vergeten we nooit meer! Hier is ook meteen de 
generatiekloof duidelijk! 

 De tweede dag onderweg werd alles anders. Meer wind, in 
combinatie met de seastate veroorzaakte, voor sommigen, een 
onaangenaam gevoel gepaard met het spontaan legen van de 
maag. En dan hopelijk overboord, al lukt dat niet altijd. Een schip 
dat stampend op zijn zijkant vaart geeft een nieuwe dynamiek, 
bij slapen, koken, schoonschippen, plassen, eten, omkleden, 
koffie/thee inschenken, drinken enz... Gelukkig slapen de 
PANKM-ers alle 5 in de punt van het schip, daar is het echt heftig!

Het idee om tijdens deze periode coachgesprekken te hebben 
komt nog niet echt uit de verf, ik verwacht het komende 
weekend wel meer gelegenheid te krijgen. We hebben tijdens 
de wachten en het koken mooie gesprekken hoor!  Vanmorgen 
wel gehoezeed en geproost op de koning, met oranje Fanta. Het 
leven op een stevig bewegend schip kost ook veel energie, dat 
eist zijn tol in alles. Je merkt dat (zeker) de mensen die zeeziek 
zijn, in energie achteruit hollen, minder goed eten, grotere 
kans hebben op blessures enz.  Als we vandaag en vannacht zo 
doorvaren, liggen we morgen al dicht bij Turku.  Aan het eind 
van de middag ging de wind wat liggen en dat voelde beter! Het 
schuine leven heeft niemands voorkeur.

Woensdag week 2, een prachtige zonsopkomst en langzaam 
verdween de wind. Motor aan, golven losten ook op, zon erbij. dit 
is een dag om van te dromen. Slecht zeilweer, de zeilen hebben 
we laten zakken en het is genieten! Goed weer, in onze perceptie, 
is niet hetzelfde als goed zeilweer, volgens de deskundigen aan 
boord. We varen richting de eilanden van de Turku Archipellago. 
Het varen tussen al die eilandjes vergt wel wat navigatie skills 
en het plan dat de NO (navigatie officier) gemaakt heeft wordt 

PANKM aan boord van ZR MS Urania
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strak uitgevoerd om niet op een stuk onderwaterrots te blijven 
hangen. Voor anker bij een eiland, slapen zonder hellingshoek en 
stuiterbed is fijn! De ankerwacht is suf maar nodig, ieder kwartier 
3 peilingen nemen om te checken dat we blijven liggen. Want als 
het anker gaat krabben….

 Turku
Erg leuk om een langgerekte haven in een stad binnen te lopen! 
Prachtige oude zeilschepen aan bak- en stuurboord, wij trekken 
ook flink de aandacht, als parel van CZSK! Niet heel bruisend, wel 
gezellig, deze havenstad in Finland waar we van boord mochten 
en niet onder dak i.v.m. corona. Een coffee to go en op een 
terras taart eten kon wel. Aan boord was het ook gezellig en de 
taplijst werd langzaam gekleurd, scheelt gewicht op de terugreis, 
kunnen we harder! Dat maakte de tongen ook losser en dat 
leverde mooie gesprekken op.

De leeftijdsverschillen tussen de PANKM-ers en de overige 
bemanning is voor de jongeren een mooi klankbord. We komen 
erachter dat de dingen die zij tegenkomen in het leven, niet 
veel anders zijn dan waar wij al lang geleden mee te maken 
hadden. Voor ons is het mooi om te zien dat de nieuwe generatie 
nog dezelfde instelling heeft en nog steeds hard werkt om 
het nog beter te krijgen. We zijn allemaal al jaren weg en het 
gemak waarmee we weer instromen in de wachtcyclus aan 
boord, schoonschip, alle voorkomende werkzaamheden, de 
communicatie en humor, voelen alsof we nooit zijn weggeweest! 
We hebben ook een “vraag van de dag” ingevoerd, mooi om 
tijdens het dagelijkse koffiemoment inzichten en ervaringen uit 
te wisselen, het zet iedereen aan het denken! Iedereen komt 
ook aan bod om een dag de meteobriefing voor te bereiden en 
te geven. De wacht indeling is iedere week veranderd en zo heb 
je met iedereen wel een keer een paar nachtelijke uren gedeeld, 
met de 22-jarige Navigatie Officier in opleiding tot en met de fitte 
67-jarige veteraan van het PANKM. De vaste bemanning bestaat 
uit de Commandant, de Bootsman en de Kwartiermeester. Zij 
weten, bijna, alles van het schip en hoe te varen. Wij fungeren 
tijdens de zeewacht als off.v.d.wacht, roerganger en uitkijk.
En toen voeren we richting Rostock, een optimistisch schema, En toen voeren we richting Rostock, een optimistisch schema, 
zin, rustig zeetje, ontspannen wind uit de juiste hoek! We zin, rustig zeetje, ontspannen wind uit de juiste hoek! We 
voelden ons al heel aardige zeebonken. Tja, en toen ging het echt voelden ons al heel aardige zeebonken. Tja, en toen ging het echt 
waaien…  Golven en wind tegen, zelfs boven 40 knopen. Dan waaien…  Golven en wind tegen, zelfs boven 40 knopen. Dan 
moet je wat concessies doen en heel hard werken. Zeil reven, fok moet je wat concessies doen en heel hard werken. Zeil reven, fok 
weggehaald, grootzeil weg, bezaan gereefd en een beetje motor weggehaald, grootzeil weg, bezaan gereefd en een beetje motor 
erbij. Tot de motor niet meer te bedienen was zoals bedoeld. 

Mensen ziek, slapen slecht, schip gaat tekeer, vermoeiend, 
alles kost veel energie. Schoonschippen lukt niet, het is gladder 
op de vloer, je glijdt sneller uit… De ventilatie gaat uit om te 
voorkomen dat overslaand water in de inlaten terechtkomt, een 
slecht ventilerend schip, waar mensen met natte zeilpakken 
binnenkomen en vocht niet verdwijnt wordt een vochtig klam 
schip waar het schoonschippen pas weer lukt als het rustiger 
wordt. Kastsluitingen begeven het, de tafel v/d commandant 
sneuvelt net als de glazen deur van de oven., De elektronica 
van de motor kunnen we solderen buiten met 38 knts wind en 
we weten de motor weer bruikbaar te krijgen! Koken.... Mensen 
toch laten eten, we halen een schijntje van de geplande afstand 
en kruisen, zigzaggend over de Oostzee! En we gaan het halen, 
ook al zie je als roerganger af en toe metershoge golven naast je 
en zijn we al snel 2 reddingsboeien verloren. Iedereen heeft wel 
een bak water over zich heen gehad en droge handschoenen 
zijn ver te zoeken. Je merkt dat mensen buiten steeds meer “in 
hun capuchon” gaan leven, het is een uitdaging om optimistisch 
en vrolijk te blijven. De chocola en chips vliegen plotseling de 
toko uit…(comfortfood?) De meteobriefing van Ton was kort 
en bondig: ”Het is gewoon hondenweer” Donderdagmiddag 
begint het wat beter te worden. Dat merken we aan alles, er 
komen wat meer praatjes, er wordt beter gegeten, het plezier 
aan boord komt terug en het einde komt in zicht. Op eigen kracht 
weten we vrijdagavond laat de haven van Rostock te bereiken, 
toen de walstroom aangesloten was, het water bijgevuld, het 
binnenschip opgefrist, de luiken geplaatst en de boel was 
afgerond, hebben we gezamenlijk een laatste afmeerborrel 
gedronken. De ochtend van vertrek hebben we nogmaals 
afscheid genomen, met koffie, een afscheidsspeech en allemaal 
een boek met een persoonlijke boodschap van de commandant. 
Van onze kant was er een boek en een spel voor aan boord. 

Op zaterdag zijn we teruggereisd, over de weg terug naar Den 
Helder. Iedereen toch wat stiller, het was een indrukwekkende 
reis en dat voel je tot in je botten…We hebben het nog, dat 
is duidelijk, we missen het heus niet, FLO is een voorrecht. 
Geweldig dat we dit mee mochten maken!

Sjaak, John, Roland, Ton en Jim

PS. Behoefte aan collegiale ondersteuning? Leg dan contact met PS. Behoefte aan collegiale ondersteuning? Leg dan contact met 
het PANKM via de coördinator Berend Timmermans. Stuur een het PANKM via de coördinator Berend Timmermans. Stuur een 
mail met uw naam en contactgegevens naar pankm2019@gmail.mail met uw naam en contactgegevens naar pankm2019@gmail.
com Zie ook HouweZo van november 2020 nr 4.com Zie ook HouweZo van november 2020 nr 4.

