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Beste mensen,
Ik schrijf dit voorwoord zittend in
een heerlijk voorjaarszonnetje.
Nederland is weer “open”.
Nagenoeg alle COVID-maatregelen
zijn ingetrokken en we mogen onze
activiteiten weer uitvoeren.
Ik heb vorige week de
voorzitters van de afdelingen en
identiteitsgroepen bijgepraat.
Ik heb ze meegenomen in de zaken waar het bestuur mee
doende is en zij vertelden mij wat er bij hen leeft. Het is fijn
om te horen dat iedereen vol goede moed is en er zin in
heeft om er een mooi verenigingsjaar van te maken. Diverse
activiteiten staan in de planning en ik hoop en verwacht dat
het daar niet bij zal blijven.

Algemene ledenvergadering
Nagenoeg iedereen heeft de algemene ledenvergadering
(ALV) van de eigen afdeling of identiteitsgroep gepland.
Een belangrijk moment voor de achterban om met het
bestuur te overleggen over de activiteiten die men wil gaan
oppakken. Het bestuur heeft afspraken gemaakt om met
een vertegenwoordiger bij alle ALV’s aanwezig te zijn zodat
we daar ook ervaren wat er leeft binnen de vereniging.
Nu het gevaar van Corona naar de achtergrond lijkt te
verdwijnen worden we nu dagelijks geconfronteerd met de
oorlog in Oekraïne. Dat geeft spanningen en veel vragen bij
de inwoners van Europa, en zelfs ook buiten Europa. Hoe
gaat de strijd zich ontwikkelen? De doemdenkers hebben
het al over een WWIII maar ik hoop dat dat ons bespaard
blijft en dat het gezond verstand zal zegevieren.

van de voorzitter

Van de voorzitter

vereniging ook in 2050 nog bestaansrecht heeft. We voeren
die verkenning uit met gesprekken bij de afdelingen en
identiteitsgroepen. Daarnaast zijn er studenten bezig met
het onderzoeken van de vraag wat de hedendaagse marinier
bindt en boeit. Die uitkomsten zijn van belang voor de
toekomst van het COM. Via ons periodiek Mailchimpbericht
hebben we u over dit onderzoek al geïnformeerd.
Ontvangt u deze berichten nog niet? Mogelijk hebben wij
dat geen (juist) mailadres van u. Check dit en geef de juiste
gegevens door aan onze ledenadministrateur:
ledenadmin@contactoudmariniers.com

Servicepunt Associatie Mariniers

In mijn vorige voorwoord heb ik u geattendeerd
op het Servicepunt Associatie Mariniers. Heeft u
mariniersgerelateerde vragen? Stel ze aan het servicepunt.
Voor contactgegevens zie de rubriek COMINFO. Het is mooi
om te ervaren dat het servicepunt al wordt benaderd met
vragen en we daarmee onze mariniers en hun achterban op
de juiste manier kunnen helpen of hen kunnen adviseren
hoe te handelen.

Bezoekdagen VBHKAZ

De bezoekdagen aan de VBHKAZ komen terug! Jaarlijks
komen er 3 momenten op een woensdag om deze kazerne
te bezoeken. Het bestuuris op zoek naar een vrijwilliger die
de rol van POC wil oppakken en als gids de bezoekers wil
begeleiden over het kazerneterrein, dit in samenspraak met
de kazerneadjudant.
Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten, hetzij bij een van
de ALV’s, hetzij bij de evenementen.
Ik heb zin in een mooi verenigingsjaar. U toch ook!

Reünie
Het bestuur heeft besloten om de jaarlijkse Reünie omgeven
door Sport en Spel om te bouwen naar een dag waarin het
reüniegehalte hoog in het vaandel zal staan. Een dag
van en voor mariniers met ondermeer als doel ook
de jongere marinier te bereiken. De mariniersdag
zal plaatsvinden op zaterdag 11 juni a.s. in de Van
Ghentkazerne te Rotterdam. Noteer dit evenement
alvast in uw agenda! Zodra we meer details hebben
over het programma, de wijze van aanmelding
etc. dan zullen we dat via de sociale mediakanalen
verspreiden.

Stip op de horizon
Intussen werkt een delegatie van het bestuur
gestaag door aan onze toekomstverkenning
“Stip op de horizon”. In de loop van dit jaar moet
duidelijk worden welke acties vereist zijn zodat onze
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Piet Kruithof

Van de redactie
Kom de redactie van HouweZo versterken!
Per 1 januari is de voorzitter van de
redactiecommissie van de HouweZo na
12 jaar gestopt. Dat hebben we in het
vorige nummer vermeld. Daarom is er een
nieuwe voorzitter nodig. Daarnaast kan
de redactie versterking gebruiken van
een redacteur of correspondent die het
nieuws rond de mariniersgemeenschap
volgt en artikelen schrijft over mariniers,
jong en oud, hun belevenissen lang geleden
of heel recent. Heb je zin en tijd. Zie je
er wat in om de HouweZo interessant te
houden voor haar lezers? Meld je aan bij de
redactie!!!! Mail: HouweZo1665@gmail.com

Van het bestuur
“Het samenwerkingsverband van aan het Korps Mariniers verbonden Stichtingen en Verenigingen”

De (NL) Mariniersassociatie
Op 10 december 2021 is door de Korpscommandant het
servicepunt voor alle mariniers geopend.
Vanuit het veld heeft de redactie diverse signalen gekregen
over mededelingen in de HouweZo en andere media over het
Servicepunt Mariniersassociatie. In dit stukje willen we ingaan op
wat de associatie is en wat deze doet. Mocht u naar aanleiding
hiervan vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze sturen
naar de redactie.
Na veel eerdere pogingen en initiatieven van het COM en
andere mariniersverenigingen en stichtingen, werd in 2017,
met de commandant van het Korps als ‘lijstduwer’, een
definitieve impuls gegeven aan een betere samenwerking
tussen de verschillende groepen in onze Korpsachterban. Onze
Korpscommandant en de organisaties zagen, dat in deze huidige
tijd, waar zo snel, zoveel veranderingen en aanpassingen aan
de orde van de dag zijn, iedereen het verenigingsleven op een
andere, eigen manier beleeft. Wat niet veranderd is, is onze
mariniersmentaliteit en verbondenheid. Het is niet voor niks dat
je vaak hoort dat marinier zijn “een vorm van leven is”. “Marinier
word je voor de rest van je leven.” Daarom zou het goed zijn
om alle verenigingen, stichtingen en andere verbanden van
mariniers bij elkaar te brengen. Zo was de gedachte.

De (NL) Mariniersassociatie!

“Wat moet dan het resultaat worden?” Juist. De (NL)
Mariniersassociatie!
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Een samenwerkingsverband waarbinnen de deelnemers op
voet van gelijkwaardigheid kunnen functioneren. Om tot een
samenwerkingsverband te komen werd er een projectleider
aangesteld. Na een inventarisatieronde met alle stichtingen en
verenigingen en na een aantal bijeenkomsten is op 10 december
2017 een intentieverklaring getekend. Zo werd het Platform
Korps Mariniers een feit.
Er waren twee doelstellingen:
1. Een platform bieden waarbij een grote mariniersfamilie
ontstaat waar zowel oud- als actief dienende mariniers een
(thuis)basis vinden.
2. De samenwerking met en ondersteuning van het Korps
Mariniers te bestendigen en uit te breiden.

De belangrijkste thema’s

Vanaf 2018 werden o.a. in verschillende werkgroepen diverse
thema’s verder uitgewerkt en vertaald naar voorstellen. Denk
aan naam, organisatie, secretariaat, financiën en zorg.
De samenwerking hoefde niet per se tot een nieuwe organisatie
te leiden. Besloten werd gewoon samen op pad te gaan en
daardoor elkaar beter te leren kennen en beter met elkaar te
gaan samenwerken. De werktitel werd daarom: “Associatie van
aan het Korps Mariniers verbonden stichtingen en Verenigingen”,
later “De Mariniersassociatie”.
Verder werd besloten om de samenwerking tastbaar te maken op
4 samenwerkingspunten:

a. Het inrichten van een servicepunt (onderdeel van het
Korpssecretariaat van CKM, te bemannen door een reservist);
welke tot taak heeft de aangesloten verenigingen en
stichtingen en CKM te ondersteunen, informatie te delen,
gezamenlijke evenementen te organiseren et cetera. (Dit
voorlopig één dag in de week);
b. De al bestaande website www.korpsmariniers.com te gaan
gebruiken als gezamenlijke landpagina voor de associatie; met
daarin een doorklikmogelijkheid naar de eigen websites. Deze
centrale website zou dan, het gezamenlijk
communicatiekanaal worden.
c. De groepen die zich met “Zorg” bezighouden nog meer met
elkaar te laten samenwerken met als doelstelling dat er
één loket voor Zorg komt (servicepunt) met daarachter de
verschillende ‘zorg’ verenigingen en stichtingen
d. Men zou minimaal tweemaal per jaar bij elkaar komen; één
keer met alleen de voorzitters en CKM en één keer met alle
voltallige besturen.
Vanaf het begin is de voornaamste afspraak geweest dat we altijd
met elkaar praten (fysieke tafel) en niet over elkaar, en zeker
niet op sociale media. Deze afspraak werkt zeer positief en alle
eventuele verschillen van mening zijn de afgelopen 4 jaar in de
gezamenlijke tocht naar één Verbondenheid met elkaar en met
alle betrokkenen aan één tafel uitgesproken.
Inmiddels bestaat de groep uit de volgende (16 + 1) Stichtingen
en Verenigingen:
• Vereniging van officieren der Mariniers “Willem Joseph baron
Van Ghent”, (WJB)
• De Vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers,
• De Mariniers Business Club,
• De stichting vrienden van het Mariniersmuseum,
• Dutch Marines Rowing Challenge,
• De Stichting Vrienden van de Marinierskapel,
• De Stichting keep them Landing,
• De Stichting Sociaal Fonds COM,
• De Stichting Qua Patet Orbis,
• De Stichting Rotterdam en de Mariniers,
• De Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers,
• De Mariniers Ziekenboeg,
• De Stichting Lustrumviering Korps Mariniers,
• De Stichting Saamhorigheidsdiner Oud-Mariniers,
• De Dutch Marine Brotherhood
• De stichting “Doe wel, en ziet niet om!” (Marines fight
Cancer, opgericht als juridisch/financieel kader rondom de
Speedmarsrecordpoging).
• Daarnaast is het Mariniersmuseum volwaardig lid van deze
familie.
Waar staan we nu en waar gaan we heen? Corona heeft helaas
bijna twee jaar voortgang bemoeilijkt maar daarnaast werd het
belangrijk dat de groepen zelf actie gingen ondernemen om echt
samen op pad te gaan. Dus niet vanuit centrale regie maar zelf
het heft in handen nemen.
Het COM en WJB hebben het initiatief genomen om de
samenwerking die er is verder uit te bouwen en om volgende
stappen te verkennen. Hun taak is het nu de associatie verder

inhoud te geven. De nadruk komt daarin vooral te liggen op
samendoen door onder andere:
a. Het verder activeren van een dagelijks bemand secretariaat/
steunpunt/zorgcoördinatiepunt. Denk daarbij ook aan het
opzetten van een gemeenschappelijke database van waaruit
de deelnemende groepen ondersteund kunnen worden.
b. Het activeren van het “Zorghuis” waarin de groepen die zich
met Zorg bezighouden nog beter gaan samenwerken zodat de
(oud)marinier die zorg nodig heeft snel effect effectief wordt
geholpen.
De volgende stappen tot samenwerking gaan partijen samen
verkennen waarbij thans het einddoel nog niet bekend is.

