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Beste mensen,
Voor u ligt het laatste nummer van
dit jaar. Ook 2021 was een bijzonder
jaar met in het begin nog allerlei
beperkingen. Gaandeweg leek het
er op dat we wat meer vrijheden
zouden krijgen. Dat gaf ons als
bestuur de hoop om weer e.e.a. te
kunnen organiseren. Ook wij keken
uit naar ontmoeten en bijpraten.
Enthousiast planden we 2 x de Reünie omgeven door Sport en
Spel. Voor het korpsconcert wilden we 400 leden uitnodigen
en voor 20 november wilden we met een flinke landelijke
afvaardiging invulling geven aan een passende herdenking bij
het Mariniersmonument te Sittard. Alles werd door de corona
maatregelen afgeblazen, het virus speelde steeds parten.
In golfbewegingen werden maatregelen versoepeld en later
weer in werking gesteld. Ook de jaarlijkse kranslegging op 10
december op het Oostplein is niet doorgegaan. Daarvoor in
de plaats heeft in klein comité de herdenking plaatsgevonden
in de Johan de Wittzaal van de VGKAZ. We eindigen het jaar
weer met allerlei beperkingen. Wat mij betreft een jaar om
maar snel te vergeten.
Ook op bestuurlijk vlak hebben we last gehad van de Coronabeperkingen. De geplande vergaderingen zijn dit jaar beperkt
fysiek doorgegaan. We moesten noodgedwongen uitwijken
naar digitaal vergaderen. Het is enerzijds fijn dat we op die
manier als bestuur uitvoering konden geven aan onze taak
maar anderzijds gaat er niets boven een fysiek overleg. De
digitale overleggen hebben zo hun beperkingen. Je mist de
sfeer, de mimiek en onderlinge interactie. Het besluiten om
digitaal te gaan is lastig maar we zitten nu eenmaal met een
kwetsbare groep mannen, ondanks de vaccinaties. Veiligheid
staat voorop, “better safe than sorry”. Gelukkig is hiervoor
overwegend begrip.
Dit najaar zijn ook de vele geplande reünievieringen vanwege
de opgelegde beperkingen en met het oog op de gezondheid
van de bezoekers afgelast.
Toch zijn er ook nog wat positieve zaken te melden.

Stip op de horizon
Onder leiding van vicevoorzitter Derk Wisman en collegabestuurder Eimerd van de Griend zijn er al diverse
brainstormsessies geweest over de toekomst van de
vereniging. Welke stappen moeten we zetten om ook
nog over 25 jaar te bestaan? Op niveau van afdeling of
identiteitsgroep worden ideeën opgehaald die daaraan een
bijdrage leveren. De geslaagde sessies leveren bijzondere
voorstellen op die we straks in samenhang moeten
presenteren op wenselijkheid, haalbaarheid en prioriteit.
De Ledenraad zal daarin leidend zijn. Begin 2022 zullen nog
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Van de voorzitter

enkele sessies volgen maar om de vaart er in te houden
willen we alvast gaan nadenken over de voorbereiding van
acties. Daarom heeft de Ledenraad onlangs al een werkgroep
ingesteld die hiermee aan de slag gaat.

Servicepunt Associatie Mariniers

Op 10 december jl. heeft de Commandant Korps Mariniers het
Servicepunt Associatie Mariniers geopend. Dit servicepunt is
ondergebracht in de VGKAZ en is bemand met vrijwilligers.
Alle mariniers gerelateerde vragen kunnen gesteld worden.
Is een direct antwoord niet mogelijk dan volgt doorgeleiding
van de vraag naar diegene die wel voor het antwoord kan
zorgen. Op afdoening is controle. De Servicepunt is er voor
iedereen, niet alleen voor COM-leden. Contactgegevens staan
in de Houwe Zo. We zoeken nog extra vrijwilligers!

Mailchimp

Onlangs zijn we gestart met het direct informeren
van onze leden met behulp van Mailchimp. Met dit
softwareprogramma kunnen we met 1 druk op de knop
al onze leden met een e-mailadres voorzien van actuele
informatie. Kort en bondig. De berichten komen ook op de
website. Wij denken dat deze directe informatieverstrekking
kan leiden tot een beter begrip van hetgeen wij als bestuur
uitdragen. De eerste reacties zijn overwegend positief.

Lief en Leed

Met ingang van volgend jaar komen er voor Lief & Leed meer
financiële middelen beschikbaar voor de afdelingen en
identiteitsgroepen. De afdelingen hebben hier nadrukkelijk
om gevraagd. Om dit mogelijk te maken heeft de Ledenraad
besloten de contributie volgend jaar te verhogen naar
€27,50. Als bestuur juichen we toe dat deze taak extra
mogelijkheden krijgt. In samenspraak met de afdelingen en
de identiteitsgroepen gaan we volgend jaar bespreken hoe
we hierin met elkaar stappen kunnen zetten. Ik zou graag zien
dat we bijvoorbeeld op het onderdeel uitvaartverzorging/begeleiding we met elkaar de samenwerking zoeken en
waarbij we niet kijken of iemand lid van het COM is geweest
maar dat bepalend is dat hij marinier was.

Mariniersdag

Bij de behandeling van de begroting 2022 hebben we de
Ledenraad gemeld dat we volgend jaar een mariniersdag
gaan organiseren. Natuurlijk als dit veilig kan, maar laten we
positief blijven denken. Dit zal gaan plaatsvinden in de zomer.
Een dag voor jong en oud met een hoog reüniegehalte. De
nadere invulling moet nog plaatsvinden maar denkbaar is dat
we moeten uitwijken naar een locatie buiten Defensie. Maar
zoals de marinier betaamd denken we niet in belemmeringen
maar in oplossingen.
Ik wens u allen fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling en
een gezond en voorspoedig 2022.
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Piet Kruithof

Van de redactie
Afscheid voorzitter redactiecommissie
Twaalf jaar inspirerend voorzitter van onze Houwe Zo redactie.
Twee jaar geleden ben ik redacteur geworden van ons magazine.
Jan is onze voorzitter, een heel inspirerende voorzitter, die ik in
mijn twee jaar dat ik bij de redactie ben heb leren kennen als een
man die zijn woorden heel rustig en bewust kiest en daarna in
duidelijke bewoordingen aan ons kenbaar maakt. En dat maakte
indruk. En zorgt ervoor dat je toch altijd nog een keer extra naar
je teksten kijkt. Je wist dat, als onze voorzitter mede akkoord gaf,
je goed zat met je artikel. Maar na twaalf jaar stopt hij er mee en
zal hij in het vervolg onze artikelen met aandacht en vaak met
een glimlach lezen.

het zonnetje, met een
echt goed verhaal over
de twaalf lange jaren, die
onze voorzitter meer dan
verdient.
Beste Jan, dank voor al
die jaren dat je mee hebt
gewerkt aan de Houwe
Zo, die staat als een huis,
die er mag zijn en die onze
leden steeds weer met plezier lezen.

In de volgende uitgave van Houwe Zo zetten we hem extra in

Wim Lenting, redacteur Houwe Zo

Korpsverjaardag 2021
Net als vorig jaar ook dit jaar een sobere Korpsverjaardag. Dus
geen uitgebreide reportage hierover.
Op de VGKAZ werd een herdenking in zeer afgeslankte vorm
gehouden waarbij kransen gelegd werden door CKM, de
voorzitters van het COM en WJB en dekazernecommandant
namens de gemeente Rotterdam. In het bedrijfsrestaurant werd

de bemanning getrakteerd op taart, zodat er toch een feestelijk
tintje aan deze dag gegeven kon worden.
356 Jaar Korps Mariniers werd op 17 november 2021 muzikaal
gevierd met een digitaal concert in de Doelen te Rotterdam.
https://youtu.be/aA0RLs5BsUw

Vrienden van periodiek Houwe Zo
Bij elke uitgave van Houwe Zo besteden wij een hele pagina aan
COM INFO. Een pagina die wij dan node moeten missen voor
artikelen, verhalen, oproepen en de vele wetenswaardigheden
die toch weer bij het verschijnen van elk nummer voor ons
allen van belang zijn, die ons weer oude vrienden opleveren,
interessante ontwikkeling binnen ons Korps tonen en vaak
ook een glimlach oproepen. Wij hebben enkele jaargangen

doorgebladerd en komen tot een zeer laag percentage van
wijzigingen in COM INFO. En . . . om met de deur in huis te vallen;
wij gaan deze pagina dan ook terugbrengen tot het plaatsen
van éénmaal per jaar. Alle eventuele wijzigingen die er tijdens
het lopende jaar zouden kunnen komen, worden in elk nummer
vermeld onder een vaste kop: ‘Aanpassingen COM INFO’.
De redactie

Marinier, waar je ook bent,
een gezond en goed
2022 !!!
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Van het bestuur
Beslissingen ledenraad
De Ledenraad heeft op 25-11-2021 besloten om:
a. de minimum-contributie 2022 te bepalen op € 27,50. Een
verhoging met €3,00. Het grootste deel van de verhoging komt
beschikbaar voor de afdelingen en identiteitsgroepen voor Lief &
Leed-activiteiten;
b. in te stemmen met de begroting voor 2022. De begroting
bevat extra budget voor activiteiten die kunnen bijdragen aan
het aantrekkelijker maken van de vereniging voor jongere (oud-)
mariniers;
c. Peter Lammens te herbenoemen als bestuurslid voor een

volgende bestuursperiode van drie jaar;
d. een werkgroep in te stellen die aan de slag gaat met de input
vanuit de brainstormsessies. Voorstellen van de werkgroep
worden voorgelegd aan de Ledenraad. Dat zal ergens in 2022 zijn.

Vacature in het bestuur

De bestuursperiode van Paul Bosschart is per eind november
2021 verstreken. Om deze vrijgekomen plaats in het bestuur in
te vullen roept het bestuur kandidaten op die geïnteresseerd zijn
om deze bestuurstaak op te pakken.

Servicepunt Mariniersassociatie
Het servicepunt is het aanspreekpunt voor
alle mariniers en mariniersorganisaties. Je
kunt hier terecht voor meldingen, klachten,
oproepen en vragen.
Het is de bedoeling dat binnen 10 minuten een
antwoord volgt óf dat er wordt doorverwezen
naar de juiste instantie.

De Mariniersassociatie

De Mariniersassociatie is een
samenwerkingsverband van organisaties die
gerelateerd zijn aan het Korps Mariniers.

Locatie

Het servicepunt wordt gehuisvest op de Van
Ghentkazerne in Rotterdam in de ‘Ruyterzaal’.
Het servicepunt is vooralsnog 5 dagen per
week van 9.00 tot 12.00 geopend. Het servicepunt is per e-mail
en telefonisch (088-9563906) bereikbaar.

Opgave kan via de eigen afdeling of identiteitsgroep. Of direct bij
het servicepunt: servicepunt@nlmariniersassociatie.nl

Bemanning

Wanneer

Het COM vervult en voortrekkersrol en zal zorgen voor de
personele bezetting. Daarvoor is en aantal vrijwilligers nodig.
Geïnteresseerden kunnen zich uiteraard aanmelden. Graag zelfs!

Op 10 december heeft CKM het servicepunt geopend.
Het servicepunt is voor alle mariniers. Wij houden u op de
hoogte!
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Korpsnieuws
Van Ghentkazerne 75 jaar jong
De bouw van de kazerne die in 1940 gestart was werd
stilgelegd toen de Duitse bezetting uitbrak. Het Korps hield
immers na de capitulatie van Nederland op te bestaan.
Direct na de oorlog werd de bouw hervat en in 1946 werd
de kazerne opgeleverd. Het Korps Mariniers kon terugkeren
naar Rotterdam.
De nieuwe kazerne kwam in de plaats van de oude kazerne
die gelegen was aan het Oostplein 14, die in 1940 bij het
bombardement van Rotterdam verwoest werd.
De kazerne is de bakermat voor alle mariniers die bij het
Mariniersopleidingscentrum de carriere- en specialistische
opleidingen volgen. De kazerne werd op 16 december 1946 in
gebruik genomen en is vernoemd naar de eerste commandant
van het Korps Mariniers Luitenant-admiraal Willem Joseph van
Ghent.
In 2013 werd door de regering besloten dat de kazerne gesloten
zou worden. Omdat onder meer de stad Rotterdam hier fel
op tegen was, werd dit plan in 2014 afgeblazen. Op grond van
uitkomsten van de business case van de Van Ghentkazerne,
waarvan andere overheidsdiensten nu eveneens gebruik maken,
werd besloten dat de kazerne behouden bleef.
Voor de legering van de recruten die de opleiding tot marinier
volgen, zijn in 2017 twee nieuwe gebouwen opgeleverd met
de namen COP TABAR en OP ZUC, de namen verwijzen naar de
operaties in Afghanistan en de Mount Igman Missie in voormalig
Joegoslavië. Het andere legeringsgebouw heet “Oostplein”.
Het Korps Mariniers en haar kazerne is uit historisch oogpunt
nauw met de stad Rotterdam verbonden; al zo’n 200 jaar, met
enkele onderbrekingen, verblijven de mariniers in de stad. Zij
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onderdrukten in 1868 het De Vletter-oproer in de stad en tijdens
de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog verdedigden
zij in een felle strijd de Maasbruggen (zie: verdediging van de
Maasbruggen in Rotterdam).
Op dit moment is de kazerne ook de thuishaven voor de
Marinierskapel en Tamboers en Pijpers.
Bekijk deze link om meer te lezen over de VGKAZ:
https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2019/09/06_
kazernenamen_09

Uitreiking lanyard (eenheidskoord)
De stafleden vallend onder de Groepscommandant Operationele
Eenheden Mariniers (GC-OEM) kregen op 2 november jongstleden
hun lanyard (= eenheidskoord) uitgereikt. Deze is uitgereikt door
hun commandant kolonel der mariniers Rob de Wit. De lanyard
wordt gedragen op het Barathea.
De kleuren van de GC-OEM lanyard zijn donkerblauw en rood.
De donkerblauwe kleur geeft #verbondenheid aan met de
Koninklijke Marine en amfibische inzet. Rood is de internationale
kleur voor infanterie.
De GC-OEM is de koppeling tussen de operationele eenheden van
het Korps Mariniers en de Defensie-brede ondersteuning.
De lanyard wordt
gedragen op het
Barathea.

Als zodanig zorgt de GC-OEM dat de operationele eenheden
inzetbaar blijven.

‘The biggest challenge of Aruba’
In de nacht van 3 op 4 december vond de 29e editie van
de Ronde van Aruba plaats. De Ronde van Aruba is een
terugkerend hardloopevenement over 72 km, welke
georganiseerd wordt door de Marinierskazerne Savaneta.
Deelname aan de Ronde is mogelijk voor iedereen, veel
Arubanen doen eraan mee. Ook veel militairen lopen mee.

Ook de Commandant van Marinierskazerne Savaneta komt
ijzersterk over de finish (cdt in het blauwe T-shirt) .

Doordat de race in het donker, over verharde en onverharde
wegen wordt gelopen is het een zeer grote uitdaging voor zowel
de loper als de organisatie. Mede hierdoor wordt de Ronde
ook wel ‘the biggest challenge of Aruba’ genoemd en is het
evenement een niet meer weg te denken begrip op het eiland
geworden.