De vijf vrijwilligers aan boord van de Zr. Ms. Urania.De vijf vrijwilligers aan boord van de Zr. Ms. Urania.
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Op zaterdag 5 juni opende het Mariniersmuseum sinds 
lange tijd haar deuren. De eerste bezoekers werden 
feestelijk welkom geheten door directeur Frederique van 
Steekelenburg. Het museum opende met twee nieuwe 
tentoonstellingen die niet eerder voor publiek toegankelijk 
waren: Helden en de vernieuwde familie-experience 
Mariniers op Missie. 

Helden
Helden werd op 8 december 2020 officieel geopend 
door Minister Bijleveld van Defensie, Burgemeester van 
Rotterdam dhr Aboutaleb en toenmalig korpscommandant 
Brigadegeneraal der Mariniers Mac Mootry. Feestelijke 
aangelegenheid was het 40-jarig bestaan van het 
Mariniersmuseum en het 355-jarig bestaan van het Korps 
Mariniers. Vlak daarna moest het museum ivm de corona-
maatregelen tijdelijk de deuren sluiten. De tentoonstelling is 
dus al langer geopend maar voor velen nog niet eerder te zien. 
De aanleiding van de expositie Helden was dat het ons opviel 
dat de kreet held te pas en te onpas gebruikt werd. Maar wat is 
nu een echte held?

Het Mariniersmuseum ging aan de slag en zocht uit langs 
welke lat heldendaden worden gelegd en wanneer iemand 
zich een échte held mag noemen. Aan de hand van de bekende 
mariniers motto’s: moed, beleid en trouw worden drie helden 
onder de loep genomen: volksheld Michiel de Ruijter, drager 
van de Militaire Willemsorde Giovanni Hakkenberg en de 
nuchtere Fries marinier Thomas. In de tentoonstelling wordt de 
bezoeker de vraag voorgelegd wie nu eigenlijk een held is? Het 
Mariniersmuseum is ook op zoek naar onbekende helden. Dus 
verdient iemand in jouw omgeving de titel ‘held’? 

Mariniersmuseum
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Draag hem of haar dan voor aan het museum  
|(https://mariniersmuseum.blndr.photo/helden). Wie weet krijg 
hij of zij een ereplekje in de tentoonstelling! 

Bijzondere schenking
24 oktober 2020 was een heugelijke dag voor het Korps 
Mariniers. Het team WRS Korps Mariniers wist met een 
recordtijd het Wereldrecord Speedmars te behalen en 
verbeterde die dag het staande wereldrecord van de Royal 
Marines met bijna 18 minuten. Dit uitzonderlijke resultaat, 
behaald door een bijzonder gedreven groep mariniers, werd in 
de documentaire You’ll never walk alone vastgelegd. Dinsdag 
8 juni kwam een kleine groep in het museum bij elkaar om het 
eerste exemplaar van het herinneringsboek aan deze prestatie 
over te dragen aan Brigadegeneraal der Mariniers MacMootry. 
Tevens werd er die dag de uitrusting van een deelnemer aan 
het Wereldrecord Speedmars overgedragen aan de Stichting 
Historische Verzameling Korps Mariniers en door de voorzitter 
dhr Jaap Dijkstra in ontvangst genomen.  Als museum zijn we 
ook betrokken met de hedendaagse activiteiten van het Korps 
Mariniers. De uitrusting en het verhaal van het WRS-team 
zal binnenkort te zien zijn in de presentatie Moderne Missies 
op onze 2de etage. Deze dag kende ook nog een bijzondere 
primeur, de Tamboers en Pijpers opende het officiële gedeelte 
van de overhandiging met een speciaal voor het wereldrecord 
geschreven fanfare. Deze werd uitmuntend geblazen op de 
zes nieuwe signaaltrompetten die deze groep sinds kort mag 
bespelen. 

Met (o)pa naar het museum
Bericht voor de achterban: Verras (o)pa eens met een superleuk 
bezoek aan het Mariniersmuseum! Samen gaan jullie op missie 
in de stoere experience ‘Mariniers op Missie’. Zo ervaar je zelf 
wat mariniers mee maken als ze worden uitgezonden. Luister 
naar de briefing en ga samen op pad door het museum. Het is 

bijna een soort escaperoom! Ieder teamlid heeft 
een rang en bijbehorende taken. Onderweg 
komen spannende projecties, realistische 
scenario’s en opdrachten voorbij. Lukt het jullie 
door goed samen te werken de missie tot een 
succes te maken? Leuk voor kinderen vanaf 8 
jaar. 

Let op! Reserveren vooraf is verplicht, er kan 
nu ook een cadeauticket besteld worden. 
Heeft (o)pa een Defensiepas of Veteranenpas 
(Museumkaart of Rotterdampas) dan is het 
bezoek voor hem gratis. Neemt jullie (oud) 
marinier de coin-uitnodiging die dag mee, dan 
is de toegang ook gratis, ook voor 1 introducee, 
en ligt er ook nog de jubileumwandeling 
klaar. Niet vergeten de kaart mee te nemen. 
Reserveren kan via www.mariniersmuseum.nl

Zomervakantie
Tijdens de zomervakantie is er van alles te doen in het 
museum. Er zijn nieuwe tentoonstellingen om te bekijken en 
volop gave arrangementen te reserveren om van een bezoek 
aan het museum een compleet dagje uit te maken. In het 
weekend kan het dak van het iconische Witte Huis bezocht 
worden (ooit Europa’s hoogste gebouw), er zijn actieve 
familiewandelingen en er is een dogtag te verdienen tijdens de 
speciale museummarinier uitdaging. We nodigen u van harte 
uit om een kijkje 
te nemen op onze 
webpagina. Hier 
leest u alles over 
een bezoek aan 
het museum. 

Voor wie het 
museum niet 
in de buurt is, 
blijf gezellig 
slapen! 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 families 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: 
stayokay.com/nl/hostel/rotterdam/kamers/marinierskamer
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 Van de afdelingen

Belangrijke data om elkaar weer te kunnen zien!
Zaterdag 11 September: Reünie omgeven met Sport en Spel – 
COM Sportdag
We gaan met een Junioren- en een Seniorenteam. De bus 
is geregeld en na opgave van deelname als sporter of als 
supporter wordt de indeling en de bus route (opstapplaatsen 
in Friesland, Groningen en Drenthe) bekend gemaakt. Opgave 
van deelname of supporter kan nu al bij onze secretaris: 
secretaris@comnoord.nl

Donderdag 16 september: Algemene Ledenvergadering (ALV) 
COM Noord
We gaan ervan uit dat onze ALV door kan gaan en we hebben 
alvast een vergaderruimte bij Van der Valk in Hoogkerk 
gereserveerd. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij 
onze ALV. Meer informatie over de agendapunten van onze 
ALV zal in onze Nieuwsbrief worden gepubliceerd. Ons ALV 
vergaderschema ziet er als volgt uit:

18.00 uur   Inloop met uur met koffie
18.30 uur   Start 1e gedeelte ALV Verenigingsjaar 2019
19.30 uur   Gezamenlijke Oosterse buffetmaaltijd
20.30 uur   Start 2e gedeelte ALV Verenigingsjaar 2020 
22.00 uur   Afsluiting met een aangeklede borrel aan de bar

Jubilaris E. Boksma
Oud-Marinier E. Boksma behoort dit verenigingsjaar tot 

een select gezelschap van 
jubilarissen, die al 50 jaar lid 
van het COM zijn. Namens 
het bestuur heeft Kees de 
Jong persoonlijk de COM 
dasspeld, die bij een 50 jaar 
lidmaatschap wordt verstrekt, 
aan de heer (Elle) Boksma 
overhandigd.

Mevrouw Boksma wist hiervan 
maar voor Elle Boksma was 
het een complete verrassing. 
Hij wist het ontzettend te 
waarderen. Onder het genot 
van koffie en gebak werden 
heel veel oude koeien uit de 
sloot gehaald.

Soos in de Bunker in Haren
Tot nader order is er geen Soosmiddag op iedere 3e maandag 
in de Bunker in Haren. Eildert Muntinga meldde dat er geen 
barbezetting meer op de maandag is. We moeten gaan 
kijken naar een andere middag in de week of in het weekend. 
Het bestuur zal samen met Eildert kijken naar nieuwe 
mogelijkheden om de s̀oosmiddag te kunnen behouden. Wij 
komen na de zomervakantie hierop terug.

