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1. De HouweZo is het officiële verenigingsblad van het COM  
     dat 5 maal per jaar verschijnt.
2. Redactie
     a. Voorzitter: Vacature
     b. Secretaris: P. Lammens
     c. Redacteur: W. Lenting
     d. Leden: R. Ebbinge, E. v.d. Griend (namens het bestuur COM)
3. Realisatie en vormgeving: Laura de Graaf, Graafies Creative
4. Druk: Drukkerij Teeuwen, Capelle aan de IJssel
5. Advertenties: via secretaris HouweZo, 
     E: HouweZo1665@gmail.com
6. Correspondentie/reacties: secretaris HouweZo, 
     E: HouweZo1665@gmail.com
7. Redactie: Redacteur E: wim57222@gmail.com
8. Bezorging: HouweZo niet ontvangen? Mail naar 
     ledenadmin@contactoudmariniers.com of bel: 06-39198883
9. Verantwoordelijkheid 
     a. De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de  
          plaatsing van de aan haar aangeleverde artikelen.
     b. De inhoud van de artikelen is altijd een 
          verantwoordelijkheid van de inzender/auteur.
     c. De redactie behoudt zicht het recht voor om artikelen te 
          weigeren of in te korten.
     d. Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten           
          worden ontleend, tenzij anders bij het artikel aangegeven.
     e. Bij fotomateriaal en overgenomen artikelen zal steeds de 
          bron vermeld worden.
10. Kopij
     a. Kopij aanleveren opgemaakt in word-formaat 
          (.doc of .docx)!
     b. Foto’s in resolutie 2MB of hoogst mogelijke. Voorzien van 
          bijschrift en naam passend bij het onderwerp.
     c. Niet tijdig ingeleverde kopij wordt in principe in het 
          volgende nummer opgenomen
     d. Inleverdatum kopij 2022: 
          2022-03 11 juli
          2022-04 14 september
          2022-05 11 december
11. Lidmaatschap COM
     a. Het COM is opgericht op 10 december 1950.
     b. Aantal leden en donateurs: 5794.
     c. Contributie: € 27,50 per jaar
     d. Het lidmaatschap kan op elk moment beginnen of 
          beëindigd worden cfm. regeling in de Statuten
     e. Wijzigingen persoonlijke gegevens (adres, overlijden etc.), 
          opzeggen lidmaatschap: M: 06-39198883,
          Postbus 30311, 1303 AH Almere,
          E: ledenadmin@contactoudmariniers.com
12. Contact en social media
     a. Website: www.contactoudmariniers.com 
          E-mail: webmaster@contactoudmariniers.com
     b. COM is ook actief op:
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Beste leden,

Voor u ligt alweer het 2e nummer 
van ons blad Houwe Zo. Toen ik 
dit voorwoord schreef waren de 
Corona-beperkingen gelukkig 
ingetrokken en is het land weer 
open. En dat is goed te merken aan 
alle activiteiten die er in het land 
weer worden ontplooid. 

Na de inval in Oekraïne heeft 
Defensie bepaald dat er op de kazernes geen ruimte is voor 
uitbundige samenkomsten waarbij ook een biertje wordt 
gedronken. Daarom moeten we voor de Mariniersdag 
op 11 juni a.s. helaas uitwijken naar een civiele locatie 
te Biddinghuizen. De organisatie werkt intussen aan de 
invulling van deze dag en ik ga ervan uit dat het een topdag 
gaat worden met een hoog reüniegehalte. 

Heeft u zich al aangemeld voor deze dag bij uw afdeling of 
identiteitsgroep? Zorg dat u erover mee kunt praten! Alle 
informatie voor deze dag is terug te lezen op onze website.

Tijdens de herdenkingsplechtigheden waren wij als COM 
goed vertegenwoordigd. Het was fijn om te zien dat ook 
bij onze inwoners het besef leeft dat vrijheid niet iets 
vanzelfsprekends is. Zij waren in ook in grote getalen 
aanwezig.

Opkomst achterban beperkt
Het bestuur is op verschillende ALV’s van afdelingen en 
identiteitsgroepen geweest.  Jammer dat de opkomst vanuit 
de achterban dan zo beperkt is. Dat zijn de momenten 
waarop we met elkaar kunnen spreken over het wel en 
wee van de vereniging en waar we met elkaar vorm en 
inhoud geven aan de vereniging. Wij, het landelijk bestuur 
en de besturen van de afdelingen en identiteitsgroepen,  
hebben juist uw mening en steun nodig om de juiste weg te 
bewandelen naar de toekomst. We merken uit de contacten 
via de mail en tijdens gesprekken dat de door ons verstrekte 
informatie niet bij al onze leden terecht komt en dat is 
jammer omdat dat weer aanleiding geeft tot onbegrip en 
misverstanden. 

Een delegatie van het bestuur werkt aan onze 
toekomstverkenning “Stip op de horizon”. Uit de gevoerde 
gesprekken komen briljante ideeën om het voor de 
buitenwereld “oud bollige imago” van onze vereniging uit 
de wereld te helpen. We gaan dat allemaal uitwerken en 
de voorstellen leggen we voor aan de Ledenraad. Duidelijk 
is voor iedereen dat we in actie moeten komen anders 
bloedt onze vereniging dood maar voor velen is veranderen 
moeilijk. Toch doe ik een oproep aan allen om in het belang 
van de vereniging te blijven meedenken over de toekomst 
van de vereniging. 

Juist vanwege die toekomst moeten wij als bestuur soms 
snel handelen als zich een kansrijk idee aandient. Ik vraag 
jullie dan wel om begrip en medewerking. We doen het niet 
uit eigenbelang maar voor de vereniging. 

Via onze digitale Mailchimp-nieuwsbrief informeren we jullie 
regelmatig over actuele zaken. Ontvangt u deze berichten 
nog niet dan hebben wij mogelijk geen (juist) e-mailadres 
van u. Check dit en geef de juiste gegevens door aan onze 
ledenadministrateur: 
ledenadmin@contactoudmariniers.com

Servicepunt
Het Servicepunt Associatie Mariniers is inmiddels 5 
maanden operationeel. In toenemende mate weet men 
dit Servicepunt te benaderen. Men ontvangt allerhande 
vragen en men heeft al velen kunnen voorzien van de juiste 
informatie. Voor contactgegevens zie de rubriek COMINFO. 
Ik wens iedereen een mooi voorjaar en zie u graag op de 
komende Mariniersdag.

Uw voorzitter,
Piet Kruithof

Van de voorzitter
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Van het bestuur

• Na een periode van ruim 22 jaar heeft  de heer G. Goudkade per 
1 september 2021 zijn functie van landelijk ledenadministrateur 
overgedragen aan de heer A. Westland. Gezien zijn enorme 
kennis van ons ledenbestand is hij op de achtergrond nog 
beschikbaar voor vragen. Zie voor de contactgegevens van de 
heer Westland  de rubriek COM-info. 

• Het bestuur krijgt nogal wat vragen over dubbel betaalde 
contributie 2022 of dat men weer een verzoek krijgt om te 
betalen. Een belangrijke oorzaak is het feit dat een aantal leden 
aan het begin van het jaar de contributie betaalt zonder dat er 
een factuur is gestuurd. Vervolgens komt de factuur en betaalt 
men nogmaals de contributie of men reageert met de boodschap 
dat men al betaald heeft. Contributie hoeft natuurlijk maar 1 x 
betaald te worden. Voorkom extra werk bij onze penningmeester 
en check eerst of u al betaald heeft. Wij adviseren overigens om 
te wachten op de factuur. 
• In de vergadering van de Ledenraad van 24 maart 2022 is 
bestuurslid E. van de Griend herbenoemd in de functie van 
Bestuurslid Public Relations en Communicatie.
• In diezelfde vergadering is ook  het Huishoudelijk Reglement 
vastgesteld.

• Stip op de Horizon. 
De eerste resultaten van SODH zijn tijdens de afgelopen 
Ledenraad gepresenteerd. Met als belangrijkste uitkomst 
het bepalen van en invullen van de kernwaarden van onze 
vereniging. Waarna groen licht is gegeven voor de volgende 
stap: de vertaling naar zogenaamde “unique selling points” 
en onderscheidende kenmerken. Deze stap zal dit kwartaal 
worden afgerond waarna in de tweede helft van het jaar 
concrete acties zullen worden benoemd en die na uitvoering 
een voor alle mariniers aantrekkelijke en eigentijdse vereniging 
zullen opleveren. De kernwaarden sluiten aan op die van het 
huidige korps mariniers. Waarbij de invulling is afgestemd op 
de specifieke kenmerken van onze vereniging. Verbondenheid: 
Er wordt dezelfde taal gesproken – mariniers DNA – waardoor 
eenheid ontstaat; Binnen het COM is iedereen gelijk en is plezier 
maken en samenzijn belangrijk; Het COM verbindt alle mariniers. 
Kracht: Het COM is een hechte vereniging met een stevige (lokale) 
voetafdruk; Zij is de grootste en daardoor ook de krachtigste 
militaire vereniging. Toewijding: De leden zijn toegewijd naar 
elkaar; Men zorgt ongevraagd en onvoorwaardelijk voor 
elkaar; Het COM is betrokken bij haar (lokale) maatschappelijke 
omgeving.