Her Servicepunt

Het Servicepunt is het eerste product van de associatie.
Heb je een vraag, een wens, klacht of wat anders? Het
Servicepunt is een aanspreekpunt dat er voor alle mariniers is.
Oud en jong. Het maakt niet uit van welke mariniersclub je bent,
of helemaal niet van een mariniersclub. Je kunt er meldingen
doen, klachten indienen, oproepen en aanvragen doen voor
bijvoorbeeld reünies, vragen stellen hoe dingen en/of regelingen
in elkaar steken zoals bijv. “kan ik een optreden of concert van
de Marinierskapel regelen voor ons feest?”, of “hoe zit het nu
precies met dat marinierskostuum?”. Weet je het even niet meer?
Contacteer het Servicepunt!!
Op termijn kan het Servicepunt mogelijk ook dienstbaar zijn aan
de aangesloten verenigingen en stichtingen door bepaalde taken
te verzorgen.
Waar vind je het Servicepunt? Fysiek in de Van Ghentkazerne
de Ruyterzaal. Per mail: Servicepunt@nlmariniersassociatie.nl
Telefonisch: 088-9563906
Wanneer? Maandag t/m vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur)
Voor calamiteiten buiten deze uren tel: 06-54246760
Wie zitten er achter het Servicepunt? 12 vrijwilligers
bemannen het Servicepunt. Deze mensen zijn ingewerkt op het
werk en de taken van het Servicepunt. Zij zijn voorgelicht over
de Mariniersassociatie, het ministerie van Defensie, de Marine
en het Korps mariniers. Verder ook over het Veteraneninstituut
en andere organisaties buiten Defensie (Maatschappelijke dienst
etc.).
Je mag na goed 4 maanden nog geen wonderen verwachten
maar men weet inmiddels het Servicepunt te vinden. De
aanvragen/meldingen die tot nu toe zijn binnengekomen zijn
verschillend van aard. Van informatie over hoe het nu zit met
het Veteranenpak tot een wens van een marinier om voor de
laatste keer de kazerne te bezoeken of voor een optreden van de
steelband van de Tamboers en Pijpers. De vrijwilliger gaat met de
vraag/melding aan de slag en streeft ernaar zo snel als mogelijk
met een oplossing, antwoord of reactie te komen.
De vrijwilligers hebben er zin om met het Servicepunt in een
behoefte te voorzien.
Nu u nog!
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Veteranenkostuum versus marinierskostuum
We krijgen veel vragen over de status van het marinierskostuum.
In deze bijdrage gaan we deze vragen beantwoorden.
1. Het marinierskostuum is gebaseerd op het nieuwe algemene
veteranenkostuum.
2. Het marinierskostuum bevat unieke mariniers kenmerken.
3. Het marinierskostuum is voor eenieder verkrijgbaar en mag
door iedere (oud-)marinier worden gedragen. Het kostuum is
modern en representatief.
4. Het marinierskostuum voldoet aan de criteria die door
Defensie/Koninklijke Marine zijn vastgesteld om een
tegemoetkoming te kunnen aanvragen in de aankoopkosten
van het veteranenkostuum.
5. De regeling voor de tegemoetkoming in de aankoopkosten van
het kostuum geldt alleen voor veteranen.
6. Veteranen zijn per brief geïnformeerd over de aankoop- en
vergoedingssystematiek (*)
7. Het COM-tenue blijft het verenigingstenue.
8. Op het marinierskostuum mogen alleen de veteranenspeld en
de onderscheidingen in model-formaat gedragen worden.
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Geen andere speldjes, brevetonderscheidingen etc.
9. Het marinierskostuum kan naast het huidige COM-tenue
gedragen worden bij evenementen en bijeenkomsten van
representatieve aard, tenzij anders bepaald door bestuur,
afdeling of identiteitsgroep.
NB: Het marinierskostuum is gemaakt op basis van het
veteranenkostuum. het is een mogelijkheid om zowel de
veteraan als elke oud-marinier in hetzelfde tenue te krijgen. Het
enige verschil is dat de veteraan een deel van het kostuum kan
en mag declareren, en de post actieve marinier het pak volledig
zelf moet betalen. Het pak is een maatpak en kost €395,(*) Let op: de regeling rond de vergoeding wordt op dit moment
herzien ten opzichte van de regeling zoals in de brief is gemeld.
Voor nadere informatie verwijzen we naar:
contactoudmariniers.com/procedure-bestellen-marinierskostuum
www.nlveteraneninstituut.nl/veteranentenue

Wat boeit en bindt de hedendaagse marinier?

Stip op de horizon
Op 23 februari is de aftrap
gegeven voor een onderzoek
in het kader van het Stip
Op De Horizon traject. Vier
studenten van de Hogeschool
Utrecht gaan de komende
maanden in het kader van
hun bachelor studie een
onderzoek uitvoeren waarbij
de hoofdvraag ongeveer zal
zijn: wat boeit en bindt de
hedendaagse marinier?
Het achterliggende doel is hoe
het COM er voor gaat zorgen
dat zij óók voor actief-dienende
mariniers super aantrekkelijk
wordt. Vicevoorzitter Derk
Wisman heeft de studenten
meegenomen om hen alvast
wat beeld en geluid te geven
bij het korps. ’s Morgens is
Op de foto v.l.n.r. Viktor de Ruijter, Stefan Dukel, Ikrame Lemrini en Derk Wisman.
een bezoek gebracht aan het
mariniersmuseum met een
uitstekende door het museum
is bezocht. De dag is afgesloten met een bezoek aan de
verzorgde rondleiding.
commandant van het MOC luitenant-kolonel Van Dinteren.
Het moge duidelijk zijn dat het onderzoek wordt gesteund en
In de middag is door de commandant van de VGKAZ luitenantgefaciliteerd door de korpsleiding met wie uiteraard ook de
kolonel Vlasman een interessante ontvangst georganiseerd
resultaten van het onderzoek zullen worden gedeeld. We houden
waar o.a. de korpswaarden zijn toegelicht en de traditiekamer
u op de hoogte!

Boodschap aan Indië veteranen van vice-admiraal René Tas
Naar aanleiding van de perikelen rondom het verschijnen van
het rapport over de gedragingen van Nederland tijdens de
vrijheidsstrijd van Indonesië staat hieronder de boodschap
van de commandant der Zeestrijdkrachten aan de militairen
die destijds in Indië hebben gediend, integraal afgedrukt.

Onlangs ontvingen veteranen, die in 1945-1949 als militair in
opdracht van Nederland werden uitgezonden naar NederlandsIndië, een brief van de minister van Defensie waarin zij haar
waardering voor hen uitspreekt. Een aanzienlijk deel van die
veteranen diende destijds bij de Koninklijke Marine.
Tot hen wil ik mij als Commandant
Zeestrijdkrachten bij dezen graag richten.
U heeft destijds gediend bij de vloot, de
mariniers of de marine luchtvaartdienst,
Nederland deed een beroep op u en u
stond er. Ik wil graag mijn waardering,
respect en dank uitspreken aan u allen,
die naar eer en geweten onder veelal
moeilijke omstandigheden hun taak hebben
uitgevoerd.
De komende berichtgeving over de inzet
destijds zal ongetwijfeld veel emoties
losmaken. Weet dat ik aan u denk en met
mij veel actief dienende collega’s en oudcollega’s.
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Korpsnieuws
De toekomst en het Korps
Nieuw in de HouweZo is dat
de Korpsadjudant W. de
Koning zijn medewerking
verleent aan de Houwe Zo.
Enkele keren per jaar zal
hij zijn licht laten schijnen
over het wel en wee van het
Korps mariniers. Hieronder
zijn eerste bijdrage.
Afgelopen jaren heeft het CZSK voor lastige keuzes gestaan,
enerzijds door personeelstekort en anderzijds door gebrek aan
geld en middelen. Eenheden werden ‘uit’ gezet en een aantal
schepen gingen tegen de kant. Het personeelstekort is niet iets
van de laatste jaren maar gaat al verder terug. Sinds 2014 hebben
vele onderofficieren het Korps verlaten om uiteenlopende
redenen, door weinig uitzendingen, meer thuis willen zijn,
meer structuur of regelmaat voor thuis, carrière partner of
zorg voor kinderen. Ook heeft de aantrekkingskracht van de
burgermaatschappij gezorgd voor een verhoogde irreguliere
uitstroom.
Er zijn een aantal jaren geweest dat er 50 tot 60 onderofficieren
per jaar zijn uitgestroomd. Hiermee is veel kennis en ervaring
verloren gegaan. Dat is iets wat je met geld niet kan kopen
maar jaren moet investeren in mensen om diezelfde kennis en
ervaring, korpraal of sergeant, weer binnen de gelederen te
krijgen. Ondanks de enorme tekorten zijn geplande oefeningen
en operaties wel door gegaan zoals de Joint Artic Training
(JAT), Joint Mountain Training (JMT), vele Vessel Protection
Detachment’s (VPD) en natuurlijk de schiettraining in 29Palms.
Dit heeft door de jaren heen veel gevergd van ons personeel.
Vele onderofficieren hebben hierdoor een flinke stap extra
moeten doen in de afgelopen jaren. Hierdoor hadden zij vaak een
dubbele taak en maakte vele extra uren. Daarentegen gaat het
erg goed met de werving van jonge mariniers waardoor we ruim
voldoende mariniers opleiden zodat eenheden goed gevuld zijn
met de marinier1.
De uitrusting waarmee de marinier zijn werk doet is over het
algemeen modern en goed. Deze uitrusting uit het Verbeterd
Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) en niet te vergeten het
inmiddels al wat oudere ‘van Sprang’ pakket voldoen uitstekend.
Wanneer ik hierover spreek met mariniers tijdens oefeningen in
binnen- en buitenland is men erg tevreden over de spullen waar
zij op dit moment mee werken.
Het zal u ook niet zijn ontgaan dat de wereld verandert, hierbij
denkend aan o.a. het klimaat, technologie en de recente
ontwikkelingen in Oekraïne. Daarmee verandert ook het
‘speelveld’ van de Krijgsmacht en dus ook die van het Korps.
Dit vraagt om een andere aanpak, nieuwe wapensystemen,
een andere organisatie of formatie om beoogde en gewenste
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effecten die nodig zijn voor de oorlogsvoering van de toekomst.
In de toekomst zal het Korps meer ‘Dispersed’ optreden door
kleinere eenheden verspreid in te zetten maar die met elkaar
ook een grotere eenheid kunnen formeren. Op dit moment is dit
allemaal nog in ontwikkeling en buigt een project groep zich over
een mogelijke reorganisatie van het Korps, ook wel Force Design
genoemd. Tegelijkertijd wordt ook er nagedacht over welke
wapensystemen er het beste passen bij ‘Dispersed’ optreden
waardoor regelmatig de vraag opkomt , welk effect willen we
bereiken en welk effect is benodigd in de toekomst behorende
bij onze taak. Dit blijven lastige vragen en maakt het complex
om nu keuzes te maken, geld te investeren in wapensystemen
die mogelijk pas over 5 tot 10 jaar in gebruik kunnen worden
genomen. Diezelfde wapensystemen zijn dan mogelijk alweer
enigszins verouderd. Faselijn 2025 is het ‘instrument’ dat ons
richting moet geven en bepaalde zaken moeten borgen om het
Korps gereed te maken voor de toekomst. Binnen faselijn 2025
wordt ook nagedacht over de ‘Amfibische Tool box’ oftewel welke
landingsvaartuigen hebben wij nodig in de toekomst waarbij
ook steeds weer de vraag boven komt, wat willen we aan land
zetten en past binnen het Force Design. Hierop zullen ook de
nieuw aan te kopen voertuigen worden afgestemd, komt er een
vervanger voor de BV206 en passen deze nieuwe voertuigen op
de nieuwe landingsvaartuigen. Om meer tijd te creëren zodat alle
mogelijkheden, middelen en opties bestudeert kunnen worden
zullen een aantal van de huidige vaartuigen waarschijnlijk een
update krijgen zodat deze de komende jaren blijvend kunnen
worden ingezet.
Eerder noemde ik de VPD’s , een taak waarvoor voorheen
samengestelde teams vanuit Doorn werden aangewezen. Deze
VPD’S waren altijd een enorme extra belasting voor de beide
MCG’en. Hiervoor is het Fleet Marine Squadron (FMS) in het leven
geroepen die inmiddels bijna alle VPD’s hebben overgenomen
van de beide MCG’en. Sinds vorig jaar is het FMS geformeerd
en zijn er op dit moment 2 Troops van de 4 Troops gevuld, deze
Troops zijn opgeleid en gereed voor inzet.
Met de toezegging van het kabinet dat er 3 miljard euro naar
defensie gaat is geld allang al niet meer het grootste probleem.
Wanneer we recente ontwikkelingen volgen in Oekraïne zou de
investering in defensie weleens fors hoger kunnen gaan uitvallen
de komende jaren. Wanneer geld het probleem niet meer is,
maar wel de keuzes die nu gemaakt moeten worden om het
Korps toekomst gereed te maken, weten we allemaal dat je geld
maar een keer kan uitgeven. Daarom wordt het proces rondom
faselijn 2025 zorgvuldig aangelopen en zijn velen bij dit proces
betrokken. Vele onzekerheden zitten op dit moment verborgen in
die toekomst, iets waar we niet in kunnen kijken en wat alles zeer
lastig en complex maakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de
juiste keuzes maken.
Willem de Koning, Korpsadjudant

80 jaar geleden, ‘slag in de Javazee’
In aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Beatrix is op 26 februari jl. in de Kloosterkerk in Den Haag de
Slag in de Javazee herdacht.
Tijdens deze herdenking is het
schilderij “Slag in de Javazee” van
dhr. Maarten Platje onthuld door de
Voorzitter van het Karel Doorman
Fonds, vice-admiraal b.d. Ben
Bekkering en de directeur van het
Marinemuseum, commandeur b.d.
Kees Boelema-Robertus.

sprak samen met een bemanningslid van Zr. Ms. Karel Doorman
tijdens de herdenking enkele woorden, die behoorlijk binnen
kwamen bij de aanwezigen.
“Zij werden niet oud als wij die
leven in hoge ouderdom,
hen zal de ouderdom niet
vermoeien, de jaren zullen
hen niet afmatten. Telkens
als de zon ondergaat en elke
morgen opnieuw blijven wij
hen gedenken.”

Overgedragen voorwerpen.