 
Afdeling Groningen-Drenthe 

en Friesland (COM Noord)

  
Afdeling Noord-Brabant

Gezocht: Commissieleden commissie “Lief & Leed” 
Zoals jullie bekend is de vereniging COM Nederland een 
landelijke organisatie met regionale afdelingen. Zo kent 
het COM ook een commissie “Lief en Leed” die eveneens 
vertegenwoordigd is binnen de regionale afdelingen. 
De afdeling COM Noord-Brabant vormt daarin geen 
uitzondering. De taken waar Lief & Leed COM Noord-Brabant 
voor staat zijn onder andere: 
Ondersteuning geven aan Oud- en Actief dienende Mariniers 
en hun partners of andere gezinsleden. 
Dat wordt vertaald in de volgende acties: 

    1. Het ondersteunen van COM-leden die maatschappelijk   
         in een isolement zijn geraakt. 
     2. Ondersteuning van leden die hulp verzoeken bij opname 
         in een ziekenhuis of in een zorginstelling. 
     3. Attentie voor en bezoek aan leden die langdurig ziek zijn. 
    4. Mentale steun aan nabestaanden bij het overlijden van 
         een sobat. 
    5. Inzetten van het uitvaartteam (via het uitvaartteam in 
         de regio) als familie dat wenst. 
    6. Verzorgen van het “In Memoriam” in “HOUWE ZO” en 
          het overlijden berichten aan de ledenadministratie COM 

Jubilaris E. Boksma is 50 jaar 
lid COM.
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Licht in de tunnel
En zo zijn we al weer een “Houwe Zo” verder zonder dat we 
hebben kunnen doen wat we graag zouden willen. Toch is het 
wel een gegeven dat er, heel langzaam, wat “licht in de tunnel en 
aan de horizon” lijkt te komen….. en met een beetje goede wil 
zijn er nog gedurende en anders meteen na de zomer weer wat 
mogelijkheden ….. positief blijven denken, toch. 

De copy voor deze uitgave van ons lijfblad moest uiteindelijk al 
weer half juni zijn ingeleverd dus wat we momenteel weten qua 
mogelijkheden hopen we dat dat, wanneer het blad uitkomt, 
ruimschoots weer is overtroffen. 

In ons vorige blad was bij de afdeling Flevoland overigens wat 
ongerechtigheid ingeslopen maar dat zou door de redactie van 
het blad zelf worden rechtgetrokken, zo hoort dat ook. 

Mocht u overigens iets vermeldenswaardigs hebben voor 
ons blad kunt u dit altijd aangeven bij het bestuur op  
pr@comflevoland.nl.  Maar het is al met al steeds moeilijker om 
iets te kunnen melden. 

We houden met regelmaat onze vergaderingen als bestuur 
dankzij en met gebruik van de “digitale snelweg” en we houden 
ons zelf voor dat dit na de eerstvolgende vergadering eindelijk 
weer eens “live” kan. 

Sportdag
Uiteraard zijn de voorbereidingen voor de COM sportdag in volle 
gang, de evenementencommissie heeft zich daar op geworpen 
en ook de ledenraad is ongetwijfeld druk met het voorbereiden 
van allerlei activiteiten en het opzetten van contacten met onze 
leden van de afdeling om u op de hoogte te houden van ons 
wel en wee, dat is uiteindelijk hun “purpose in life” binnen het 
bestuur van Flevoland. 

En ongetwijfeld zou het voor de ledenraad ook inspirerend 
kunnen werken wanneer de leden met voorstellen komen wat er, 
ergens in de regio, mogelijk is en waar we eventueel op zouden 
kunnen inspelen, we zullen het gaan zien. 

Zoals in de vorige “Houwe Zo” al is vermeld hopen we onze leden 
op de COM sportdag op 11 september te kunnen ontmoeten. 

De organisatie voor Flevoland ligt in de hand van onze 
evenemententeam maar daar bent u ongetwijfeld van op de 
hoogte en anders kunt u, zoals altijd, nog meer informatie 
inwinnen op onze site van het COM. 

Als bestuur vermoeden we dat u allen onlangs bent ingeënt en 
dat u daar geen bijverschijnselen van hebt opgelopen maar dat 
is ongetwijfeld goed gekomen en we houden u op de hoogte van 
onze komende gebeurtenissen.      

 
Afdeling Flevoland

         Nederland. 
    7. Bij het onderkennen van Post Traumatische Stress 
                  Syndroom (PTSS) de aandoening melden aan het bestuur,  
        dat dan zorgt voor doorgeleiding naar de coördinator 
        Nuldelijnsondersteuning, Berend Timmermans. 
    8. Het rapporteren van de gedane acties aan het bestuur, 
         zodat de activiteiten ook kunnen worden opgenomen 
         in het jaarverslag. 

Wat betreft de attentie-middelen van het Lief- en Leed-
team kan worden gedacht aan een wenskaart, bloemstuk of 
fruitmand.
Behalve aan deze vastgelegde diensten valt ook te denken 
aan gebeurtenissen die voor het Lief & Leed team aanleiding 
kunnen zijn om aanvullende acties te ondernemen. Te 
denken valt dan aan bruiloften (Zilver, goud, diamant, etc), 
of officiële jubilea, onderscheidingen of benoemingen

De afdeling COM Noord-Brabant is op zoek naar 
commissieleden “Lief & Leed”. 
Als commissielid Lief & Leed wordt van u verwacht dat 
u het secretariaat op de hoogte brengt als een lid om 
ondersteuning verzoekt. 

Gevraagde ‘bagage’ Commissielid: 
U beschikt over een hoogontwikkeld empathisch vermogen. 
Dit stelt u in staat tactvol en met begrip voorgelegde 
situaties en de behoeften van het lid adequaat in te schatten 
en gepaste voorstellen aan het bestuur (commissie “Lief & 
Leed”) voor te leggen. 
In staat waar nodig schriftelijk helder te communiceren en 
te argumenteren. Vertrouwd met digitale (basis) technieken. 
Geïnteresseerd? 
Lijkt het u wat om de leden van Noord-Brabant te 
vertegenwoordigen in de commissie “Lief & Leed”? Stuur 
dan een mailtje naar de heer Wim F. Berserik :
wfberserik@ziggo.nl 

Vermeld in die mail:
- Uw naam en contactgegevens (w.o. telefoonnummer en 
mailadres) 
- WAAROM u deze functie ambieert
- Welke ‘bagage’ u meebrengt. 

In (spannende) afwachting van uw reactie, 
Met vriendelijke korpsgroet,

Namens het bestuur COM Noord-Brabant, Wim F. Berserik 
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COM Zuid-Holland reünie 2021
Boottocht in de regio Rotterdam
Vorig jaar vierden wij het 70-jarig   bestaan van COM Nederland. 
De bedoeling was om toen een vaartocht te houden maar 
dit kon helaas i.v.m. Corona niet doorgaan. Het bestuur van 
COM Zuid-Holland heeft besloten een gezamenlijke reünie 
te organiseren op woensdag 1 september 2021, waar we alle 
COM leden en donateurs met partner voor uitnodigen. Dit 
gaat gebeuren op het partyschip “Marlina”. 

Het programma is als volgt:
     • Inschepen vanaf 14:30 uur
     • Vertrek 15.00 uur
     • Ontscheping ca 20.00 uur.
Vertrek vanaf de Veerweg, 3201 LL Spijkenisse. Er is 
voldoende parkeerruimte beschikbaar.
Voor de vaartocht, het eten en de drankjes vragen we een 
bijdrage in de kosten ad € 27,50 per persoon.

Aanmelden kan door het verschuldigde bedrag over te maken 
naar rekeningnummer NL61 INGB 0006 5606 81 t.n.v. Contact 
Oud Mariniers afd. Zuid Holland te Lisse. Je betaling is tevens 
je bewijs van toegang. Mocht het niet doorgaan ontvangt u 
uw geld terug. De betaling dient uiterlijk 21 augustus binnen 
te zijn. Meld u snel aan want vol is vol. Vragen? Bel gerust 
Jacques van den Berg 06-52522023.

Onderafdeling Den Haag
Soosmiddag 8 juni 2021
Eindelijk! Voor het eerst dit jaar was er weer een soosmiddag 
gepland. Met de auto, de fiets of de (rolstoel)bus kwamen de 
eerste soos bezoekers al ruim voor 14.00 uur aan bij De Afrit. 
De zon scheen uitbundig, zodat iedereen gezellig op het 
terras van het uitzicht op de haven kon genieten.

Jan Draaijer vertelde dat er een herdenkingstafel was 

gemaakt voor de leden van Den Haag die in coronatijd 
waren overleden. Er was een boek samengesteld met foto’s, 
geboorte- en overlijdensdatum, en de diensttijd van de 
desbetreffende oud-mariniers. Met een minuut stilte werden 
zij herdacht. 

Vervolgens nam Joep Caminada het woord. Allereerst 
memoreerde hij dat Arie Niemeijer, een van onze trouwe 
soos bezoekers, bij Ank Bijleveld op de koffie is geweest om 
een probleem te bespreken met betrekking tot een talud bij 
een jaarlijks door hem bezocht monument (zie Houwe Zo 
nummer 2). Zij heeft toegezegd daar naar te kijken.