Al opgegeven voor de Mariniersdag 11 juni 2022 te 
Biddinghuizen? Geheel anders van opzet dit kan en mag je 
niet missen!!! 
Opgeven kan nog steeds. Voor COM leden/buitengewone leden/
donateurs en hun familie, kinderen en/of kleinkinderen gaat 
middels opgave bij de afdelingen of identiteitsgroepen.
Overige belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het 
Servicepunt Mariniersassociatie. 
Email: servicepunt@nlmariniersassociatie.nl Tel: 088-9563906
Voor niet leden zijn er wel kosten aan verbonden en wel €10,00 

p.p. waarvoor u een lunch, een BBQ/vette hap en consumptie 
krijgt. 
Voor mensen die met het openbaar vervoer willen komen is 
er een pendelbus geregeld die pendelt tussen het NS station 
Dronten en Biddinghuizen. 
Programma:
• Vanaf 09.00 uur aanmelden deelnemers/gasten, inloop tot 10.00 
   uur 
• 10.00 uur opening door VZ COM
• Netwerkplein waar veel leden van de associatie acte de 

   presence zullen geven
• Diverse dranken 
  (frisdrank, water, witte en 
  rode wijn en tapbier)
• Muzikale omlijsting (oud-
  Mariniers ensemble The 
  Rare Auld Sound) van 
  10.30 - 12.30 uur
• Lunch 11.30-13.00 bij het 
  netwerkplein
• Avondeten van 16.45 uur 
  tot 18.00 uur
• Muzikale akoestische 
  omlijsting twist and shout 
  van 16.00 tot 18.00 uur
• 18.00 uur einde 
  Mariniersdag

Mededelingen van het bestuur

Mariniersdag 2022 te Biddinghuizen
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Korpsnieuws

Het Wereld Record Speedmars Team heeft in 2020 geld 
ingezameld onder het motto “Marines Fight Cancer”. De bijna 
100.00 euro werd gestort in het Cas van Bakel Fonds. Cas was een 
marinier die ten tijde van het verbreken van het Wereld Record 

Speedmars overleed aan 
kanker. 
Op dinsdag 15 maart is 
dit fantastische bedrag 
overgedragen aan het bestuur 
van de Stichting Mariniers 
Ziekenboeg. De Mariniers 
Ziekenboeg zal het geld 
beheren en jaarlijks een 
vast deel besteden aan het 
verzachten van het leed van 
mariniers en oud-mariniers 
met kanker. Door deze 
overdracht blijft het motto 
van Cas “Never Give Up” 
levend. Bij de overdracht 
waren de ouders van Cas 
aanwezig. Cas zijn moeder 
bedankte de aanwezigen voor 

de voortdurende zorg en steun die zij ervaart vanuit het Korps 
Mariniers tot op de dag van vandaag: “De wijze waarop mariniers 
voor elkaar zorgen, is een voorbeeld voor velen”.

Naast een hindernisbaan en 
touwbaan, staat op de Van Braam 
Houckgeestkazerne nu ook weer een 
prachtige Survival Run Baan. 

Deze baan is onlangs door 
Groepscommandant Operationele 
Eenheden (GC-OEM) KOLMARNS Rob de 
Wit geopend. Uiteraard is de baan direct 
uitgebreid uitgeprobeerd.

De oude baan was reeds een paar jaar 
afgekeurd waardoor er niet op kon worden 
getraind. Nu kunnen de mariniers zelfs 24/7 
gebruik maken van deze Survival Run Baan. 
In tegenstelling tot de andere twee banen, 
hoeft er namelijk geen sportinstructeur 
aanwezig te zijn. Dit zorgt ervoor dat de 
mariniers ook na werktijd gebruik kunnen 
maken van de Survival Run Baan.

Het is, zoals de GC-OEM aangaf, fantastisch om te zien dat wij 
steeds betere faciliteiten krijgen om effectiever en efficiënter 
functioneel -en minder esthetisch- te trainen. Daarnaast hoort 
deze nieuwe Survival Run Baan bij de verbetering van de 

leefomgeving en ‘Fit For Purpose’ faciliteiten op de kazerne. 

Investeren in onze mariniers is essentieel voor de uitvoering 
van hun werkzaamheden; altijd, overal en onder de zwaarste 
omstandigheden.

Wereld Record Speedmars

Effectiever en efficiënter functioneel trainen

Nieuwe HIBA
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 Van de afdelingen

  
Afdeling Noord-Brabant

Nieuwjaarsbijeenkomst COM Noord-Brabant 12 maart
Nadat eenieder alvast heeft genoten van de koffie met cake 
en onze Brabantse gastvrijheid heet onze voorzitter Klaas 
Haan ons van harte welkom; 

Goedemiddag, Brabantse Sobats en partners,
Fijn dat jullie op deze eerste fysieke bijeenkomst, na de 
versoepelingen van de Coronapandemie,  naar Veghel zijn 
gekomen. Wellicht dat sommige van onze leden de Omikron-
variant nog te besmettelijk vinden en de veilige omgeving 
van thuis ambiëren. Ook een hartelijk welkom aan de 

vertegenwoordigers namens COM NL t.w. Voorzitter Piet 
Kruithof en Pim Karelse, de financiële man van COM NL. Een 
speciaal welkom aan de representant namens  Commandant 
Korps Mariniers Brigade-generaal Hut, Adjudant van de 
Mariniers Mark Veraart, Chef der Equipage, van het MOC, 
Mariniers Opleidingscentrum.

Specifiek wil ik hierbij ook hartelijk welkom heten de 7 sobats 
die, vandaag hun versierselen krijgen uitgereikt behorende 
bij hun 50-jarig lidmaatschap van het COM, wat de afgelopen 
twee jaren door Corona niet is gelukt. De 6 overige Oud-
Mariniers, die ook 50 jaar lid zijn, konden helaas door diverse 
omstandigheden niet komen. De oorkondes, de dasspeld en 
de bloemen zullen we persoonlijk bij hen gaan afgeven.

Maar voordat we verder gaan met de speciale inhoudelijke 
kant van deze Nieuwjaarsbijeenkomst wil ik graag een 
minuut stilte voor onze, wel of niet door corona ontvallen 
Sobats, waarvan op onze website steeds melding wordt 
gemaakt en veelal ook door een erewacht, gevormd door 
de vele vrijwilligers, worden begeleid op hun reis naar wolk 
1665. Complimenten daarvoor. Dat ze mogen rusten in vrede.Bestuur COM Brabant en de genomineerden 50-jarig COM-lid.

Dodenherdenking 4 mei in Zoetermeer
Woensdagavond 4 mei vond in Nederland de jaarlijkse Nationale 
Herdenking plaats. Ook in Zoetermeer vond een herdenking 
plaats bij het oorlogsmonument in het Wilhelminapark.

Rond half acht in de avond vertrok vanaf de Nicolaas kerk aan 
de Dorpsstraat een stille tocht. Trommelaars en leden van de 
scoutinggroep John McCormick liepen voorop in de stille tocht. 
Zij droegen alle kransen en bloemstukken en werden gevolgd 

door burgemeester M. 
Bezuijen, leden van het 
Contact Oud Mariniers 
en een afgezant van de 
Amerikaanse ambassa-
de. 

Veel inwoners sloten zich aan bij de stille tocht.

Na aankomst van de stille tocht bij het oorlogsmonument in het 
Wilhelminapark volgden om 20.00 uur twee minuten stilte. Na 
het leggen van kransen en bloemen hield burgemeester Michel 
Bezuijen een toespraak. 
Aanwezigen konden in het defilé aansluiten en zelf bloemen 
leggen bij het monument. Vliegtuigen van de Rotterdamse Aero 
Club (RAC) vlogen over het Wilhelminapark. 

Eén van de vliegtuigen 
bracht een saluut 
als eerbetoon aan 
de gevallenen en 
omgekomen vliegers.

 
Afdeling Zuid-Holland

Erewacht COM leden.
Peloton COM leden stille 
tocht.
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Het feit dat we vandaag in Veghel deze bijeenkomst houden 
ligt in het gegeven dat in deze regio diverse afdelingen 
en eenheden zijn gevestigd n.l. onze onderafdelingen 
Eindhoven, het N.O.B. uit Den Bosch en de schietverenigingen 
OSS en Rosmalen. Volgend jaar zoeken we een mooie locatie 
voor onze Sobats in de regio en omstreken van West-Brabant.

Deze mooie locatie, dames en heren, Het PieterBrueghelHuis 
is een burgerinitiatief bestemd voor alle inwoners van 
de gemeente Meierijstad. Jong en oud zijn hier van harte 
welkom. Het PieterBrueghelHuis werkt samen met lokale 
partners, organisaties en bedrijven om zoveel mogelijk 
burgers met elkaar te verbinden. Alvast onze dank voor de 
aanwezige vrijwilligers en de geweldige gastvrijheid. Tevens 
onze grote dank namens de sponsoring van het Vfonds.
Ik verzoek vriendelijk de 50-jarige jubilarissen naar voren 
te willen komen voor hun versierselen, die behoren bij 50 
jaar lidmaatschap van het COM, de heren Appeldoorn, Van 
Bemmel,  A.E. Bouwhuis, Van Leeuwen, Van der Pas, Tas en 
Willems, om samen met Adjudant Veraart u deze versierselen 
te overhandigen.

U heeft bij binnenkomst kennis gemaakt en de handen 
geschud met ons bestuur, maar wil toch graag nog even 
onze nieuwe bestuursleden introduceren. Met dank voor de 
werving in eerste instantie aan onze Headhunter onder ons 
Wim Berserik. Witalij Hubanov, van geboorte Oekraïner en 
tot Nederlander genaturaliseerd en 5 jaar bij het Korps heeft 
gediend. Leeftijd 39 jaar. 
Witaly Hubanov. We weten dat je gedachte voortdurend naar 
Oekraïne uitgaan en dat je al vluchtelingen hebt opgehaald 
en de veilige omgeving in Nederland hebt gegeven. Gezien de 
extreme dictatoriale en oorlogszuchtige exercitie van Poetin 
in jouw geboorteland, spreek ik namens het bestuur, maar 
ik denk mede namens alle aanwezigen, heel veel sterkte en 
hoop uit dat uiteindelijk het recht gaat zegevieren.
William Degen, 8 jaar bij het Korps gediend, Veteraan en 
uitgezonden geweest naar Afghanistan en Tsjaad. Leeftijd 38 
jaar. Witalij en William gaan samen het secretariaat runnen 
bij COM Brabant. 
Onze grote dank gaat uit naar collega bestuurslid en 

voormalig ad-interim-Secretaris Perry Foxen die vanaf het 
begin (juni 2019), toen we als nieuw bestuur aantraden en 
onlangs op 1 maart j.l. het secretariaat heeft overgedragen 
en nu voorzitter is van de afdeling Eindhoven. By de way, nog 
even refererend naar onze nieuwe, jonge bestuursleden, U 
ziet dat de verjongingskuur in Brabant is begonnen.

Vervolgens vraagt de voorzitter COM Brabant Piet Kruithof, 
voorzitter COM Nederland, naar voren, om de oorkonde aan 
de heer Bindels, die vanwege zijn geweldige staat van dienst 
en zijn indrukwekkende palmares, op unanieme voordracht 
van COM Brabant de versierselen als “Lid van Verdienste” 
krijgt opgespeld door Adjudant van de Mariniers Mark 
Veraart.
Ik denk na deze plezierige uitreikingen, dat we met z’n 
allen, terugkijkend op de meest bizarre tijd aangaande de 
coronapandemie  een toast kunnen uitbrengen op een meer 
plezierige toekomst en een gezond en voorspoedig 2022. 

Klaas Haan, Voorzitter Com Noord-Brabant

Ledenadministratie
Beste Sobats, wij hebben uw hulp nodig! Onze 
ledenadministratie is sinds kort op orde. Mutaties daarop 
worden in samenspraak met de centrale ledenadministratie 
COM Nederland nauwkeurig bijgehouden. Toch hebben wij 
de indruk dat de informatie welke wij van sommige leden 
hebben niet compleet is.