Kitepower en Defensie zetten stappen met duurzame
energie in Caribisch gebied
Met de Falcon 100kW is het allereerste mobiele airborne
windenergiesysteem in het Caribisch gebied de lucht in
gegaan. De afgelopen periode is de reusachtige kite getest
en beproefd op het schietterrein bij Vader Piet op Aruba. De
kite kan elektriciteit opwekken uit wind en is daarmee een
duurzame energiebron.
De samenwerking tussen Defensie en Kitepower ontstond in
2016, toen Kitepower de Defensie Innovatie Competitie won.
Nadien zijn Kitepower en Defensie verder blijven werken aan
het concept en dat leidde de afgelopen periode tot het doen
van testen op Aruba. De ligging qua wind is gunstig bij Vader
Piet en daarom was het schietterrein de afgelopen periode
de uitvalsbasis voor Kitepower en de logistieke en technische
ondersteuning van Defensie.

Caribbean Engineer

De activiteiten van Kitepower op Aruba zijn ook een onderdeel
van de lopende oefening Caribbean Engineer. Hierbij hebben

genisten van 101
Geniebataljon Phoenix
OOCL Kitepower
ondersteund bij de
logistiek (bijv. het naar
Aruba transporteren
van het systeem) en
techniek (bijv. het
uitvoeren van reparaties).
Daarnaast wordt er kennis Eerste energievlieger voor Defensie.
uitgewisseld tussen de
genie en Kitepower.
Ook Marinierskazerne Savaneta ondersteunt de activiteiten
van dit duurzaamheidsproject, bijvoorbeeld bij de logistiek.
De samenwerking sluit voor Savaneta goed aan bij de grote
duurzaamheidsambities die de kazerne heeft. Afgelopen vrijdag
organiseerde Savaneta een relatie dag bij Kitepower, waarbij
een groot aantal ketenpartners op Aruba een kijkje kon komen
nemen bij de activiteiten van Kitepower bij Vader Piet.
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Draaginsigne Gewonden voor in Somalië
gewond geraakte sergeant
schrikken ze zich rot en gaan er vandoor. Met ons er achteraan...!”

Gezonde spanning

Eerste Paasdag 2010. Alarm op de Tromp. Piraten hebben het
Duitse containerschip ‘Taipan’ aangevallen. Snel maakt het
NLMARSOF-team zich gereed om het schip te enteren, de piraten
uit te schakelen en de bemanning te bevrijden. Onder dekking
van een .50 komt de Lynx-boordhelikopter aan bij de boeg van
de Taipan. Via de fast rope-methode dalen de operators aan een
dik touw af op de containers. Frank: “Ik dacht: dit is hét moment.
Met 6 man zijn we weliswaar in de minderheid tegen de 10
kapers, maar we zijn voor dit werk getraind. Iedereen voelde een
gezonde spanning.”
De Draaginsigne Gewonden.
April 2010. Sergeant van de mariniers Frank kijkt op zee bij
Somalië de dood in de ogen. Tijdens een boardingactie op een
door piraten gekaapt schip verliest het toenmalig lid van de
Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF)
grip op het touw onder de helikopter en klettert op het dek.
Hij raakt gewond, maar zet de strijd voort. Doorn, oktober
2021: Frank ontvangt alsnog het Draaginsigne Gewonden.
Wat gebeurde er destijds allemaal?
In het voorjaar van 2010 is Frank met een team van NLMARSOF
ingescheept op Hr.Ms. Tromp. Het luchtverdedigings- en
commandofregat doet mee aan de EU-operatie Atalanta in de
Somalische wateren, waar piraten koopvaardijschepen kapen
in ruil voor losgeld. Aan NLMARSOF onder meer de taak om in te
grijpen met een boarding-operatie als piraten worden verdacht
van piraterij, een actie aan het voorbereiden zijn of daadwerkelijk
in actie zijn gekomen.

Schrikken zich rot

De NLMARSOF-operators houden regelmatig piratenschepen
aan met daarachter, aan een lijn, snelle bootjes (skiffs) waarmee
ze aanvallen uitvoeren. Frank: “Zodra de radar van de Tromp
die verdachte bootjes signaleerde en er toestemming kwam,
ging ons team er met RHIB’s op af om schip en bemanning te
controleren.
Via een tolk vroegen wij waarom ze daar ronddobberden. Vaak
beweerden de piraten vissers te zijn en hadden ze wapens
en munitie tijdens de nadering van het boardingteam snel
overboord gegooid. Vervolgens sommeerden we: ‘Handen
omhoog, vóórin in het schip gaan zitten’, waarna wij ons werk
konden doen.
Boardings zijn gevaarlijk; je weet nooit hoe kapers reageren. Ze
zijn onberekenbaar, omdat ze lange tijd op zee zitten. Door de
constant felle zon zijn ze verblind geraakt en ze verkeren vaak
onder invloed van drugs. Met als gevolg dat ze niet weten wat
ze doen en bijvoorbeeld een marineschip aanvallen dat ze voor
een koopvaarder aanzien. Zodra ze hun fout in de gaten krijgen,
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Staande op de containers nemen de eerste afgedaalde mariniers
de piraten op de brug van de Taipan onder vuur. Dan is het de
beurt aan Frank om af te dalen vanuit de Lynx. Vanwege de
smalle helideur, de positie van de MAG-mitrailleur, zijn rugzak
en bepakking lukt het hem niet om zich soepel naar buiten te
wurmen.
“Een collega trapte mij er letterlijk uit.”
En dan staat ook hij op de containers van de Taipan. Onder
dekkingsvuur maken de operators een plan om nogmaals
per fast rope vanaf de containers af te dalen naar het dek van
het schip. Niet opnieuw vanuit de heli, maar direct vanaf de
containers via het touw onder de heli.

Geluk bij een ongeluk

Nadat 2 operators zijn afgedaald is het de beurt aan Frank.
Omdat de heli te ver weg hangt, is het voor hem moeilijk om het
touw te bemachtigen. Een operator beneden op het dek moet
het touw als het ware ‘aangooien’. Door de downwash van de
Lynx-helikopter en de beperkte ruimte verloopt dit moeizaam,
maar uiteindelijk lukt het Frank om het touw in handen te krijgen.
Intussen komt vanaf Hr.Ms. Tromp het bericht dat de heli zich
dichter naar de containers moet verplaatsen. Wanneer Frank
zich gereedmaakt voor de afdaling naar het dek gaat het mis.
Flink mis. De ‘rek’ op de lijn, een plotseling manoeuvrerende
helikopter en het gewicht van zijn rugzak en bepakking trekken
hem als het ware van het touw. Frank valt achterover, ruim 8
meter om tussen de containers terecht te komen. Geluk bij een
ongeluk breekt een halverwege gespannen kabel zijn val, anders
had hij het ‘never nooit’ kunnen navertellen, denkt hij.
‘Mijn teamleider vroeg: Kun je door?’

Granaten vergeten

Door de klap breekt Frank zijn kaak, loopt hij een
hersenschudding op en raakt hij bewusteloos. Ook bloedt hij, om
van kneuzingen nog maar te zwijgen. Luttele minuten later komt
hij weer bij zijn positieven. “Mijn teamleider vroeg: ‘Kun je door?’.
‘Natuurlijk!’, antwoordde ik, wat met mijn training te maken

Tien jaar later vormen een scheefstaande kaak en een tintelende
kaakzenuw de enige naweeën van de ‘crash’ in Somalië. Frank
zucht: “Kennelijk zat er een engeltje op mijn schouder. Er vallen
mensen van veel lager naar beneden en zijn dan dood.”
‘Ondanks alles wilde ik mijn term op de Tromp afmaken, maar
dat mocht niet’

Prangende vraag

De Taipan-piraten na hun arrestatie.
heeft. Een marinier gaat altijd dóór. Maar dat gebeurde wel op de
automatische piloot.”
Uiteindelijk slaat het NLMARSOF-team de kapers in de boeien en
brengt ze over naar Hr.Ms. Tromp. “Later vonden we op de brug
van de Taipan een raketwerper. Waren de heren vergeten om de
granaten vanaf hun moederschip mee te nemen...Gelukje voor
ons”, glimlacht Frank.

Frank roemt de zorg van zijn collega’s tijdens en na het ongeluk.
“Het symboliseert de verbondenheid binnen het Korps Mariniers.
‘Samen uit, samen thuis’ en het liefst in levenden lijve.”
Rest de prangende vraag waarom de sergeant het Draaginsigne
Gewonden zó laat na dato ontvangt. Uit handen van
Korpscommandant brigadegeneraal der mariniers Jan Hut en op
initiatief van een overste volgens wie Frank dit verdiend heeft.
“Mariniers”, peinst de sergeant, ”zijn niet van ‘het schrijven’. We
hoeven na een bijzondere actie geen medaille. Nee, wij zijn van
áánpakken. Je doet gewoon je werk, een medaille komt op de
allerlaatste plaats. Dat neemt niet weg dat ik het Draaginsigne
Gewonden als een mooi gebaar beschouw.”

Tintelende kaakzenuw

Zodra de boarding erop zit, wordt de versufte Frank voor een
medische behandeling overgebracht naar de ziekenboeg van
de Tromp. “Bij mij was het licht intussen uitgegaan. Pas toen de
verplegers een tekening lieten zien van een poppetje dat van
een container op een boot viel, kreeg ik in de gaten wat er was
gebeurd. Ondanks alles wilde ik mijn term op de Tromp afmaken,
maar dat mocht niet. Via de medische afvoerketen werd ik naar
Nederland gerepatrieerd.”

Een NLMARSOF-team houdt in de wateren bij Somalië een
piratenbootje aan, met op de achtergrond Hr.Ms. Tromp.

Belgische hulde voor Nederlandse mariniers
Negentien mariniers van de Netherlands Maritime Special
Operations Forces (NLMARSOF) hebben vorige week een
Belgische herinneringsmedaille gekregen voor hun inzet in de
Belgisch-Nederlandse Task Group 631 in Irak. Ze ontvingen
de eerbewijzen in de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn
uit handen van de commandant van het Korps Mariniers,
brigadegeneraal der mariniers Jan Hut.
De Belgen (van de Special Forces Group) en Nederlanders
(mariniers en commando’s) trainden tussen 2014-2016 in de
Iraakse hoofdstad Bagdad, samen met eenheden uit andere landen, Iraakse militairen. Later, tussen januari 2017 en april 2018,
ondersteunden ze vanuit Koerdistan Irakese strijdkrachten in
hun strijd tegen Islamitische Staat. Dat gebeurde op dat moment
voornamelijk in een gebied tussen Mosul en de Syrische grens.
De Belgisch-Nederlandse Task Group vervulde hoofdzakelijk
een ondersteunende rol. Ze attendeerden de Irakezen op onder
meer doelen en regelden artillerie- en luchtsteun. ,,Het was
best wel een gevaarlijke operatie”, weet de Belgische luitenantkolonel Bob Dufrane. Hij is in zowel Doorn (Korps Mariniers)
als Roosendaal (Korps Commando Troepen) namens zijn land
liaisonofficier voor de Special Operations Forces. ,,Er was een
constante dreiging van IED’s en zelfmoordaanslagen. Daarbij

verliep de samenwerking in de verschillende rotaties goed. We
hebben ongeveer dezelfde cultuur en werkten al geruime tijd
samen bij het gereed stellen van onze operators. Natuurlijk zijn er
verschillen, maar dat maakt de samenwerking juist rijker. Ik denk
dat de Task Group 631 ons nog dichter bij elkaar heeft gebracht.
In elk geval spreekt België met deze medailles zijn dank uit aan
de Nederlandse militairen, zowel mariniers en commando’s.
Maar ook aan ondersteunende eenheden, waarbij verbindelaars
en medisch personeel, om er maar enkele te noemen. We zijn
jullie zeer erkentelijk.”
Een marinier die in Koerdistan aan de laatste acties van de
Task Group 631 deelnam, noemde de Belgische geste ‘een
mooi gebaar’. ,,De medaille is belangrijk, samenwerking is
belangrijker.” Een collega: ,,Het is in zo’n Task Group belangrijk
om de samenwerking te
zoeken en de verschillen
te overbruggen. Mooi
zo’n medaille, maar nog
belangrijker is wat je
ervoor deed. De missie was
volop de moeite waard.”

Belgische hulde.
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Van de afdelingen
Afdeling Noord-Holland
Korpsverjaardag COM Noord Holland 2021
Zaterdag 20 november 2021 was een dag dat er heel veel
verenigingen wat georganiseerd hadden in den landen hoe dan
ook. Maar de Corona gooide voor velen roet in het eten en hun
evenementen moesten worden afgelast.
COM Noord Holland had voor deze dag de Korpsverjaardag
georganiseerd. Gelukkig vanwege de locatie, de Marine
OnderOfficiers Club (MOOC) in Den Helder, welke zo was
ingericht dat dit evenement doorgang kon vinden. Het
programma moest wel bijgeschaafd worden want het verhaal
van reservist SGTMARN Sam van Diepen, over het heden van het
Korps Mariniers en haar reservisten moest worden geschrapt
daar Sam van Diepen geen risico wilden lopen betreffende de
Corona.
Gelukkig kon de band New Born the next generation met
heerlijke eigentijdse live muziek de aanwezigen heerlijk
verblijden. Voorzitter Willem Hup kon, na ongeveer twee jaar,
eindelijk zijn verhaal weer kwijt, maar wat er allemaal op ons
afkomt is niet om blij van te worden. De verloren tijd van Sam
van Diepen werd door Willem redelijk ingevuld en dat kon je
merken aan het geschuifel van de aanwezigen met de stoelen.
Voorzitter Hup feliciteerde Dirk van Schalkwijk met zijn
benoeming tot erelid van het COM Noord Holland voor zijn

bewezen diensten binnen het COM. Na de gebruikelijke één
minuut stilte voor onze ontvallen collega’s en het spelen van
het Wilhelmus werd een ieder door de voorzitter een prettige
dag toegewenst. Wat mij opviel was dat het bestuur dit keer
niet in het keurige pak aanwezig waren, maar in een polo van
het COM Noord Holland met daaronder bestuur en daaronder
de voornaam van de persoon, zodat ze goed herkenbaar waren
en niet met de verkeerde naam werden aangesproken.
Inmiddels kwam er vanuit de keuken een gerinkel van potten
en pannen. De marinekoks waren al druk bezig met de
gebruikelijke blauwe hap in elkaar te draaien en dat ze daar
weer in geslaagd zijn was te zien aan het aantal keren dat er
naar het buffet werd gelopen, het was weer echt de marine
nasi, kokkies klasse. De middag werd verder gevuld met een
gezellig samenzijn en om drie uur vertrokken de eerste alweer
uit Den Helder of om nog even een rondje door de stad te
maken. Bestuur COM Noord Holland chapeau voor de goed
georganiseerde Korpsverjaardag.