Joep  gaf aan dat Den Haag weer met een aantal teams mee 
wil doen met de sportdag op 11 september en dat COM Zuid-
Holland een boottocht gaat organiseren op 1 september. 
Tijdens de bijeenkomst werd er met lijsten rondgegaan en 
konden de aanwezigen zich al vast aanmelden voor beide 
activiteiten. Het eerste rondje werd gedoneerd uit de 
kas van COM Den Haag en gedurende de middag werden 
diverse rondjes weggegeven. Alle 35 aanwezigen waren 
superblij elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten. Ook 
gedurende de zomermaanden gaan we vrolijk door met onze 
soosmiddagen.

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. Tijdens de soosmiddag hebben zich 
al veel enthousiaste leden aangemeld. Diegenen die nog 
nooit geweest zijn, missen heel veel. Het is altijd goed 
georganiseerd en supergezellig. Komt allen! Aanmelden voor 
de teams van COM o.a. Den Haag kan bij Joep Caminada,  
tel. 06-24796096, joep.caminada@hetnet.nl

Joep Caminada

  
Afdeling Zuid Holland

Vlnr: Wim Kromhout, Kees Grimbergen en Ton van Ruiten. Vlnr: Cor Bonten, Nol Reuser en Gerrit van der Ende. 
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Ted Hielckert uit Zwolle (Nieuw-Guinea-veteraan 1961-1962), neemt de medaille in 
ontvangst. Foto: Lisanne Hop.

Postuum uitreiking Militair Mobilisatie-
oorlogskruis
Maandagmiddag werd postuum het militaire 
Mobilisatie-oorlogskruis uitgereikt ter ere van 
William (Willy) te Boekhorst. Zijn oom, Ted 
Hielckert uit Zwolle (Nieuw-Guinea-veteraan 1961-
1962), nam de medaille in ontvangst. 

Het oorlogskruis werd uitgereikt aan coi bij 
zijn huis in de Aa-landen. Commandant van het 
Militair tehuis voor oorlogsveteranen Bronbeek, 
de kolonel K.G.J. (Karel) van Dreumel tevens 
directeur van het militair museum Bronbeek te 
Arnhem en Adjudant, de Luitenant ter Zee 2de Klas 
A. (Arjen) Kok mochten de honneurs waar nemen.

Tekst: RTV Focus Zwolle

KNIL-soldaat
Te Boekhorst was een soldaat bij de KNIL (Koninklijk 
Nederlandsch-Indisch Leger) die tijdens zijn 

krijgsgevangenschap overleden is. Hij werd op 11 december 
1941 bij de algemene mobilisatie als dienstplichtig militair 
in dienst opgeroepen. Na de capitulatie werd Te Boekhorst 

in Te Poerwokerto krijgsgevangene. Hij kwam 
terecht in het Javahoofdkamp. Deze werd op 
15 augustus 1942 opgericht. Eind 1942 werd 
Te Boekhorst naar Siam (Thailand) verscheept 
en vanaf 29 december te werk gesteld aan het 
Siam hoofdkamp.

Birma-Siam spoorweg
Met 6.000 krijsgevangenen werd hij naar 
een nevenkamp in Birma gestuurd. Waar hij 
dwangarbeid verrichtte bij de aanleg van de 
Birma-Siam-spoorweg. Volgens de Japanse 
interneringskaart overleed hij op 27 december 
1943 aan malaria. In zijn militair dossier werd 
‘uitputting in dwangarbeid’ als doodsoorzaak 
vermeld. William te Boekhorst werd 24 jaar.

Hij ligt begraven op de erebegraafplaats 
Thanbyzayat in Myanmar (voorheen Birma).

 
Afdeling Overijssel 

Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
M. A. v d Meijden   Den Helder
G. Blokvoort   Tilburg
G. A. Brand   Espel
G. Kohler   Rosmalen
F. de Bruijne   Philippine
F. Varkevisser   Katwijk aan zee
N. Goudriaan   Helmond
H. van Overbeek   Den Bosch
B. F. C. King   Oranjestad Aruba

W J Ganzevoort   Heerhugowaard
R. Janning   Hellevoetsluis

Buitengewoon Lid  
T. van Leeuwen   Herpen

Nieuwe Donateurs   
P. R. Boogaard   Middelburg
A. M. Schreuder Oosterwal  Amstelveen

De oorkonde. Foto: Lisanne Hop.
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Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, gaat hij in het verzet. 
Wanneer de marine militairen zoekt na de oorlog, reist hij de 
wereld over voor het Korps Mariniers. De nu 100-jarige majoor 
der mariniers b.d. George Ballieux is een man vol verhalen. De 
veteraan bezocht onlangs de Van Ghentkazerne in Rotterdam 
en vertelde zijn verhaal: “Met fietstassen vol wapens ging ik 
op pad.”

Puffend en nat van het zweet staan mariniers in opleiding 
opgesteld op het exercitieterrein. Voor hen: majoor der mariniers 
b.d. Ballieux. Ietwat verlegen ontvangt hij het applaus van de 
jonge militairen. “Het is fantastisch hier te zijn, al heb ik hier 
nooit gediend.” Dan, lachend: “Ik heb wel gezien dat de kazerne 
gebouwd werd.”

Identiteit kwijt
Terug in de tijd, naar begin 1940. Iedereen denkt dat Nederland 
neutraal zal blijven, net als in de Eerste Wereldoorlog. Als Ballieux 
op 10 mei echter de vliegtuigen over ziet scheren en de Duitsers 
van 3 verschillende kanten Maastricht binnenkomen, wordt 
pijnlijk duidelijk dat neutraliteit geen optie meer is. Nederland 
wordt bezet, de Tweede Wereldoorlog is ook op 
ons grondgebied een feit. De Duitse dreiging is 
ook voor Ballieux al snel voelbaar. Zo blijkt, als 
een bevriende Joodse buurjongen bij hem komt 
met een bijzonder verzoek. “Ik moet de grens 
over, maar dan heb ik wel een persoonsbewijs 
nodig.” Ballieux twijfelt geen moment en geeft 
hem zijn identiteitskaart. 

Het is het eerste teken van verzet. Het tweede 
komt Ballieux duurder te staan. Hij heeft 
inmiddels de HBS afgerond en krijgt een 
baan bij de Nederlandse Spoorwegen in een 
locomotiefdepot, waar kolen worden gebunkerd. 
Ook Duitse locomotieven komen langs. Ballieux 
weet precies wanneer de treinen en Duitse 
troepen passeren. Informatie die hij doorspeelt, 
maar dat lijkt op te vallen. Niet lang daarna wordt 
hem gevraagd te vertrekken.

Met z’n buik op de wapens
Er zit niets anders op dan onderduiken. Ballieux belandt in het 
‘ondergrondse werk’ in de regio Rotterdam. Hij sluit zich later 
aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten, een verzetsgroep die 
in 1944 wordt opgezet. “In Zevenhuizen was een dropping field 
waar vliegtuigen overkwamen. Dan zat je daar op een grasveld 
met een lampje te seinen tot de wapens naar beneden kwamen. 
Die droegen we snel een naastgelegen boerderij in. De boer had 
een cilinder op wielen, waarmee hij de melk naar de kaasfabriek 
bracht. Het vat had een dubbele bodem: als de Duitsers de bak 
controleerden, haalden ze alleen melk op. Zo brachten wij de 
wapens naar Rotterdam.”
Patronen vliegen om de oren. Ze begraven de wapens nota 
bene bij het Rotterdamse politiebureau aan de Hoflaan in de 
grond. “Toen de razzia’s in Rotterdam uitbraken en de Duitsers 
alles en iedereen controleerden, lag ik met mijn buik op de 
wapens. Later distribueerden we die onder de mensen en gaf ik 
wapeninstructies. Met fietstassen vol wapens ging ik op pad, in 
een politie-uniform van een gefusilleerde agent.” Als hij een keer 
4 Duitse agenten tegenkomt en hun bevelen om te stoppen in de 
wind slaat, is het menens. De patronen vliegen hem om de oren. 
“Ik trappen, joh! Ik racete de Korte Kade op en dacht continu: ‘ze 
hebben me!’ Ik heb enorm veel geluk gehad.”
Het klinkt als een jongensboek. Ballieux beschrijft zijn 
herinneringen met de nodige humor, ook al zette hij zijn leven 
destijds op het spel tijdens de zenuwslopende handelingen. “Je 
was jong en je wilde wat. Als je niet in die tijd geleefd hebt, kan je 
je het niet voorstellen. Het zijn de omstandigheden die de mens 
maken.” ‘Ik dacht continu ‘ze hebben me’; ik heb enorm veel geluk 
gehad’

Weg van en naar Korps Mariniers
Als de bevrijdingsfeesten aanbreken, krijgt Ballieux daar niets van 
mee. De Compagnie Oost van de Binnenlandse Strijdkrachten 
moet voorkomen dat de Duitsers de waterleiding van Rotterdam 
opblazen. Zo ver komt het niet. Van hogerhand krijgt hij vervolgens 
het verzoek oorlogsvrijwilligers te zoeken voor de Koninklijke 

Ballieux na zijn ontmoeting met jonge mariniers-in-opleiding: ,,Als je die jonge kerels zie... 
Ik zou er zo weer tussen willen staan. Die jongens dwingen zich tot een prestatie”.