Het is ondoenlijk om ieder lid persoonlijk te benaderen 
vandaar dat wij middels deze algemene oproep aan alle 
leden het volgende verzoek hebben: 
• Indien u een veteranennummer heeft ontvangen wij dit 
   nummer graag zo spoedig als mogelijk.
• Bij sommige leden ontbreekt de datum van indiensttreding 
   en uitdiensttreding KM/Korps. Ook deze info ontvangen 
   wij graag zo spoedig als mogelijk.
• Van enkele leden ontbreekt een e-mailadres. Deze leden 
   kunnen wij dus ook niet per mail informeren over onze 
   activiteiten. Wanneer u over een e-mailadres beschikt, 
   stuur ons dan een kort bericht met uw volledige naam. Dat 
   is voldoende om uw email aan uw dossier toe te voegen.

Gevraagde informatie is van essentieel belang voor onder 
andere het verkrijgen van subsidie en dergelijke.
Uw bestuur hoopt dat u gehoor wilt geven aan haar 
verzoeken.

In afwachting van uw gewaardeerde reactie,

Met hartelijke korpsgroet,
Namens het bestuur COM Noord-Brabant

Wim F. Berserik
Bestuurslid Algemene Zaken

telefoon: 0631918174
e-mail: secretaris@comnoordbrabant.nl

Adj. Veraart, voorzitter COM NL Piet Kruithof, heer en mevrouw 
Bindels tgv uitreiking Lid van Verdienste aan John.
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Ledenvergadering
Na de vorige Houwe Zo is er gelukkig zoals u allen wel bekend 
is uiteraard weer veel veranderd. De beperkende corona 
maatregelen zijn weer verruimd danwel helemaal opgelost en 
wij zijn ook heel blij dat we meer armslag hebben gekregen om 
onze plannen weer wat meer uit de kast te kunnen halen. Zo ga 
je, om weer de copy voor de Houwe Zo te schrijven, de agenda 
maar eens door en dan zie je toch wel dat er veel is gebeurt de 
afgelopen periode. 

Als eerste natuurlijk de Ledenvergadering op 8 maart j.l. Als 
bestuur hadden we er erg naar uitgekeken, een ledenvergadering 
doe je uiteindelijk voor de leden en die hadden we al lang niet 
meer gesproken. Het programma en de locatie waren uitgezocht 
en er werd een “blauwe hap” geregeld, de inwendige mens 
mocht uiteraard niet worden vergeten en alles is goed verlopen. 
Als plaats was Almere uitgekozen, mede ook omdat daar het 
overgrote deel van onze leden woonachtig is. Als extra toevoeging 
aan de agenda was het 50 jarige lidmaatschap van twee leden 
van de vereniging. Dit is altijd een mooi en fijn iets om leden, die 
al zo lang lid zijn van de vereniging, eens in het zonnetje te zetten. 
Helaas waren ze geen van beiden in de gelegenheid om aan deze 
vergadering deel te nemen. Wat ook wel een teleurstelling was 
dat er, zeker en vooral vanuit de plaats waar we de vergadering 
hadden geregeld maar heel weinig tot bijna geen animo van 
de leden uit die plaats zelf is geweest. Dat geeft te denken ook 
voor de toekomst maar het geeft misschien ook wel aan dat het 
belangrijk is om als vereniging en ook als afdeling dit soort zaken 
toch te evalueren wat de reden of oorzaak hiervan kan zijn. We 
gaan verder naar medio maart en hebben we als afdeling, met 
echtgenotes of partners, een gezellige avond gehad met een 
goed verzorgde maaltijd wederom in Almere. Zo waren er toch 
een 35 leden die hieraan hebben deelgenomen en gezien de 
reacties is dit goed ontvangen. 

Begin april is het bestuur op verkenning geweest naar Belgie. 
We hebben onder goede en zeer deskundige begeleiding de 
route en plaatsen verkend waar in de eerste wereldoorlog 
veldslagen zijn uitgevochten. Het is toch zeer indrukwekkend 
ook om dit te ervaren en te zien waar deze strijd is geweest en 
naar eigen inzicht je in te beelden welke verschrikkingen daar 
hebben plaatsgevonden. We gaan proberen om dit in de naaste 
toekomst met een breder gezelschap van de afdeling nogmaals 
te herhalen. 

Half april was een en ander bekend geworden over de 
Mariniersdag, welke 11 juni was georganiseerd in de VGKAZ 
in Rotterdam maar er werd roet in het eten gegooid vanwege 
bemoeienissen door defensie in de Ukraine en er moest worden 
uitgeweken naar een alternatieve locatie. Deze werd gevonden 
in onze AOR en was al bij ons bekend, zijnde een locatie waar 
wij onze eerste ledenvergadering hebben gehouden welke door 
het Veteraneninstituut kon worden gebruikt voor evenementen 
en hiervoor aan ons werd aangeboden zijnde op het terrein 
van Staatsbosbeheer in Biddinghuizen. U hebt, danwel kunt 
hierover alles lezen op onze website en bent, ook met partner 
en kinderen, van harte welkom en ook om te zien hoe u zich kunt 
aanmelden. 

Het volgende wat dan al weer op het programma stond was de 
4/5 mei viering op diverse plaatsen in de provincie. Als afdeling 
COM zijn we ook weer uitgenodigd om daarin, net als afgelopen 
jaar, onze steun te verlenen. Dit jaar hebben we hierin weer 
toegestemd maar aangezien wij een provinciale afdeling zijn 
willen we vanaf volgend jaar dit toch ook op een andere locatie 
gaan bekijken om het daar mee te vieren maar dat wordt nog 
verder bekend gesteld. 

Op 11 juni dus de Mariniersdag in Biddinghuizen waar we zeer 
naar uitkijken. Het wordt een dagvullend programma maar de 
opzet is niet hetzelfde als een jaarlijkse Mariniers sportdag maar 
nu is het een dag met hoofdzakelijk een groot reunie-gehalte. 
Maar het beloofd een heel gezellige dag te gaan worden en 
aangezien het in het gebied van onze afdeling wordt gehouden 
een mooie kans om oude collega’s “uit den lande” maar ook de 
jongere aanwas binnen het Korps te ontmoeten.      
      
Twee weken later is er voor betrokkenen de jaarlijkse 
Veteranendag in Den Haag. Er is van onze afdeling uiteraard een 
vertegenwoordiging aanwezig om ons fanion te presenteren 
maar ook voor niet-veteranen is het een heel mooie gelegenheid 
om samen met uw partner deze dag bij te wonen. 

U ziet dat er de komende tijden veel te doen, bezoeken of te 
beleven is. Wij als bestuur van de afeling Flevoland hopen u 
allen ergens te ontmoeten. Mocht u onverhoopt toch nog vragen 
hebben, kijk op de website van de afdeling of u kunt natuurlijk 
ook altijd iemand van het bestuur aanschieten.

 
Afdeling Flevoland
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Peter Minks bokaal
Jan Hendrikse vraagt het woord om de vergadering te 
melden wie er dit jaar in aanmerking komt voor de Peter 
Minks bokaal.

De Dhr. Jan ten Brincke wordt naar voren geroepen en krijgt 
de Peter Minks bokaal voor al zijn werkzaamheden die hij 
heeft gedaan voor COM Overijssel en Lief en Leed.

Jan Hendrikse vertelde dat er nooit een vergeefs beroep op 
Jan werd gedaan, hij stond dan ook zijn mannetje vooral bij 
Lief en Leed, begrafenissen,  Ere wachten en kransleggingen,
Wel houdt Jan van een correct tenue bij ceremonieel, het 
dragen van de onderscheidingstekenen op de juiste manier, 
bij de juiste herdenkingen.

Vervolgens wordt er door Jan, de Voorzitter Harm Nieboer 
naar voren geroepen en wordt Harm in het zonnetje gezet 
voor zijn vele werk voor COM Overijssel, of het nu gaat om 
een vergadering te leiden of om een voorwoord te geven voor 
ons blad Doorgaan, of bij begrafenissen en herdenkingen 
zijn woordje te doen,  wat hem ook  bijzonder goed afgaat. 
Of proberen de jongeren binnen onze vereniging te krijgen 
en te houden., en tevens vertegenwoordig hij ons ook op 

landelijk niveau zowel als voorzitter in het landelijk bestuur 
als wel in de wervingscommissie, en ledenraad, Harm zegt 
nooit nee.

Hiermee wil de commissie en het bestuur Harm bedanken 
voor zijn vele werkzaamheden voor COM Overijssel,  met een 
onderscheiding, een blijk van waardering met de speld en 
een bijgeleverde oorkonde. Namens het bestuur; bedankt 
Harm.
  

Jan ten Brincke krijgt 
de Peter Minks bokaal 
en Voorzitter Harm 
Nieboer wordt in het 
zonnetje gezet voor 
zijn vele werk voor 
COM Overijssel.

  
Afdeling Overijssel

Een dagje uit varen met COM Noord-Holland
Zaterdag 30 april gingen bij vele COM leden met echtgenotes 
uit de provincie Noord Holland en Almere al vroeg de wekker. 
Op deze dag was door het bestuur van COM-NH een boottocht 
georganiseerd vanuit Amsterdam naar Spakenburg. Om 09.40 
uur kwam het passagiersschip De Stortemelk vanuit Zaandam 
aanvaren om aan de Piet Heinkade af te meren om koers te 
zetten richting Spakenburg.

Het weer liet het die dag afweten en de wind maakte het zeer 
onaangenaam, maar het bleef gelukkig droog. Tijdens de 

heenreis werd er een kop soep geserveerd en iedereen kon zich 
tegoed doen aan rijk belegde broodjes. 

Alvorens het gepeupel werd losgelaten werden twee COM leden 
geëerd, te weten Herman Breuseker en Cor Sauer met hun 
50-jarige lidmaatschap aan het COM met de traditionele COM 
dasspeld.

Het bezoek aan de Spakenburgse markt duurde niet lang, 
vele waren alweer snel terug op de boot waar ze opgewacht 
werden met een glaasje prosecco zodat iedereen alweer snel 
op temperatuur kwam. Op de terugtocht werd er druk gebruik 
gemaakt van de bar. De penningmeester was in een goede bui en 
alle COM leden kregen een consumptie van het bestuur.
Op het IJ kregen wij nog een oponthoud vanwege een enorm 
cruiseschip wat moest keren. Een pracht gezicht om zo’n kolos 
te zien draaien.

Om 18.00 uur meerden De Stortemelk weer af aan de Piet 
Heinkade waar alle COM leden huiswaarts keerden met dank 
aan de organisatie.