Afdeling Zuid-Holland
COM Schietsportvereniging Zoetermeer bestaat 40 jaar
Op 25 september 2021 vierde de COM schietsportvereniging
Zoetermeer haar 40-jarig bestaan. Op deze avond werd
de scheidend voorzitter Rob van Zijderveld, die voor
een periode van 28 jaar de vereniging bestuurde door de
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA)
beloond met de Oorkonde van Verdienste met bijbehorende
bronzen draagspeld. Het bestuur van de KNSA verleent deze
oorkonde vanwege de bijzondere persoonlijke inzet gedaan
in het belang van de bij de KNSA aangesloten leden.
De voorzitter memoreerde in zijn openingstoespraak er trots
op te zijn dat de ledenbetrokkenheid heel groot is. Dat zij
zich veel inspanning getroosten door alles in eigen beheer te
onderhouden hetgeen al begon met de bouw van een eigen
schiet onderkomen in 1987. Dit alles met eigen middelen.
Maar de allerbelangrijkste opdracht is altijd geweest de
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Vlnr. Martin Zwart (nieuwe voorzitter), Rob van Zijderveld en
Luitenant-Kolonel B. Vlasman.
zorg voor verbinding, het goede gesprek aangaan, ook als
je het niet eens wordt met elkaar. Natuurlijk krijg je nooit
100% applaus van de leden, maar had ik dat gewild dan had
ik acteur moeten worden. Ik heb me ingespannen om de
vereniging krachtig op de kaart te zetten. Het was goed dat
ik dat heel vaak samen met de leden kon doen!
Uitgenodigd als eregast was Luitenant-Kolonel der Mariniers
Ben Vlasman, Commandant van de Marinierskazerne te
Rotterdam die de vereniging feliciteerde met haar 40-jarig
jubileum en de mooie accommodatie waar het motto “Eens
marinier, altijd marinier” heel goed tot uitdrukking komt.

Onderafdeling Den Haag

Terugblik op soosmiddagen 2021
Vanaf juni tot en met november 2021 hebben we op onze
vaste locatie op Scheveningen onze soosmiddagen kunnen
houden. Op 12 oktober waren ook de dames uitgenodigd,
die blij waren elkaar weer te ontmoeten.
Algemene Ledenvergadering (ALV) COM o.a. Den Haag 26
oktober 2021
Ruim 30 leden waren bij de ALV op dinsdag 26 oktober 2021
aanwezig, een mooie opkomst vooral gezien de moeilijke
tijd waarin wij momenteel verkeren. COM Nederland werd
vertegenwoordigd door Peter Lammens en COM ZuidHolland door Jacques van den Berg. Peter de Zoete, een van
onze nieuwe soos bezoekers, stelde zich voor aan de leden en
vertelde onder meer dat hij zich kandidaat had gesteld voor

het voorzitterschap van COM Zuid-Holland. Een dag later
werd hij gekozen op de desbetreffende ALV. Wij feliciteren
hem met deze benoeming en wensen hem veel succes.
Nieuwjaarsborrel 11 januari 2022
Op dinsdag 11 januari 2022 hopen we met elkaar het glas te
kunnen heffen op een gezond nieuwjaar.
Herdenking Wassenaar maandag 28 februari 2022:
Als de coronamaatregelen het toelaten zullen we op 28
februari 2022 samen met een afvaardiging van de IMSO
de zes fuseliers Marins Francais du Commando “Trépel”
aan de Wassenaarseslag in Wassenaar herdenken. Nadere
informatie volgt later.
Joep Caminada, tel. 06-24796096, joep.caminada@hetnet.nl

Afdeling Flevoland
Najaars-ALV
En zo zijn we dan al weer aan de laatste Houwe Zo toe van dit
jaar. Een jaar dat met al zijn beperkingen, wie we dan ook vinden
dat daar dan de schuldigen voor zijn, daar hebben we uiteraard
allemaal onze eigen mening over en dat mag ook, toch wel
weer snel voorbij is gegaan. Om te beginnen hadden we op 25
september onze najaars-ALV op de Batavia-werf in Lelystad. Daar
konden we, als goede zeesoldaten betaamd, na de vergadering
ons hart nog even ophalen op de werf en de Batavia zelf.
Vervolgens werden we als afdeling Flevoland, nog voordat
de inkt van de vorige Houwe Zo droog was, op 12 oktober
geconfronteerd met voor ons een belangrijk event, te weten de
opening van een monument in Almere ter herdenking van een
Short Stirling bommenwerper uit WO2. Aangezien hierbij ook
nabestaanden waren uit Canada en het Verenigd Koninkrijk en we
ons ook mochten verheugen op koninklijke aanwezigheid vanuit

Nederland wilden we, ook de organisatie vanuit de gemeente
Almere, ondanks alle beperkingen ons beste beentje voorzetten.
Als COM-afdeling waren we, behalve adviserend, betrokken bij
de vlaggenparade en de kransleggingen. Aangezien we numeriek
niet helemaal voldoende leden konden ophoesten hadden we
hulp gevraagd aan aangrenzende afdelingen en hun hulp is
ook zeer op prijs gesteld. We hebben van verschillende kanten
veel lof mogen krijgen van de geleverde steun en daar waren
we uiteraard blij mee. In oktober hebben we ter kennismaking
met de nieuwe burgemeester van de NoordOostPolder de
gelegenheid aangegrepen om even ons, zijnde het COM en de
leden in de polder aldaar, daar bekend te stellen en even bij hem
en zijn verantwoordelijke voor Veteranenzaken koffie te gaan
drinken en hem ons wapenschild aan te bieden wat hogelijk
op prijs werd gesteld. De tijd hierna hebben we als bestuur de
nodige vergaderingen kunnen beleggen en ons voorbereiden
op de kranslegging in Sittard, wat t.g.v. de daar geldende
maatregelen zoals bekend ook is gecancelled. Ook
ons Korpsdiner ter ere van onze Korpsverjaardag, wat
we hadden gepland voor 14 december, kon vanwege
deze maatregelen geen doorgang vinden.
Vooruitkijkende naar volgend jaar hebben we alvast
wel als datum 9 april 2022 op papier gezet voor onze
voorjaarsledenvergadering. We hopen dat weer veel
leden hierbij kunnen zijn en ze daar te ontmoeten.
Exacte plaats en tijden worden nader bekend gesteld.
Rest ons als bestuur alle leden van de afdeling maar
uiteraard ook alle leden van het COM een heel fijne
jaarwisseling te wensen en vooruitlopend een heel
goed maar vooral ook gezond 2022.
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Afdeling Groningen-Drenthe
en Friesland (COM Noord)
Nieuwjaarsreceptie
Helaas hebben wij als bestuur moeten besluiten onze
geplande Nieuwjaarsreceptie op zondag 9 januari 2022 te
verplaatsen naar een latere datum in januari 2020.

januari met een nieuwe datum voor onze Nieuwjaarsreceptie
komen.

Afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot COVID
en de nieuwe omikronvariant zullen wij als bestuur na 14

Bestuur COM Noord
André, Marko, Frits en Herman

Fijne Kerstdagen en een prettige jaarwisseling toegewenst!

Afdeling Zeeland
De Mallard wandeltocht
30 oktober 2021
Op
vrijdagmiddag
29
oktober vertrok ik uit
Maarn en kwam zo rond
16:30 uur aan bij het
Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Dit
Bevrijdingsmuseum
en
Bevrijdingspark beslaat meer dan 3 ha en herbergt een zeer
bijzondere collectie van meer dan 40.000 onderdelen van groot
tot heel klein en is particulier bezit van Kees Straas en zoon
Stef. Om alles draaiende te houden worden ze ondersteund
door maar liefst 120 vrijwilligers. Op de vraag of ik als OudMarinier ergens een slaapplaats kon krijgen werd enthousiast
gereageerd. Alle slaapspullen, stretcher, matje, slaapzak en
toiletartikelen had ik bij me en heb ik me kunnen installeren
in de werkplaats. Perfect hoor Jan Kaas heeft niet zoveel
nodig. Ook nog kennis gemaakt met een Schot die zich ook had
geïnstalleerd in de werkplaats. ’s Avonds nog een klein beetje
kunnen helpen met het klaarzetten van de spullen voor de
Mallard mars. Daarna nog gezellig met Kees - en Stef Straas, de
Schot en een aantal vrijwilligers geproost op het goede verloop
van de wandeltocht, waarvan de start- en finish locatie het
Bevrijdingmuseum is.
Het mandje opgezocht voor een kort nachtje. Maar van slapen
is niet zoveel terecht gekomen. De Schot… een leuke verteller,
een vriendelijk maar ook “innemende” man die lag te snurken
met het geluid van een botte zaag die het Amazone woud te
lijf ging. De volgende ochtend vroeg was het half zes ‘overal’.
Stretcher inklappen, matje leeg laten lopen en oprollen
evenals de slaapzak. Ik krijg er handigheid in. Ontbijtje had ik
op de man en binnen no time was ik klaar voor het avontuur. Na
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een poosje kwamen de COM-lopers Jan Smit en Huub Glerum
binnen. Een aantal COM lopers van vorige jaren hadden zich
niet ingeschreven, misschien was de weersvoorspelling daar
debet aan. Met z’n drieën zijn we op pad gegaan voor de 26,5
kilometers. Met headlights konden we de goed aangegeven
route volgen over de door de regen glibberig geworden paden.
Even had ik het idee om de paraplu op te zetten maar de
behoorlijke wind liet dat niet toe. Dan maar goed nat worden
was het alternatief.
Met de routebeschrijving en de hieronder vermelde informatie
konden we ons een beeld vormen van de gebeurtenissen
tijdens de Slag om de Schelde. Na de kruising Hertenweg/
Margrietstraat aan de rechterzijde passeerden we het
verenigingsgebouw “Ammekore” op deze plaats stond op
2 november 1944 de openbare school. In de school was
buitgemaakte munitie opgeslagen en sliepen veel Schotse
militairen. Tijdens een artilleriebeschieting vanuit Walcheren
werd het gebouw getroffen en volledig vernield 7 militairen
vonden hierbij de dood en vele andere raakten gewond.
De ontploffing vernietigde naast de school nog een 5-tal
woningen, 12 jeeps,1 bulldozer, 4 legertrucks, 5 motoren
en 2 stuks luchtafweergeschut.Daarnaast werd 60% van de
aanwezige munitie die voor de aanval op de Sloedam was
opgeslagen vernietigd. In de villa aan de overzijde van de
kruising Havenweg/Hertenweg zat tijdens de bezetting de
“Ortscommandant”, iets verderop staat de boerderij van
de familie Blok, hier was het hoofdkwartier van de Schotten
tijdens de operatie “Mallard”. Bij een boerderij aan de Sluisweg
had Huub een koek en zopie caravan gespot en bestelde
daar 3x poeroet en vertelde haar dat dit bij de mariniers
chocolademelk was. Ze vond dit blijkbaar een leuk woord en
bleef dat maar herhalen. Het woord poeroet vergeet ze niet

meer. Volgend jaar kunnen we dat checken. Aan de NoordKraayertsedijk staat de boerderij van de familie de Vlieger.
Hier was een gewondenpost ingericht van de Schotten. Ook
zaten de Schotten hier ingekwartierd in de schuur en in de
boomgaard. Het pad naast de boerderij loopt naar de zeedijk
van de Jacobspolder. Hier werd in 1942 een Duitse deserteur
gefusilleerd. Aan het begin bij de zeedijk van de Jacobapolder,
passeerden we een personeelsbunker en aan het einde van
de dijk staan nog twee flakbunkers waarop in 1944, 2cm
luchtafweerkanonnen hebben gestaan.
We vervolgen onze tocht en liepen parallel aan de oude Sloedam
richting het monument aan de Walcherse zijde van de Sloedam.
In de oorlog was deze 60 meter brede en 2 kilometer lange dam
aan twee zijde omringt door water en modder. Op 31 oktober
1944 startte de Canadezen met de aanval over de Sloedam, maar
deze liep vast. Pas toen de Schotten ‘operatie Mallard’ starten
vanaf het haventje bij Nieuwdorp lukte het om op 3 november
deze dam in te nemen. De stempelpost bij het monument was
onze eerste rust en daar ontmoeten we de COM leden van afd.
Zeeland Hans Blommaart (ook lid van het organiserend comité)
en Jan Bomhof. Zij vertegenwoordigden het COM tijdens de
herdenking bij het monument. Nog twee COM lopers Lambert
van den Boogaard en Dré de Jong kwamen aanlopen en na een
korte stop zijn we met z’n vijven verdergegaan. Via de Postweg
en Langeweg arriveerden we in Arnemuiden. Arnemuiden was
een Duits Rode Kruis dorp dat niet beschoten mocht worden
volgens de internationale regels, toch is dat toch gebeurd. Hier
zijn veel burgerslachtoffers gevallen. Bij de 2e stempelpost
de natte spullen even afgedaan en wat warms gedronken.
Na een half uur was het weer omhangen en doorgaan de
wind en regen in. Het vliegveld kwam spoedig in zicht. Dit
vliegveld is pas in de jaren ’70 aangelegd, het gebied was in
de oorlogsjaren nog niet ingepolderd. Aan het einde van de
Noordkraayertsedijk even een rustmoment en een fotoshoot

Afdeling Utrecht
Herdenking Korea
Op 14 november was de dag dat wereldwijd het einde van de
Eerste Wereldoorlog wordt herdacht. Het bestuur van COM
Ut verzorgt jaarlijks de herdenking die gehouden wordt op
de begraafplaats Soestbergen in Utrecht.
Vaak in aanwezigheid van of namens
diverse hoogwaardigheidsbekleders zoals de Commissaris van de Koning en de
Burgemeester van Utrecht en vele andere
genodigden. Dit jaar kon voor het 2e jaar
op rij de herdenking vanwege Covid-19
weer geen doorgang vinden. Om de herdenking niet geheel te laten vervallen
heeft het bestuur, in klein comité, namens

Na een half uur weer omhangen en doorgaan de wind en regen in.
en vervolgens via de Postweg richting Lewedorp. Hier de
3e stempelpost bij Café Pension “de goede verwachting”.
Allemaal nog wat erwtensoep genomen om daarna de laatste
3 km af te leggen. In de verte lag Nieuwdorp en zo waar kwam
de zon door. Net voor het einde van de tocht kwamen we langs
de plaats waar op 20 maart 1945 de Lancaster MK lll reg.nr. PB
667 van het Bomber Command neerstortte. Het toestel werd
geraakt boven Westenschouwen en zwaar beschadigd door
Duits luchtafweergeschut en kon Engeland niet meer bereiken.
Ook een poging om een noodlanding te maken mislukte. Alle 7
bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. De omliggende
straten zijn genoemd naar het toestel en naar de 21-jarige
piloot Lindsay Bacon. Eén van de motoren en een propeller zijn
te bezichtigen in het Bevrijdingmuseum. In het museum kwam
ik nog een COM loper tegen Adrie van Loon. Hij had voor een
andere afstand gekozen. Ook de zus van BRIGGENMARNS Mac
Mootry was aanwezig samen met echtgenoot om haar steun
te betuigen aan dit prachtige wandel event en was bijzonder
geïnteresseerd wat zich hier tijdens de Slag om de Schelde
heeft afgespeeld.
Nog lang gezellig nagepraat wat fotomomentjes en daarna weer
op huis aan. Ik mag terugkijken op een bijzonder geslaagde
Mallard mars. Voor COM lopers die dit nog niet eerder hebben
gedaan, een aanrader!! Ik ga volgend jaar weer.

bovengenoemde
personen
een
krans gelegd bij
het monument en
de graven van de
gevallenen in de
2e Wereldoorlog
en het Koreamonument.
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Afdeling Gelderland
Ledenvergadering
In maart kon het niet doorgaan maar op zaterdag 25 september
wel. Natuurlijk hebben we gewikt en gewogen of we, het in het
kader van Covid-19, de Algemene Ledenvergadering wel of niet
door moesten laten gaan maar volgens de richtlijnen mocht
het en ook de besmettingen waren in september zodanig dat
dit volgens het bestuur verantwoord was.
Een Algemene Ledenvergadering in het Kumpulan op het
terrein van Bronbeek in Arnhem is voor de meeste bekend
terrein. De opkomst was overweldigend, 56 leden was, gezien
de pandemie, een ongekend succes en zowel hen die aanwezig
waren als het bestuur waren hier super content mee. Namens
het landelijk bestuur was Peter Lammens aanwezig en ook
enkele genodigden zoals ereleden en leden van verdienste.
De agenda is vrij eenvoudig en elk jaar hetzelfde en er waren
dan ook niet veel op- en of aanmerkingen over de verslagen van
de secretaris en het financieel overzicht en de begroting van de
penningmeester. Het was mooi om te horen van Ton Berkeljon,
hoe Lief & Leed in 2020 actief was en ook in de komende jaren
veel voor de leden wil betekenen. Kan zijn een kaartje, een
bezoekje, een bosje bloemen of een erewacht bij het nemen
van afscheid. Alles ter ondersteuning en het schenken van
aandacht aan elkaar. Bij Ton of het bestuur is niet altijd bekend
welke sores bij ons leeft dus als jij denkt dat iemand wel iets
extra’s kan ontvangen laat het Ton dan weten.