Levensverhaal van 100-jarige marinier George Ballieux 
is als een jongensboek
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“Geloof het of niet, bij ons werd geen enkele mijn ingegraven”. 
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Marine. “Na de oorlog was alles kapot, we hadden niets meer. 
Natuurlijk kende ik het Korps Mariniers: dat had aan het begin 
van de oorlog een fantastische strijd geleverd bij de strijd om de 
Maasbruggen in Rotterdam*. Daar wilde ik bij horen; er is immers 
maar één Korps! En bovenal… Het klinkt misschien cliché, maar 
er was toen maar 1 ding belangrijk: inzet voor het vaderland! Je 
tekende gewoon en zag wel wat er gebeurde.” 
Voormalig Commandant van het Korps Mariniers BRIGGENMARNS 
Jeff Mac Mootry luistert geboeid naar de verbazingwekkende 
verhalen van MAJMARNS b.d. Ballieux.
Voor hij het weet, zit Ballieux op een schip naar Amerika. Daar 
volgt hij een deel van zijn mariniersopleiding, om die af te maken 
in Nederland. Als één van de eerste mariniers na de bevrijding, 
wordt hij in 1946 beëdigd op de Rotterdamse Coolsingel. Diezelfde 
avond zit hij op het vliegtuig naar Nederlands-
Indië. 

Geen mijn   
Als tweede luitenant der mariniers geeft 
hij in 1947 leiding aan een geweergroep in 
het Javaanse Poeger. Het is aanpoten voor 
de jonge officier. “Je probeert er wat van te 
maken en dat is vrij aardig gelukt”, vat hij 
het heel kort samen. Waar hij eerder in het 
interview alle verzetshandelingen in Rotterdam van straat tot laan 
kan uittekenen, beschrijft hij nu moeiteloos de indeling van het 
kampement in Poeger. 100 jaar of niet, de oud-marinier heeft een 
ijzeren geheugen. Hij vervolgt: “We hadden de opdracht gekregen 
patrouilles te lopen, om te voorkomen dat er mijnen ingegraven 
werden door de opstandelingen. Dat deden we tot 04.00 uur; dan 
namen de mannen van de lokale bevolking die taak over. Ik had 
mijn best gedaan de taal te leren, zodat ik contact kon maken 
met de bevolking.” Veelbetekenend: “En geloof het of niet, bij ons 
werd er geen enkele mijn ingegraven.”

In voet geschoten
Het is de tijd dat Ballieux de Orde van Oranje-Nassau ontvangt voor 
zijn inzet. “Toentertijd was dat een heel ding hoor, die Orde; nu 
draagt iedere voetballer hem”, zegt Ballieux met een meewarige 
glimlach. Hij krijgt de ridderorde echter nog niet opgespeld. Kort 
daarvoor wordt hij tijdens de Eerste Politionele Actie in 1947 
in zijn voet geschoten en belandt hij in het ziekenhuis. “Van mij 
werd vervolgens echter wel verwacht dat ik de onderscheiding 

droeg, ook al had ik hem nooit uitgereikt gekregen. 
Daarom heb ik hem zelf maar gekocht.” Een kostbare 
aangelegenheid. “Zeker voor iemand die 375 gulden 
per maand verdiende; het kostte me een heel 
maandsalaris.

Waar nu weer beland?
Wie denkt dat de spannende tijden na Nieuw-Guinea 
achter Ballieux liggen, heeft het mis. In 1959 vertrekt 
de marinier naar het Midden-Oosten, als waarnemer 
voor de Verenigde Naties. “Toen we aankwamen in 
Damascus kregen we een auto en 1 opdracht: al krijg je 
4 lekke banden, je rijdt door. Dan denk je wel: ‘Waar ben 
ik nu weer beland?
Bij Genesareth, op de grens tussen Israël en Syrië, 
monitoren Ballieux en collega’s alle bewegingen in het 
gebied. Ze zijn compleet op zichzelf aangewezen. Als 

een collega een rijsttafel voor hem maakt, breekt het gebulder 
los. “Met het vuur van de Israëlische zijde was dit het zwaarste 
vuurgevecht dat ik ooit heb meegemaakt. De artilleriegranaten 
bleven maar vallen. Dat we daar zonder kleerscheuren uit zijn 
gekomen, is echt een wonder.” 

‘Je kunt geen beter onderdeel dienen 
dan het Korps Mariniers’
Nieuw avontuur
Na de roerige jaren op uitzending, bekleed Ballieux zijn laatste 
functies in de West. Eerst op Aruba, daarna op Curaçao, waar hij 
als stafofficier zijn loopbaan bij de KM afmaakt. In 1965 gaat hij 
de dienst uit. Hoewel zijn tijd bij de krijgsmacht ver achter zich 

ligt, is zijn liefde voor het Korps nog altijd 
voelbaar. Hoewel hij ook de lastige kanten 
van de krijgsmacht heeft ervaren, zegt hij: 
“Je kunt geen beter onderdeel dienen dan 
het Korps Mariniers.” Hij geeft dan ook graag 
iets terug: een hout gesneden wapen van 
het Korps Mariniers. Ballieux ontving dit zelf 
decennia geleden van zijn commandant, toen 
hij in het huwelijksbootje stapte. Het wapen 
krijgt een plaats in de Traditiekamer van de 

Van Ghentkazerne (VGKAZ). 

De kwieke oud-marinier is nu een eeuw oud. Zijn geliefde vrouw 
is hem helaas ontvallen, maar hij voelt zich gezegend met 
kinderen en kleinkinderen. Hoewel zijn wereld misschien kleiner 
is geworden, ook door corona, blijft hij dromen: “Reizen was altijd 
een hobby. Ik ben dus overal geweest, behalve Zuid-Amerika.” 
Hij buigt voorover en zegt grijnzend: “Dat staat nog op het 
programma.” (Artikel overgenomen uit Alle Hens.)
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Inzet van George Ballieux:

Verzet tijdens WO II 1940-1945
Nederlands-Indië  1946-1949
Nieuw-Guinea  1955-1958
Midden-Oosten  1959-1960
Wereldwijd  1962-1965

Voormalig Commandant van het Korps Mariniers BRIGGENMARNS Jeff Mac Mootry 
luistert geboeid naar de verbazingwekkende verhalen van MAJMARNS b.d. Ballieux.



 22   23

Coins zijn een fenomeen dat momenteel veel gebruikt wordt om 
verbondenheid te laten zien of om iemand te laten merken dat hij 
bijzonder is.

Het is een gebruik dat al veie jaren oud is en er zijn meerdere 
verhalen over hoe uiteindelijk de Coin challenge is ontstaan. Eén 
ding is zeker en dat is dat ook Coins veelvuldig worden uitgereikt 
door functionarissen bij het Korps Mariniers maar ook ter 
gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis zoals ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan van het Mariniersmonument op het 
Oostplein. 

Maar, wat zijn nu eigenlijk Coins? Letterlijk betekent het munt 
of muntstuk. Maar het is zeker geen betaalmiddel zoals wij het 
kennen. Een Coin is een metalen munt welke normaliter rond 
is maar er zijn ook die zeshoekig zijn of zelfs in de vorm van 
een schild. Ze hebben verschillende afmetingen waarbij de 
standaardmaat 43 millimeter is en een dikte van 3 millimeter. 
Beide zijden zijn voorzien van tekst en/of afbeeldingen. Dit heeft 
altijd betrekking op de gever in de vorm van een wapen, logo 
of zelfs een afbeelding van een persoon. De teksten zijn heel 
divers maar zijn vaak spreuken of eenheidsnamen. Ook de rand 
wordt vaak voorzien van een tekst in bijvoorbeeld de vorm van 
een spreuk. De opmaak kan ook alle vormen aannemen van 
simpele, koperen, vergulde en zilveren exemplaren, tot een 

Coin met een zwaar geëmailleerde 
opdruk. De mogelijkheden tot het 

ontwerpen van Coins is door 
de hedendaagse techniek 
onbegrensd en afhankelijk van 
de creativiteit van de ontwerper. 
Ook is er de mogelijkheid om 

elke individuele Coin uniek te 
maken door hem een nummer mee 

te geven. Hierdoor kan bijgehouden 
worden wie welke Coin ontvangen heeft en 

heeft dat ook weer zijn betekenis in de Challenge procedure.