 
Afdeling Noord-Holland
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Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 5 maart, vanaf 13:00 uur, mocht de afdeling 
Gelderland haar Algemene Leden Vergadering houden. Ook dit 
weer in het Kumpulan te Bronbeek. Ten eerste is de zaal super 

geschikt voor grotere groepen, is er ruime parkeergelegenheid, 
ligt het centraal in de provincie Gelderland en… niet geheel 
onbelangrijk de Indische maaltijd is daar onovertroffen. 
Helaas kon de voorzitter vanwege zijn vakantie niet aanwezig 

 
Afdeling Gelderland

Nieuwe bestuursleden gezocht
Tijdens onze recente Algemene Ledenvergadering (ALV) 
heeft u kennis kunnen nemen van het feit dat er in maart 
2023 een wisseling binnen het bestuur zal plaatsvinden. 
Mede in verband met de geldende ambtstermijnen zullen de 
Voorzitter André W. Meijer en Secretaris Marko Schanssema 
van COM Noord tijdens de ALV in maart 2023 aftreden en 
zich niet herkiesbaar stellen. Het bestuur van COM Noord is 
daarom op zoek naar leden die de genoemde functies op zich 
willen nemen. Wij hopen vóór de ALV in 2023 de geschikte 
kandidaten voor beide functies te hebben afgerond.

U kunt uw belangstelling per 
e-mail kenbaar maken bij 
onze secretaris: 
secretaris@comnoord.nl

Wij zien uw belangstelling 
tegemoet. 

Bestuursleden André Meijer 
(VZ) en Marko Schanssema 
(Secretaris).

Dodenherdenking in Groningen
COM Noord aanwezig bij de Dodenherdenking in Groningen. 
Kranslegging bij de Martinikerk. 

Kranslegging door leden COM Noord.

Save the date: 10 december 2022 Korpsverjaardag 
COM Noord
Op zaterdag 10 december 2022 houden wij onze feestavond 
dat ook nog op dezelfde dag valt als onze Korpsverjaardag. 

De locatie is het inmiddels voor velen bekende Restaurant 
Norgerhout, Asserstraat 55, 9331 JB te Norg.

Na 2 jaar uitstel onze jaarlijkse reünie in Maastricht met 
Lichting 82-6 Korps Mariniers. 

In 2023 (40 jaar) gaan we terug naar Aruba - MSKSAV! 

André W. Meijer van Lichting 82-6
Voorzitter COM Noord

Groningen - Drenthe - Friesland

Lichting 82-6, toen en nu.

  
Afdeling Groningen-Drenthe 

en Friesland (COM Noord)
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zijn maar de vicevoorzitter Werner Veenendaal, ondersteunt 
door zijn medebestuursleden Ton Berkeljon (Lief & Leed) en Ger 
Strijbos (penningmeester), nam zijn honneurs waar. We waren 

met 45 leden, 6 leden 
hadden zich afgemeld 
dus dat betekent helaas 
dat 610 leden niet zijn 
gekomen en hebben zich 
ook niet afgemeld.

Ik zeur niet en ben altijd 
blij met wat er wel is 

maar het is toch jammer dat het ons niet lukt om met meer 
leden op de ALV aanwezig te zijn. Temeer omdat na de ALV 
gelijk de feestmiddag/reünie begon. Veel van de leden hadden 
met het oog op de reünie hun vrouw alvast meegenomen en zij 
vermaakten zich in het restaurant met een klein gebakje en een 
kop koffie of thee.
 
De secretaris Werner Veenendaal presenteerde het jaarverslag 
over 2021 en Ton Berkeljon deed dit v.w.b. Lief & Leed. Ger 
Strijbos presenteerde de jaarcijfers samen met de begroting 
voor 2022. Onze afdeling is financieel gezond alhoewel het 
uitgeven van de Voorwaarts (drukwerk en verzendkosten) 
toch elk jaar meer geld kost dan er uit advertentie-inkomsten 
binnenkomt. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om ook 
in 2022 met drie uitgaven te komen omdat naar hun mening het 
blad gewild is, van informatie voorziet en het zeker de leden 
met elkaar verbindt. De kascommissie, onder leiding van Ben 
Streppel verleende het bestuur decharge.
 
Albert Smeerdijk (secretaris o.afd. Achterhoek), Gerard Oudsen 
(voorzitter o.afd. Arnhem) en Ben Gabriel (voorzitter o.afd. 
Veluwe) presenteerde het jaarverslag van de onderafdelingen. 
Helaas kon wat zij 
gepland hadden 
voor 2021 niet 
doorgaan door de 
coronapandemie.
 
Jaap Mooi kwam 
met het voorstel, 
om in navolging 
van hen die als 
zij 50 jaar lid zijn 
van het COM een 
dasspeld krijgen, dat zij die 60 jaar lid zijn een onderscheiding 
krijgen. Werner Veenendaal, lid van de ledenraad, zal dit in 
de ledenraad bespreken. Evert-Jan Schimmel kwam met het 
voorstel om de Voorwaarts persoonlijk rond te brengen en 
zeker naar de adverteerders. Dat geeft binding en vertrouwen 
naar de adverteerders. Dit voorstel zal besproken worden in 
het bestuur van de afdeling Gelderland. Tot slot had Jo Jager 
nog vragen over het COM tenue en het marinierskostuum 
(alleen voor veteranen). Het antwoord is dat het laatste een 
toevoeging is maar dat bij officiële COM aangelegenheden het 
COM tenue wordt gedragen.
 
Om 14:15 was de vergadering afgelopen, kwamen de dames 
binnen en ging men zich voorbereiden op de reünie.

356e Korpsverjaardag 5 maart 2022
In aansluiting op de ALV zaterdag 5 maart 2022 in Kumpulan 
Bronbeek kon er eindelijk weer eens goed gefeest gaan worden!
Het organisatieteam was er natuurlijk al in 2021 volop mee 
bezig geweest om er 
een mooi feest van te 
maken. Maar zoals zovele 
evenementen en feesten 
kon- en vaak op het laatste 
moment- ook onze 356e 
Korpsverjaardag, door 
COVID-19 niet doorgaan 
en moest het feest helaas 
gecanceld worden.

Dankzij de medewerking van het Management van Kumpulan 
konden wij al snel een nieuwe datum prikken. Op zaterdag 5 
maart 2022 konden wij onze traditionele Korpsverjaardag 
vieren en elkaar weer ontmoeten, zonder beperkingen!
De organisatie had dan ook alles uit de kast getrokken om er 
een fantastische feestdag van te maken. Al vroeg in de ochtend 
werden de voorbereidingen getroffen en werd de zaal versiert 
met vlaggen en de tafels gevuld met de cadeaus voor de 
verloting. 

Veel sponsors hadden cadeaus ter beschikking gesteld en 
mooie prijzen werden door de organisatie aangekocht. Geen 
grote TV als hoofdprijs dit keer maar enkele andere mooie 
praktische cadeaus en verrassingen. Een weekendje weg voor 
2 personen met diner en ontbijt, een Airfryer, een mooie Philips 
DAB radio met bluetooth, twee flinke dinerbonnen etc.. 

Muziek, The Rare Auld Sound, was ook al vroeg aanwezig om 
hun instrumenten te instaleren en uit te proberen. Willem 
van Wegen was druk doende zijn tafels met allerlei KM / 
Mariniersspullen aan te kleden. Ook Sjaak Malipaard, bewoner 
Bronbeek, met zijn Indische toko-spullen was van de partij. 
De koks van Kumpulan waren in de keuken al bezig met de 
voorbereidingen om een heerlijk Indisch Buffet klaar te maken.
Leden en genodigde kwamen onder muzikale begeleiding 
tussen 14.15 uur en 15.00 uur binnen. 

De Korpscommandant liet zich vertegenwoordigen door de 
AOOMARNALG M. Haverkamp en zijn echtgenote. Even de 
laatste controle bij binnenkomst en de consumptiemuntjes in 
ontvangstneming. Hierna konden de enveloppen met de loten 
gekocht worden t.b.v. de verloting later op de avond. 

Na 1 minuut te hebben stilgestaan bij onze leden die ons 
het afgelopen jaar waren ontvallen, opende om 15.10 uur de 
vicevoorzitter, Werner Veenendaal, de 356e Korpsverjaardag. 
De sfeer zal er al goed in toen er een optreden werd 

aangekondigd van twee 
Indische danseressen. 
Enkele mooie traditionele 
dansen werden uitgevoerd.
Aan het eind van het 
optreden deed nog één van 
onze leden, een ‘dansje’ 
mee.
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Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
J de Vries   Oosterwolde (Fr.)
R ter Bals   Enschede
D.C. Huizinga   Arco da Calheta,   Portugal
M van Zijderveld                                Zoetermeer
J.P. Velkers                                         Gieten  
J.G. Buwalda                                       Eerbeek
N.P.J. Schreurs                                    Venlo
M. van Ginkel                                 Nigtevecht
A.P.M van den Biggelaar                    Eindhoven

X.J.Pille                                               Julianadorp
R de Gooijer                                        Barendrecht
J.W.M. Mikkers                                   Riethoven      

Buitengewoon lid
A. van Donzel                                      Zoetermeer

Nieuwe donateurs
M.M.M.L. Arrindell-Möllering Kerkrade
N. IJpelaar                                          Oude-Tonge

Bezoek Militair Depot
Bezoek Militair Depot 
in Loosdrecht voor 
onze leden van 80 
jaar en ouder op 18 
maart 2022. Op deze 
prachtige voorjaarsdag 
heeft het bestuur 
samen met de oudste 
leden van het COM 
een bezoek gebracht 

aan het museum Militair Depot in Loosdrecht. Dit museum 
is opgericht en wordt gerund door Jan Stuivenberg, oud-
commando (KCT), samen met zijn zoon. Jan heeft een 
voorliefde voor het Korps Mariniers. Jan Stuivenberg stelde 
het museum direct kosteloos ter beschikking van de oud-
mariniers. 

In de loodsen naast zijn huis heeft hij een veelheid aan 
bezienswaardige spullen tentoongesteld die je in zo’n 
relatief klein museum niet zou verwachten. 

De groep senioren bestond uit ca. 30 personen. Merendeels 

Nieuw-Guinea veteranen. Na de koffie met wat lekkers en 
een welkomstwoord van Dave Oltmans en een toespraak van 
Jan werd iedereen 
uitgenodigd om op 
eigen gelegenheid 
het museum te 
gaan bekijken. Jan 
kreeg voor zijn 
spontane aanbod 
om zijn museum te 
mogen bezoeken de 
eerste  Com-Utrecht 
“DOM-borrelplank” 
aangeboden. 