Afdeling Overijssel
Reis naar Normandië
Dat van uitstel geen afstel hoeft te komen is door COM
Overijssel bewezen door de reis naar Normandië die twee
keer uitgesteld moest worden vanwege de Corona-pandemie
alsnog doorgang te laten vinden.
Ter illustratie; Idee in najaar augustus 2019. In 2020
uitgesteld. In juni 2021 uitgesteld. In september 2021
vertrek. Op 6 september j.l. konden we vertrekken vanuit
de opstapplaatsen Hengelo, Arnhem en Eindhoven richting
Caen. Na een paar uur rijden werd er gestopt om een
voortreffelijke lunch te gebruiken, om daarna verder te rijden
naar het Franse Caen, waar zich ons hotel bevond. Na het
inchecken en opfrissen hebben we wat kunnen eten waarna
in de lounge nog even werd bijgepraat onder het genot van
een drankje. De volgende drie dagen stonden redelijk vol
gepland met de te bezoeken plekken, dorpen en stranden
waar in 1944 de gevechten hebben plaatsgevonden. Na
een vroeg maar heerlijk ontbijt vertrokken we met onze
bus richting Ranville. Hier is, vóór de hoofdmacht uit, de
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Ook mooi om te zien dat er Mariniers zijn die 50 jaar lid zijn van
het COM! Een dasspeld hadden ze in maart al gehad maar alles
werd nog eens extra benadrukt met een mooi bos bloemen.
Chapeau mannen!
Tijdens de vergadering wordt Albert Schoeman verkozen tot
lid van de landelijke Ledenraad. Samen met Henri de Boer en
Werner Veenendaal zijn zij gedrieën afgevaardigde van COM
afdeling Gelderland.
Na de presentaties en de huldiging was het tijd voor de
rondvraag en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.
De meeste vragen kon de voorzitter met gemak en naar
tevredenheid beantwoorden. Tja en dan.... zoals gebruikelijk
een heerlijke afsluiting met een Indische maaltijd die van het
Kumpulan nog altijd onovertrefbaar is. Nog een even proosten
met elkaar en dan met een goed gevoel weer naar huis. Bedankt
mannen, het was een constructieve vergadering met een hoog
reünie gehalte.
Volgend jaar weer?
Werner Veenendaal

6e Britse Airborne Divisie geland om de Pegasus-Brug bij
Bénouville te veroveren als tactische voorbereiding op de
grote landing van de geallieerden. Het café/restaurant dat is
vernoemd naar de Pegasus-brug wordt ook wel beschouwd
als het eerste gebouw op het vaste land van Europa dat werd
bevrijd. Ook werd een bezoek gebracht aan de Airborne
begraafplaats en het Airborne Museum. Na de lunch die
door velen in het Pegasus café werd genoten, reden wij door
naar de invasiestranden Sword Beach en Juno Beach. In het
nabijgelegen plaatsje Courseulles-sur-Mer op de scheidslijn
met Juno en Gold Beach staat nog een monument met
een Canadese Sherman tank. Op Gold Beach zijn de Britse
troepen op D-Day geland om vervolgens door te stoten naar
Arromanches. Op de terugweg naar onze uitvalbasis in Caen
zijn we gestopt in Beny-sur-Mer om aldaar de Canadese
begraafplaats te bezoeken. Hier werd een bloemstuk
gelegd door twee van onze oudste deelnemers en na het
uitbrengen van een eresaluut werd nog even nagepraat over
dit indrukwekkende moment dat door enkele plaatselijke
bezoekers zeer op prijs werd gesteld. Hierna volgde nog een
bezoek aan de Abbey Ardennes waar in juni 1944 twintig
gevangengenomen Canadese militairen door de Duitsers
werden geëxecuteerd. De dag werd met een heerlijk diner in
een lokaal restaurant in Caen afgesloten.

Groepsfoto bij het gedenkteken.
Woensdag-dag 3 werd vertrokken richting Gold Beach om
uit te komen in Arromanches. Hier ziet men nog steeds de
resten van de door de geallieerden aangelegde kunstmatige
haven. Er werden twee havens aangelegd dat begon met het
afzinken van twee oude vrachtschepen die dienstdeden als
golfbreker. Dit werd versterkt met 115 betonblokken, ook wel
Phoenix-caissons genoemd, die men ook liet afzinken. Deze
werden verbonden met beweegbare brugdelen. Zo ontstond
twee kilometer uit de kust een dam tussen Pointe de Tracy
en Asnelles waardoor de geallieerden over een haven van
circa 500 hectare konden beschikken. Ook werd hier het
Musée du Débarquemen (landingsmuseum) bezocht. Na de
lunch in het zonnetje op de kademuur in Arromanches, werd
er verder gereden naar de Amerikaanse begraafplaats St.
Laurent-sur-Mer, dat vlakbij Omaha Beach ligt.
Op dit strand werden tijdens D-Day de meeste verliezen
geleden. Na ook nog de batterij van Longues-sur-Mer te
hebben bezichtigd (wat zijn die dingen groot als je er vlak bij
bent) zijn we verder gegaan naar de indrukwekkende kliffen
van Pointe du Hoc. De laatste stop van de dag gold de Duitse
begraafplaats La Cambe. Het eerste woord wat mij te binnen
schoot in vergelijking met de Amerikaanse, Canadese en
Poolse begraafplaats was mistroostig. Na al deze indrukken
ging het diner er deze avond wel weer in.
Donderdag-dag 4 werd de dag begonnen met een bezoek
aan Sainte-Mére-Eglise. Wie kent dit plaatsje niet van de
indrukwekkende scéne in de film “De Langste Dag” met
de kerk waaraan een parachutist is blijven hangen. Naar
verluid heeft hij het overleefd met een schotwond in zijn
voet. Nu hangt er ter illustratie nog steeds een parachute
met een parachutist-pop aan de kerk. Sainte-Mére-Eglise

Bloemlegging door de 2 oudste leden van deze reis, op de
Canadese Begraafplaats in Reny-sur-Mer. Met bril is Jos v.d.
Konijnenberg en daarachter Harry Spaay.
werd bevrijd door de 82ste luchtlandingsdivisie. Aansluitend
werd ook het Airborne Museum bezocht. Na de lunch op de
plaatselijke markt te hebben genoten reden we door naar
Utah Beach, waar o.a. Theodore Roosevelt Jr. is geland.
Er werd verder gereden naar de Poolse begraafplaats in
Granville-Langannerie en St. Lambert-sur-Dive. Dit dorp
was het sluitstuk van de geallieerde omsingeling van de
Duitsers. Als laatste werd die dag een bezoek gebracht aan
de zogenaamde Corridor van de Dood nabij Saint-Lambertsur-Dive, Chambois en Mont Ormel waar door de Poolse
Pantserdivisie hevig is gevochten. Uiteraard moest deze dag
ook weer worden afgesloten met een lekker diner waarbij als
laatste iedereen een Calvados kreeg. (Pittig)
Vrijdag-dag-5 na het ontbijt en uitchecken werd aan de
terugreis naar Nederland begonnen. Na een voorspoedig
verlopen terugreis met wat klein oponthoud werd de reis
afgesloten met een heerlijke blauwe hap. Iedereen kreeg
tijdens dit diner ook nog een USB-stick overhandigd met
daarop tijdens de reis gemaakte foto’s. Dit als blijvende
herinnering aan een voortreffelijk verlopen reis. Op de
geallieerde begraafplaatsen staat op elk gedenkteken
“THEIR NAME LIVITH FOR EVERMORE’ moge hun naam voor
eeuwig voortleven. Zeker waar want al is het meer dan 75
jaar geleden, wij zijn hen veel dank verschuldigd en zoals ik
het ervaar, door hun onbaatzuchtige inzet hebben wij al die
tijd in vrijheid kunnen leven.
Mijn dank gaat uit naar iedereen die zich voor het slagen van
deze reis heeft ingezet, maar ook alle deelnemers.
Com Overijssel R. Leusink en B. Weerkamp

Identiteitsgroep
Marinier Speciale Operaties
ALV
Na afloop van de ALV overhandigde generaal Spiekerman van
Weezelenburg aan alle aanwezige leden de nieuwe IMSO-speld
met bijbehorende oorkonde.
Het speldje is een blijk van waardering voor het lidmaatschap
en symboliseert de hechte band tussen NLMARSOF en IMSO.
Deze speldjes worden niet opgestuurd (behalve in uitzonderlijke
gevallen) en worden uitsluitend tijdens een IMSO-activiteit
uitgereikt.

We zien jullie graag op de eerstvolgende bijeenkomst om het
speldje en oorkonde te overhandigen!”
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Afdeling Noord-Brabant
Koninklijke onderscheiding voor dienstplichtig
Korporaal der Mariniers Jos van de Konijnenberg
Tijdens de op 30 oktober in Helmond gehouden FakFakreünie
werd Jos van de Konijnenberg benoemd tot lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Naast zijn jarenlange bestuursfuncties
op handbooggebied was vooral het feit dat hij zich 25 jaar
heeft ingezet om de FakFakreünie te organiseren de reden
deze onderscheiding toe te kennen. Na zijn MKS-opleiding
diende Jos het volle jaar 1959 in en niet te vergeten rondom
Fakfak.
Afstand nemen van bepaalde dingen bleek na terugkomst
moeilijk. Dat er geen contact meer was met de maten was
hiervan een heel belangrijk onderdeel. Samen met Henk
Oudes heeft dit rond de jaren tachtig geleid tot de eerste
reünies in Doorn en Rotterdam. Het duurde vervolgens
tot eind jaren negentig voordat vanaf toen ieder jaar deze
reünie werd georganiseerd. De betrokkenheid met NieuwGuinea bleef groot. Dit was de belangrijkste reden om vanaf
1998 ieder jaar terug te gaan naar de Vogelkop met als
belangrijkste doel de vele vrienden in dat mooie plaatsje
Fakfak terug te zien. Niet alleen dit. Hulp op verschillende

De Koninklijke onderscheiding aan Jos van Konijnenburg
wordt opgespeld door de loco Burgemeester van Helmond Erik
de Vries.
manieren werd geboden, o.a. met financiële bijdragen van
ieder die vooral de Papoea’s niet vergeten is. Hij heeft veel
mensen tot ver in het oerwoud per auto kunnen bereiken en
helpen.
Na vijfentwintig keer elkaar voor de laatste keer een hand
geven? Natuurlijk niet. Besloten werd door te gaan tot het
niet meer kan.

Afdeling Limburg
Herdenking Mariniersmonument Limburg 20 november
2021
Wat een gezelige middag met een bijzondere herdenking
had moet worden is door de maatregelen die samenhangen
met de Covid-19 pandemie niet door mogen gaan. Alle
voorbereidingen waren afgerond om dit een lusterum met een
bijzonder samenzijn van te maken.
Maar een Marinier laat zich door een pandemie niet uit het veld
staan. Met toestemming van de gemeente Sittard-Geleen is
er een gedenkwaardige herdenking gehouden op zaterdag 20
november jl.. In een kleine samenstelling zijn de omgekomen
Mariniers herdacht. De burgemeester vanSittard-Geleen, dhr
H. Verheijen heeft als eerste een krans gelegd.
Aansluitend hebben de voorzitters van COM Nederland, dhr.
P.Kruithof en de voorzitter van COM Limburg dhr. A.Miltenburg
gezamenlijk een bloemstuk gelegd namens alle leden van het
Contact Oud- en actief dienende Mariniers.
Het laatste bloemstuk bij deze herdnking werd gelegd door
de voorzitter van de Stichting Mariniersmonument Limburg,
dhr.K.Helwig.
De kinderen van de school Leyenbroek ( deze school heeft
het Mariniersmonument geadopteerd) hebben de dag
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voorafgaande aan de herdenking een krans gelegd bij het
monument. Deze krans was versiert met de persoonlijke
boodschappen van de leeringen van groep 7 en 8.
Tijdens een normale herdenking zouden de kinderen van groep
7 en 8 ook de zelf gemaakte gedichten voorlezen. Een gedicht
van dit jaar:

Stille velden
vele namen
schrijft geschiedenis
van hen die kwamen
om ons te bevrijden.
Soldatenvoet
met zoveel moed
of plichtsbesef
ging jij je weg
bekocht het met je leven
voor ’t vaderland gegeven.
Nog gaat het voort
in een ver oord
het strijden van weleer
en telkens weer
geschiedenis ten spijt
leert nooit de mens
van oorlogstijd.
Soldaat ik geef je eer
om wat je deed
voor onze vree
al bracht het leed

Gaarne wil de Stichting Mariniersmonument Limburg, de
gemeente Sittard-Geleen, de gemeenteKerkrade, de provincie
Limburg, de groepen 7 en 8 (onderleiding van juffrouw MarieJose Ijpelaar) van basisschool Leyenbroek en COM Nederland
bedanken voor de ontvangen ondersteuning en medewerking
aan deze herdenking.

in jouw gezin.
Soldaat van nu
ik geef eer
om wat je doet.
Vrede geven
aan zoveel leven
gebukt onder een knoet
van oorlog en geweld.
Soldaat van nu
nog steeds een held.
Opdat wij niet vergeten

Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
W. Verstrate			
P.D. Tuni			
Th. v.d. Berg			
E. Zorn			
R. de Koster			
A.P. Groeneveld			
B.V. Slagter			
A.J.J. Blomsma			
M. Derksen			
L.P.M. Leenders
J.K. Bikker
W.W. Hubanov
R.M. Wils

Zoetermeer
Groningen
Purmerend
Nieuw Vennep
Zoetermeer
Den Helder
Foxhol
Elst (Gld)
Duiven
Oosterhout (NB)
Voorburg
Buchten
Teeffelen

F.S. van Hek
P.E. Mekking			
G.H. Tork
			
G.J. Dannenberg

Harlingen
Deventer
Halswell Christchurch
(Nieuw-Zeeland)
Holten

Buitengewoon lid
P. Beaujean 			
J. Terhoeve

Voorburg
Rotterdam

Nieuwe Donateurs
R. L. v.d. Linde			
Y.G.W. Wissekerke v. Rosmalen
M. v.d. Aa			
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Hengelo
Nijmegen
Zevenaar

Mariniersmuseum
Museumvereniging benoemd tot één van de meest
kindvriendelijke musea van de provincie Zuid-Holland
en het meest kidsproof museum van Rotterdam.