Wat is het verhaal achter de Coin?
De geschiedenis van de Coins gaat bijna honderd jaar 
terug en begint in Amerika. Ieder legeronderdeel tot op 
compagniesniveau heeft een eigen logo. De commandant van 
een onderdeel liet (en laat) vaak een Coin maken voor zijn 
manschappen om daarmee het saamhorigheids-gevoel van 
zijn compagnie te versterken. Al gauw volgden ook andere 
onderdelen van het leger. Langzamer-hand ontstond de 
traditie dat iedereen altijd zijn Coin bij zich had als ‘Teken van 
Verbondenheid’ met zijn onderdeel.

Het verhaal van de ‘Challenge Coin’ is ontstaan tijdens de 
Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Tijdens deze oorlog, namen 

Amerikaanse vrijwilligers uit alle delen van het Amerika dienst 
als piloot bij de nieuwgevormde vliegende squadrons in Europa. 
Sommige van deze vrijwilligers waren zonen uit rijke families 
die studeerden aan de bekende universiteiten, zoals Yale en 
Harvard, maar die stopten met studeren 
om deel te gaan nemen aan de 
oorlog. Na opgeleid te zijn tot 
vlieger werden zij geplaatst in 
een gevechtseskader en vlogen 
hun missies boven het front. 
Een, voor die tijd, rijke 
luitenant bestelde een soort 
van ‘medaillons’ welke waren 
geslagen in massief brons en waren 
voorzien van de naam van het eskader 
en een logo. Hij reikte ze uit aan de andere vliegers en een van 
de jonge vliegers deed dit medaillon in een klein lederen etui en 
droeg dit om zijn nek. Kort na het verkrijgen van dit medaillon 
werd het vliegtuig van jonge piloot door vuur vanaf de grond 
geraakt en hij gedwongen te landen achter vijandelijke linies 
waarna hij vrijwel direct gevangengenomen werd door de Duitse 
troepen. Al zijn persoonlijke uitrusting en eigendommen werden 
afgenomen maar het lederen zakje met daarin het medaillon 
mocht hij om zijn nek houden. De jonge vlieger werd afgevoerd 
naar een klein Frans dorpje in de omgeving van het front en werd 
gevangengezet. 

Op een nacht vond er een bombardement plaats waarop hij 
kans zag om te ontsnappen. Echter, hij zat nog steeds achter 
vijandelijke linies. Door zijn gevangenschap had hij geen enkele 
identificatie om aan te geven wie hij was op het moment dat 
hij contact kon maken met eigen troepen. Hij slaagde erin om 
de Duitse patrouilles te vermijden en doordat hij burgerkleding 
vond en aantrok kon hij zich verplaatsen richting de frontlijn. 
Uiteindelijk bereikte hij de frontlinies en met veel moeite, 
stak hij het niemandsland over. Daar stuitte hij op een Franse 
buitenpost. Waar hij niet kenbaar kon maken wie hij was. Helaas 
voor de jonge vlieger speelde op dat moment ook dat er veel 
saboteurs in de Franse sector waren. Deze saboteurs waren vaak 
vermomd als burger en droegen dus burgerkleding. De Fransen 
herkenden hem niet aan zijn Amerikaanse accent en dachten dat 
hij een saboteur was. Er werd direct besloten hem te executeren 
en hiervoor werd alles in orde gemaakt. De jonge vlieger wilde 
met alle macht bewijzen dat hij wel een geallieerd piloot was 
maar had geen identificatie. 

Zijn laatste redmiddel was het medaillon dat hij nog steeds om 
zijn nek droeg. Hij toonde het aan de Fransen en een van de 
soldaten herkende het embleem van het squadron. Hierop werd 
er contact gezocht met het squadron welke het verhaal van de 
vlieger kon bevestigen. Eenmaal terug bij zijn squadron werd het 
verhaal verteld aan de bar en werd het een traditie dat alle leden 

Coins zijn in . . . Marinier jij bent bijzonder 

Diversen
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van het squadron hun medaillon (Coin) altijd bij zich 
zouden dragen. Om dit te controleren werd er een 
procedure afgesproken waarop zij elkaar konden 
controleren of men de Coin ook daadwerkelijk bij 
zich had. Deze procedure werd het ‘Challengen’ 
genoemd. (Bron Wikipedia).

De belangrijkste Coin voor een marinier is natuurlijk 
de Korps-Coin.

Dit is de Coin voor elke actief diende marinier die hij 
ontvangt bij het behalen van de mariniersbaret. 

Daarbij wordt ook de Korps-Coin op nummer 
uitgereikt. Dit is ook gelijk een kennismaking 
met de Korpswaarden omdat deze Coin daaraan 
gerelateerd is wat terug te zien is door de opdruk 

Verbondenheid, kracht en Toewijding

Jaap van Ale

Beste Oud- en Actief dienende Mariniers, wat een bijzonder jaar 
hebben we toch achter de rug! Alles was ‘anders dan anders’, 
er waren weinig contactmomenten en nauwelijks ‘echte’ 
activiteiten.  

Om toch lekker in beweging te blijven, nodigen we u van harte uit 
om mee te doen met de Walk4Veterans, hét sponsorevenement 
van Hulp voor Helden.

Alweer de achtste Walk4Veterans
De actie is gestart op 26 juni, Veteranendag, en loop tot en met 
11 september. Je kunt wandelen, fietsen, hardlopen, skeeleren, 
skippyballen, zwemmen of wat dan ook meer! 

Bedenk een uitdaging, schrijf je in voor de Walk4Veterans en 
laat je sponsoren. De opbrengst komt ten goede aan diverse 

projecten voor veteranen zoals de Veteranenhond. Maak het 
verschil in het leven van al die veteranen die zich ingezet hebben 
voor onze vrede en vrijheid!
We dagen u en uw medeveteranen uit om in een periode van 75 
dagen, 75 kilometer af te leggen en daarmee ten minste 75 euro 
aan sponsorgeld op te halen. 

U kunt zelf bepalen wanneer u erop uitgaat, hoeveel kilometer u 
per keer aflegt, en waar u dat gaat doen. Wat u ook bedenkt: Elke 
actie is geld waard! Er kan individueel meegedaan worden maar 
ook als team, bijvoorbeeld als een van onze afdelingen of als 
‘Team Contact Oud en actief dienende Mariniers (COM)’.
Op onze website www.walk4veterans.nl vindt u alle benodigde 
informatie en kunt u zicht rechtstreeks aanmelden als 
deelnemer.

We hopen u snel te kunnen verwelkomen bij alweer de achtste 
editie van onze Walk4Veterans!  

Met vriendelijke groet, Team Walk4Veterans 
info@walk4veterans.nl     055 – 355 40 39

Walk 4 Veterans
Hulp voor Helden

,,Ook dit jaar zetten wij de traditie voort. Maar, de 
omstandigheden dit jaar zijn anders dan voorgaande jaren in 
Rotterdam AHOY’’, valt er op de website  
www.nationaletaptoe.nl te lezen. 

,,Dit jaar zijn wij te gast op het terrein van het Nationaal Militair 
Museum in Soesterberg. De tribunecapaciteit moest worden 
aangepast en deze bedraagt nu 1.200 bezoekers per voorstelling. 
Gelukkig hebben wij kans gezien om niet één, maar twee 
veteranenontvangsten te organiseren, waardoor we in totaal 
2400 veteranen kunnen ontvangen. Als gevolg hiervan vraagt 
dit ook om enige aanpassing van u, te weten: Om er zeker van te 
zijn dat u tijdens de ontvangst die (oud) collega’s treft, die u weer 
graag wilt ontmoeten is het van belang dat u, voordat u tickets 
bestelt, de gewenste datum met hen afstemt. 

Het programma van 23 augustus wijkt af ten opzichte van het 
programma op 24 augustus. U kunt op de programmapagina van 

nationaletaptoe.nl zien, welke orkesten op welke dag optreden.’’
Voor het bestellen kaarten ga naar de website  
www.nationaletaptoe.nl en dan naar het tabblad ‘Veteranen’. 
Daar staat de volledige uitleg.

Veteranenuitvoering Nationale Taptoe

Nationale Taptoe.
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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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Ingezonden reacties

Stenen beker, gouden marinierspenning, 
bonbonschaaltje of herinneringsmunt
Ons artikel in de HouweZo nr 2 van mei 2021 heeft al heel wat stof 
doen opwaaien. Het doet de redactie goed dat ons magazine goed 
gelezen wordt en bij ons mariniers dierbare herinneringen oproept 
uit het verleden.