Na eerst een groepsfoto te hebben gemaakt gingen de oud-
mariniers op pad door het museum heen. Belangrijk was 
ook dat er ‘oude’ bekenden werden ontmoet en dat ze  met 
elkaar in gesprek zijn gegaan en zelfs herinneringen werden 
opgehaald.

Rond 12.30 uur gingen de eersten weer huiswaarts na een 
geslaagde morgen.

Nb. Helaas gaat er ook weleens wat mis. Een paar leden 
konden het pand niet vinden of stonden voor een gesloten 
hek en moesten onverrichter zaken weer naar huis.  

Debet hieraan was het niet helemaal juiste adres van het 
museum hoewel wij dat probeerden op te vangen door aan 
te weg te gaan staan om de toegang te regelen. 
Onze excuses hiervoor dat dit blijkbaar toch niet helemaal 
heeft geholpen.

Namens bestuur COM Utrecht
Piet van Geresteijn

Secretaris     

  
Afdeling Utrecht

Groepsfoto speciale groep oud mariniers.

De bezichtiging van de vele 
bezienswaardigheden.

De zeer geslaagde morgen werd 
afgesloten met ‘oude herinneringen’.
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Reünies

Gepland

Zaterdag 26 maart een geweldige reünie deze keer in Lunteren, 
alweer 52 jaar geleden dat wij samen in de west dienden. Een 
tijd voor velen maar zeker die van het  1e INFPEL 1970 waar de 
kameraadschap en de verbondenheid aan ons mooie korps nog 
hoog in het vaandel staan. De verhalen (sterke verhalen) waren 

ook dit jaar niet van de lucht dit onder het genot van een lekker 
biertje en een zeer goeie lekkere blauwe hap.  
Van deze reünie was na het verrekenen van alle kosten nog een 
mooi bedrag over, wat wij gaan overmaken aan de ziekenboeg 
Lief en Leed. 

Eindelijk weer... onze reünie 1e INFPEL ARUBA 1970

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de samenwerking met de 
Engelsen werd uitgebreid. Het ski-peloton beet de spits af 
gevolgd door de oprichting van de W-coy als onderdeel van 45 
CDO Royal Marines. Dit heugelijke feit willen we niet zomaar 
voorbij laten gaan dus we hebben de koppen bij elkaar gestoken 
en een datum vastgesteld.

Datum: Vrijdag 21 oktober 2022
Locatie: Van Braam Houckgeest kazerne in Doorn. 

Tijdschema:
10.00 uur ontvangst reünisten (parkeren exercitie terrein)
10.45 uur aanvang reünie met welkomstwoord

10.50 uur spreker
12.00 uur maaltijd (waarschijnlijk blauwe hap)
14.30 uur einde reünie en uitgifte reünie item

Inschrijfgeld bedraagt 30 euro en is inclusief 
maaltijd, 4 consumptiemunten en reünie item.
Rekeningnummer: NL 88 INGB 0684.7153.25. 
T.n.v. R. Rutteman en/of B. Timmermans 
O.v.v. je naam (voorletters en achternaam) en 
Reünie Doorn.

Betaling dient uiterlijk 1 september 2022 te zijn 
bijgeschreven op de rekening.

Tot de 21ste oktober 2022!

Namens de werkgroep, Jan Rokven

Woensdag 19 oktober 2022 houden wij weer onze MP 
reünie in de van Ghentkazerne te Rotterdam. 
Bij het verzenden van de uitnodigingen zijn er veel e-mails 

teruggekomen vanwege foutieve e-mailadressen.
Graag aanmelden voor de MP reünie door te e-mailen 
naar: j.hartog468@kpnmail.nl

Reünie W-coy

MP Mariniers
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Word vrijwilliger bij het 
Mariniersmuseum
Heb jij affiniteit met het Korps Mariniers en met het 
Mariniersmuseum? Lijkt het je leuk bezoekers te begeleiden 
en in gesprek te gaan over jouw ervaringen? Dan ben jij wie wij 
zoeken! 
Stuur een mail naar info@mariniersmuseum.nl en wij nemen 
contact met je op.

 

4 mei: Mariniersmuseum herdenkt 
omgekomen Rotterdamse marinier
Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei herdenkt 
het Mariniersmuseum samen met het Korps Mariniers de in 
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea omgekomen Rotterdamse 
marinier Ernst Herbert Piena. Op 23 juli is het precies 60 jaar 
geleden dat hij op 20-jarige leeftijd overleed. 

Ernst Herbert Piena
Elk jaar herdenken we op 4 mei slachtoffers en overlevenden 
van verschillende oorlogen. Dit jaar heeft het Mariniersmuseum 
ervoor gekozen om de jonge marinier Ernst Herbert Piena te 
herdenken. Hij sneuvelde tijdens een uren durend vuurgevecht 
nabij Merauke aan de zuidoostkust van Nederlands Nieuw-
Guinea op 23 juli 1962. Hij is de enige omgekomen Rotterdamse 
marinier tijdens die missie. 

Kranslegging Militair Ereveld Crooswijk
Burgemeester Aboutaleb zal deze dag aandacht aan zijn verhaal 
schenken tijdens de herdenking op de begraafplaats Crooswijk 
waar traditiegetrouw het Korps Mariniers een kranslegging 
verzorgd op het Militaire Erehof. 11 oktober 1962 is Ernst 
Herbert Piena hier herbegraven. 

Mariniersmuseum
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Mini-expositie en documentaire
Voorafgaand aan de herdenking opent er in het 
Mariniersmuseum een mini-expositie waarin het verhaal van 
Ernst Herbert Piena centraal staat. Aanleiding hiervoor is 
de publicatie die de heer Eduard van Beek heeft geschreven 
met als titel “In het spoor van Ernst Herbert Piena”. Hij 
bezocht in 2018 het Militair Ereveld in Rotterdam en zag dat 
de grafsteen van Ernst zwaar was beschadigd . Nadat hij de 
Oorlogsgravenstichting hiervan op de hoogte bracht is de steen 
vervangen. Door dit voorval realiseerde dhr van Beek zich dat 
wat Piena was overkomen  hem ook had kunnen overkomen. Hij 

diende immers ook in Nieuw Guinea. Het inspireerde hem tot 
het doen van onderzoek, wat leidde tot een aantal bijzondere 
ontmoetingen waaronder met de familie van Ernst en zijn 
voormalige dienstmakkers. Van Beek besloot het verhaal op te 
schrijven wat heeft geleid tot een publicatie. 

Het verhaal achter de totstandkoming van de publicatie en 
het verhaal van Ernst Herbert Piena zijn gefilmd door het 
Mariniersmuseum en verwerkt in een mini-documentaire die op 
deze dag via de social media kanalen van het Mariniersmuseum 
uitgezonden zal worden. De film is ook te zien in de 
tentoonstelling over Ernst Herbert Piena.

 14   15
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Stuur deze kaart (of de verlangde 

informatie per brief) vandaag 

nog op naar: 

Ledenadministratie 

Vereniging Contact Oud- en 

actief dienende Mariniers

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

  als gewoon lid

  als buitengewoon lid

  als donateur

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

De jaarlijkse bijdrage van tenminste € 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 :   Woonplaats :

Telefoon : 

Email  :

Geboortedatum :

Datum in dienst :   Datum uit dienst :

Handtekening :   Datum  : - 20

Contact Oud - en actief dienende Mariniers

Aanmeldkaart

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

Geïnteresseerd? Meldt u zich dan vrijblijvend aan voor  
een aspirantendag op 15 februari, 10 mei, 13 september  

en 29 november 2021.

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

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

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

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

bijdrage in de kosten.

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

Er zijn ook mogelijkheden voor tijdelijke opname van veteranen.

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

Samen met Veteranen 
wonen op een landgoed

- Advertenties - 
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Oproepen
Airborne Wandeltocht
Na 2 jaar is het dan weer mogelijk. Meld u zich nu aan voor 
deelname aan De  Airborne Wandeltocht. Deze vindt plaats op 
zaterdag 3 september 2022 en voert u door de mooie bosrijke 
omgeving rondom Oosterbeek. De tocht gaat langs locaties waar 
in de septemberdagen van 1944 hevig strijd is geleverd voor de 
bevrijding van ons land en is een herdenkingstocht om de jonge 
militairen te eren en herdenken.  

Tijdens de tocht zal door het COM detachement bloemen worden 
gelegd op de Airborne Begraafplaats waar meer dan 1750 Britse 
en Poolse militairen hun laatste rustplaats kregen. 

Afstand:
De totale afstand is ongeveer 18 km. (1,5 km naar de startlocatie, 

15 km de officiële wandeltocht en dan weer 1,5 km terug naar 
Lebret.)
Tenue:
COM informele sportoutfit, blauwe COM T-shirt, lange 
blauwe sportbroek , mariniersbaret met glimmend anker, 
sportschoenen.

Interesse? Stuur dan graag een  e-mail aan;   
c.mudde1@outlook.com ( nieuw)
U ontvangt dan een aanmeldingsformulier.

C.(Cees) Mudde
De Pol 17
3951 AW Maarn       
tel. 06-46181708 of 0343-412197

Gerrit Robbescheuten
Wie heeft in Nieuw Guinea gediend met Gerrit Robbescheuten?

Graag een telefoontje naar zijn dochter Yvonne. Zij is bereikbaar 
via het nummer: 06 – 29 47 82 29.

Rogier Hurenkamp en Gerrit Tork
Rogier Hurenkamp en Gerrit Tork uit Nieuw Zeeland zoeken 

contact met oude maten uit hun NNG-tijd.
Contact via e-mailadres: rogierba@gmail.com

Landelijke Veteranendag
Vergeet de Landelijke Veteranendag op 25 juni niet! Meld je aan 

bij je afdeling en loop mee in het defilé! Of kom gewoon naar het 
Malieveld.
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Op 25 maart jl. werd ons lid Arie van de Broek 
naar Doorn gelokt om op te treden als speciaal 
adviseur en materiedeskundige op het gebied van 
Nuldelijsondersteuning.