Juryrapport

Met een gemiddeld cijfer van 8,7 en ruim het aantal
benodigde inspecties, heeft het museum deze titel
glansrijk verdiend.
Over het Mariniersmuseum staat in het juryrapport:
,,Kinderen vinden eigenlijk alles leuk in het museum,
maar waarderen het vooral dat ze heel veel zelf
kunnen doen.”

Mariniersmuseum wéér 100%
kidsproof
Voor het derde jaar op rij is het Rotterdamse Mariniersmuseum
door jonge museuminspecteurs verkozen tot kidsproof
museum. Daarmee is het Mariniersmuseum door de
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Frédérique van Steekelenburg, directeur van het
Mariniersmuseum: ,,Wij zijn ontzettend trots om voor
de derde keer kidsproof te zijn. Deze prijs toont aan dat
wij naast het stoerste ook één van de leukste musea
van de provincie zijn en specifiek in Rotterdam.’’

Verkiezing

In de periode november 2020 tot oktober 2021 werd het
Mariniersmuseum bezocht door jonge inspecteurs. Om

kinder-museuminspecteurs verkozen tot Kidsproof museum.
Daarmee is het Mariniersmuseum door de Museumvereniging
benoemd tot één van de meest kindvriendelijke musea van
de provincie Zuid-Holland en meest kidsproof museum van
Rotterdam.
kidsproof te worden heeft een museum minimaal 60 inspecties
van kinderen nodig met een gemiddeld cijfer van een 8 of
hoger. De jonge museuminspecteurs (bezoekers tot 12 jaar)
beoordelen musea door het hele land.
Zij beoordelen de activiteiten, of ze iets hebben geleerd, of de
medewerkers aardig zijn en wat ze eventueel aan het museum
zouden veranderen.

Daarnaast is het museum al jaren een van de leukste uitjes
van Zuid Holland volgens de ANWB. Het Mariniersmuseum is
compleet Nederlands- en Engelstalig.

Kids in het Mariniersmuseum

Over het Mariniersmuseum

De activiteiten in het museum laten bezoekertjes ervaren en
beleven hoe het is om marinier te zijn. Met name kinderen
worden op spelenderwijze uitgedaagd het beste uit zichzelf te
halen en in teamverband opdrachten uit te voeren.

Het Mariniersmuseum is in 2021 voor het derde jaar op rij door

In het museum komt dit goed tot uiting in de familie experience
Mariniers op Missie. In deze avontuurlijke experience moeten ze
samen met hun team (familieleden, vriendjes en vriendinnetjes,
klasgenoten) een missie tot een succes brengen. Net zoals
mariniers dat doen!

Het Mariniersmuseum maakt deel uit van de Stichting
Koninklijke Defensiemusea (SKD). Het museum heeft tot doel
de wereld van de mariniers en mariniers in de wereld voor het
voetlicht te brengen.
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COM
Verenigt alle oud mariniers
Jan Noorloos... er altijd vol voor gaan en nooit opgeven
Voor voormalig
Korporaal der
Mariniers is het adagio
‘Eens Marinier altijd
marinier’ tot op de
dag van vandaag
nog steeds voelbaar
aanwezig. De opzet
van zijn shop, de
gedrevenheid, zijn
inzet, en het absoluut
leveren van beste
kwaliteit aan een
breed scala van
‘klanten’ is voor
Noorloos Specialist
Equipment de enige
weg naar succes, voor
zijn shop en zeker ook
voor zijn klanten.

Dan zal ik maar eens beginnen met me netjes voor te stellen. Ik
ben Jan Noorloos, lichting 88-4, vader van 2 zonen en pleegvader
van 1 jongedame. Directeur-eigenaar van Noorloos Specialist
Equipment BV, en in mijn vrije tijd Ploegleider/Coach van een
junioren wielerploeg
Ik heb 13 jaar bij Defensie gezeten, van 1987 tot medio 2000.
Er kwam destijds, tijdens mijn laatste jaar op de LTS, een
marine-voorlichter langs op school met een leuk filmpje over
de KM en daarin zaten uiteraard ook de vertrouwde beelden
van kikvorsmannen, parachutisten, klimmende en skiënde
mariniers en natuurlijk de beelden van landingen op Texel met
de bijbehorende explosies. Na het zien van dat filmpje was het
voor mij duidelijk wat ik wilde worden en schreef mij in voor de
keuring.

Als MAG-schutter in Cambodja.

Ik werd onlangs gebeld door Wim Lenting, redacteur Houwe
Zo, met de vraag of ik het interessant vond om een interview
te geven voor de rubriek “Baret aan de kapstok”. Uiteraard
vond ik dat als trouwe lezer van de Houwe Zo hartstikke leuk en
zodoende zat Wim onlangs tegenover mij in mijn bedrijf.

Het eerste jaar werd ik afgewezen omdat ik nog te jong werd
bevonden en diep teleurgesteld kon ik met de trein weer naar
huis. Ben toen maar snel mijn dienstplicht gaan vervullen bij de
KL en na een jaar kon ik weer naar de keuring en werd ditmaal
wel goedgekeurd en kon direct na mijn dienstplicht door naar
Rotterdam.
De opleiding 88-4 doorlopen met als klasse kader de Sgt.
Pot en de Kpl. Spronk. Aan het einde van de opleiding mijn
middenvoetsbeentje gescheurd maar toch de Finex kunnen
lopen en mijn getuigschrift in ontvangst mogen nemen.
Na de opleiding en sportschool moest ik naar de
automonteursopleiding omdat ik mijn lts-diploma autotechniek
had en de baas monteurs nodig had. Daar was ik natuurlijk niet
voor naar het Korps gekomen en na een half jaar verzoeken
indienen mocht ik eindelijk op het hoofdkwartier langs komen
bij personeelszaken en mocht ik mijn kwaliteitsnummer
inleveren. De baas wilde echter nog wel wat met mijn technische
kwaliteiten doen dus ik werd op Texel geplaatst bij de
Compagnies Bootgroep als machinist/boordschutter op een LCA.
Heb op Texel een schitterende tijd gehad met veel
oefeningen, demonstraties, evenementen, paraopleiding (Schaffen) en via 1AGGP de berg- en
wintertraining kunnen doen. Maar na 2 jaar werd ik dan
eindelijk in Doorn geplaatst. Op detacheringen voor
diverse opleidingen na ben ik daar ook gebleven tot
einde diensttijd.

De Ba re t
aan de
Ka p s to k
en dan...
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Heb bij diverse compagnieën van zowel 2 AGGP alsook 1
AGGP/Marnsbat gediend.
Ik ben in ’92 uitgezonden geweest met de Bravo

Compagnie
naar SokhSann
Cambodia.
De inmiddels
Generaal
MacMootry
was daar mijn
pelotonscommandant
en we
hebben daar
een mooie
Sniper bij het 11e INFCIE.
tijd gehad
midden in de jungle. In ’94 ging vrijdag ‘s avonds na het lopen
van de 4-daagse de telefoon met de opdracht dat ik me maandag
op de Vbhkaz moest melden voor vaccinaties en een paar
dagen later zaten we in het vliegtuig naar Goma/Zaïre. Met
een klein clubje mariniers voerden we daar verkenningen en
beveiligingsopdrachten uit voor het detachement van KL en KLUpersoneel dat daar te werk gesteld werd in de noodhospitalen.
In ’95 moesten we ons gaan voorbereiden voor operaties in
Bosnië. Ik werd eerst bij de 11e Infcie geplaatst en daarna
veranderde de opdracht richting de 1Morcie en uiteindelijk zijn
we met de mortieren naar Mt Igman getrokken. Ik was zelf een
van de eersten die met groene YPR’s Bosnië binnentrok en dat
maakte bij veel mensen toch wel veel indruk. De Fire-Missions
die we later hebben uitgevoerd vanaf Mt Igman op doelen in
en rond Sarajevo waren enorm spectaculair en hebben een
onuitwisbare indruk achter gelaten.

Met Lnt. Peter Lammens in Zaïre.

Na de uitzending in Bosnië werd ik geselecteerd voor de
VVO, waar ik beretrots op was, en kreeg na de VVO weer een
plaatsing waar ik niet echt op mijn plaats was. Gelukkig kon ik
al snel de Sniper-opleiding in en werd kort daarna weer bij een
infanteriecompagnie geplaatst waar ik de laatste jaren van mijn
diensttijd een mooie job had als Sniper-teamleader.
Uiteindelijk ben ik in 2000 de dienst uitgegaan om mijn bedrijf,
Noorloos Specialist Equipment BV, te starten. Ik had al wat
contacten met wat Engelse en Amerikaanse bedrijven waar
ik eens wat spullen bestelde en aangezien er nog niet echt
een goeie militaire shop in Nederland was ben ik er zelf een
begonnen.
Inmiddels, via de nodige ups-and-downs, is het bedrijf
uitgegroeid tot een van de meest gerenommeerde bedrijven
in de militaire markt in Nederland en ben er ook trots op dat ik
regelmatig mooie spullen aan het Korps mag leveren.
Ik lever kleding en uitrusting aan diverse politie en
krijgsmachteenheden in binnen- en buitenland, verzorg
trainingen en ik heb natuurlijk de welbekende webshop waar
militairen, en al wie maar wil, hun spullen kunnen bestellen.
Wat ik in het Korps geleerd heb is om nooit op te geven. Als je
ergens voor staat of iets wilt bereiken dan dien je er vol voor te
gaan en door te gaan waar anderen stoppen. Indien nodig met
een omtrekkende beweging.
Ik vind het telkens weer geweldig om over de Marinierskazernes
te mogen lopen als ik op bezoek ben. Nog steeds loop ik er oudcollega’s tegen het lijf waarmee ik nog als jonge marinier in een
schuttersputje heb gezeten, maar de spoeling wordt inmiddels
wel wat dunner.
Gelukkig is er via diverse social media tegenwoordig veel
gelegenheid om met oude kameraden weer contact te krijgen en
te onderhouden.
Ik ben er inmiddels al 21 jaar uit, maar voel me nog iedere dag
Marinier en ben daar apetrots op.
QPO!!

In mijn vrije tijd ploegleider.
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Reünies
Gehouden
De 14e MP Mariniers reünie in de Van Ghentkazerne te Rotterdam
Op vrijdag 1 oktober 2021 gaf de Commandant van de Van
Ghentkazerne Luitenant Kolonel Vlasman groen licht voor het
houden van de MP Mariniers reünie die weer voor de 14e keer
georganiseerd werd.
Tweeënzestig MP Mariniers en veertien partners hebben de rit
naar de Van Ghentkazerne ondernomen vanuit alle delen van
Nederland.
Veel hadden de mariniers weer bij te praten daar de reünie van
vorig jaar vanwege de Corona moest worden afgelast.
Na de opening door de dagvoorzitter en organisator Jan Hartog
bleef hij in zijn toespraak even stilstaan bij het ontbreken van
veel mariniers die vanaf de eerste reünie aanwezig waren.
Voor deze reünie was er een “Missing Man” tafel ingericht voor
de mariniers die wegens overlijden de reünie niet meer kunnen
bezoeken, waarvoor twee minuten stilte in acht werd genomen,
ook hierbij werden de partners herdacht die zijn overleden.
Na de toespraak van Jan Hartog, las Gerard Stoute PR man van
het COM Nederland die samen met Frits Eckenhaussen en Kees
de Jong met hun mobiele stand de reünie opfleurde
met afbeeldingen van het Korps en probeerden zoveel mogelijk
mariniers lid te maken van het COM, een brief voor van Vera,
echtgenote van Jan, die wegens de gevreesde ziekte helaas niet
aanwezig kon zijn.
De eerste officier MAJMARNS Schoonderwaldt hield een
duidelijk verhaal over het Korps en de ontwikkelingen binnen
de grenzen van het kazerneterrein van Va Ghent, compleet met
sheets.

Missing Man: gedekte tafel voor de overleden mariniers of
echtgenotes.
Na het vragen rondje aan de Majoor, waarbij de dames binnen
het Korps aan de orde kwam, was het tijd om een drankje te
nuttigen voorafgaand aan de blauwe hap, die als vanouds
weer door Paresto op een voortreffelijke wijze werd bereid en
geserveerd.
Het was jammer dat het middagprogramma werd afgelast
vanwege dat de spreker Henk de Velde verstek liet gaan in
verband met lichamelijke problemen. Henk zou een lezing
houden over zijn avonturen op de wereldzeeën.
Door het wegvallen van Henk hield Jan Hartog een verhaal over
het een dag eerder onthulde monument “Short Stirling” door
Prinses Margriet in het bos der Onverzettelijke in Almere.
Het monument is ter nagedachtenis aan de bemanningsleden
van de Short Stirling bommenwerper die tijdens de Tweede
Wereldoorlog in het voormalige IJsselmeer
verongelukt is en waarvan bij toeval in 2008 in
het Markermeer een wrakdeel werd ontdekt. In
2020 is het grootste deel geborgen waaronder de
vliegeniers.
Het monument is gemaakt van de opgegraven
vliegtuigmotor waarop de jongste vliegenier als
beeld gehurkt op de motor zit. Bij deze ramp kwamen
vijf Engelse en twee Canadezen vliegeniers in de
leeftijdsgroep tussen de 20 en 30 jaar om het leven.
Als laatste bedankte de dagvoorzitter het Vfonds
voor de verstrekte subsidie waardoor de eigen
bijdrage voor de mariniers betaalbaar bleef.

Groepsfoto van de MP Mariniers reünie op bordestrap van de van Ghentkazerne.
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Na nog een afzakkertje namen alle mariniers en
aanwezige partners afscheid met de afspraak tot
volgend jaar en heel veel sterkte voor Vera.

Staand van links naar rechts: Herman Hofstede, Arend Koffrie, Dave Oltmans, Gerrit Vooren, Matje Marx, Lesley Smit, Jaap Oostra, Leon
Jaspers, Heinz Geurts, Paul Kooiman, Pierre Mohr, Jan van den Broek, Wim Imthorn en Rob Zuiderwijk (speciale gast, in 1971 toegevoegd
hoofd opleidingen). Zittend op de bank van links naar rechts: Rint Wagenvoorde en Arend Keur. Zittend op de voorgrond van links naar
rechts: Marcel Stigter, Willem Jacobs, Jan Eertink, Chris van der Weide en Cor Galjaard.