Op 27 februari 1942 vond in de
Wat ook binnenkwam bij de aanwezigen was de bijzondere
wateren van het toenmalige
toespraak van de kleindochter van Karel Doorman. Hoe haar
Nederlands-Indië de Slag in
vader en zij haar opa, maar ook haar oma herinnerden. Vooral
Schilderij Mariniersmuseum de Javazee plaats. Onder het
de symbolische waarde van de trouwring van haar oma maakte
“Slag in de Javazee”.
bevel van schout-bij-nacht
diepe indruk.
Karel Doorman poogde een
samengesteld eskader van Amerikaanse, Britse, Australische
De omgekomen opvarenden hebben hun zeemansgraf gevonden
en Nederlandse schepen een Japanse transportvloot te
in de Javazee. In de Erelijst Mariniers (www.erelijstmariniers.nl)
onderscheppen dat onderweg was naar de noordkust van het
wordt geprobeerd zoveel mogelijk gesneuvelde mariniers weer
eiland Java. Het doel van deze transportvloot was om Japanse
een gezicht te geven. Fotomateriaal of andere informatie over
troepen aan land te zetten en het eiland te veroveren. Het
een of meer van hen is welkom bij het Mariniersmuseum.
konvooi werd beschermd door oorlogsschepen
van de Japanse marine. De daaropvolgende
Kijk ook eens bij het @marinemuseum
Slag in de Javazee ging voor het eskader
#mariniersmuseum #QPO #korpsmariniers
verloren. Ruim 2000 geallieerde marinemensen
#javazee #geschiedenis #rotterdam
sneuvelden, Karel Doorman zelf sneuvelde met
#toewijding #slagomdejavazee #mariniers
ruim 900 Nederlanders en Nederlands-Indiërs
#koninklijkemarine #zeeslagen
waaronder ongeveer 100 mariniers die aan
boord van de schepen dienden. Het zou de
Nederland heeft vier voorwerpen uit gezonken
laatste grote zeeslag in dit gebied zijn en een
oorlogsschepen in de Javazee teruggekregen.
bezegeling van de Japanse heerschappij over
Het gaat om twee granaathulzen, een afsluiter
geheel Oost-Azië.
en een wijnfles, meldt het Ministerie van Defensie.
Naast de gesneuvelden waren er ook een
Ze komen uit de torpedobootjager HR.MS.
groot aantal overlevenden die al of niet
KORTENAER en de lichte kruiser HR.MS. JAVA.
opgepikt werden door de Japanners en als
Deze voorwerpen waren tijdens de herdenking
krijgsgevangene werden afgevoerd naar Indië,
te zien in de Kloosterkerk. Later worden deze
Birma of Japan. Een van die overlevenden,
tentoongesteld in het Mariniersmuseum in Den
De heer Kleijn en bemanningslid.
misschien wel de laatste, de heer Henk Kleijn
Helder.

Princess Royal; prinses Anne Mountbatten-Windsor van
Groot-Brittannië bij de bakermat van het Korps Mariniers
Op 4 maart bezocht Princess Royal; prinses Anne
Mountbatten-Windsor van Groot-Brittannië de
bakermat van het Korps Mariniers. Op de Van
Ghentkazerne te Rotterdam kreeg de prinses
een rondleiding en sprak ze onder andere met de
cursisten van de Praktische Opleiding Tot Officier der
Mariniers.
Princess Royal; prinses Anne Mountbatten-Windsor
van Groot-Brittannië bij de bakermat
van het Korps Mariniers.
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Patrouille aan de west zijde van Kakarak.

Terugblik op Afghanistan
Stephan Langenberg Adjudant van de Mariniers
Foto’s: Stephan Langenberg en Pater Geert Valen.
Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft elke generatie
militairen voortgebracht die voor Nederland naar
onveilige landen zijn vertrokken om het landsbelang
te dienen. Ervaringen zijn divers en vaak niet te
vergelijken. Maar toch is er een verbindende factor,
die alleen oudgedienden echt begrijpen. Door die
verbindende factor wordt er ook emotie gevoeld bij
missies en uitzendingen waar men zelf geen deel van
heeft uitgemaakt, maar waar men zich, vanuit het
militair zijn, een voorstelling van kan maken. Wat dat
betreft leven we in roerige tijden, want er gebeurt van
alles op het gebied van missies van nu en weleer.
Patrouille door de green zone, West-Derafshan.
Zo biedt minister-president Rutte Indonesië excuses
aan, waarbij het ongetwijfeld klopt dat er situaties
zijn geweest waarin Nederlandse militairen zich niet
van de goede kant hebben laten zien. Maar een excuses valt zwaar,
doet waarvan velen dachten dat hij het nooit zou aandurven en
want er zijn vele veteranen die hun moreel kompas wel op orde
is een Europees land binnengevallen, qua afstand dichter bij ons
hebben kunnen houden. En zelfs voor de mannen die dat misschien
dan de Spaanse Costa del Sol. Oekraïne maakt weliswaar geen
niet hebben, in hoeverre kun je dat een jeugdig dienstplichtig
onderdeel uit van de NAVO of EU, maar dit is toch een dreiging
militair achteraf kwalijk nemen? Dit zijn demonen waar zij mee
richting het westen die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet
hebben moeten worstelen en dat verdient geen sneer achteraf,
meer hebben gekend. Zelfs in de koude oorlog, die tientallen
want zo voelt dit excuses wellicht.
jaren aanhield, is de soep uiteindelijk nooit zo heet gegeten als
Een eenzijdig excuses over een verleden lang terug, maar bekeken
nu. Het belang van een sterke Krijgsmacht, in Europa, en dus ook
door de bril van nu, doet velen tekort, en niet alleen de veteranen
in Nederland, wordt nu andermaal onder de aandacht gebracht
van toen, maar veel meer mensen uit die tijd en hun nabestaanden.
en vindt eindelijk gehoor bij politici die zich tot voor kort doof
Mogelijk zijn excuses wel op zijn plek, maar dan wel geplaatst in
hielden. Van dit belang waren militairen zich allang bewust. Als
context en met respect,
je oorlog hebt gezien, dan
waarbij alle partijen met
weet je dat beschaving en
enige vorm van schuld
vrede kwetsbaar is.
ook verantwoordelijkheid
nemen voor hun aandeel
Mijn eerste eigen missie
met het bijbehorende
was in Bosnië, 1997,
excuses. Dat is helaas niet
en daar zag ik wel wat
gebeurd.
oorlog met een land en
mensen kan doen. Omdat
Op dit moment speelt
voormalig Joegoslavië ook
er nog iets heel anders,
nog eens een Europees
wat niet alleen de
land was realiseerde ik
gemoederen van militairen
me toen al dat oorlog in
en uitgedienden bezig
Europa altijd dichterbij
houdt, maar de gehele
is dan vele Nederlanders
wereld en dat is de situatie
wellicht denken.
Contact met lokale kinderen.
in de Oekraïne. Poetin
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Mijn volgende uitzending was naar Afghanistan. Dit is voor mij
alweer ruim twaalf jaar geleden, maar ook deze missie stond
onlangs weer volledig in de belangstelling. Met name door de
onzorgvuldige afsluiting er van. De Taliban zwaait weer met
de scepter en dat doet sommigen van ons pijn. Ik heb daar
alle begrip voor en zal dat nooit bagatelliseren, maar voor mij
persoonlijk ligt dit anders. Ik ben trost op mijn eenheid, de 23e
Mariniers Compagnie, en ook op de eenheden van het Korps
Mariniers voor mij en na mij, die hebben gediend in Afghanistan.
Wij hebben onze taak met 100% inzet uitgevoerd, met alle risico’s
van dien en zijn altijd voor het hoogst haalbare gegaan, binnen
onze cirkel van invloed. Ik heb nooit de illusie gehad dat we
Afghanistan echt konden veranderen. Ik stond voor mijn eenheid
en zij voor mij en als ik ergens saamhorigheid en professionaliteit
heb ervaren is het wel daar. Wat dat betreft had ik het nooit willen
missen.
Dat dit mijn perceptie is ben ik me volledig van bewust. Sommige
van ons zijn gewond geraakt, waarvan enkelen ook blijvend
en ook zijn er twee mariniers om het leven gekomen tijdens
de rotatie na mij. Dan blijf ik nog even weg van al het verlies
van andere Nederlandse militairen, geallieerde bondgenoten
en Afghaanse strijders aan onze zijde, want ik kan me goed
voorstellen dat er inmiddels aan die kant ook vragen worden
gesteld over het nut van deze missie, nu dat hij zo abrupt is
afgebroken. Daar heb ik alle begrip en respect voor.
Voor mij gold destijds dat ik mezelf heb willen uitdagen en testen
onder gevechtsomstandigheden en hunkerde in zekere zin zelfs
naar een missie als deze. Na 15 jaar dienen bij het Korps Mariniers
was dat wat ik wilde, hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Ik heb
zelfs nog moeite moeten doen om überhaupt bij een eenheid
te komen die werd ingedeeld voor Uruzgan, Afghanistan. Maar
na een goede onderhandeling met personeelszaken is me dat
uiteindelijk wel gelukt.
Toen mijn eenheid naar Afghanistan vertrok waren we goed
voorbereid. We hadden effectieve training gehad, en we
hadden de juiste uitrusting, wapens en middelen. Ook was er
onderling vertrouwen. De geweergroep waar ik als sergeant
verantwoordelijk voor was is heelhuids teruggekomen en in mijn
team speelde achteraf geen thema’s omtrent schuld of schaamte.
Hier moet je geluk bij hebben. Want een genomen beslissing,

Medical Evacuation, US Black Hawk helikopter.

soms gemaakt in luttele seconden, kan altijd op een manier
uitpakken die niet voorzien was. Met verschrikkelijke gevolgen.
Daar moet je dan mee zien te leven.
Stress heb ik ongetwijfeld ervaren, maar zo heb ik het nooit
echt beleefd. Wel een enorme alertheid, een bepaald soort
hyperfocus die ik ook om me heen zag bij collega mariniers. Dit
was alleen maar helpend, want er gingen bermbommen af, we
werden beschoten met klein kaliber wapens, maar ook met 107
raketten en de inslagen waren soms ver weg, maar vaak ook
dichtbij. Toch hebben we onze scherpte altijd kunnen behouden
en ervaarde ik altijd een mate van controle en rust, zelfs in the
heat of the moment.
Bij terugkomst in Nederland werd ik directief geplaatst als
instructeur bij de onderofficiersopleiding, om juist daar de
korporaals van de toekomst vanuit ervaring voor te bereiden
op hun taak als junior leader bij een gevechtseenheid. Maar
ook de jaren erna heb ik nieuwe en oudere collega’s vanuit die
mindset kunnen opleiden en trainen, wat ik als erg waardevol
heb ervaren. Inmiddels is het 2022 en ik denk minder terug aan
Afghanistan dan in het begin, toen ik het soms zelfs miste, omdat
elke dag er toe deed. Nu ben ik blij dat ik me gewoon weer druk
kan maken om het niet kunnen vinden van een parkeerplek
of boodschappen die zijn uitverkocht. En alhoewel het Korps
mij weer vele nieuwe ervaringen heeft geboden, waaronder
missies in Irak en voor de kust van Somalië, blijft Afghanistan een
soort van benchmark in mijn leven. Dat staat bij mij los van de
ontwikkelingen aldaar op dit moment.

Rest-Over-Night, overnachting in de woestijn.
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Van de afdelingen

Afdeling Groningen-Drenthe
en Friesland (COM Noord)
Jan Freese uit Delfzijl 50 jaar COM lid
Tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst in Norg heeft Jan
Freese uit Delfzijl de COM dasspeld voor 50 jaar lid van het
Contact Oud- en actief dienende Mariniers – COM overhandig
gekregen. Overige leden van COM noord die ook 50 jaar COM
lid zijn ontvangen hun COM dasspeld op een later moment.
- H. van Apeldoorn uit Heerenveen
- J. Hoekstra uit Veenwouden
- J. Dozy uit Zuidlaren
- H. Schultink uit Hoogeveen

Uitreiking
COM
dasspeld
aan Jan
Freese door
VZ COM
Noord.
Nieuwjaarsbijeenkomst COM Noord
“Bijna alles weer open” betekende voor ons dat wij
eindelijk onze Nieuwjaarsbijeenkomst konden houden. Op
zondagmiddag 6 februari jl. waren de leden met partner van
harte welkom in Restaurant Norgerhout in Norg. Ontvangst
was vanaf 15.00 uur met een drankje en een uitgebreid warm
buffet. Op deze gezellige middag Hebben we elkaar eindelijk
weer eens gezien en gesproken!

Rondvaart over de Alde Feanen en bezoek aan het Skutsje
Museum in Earnewald
Op zondag 15 mei 2022 rijdt er een touringcar vanaf Emmen
via Hoogeveen, Assen en Groningen naar Earnewald, waar
we in het begin van de middag zullen arriveren. Onze leden
uit Friesland komen op eigen gelegenheid naar Earnewald.
Hier brengen we eerst een bezoek aan het Skutsje Museum
voor een uitgebreide rondleiding. Aansluitend schepen we in
op één van de rondvaartboten van de Princenhof voor een 5
uur durende rondvaart door de mooie Friese natuur.
Om 20.00 uur zal de rondvaartboot weer aanmeren in
Earnewald en gaan we weer huiswaarts. Dat op deze dag
voor de inwendige mens goed gezorgd zal worden, spreekt
voor zich.
ASAP aanmelden voor alle leden en hun partner van COM
Noord. De juiste grootte van de boot kunnen we snel
vastleggen.
Aanmelden kan per mail naar: penningmeester@comnoord.
nl, per telefoon 06-54312197 of via onze Facebookpagina. De
aanmelding is pas definitief als de eigen bijdrage van € 16,65
per persoon op de bankrekening NL61RBRB0954624920 van
COM Noord is overgemaakt. Graag duidelijk aangeven van
wie de aanmelding is.

Nieuwjaarsbijeenkomst COM Noord.
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Wij zien u graag op de Friese meren!