Tijdens de eerste vergadering van het VP in 2022 zou er 
gediscussieerd worden over NOS 3.0. En daarbij zou zijn kennis 
als Nuldelijner van het eerste uur onontbeerlijke zijn. 
Geen agenda, geen stukken ter voorbereiding, 
gewoon een open discussie en oriëntatie 
over het vervolg van NOS 2.0.
Aldus meldde Arie zich op tijd voor 
zijn ‘optreden’ in Doorn, met aan 
zijn zijde zijn onafscheidelijke 
Ineke. Voordat het punt NOS 
3.0 behandeld werd, werd 
Arie opgehaald en nam plaats 
in de zaal. Eerst werd er 
nog afscheid genomen van 
diverse vertegenwoordigers 
van verenigingen. Daar werd 
de tijd voor genomen. Daarna, 
uitreiking van de Four Chaplains 
award aan Wilbert de Kruiff.
Tot zijn grote verbazing werd 
Arie daarna naar voren geroepen. 
Niks geen NOS 3.0 dus, maar de Four 
Chaplains Award voor Arie vanwege zijn 
jarenlange (sinds zijn indiensttreding in 1961), 
belangeloze inzet voor de marine gemeenschap op het 
gebied van belangenbehartiging, ondersteuning en nazorg bij 
overlijdens, vakbondswerk en veteranenondersteuning.

Four Chaplains organisatie
In Amerika bestaat de Legion of Honor onderscheiding. Bij velen 

niet bekend, maar deze onderscheiding kan ook in Nederland 
worden toegekend.

Achter deze onderscheiding zit een verhaal wat zich afspeelde 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 3 februari 1943 kwamen 
namelijk vier Amerikaanse geestelijken in dienst van de 
krijgsmacht op dramatische wijze om het leven.

Op die dag doorkliefde een Duitse U-boot de wateren van 
de Noord-Atlantische Oceaan. In deze wateren voer ook het 
Amerikaanse troepentransportschip de SS Dorchester, een oude 
kustvaarder, die als vervoerder van troepen werd ingezet, nu 
voor het vervoer van 900 Amerikaanse militairen naar Groenland. 
De Dorchester werd door de U-boot getorpedeerd en begon te 
zinken.

Omdat er te weinig reddingsvesten aan boord waren gaven de 
vier geestelijken, katholiek, joods en twee protestanten hun 
enige middel om zichzelf te redden weg, om anderen te redden. 
De Dorchester zonk binnen vijf uur in de ijzige wateren van 
de Noord-Atlantische Oceaan, met zich meesleurend de vier 
legerchaplains en 668 Amerikaanse soldaten.

Four Chaplains in Nederland
De missie van de Four Chaplains Memorial 

Foundation in Nederland is om de 
geschiedenis van de “Four Chaplains” 

te vertellen en door te geven om de 
interreligieuze samenwerking en 

onbaatzuchtige dienstverlening 
bij individuen en organisaties te 

bevorderen.

De stichting “Four Chaplains 
Memorial Foundation 
Nederland”  vertegenwoordigt 
de Amerikaanse Four Chaplains 
Memorial Foundation in 

Nederland.

De stichting is verantwoordelijk 
voor het selecteren en voordragen 

van kandidaten voor een Legion of 
Honor Award in Nederland.

Tevens verzorgt zij de uitreiking van deze 
Amerikaanse onderscheiding in Nederland en werkt 

daarbij samen met verschillende organisaties.

Voor meer informatie kijk op:
Four Chaplains Memorial Foundation Nederland 
(fourchaplainsnederland.org)

Diversen

Uitreiking Four Chaplains Award
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“Mariniers op herhaling” Prostaat Kanker Stichting 
Door: W.L.P.M. Pas, Kapitein der Mariniers bd.
Regio vertegenwoordiger Prostaat Kanker Stichting (PKS)
Lid PANKM.

In de HouweZo van december 2020, inmiddels 16 maanden 
geleden heb ik een vrij uitgebreid stuk geschreven over 
prostaatkanker, wat mij daarbij allemaal is overkomen én 
wat mijn mogelijkheden zouden zijn om u, als exclusief COM 
lid te informeren en daarmee kennis te krijgen van deze voor 
mannen sluipende kanker soort.

Vrij gedetailleerd deed ik vermelding over de ontdekking, de 
onderzoeken, de behandeling, de gevolgen en wat het met mij 
deed en nog steeds doet. Ook mijn besluit om voor de PKS te gaan 
werken heb ik in dit artikel besproken en uitgelegd.

Een van de hoofd redenen was en is nog steeds om mannen te 
informeren over prostaatkanker, zodat ze er adequaat mee om 
kunnen gaan mocht dat nodig zijn, wat overigens niet te hopen is. 
Inmiddels zijn de getallen van de mannen die het overkomt ook 
alweer opgelopen van 12.000 naar 13.000 per jaar en is het aantal 
overleden mannen gestegen van 2500 richting de 3000 per jaar.
Het artikel heb ik toen de kop mee gegeven:
”Steek je kop niet in het zand” en “Er komt een Marinier bij de 
dokter” 
Die Marinier kwam weer bij de dokter en heeft  10 jaar na de 
diagnose en behandeling 30 bestralingen achter de rug en kan 
voorlopig (hopelijk) weer verder als resultaat van het “op tijd zijn”.
Nu komt  de grote ”maar” er was na het verschijnen van de 
HouweZo in 2020 niet veel, tot geen ruimte om iets met mijn 
oproep tot het geven van voorlichting  door mij en mijn mede 
vrijwilligers te doen. Natuurlijk kwam dat door die vermaledijde 
Corona, wij wilden wel en dat willen we nog steeds, de pas werd 
ons echter afgesneden.

De aanleiding voor dit artikel is o.a. dat het bij elkaar komen 
weer mag voor zo lang als dat kan. Bijkomend is dat een bekende 
Nederlander, in dit geval Louis van Gaal naar buiten komt met zijn 
prostaatkanker onthulling,  waardoor het dan plotseling weer 
actueel is geworden en iedereen dat aan je gaat vertellen en je 
even een vraag wilt stellen.

Als je de artikelen vervolgens leest dan klopt het verhaal niet altijd 
en zijn er weer mythen en misverstanden hoorbaar en leesbaar,  
worden verkeerde indrukken gewekt en wordt informeren 
middels voorlichting weer brood nodig om het goede verhaal 
boven water te krijgen.

 Wij van de PKS kunnen dat, door kennis en ondersteuning te 
geven. Natuurlijk zijn artsen en specialisten de aangewezen 
personen die dat doen en meestal ook gewoon goed doen. Vaak 
ontbreekt ze de tijd en komen de vragen later bij ons op als we 
thuis tot rust komen. Wat ook veel gebeurd is dat we de vragen 
niet durven te stellen of zijn we onderste boven van de diagnose.

Het grote verschil is echter dat wij ervaringsdeskundig zijn en 
kunnen inhaken op dat waar u en uw partner over piekeren en 
wakker van liggen. Vergeet daarbij niet dat vaak heftige emoties 
en verdriet voorbij komen. Het verandert ons seksleven en dat 
van de partner ingrijpend en ook daar is bij ons ruimte en begrip 
voor, wij hebben immers zelf al in die situatie gezeten  en worden 
daar nog dagelijks mee geconfronteerd.

Wij begrijpen heel goed dat mede daardoor prostaatperikelen 
een gevoelig onderwerp is waar een taboe op rust. Het is echter 
wel een levensgevaarlijk taboe want als je niet weet wat je moet 
doen kun je wel eens te laat bij de dokter komen.

Alle vrijwilligers zijn regelmatig bij voorlichtingen present die 
door specialisten en andere wetenschappers overal in het land 
worden gegeven. Waar zij ook hun verwachtingen uitspreken 
over de ontwikkelingen op het gebied van prostaatkanker. 
Deze voorlichtingen worden veelvuldig door en met ons als PKS 
georganiseerd.

Daardoor zijn wij bekend met alle behandel plannen en methoden 
en kunnen daar, mede uit eigen ervaring, een nadere toelichting 
of advies in mee geven.

Dus “mannen, broeders” denk even goed na wat je met deze 
informatie ten voordele van je zelf en anderen kan doen. Spreek 
je secretaris of bestuur van de COM regio waar je bij aangesloten  
bent aan en vraag om het organiseren van voorlichting over deze 
sluipmoordenaar.

Prostaat Kanker Stichting

‘Mariniers op herhaling’
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Een bewogen 
presentatie en 
een ceremoniële 
uitreiking van 
het historisch 
verslag van Ernst 
Herbert Piena, 
en de zoektocht 
naar zijn familie, 
samengesteld door 
Ed van Beek. In 

het Mariniersmuseum in Rotterdam is door Frédérique van 
Steekelenburg, directeur van het Mariniersmuseum, samen 
met Ed van Beek het eerste exemplaar van de publicatie 
uitgereikt aan de Brigade Generaal der Mariniers J. Hut.

Na de uitreiking van het verslag is er een plechtige 
herdenkingsbijeenkomst op de begraafplaats Crooswijk met een 
speech van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam

Betoonde moed
De aanleiding tot deze geschiedschrijving
Nabij Merauke aan de zuidoostkust van Nederlands Nieuw-
Guinea sneuvelt een van onze mariniers in een uren durend 
vuurgevecht met geïnfiltreerde Indonesische parachutisten 
waarbij ook een van onze mannen door een kogel in de voet werd 
getroffen. 

De marinier die sneuvelde was Ernst Herbert Piena marinier 3-zm 
uit Rotterdam en de marinier die gewond raakte bij het uit de 
vuurlinie halen van Ernst betrof de 21-jarige Leonard Peter (Leo) 
Hengelbrock uit Vaals. Ernst werd diezelfde dag nog met militaire 
eer ter aarde besteld en, na de overdracht van Nederlands 
Nieuw-Guinea aan de VN, overgebracht en herbegraven op 
“Crooswijk” te Rotterdam 11 oktober 1962. Tijdens mijn 
bezoek aan het Ereveld van begraafplaats “Crooswijk” bleek 
de grafsteen voor Ernst door vorst beschadigd. Meteen een 
foto ervan gestuurd naar de Oorlogsgravenstichting (OGS) 
die dezelfde dag nog een nieuwe steen in Italië  ̈bestelde. Een 
zoektocht naar de juiste familie leverde aanvankelijk geen 
resultaat op. Het spreekt immers voor zich, dat nabestaanden 

ongetwijfeld aanwezig hadden willen zijn bij de vervanging van 
de grafsteen. 
Aangezien ik zelf als radiotelegrafist begin 1962 een patrouille 
vanuit Fak-Fak had meegelopen op zoek naar para-infiltranten, 
realiseerde ik me, dat mij dit net zo goed had kunnen overkomen. 
En dat raakte me als stadsgenoot van deze marinier. 