3e Reünie Mariniers Beroepsklassen 183 en 184
Op woensdag 22 september 2021 is voor de 3e keer (50 jaar na
opkomst) een reünie gehouden van de beroepsklassen 183 en
184 (datum opkomst 2 augustus 1971).
De eerste keer was in augustus 2011 (40 jaar na opkomst) bij de
VGKAZ in Rotterdam en de tweede keer (45 jaar na opkomst) bij
de VBHKAZ in Doorn.
Voor dit jaar hadden we eigenlijk het idee om dit bij de
JDKAZ op Texel te doen, maar i.v.m. de beperkingen door het
Covid-19 virus en het drukke programma van de JDKAZ na
het zomerverlof hebben we de reünie uiteindelijk gehouden
bij De Rustende Jager aan de zuidkant van de Loonse en
Drunense Duinen. Hier hebben we per slot van rekening onze
‘Krijgskunsten’ geleerd waarbij een loods achter De Rustende
Jager diende als opslagplaats van bivakmateriaal.
Vanaf 1993 mocht het gebied niet meer worden gebruikt als
militair oefenterrein en is het hele gebied onder het beheer
komen te vallen van Natuurmonumenten.
Bivakplaats 16 was de bivakplaats voor de eerste ‘schoolse’
bivakken. Het terrein ziet er echter wel wat anders uit als

in 1971 want toen was het nog bos. Vanaf 1993 zijn op die
plek nagenoeg alle bomen gerooid en is het een heideveld
geworden. Er staat echter nog wel een relict uit die tijd en dat
zijn de overblijfselen van bivakpaal 16.
Rond 11.00 uur was iedereen (21 reünisten) aanwezig en na een
welkomstwoord kon er uitgebreid worden geput uit de oude
doos en werden er ook hedendaagse feiten uitgewisseld. Na de
lunch is er een groepsfoto gemaakt en zijn we met z’n allen naar
bivakpaal 16 gewandeld. Weer terug in De Rustende Jager was
het tijd voor een sapje en een hapje. Rond 16.00 uur was het
einde reünie en ging iedereen zachtjesaan weer huiswaarts.
Uit de reacties kwam duidelijk naar voren dat iedereen het weer
een geslaagd evenement vond. Het schriftelijke voorstel van
één van de afwezigen om de reünie wat vaker dan 1 keer in de 5
jaar te houden vond veel bijval omdat er toch ook al een aantal
oud-collega’s bij waren die door fysieke problemen niet meer
in staat waren om de reünie bij te wonen. We worden per slot
van rekening allemaal een dagje ouder. Dus wellicht treffen we
elkaar weer over 2 of 3 jaar.

Gepland
Reünie klas 181, opkomst maandag 26 april 1971 in de Van Ghentkazerne te Rotterdam
Omdat het vorig jaar niet door kon gaan, willen dit herdenken in
april 2022. Voor deze reünie zijn we nog opzoek naar een aantal
klasgenoten. Bij deze doen we een oproep aan iedereen die zich
herkent op deze foto. Als jij deel uitmaakte van deze klas, graag
contact opnemen met Ies Hokke, idefix.ekkoh@upcmail.nl
De exacte datum, bijzonderheden en tijdstippen worden nog
definitief gecommuniceerd.
Reünie klas 181, opkomst maandag 26 april 1971 in de Van
Ghentkazerne Rotterdam.
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Reünie oud-mariniers gediend hebbende tussen 1970 en 1975 op Curaçao
Op 23 april 2022 houden we een reünie voor oud-mariniers die
van 1970 t/m 1975 op Curaçao gediend hebben.
De reünie zal worden gehouden bij de Dutch Marines
Brotherhood. 2de Loswal 1216BC Hilversum. Aanvang: 14.00
uur. Einde: 19.00 uur.
De reünie is inclusief Blauwe Hap, koffie, thee, wat bij de koffie
of thee, nootjes en andere zoutjes, alcoholische dranken, soft
dranken, bittergarnituur dit alles onbeperkt tussen 14.00 en
19.00 uur. Muziek in o.a. Cariben stijl.
Gaarne foto’s/films op sticks meenemen, er is een beamer
aanwezig. Ook is er een tafel aanwezig om meegebrachte foto’s

te bekijken. Na 19.00 uur is er nog ruimte en tijd om ‘na te
tafelen’. Consumpties zijn dan wel op eigen rekening.
Voor meer informatie meld je aan bij de Facebook-groep
‘Reünie Curaçao 1970 1975’, of mail naar klip7075@gmail.com
Aanmeldingen voor de reünie is pas definitief na het overmaken
van het verschuldigde bedrag van € 37,50 op rekeningnummer:
NL 89 RABO 0368 3295 69 t.n.v. C.J.J. Havermans onder
vermelding van ‘Curaçao 70-75’.
Denk aan de sluitingsdatum voor het in schrijven en betaling
voor 25 maart 2022.
De organisatie, Cees, Reggy, Roelof en Gerard

Marinierskapel
75 jaar Marinierskapel der Koninklijke Marine
Op woensdagavond 17 november 2021 kon het jaarlijkse
Korpsconcert door de Marinierskapel der Koninklijke Marine
met de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers niet
op vertrouwde wijze – met publiek – plaatsvinden. Als
alternatief werd in concertzaal De Doelen te Rotterdam een
concertregistratie gemaakt waarvan het uiteindelijke resultaat
via een livestream op de verjaardag van het Korps Mariniers
vanaf 10 december online beschikbaar is. Tijdens deze opname
werd ook het jubileumboek ’75 jaar Wereldklasse’ gepresenteerd
en het eerste exemplaar overhandigd aan de Commandant van
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het Korps Mariniers, brigade-generaal der mariniers Jan Hut.
Hij ontving deze uit handen van de voorzitter van de Stichting
Vrienden van de Marinierskapel, dhr. Jan Jaap van Weering.
Het kleurrijk geïllustreerde, 144 pagina’s tellende boek geeft
een mooi beeld van dit cultureel boegbeeld van de Koninklijke
Marine, dat op 1 augustus 2020 haar 75-jarig bestaan vierde, en is
een ‘must have’ voor iedere marinier en muziekliefhebber.
Op de website van *Stichting Vrienden van de Marinierskapel”
informatie hoe u het boek kunt bestellen.

Diversen
Soos Mariniers Almere vieren Korpsverjaardag 2021
Op de laatste woensdag
van de maand komen 16
oud-mariniers op de Jeu de
Boulesclub Almere bijeen
voor het houden van hun
soosmiddag.
Deze groep bestaat uit
mariniers die buiten de
Flevopolder wonen en
mariniers die in Almere
wonen maar reeds lid zijn
van COM Noord Holland. Dit
groepje komt al ongeveer 20
jaar tezamen.
Om 15.00 uur opende
de dagvoorzitter Gerard
Stoute de bijeenkomst en
vertelde aan de leden wat
de bedoeling was van deze
middag en waarom er op de
tafels bordjes met plakjes
cake stonden.
Deze middag kreeg een speciaal karakter vanwege de viering van
de Korpsverjaardag met een officiële taptoe en het hijsen van
de Korpsvlag en de Nederlandse vlag met de daarbij behorende
twee minuten stilte ter herdenking van de ons ontvallen
collega’s en het Wilhelmus.
Om 16.00 uur zou het Shanty koor Almere op bezoek komen die
de boel zou opvrolijken met voor ons bekende zeemansliederen
waaronder het bekende lied Curaçao waaraan vele mariniers van

ons mooie herinneringen aan hebben, maar vanwege de Covid
wilden de koorleden geen risico lopen en werd het afgelast.
In de keuken van de Boulesclub was een groepje kokkies een
heerlijke blauwe hap in elkaar aan het draaien die er wezen
mocht.
Het heeft een ieder heerlijk mogen smaken en na afloop was er
nog een mogelijkheid om een bakje mee naar huis te nemen voor
de eventuele thuisblijver.

Sluiting Veteranen Ontmoetingscentrum
Duin en Bollenstreek in Sassenheim
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is
door het bestuur van de Stichting Veteranen Duin en
Bollenstreek besloten om per onmiddellijke ingang het
ontmoetingscentrum te sluiten.
Doordat het pand aan de Hoofdstraat 292 te Sassenheim per 1
februari aanstaande verhuurd gaat worden aan een andere partij
zal het inloopcentrum op dit adres ook niet meer opengaan.
De Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek blijft voorlopig wel
bestaan maar zal in de toekomst geen veteranen inloophuis
meer exploiteren. Wel zal het bestuur in de toekomst activiteiten

en bijeenkomsten voor veteranen in de regio organiseren in
gehuurde ruimtes als dat weer mogelijk wordt.
Het bestuur zal ook aansluiting zoeken met alternatieve
veteranenorganisaties in de regio om te bezien of daar een
samenwerking mee mogelijk is zodat we toch ontmoetingen voor
kunnen organiseren.
Voor informatie: 06-53155589
E-mail: bestuur@vocdb.nl
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Bestuur VOCDB

Uitreiking Nieuw-Guinea Herinneringskruis

Ere wie ere toekomt, ook na zoveel jaar!
De in NieuwZeeland
woonachtige
oud-marinier
G.H. Tork is
enkele weken
in Nederland.
Tijdens
dit verblijf
vertelde hij
zijn familie
over zijn tijd
Uitreiking van het Nieuw-Guinea als marinier
Herinneringskruis door Korpsadjudant der in Nederlands
Mariniers De Koning aan Oud-marinier G.H. Tork. Nieuw-Guinea
(19571958). Een mailtje naar Comité Ereschuld Onderscheidingen
volgde. Zou hij in aanmerking komen voor het Nieuw-Guinea
Herinneringskruis? Door de fantastische hulp van Cluster
Decoraties kon een spoedaanvraag binnen 24 uur worden
doorlopen met een positief resultaat. De Sectie Veteranenzaken

& Postactieven ging aan de slag voor het verzorgen van een
passende uitreiking. Onlangs was het zo ver; de totaal verraste
marinier Tork ontving uit handen van de Korpsadjudant De
Koning het Nieuw-Guinea Herinneringskruis!
Ik zoek namens G.H.
Tork uit NieuwZeeland (die tijdelijk
in Nederland
verblijft) contact met
oud Baksmaten/
Kameraden uit zijn
Mariniers tijd.
Heeft u informatie
Op de foto o.a. Marinier Jan Woudenberg,
over de namen of
Klootwijk, Wurp, Sneijder (Schneider)
herkent u Marinier
Indonesisch afkomst en Verbruggen.
Tork? Reageert u
dan snel want hij
keert op 10 februari 2022 weer terug naar Nieuw-Zeeland.
U kunt contact op nemen per mail of tel: rogierba@gmail.com of
0622211982.

Oproep deelname COM-detachement 104e Nijmeegse Vierdaagse 2022
Wie had kunnen vermoeden dat al twee jaar (2020 en
2021) de 4-Daagse geen doorgang kon vinden vanwege de
wereldwijde Coronapandemie.
Op het moment dat ik dit schrijf zitten we nog steeds in deze
Coronacrisis. En de daarbij diverse beperkende maatregelen
wisselen elkaar in hoog tempo af. Hoe lang of dit duurt blijft
onzeker. Ook de Stichting de 4-Daagse heeft voor 2022 nog
geen standpunt ingenomen. Toch is het zinvol vooruitlopend
op wat er komen gaat ons COM wandeldetachement op orde
te hebben en zo snel te kunnen reageren op het nog te nemen
4-Daagse besluit voor het houden van de 104de Nijmeegse
4-Daagse. Vandaar deze belangstelling uitvraag om zo tijdig
de detachementsopgave te kunnen indienen. De landelijkeen internationale belangstelling voor dit in de wereld unieke
wandelevenement is enorm. De mannen die eerder deelnamen
aan deze wandeltocht in COM-detachementsverband zijn na
afloop dan ook bijzonder enthousiast en terecht trots op hun
geleverde prestatie, veelal een persoonlijke overwinning en ik
hoor dan ook regelmatig “dat had ik veel eerder moeten doen”.
De sfeer en sportieve verbondenheid is geweldig. Als COM
maken we verbondenheid, kracht en toewijding waar. Elke dag
van start tot finish aangemoedigd te worden door duizenden
toeschouwers is echt uniek. Met als hoogtepunt de bijzonder
indrukwekkende intocht op de “Via Gladiola” waar we als OudMariniers ons visitekaartje afgeven en elk jaar weer bewondering
oogsten met ons sportieve optreden.
Bent u sportief en niet bang voor een blaartje en een pijntje,
ga dan een keer de uitdaging aan. Staat dit toch nog op uw
bucketlist, meld u aan en neem de eerste stap.
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Belangrijk: Wacht niet te lang met uw reactie i.v.m. de
stringente 4-daagse aanmeldprocedure. Zijn er vooruitlopend
vragen, geef even een berichtje.
Datums: De Nijmeegse Vierdaagse zal worden gehouden van
dinsdag 19 juli 2022 t/m vrijdag 22 juli 2022.
Dagafstanden: 30 km leeftijdscategorie vanaf 60 jaar.
40 km leeftijdscategorie 50 t/m 59 jaar (voor
deze afstand zijn nieuwe lopers zeer welkom).
Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan voor de ervaren
lopers boven de 60 jaar om deel te nemen aan de dagafstand van
40 km.
Specifieke informatie: informatie betreffende tenue, training,
tijdstippen, verzorging en logeermogelijkheden e.d., zal worden
verstrekt nadat uw aanmelding door mij is ontvangen en de
detachementgrootte bekend is.
Uw reactie schriftelijk en uiterlijk vòòr vrijdag 4 maart 2022 naar;
C. Mudde
De Pol 17
3951 AW Maarn
M. 06-46181708
E-mail: c.mudde1@outlook.com (nieuw)
U ontvangt dan een aanmeldingsformulier en verdere info.
Kortom, meld u aan voor “The Walk of the World” en beleef
onvergetelijke wandeldagen. Dag 1. De dag van Elst, Dag 2. De
dag van Wijchen, Dag 3. De dag van Groesbeek en Dag 4. De
dag van Cuijck. En dat allemaal in de prachtige omgeving van
Nijmegen.
Vriendelijke groet, Cees Mudde