Identiteitsgroep
Marinier Speciale Operaties
ALV
De ALV van de IMSO is op 9 april. Aanvang 14.00 uur bij PG
Security Systems, Florijnstraat 77-73, 2988 CL Ridderkerk.

En noteert u alvast dat rond 1 oktober het IMSO-Oktoberfeest
zal plaatsvinden.
Bijzonderheden volgen nog.

Afdeling Noord-Brabant
Bestuur compleet
Het bestuur van COM-Noord-Brabant is verheugd weer
geheel compleet en verjongd te zijn, mits de ALV daarmee
op 14 juni instemt. Tot interim-bestuurslid zijn benoemd:

William Degen (38) en Witaly Hubanov (39), beide oudmarinier. Zij zullen het secretariaat gaan bezetten en de
taken onderling verdelen.

Afdeling Flevoland
Nieuw jaar, nieuwe kansen..
“Nieuw jaar, nieuwe kansen” ... een bekende kreet uit het
verleden, bij velen ongetwijfeld bekend en deze geldt uiteraard
nog steeds !! Nadat we een paar jaar ons als afdeling niet
helemaal de vrijheden hebben kunnen veroorloven welke,
maar vooral ook wat we gehoopt hadden te kunnen doen, zoals
als voorbeeld een ALV met gezellige avond en een afdelingsKorpsdiner komen we nu hopelijk weer in een periode met wat
meer mogelijkheden en vrijheden om te doen en te laten wat
mogelijk is. We hebben ons, uiteraard, zoveel als binnen de
mogelijkheden lag gehouden aan alle regels en zeker ook wetten
met alle beperkingen maar het ziet er naar uit dat er toch weer
meer mogelijkheden in het verschiet liggen.
Maar eerst even het afgelopen kwartaal op een rijtje. Uiteraard
hebben we, al dan niet digitaal, onze bestuurlijke vergaderingen
kunnen houden. Als bestuur hebben we ons zeker bezig gehouden
met iets wat ons door het Hoofdbestuur is voorgehouden, zijnde
de TOECOM, afkorting voor “toekomst voor het COM”. Het valt
niet altijd mee om ons landelijke ledenaantal op een gewenst
niveau te houden en alle afdelingen is gevraagd om eens goed na
te denken wat daar de oorzaak van kan zijn en hoe we dit kunnen
verbeteren.
Aangegeven naar onze leden toe om met ideeën en voorstellen
te komen en deze verwerkt in ons concept en 21 februari
dit besproken met afgevaardigden van het Hoofdbestuur.
Onze inbreng is meegenomen en wordt op een later tijdstip,
samengevoegd met voorstellen van andere afdelingen,
ongetwijfeld gepubliceerd in de Houwe Zo. In dit kader is
het misschien ook wel interessant om even stil te staan bij en

onderzoek genaamd “Stip aan de Horizon” door 4 studenten
van de Hogeschool Utrecht, die een onderzoek doen in het
kader van hun studie met de hoofdvraag: Wat boeit en bindt de
hedendaagse marinier”.
Wat er vooralsnog in het verschiet ligt is een gezellige avond
op 18 maart voor leden, donateurs en met partners, als dit
blad uitkomt is dit vermoedelijk al geschiedenis, als zijnde een
“verlaat Korpsdiner”. U heeft dit ongetwijfeld in de brief en
uitnodiging van onze voorzitter kunnen lezen. Verder is er op 9
april een ledenvergadering gepland waar ieder zich voor op kan
geven. De precieze invulling ook qua lokatie is ten tijde van dit
schrijven nog niet helemaal bekend maar hier komt ook nog een
schrijven over.
Ook kunt u de datum 11 juni 2022 alvast noteren in uw agenda.
Op deze dag wordt de Mariniersdag 2022 georganiseerd in de
van Ghentkazerne in Rotterdam. Deze dag vervangt de bekende
COM sportdag, bekend vanuit het verleden en de invulling en
aankleding wordt naar meer hedendaagse wensen aangepast.
Indien nodig zal onze evenementenman er ongetwijfeld ook nog
op terug gaan komen. Er kwam overigens een vraag binnen hoe
we de leden wilden benaderen voor informatie over activiteiten.
We hebben, zoals u ongetwijfeld weet, op de site van COM
Nederland als afdeling, net als de andere afdelingen, een pagina
welke we naar eer en geweten bijhouden en waar u alle informatie
kunt vinden en uiteraard via uw zoekmachine naar “mariniers
Flevoland”. Heeft u nog andere vragen kunt u uiteraard altijd
terecht bij een van de bestuursleden. Wij, als bestuur, hopen u
op en bij komende activiteiten te mogen begroeten.
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Afdeling Overijssel
Mariniersmuseum in Holten
Het is 15 jaar geleden dat enkele mariniers uit de omgeving
van Holten met het bestuur van het bestaande museum,
De Oudheidkamer Hoolt’n, een akkoord bereikte om een
klein gedeelte van het museum te mogen inrichten als
Mariniershoekske. Er werden diversen thema’s gebruikt,
zoals het laten zien van de Politionele Acties in Indonesië
en in het jaar 2020 hebben wij dit ingericht als herdenking
75 jaar bevrijding. Wij hebben een maand geleden het
weer veranderd naar de acties die de mariniers deden om
Koopvaardijschepen veilig langs Somalië te begeleiden.

Wat is piraterij?
Volgens art. 101 van het VN Zeerechtverdrag (UNCLOS) van
1982 is piraterij: de criminele daad van geweld, detentie
of plundering. Gepleegd voor privédoeleinden door de
bemanning of passagiers van een privé-schip of vliegtuig die
is gericht in internationale wateren tegen een ander schip,
vliegtuig of personen, of bezit aan boord van een schip of
vliegtuig. Piraterij is vele duizenden jaren oud. Waarschijnlijk
werd er al aan piraterij gedaan toen de eerste mensen
handelden of reisden over zee. Een van de bekendste
piratengroepen waren De Vikingen, die van het jaar 783
tot 1066 rovend en plunderend langs de Europese kusten
trokken. Andere bekende kapers waren de Duinkerker
kapers en Barbarijse Zeerovers, zij waren vooral in de 17e
eeuw actief.
Bent u in de buurt van Holten, kom dan eens kijken naar
dit leuke museumpje. Vrijdag en zaterdag is er altijd een
marinier aanwezig. Het adres is: Oudheidskamer Hoolt’n,
Dorpstraat 25-27, 7451 BR Holten

Afdeling Gelderland
Herinneringen aan Wageningen 5 mei
Verleden, heden en toekomst defilé. Als oud-bestuurslid
van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945
Wageningen (NCHC) en oud-coördinator van het jaarlijkse
defilé op 5 mei in Wageningen, ontvang ik al vele jaren
trouw een presentexemplaar van HouweZo, het fraaie
verenigingsperiodiek van het COM. Met veel genoegen neem
ik dan kennis van het wel en wee van de vereniging. Naast de
interessante informatie over de vereniging, veteranen, missies
en actief dienende eenheden, neem ik ook altijd kennis van de
rubriek In Memoriam. Een enkele keer kom ik nog een naam
tegen van een bekende uit mijn Wageningse periode.
Aan de tijd waarin ik in het begin van deze eeuw een
bestuursfunctie vervulde bij het Nationaal Comité Herdenking
Capitulaties bewaar ik goede herinneringen aan de vereniging
Contact Oud Mariniers. In die periode was ik namens het
bestuur tevens belast met de organisatie, voorbereidingen en
de uitvoering van het traditionele defilé op 5 mei. De eerste
jaren met nog alleen lopende detachementen via de route
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door het centrum van Wageningen en vanaf 2006 met een
aangepaste route met ook deelnemende voertuigen in het
defilé.
De vertegenwoordiging van het COM behoorde altijd tot een
van de grootste afvaardigingen, zowel wat betreft de deelname
aan de herdenkingsdienst als wel aan het defilé. Vanaf het
begin van deze eeuw participeerde ook een deputatie van het
Dugaree-peloton in het jaarlijkse defilé.
Mijn aanspreekpunt voor de deelname van het COM aan de
activiteiten op 5 mei in Wageningen was gedurende mijn
periode: Henny van Bethem. Meestal samen met zijn vrouw
bezocht hij in maart altijd de voorlichtingsbijeenkomst
voor de detachementscommandanten, waar ook de NSvervoerbewijzen, de toegangskaarten voor het bijwonen van
de herdenkingsdienst in de Dooperkerk en de benodigde
parkeerbewijzen werden verstrekt. De verspreiding van deze
bescheiden onder de deelnemers van het evenement was bij
Henny altijd in goede handen.

Een tegenvaller was wel dat de altijd overweldigde
belangstelling voor het bijwonen van de Herdenkingsdienst
in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Bernhard vanaf 2002 moest
worden beperkt. Na de dramatische brand in Volendam werden
de brandveiligheidseisen voor publieke ruimten aanzienlijk
verscherpt. Voor de Dooperkerk in Wageningen betekende dat
er slechts 600 zitplaatsen beschikbaar waren in plaats van de
oorspronkelijke 900 plaatsen. De procentuele korting op het
gewenste aantal toegangsbewijzen betekende voor het COM
een beperking van circa 40 plaatsen in de kerk.
Aan enkele mariniers bewaar ik bijzonder herinneringen. Een
van hen was marinier Willem Versteeg, trouw deelnemer aan
het defilé. Tijdens mijn plaatsing eind jaren vijftig als instructeur
in de Beeckmankazerne was hij mijn trouwe klaverjasmaat in
de onderofficierskantine. Versteeg was daar als barbediende
werkzaam bij de Cadi. Helaas is hij niet meer in ons midden.
Met marinier, Nieuw-Guinea-veteraan en plaatsgenoot Ad
Hoogstraten had ik een goed contact, hij was ook een trouw
bezoeker van mijn standje als ik samen met mijn echtgenote
deelnam aan antiek- en curiosamarkten. Hoogstraten was zeer
betrokken bij de jaarlijkse activiteiten in Wageningen, helaas is
hij ons in 2011 ontvallen.
Van geheel ander orde waren mijn contacten met genm b.d.
marns Frank van Kappen. Hij maakte begin van deze eeuw
enkele jaren als adviseur deel uit van het Nationaal Comité
Herdenking Capitulaties en was nauw betrokken bij de
lezingencyclus in het ochtendprogramma op 5 mei. Zijn grote
geopolitieke kennis en zijn scherpe analytisch beschouwingen
bij oorlogen en conflicten in de wereld hebben op mij destijds
een grote indruk gemaakt.
Goede herinneringen bewaar ik ook aan kol b.d. (marns) Dries
Knoppien. Als steun en toeverlaat van generaal Ted Meines
mocht ik vanaf 2005 in zijn voetsporen treden als coördinator
van het defilé. Hij heeft mij wegwijs gemaakt in de complexe
organisatie van het defilé en mij behoed voor fouten door
mij te wijzen op vele gevoeligheden, ongeschreven regels en
valkuilen.
Na het overlijden van Z.K.H. Prins Bernhard in 2004 en de
invoering van de Nederlandse Veteranendag in 2005 ontstond
er een hectische periode in Wageningen. Defensie wilde
zich volledig richten op de door het parlement ingestelde
Veteranendag en de deelname en ondersteuning van de
herdenking op 5 mei in Wageningen afbouwen. Dit tot groot
ongenoegen van de veteranen, de politiek en het publiek.
De ontstane commotie leidde in 2008 tot mijn voortijdig
terugtreden omdat ik mij niet kon vinden in de door Defensie
gestelde randvoorwaarden voor een defilé nieuwe stijl.
De onvoldoende zekerheid van de voorgestelde deelname
van buitenlandse eenheden, de onvoldoende dekking voor
de benodigde financiering, maar vooral de opstelling van
defensie dat geen jonge veteranen meer mochten deelnemen
aan het defilé waren voor mij doorslaggevende redenen om
voortijdig mijn functie ter beschikking te stellen. In mijn vorig
jaar in boekvorm verschenen memoires, onder de titel ‘Rats,
kuch en elektronen’, besteed ik in een afzonderlijk hoofdstuk
ruimschoots aandacht aan deze enerverende periode in mijn

postactieve bestaan.
De coronacrisis was de oorzaak dat afgelopen twee jaar de
Herdenking op 5 mei in aangepaste vorm moest plaatsvinden en
het defilé geheel kwam ter vervallen. In het jubileumjaar 2020,
waarin uitgebreid zou worden stilgestaan bij de herdenking van
de capitulatie en de viering van de bevrijding 75 jaar geleden, is
het ondanks de corona beperkingen toch gelukt om een boek
uit te geven over de historie van 75 jaar herdenken en vieren
in Wageningen. In dit boek dat onder de titel: ‘Vrijheid geef
je door, 75 jaar herdenken en vieren in Wageningen’ Kontrast
in Oosterbeek, wordt uitgebreid aandacht besteed aan het
ontstaan, de geschiedenis en de ontwikkeling van het defilé
vanaf 1955 tot heden.
De toekomst van het defilé voor het komende decennium is
nog ongewis.
De gevolgen van de coronacrisis, waardoor het defilé twee
jaar op rij geen doorgang kon vinden, zal ongetwijfeld van
invloed zijn op de organisatie van een defilé in de komende
jaren. De deelname aan het defilé door de oudere categorieën
veteranen, zoals de Tweede Wereldoorlog-, Indië, - Korea-, en
ook Nieuw- Guinea veteranen zal in snel tempo verminderen
en de facto in de loop van dit decennium verdwijnen. Binnen
niet al te lange tijd zullen de Libanon veteranen de nestors
zijn in een toekomstig defilé en zullen erfopvolgers en
anderen het eerbetoon aan onze bevrijders levendig moeten
houden. Ook defensie heeft aangegeven de deelname en
ondersteuning van een defilé in Wageningen de komende jaren
substantieel te verminderen. Al met al een stevige uitdaging
voor de organisatie om de invulling van de herdenking van de
Capitulaties en de viering van de bevrijding in het komende
decennium op waardige wijze gestalte te geven.
De toekomst zal uitwijzen of de komende jaren een defilé
nog deel zal uitmaken van de 5 mei activiteiten en zo ja, in
welke vorm. Ik kijk met weemoed maar voldoening terug op
de periode dat ik samen met vele binnen- en buitenlandse
veteranen mede invulling mocht geven aan dit unieke defilé.
Ik hoop dat vele jonge veteranen van het Korps Mariniers de
komende jaren de weg naar Wageningen weten te vinden om
in de voetsporen te treden van de oudere generaties van het
Contact Oud- en actief dienende Mariniers.
Lkol b.d. R.H. Rijntalder
Oud-bestuurslid NCHC Wageningen 1945
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Bevrijdingsdefilé, Wageningen, donderdag 5 mei 2022
Het Contact Oud- en actief dienende Mariniers heeft een
uitnodiging ontvangen om met een detachement deel te
nemen aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen op donderdag
5 mei 2022.