Op advies van o.a. ”Veteranendag Rotterdam” vervolgens 
contact opgenomen met C.O.M. Nederland. Vanuit hun gelederen 
zouden immers de beste contacten gevonden kunnen worden. 
In hun secretaris Kees Wit trof ik een enthousiaste supporter in 
mijn zoektocht, zowel op genealogisch gebied maar vooral naar 
die mannen die Ernst hadden gekend. En... daar bleef het niet bij. 
Tot mijn grote verrassing konden meerdere mariniers worden 
getraceerd die zich Ernst Piena niet alleen herinnerden maar 
zelfs een die aan dit gevecht had deelgenomen. Allen hebben 
hun ervaringen 
ingebracht met 
persoonlijke, dus 
betrouwbare, 
informatie en 
ook foto’s en 
documentatie 
waardoor 
dit verslag 
historische 
waarde heeft. 
              
Dit verslag is een aanvulling op hetgeen reeds gepubliceerd is 
over de strijd in ons voormalige Nederlands Nieuw-Guinea en ik 
draag dit op aan Louise C.M. Piena ter herinnering aan haar broer 
Ernst Herbert Piena, die als Marinier sneuvelde nabij Merauke op 
23 juli 1962. 

Tevens draag ik dit verslag op aan alle oud-mariniers die hun 
bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen ervan 
waarvoor mijn welgemeende dank. 

De publicatie is in boekvorm uitgevoerd en kan voor jou een 
geweldig begin zijn om je geschiedenis te vertellen. 
De uitgave is verkrijgen bij het Mariniersmuseum voor slechts 
€9,50

Nederlands Nieuw-Guinea - 23 juli 1962

In het spoor van Ernst Herbert Piena
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Februari 1954
“Voordat ik de militaire 
dienstplicht zou moeten 
vervullen, had ik mij al 
afgevraagd bij welk onderdeel 
van het leger ik het best 
zou kunnen dienen. Tijdens 
gesprekken met iets oudere 
leeftijdsgenoten had ik al gauw 
voor mijzelf vastgesteld: “Ik 
wil bij het Korps Mariniers.” 
Omdat het een zware opleiding 
zou worden, waar een goede 
kameraadschap heerste én 
met de kans om wat van het 
buitenland te zien. In die tijd 
gingen veel dienstplichtigen 
naar Aruba, Curacao of 

Nederlands-Nieuw Guinea voor 15 maanden.” 

Dienstplichtkeuring 
Naar de dienstplichtkeuring in 1953 te Leeuwarden. 
In die tijd werden alle achttienjarige mannen bij ons vanuit 
de dorpen per bus afgehaald richting kazerne in Leeuwarden. 
De meeste opgeroepen mannen in de bus hadden geen enkel 
antwoord op de vraag bij welk onderdeel van het leger men het 
liefst wilde dienen. Na mijn mededeling; “Ik wil bij het Korps 
Mariniers”, volgden er nog negen man mijn voorbeeld waarvan 
er achteraf gezien maar twee overbleven inclusief mijzelf. In 
datzelfde jaar volgde wel een driedaagse marinierskeuring in 
Voorschoten, waarbij het opviel dat er bij iedere maaltijd weer 
een aantal van de honderd mannen verdwenen waren, zeg maar 
afgekeurd. Ongeveer 30% bleef erover van onze groep.

Opkomst in Marinierskazerne
Februari 1954 opkomst in de Marinierskazerne in Doorn.
De eerste twee weken vielen best mee, met veel theorie en 
met nummers in al je militaire kleding te naaien. Het nummer 
96809 gonst nu nog door mijn brein. Maar daarna volgde een 
harde training in de koude wintermaanden. Geen mars te lang, 
geen stormbaan te hoog en een aantal nachten met bivak in de 
Hollandse sneeuw was een kolfje naar de hand van de leiding 
om je conditie op peil te houden. Tussendoor kregen wij de ene 
vaccinatie na de andere voor het geval dat je naar het buitenland 
zou worden gezonden.

Op een middag kwam mijn ‘bovenslaapje’ Albert Huitema uit 
Nijland mokkend onze barak binnen met de mededeling, “Ik 
wilde zo graag nar de Papoea’s in Nederlands-Nieuw Guinea en 
nu sturen ze mij verdorie naar de West”. Opdat moment vroeg ik 

hem, “heb je ook gezien waar ik heen moet”, maar zijn antwoord 
was ontkennend. Op een draf ging ik naar de kantine en bij 
binnenkomst stond op het bord: Bauke Jansen, Nederlands-
Nieuw Guinea, terwijl mijn duidelijke voorkeur was uitgegaan 
naar de West. Achteraf bleken dat de meeste voorkeuren niet 
beloond werden.

Na een korte verlofperiode nam ik afscheid van moeder (Mem) en 
mijn vriendin Richtje. Van mijn Men kreeg ik een fototoestel wat 
later bleek een heel fijn cadeau was om Nieuw-Guinea in beeld 
te brengen. Ook kwam ik erachter dat in mijn tijdelijke vaderland 
geen fototoestel te koop was, althans niet waar ik gestationeerd 
werd. Zelfs de filmrolletjes kwamen van thuis en ik stuurde de 
volle fotorolletjes ook naar huis om te laten ontwikkelen. Na mijn 
terugkomst kreeg ik pas het resultaat te zien.

Via de Van Ghentkazerne in Rotterdam gingen wij naar Schiphol 
en ving de reis aan op 28 juni 1954, voor ons gevoel naar het 
einde van de wereld. Allemaal waren wij in burgerkleren gekleed 
en op het ticket stond “Toerist”, met in de bagageafdeling een 
plunjezak met onze tropenuitrusting en een koffer.

Biak... mijn eerste tropenervaring
De eerste weken gaven ze ons de tijd om te acclimatiseren, maar 
daarna begonnen de oefeningen in de volle tropenzon en raakte 
je gewend aan de warmte van de tropen. Er was voor ons weinig 
ontspanning. Om 13.00 uur de warme nasi- of witte rijstmaaltijd 
en één keer in de week een Hollandse warme maaltijd, maar 
dan kwamen de aardappels uit een blik met veel vocht. Dat was 
voor ons de slechtste dag van de week wat de warme maaltijd 
betreft, maar verder waren vooral de nasi- en rijstmaaltijden heel 
goed. Op de heetste tijd van de dag van 14.00 tot 16.00 uur was er 
rusttijd. De was deden wij met de hand en een boender en in de 
overige vrije tijd gingen we zwemmen in zee, die wij via een steile 
metalen ladder konden bereiken. Om 16.00 uur weer aantreden 
en vervolgens was er de broodmaaltijd. Op zondag kreeg we een 
koek bij de koffie, meestal een spritskoek. Koffie dronken wij uit 
een tinnen lamel die altijd gloeiend aanvoelde in je handen. 

Taak
Wij vroegen ons eerst af’ “Wat is nu eigenlijk onze taak hier?”
Tijden onze opleiding in Doorn en Rotterdam werd hier niet 
over gesproken, alleen in de trant van Orde Handhaven. Dat 
er al voor onze komst in mei 1953 en april 1954 Indonesische 
infiltratietroepen waren geland, daarover had men ons niets 
verteld, laat staan over gewapende acties van Indonesiërs tegen 
Hollandse militairen. Dat zoiets boven ons hoofd hing, daar 
waren wij niet op voorbereid. Pas veel later kwamen wij er achter 
wat er eigenlijk speelde in de wereldpolitiek. 

Intussen werd ons peloton overgeplaatst naar het eiland Woendi 

Een passage uit het boekwerk van Bauke Jansen

Bauke Jansen: Mijn verhaal als dienstplichtig Marinier
in Nederlands-Nieuwe-Guinea
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dat hemelsbreed niet ver van Biak ligt. Daar wij nog geen “natte 
opleiding” hadden gehad op Texel werden deze op Woendi in 
prauwen gehouden. Wij bivakkeerden in een tentenkamp met 
vijf man in een tent en er was een houten commandopost waar 
kapitein Boon alles mooi kon overzien en niets ontging hem dan 
ook. We hadden een mandiehok (douchehok) in de openlucht en 
er was en “WC Boulevard” in zee aangelegd. 

Landingsoefening
Landingsoefening op het eiland Auki.
Deze oefening deden wij in de nacht vanuit Woendi om een 
zogenaamde infiltratie van Indonesische militairen uit te 
schakelen. De bekende oorlogsverslaggever Alfred van Sprang, 
die voor het weekblad “De Spiegel” werkte, ging verkleed als 
marinier met ons mee. Onze drie prauwen waren lek, dus er 
moest steeds flink gehoosd worden. Na de landing bleek dat 
onze kookblikken ook lek waren en zetten wij de koffie maar in 
onze helmen. Een grote mand met brood, boter en pindakaas 
hadden wij wel droog weten te houden. Tussen de oefeningen 
door werd het ‘Diner” geserveerd, het dessert was een ‘strootje 
van de Weduwe’. Zulke belevenissen vergeten je nooit, niet 
wetende dat het binnenkort menens zou worden en geen 
oefening maar harde werkelijkheid.

Aktie Etnabaai
Aktie Etnabaai op 24 oktober 1954 tot februari 1955. 
Op 24 oktober 1954 werd ik 20 jaar en dit zou op zondag 25 
oktober gevierd worden in mijn barak van de 3e INPEL, 21e INCO 
in Biak.

Min familie had een pakket gezonden met veel lekkere 
etenswaar, die wij met alle barakbewoners zouden delen. Maar 
dat liep heel anders dan verwacht, want in de nacht van zaterdag 
op zondag werden wij uit bed getrommeld met de mededeling, 
‘Snel aantreden met complete bepakking”! Daar konden wij het 
mee doen en verder dus geen enkele informatie over een landing 
van Indonesische troepen op Nederlands-Nieuw Guinea. Maar 
dat er een infiltratie vanuit Indonesië zou zijn was wel zeker. 

De infiltranten van Indonesië moesten de Papoea’s bewerken 

om in opstand te komen tegen het Nederlandse bewind, om 
zodoende de bevolking rijp te maken voor een inlijving bij de 
Indonesische Staat onder leiding van President Soekarno. De 
groep die nu geland was op Nederlands-Nieuw Guinea bestond 
uit 48 militairen, goed getraind en bewapend. Hun bewapening 
bestond uit 5 cm mortieren, een Bren machinegeweer, 3 pistolen, 
mitrailleurs en vele geweren en men was geüniformeerd in 
groene kleding.