Het geheim rond de stenen beker (mok) en de gouden mariniers 
penning is nog niet opgelost, maar het levert nu al interessante 
nieuwe verrassingen op die we u niet willen onthouden. 
Het bewijst in ieder geval ook dat Houwe Zo leeft onder onze 
leden en spontaan reactie oproept waarvan u er hier een tweetal 
aantreft.

Reactie Adriana Meurs - van Hanswijk
Naar aanleiding van het raadsel, betreffende de 
Herinneringsmunt 1665-1965, geslagen ter gelegenheid van het 
300-jarig bestaan van het Korps Mariniers, het navolgende. Mijn 
echtgenoot was in die tijd marinier 1ste klas, gelegerd in Doorn. 

Hij heeft toentertijd een soort bonbonschaaltje (13 bij 10 cm.) 
van glas gekregen. Er staat een afbeelding van een LCA op, met 
eronder de tekst: “Van Braam Houckgeestkazerne Doorn”. In de 
linkerbovenhoek het wapen van de V.B.H.-kazerne en de datum 
10 December 1665. In de rechterbovenhoek het korpswapen met 

de datum 10 december 1965. Tevens ben ik in het bezit van de 
herinneringsmunt met het officiële certificaat. 

Deze munt konden de mariniers kopen op bestelling. De prijs 
weet ik niet meer, maar het was dus geen geschenk!!! Ik heb de 
munt in een gouden rand laten zetten en draag hem aan een 
ketting.  Ik ben er heel trots op en kon en kan, op deze wijze, mijn 
verbondenheid met het korps tonen. 

Met vriendelijke Korpsgroet,
Adriana Meurs- van Hanswijk

Reactie Léon Haan 
Ik, oud Marinier Léon Haan, was in november/december 1965 
op weg naar Aruba tijdens het korpsfeest hadden we aan boord 
van de Oranje Nassau KNSM  een heerlijke rijsttafel en kregen 
we allemaal de bierpul als afgebeeld van de heer Tjassens 
Keiser met erop 10 december 1665/1965. Onder de pul staat NV 

Pottenbakkerij Schoonhoven. Deze pul heb ik altijd gekoesterd 
en heb ik nog in mij bezit. Het is een aandenken van deze 
prachtige 16 maanden op Aruba. 

Leon Haan oud-Marinier nog bedankt voor alweer de prachtige 
HouweZo waar ik al meer dan 50 jaar graag in lees. 

Raadsels rond 300 jaar Korps Mariniers.

Reünie

Gepland

Voor Mariniers en Vlootpersoneel die gediend hebben in 
FakFak, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, wordt op 
zaterdag 30 oktober 2021 de FAKFAKREÜNIE gehouden in 
wijkhuis ”de Geseldonk” in Helmond.
 
Ook zij die zich hierbij betrokken voelen zijn welkom.
 
Wie eerder aan deze reünie heeft deelgenomen of zich later 

als geïnteresseerde heeft aangemeld krijgt een uitnodiging 
toegestuurd.
 
Gelieve vóór 16 oktober een adreswijziging of aanmelding door 
te geven aan:
jos.vd.konijnenberg38@gmail.com tel. 0492-534102
ceesvdpas@upcmail.nl  tel. 040-2546872
p.postma75@upcmail.nl   tel. 026-3612814

FAKFAK

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
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Boekbesprekingen

Marinier vertelt zijn waargebeurde verhaal over 
overleven in een van ‘s werelds gevaarlijkste 
sloppenwijken.
 
Arnhem, 18 maart 2021 - Afgelopen zaterdag 
nam generaal-majoor b.d. Frank van Kappen 
het eerste exemplaar in ontvangst van het 
boek ‘Complot in Venezuela’. 

Special forces marinier Ronald van 
Leeuwen heeft daarin het bloedstollende 
verhaal opgetekend over zijn aanhouding, 
verhoor en ontsnapping nadat hij 
onterecht verdacht was van spionage en 
drugssmokkel. 

Na te zijn vrijgelaten werd hij verraden 
door zijn ondervragers en uitgeleverd 
aan criminelen in een sloppenwijk. Met gevaar 
voor zijn leven en inzet van al zijn militaire vaardigheden 
en de uitputting nabij, weet hij te overleven én met veel moeite te 
ontsnappen aan zijn wrede belagers.
 
In het voorwoord van dit boek schrijft Van Kappen: “Hoe Ronald 

van Leeuwen tijdens zijn hachelijke en angstige avontuur 
gebruik wist te maken van al datgene wat hij tijdens 

zijn opleiding tot marinier had geleerd, is 
de rode draad die door dit verhaal loopt. 

Het is dan ook behalve een spannend, ook 
een leerzaam verhaal.”

Over de auteur
Ronald van Leeuwen (1964, Den Haag) zet zich 

al meer dan 40 jaar in voor Vrede & Veiligheid, 
waarvan ruim 18 jaar bij het Korps Mariniers. 

Hij is veelvuldig ingezet geweest in verschillende 
(post-)conflictgebieden in voormalig Joegoslavië. 

Ronald is afgestudeerd in de Organisatie-
psychologie (BPs) en heeft zich verdiept in 

zware mentale belasting. Zijn groene mariniers-
commandobaret (1984) staat voor hem symbool voor 

doorzetten, overwinnen en ‘never ever give up’.
  

Voor meer informatie over dit boek, beeldmateriaal 
of een recensie-exemplaar, kunt u contact opnemen met de 
uitgever: Laurens van Aggelen, telefoon: 026-362 38 58, 
e-mail: laurens@aggelen.com

In Veteranen geeft fotograaf Paul de Graaff meer dan 
honderd oud(militairen) een gezicht. Ze dienden in landen 
als Afghanistan, Libanon, Bosnië ̈, Kosovo en andere 
conflictgebieden in de wereld. 

De Graaffs indringende portretfoto’s 
spreken boekdelen over wat 
de veteranen daar hebben 
meegemaakt. Hun openhartige 
verhalen gaan soms over nare 
herinneringen: aan mitrailleurvuur 
en bermbommen, kapotgeschoten 
huizen, doden en gewonden, angst en 
paniek. Maar ook getuigen ze van de warme 
contacten die ze vaak hadden met de lokale 
bevolking en de onvoorwaardelijke vriendschap 
en kameraadschap tussen militairen onderling. 
Veel van die vriendschappen hebben de tand des tijds 
doorstaan. 

Veel veteranen zijn – inmiddels – trots op wat zij hebben gedaan 
en de meesten beschouwen de ervaringen opgedaan tijdens 
hun missie als een verrijking. Maar sommigen hebben het er nog 
steeds moeilijk mee en denken geregeld terug aan een heftige 

tijd. Met dit boek hoopt Paul de Graaff ervoor te zorgen dat nog 
meer veteranen hun herinneringen zullen delen, en dat familie en 
vrienden hun het respect bewijzen dat ze verdienen.

Dit boek is bedoeld voor veteranen, hun familieleden en 
vrienden, en iedereen die geïnteresseerd is in pure 

verhalen van Nederlandse veteranen over hun 
missies. 

“Ik hoop dat door dit boek nog meer 
mensen vragen aan veteranen gaan 

stellen. Ogenschijnlijk normale 
vragen als: “Hoe gaat het?” of “Hoe 
was het daar?” Dit boek laat zien 

dat het waard is om naar die verhalen 
te luisteren.” (Peter van Uhm, voormalig 

commandant der Strijdkrachten, in het voorwoord) 

Veteranen / Paul de Graaff / € 49,50 / 228 pagina’s /
ISBN 978-94-90951-68-9 

Neem voor meer informatie of interviewaanvragen contact op 
met Hannie Ooms, hannie.ooms@2010Uitgevers.nl 
tel. 06-54 29 39 08 / www.2010uitgevers.nl 

Complot in Venezuela

Veteranen
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Van boerenzoon tot pionier in de luchtvaartbranche
Deze autobiografie van Dick Verburg is een intrigerend verslag 
van hoe hij zich als boerenjongen kon opwerken tot een 
zeer succesvol ondernemer.  

Los van het feit dat hij niets voelde 
voor het boerenbedrijf, werd zijn 
thuissituatie overheerst door een 
erfelijk genetisch defect in de familie 
waardoor veel van zijn talrijke broers en 
zusters vroegtijdig kwamen te overlijden. 
Het verdriet en de zorgen die deze sterfte 
veroorzaakte, domineerde de sfeer in het 
gezin. De ouders van Dick werden volledig 
in beslag genomen door de zorg voor de 
zieke kinderen en hadden daardoor weinig 
tijd en aandacht over voor Dick die niet 
belast was met de genetische afwijking. 
Dick was weliswaar gezond, maar door de 
thuissituatie ging het niet echt goed met 
hem; hij was lusteloos, apathisch en niet erg 
geïnteresseerd in school. Hij werd dan ook 
voortijdig van de MULO verwijderd. 