E-mailadres: ……………………………………………………........

In verband met de korte periode voor aanmelden per omgaande
uw deelname invullen c.q. met spoed opsturen naar: Dick van
Noordenne, Het Slyk 2, 4133 EA Vianen (U) of per telefoon: 0638191117 of 0347-341984 of drukkerij@ziggo.nl

Adres: ……………………………………………………..................

Veteraan			
ja/nee
Defileer mee			
ja/nee
Met partner 			
ja/nee
Op voertuig			
ja/nee
Met begeleider			
ja/nee
Parkeerkaart			
ja/nee
Tribunekaart			
ja/nee
s.v.p. doorhalen wat NIET van toepassing is.

Postcode/woonplaats: ……………………………………………..

Tenue eenheid COM blauw

Naam: ……………………………………………………..................

Tel./mobiel: ……………………………………………………..........
Geboortedatum: ……………………………………………………..

Afdeling Utrecht
Lief en Leed
Waar hebben we het dan over.
Als je praat over Leed dan hoort Lief daar ook bij. Leed
bestaat in vele vormen en daar wij iets mee willen gaan
doen door contact te zoeken met:
1. Onze leden waar het NIET zo goed mee gaat, die het
moeilijk hebben of alleen of eenzaam zijn, deze wat
aandacht geven door bij hen aan te gaan met bijv. een
bloemetje of een andere attentie en een gesprek aan te
gaan bij een kop koffie en een luisterend oor bieden.
2. Ook als het met iemand WEL goed gaat en er een
bijzonder moment voor deze persoon is, zoals een
onderscheiding of een bijzonder moment in de privé sfeer
dan willen wij daar aandacht aan besteden.
3. Als een gesprek daar aanleiding toegeeft, daar een
verslag van maken en dat, met toestemming van de
persoon, delen met de andere leden via de website en/of
onze nieuwsbrief of via HouweZo.

4. We willen contact gaan zoeken met onze leden door
leden telefonisch te (laten) benaderen.
5. Dit willen we gaan doen door de coördinator en zijn
aanspreekpunten of anderen leden namens het bestuur,
leden te laten bellen met een paar algemene vragen.
We zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens
volgens de wettelijke regels niet zomaar mogen worden
doorgegeven en vragen u nadrukkelijk om toestemming
om dit te mogen doen.
6. Als u het NIET goed vindt dan verzoeken wij u te reageren
anders gaan we ervan uit dat u akkoord bent.
Uiteindelijk bepaald iedereen natuurlijk zelf wanneer hij
gebeld wordt of hij wil deelnemen aan een gesprek.
Voor informatie en vragen over hetgeen hierboven staat
kunt u zich wenden tot de secretaris Piet van Geresteijn en
de coördinator Dave Oltmans van uw vereniging.
E-mail: comutrecht@gmail.com of telefonisch. De nummers
vindt u op de website.

Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
F.A. van Rijn			
M.B. Meijer
W. Degen
R.J. Huizinga
W. Beugeling
E. Willems
J.P. Arkema
T.J.G van Dreumel

Arnhem
Krimpen a/d IJssel
Lith
Enter
Hengelo (Ov)
Lelystad
Dieren
Elst (Gld)
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T.M.J van Dorst
A.G van Rinsum
P.J.A. Renard
H. Bandel
N.Grinwis

Roosendaal
Arnhem
‘s-Hertogenbosch
Zoetermeer
Middelharnis

Nieuwe Donateurs
M. van Fraassen
Mevr. L. Wurtz-Hannessen

Vlissingen
Venhuizen

Mariniersmuseum
Mariniersmuseum wint ANWB-zilver

Het Mariniersmuseum heeft zilver gewonnen bij de ANWB
verkiezing ‘Leukste uitje van de provincie Zuid-Holland’. Het
Mariniersmuseum staat al voor het zesde jaar op rij in de top
drie.
De ANWB reikt jaarlijks de ‘leukste uitjes’ trofeeën uit per
provincie. De eerste selectie van 12 leukste uitjes wordt
door een vakjury gemaakt, bestaande uit zes deskundigen
op het gebied van dagjes uit. De geselecteerde uitjes zijn
beoordeeld op prijs/kwaliteitverhouding, sfeer, aanbod,
klantvriendelijkheid en faciliteiten. Na de bekendmaking door
de vakjury, van de genomineerde uitjes per provincie, is het
de beurt aan de ANWB-leden om hun stem uit te brengen.
Avonturen boerderij Molenwaard heeft dit jaar de gouden trofee
gewonnen en Archeon het brons.

Genomineerden

De andere genomineerden waren dit jaar Avonturenboerderij
Molenwaard, Miniworld Rotterdam, Dino Experience Park,
Museumpark Archeon, Villa Zebra, CORPUS, Rien Poortvliet
Museum Korendijk, Omniversum, Naturalis Biodiversity Center,
Vogelpark Avifauna, Museum Volkenkunde.

Juryrapport

Over het Mariniersmuseum is door de jury o.a. gezegd:
‘Een geweldige ervaring voor jong en oud waarin je
meegezogen wordt in de wereld van het Korps Mariniers.
Indrukwekkend, leerzaam en een onvergetelijk uitje’.

Grote dank

Zonder de positieve een actieve steun van onze achterban
hadden wij de zilveren prijs niet mee kunnen nemen naar
Rotterdam. We willen graag alle mensen die op ons gestemd
hebben van harte bedanken. Medewerkers en vrijwilligers van
het museum zien deze nominatie als een mooie opsteker voor
het werk dat zij doen. Zeker in deze tijd.

Nieuw: Stories

Vanaf deze week te vinden op onze internetpagina: Stories.
Lees meer over bijzondere objecten, vind context bij historische
gebeurtenissen en dwaal door de eeuwenlange geschiedenis
van het korps. Gewoon vanuit huis. Via deze link zijn de
verhalen te lezen www.mariniersmuseum.nl/nl/stories/. Met
regelmaat wordt deze pagina aangevuld.
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COM
Verenigt alle mariniers
Hans Gort... die rode bies kwam vaak van pas
Ik zal mij even voorstellen, ik ben Hans Gort woon ruim 20
jaar in Friesland en wij zijn pas verhuist van Koudum naar
Sneek waar mijn vrouw en ik een appartement betrekken
aan de geeuw.
Na een keuring van drie dagen en twee nachten werd ik
goedgekeurd voor de KM en kon uit drie dienstvakken kiezen.
Bij de vloot, plotter in een onderzeeboot of bij de mariniers en
dat laatste werd het, waar ik mij op drie september 1974 moest
melden als Marinier 3 ZM.
Na de vakopleiding werd mijn lichting naar Curaçao
overgeplaatst maar ik niet. Ik werd voor drie maanden met nog
vijf andere mariniers geplaatst in de Simon Stevin kazerne te Ede
(landmacht) om een radiomonteur opleiding te volgen.
Na die opleiding werd ik bij de verbindingsdienst (vaste
bemanning) te Doorn geplaatst waar ik gedeeltelijk ook bij de
AGGP-staf en verzorging en bij de mortieren mijn diensttijd heb
volbracht. Maar daar had ik niet voor gekozen (ondanks de prima
werksfeer, ik wilde reizen, culturen zien (Qua Patet Orbis).
De ommezwaai kwam toen een verbindelaar wegens problemen
thuis niet voor een buitenlandse oefening mee kon en men mij
vroeg of ik met hem wilde ruilen.
Normaal is ruilen huilen maar hier was mijn kans en de reis
ging maar liefst voor twee maanden (oktober 1975) op de
HMS Hermes (heli Carrier) van de Engelse marine naar de
Middellandse Zee met oefenen aan de kust van Antalya Turkije,
met vier dagen stappen in

Hans Gort.
Istanbul en Malta waar we drie weken in een oude Engelse
kazerne verbleven.
Mijn droom komt uit, maar daar bleef het niet bij, ik had de
smaak te pakken dus als ik weer hoorde dat er weer een mooie
oefening/reis was vroeg ik overplaatsing aan van de VB naar de
AGGP. Mijn chef Kapitein Zijlstra van de verbindingsdienst was
een super chef. Als ik weer met een verzoek kwam zei hij, je regelt
een vervanger, dan teken ik voor akkoord en zo geschiedde (er
waren veel maten bij de verbindingsdienst die het reizen zat
waren) dus voor mij weer een mooie kans.
Dit resulteerde dat ik langer bij het korps wilde dienen. Dus vroeg
ik of ik KVV’er mocht worden omdat mijn diensttijd er
bijna op zat en ik had gehoord dat er nog hele mooie
reizen op komst waren.

De Ba re t
aan de
Ka p s to k
en dan...
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Ik mocht bijtekenen voor twee jaar en dat heb ik
natuurlijk gedaan waar mijn tweede droom uitkomt,
een trip van drie maanden (januari 1976) op de oude
HMS Bullwork van de Engelse Marine die na de trip uit
de vaart gaat (een snoepreisje). Kon niet mooier, de reis
ging naar de West, Jamaica, Bahama’s en als laatste
tien dagen U.S.A. Fort Lauderdale Florida, hoezo Qua
Patet Orbis????

is donker maar hadden het landschap
overdag kunnen verkennen. Open terrein
met rotspartijen en uitzicht op het Kanaal/
Oceaan (we zaten uiterste puntje Engeland)
en heuvels landinwaarts, waar de mariniers
aan het oefenen waren om ’s-nachts berg te
beklimmen en onze verslaggever klom mee.
Het was echt Engels weer, regen mistig guur
en koud, dus ik zei tegen mijn cameraman
kom laten we hier schuilen dicht tegen
elkaar in een bergspleet en we horen ze
wel aankomen. We zijn in slaapgevallen,
uren later worden we wakker van roepende
mariniers, ze waren ons kwijt geraakt en
maakte zich zorgen.

Groep van verbindelaars op oefening in Engeland.
Na die twee jaren van reizen ben ik teruggegaan naar de VB in
Doorn en heb ik het Korps op 3 september 1978 verlaten. Bij het
afzwaaien moest ik bij de commandant Kolonel de Haan komen
die mijn ontslag zou gaan onderteken en zei dat ik spijt zou
krijgen om het korps te verlaten. Dat is niet uitgekomen want ik
heb prachtige banen gehad waar ik verder op in zal gaan en die
rode biesdeuren voor mij heeft geopend.
Mijn tweede baan was bij de NOS-radio als onderhoudstechnicus
rijdend materiaal (reportage-/montagewagens), maar ook
storingstechnicus en schakeltechnicus grote evenementen
(voetbal, schaatsen, wielrennen ed.) Bij het solliciteren viel mijn
verklaring van aanbeveling meteen op, mij nieuwe baas had ook
in het leger gezeten en wilde alles van die eigenzinnige mariniers
weten en wat ik daar had uitgespookt.
Ondanks die onregelmatige baan (veel onderweg) wilde
ik wat rust en heb binnen het bedrijf naar een
leidinggevende baan gesolliciteerd en werd
aangenomen als manager uitgiften radioapparatuur
(microfoons, montagewagens, PA-versterkers,
mengtafels ed.) Ook hier kwam ik weer iemand
tegen die mij moest aannemen, die in het leger had
gediend, dus die rode bies kwam weer van pas.
Mijn volgende baan kwam door een reorganisatie bij
het NOB en heb gesolliciteerd naar de baan als ENG
technicus bij de TV. Ik werd getipt door een oudmarinier die daar ook als ENG technicus werkte. Bij
de TV heb ik voor de jeugd en grote mensen-journaal
gewerkt, studiosport, div. documentaires gemaakt
waar er een uitsprong. We mochten voor NOV/NOSLaat een reportage maken van het arrestatieteam
van de Special Forces van het Korps en het KCT. Wij
gaan opnamen maken in Engeland (Cornwall) waar
de mariniers oefenen en wie is onze begeleiden voor
die dagen? Rob Verkerk de voormalige Generaal
de Mariniers, superfijne kerel. Daar kwam die rode
bies ook van pas, zeker om nog wat mooie plaatjes
te maken, geen deur bleef gesloten. Leuk detail,
wij (de cameraman en ik) moesten wachten het

Het eerste war Rob Verkerk tegen mij zei
bij het weerzien dat ik mijn lessen om je
te verschuilen toch wel erg letterlijk heb
uitgevoerd en dat hij trots op mij is dat het
korps mij dat heeft geleerd.
Dus de cirkel is weer rond en werd ook daar met open armen
aangenomen waar ik heel veel opnames heb mogen maken van
hoogwaardigheidsbekleders en Koning en Koningin waar de
mooie slogan van het Korps: afstand, houding, kapper en de rode
bies voor mij zijn vruchten heeft afgeworpen.
Nu geniet ik van mijn vroegtijdig pensioen en kom tijd te
kort. Sprak laatst nog een kennis en vroeg hoe hij aan die
bruinverbrande kop kwam, hij paste voor welgestelde mensen
op hun woning (in het buitenland) dus hij was vaak van huis. Dat
lijkt mij ook wel iets, dan zou de cirkel weer rond zijn, tijd zat en
nog energie genoeg, Qua Patet Orbis.