De Koreaanse oorlog van 1950 tot 1954
Een vergeten oorlog
“Als de knapste koppen van de wereld de slechts mogelijke
locatie moesten aanwijzen voor het vechten van een oorlog
dan hadden ze unaniem gekozen voor Korea” (minister van
Buitenlandse Zaken, Dean Acheson 1949-1953)
De Koreaanse oorlog was een oorlog tussen het door China en de
Sovjet-Unie gesteunde communistische Noord-Korea en het door de
Verenigde Naties, onder leiding van de Verenigde Staten, gesteunde
democratische Zuid-Korea. De oorlog begon in 1950 met een
aanval van Noord-Korea op het zuiden en eindigde in 1953 met een
wapenstilstand. Er is nooit een vredesverdrag gesloten, waardoor
het conflict formeel nog steeds voortduurt. 1896 Mariniers zijn bij
de oorlog betrokken geweest In de strijd die in 1950 volgde op de
inval van het noorden in Zuid-Korea namen ook Nederlanders deel.
Vrijwilligers, die betrokken raakten in de bloedigste, maar tevens
meest vergeten oorlog van de twintigste eeuw. 4748 Nederlandse
militairen afkomstig van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke
Marine en het Korps Mariniers zijn ingezet bij de strijd in Korea. Van
hen sneuvelden er 125 en 5 zijn er vermist.
In augustus 1945 kwam (ook in Azië ̈ ) de Tweede Wereldoorlog
ten einde. In Korea resulteerde dit in het vertrek van de Japanse
bezettingsmacht en de komst van Amerikaanse en Sovjettroepen.
De Amerikanen stelden – met succes – al in 1945 voor om Korea
in twee zones te verdelen. Het gebied ten noorden van de 38e
breedtegraad zou tijdelijk worden bezet door de Sovjet-Unie;
het gebied ten zuiden door de Verenigde Staten (VS). Eerder was
het de bedoeling dat deze mandaatperiode vijf jaar zou duren. In
de tussentijd zou Korea zich voorbereiden op zelfbestuur. Door
interne onenigheden en het begin van de Koude Oorlog kwam
hier evenwel niets van terecht en groeide de als tijdelijk beoogde
scheidslijn tussen de beide zones al snel uit tot een daadwerkelijke
grens én tot een confrontatielijn. Tegen het einde van de jaren ’40
liepen de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea hoog op, met
steeds meer provocaties en geweldsincidenten als gevolg.
In de zomer van 1950 monden de spanningen uit tot openlijke
gevechten tussen grenstroepen. Die bleken de voorbode te zijn
van een ernstige escalatie: op 25 juni vielen Noord-Koreaanse
troepen het zuidelijke deel van het schiereiland binnen. De
Noord-Koreaanse leider Kim Il-Sung had zowel Jozef Stalin

als Mao Zedong – die in september 1949 de communistische
Volksrepubliek China had uitgeroepen – ervan overtuigd dat de
verovering van Zuid-Korea hoogstens een paar weken zou kosten.
De aanval op 25 juni kwam voor velen als verrassing. Dit en de
materiële steun die de Noord-Koreanen kregen van de SovjetUnie was genoeg om de licht bewapende en slecht getrainde
Zuid-Koreaanse troepen te overrompelen. Binnen zes weken
slaagde Noord-Korea erin om vrijwel het hele schiereiland te
bezetten. Grote uitputtingsslagen haalden echter de snelheid uit
de Noord-Koreaanse opmars en brachten haar begin september
tot stilstand. Op dat moment was alleen de uiterste zuidoostelijke
punt van het schiereiland nog in handen van de Zuid-Koreaanse
troepen en enkele Amerikaanse eenheden.
De VN keurde de inval van Noord-Korea sterk af. En al snel boden
zestien lidstaten militaire steun aan Zuid-Korea. Medio september
1950 sloeg de Amerikaanse bevelhebber, generaal Douglas
MacArthur, bij Inchon terug met een amfibische landing in de
communistische flank. Deze tegenaanval verliep zo voorspoedig
dat de Amerikaanse president Harry Truman eind september
toestemming gaf heel het schiereiland te veroveren, en dus niet
te stoppen bij de 38e breedtegraad. MacArthur slaagde erin
de Noord-Koreanen terug te dringen tot aan de rivier de Yalu
aan de grens met China. Deze snelle opmars richting de grens
provoceerde echter de Volksrepubliek China van Mao Zedong.
De honderdduizenden ‘vrijwilligers’ die China vervolgens inzette,
slaagden erin het Zuid-Koreaanse leger en de VN-strijdmacht
weer terug te dringen tot de 38e breedtegraad, die daarmee weer
de frontlinie werd. In de eerste helft van 1951 concentreerden
de gevechten zich vooral hier. Om beurten gingen beide partijen
in het offensief om het gebied rond de 38e breedtegraad te
veroveren. Geen van beide partijen kreeg echter de overhand:
successen werden afgewisseld met tegenslagen.
Op 10 juli 1951 startten vredesonderhandelingen tussen de
strijdende partijen, maar tot een doorbraak kwam het vooralsnog
niet. Ondertussen ging de strijd onverminderd door. Tot
halverwege 1953 werd er vrijwel continu gevochten, maar werd er
weinig grondgebied meer verloren of veroverd. Pas op 27 juli 1953
kon een wapenstilstandsovereenkomst worden gesloten en trad
een staakt-het-vuren inwerking.
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Klaas Schuitemaker, van marinier in Nederlands-Indië tot soldaat
bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea
Op 20 augustus 1948 maakte hij voor het eerst kennis met de
mariniers, bestemming Voorschoten, voor de keuring voor
het Korps Mariniers. Na de goed verlopen keuring op reis naar
de vliegbasis in Volkel. De eerste weken ging het nogal rustig
aan, want toen nam Prinses Juliana het roer over van Koningin
Wilhelmina en was er daardoor veel kaders elders, maar daarna
begon het serieuze werk. Het oefenterrein was voor mij al
bijzondere, ik was de platte polder achter Andijk gewend en nu
heuvelachtig en bebost terrein. De opleiding zat erop en het werd
tijd om naar Nederlands-Indië te gaan. We werden overgeplaatst
naar Bergen op Zoom, kregen inschepingsverlof, waarna we ons
moesten terug melden en gereed maken voor vertrek.
11 februari 1949
vertrokken wij naar
Rotterdam en gingen
aan boord van het
Ms. Kota Inten. Bij de
noordwest punt van
De MS Kota Inten.
Portugal langs Kaap Fisterre brachten vier jachtvliegtuigen laag
overvliegend en ons een groet. Door het Suez Kanaal kwamen wij
in de Rode Zee met rechts Ethiopië en links Jemen, langs Djibouti
richting Aden, de Indische Oceaan op. Na de lange oversteek kwam
het eilandje Poeloe Weh in zicht en meerde we af in de haven van
Sabang; eindelijk in Indië. Na ongeveer een halve dag ging de reis
weer verder, door de Straat van Malakka naar Soerabaja. Op weg
naar de Goebeng kazerne en werd ik ingedeeld in de Brigade bij
compagnie M, de landingscompagnie. . .
Na een enerverend verblijf in Indië ben ik op 27 januari 1950 met
de Ms. Johan van Oldenbarnevelt aan de terugreis begonnen
en kwamen we op 21 februari terug in een koud Rotterdam. Er
volgende een tijd van weinig werk kunnen vinden maar van alles
aanpakken en heb ik opnieuw een keuring aangevraagd bij de
mariniers maar werd helaas afgekeurd op mijn ogen.

Wervingsadvertentie

In die tijd stond er een wervingsadvertentie in de krant waarin
gevraagd werd om vrijwilligers voor Korea. Ik heb mij toen
opgegeven als oorlogsvrijwilliger voor Korea. Op 18 juni 1952
kreeg ik een oproep voor de keuring en werd na de keuring soldaat
bij het Regiment Van Heutsz. Op 28 augustus 1952 vetrokken
we met 103 man van het 13e aanvullingsdetachement vanuit
Rotterdam naar Korea. De reis ging met een Amerikaans Libertyschip, de “Generaal S.D. Sturgis” via de Noordzee naar Livorno
in Italië, waar de Amerikaanse troepen van boord gingen met de
bestemming Duitsland.
Onder in het ruim van het schip zat een van onze maten, die veel
op zijn accordeon het nummer van Eddy Christiaan speelde: “Kom
weer naar huis, als je verandert van gedachte”, ja ja, nou dus niet,
en verschillende kwamen nooit meer thuis.
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De
28e
september
kwamen we aan in
de haven van Poesan
in Korea en werden
verwelkomd door een
grote militaire band die
vrolijke muziek speelde,
we waren welkom.

Kogelgaten

We gingen van boord met
de helm op onze kop, het
geweer aan de schouder,
plunjezak op de nek en op
weg naar de trein. Er zaten
geen ramen en deuren in
de trein, maar wel overal
kogelgaten. Laat in de
avond kwamen we aan Klaas Schuitemaker bij zijn TLV 57 mm.
in Taegu en stapte in de
gereedstaande GMC’s naar een tentenkamp. De volgende dag zijn
we enkele kilometers achter het front in tenten ondergebracht.
De eerste klus was aan de weg werken dicht bij de voorpost van
Uncle. We deden het nogal onvoorzichtig wat we werden door de
Chinezen direct met granaten bestoken.
Bij de definitieve indeling kwam ik in het Ost. Peloton van de A
Compagnie en werd TLV schutter. Begin december gingen we
naar de frontlijn op de verst vooruitgeschoven voorpost Yoke
met 31 man. De post was een klein heuveltje. ~Daar sliep ik in een
hol onder de grond dat was uitgegraven in de zijwand van een
loopgraaf. We zaten goed ingegraven en voelde ons redelijk veilig,
maar de nachten waren het spannends. Tegen de Kerst werd
het onaangenaam, er stonden bij ons, maar ook bij de vijand,
verschillende luidsprekers en werd er door de Chinezen in het
Duits omgeroepen: “Met de kerst lopen we de overwinning parade
in Seoel”. Het toeval wilde dat wij precies op die route lagen en het
voor ons als blufpoker overkwam. Wij hadden met Kerstmis op
onze voorpost Yoke een heel bijzondere ‘kerstboom’ geplaatst en
deze versierd met de spullen die we hadden; een band mitrailleur
munitie als engelenhaar, een paar handgranaten als kerstballen,
een pakje Lucky Strike en een paar doosjes noodrantsoenen.

Onderdrukkingsvuur

We kregen die dagen steeds meer onderdrukkingsvuur. Op 23
december net na de middag had ik alle geluk van de wereld, ik
kreeg een 122 mm granaat tegen de zijkant van mijn bunker, ik
schat zo’n drie meter van mij af. Als dat ding een meter hoger was
gevallen was het voor mij einde Korea geweest.
Er was die avond een verkenningspatrouille onder leiding van
sergeant Hobbel, die ontdekte dat er honderden Chinezen in het
voorterrein waren en over de radio vroeg hij een lichtgranaat
aan, het resultaat dat we konden waarnemen dat zij zich aan
het verzamelen voor een aanval. Later hoorde we dit van

krijgsgevangenen. Tegen elf uur brandde de hel
los, er begon een enorme aanval op Arsenal,
de post net naast ons. Ik dacht toen als ze
naar Seoel gaan is het snel afgelopen met ons.
Het voorterrein was het verlicht, doordat de
Amerikanen de lucht vol met lichtgranaten
schoten. Achteraf is gebleken dat de Chinezen de
post Arsenal hadden willen overrompelen. Op
het moment dat de Chinezen op de post Arsenal
waren hebben de Amerikanen die voorpost met
VT-granaten beschoten. Op Arsenal sneuvelden
vier Amerikanen en waren er bijna veertig
gewonden. Op onze post sneuvelde een soldaat
en hadden we een paar gewonden. Op de post
Uncle achter ons sneuvelde een Zuid-Koreaanse
soldaat en waren er ook een paar gewonden.
Enkele dagen na de kerst zij we uit de frontlijn
gegaan en kwamen we in het Julianakamp op
De “Kerstboom” 1e Kerstdag op de voorpost Yoke.
adem.
We gingen rond de 10e februari de frontlijn in, mijn taak was toen
op een observatiepost alle inkomende granaten van de vijand
door te geven aan de S2. Een observatiepost staat altijd op een
punt waar je een goed uitzicht hebt, maar het is daarom ook altijd
een heel kwetsbaar punt.
De 15e februari, de zon stond al laag toen ik weer post stond.
De Chinezen begonnen net met het beschieten van de B-cie.,
een paar honderd meter bij ons vandaan, daarna kwamen de
schoten steeds meer in mijn richting en steeds dichterbij. Tot
een enorme knal en daar ging ik, een scherf in mijn linker bil,
het bloed stroomde langs mijn knie omlaag. Ik ben toen naar de
bunker van Kapitein Kamevaar gestrompeld waar ze mij hebben
verbonden en afgevoerd naar een verzamelplaats van gewonden.
Hierna ben ik afgevoerd naar een hospitaal in Taegu waar ik een
maand heb gelegen. De granaatscherf is niet verwijderd, die zit
op een niet gevaarlijke plek en zit daar nu nog. De Chinezen deden
steeds aanvallen op Nudae, daarbij sneuvelde een soldaat, en
een korporaal, een soldaat die zeer zwaargewond was geraakt
overleed twee dagen later aan zijn verwondingen. De 18e maart
kreeg Nudae weer een aanval waarbij kapitein Kamevaar en drie
soldaten sneuvelden.

Geweermaker bij de stafcompagnie

Na mijn ontslag
uit het hospitaal
kreeg ik een andere
functie. Ik werd
geweermaker bij de
stafcompagnie en
kwam bij de foerier
in de tent. De eerste
nacht aan het front,
de granaten van de
vijand gierden weer
door de lucht; ik
was mijn toch wel

Voorop de jeep in december 1949 bij de
Weltevreden kazerne in Batavia.

wat zorgeloos gevoel van voor mijn verwondingen echt kwijt (de
schrik zat er goed in).
Eind juli werd er weer een aanval verwacht, toen hebben ze
een reserve peloton gemaakt van alle mensen uit het kamp. De
geweermaker, de foerier, schrijvers en lichtgewonden, iedereen
mee naar voren. Het liep gelukkig goed af. Dagenlang gingen er
al verhalen rond over een wapenstilstand, maar de patrouilles
gingen gewoon door.
De 26 juli ging de luitenant nabij heuvel 40 met een aantal mensen
op patrouille en zijn in een hindernis gelopen, dicht bij de Chinese
stellingen, met als gevolg dat de luitenant, en zes soldaten
sneuvelden, één man heeft kans te zien te vluchten en alarm te
slaan, maar helaas te laat.

Achterdochtig

De 29 juli 1953 was het zover, de wapenstilstand was een feit,
maar we waren erg achterdochtig, we hielden rekening met een
massale aanval, maar ‘s avonds om tien uur plaatselijke tijd bleek
het toch echt waar te zijn. We waren gespannen, maar er gebeurde
niets, stilte, geen schot meer, een diepe zucht, voor ons was de
oorlog voorbij.
Op 31 juli begon de terugreis richting Poesan waar we werden
opgevangen in een enorm groot Amerikaans kamp.
Op 7 augustus 1953 verlieten wij Korea, we gingen vanuit Poesan
naar Japan, we hadden het overleefd, dat was lang niet voor
iedereen zo. We zijn naar een lange reis aangekomen in Marseille
waar we naar een overnachting met de trein naar Parijs zijn
gegaan en vandaar naar Roosendaal.
En vanuit Roosendaal zijn we naar huis gebracht, het was intussen
18 september 1953. Voor de Marinier 2e klas, Soldaat 1e klas en
uiteindelijk Adjudant der Luchtdoelartillerie zat Korea erop!
38 jaar na Majon-ni, ontving Schuitemaker zijn Draaginsigne
Gewonden. Korean War Veteran Medaille.
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- Advertenties -

Samen met Veteranen
wonen op een landgoed
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

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

Stuur deze kaart (of de verlangde

 als gewoon lid

informatie per brief) vandaag

 als buitengewoon lid

nog op naar:

 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 € 27,50 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

:

Telefoon

:

Email

:

Woonplaats

Ledenadministratie
Vereniging Contact Oud- en
actief dienende Mariniers

:

Geboortedatum :
Datum in dienst :

Datum uit dienst :

Handtekening

Datum

:

30

:

-

20

Ledenadministratie vereniging Contact Oud-Mariniers - p/a dhr. Andre Westland- Postbus 30311 - 1303 AH ALMERE
Of per e-mail aan: ledenadmin@contactoudmariniers.com

Hendrik Charles de Roode, een bijzonder mens!
Hendrik Charles de Roode. Kolonel der
mariniers bd, drager van het Bronzen
Kruis. Een bijzonder mens!
Henk de Roode werd op 23 januari 1933
geboren te Den Helder als zoon van een
officier machinist van de Koninklijke Marine.
Zijn vader is later als Commandeur van de
Technische Dienst met pensioen gegaan. Na
het voltooien van de Middelbare School nam
Henk in 1954 dienst bij de KM als adelborst
voor de mariniers (stamboeknummer 5013,
zoon van stamboeknummer 1868). Op 16
augustus 1957 werd hij benoemd tot 2de
luitenant der mariniers.