Niet wat je noemt een goede startpositie 
om een succesvolle loopbaan te starten. Toch is hem 
dat, ondanks alle tegenslagen in zijn jeugd, gelukt. Volgens zijn 
eigen zeggen omdat hij tijdens een sollicitatie het advies kreeg 
om zich aan te melden als rekruut bij het Korps Mariniers van de 
Koninklijke Marine. 

Marinier worden is echter geen pretje. Niet 
alleen het fysieke uithoudingsvermogen 
en de lichaamskracht, maar ook het 
mentale uithoudingsvermogen en de 
mentale kracht worden in hoog tempo 
opgevoerd. Het adagium is: Geef nooit 
op; blijf zoeken naar oplossingen al is 
de situatie nog zo hopeloos; vertrouw 
niet alleen op jezelf, maar ook op het 
team. Veel aspirant mariniers halen de 
eindstreep dan ook niet, maar haal je het 
wel, dan ben je lid van een broederschap 
voor het leven. Immers de fysieke 
vaardigheden en kracht slijten met de tijd 
en het ouder worden, maar het mentale 
uithoudingsvermogen en de mentale 
kracht zijn blijvend.  Marinier worden is 
niet leuk, maar marinier zijn is dat wel. 

Dick haalde het en heeft ook na zijn 
diensttijd bij het korps Mariniers profijt 
gehad van zijn mariniersopleiding. Hij 
gaf nooit op; al was de situatie nog zo 
hopeloos, hij bleef altijd zoeken naar 
creatieve oplossingen al was de situatie 
nog zo uitzichtloos en hij bouwde een 
team om zich heen dat hij vertrouwen 

gaf en waar hij op kon bouwen. Hij ontwikkelde zich, ondanks 
zijn slechte startpositie in het leven tot een zeer succesvolle 

ondernemer. 
Ik heb Dick van nabij slechts kort meegemaakt 
toen wij beiden geplaatst waren op de 
Marinierskazerne Suffisant in 1969. Hij 
als marinier verbindingsdienst en ik als 
verbindingsofficier. Vergeten ben ik hem 
na al die jaren echter niet, want hij viel mij 
toen al op: Hij stond voor zijn taak; was een 
gewaardeerd lid van het team; praktisch 
ingesteld en intelligent; verstandig, 
betrouwbaar en prettig in de omgang. Kort 
en goed, een marinier die je graag bij je 
hebt, niet alleen als het leven goed is, maar 
ook als er een lastige of gevaarlijke klus 
moet worden uitgevoerd. 

Ik heb zijn autobiografie dan ook met 
meer dan normale belangstelling gelezen. 
Het is een inspirerend en leerzaam 
verhaal hoe je het van boerenjongen 
uit een eenvoudig gezin, kan brengen 
tot een succesvolle en gefortuneerde 

ondernemer. 
Wat mij betreft “Chapeau!” 

Franklin Ernest van Kappen 
Generaal-majoor der mariniers (bd) 

Voormalig lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.   

Nooit opgeven

- Advertentie - 
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Oproepen
Maten gezocht 1961 Nieuw-Guinea
Hartelijk dank voor het plaatsen van de foto’s en de oproep van 
Hans Bouma in het blad Houwe Zo 1 (maart 2021).
Helaas is in het email adres een foutje geslopen. Het correcte 

adres is:  jpbouma@casema.nl
Dus alles met kleine letters en aan elkaar.  

Vriendelijke groet, Arja Vos (vriendin van Hans)

Jungle training 1972 in Suriname
In 1972 nam een detachement miliciens en beroeps mariniers, 
vanuit Aruba en Curaçao, deel aan een jungle training in 
Suriname. 

Bij enkele deelnemers aan de jungle training is het initiatief 
ontstaan om te peilen of er interesse is om te komen tot 

een uitwisseling van herinneringen en eventueel een soort 
van reünie/samenkomst nu het tripje inmiddels bijna 50 
jaar is geleden.  Teruggravend in ’t geheugen zijn er al wat 
herinneringen opgeschreven. Voor een sneak preview kijk op:  
beregoeietijd.wordpress.com/2000/12/22/jungle-training-1972/
Initiatiefnemers: Roelof Talen en Leo Slütter

Graag verzoek ik geïnteresseerden 
om te reageren. Indien geen zin in 
deelname maar je wilt wel iets delen 
als anekdotes, afgelegde routes, 
bezochte plekken, dorpen, foto’s, dia’s 
etc. stuur deze spv per e-mail of bel. 
Leo Slütter:  leo.slutter@gmail.com  
Tel: 06 5764 1255
Roelof Talen: info@stamco.nl  
Tel: 06 2220 8417
                        
Groepsfoto van de deelnemers in 1972 
aan de Jungle training in Suriname.

Gegevens M.J. van Toorenburg
Wie kan mij helpen aan gegevens omtrent M.J. van 
Toorenburg? Bij deze doe ik een oproep of iemand mijn 
schoonvader heeft gekend.

Het gaat om M.J. van Toorenburg, roepnaam Chiel, het is de 
eerste persoon geknield rechts op de foto. Hij is vanuit Doorn 

uitgezonden geweest waarschijnlijk naar Nieuw-Guinea of naar 
de West.

Mijn vraag is: tijdens welke gelegenheid is deze groepsfoto 
gemaakt en waar?
Ben ook zeer benieuwd naar wat voor wapen hij op de tafel heeft 
staan.

Chiel van Toorenburg de eerste persoon geknield rechts en welk wapen is dit?
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Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het 
overlijden van:

G. v.d. Jagt, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 26 maart 2021 te Rotterdam, op 
92-jarige leeftijd.

J. van Doorn, Kapitein der Mariniers b.d. onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 9 april 2021 te Utrecht, 
op 92-jarige leeftijd.

Willem Boer, oud-marinier, op 12 april 2021 te Hoogvliet, op 
81-jarige leeftijd.

L. A. van Zandwijk, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 29 april 2021 te Leusden, 
op 85-jarige leeftijd.

Konstantinus (Ko) van der Zee, oud-marinier, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 4 mei 2021 te 
Vleuten, op 80-jarige leeftijd.

Jan Anton Jens, Kapitein der Mariniers b.d., onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 6 mei 2021 te 
Heeze, 89-jarige leeftijd.

Adrianus Petrus (Aad) Mulder, oud-marinier, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 10 mei 2021 te 
Voorschoten, op 80-jarige leeftijd.

Hendrik (Henk) Engelhart, oud-marinier, onderscheiden met 
het Ereteken voor Orde en Vrede op 12 mei 2021 te Egmond aan 
Zee, op 97-jarige leeftijd.

P. J. G. K. (Piet) Verfuurden, oud-marinier, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 13 mei 2021 te 
Arnhem, op 79-jarige leeftijd.

A. M. J. (Toine) Doezé, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 13 mei 2021 te Mijdrecht, 
op 87-jarige leeftijd.

M. J. A. van Leth, oud-marinier, op 14 mei 2021 te Nijmegen op 
80-jarige leeftijd.

J. J. M. (Koos) de Bruijn, oud-marinier, op 14 mei 2021 te 
Voorschoten, op 74-jarige leeftijd.

H. W. Hofman, oud-marinier, op 14 mei 2021 te Lelystad, op 
74-jarige leeftijd.
 
Jacob Maarten (Jaap) Groeneweg, oud-marinier, op 21 mei 
2021 te Alblasserdam, op 74-jarige leeftijd.

Henk van der Burg, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 21 mei 2021 te Losser, op 
88 –jarige leeftijd.

J. H. J. de Hoog, oud-marinier, op 31 mei 2021 te Alkmaar, op 
78-jarige leeftijd.

Johannes van Diepen, oud-marinier, onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 2 juni 2021 te Heino, 
86-jarige leeftijd.

Jan Cornelis Teeuw, oud-marinier, op 2 juni 2021 te 
Veenwoudsterwal, op 75-jarige leeftijd.

Gerrit Mons, Sergeant der Mariniers Z M b d, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 5 juni 2021 te 
Hummelo, op 80-jarige leeftijd.

Jan Ruijsch, oud-marinier, op 9 juni 2021 te Kootwijkerbroek, 
op 73 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
Soosmiddag Almere en omstreken, 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

Achterpagina: het gedicht Witte Anjers van Jan Widdershoven.
Met dank aan Han Heckers voor het opmerkzaam maken.
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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: secrcomnl@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 
Peter Lammens, M: 06-54246760,
E: blitcomnl@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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