Demonstratie in Amsterdam voor het journaal.
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Marinier 1 ZM, Hans Gort

Reünie
Gepland
Reünie Nederlands-Nieuw Guinea: Landingsvaartuigen Hr. Ms. L9607-L9608-L9609
en Mariniers 1961-1962
Na een langdurige stilte mijnerzijds tijd is het hoog tijd om alle
mede veteranen van de landingsvaartuigen en de mariniers
weer even bij te praten.
De reünie wordt gehouden op 28 september 2022. We hebben,
om nostalgische reden, gekozen voor 28 september, omdat
in die periode in 1962 onze klep 9(L9609) na reparatie voor de
tweede maal uit Biak vertrok voor de lange reis naar de West.

is dat wij ons voormalige Nederlands-Nieuw Guinea gingen
verlaten. Om een redelijk overzicht te krijgen wil ik u verzoeken
om u zo spoedig mogelijk aan te melden via de e-mail:
landingsvaartuigennieuwguinea@gmail.com
Over tijden en kosten wordt u later benaderd voor definitieve
inschrijving.
Tot slot wens ik u allen een gezond 2022. Op naar een positieve
en fijne reünie.

Ik hoop dat het, wellicht nog met enige corona-beperkingen,
een geweldige reünie gaat worden, daar het 60 jaar geleden

Ed Veldwijk

Oproepen

Contact gezocht: Aruba, juli 1961
Tijdens een oefening van een versterkt peloton van het Korps
op Aruba op 11 juli 1961 ontplofte een granaat boven in de loop
van een mortier. Drie Mariniers verloren hierdoor het leven en
een daarvan was mijn vader, ‘sergeant Arie (‘Roel’) Roeleveld.
Deze gebeurtenis heb ik lang geprobeerd ver weg te stoppen,

Gezocht: informatie over MP-helm
Informatie gezocht over de groene stalen helm van de MP; met
name de tijdspanne waarin deze kleur gebruikt is en de reden
waarom deze groen is in plaats van wit. Aan de binnenzijde staat
met stift de naam “Stapert“ geschreven en de (bijbehorende)
binnenhelm op de tweede foto heeft de geheimzinnige code
“P18” erop staan. Alle informatie is welkom! Graag mailen naar:
r.betsch@upcmail.nl
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maar recent ben ik toch begonnen met een onderzoek
naar wat er die dag precies gebeurd is. In een verklaring
liet de Koninklijke Marine indertijd weten dat de
ontploffing het gevolg was van het te snelle handelen
van de helper/lader, die een granaat wilde inbrengen
terwijl een andere nog in de loop van het mortier zat.
Beschikbare documenten laten echter zien dat er veel
meer over de toedracht te vertellen is dan ooit officieel
is meegedeeld.
Tenzij ik niet goed genoeg heb gezocht, is er buiten
krantenartikelen in die maand nooit over dit incident
geschreven in een publicatie. Wel heb ik heb een groot
aantal vragen en kom daarom graag in contact met
Mariniers die toen op Aruba of op Curaçao hebben
gediend of met hun kinderen als die informatie over
de explosie hebben om antwoorden te vinden. Ook
wil ik via deze weg proberen in contact te komen met
familieleden van de twee andere mariniers die die dag het leven
lieten, A.J.J. Struike en M.C. Tulp.
Als u mij verder kunt helpen, neem s.v.p. contact op via e-mail:
roeleveld@planet.nl
Aad Roeleveld, Rotterdam

1935 Nederlandse Mariniers nemen deel
aan één van de eerste internationale vredesmissies
Op 22 december 1934 vertrekt een contingent van 250 Nederlandse
Mariniers naar het destijds bezette Saarland, om samen met
andere troepen een internationaal toezicht te houden op de
verkiezingen voor de bevolking, en de keuze om terug te keren tot
Duitsland of aansluiting bij Frankrijk. Spionnen, sneeuwstormen en
nazipropaganda konden de Nederlanders er niet van weerhouden
hun taak met succes te volbrengen.
“Saarland valt sinds 1918 onder bestuur van de Volkenbond. In
januari 1935 vindt er een referendum plaats over de toekomst van
de status van het gebied. Om het referendum in goede banen te
leiden, wordt er een internationale troepenmacht naar het gebied
gestuurd. Nederland levert een contingent van 250 militairen, dat
vooral uit mariniers bestaat”.

einde van de dag begeleiden de Nederlanders de stembussen
naar een speciale trein voor vervoer naar de centrale tellocatie in
Saarbrücken. In februari wordt de internationale troepenmacht
ontbonden.
De volksstemming (‘Volksabstimmung’) wordt gehouden op 13
januari 1935 waarbij bleek dat 90,7% van de stemmers aansluiting
bij Duitsland wilde. Voor de ‘status quo’ stemde 8,9%, voor
aansluiting bij Frankrijk 0,4%. De nationaalsocialisten vierden
het als een triomf, en binnen de kortste keren was ook Saarland
gleichgeschaltet onder de naam “Westmark”.

De Nederlanders komen in
Saarbrücken en Sankt Ingbert
terecht. Hier controleren zij
de ligging van de stemlokalen
en de wegen die daar naartoe
leiden. Op de stemdag zelf
verspreiden de Nederlanders
zich over hun toegewezen
gebied, zodat indien nodig
snel militaire bijstand kan
worden verleend. Aan het
Het inladen van de stembussen.

Op het Schuttersveld te Crooswijk worden de vertrekkende
mariniers geïnspecteerd door Kolonel der mariniers C.J.O. Dorren.
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Diversen
‘The only way is up’, Eens Marinier altijd marinier
Joy beklimt in 2023 de Matterhorn om hersenonderzoek te steunen
en te stimuleren
Een klim van drie dagen in lastige omstandigheden om de
top van de Matterhorn op 4478 meter hoogte te bereiken en
op die manier geld in te zamelen voor hersenonderzoek. Dat
doel heeft Joy Pieters zich gesteld voor september 2023. Hij
vertelt graag waarom.
‘Ik ben Joy Pieters, 30 jaar oud, getrouwd en vader van twee
dochters en een zoon’, stelt Joy zich voor. ‘Sinds 2019 ben ik
chauffeur op de ambulance. Ik heb veel plezier in mijn werk,
leuke collega’s en nog veel contact met oud-collega’s van het
Korps Mariniers, waarvoor ik acht jaar heb gewerkt. Aan het
einde van de zomer van 2020 had ik veel last van mijn nek, van
hoofdpijn en van tintelingen in mijn armen. Via de huisarts kwam
ik bij een neuroloog en onderging ik een MRI-scan.’

Goed nieuws
‘Een paar dagen later zat ik bij de kapper toen de neuroloog
belde. Hij vroeg of ik thuis was en of mijn vrouw mee kon
luisteren. Dan wordt het ineens wel spannend en voel je dat

het serieus is. De neuroloog vertelde dat een hersentumor de
oorzaak van mijn klachten was. Het ging om een zeldzame vorm,
maar verder wisten ze nog niet veel. Ik werd doorgestuurd naar
het Erasmus Medisch Centrum. Elke drie maanden moest ik
terugkomen om in de gaten te houden of en hoe de tumor zich
ontwikkelde. Dan ga je nadenken. Mijn werk op de ambulance
is prachtig maar je ziet ook vervelende dingen. Ik ken dus ook
die kant en dan kunnen er wel eens minder vrolijke scenario’s
door je hoofd gaan spoken. Je bent minder onbevangen en kunt
last krijgen van spanningen. Ik kreeg op den duur behoorlijk
goed nieuws, want de tumor groeit niet. De kans bestaat
ook dat dat lange tijd zo blijft. Artsen vertellen me dat ik er in
principe oud mee kan worden. Maar die spannende periode
heeft best indruk op me gemaakt. Ik ging me realiseren dat heel
veel mensen dit meemaken. En vaak ook permanent, met veel
minder positieve vooruitzichten. Daardoor groeide het gevoel
dat ik me voor medepatiënten wil inzetten. Dat wil ik doen door
via crowdfunding geld in te zamelen voor organisaties die met
onderzoek bijdragen aan de bestrijding van hersentumoren.’

Fit, sterk en niet bang
‘Van jongs af aan ben ik bevriend met buurjongen Robert. We
klommen overal in, van klimrekken tot bomen. Daarbij brak ik
een keer mijn scheenbeen. Mede op zijn advies ben ik bij het
Korps Mariniers gekomen. Daar kreeg ik op een gegeven moment
klimtrainingen. De eerste serieuze training was vervolgens in
Schotland. De passie voor bergen en bergbeklimmen werd alleen
maar sterker. Robert benadrukte na de diagnose ook om niet
down te zijn, want: the only way is up. Zo kwamen we op het
idee om geld in te zamelen door een bergtop als doel te stellen.
We hebben zelfs de hoogste top van de wereld overwogen:
Mount Everest met een hoogte van 8848. Dat is vanwege de
voorbereidingen, trainingen en onkosten helaas geen realistisch
doel en zo kwamen we uit op de Matterhorn in Zwitserland, met
een hoogte van 4478 meter. In september 2023 willen we deze
hoogte bereiken via de lastige noordelijke route. We zijn allebei
fit, sterk, getraind en niet bang. Maar de klim vraagt nogal wat
van je. Het is niet alleen lastig, maar ook gevaarlijk. Er kwamen al
meerdere mensen om het leven. Je moet echt wel weten wat je
doet en minimaal een jaar intensief trainen. Daar zijn we al mee
gestart. Met elke dag hardlopen, kickboxtrainingen en natuurlijk
veel klimmen. Minimaal elke week doen we klimtrainingen in
onder meer hallen in Nederland en in de Ardennen in België. Met
scholingen bij de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport
Vereniging zetten we de puntjes op de i. We willen tot aan de
beklimming via crowdfunding zoveel mogelijk geld inzamelen.
Daarnaast zoeken we sponsoren voor materialen. Via de website
die we nu opzetten en social media houden we geïnteresseerden
op de hoogte, onder meer over de precieze organisatie waaraan
we gaan doneren en over onze vorderingen.’
Joy Pieters als marinier in actie in Schotland.
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Het Engelse vlaggenschip de Royal Charles wordt de haven van
Hellevoetsluis binnengebracht. (1667)

Luchtfoto van de haven nu. De contouren van de oude vesting zijn nog
duidelijk te zien. Nu ligt de haven vol met boten voor de pleziervaart.

De Mariniers & 400 jaar Haven van Hellevoetsluis
De haven van Hellevoetsluis bestaat vierhonderd jaar. Er
wordt een jaar lang stilgestaan bij dit jubileum, waarin vier
eeuwen aan maritieme bedrijvigheid centraal staat. Ook voor
de mariniers was Hellevoetsluis lange tijd een vertrouwde
thuishaven. Dat is een uitgelezen kans om weer eens de
geschiedenis in te duiken.

Een haven met een taak
In 1604 was begonnen met het vergraven van een natuurlijke
uitwateringsgeul tot een volwaardige haven. De eenvoudige
Hellevoetsche Sluis waar de polders hun overtollig water op het
Haringvliet loosden werd vervangen door een schutsluis die
door de grootste oorlogsschepen gepasseerd kon worden. Op
16 oktober 1621 werd het werk opgeleverd en was de haven van
Hellevoetsluis klaar voor gebruik.
In de haven lagen de schepen van de Rotterdamse Admiraliteit in
onderhoud. Bekende zeevaarders als Maarten Tromp en Michiel
de Ruyter waren hier vaak te vinden als in het voorjaar de vloot
in voorbereiding was. Ze vertrokken vanuit Hellevoetsluis om
Nederlandse koopvaarders en VOC-schepen te beschermen
tegen kapers en andere vijanden.