Roode werd voorgedragen en onderscheiden
met het Bronzen Kruis wegens: ‘‘Heeft zich
als eerste-luitenant, commandant van een V
en I-peloton herhaaldelijk onderscheiden door
moedig optreden tegen de vijand in NederlandsNieuw Guinea onder meer door op 10 juni 1962
in de omgeving van de Kampong MANDONI door
onversaagde en hardnekkige patrouillegang, de,
numerieke sterkere, vijand op te sporen en deze
bij het daaropvolgend vuurcontact op de vlucht
te jagen met achterlating van wapens, munitie
en uitrusting.” Het Bronzen Kruis werd hem aan
boord van Hare Majesteit Karel Doorman op 19
april 1963 uitgereikt.

Persoonlijk heb ik Henk de Roode pas in 1971
Het avontuur trok! Henk was een van
leren kennen op het Koninklijk Instituut voor de
drie eerste mariniers die de Nederlandse
Marine. Hij heeft mij overgehaald om adelborst
Hendrik Charles de Roode Kolonel der
commando-opleiding te Roosendaal met
voor de Mariniers te worden, waarvoor een
Mariniers b.d. Drager van Bronzen Kruis. bezoekje aan m’n ouders nodig was. Gevolg
succes volgden (groene baret 6 aug 1960)
en vervolgens naar Nieuw-Guinea werd
was eveneens dat later een jongere broer
uitgezonden om daar commandant van een verkennings- en
ook marinier werd (dienstplichtig). Als de majoor der mariniers
inlichtingen peloton te worden. Met dat V&I peloton werden
H.C. de Roode les gaf, dan hoorde je bij wijze van spreken de
talrijke patrouilles ondernomen, waarbij regelmatig voor langere
mortiergranaten door het leslokaal vliegen. Voor ons adelborsten
tijd in de jungle werd verbleven (tot soms twee maanden aan één
mariniers waren vooral de periodes op Texel gevreesd als majoor
stuk zonder noemenswaardige logistieke ondersteuning). Het
de Roode ons ‘vergezelde’ en samen optrok met de commandant
peloton had veelvuldig gevechtscontacten met Indonesische
van het AOKT de luitenant-kolonel der mariniers J. Gravestijn.
parachutisten en leden van de Pati Mura elite-eenheid. Met een
Die hadden een verleden samen op de korpsscholen voor
pelotonssterkte van minder dan 30 mariniers werd het gevecht
onderofficieren, waar menig onderofficier nog smakelijk maar
met de soms overmachtige vijand niet geschuwd en de aanval
vaker nog met afgrijzen over kon vertellen!
tegen hen op vaak succesvolle wijze ingezet.
Als officier heb ik Henk de Roode diverse malen als commandant/
Ik citeer over die periode de bevindingen van destijds marinier
militaire meerdere mogen beleven. Waar hij misschien nog wel
Elgers uit zijn peloton: “Dat gebeurde zowel bijvoorbeeld op
het meest trots op was, was zijn actieve rol als VN-vredestichter/
29 mei 1962, toen wij onder zwaar vijandelijk vuur met onze
bemiddelaar op de Golanhoogte tijdens de Yom Kippoer-oorlog
eenheid voorwaarts gingen onder leiding van de Eltmarns Henk
in oktober 1973. Zijn opvattingen en meningen waren kort,
C, de Roode, die op een meer dan voortreffelijke en fanatieke
bondig, stellig en duidelijk en vooral niet voor tweeërlei uitleg
wijze de aanval leidde waardoor onze eenheid een essentiële
vatbaar. Dat veranderde niet na zijn functioneel leeftijdsontslag
bijdrage leverde bij het verdrijven van een vijandelijke eenheid
in 1983. Henk was marinier en troepier in hart en nieren en is dat
van een tactisch belangrijke heuvel. Onze opdracht was; “Zo snel
gebleven. Een inderdaad zeer bijzonder mens is heengegaan.
mogelijk door agressief optreden de op het Onin-schiereiland
Hij rust in vrede.
afgesprongen parachutisten te vernietigen”. Naar later bleek
zaten hier ongeveer 180 Indonesische para’s. Elntmarns de
Karel van Gijtenbeek

Opleiding Pelotonsverpleger korps Mariniers komt goed van pas
Nadat bekend werd dat er massaal gevaccineerd zou
worden, wilde ik graag als vrijwilliger actief meedoen aan dit
vaccinatieprogramma. Ik heb
defensie gevraagd of er nog
gegevens bekend waren van
mijn opleiding Pelotonsverpleger
welke ik heb gevolgd bij het korps
Mariniers. Binnen 4 weken had ik
de nodige papieren in huis met
dank voor hun medewerking.

Nadat ik de betreffende informatie had doorgestuurd naar
de verantwoordelijke instantie, werd ik snel aangenomen als
Vaccinateur in Turnhout (België) waar wij al geruime tijd wonen.
Nadat ik mijn opleiding in Doorn in 1969 had voltooid, heb ik een
jaar in de ziekenboeg op Suffisant Curaçao de nodige ervaring
opgedaan. Ik kijk daar met goede herinneringen op terug.
Met veel plezier kan ik nu een steentje bijdragen als vrijwilliger
bij het bestrijden van de pandemie. Daarnaast heb ik mijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen kunnen vaccineren.
V. Sondag
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Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het
overlijden van:
Nagekomen melding:
E. P. Corbet, oud-marinier, op 29 juli 2020 te Den Haag, op
72-jarige leeftijd.
Ir D. Borgman, Kapitein der Mariniers K M R b.d op 4 april 2021
te Terneuzen, op 90-jarige leeftijd.
Jack Burgers, oud-marinier, op 15 april 2021 te Ravenswaaij,
op 63-jarige leeftijd.
Louis Hoedt, oud-marinier, op 7 mei 2021 te Arnhem, op
85-jarige leeftijd.
H. Dantuma, Korporaal der Mariniers b.d. op 28 juni 2021 te
Den Haag, op 89-jarige leeftijd.
J. W. Haanschoten, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 28 juni 2021 te Lunteren,
op 84-jarige leeftijd.
John Wissekerke, oud-marinier, op 29 juni 2021 te Nijmegen,
op 71-jarige leeftijd.
L. Brands, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea
Herinneringskruis, op 17 augustus 2021 te Laren, op 81-jarige
leeftijd.
Cornelis Graveland, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 28 augustus 2021 te
Ouderkerk aan de IJssel, op 80-jarige leeftijd.
Jhr. Mr. A. E. Stoop, oud-marinier, op 3 september 2021 te
Rotterdam, op 82-jarige leeftijd.
W. Rasch, Adjudant der Mariniers b. d., Onderscheiden met
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 5 september 2021 te
Leersum, op 83-jarige leeftijd.
D. M. A. ( Dirk) Bosma, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 5 september 2021 te Sneek, op
92-jarige leeftijd.
Peter Braber, oud-marinier, onderscheiden met de
Herinneringsmedaille Vredesoperaties, op 6 september 2021 te
Middelharnis, op 63-jarige leeftijd.
Rombout (Ron) van Drongelen, oud-marinier, onderscheiden
met de Eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau en met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 7
september 2021 te Andel, op 94-jarige leeftijd.
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Jan Dirk Harmans, Kapitein der Mariniers b.d., onderscheiden
als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden en
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 7 september 2021 te
Ruurlo, op 79-jarige leeftijd.
G. J. Schols, oud-marinier, op 9 september 2021 te Wormer, op
80-jarige leeftijd.
Eduard Hagen, Adjudant der Mariniers b.d. onderscheiden met
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 10 september 2021 te
Ede, op 86-jarige leeftijd.
Bernardus Johannes Maissan, oud-marinier, onderscheiden
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 11 september
2021 te Dordrecht, op 91-jarige leeftijd.
Theo Schoordijk, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 14 september 2021 te Uithoorn,
op 81-jarige leeftijd.
Nico Johannes Heemskerk, oud-marinier, onderscheiden met
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 17 september 2021 te
Leiderdorp, op 89-jarige leeftijd.
H. B. (Har) Thijssen, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 18 september 2021 te
Roermond, op 84-jarige leeftijd.
Nicolaas Jacob (Nico) Houtkoop, oud-marinier, op 21
september 2021 te Almere, op 76-jarige leeftijd.
Menno Span, oud-marinier, op 21 september 2021 te Meijel, op
76-jarige leeftijd.
Jacobus Andreas (Jaap) Lipholt, oud-marinier, onderscheiden
als Lid in de Orde van Oranje-Nassau en met het Ereteken voor
Orde en Vrede, op 26 september 2021 te Enschede, op 95-jarige
leeftijd.
Ger (Boele) Willemsen, oud-marinier, op 27 september 2021 te
Nijmegen, op 87-jarige leeftijd.
Klaas Koelewijn, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 30 september 2021 te
Bunschoten, op 94-jarige leeftijd.
W. Welling, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 5 oktober 2021 te Lochem, op 97-jarige
leeftijd.
Pieter Tjeerd Tjittes, Majoor der Mariniers K M R b d, op 6
oktober 2021 te Ermelo, op 82-jarige leeftijd.

		

G. L. van Laar, oud-marinier, op 6 oktober 2021 te Ridderkerk,
op 87-jarige leeftijd.

Theo de Munnik, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 22 november 2021 te Waalwijk, op
81-jarige leeftijd.

R. J. A. van Hout, Kapitein der Mariniers K.M.R. b.d.
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 14
oktober 2021 te Elsloo, op 82-jarige leeftijd.

Fred Drok, oud-marinier, op 25 november 2021 te Rotterdam,
op 90-jarige leeftijd.

J.J.M. Koeleman, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 18 oktober 2021 te
Rijswijk, op 80-jarige leeftijd.

R. J. W. (Roel) Essers, oud-marinier, onderscheiden met de
herinneringsmedaille vredesoperaties, op 26 november 2021 te
Capelle aan de IJssel, op 62-jarige leeftijd.

A. van der Luit, Sergeant der Mariniers z.m. b.d. op 19 oktober
2021 te Arnhem, op 86-jarige leeftijd.

Thomas Johannes Dekkers, oud-marinier, onderscheiden als
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en met het Ereteken voor
Orde en Vrede, op 27 november 2021 te Doorn, op op 98-jarige
leeftijd.

Arie Heijkoop, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 21 oktober 2021 te Krimpen aan de
IJssel, op 93-jarige leeftijd.
Pieter Dreves, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 22 oktober 2021 te Zoetermeer,
op 80 jarige leeftijd.
A. J. van Aggelen, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 26 oktober 2021 te
Eerbeek, op 86-jarige leeftijd.
Hendrik Charles de Roode, Kolonel der Mariniers b.d.
onderscheiden o.a. met het Bronzen Kruis en het Nieuw-Guinea
Herinneringskruis, op 27 oktober 2021 te Meppel. Op 88-jarige
leeftijd.

Abraham Hendrik (Bram) Hartog, oud-marinier, op 28
november 2021 te Goes, op 88-jarige leeftijd.
W.B. Kodde, oud-marinier, onderscheiden met de
herinneringsmedaille Vredesoperaties, op 29 november 2021 te
Den Helder, op 68-jarige leeftijd.
W.A.K. Conrad, oud-marinier, op 30 november 2021 te
Amstelveen, op 82-jarige leeftijd.
W.H. Martens, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 1 december 2021 te Arnhem, op
95-jarige leeftijd.

G. M. J. A. (Gerard) Heessels, oud-marinier, op 27 oktober
2021 te Sint-Michielsgestel, op 80-jarige leeftijd.

Richardus Joseph (Richard) de Rijk, oud-marinier,
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 1
december 2021 te Oudorp, op 100-jarige leeftijd.

Bart Limburg, oud-marinier, op 4 november 2021 te Katwijk
aan Zee, op 54-jarige leeftijd.

A. Barbé, oud-marinier, op 2 december 2021 te Purmerend, op
82-jarige leeftijd.

A.C. G. (Arie) Pijper, oud-marinier, op 4 november 2021 te
Nieuwegein, op 75-jarige leeftijd.

Arie (Aad) Bezemer, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 6 december 2021 te Schiedam,
op 95-jarige leeftijd.

P. Veldhoen, oud-marinier, onderscheiden met de Eremedaille
verbonden aan de Oranje Nassau in Zilver en het Ereteken
voor Orde en Vrede ook was hij drager van het Draaginsigne
Gewonden, op 11 november 2021 te Purmerend, op 94-jarige
leeftijd.

A. Wurth, oud-marinier, op 7
december 2021 te Vlaardingen, op
81 jarige leeftijd.

M. A. (Martien) Wildeman, oud-marinier, onderscheiden met
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 13 november 2021 te
Driebergen, op 79-jarige leeftijd.
J. P. Merkx, oud-marinier, op 18 november 2021 te Breda, op
81-jarige leeftijd.

Moge zij rusten in vrede.
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agenda

Agenda

Reguliere bijeenkomsten
Afdeling COM Noord (Groningen/Drenthe/Friesland)
Op de woensdagmiddag (oneven weken) bent u van harte
welkom in het: Gabriël Wijkrestaurant, Gabrielstraat 4,
9744 KC Hoogkerk. Tel: 050 – 556 16 10.
www.wijkrestaurantgabriel.nl
Inloop vanaf 13.00 uur en uitloop vanaf 17.00 uur. Entree is
gratis! Contactpersoon Eildert Muntinga: 06 – 20 39 88 21
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 soosmiddagen zijn op iedere tweede donderdag van de maand.
(m.u.v. de maanden juli en augustus) Alle middagen beginnen om
13:00 uur en duren tot 16:00 uur.
Locatie : Het A.S.S.V. gebouw, Ouderkerkerlaan 10, 1115 NS
Duivendrecht.
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 dinsdag van de maand (m.u.v. juli en augustus)
soosavond in de nieuwe locatie. Aanvang 19.00 uur
Inlichtingen via E: comdrechsteden@gmail.com
Let op! Nieuwe locatie (Geen PIN aanwezig)
Prinsenstraat 75 3311 JS Dordrecht
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.
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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

Fotocollage achterpagina, vlnr. Medebestuursleden
*SVMK LTKOL b.d. Bert Aben, SGT Marlou van der
Schoot -Vogelaar en AOO Bart van Tienen die een grote
bijdrage hebben geleverd bij het samenstellen van het
jubileumboek. “Marinierskapel der Koninklijke Marine”.

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
Bestuurslid PR & Werving
E. van de Griend, M: 06-15056572,
E: griendevande@gmail.com
Bestuurslid Algemeen
Vacature
Bestuurslid Veteranen en PostActieven
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
P. Lammens, M: 06-54246760
Coördinator Ceremonieel
Peter Bercx, M: 06–53241958,
E: peter@bercx.nl
Coördinator Nuldelijnsondersteuning
B. Timmermans (Berend), T: 06-39675858,
E: shenandoa01@gmail.com
Ledenadministratie
A. Westland, M: 06-39198883,
ledenadmin@contactoudmariniers.com
Servicepunt Mariniersassociatie
T: 088-9563906
E: servicepunt@nlmariniersassociatie.nl
Betalingen
Jaarcontributie in 2021 (tenminste)
€ 27,50 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, adreswijzigingen 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 P. van Geresteijn M:06-15891867,
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 Secretaris Ronald Ingelse,
T: 06-53175874, secretaris.comzeeland@
contactoudmariniers.com
Noord-Brabant
Klaas Haan, M: 06-31948129,
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.

cominfo

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

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, 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 COMschietverenigingen. (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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