Regiment de Marine
Ten tijde van de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) stemden
de Staten van Holland in met de oprichting van het Regiment de
Marine. Dat kwam onder bevel te staan van Willem Joseph van
Ghent, die op dat moment zowel gouverneur van Hellevoetsluis
als luitenant-kolonel van het Waalse Regiment was. Hij werd bij
de oprichting op 10 december 1665 bevorderd tot kolonel van
het 1e Regiment de Marine en voer in het voorjaar van 1667 voor
het eerst vanuit Hellevoetsluis uit om met zijn manschappen te
helpen bij het beschermen van de koopvaardij. Omdat er binnen
de vesting nog onvoldoende onderkomens voor de mariniers
waren, werden ze in maar liefst 75 woningen ingekwartierd,
wat neerkwam op ongeveer de helft van het toenmalige aantal
huizen.

en twintig branders kwam. In totaal waren er 18.500 matrozen
en mariniers aan boord en er waren 3.300 stukken geschut
beschikbaar voor de aanval. Zoals gebruikelijk werd de vloot
opgedeeld in drie eskaders, die onder bevel stonden van De
Ruyter, Aert van Nes en Van Ghent.
Op 18 juni viel het besluit dat duizend mariniers op zeventien
kleine schepen, branders en voorraadschepen onder leiding
van Van Ghent de Theems op zouden varen en vervolgens via
een zijrivier richting Chatham zouden koersen, terwijl de grote
linieschepen hen vanaf zee dekking gaven. Tijdens de acties die
de daaropvolgende dagen volgden werden diverse schepen van
de Engelse marine verwoest en onder meer het vlaggenschip The
Royal Charles veroverd. Willem Joseph van Ghent escorteerde de
oorlogsbuit terug naar Hellevoetsluis.

Bezoek Hellevoetsluis
Een bezoek aan Hellevoetsluis is de moeite meer dan waard. De
rijke maritieme geschiedenis is overal zichtbaar en beleefbaar.
Maak een wandeling over de vestingwallen, bezoek een van
de museumschepen of het prachtige Droogdok, en kijk op een
terras naar de voorbijvarende bootjes. Alvast voorpret vanuit
de luie stoel? Bekijk dan de bijzondere film over het 400-jarig
bestaan van de haven. Ga mee op reis met de zeevaarders, langs
de wallen, door het Droogdok en op de wilde wateren rondom
de vestingstad. Met muziek speciaal geschreven ter ere van de
verjaardag van de haven, door inwoners van Hellevoetsluis. U
bekijkt de film via www.400jaarhavenhellevoetsluis.nl Tip: zet
het beeld groot en het geluid hard.

De tocht naar Chatham
De Tweede Engelse Oorlog eindigde met de Tocht naar Chatham.
Bij die militaire actie kwamen de mariniers voor de eerste keer in
actie. De compagnieën werden aan boord gebracht van de voor
de Hellevoetse rede liggende schepen. De Zeven Provinciën, het
vlaggenschip van admiraal Michiel de Ruyter, werd voorzien van
bijna zestig soldaten. Op 7 juni werd uitgevaren met 45 schepen
en in de loop van de week voegden zich ruim dertig andere
schepen bij de vloot, die daarmee op zo’n tachtig oorlogsbodems

Schetskaart van het Kanaal door Voorne. Door de aanleg werd
de route naar de haven van Rotterdam flink verkort en kreeg ook
de marinehaven van Hellevoetsluis een snelle verbinding met de
marine werf, ‘s Lands Werf, in Rotterdam.
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Stichting onbekende helden
Stichting Onbekende Helden is een organisatie
ontstaan vanuit het bedrijfsleven als
praktische uiting van waardering voor onze
veteranen die zich hebben ingezet voor de
wereldwijde vrede, veiligheid en nationale
vrijheid. Een veteraan is een (voormalig) militair die onder
oorlogsomstandigheden heeft gediend en/of voor één of
meerdere vredesoperaties naar het buitenland uitgezonden
is geweest. Die militair kan bij ieder krijgsmachtdeel hebben
gediend en zowel in detachementsverband of individueel
uitgezonden zijn geweest.

Waarom onbekende helden?

iets waar de gehele samenleving dagelijks mee te maken heeft.
Bij bijna iedere winkel zijn er acties voor veteranen, er zijn banen
speciaal gereserveerd voor veteranen en waardering wordt
constant uitgesproken. Wij vinden dat Nederland hierin tot op
heden achterblijft en willen een gedeeltelijke cultuurverandering
binnen de Nederlandse samenleving in gang brengen.

Wat doen we precies?
Door middel van het inzetten en koppelen van contacten en
bedrijfsnetwerken aan individuele veteranen steunen wij hun
tijdens de zoektocht naar betaald werk, werkervarings- en
stageplaatsen. Ook veteranen die overwegen een bedrijf te
starten, bieden we begeleiding. We zetten ons actief in om te
bewerkstelligen dat veteranen een voorkeursrol krijgen bij het
invullen van arbeidsplaatsen direct gelinkt aan opdrachten en
aanbestedingen van het Ministerie van Defensie. Daarnaast
willen we de maatschappelijke discussie over de waardering voor
veteranen binnen de Nederlandse samenleving
en het bedrijfsleven op gang brengen, alsook
de interactie aangaan om een breder draagvlak
voor veteranen te creëren. Dit wordt onder
andere bewerkstelligd door zichtbaarheid te
verkrijgen via de Onbekende Helden stickers,
die aangeven welke organisaties en bedrijven
zich inzetten voor veteranen. Ook zetten we een
uitgebreid kortingsprogramma op direct gelinkt
aan de veteranenpas van het Veteraneninstituut.

Onze veteranen hebben wereldwijd belangrijk en potentieel
gevaarlijk werk uitgevoerd namens de Nederlandse samenleving.
De stichting Onbekende Helden is van mening dat onze
samenleving daar niet voldoende waardering voor heeft en
als die waardering wel
aanwezig is daar te weinig
mee wordt gedaan. Met de
stichting willen we veteranen
niet alleen praktische
ondersteuning bieden vanuit
het bedrijfsleven, ook willen
we meer draagvlak (of meer
begrip) creëren onder de
Nederlandse bevolking voor
onze veteranen. In landen
als Amerika en Engeland is
Informatie over Onbekende Helden:
Start Onbekende helden met toenmalig IGK Van Griensven. 0880-300-150 of www.onbekendehelden.nl
waardering voor veteranen

Ladies Night zonder dames in de kazerne….
Als reactie op een inzending van wat er zoal op een kazerne
kan plaatsvinden van een uwer lezers, heb ik ook nog wel een
anekdote die de moeite waard is om publiekelijk te maken.
Als marinier uitgezonden naar onze laatste kolonie NieuwGuinea heb ik de volgende ervaring opgedaan. Ieder jaar op
10 december wordt het feit herdacht dat het Korps Mariniers
in 1665 is opgericht. Het volgende feit deed zich voor tijdens
mijn verblijf aldaar. Er zou op die datum in onze kantine onder
andere een bandje spelen van marinepersoneel en ook de
vlootpredikant en aalmoezenier zouden hieraan hun steentje
bijdragen. Afgezien van hun muzikale bijdrage zouden beide
heren ook zorgen voor dames om de avond al dansend door te
brengen. Aan lieden van vrouwelijk geslacht was een schromelijk
gebrek in de negorij Kaimana waar wij destijds vertoefden. Juist
om die reden werd deze actie van geestelijk hulp in bange dagen
hogelijk gewaardeerd. Het was echter wel zo dat er ongeveer
zo’n 75 mariniers aanwezig waren op de kazerne (de rest was
op patrouille) en dat de verhouding qua aantal (man/vrouw)
enigszins scheef was. Weinig aanbod dus van vrouwelijk schoon,
was onze verwachting. Dus kun je je voorstellen dat alle jonge
mariniers zich vreselijk uitsloofden om er op z’n paasbest uit
te zien. Na een bezoek aan de het mandihok (douche), lekker
geurtje opgespoten, brillantine in het haar, kakiuniform geperst
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enzovoorts, werd dus letterlijk alles uit de kast gehaald om
enige kans te maken op succes daar de spoeling dun was betreft
aanwezige nonja’s. Nadat de band om de stemming erin te
brengen alvast was begonnen met sfeervolle muziek ten gehore
te brengen voor het evenement wat zeker een hoogtepunt zou
worden voor ons, was het wachten op de invasie van de ladies.
De tijd verstreek echter en na korte tijd werd het ons duidelijk dat
de dames niet zouden komen opdagen, uiteraard tot onze grote
teleurstelling. De reden werd ons al heel snel duidelijk. Een van
de burgers die werkzaam was op onze kazerne had een signaal
doorgegeven aan de meisjes dat ze beter niet naar de dansavond
konden gaan. Zijn waarschuwing hield in dat rond de klok van
23.00 uur men het licht zou uitdoen in de kantine en de mariniers
dan wellicht ander dingen zouden gaan ondernemen dan
waarvoor de dames waren uitgenodigd. Na deze constatering
dat er geen dames zouden arriveren gingen de mariniers weer
over tot de orde van de dag/avond, zoals te doen gebruikelijk,
wat inhield dat er aan de tap weinig plaats meer was en de
bottelier aan het eind van de avond tenslotte uit pure frustratie
over de gang van zaken een nieuw biervat moest aanslaan als
alternatief voor dit teleurstellend verloop van de avond waar
deze mariniers zich zoveel van hadden voorgesteld.
Piet Stoutjesdijk Eindhoven

Leidraad voor de Ziekenverpleger
een veelheid aan diverse onderwerpen. Gezien de
relatief korte tijd na de oorlog was er binnen het korps
aan heel veel dingen een behoorlijk tekort te denken
valt aan uitrusting, kleding, vervoer e.d. maar niet aan
onze leermiddelen. De eerder beschreven boeken zijn
nog steeds in mijn bezit en ik heb ze inmiddels beiden
gedigitaliseerd.

EMV Mariniers 1962. - Bivak Mariniers winter 1963.
De inhoud van de beide boeken is voor vele oudgedienden
vast een leuke herinnering aan hun eigen diensttijd bij de
Koninklijke Marine. Veelal wordt er in Houwe Zo geschreven
over de belevenissen van de sobats die uitgezonden
zijn geweest. Uiterst interessant maar als afwisseling
is het wellicht een suggestie om eens te horen wat de
achtergebleven maten hebben betekend voor het Korps. En
hoe vroeger sommige dienstvakken werden voorbereid op
hun taak.

Na de opleiding tot ziekenpa werd ik gestationeerd in
het Havenziekenhuis te Rotterdam, zij zijn en waren
gespecialiseerd in tropische ziekten. Daar werd ik
opgeleid tot laborant met een duidelijk accent op in
de tropen voorkomende aandoeningen en ziekten.
Daarna ben ik de resterend negen maanden van mijn
diensttijd als laborant/ziekenverpleger in de ziekenboeg
van de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn
werkzaam geweest. Daar vervulde ik een ondersteunende
rol in de diagnostiek van de arts. In mijn latere carrière als
verpleegkundige heb ik nog veel profijt gehad van de opgedane
kennis en opleidingen tijdens mijn dienstplicht bij de Koninklijke
Marine. Achteraf gezien had ik het niet willen missen!
Met vriendelijke groet, Frans Geers

In 1962, werd ik na de nodige goedkeuringen, opgeroepen om
mijn dienstplicht bij het Korps mariniers te gaan vervullen.
Dat onderdeel was niet mijn eerste keuze want er stond
24 maanden voor en bij andere krijgsmachtdelen maar 18
maanden. Dat verschil was niet wenselijk voor mijn geplande
vervolgopleidingen, bovendien wist ik nauwelijks wat een
Marinier was. Inmiddels was ik 19 jaar geworden en van de
schrik bekomen en nadat ik enig uitstel had gekregen om mijn
eerste burgeropleiding als verpleegkundige af te maken was ik
meer dan welkom. Er waren op dat moment veel miliciens nodig
voor aanvulling in het voormalig Nederlands-Nieuw Guinea,
waarvan de soevereiniteit in augustus 1963 is overgedragen aan
Indonesië.
Na mijn opkomst in Doorn doorliep ik allereerst, zoals iedere
Baroe, de EMV. Wat voor functie je later binnen het korps ook
ging vervullen, allereerst volgde je de infanterieopleiding om
je daarna pas Marinier te mogen noemen. Vervolgens werd je
opgeleid voor een specialistische functie. Zo werd ik geselecteerd
voor de opleiding ziekenverpleger wat gezien mijn vooropleiding
niet zo verwonderlijk was. Mijn klasgenoten hadden echter
een zeer diverse opleiding of achtergrond. We werden in Doorn
opgeleid door het medisch kader van de vloot, want de Mariniers
hadden toen nog geen beroepsverpleegkundigen maar alleen
miliciens.
De opleiding tot ziekenpa heb ik ervaren als zeer gedegen
en we beschikte over bijzonder betrokken en deskundige
instructeurs. Tijdens die opleiding kregen we twee lijvige groene
standaardwerken, t.w. Leidraad voor de Ziekenverpleging deel
1 en 2., waaruit we onze kennis eigen moesten maken en later
als naslagwerk bij ons moesten houden. Het zijn boeken met

Tijdens die opleiding kregen we twee lijvige groene
standaardwerken, t.w. Leidraad voor de Ziekenverpleging deel
1 en 2., waaruit we onze kennis eigen moesten maken en later
als naslagwerk bij ons moesten houden. De inhoud van de beide
boeken zal voor de vele oudgedienden ziekenverplegers van
het Korps en de Vloot vast een leuke herinnering aan hun eigen
diensttijd bij de Koninklijke Marine. Wellicht is er ook bij de huidige
ziekenpa(ma) belangstelling om eens kennis te nemen van het in
vroegere tijden gebruikte lesmateriaal. Op verzoek zend ik graag
beide delen als pdf- bestand per e-mail naar jullie toe. Mail bij
interesse naar: fransgeers@xs4all.nl
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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

:

:

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

26

Doop Amalia-boom Landgoed Bronbeek
Op maandag 31 januari 2022 is op het landgoed Bronbeek de
Amalia- boom ten doop gehouden.
Afgelopen 8 december werd H.K.H.-prinses Catharina-Amalia,
de prinses van Oranje, 18 jaar oud. Ter gelegenheid van haar
verjaardag heeft het landgoed Bronbeek toestemming gekregen
om een eik te planten en naar haar te vernoemen: de Amaliaboom. Dit in de traditie van de eerdere Oranjebomen – de
Wilhelmina-boom, de Beatrix-boom en de Willem-Alexanderboom – die sinds 1898 op ons landgoed zijn geplant.

Het waaide, het regende, het was koud op 31 januari, de
verjaardag van H.K.H.-prinses Beatrix der Nederlanden, maar
de stemming onder de aanwezigen was opperbest tijdens de
feestelijke bijeenkomst.
De oudste bewoner, de heer Baal (98), doopte de eik tot Amaliaboom, vernoemd naar onze toekomstige vorstin Amalia: ‘een
trotse boom’, sprak kolonel Karel van Dreumel, ‘een boom met
een mooie Oranje-geschiedenis en met een lange en gezonde
levensverwachting’.

Foto’s: Mike de Graaf MCD.

Boekbespreking
Rats, Kuch en Elektronen
Memoires uit een rijke en gevarieerde militaire loopbaan
tegen de achtergrond van de koude oorlog.
De heer R.H. Rijntalder, is als beroepsofficier
bij de Koninklijke landmacht vele
jaren werkzaam geweest op het
gebied van communicatiesystemen en
informatievoorziening voor de krijgsmacht
en andere overheidsinstanties betrokken bij
de landsverdediging en de voorbereidingen
voor het functioneren onder bijzondere
omstandigheden.
In de jaren zestig was hij als jong luitenant
werkzaam bij het toenmalige Krijgsmacht
Telefoon en Telegraaf Bureau (KTTB) en
in die hoedanigheid betrokken bij vele
communicatieprojecten, voornamelijk
voor de NAVO, de Koninklijke Luchtmacht
en de Koninklijke Marine. In de jaren 1977

tot 1982 was hij als projectcoördinator nauw betrokken bij
de omvangrijke renovatie en herinrichting van de bunker in
Bilthoven. Als geen ander is hij op de hoogte van de technische
en operationele details en de historie van
deze bunker. In 1994 verliet de heer Rijntalder
de actieve militaire dienst met functioneel
leeftijdsontslag in de rang van luitenant-kolonel.
Na de dienstverlating was hij nog vele
jaren actief voor defensie, onder meer
als medeorganisator voor manifestaties
krijgsmacht/bedrijfsleven.
Van 2001 tot 2008 was hij als bestuurslid nauw
betrokken bij de jaarlijkse herdenking van de
capitulatie op 5 mei in Wageningen en vervulde
daar tevens de rol van coördinator van het
traditionele veteranendefilé. De heer Rijntalder
publiceert regelmatig artikelen over militaire
aangelegenheden uit het recente verleden.
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Rectificatie
Helaas is in de In Memoriam HouweZo nummer 5 van 2021
bij de oud-marinier Arie Bezemer abusievelijk een verkeerde
leeftijd vermeld. Hiervoor onze oprechte excuses.
Vandaar dat wij de In Memoriam hier nogmaals vermelden met
de juiste leeftijd.

J.G. Westland, oud-marinier, op 12 december 2021 te
IJsselstein, op 82 jarige leeftijd.

Arie (aad) Bezemer, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 6 december 2021 te Schiedam,
op 97 jarige leeftijd.

Henk Flierman, Sergeant-Majoor der Mariniers b.d,
onderscheiden met de Herinneringsmedaille Vredes operaties,
op 14 december 2021 te Amerongen, op 71 jarige leeftijd.

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

P.J.M v.d. Heuvel, Sergeant-Majoor der Mariniers b.d,
onderscheiden met het Nieuw-Guinea herinneringskruis en
Herinneringskruis Vredesoperaties, op 14 december 2021 te
Capelle a/d IJssel, op 78 jarige leeftijd.

C. Meerman, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 22 mei 2021 te Arnemuiden, op
77 jarige leeftijd.
Theodorus Wurtz, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 9 oktober 2021 te
Venhuizen, op 85 jarige leeftijd.
R.G.J van Moerkerk, oud-marinier, op 9 november 2021 te
Groesbeek, op 65 jarige leeftijd.
Coenraad Wilhelm Spek, Kapitein der Mariniers b.d,
onderscheiden met de Ere medaille in zilver in de Orde van
Oranje-Nassau met de zwaarden, met het Ereteken voor Orde
en Vrede met 3 gespen en het Herinneringskruis Nieuw-Guinea
met gesp, op 18 november 2021 te Barneveld, op 92 jarige
leeftijd.
Jan Seyger, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 23 november 2021 te Boxtel, op 95 jarige
leeftijd.
J.C van Wijngaarden, oud-marinier, op 29 november 2021 te
Amerongen, op 84 jarige leeftijd.
Jacob Marinus Goud, oud-marinier, onderscheiden als
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, op 3 december 2021 te
Krabbendijke, op 90 jarige leeftijd.
J.A.J. Schellekens, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 3 december 2021 te Sliedrecht,
op 93 jarige leeftijd.
J.A.M. Dekkers, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 7 december 2021 te Uden, op 86
jarige leeftijd.
Cornelis Henricus Adrianus van Amelsfort, oud-marinier, op
9 december 2021 te Tilburg, op 83 jarige leeftijd.
Hans Willem Julius Brand, oud-marinier, op 9 december 2021
te Wierden, op 74 jarige leeftijd.
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A. Bakker, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor
Orde en Vrede, op 12 december 2021 te Diemen, op 95 jarige
leeftijd.

S.H. Seventer, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 14 december 2021 te Amsterdam, op 94
jarige leeftijd.
Jacobus Cornelis Schouten, oud-marinier, onderscheiden met
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 15 december 2021 te
Obdam, op 82 jarige leeftijd.
Johannes Frederik Edeling, oud-marinier, onderscheiden
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 17 december 2021 te
Lelystad, op 92 jarige leeftijd.
Anthonie Deurloo, oud-marinier, op 17 december 2021 te Ban
Sai Khao Thailand, op 81 jarige leeftijd.
Henk Boonstra, oud-marinier, op 20 december 2021 te
Uitgeest, op 80 jarige leeftijd.
Piet Pubben, oud-marinier, op 23 december 2021 te Beugen,
op 64 jarige leeftijd.
Hendricus Meijer, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede en drager van het Draaginsigne
gewonden, op 24 december 2021 te Oegstgeest, op 94 jarige
leeftijd.
G.H. Janssen, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 24 december 2021 te Brunssum,
op 90 jarige leeftijd.
B.R. HUU, oud-marinier, op 25 december 2021 in Zwitserland,
op 83 jarige leeftijd.
Bartholomeüs van Dam, oud-marinier, op 27 december 2021
te Oud-Beijerland, op 86 jarige leeftijd.
Dick Tump, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 27 december 2021 te Amsterdam, op 94
jarige leeftijd.

		

Jan Jacob Wierenga, oud-marinier, op 28 december 2021 te
Scheemda, op 84 jarige leeftijd.

Herinneringskruis Vredesoperaties, op18 januari 2022 te
Zoetermeer, op 54 jarige leeftijd.

Nicolaas Pieter van der Horst, oud-marinier, onderscheiden
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 28 december 2021
te Heerenveen, op 82 jarige leeftijd.

B.J. Koedijk, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 23 januari 2022 te Alkmaar, op 81
jarige leeftijd.

G.Th.W. Simons, oud-marinier, op 31 december 2021 te
Apeldoorn, op 83 jarige leeftijd.

Johannes Antonius Velt, oud-marinier, op 23 januari 2022 te
Doorn, op 79 jarige leeftijd.

A.G. Kosters, oud-marinier, op 31 december 2021 te Almelo, op
85 jarige leeftijd.

H.A. Da Costa, oud-marinier, op 24 januari 2022 te Etten-Leur,
op 74 jarige leeftijd.

Johannes van Os, Sergeant-Majoor der Mariniers b.d,
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 1
januari 2022 te Alkmaar, op 82 jarige leeftijd.

Cornelis Leonardus Parlevliet, oud-marinier, op 26 januari
2022 te Amersfoort, op 88 jarige leeftijd.

A. Ketting, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 2 januari 2022 te Poortugaal, op
82 jarige leeftijd.
H.D. van Dongen, oud-marinier, onderscheiden als Lid in de
Orde van Oranje-Nassau, op 2 januari 2022 te Molenschot, op 80
jarige leeftijd.
J.K. Ent, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea
Herinneringskruis, op 6 januari 2022 te Amsterdam, op 84 jarige
leeftijd.
Klaas Jan Smit, Sergeant-Majoor der Mariniers b.d,
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede en het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 11 januari 2022 te Doorn,
op 95 jarige leeftijd.
A.J. de Jong, oud-marinier, op 11 januari 2022 te Castricum, op
72 jarige leeftijd.
Jan van Heusden, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 12 januari 2022 te
Breukelen, op 84 jarige leeftijd.
M. Vughts, oud-marinier, op 13 januari 2022 te
’S-Hertogenbosch, op 87 jarige leeftijd.
Jos Hoogers, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 14 januari 2022 te Helmond, op 81
jarige leeftijd.
Wilhelmus Henricus Josephus Zetz, oud-marinier,
onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, op 16
januari 2022 te ’s-Hertogenbosch, op 84 jarige leeftijd.
Petrus Adrianus van Overveld, oud-marinier, onderscheiden
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 16 januari 2022 te
Bergen op Zoom, op 93 jarige leeftijd.
Bernard Cornelis Johann Kempers, oud-marinier, op 18
januari 2022 te Domburg, op 65 jarige leeftijd.
Marco Verweij, oud-marinier, onderscheiden met het

H.H.J. van Poppel, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 26 januari 2022 te
Culemborg, op 81 jarige leeftijd.
H.G.M. van der Linden, oud-marinier, op 26 januari 2022 te
Bennekom, op 81 jarige leeftijd.
Jan Stroobach, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en vrede, op 28 januari 2022 te Amerongen, op 96
jarige leeftijd.
Donald René Leidelmeijer, oud-marinier, onderscheiden met
het Ereteken voor Orde en vrede, op 1 februari 2022 te Den
Helder, op 93 jarige leeftijd.
A. van der Hout, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 1 februari 2022 te ’s-Gravenzande,
op 80 jarige leeftijd.
H. van Gent, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 2 februari 2022 te Vlaardingen, op
83 jarige leeftijd.
Wilhelmus Martinus Gerardus Beetz, oud-marinier,
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 6
februari 2022 te Tirau, New-Zealand, op 92 jarige leeftijd.
Cees Aarsen, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede, op 7 februari 2022 te Terborg, op 94 jarige
leeftijd.
Hubertus Johannes van den Eng, oud-marinier, op 16 februari
2022 te Gouda, op 79 jarige leeftijd.
Jan Louwes, oud-marinier, onderscheiden als Lid van OranjeNassau, op 18 februari 2022 te Groningen, op 81 jarige leeftijd.
Willem Antonie van Zanten, oud-marinier, onderscheiden met
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 21 februari 2022 te Leiden,
op 94 jarige leeftijd.
Ben van der Lienden, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 22 februari 2022 te Cuijk,
op 81 jarige leeftijd.
Moge zij rusten in vrede.

		 29

agenda

Agenda
Reguliere bijeenkomsten

30

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 Toon Blommers, secretaris
onderafdeling Eindhoven, E: a.blommers64@upcmail.nl
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
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Optredens
Marinierskapel zie de website:
www.marine.nl/marinierskapel

Ni

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.

Fotocollage achterpagina:
Mariniersdag en Veteranendag.

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: prcomnl@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 2022 (tenminste)
€ 27,50 op ING-rekening IBAN;
NL36INGB0000454981; BIC INGBNL2A,
Contact Oud Mariniers
Overige: ABN-AMRO-rekening IBAN;
NL44ABNA0595771246; BIC ABNANL2A
Correspondentie
1. Opgave van nieuwe leden, adreswijzigingen en inlichtingen omtrent
contributiebetalingen te richten aan de

ledenadministrateur. Voor
contactgegevens zie hiervoor.
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: prcomnl@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: M. Verheijen,
T. 06-40200368
E: Secretaris.com.limburg@gmail.com

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

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

Secretarissen Schietverenigingen COM
Friesland J.P. Brandt, T: 06-22037852,
E: j.ph.brandt@gmail.com
Groningen/Drenthe J. Poland,
M: 06-1320 4923,
E: svcomgrdr@gmail.com
Overijssel M. Tijhof, T: 0548-615187,
E: mannestijhof54@gmail.com
Zeeland G. Toerse, M: 06-40156547,
E: secrcomsvzld@gmail.com
Oss F. van Brussel, M: 06-29079596;
E: secr.com.oss@gmail.com

Bovenstaande schietverenigingen waren
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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Mariniersdag 11 juni 2022 VGKaz

NL Veteranendag 25 juni 2022
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