De groep was van uiteenlopende landaard en gedeeltelijk 
van 25e Regiment. Ze hadden geen voedsel bij zich want zij 
rekenden volledig op de steun van de Papoea’s, wat een grote 
misrekening bleek te zijn. Zij waren van plan te landen in ‘Kaju 
Merah Baai’, maar onderweg zagen zij een prauw met vier 
inzittenden, namelijk Politie Hoofdagent Van Krieken en drie 
Papoea’s. De Papoea’s namen de benen en Van krieken werd 
gevangengenomen. Bij Van Krieken vond men een briefje 
waarop stond dat men hem op 2 november zou afhalen bij 
kampong Kiroeroe aan de Etna Baai. Luitenant Dimara van de 
Indonesische infiltranten besloot toen ook daarheen te gaan 
om een hinderlaag aan te leggen, en onze patrouille zou daar 
opgevangen en gedood worden. Aangekomen in de Etna Baai 
liet de luitenant de Papoea-kampongbewoners aantreden en 
sprak hen toe met de woorden, dat hij met zijn mannen was 
gekomen om West-Irian te bevrijden van de Hollanders en 
na zijn groep zouden er nog 10.000 Indonesische militairen 
volgen. De enige Toko werd vervolgens leeggeroofd, tabak 
en rijst gaf men aan de Papoea’s en textiel en geld hielden zij 
zelf. De Chinese eigenaar van de Toko werd op korte afstand 
beschoten door Dimara, maar die miste zijn doel. Ondertussen 
moesten wij met onze geweergroep van 30 mariniers onder 
leiding van Luitenant Schuch in de nacht van 25 oktober met 
volle bepakking aantreden. Wij vlogen met de watervliegtuigen 
‘Catalina’s naar kampong Etna aan Etna Baai. Daar stapte wij 
over op het marineschip Piet Hein en met sloepen voeren wij 
naar kampong Kiroeroe. Deze kampong bleek al verlaten te 
zijn door de infiltranten met achterlating van uitrustingstukken 
en documenten. Uit de verzamelde informatie bleek dat 
het grootste deel van de infiltranten zich bevonden aan het 
Jamoermeer.

Al vroeg in de morgen van 31 oktober gingen wij vanaf de Piet 
Hein aan boord van de Catalina’s, vergezeld door zes Papoea 
politieagenten. Men vermoedde dat de infiltranten in kampong 
Gereda of Gariau bivakkeerden. De Catalina’s landen op het meer 
en onder dekking van de 0,5 inch mitrailleurs van de Catalina’s 
peddelde wij naar de oever, waar vijandig vuur ons omringde. 
Zodra wij aan land kwamen namen de infiltranten de benen 
richting oerwoud met achterlating van hun munitie. De volgende 
morgen gaven twee infiltranten zicht over en kwamen daar 
met hun verhaal. Zij waren na onze landing direct hun makkers 
kwijtgeraakt en hadden zich verstopt in de Papajabomen. 

De volgende morgen gingen wij weer op patrouille en één van 
onze Papoeagidsen ontdekten 10 infiltranten in een hut langs de 
kali.

Op 2 november kregen wij versterking van een geweergroep 
onder leiding van Luitenant Zuiderveld. In totaal waren we nu 
met 3 geweergroepen en gingen dagelijks patrouille lopen door 

Vooraan rechts Bauke.
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het oerwoud op zoek naar de infiltranten. 

Op 7 november ging onze gevechtspatrouille met twee Papoea 
agenten en negen dragers op stap. Wij gingen richting het 
zuiden de rimboe in. Het was erg glad en modderig door de 
aanhoudende regenval. Een Papoeagids had een bivak van de 
infiltranten ontdekt langs de oever van een kali. Onze patrouille 
ging direct op pad naar de bewuste plaats. In linie beslopen 
wij hen tot op 50 meter afstand en toen werd het commando 
vuur gegeven. De infiltranten waren volkomen verrast en 
hadden ook geen wachtpost uitgezet. Zij renden alle kanten 
uit. Negen infiltranten werden gevangengenomen, vier van hen 
werden in het gevecht gedood en enkele infiltranten werden 
gewonden. Uit de ondervraging bleek dat dertig infiltranten in 
het bivak gelegerd waren. Tijden onze overval waren vijf van 
hen op jacht naar voedsel en waren er 12 in paniek gevlucht. De 
volgende morgen hebben we de vier gesneuvelde infiltranten 
begraven onder een langs het water staande boom. Diverse 
patrouillegroepen van de mariniers, gesteund door politie en 
marinevaartuigen joegen achter de overgebleven infiltranten 
aan. 

Overgebleven infiltranten
Op 12 november weer op jacht naar de overgebleven infiltranten.
Wij vertrokken met een gevechtsgroep van 10 mariniers onder 
leiding van Luitenant Zuiderveld met drie prauwen vanaf het 
Jamoermeer. Wij hadden twee Papoea-politieagenten en zes 
dragen bij ons. Na vijf dagen omgezworven te hebben in prauwen 
langs de oevers van de Ombarivier, kregen we bericht van een 
Papoea dat luitenant Dimara zich ophield bij de Aria-rivier. In de 
ochtend van 19 november staken wij met de prauwen de rivier 
over en behoedzaam slopen wij door de rimboe. Het eerste bivak 
dat wij aantroffen van de infiltranten was verlaten, alhoewel 
er smeulde nog vuur en dat betekende dat de infiltranten niet 
ver meer weg konden zijn. Op een gegeven moment hoorde 
wij dat zij aan het houthakken waren. De Papoea gids wilde 
onze eenheid in een gunstige positie brengen, toen plotseling 
tussen de struiken een infiltrant opdoemde. Onze patrouille 
bestormde de twee voor ons liggende hutten, maar deze waren 
door het tumult verlaten met achterlating van wapens en 
uitrustingstukken. Onze patrouille bleef daar nog een paar dagen 
in de buurt en wij namen nog drie infiltranten gevangen. De 
twee volgende weken bleven we nog patrouilleren maar zonder 
succes. 

Op 24 december 1954, na precies twee maanden keerde onze 
geweergroep terug naar Biak.

Betoonde moed
Marinier Anne Blauw met de Kerst tien dagen naar huis wegens 
betoonde moed.
Tijdens de Etna Baai aktie van één van onze patrouilles in 
december 1954 moesten wij van Sergeant van de Pol officieel 
aantreden. De reacties van ons waren verbaasd, “Moet dat 
nou hier, in onze omstandigheden hier in de rimboe!” Ja, dat 
moest! Voor zover onze kleding nog toonbaar was met de 
knoopjes dicht. In de houding rechts richten enz. Toen werd 
een doorgeseind bericht midden in de rimboe voorgelezen: 

Marinier 1e klas Anne Blauw was uitverkoren wegens betoonde 
moed en mocht de Kerstdagen bij zijn verloofde in Middelburg 
doorbrengen. Daar werd je wel even stil van, maar wij gunden 
hem deze prachtige aanbieding wel, want hij was op alle 
patrouilles “Haantje de Voorste!”

Naar FakFak
Na de aktie Etna Baai werden wij al gauw overgeplaatst naar 
FakFak. Wij hadden daar volgens onze maatstaven een goed 
ingerichte kazerne met nette kamers maar niet al te groot. 
Een kombuis en een sportveld, en het geheel was gelegen 
aan een baai met een prachtig uitzicht, waar wekelijks onze 
“bevoorradings Catalina’s” op een spectaculaire manier 
moesten landen om bij ons te kunnen komen. Al gauw werd ik 
daar gevraagd om toegevoegd te worden aan de hulp van de 
hofmeester van de onderofficieren. Dat was een goed baantje 
van eten en drinken, maar na een paar maanden begon het mij 
te vervelen om “de rotzooi” van de onderofficieren op te ruimen. 
Op het moment dat ik dat te kennen gaf, liep ik de week daarna 
alweer grote patrouilles in het binnenland.

Na FakFak naar Sorong
Dit was geen verbetering door met name een slechte kazerne, 
met onderkomens die wij “De Paardenstallen” noemden.  Deze 
waren van golfplaten opgebouwd en als de tropenregens erop 
kletterde, dan verging voor je gevoel de wereld. In de plaats 
Sorong zelf was weinig te beleven, alleen de haven bracht nog 
wat vertier. Zo nu en dan gingen we voor een wachtdienst naar 
het vliegveld op het eiland Jefman. Deze maanden vond ik het 
langst duren op heel Nederland-Nieuw Guinea.

Mijn meisje
Van Sorong naar Biak en naar Parrega waar mijn meisje op mij 
wachtte. Van Sorong gingen wij met een van de marineschepen 
(naar ik meen, de Piet Hein) terug naar Biak. Wij waren daar “De 
oude jongens”, die alles hadden meegemaakt en nu wachtte 
op de datum van het vliegtuig dat ons na vijftien maanden naar 
Nederland zou brengen.
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Oud-marinier Ab Hoekendijk is 85 jaar en woont in Utrecht. 
Samen met zijn vrouw Carry woont hij op een heerlijke plek 
langs de Vecht. Het huis stond ooit op de nominatie om gesloopt 
te worden om plaats te maken voor een park. Gelukkig kon Ab 
het huis verkrijgen en heeft het helemaal opgeknapt. Toen wij 
aankwamen keken wij door het keukenraam en zagen Ab en 
Carry aan de grote keukentafel in de landelijke keuken zitten. 
Carry, en hun hondje, liet ons binnen en wij mochten aan de 
keukentafel plaatsnemen. Koffie kwam er aan. Ab keek ons 
aan met een blik van, “Kom maar op”. 

Ab en Carry hebben 8 kinderen waarvan er 3 marinier zijn 
geworden en 1 bij de Landmacht is gegaan. En hij heeft een zoon 
die in politie- en justitiekringen heel bekend is geworden. Die zoon 
heeft het bekende handboek uitgegeven (Vraag het aan Mike) 
waarin alle wetsartikelen beschreven staan en die alle agenten 
moeten weten. 

Ab tobt wat met zijn gezondheid, m.n. met zijn heup. Hij heeft een 
paar keer een nieuwe heup ontvangen, maar tijdens de periode 
in het ziekenhuis heeft hij een MRSA-bacterie opgelopen wat het 
herstel flink heeft vertraagd. Hij is geboren in Schiedam net tegen 
Rotterdam aan en na het bombardement van 14 mei 1940 werd 
zijn familie geëvacueerd naar de Lage Vuursche. In 1952 heeft 
hij zich als 16-jarige aangemeld voor het Korps Mariniers. De 
herinnering aan het bombardement en de verhalen van zijn oom 

over het korps, nou dat wilde hij ook wel. Die oom had zijn carrière 
in de Oost, in Indië en Nieuw-Guinea doorgebracht. Ja, dat trok 
hem wel. Ab ging hierbij rechterop zitten en je zag dat hij er graag 
over wilde vertellen. 
Ab zei: ”Nadat ik de leeftijd van 16 jaar had en mocht solliciteren 
werd ik gelukkig aangenomen bij het Korps”. Hij tekende voor zes 
jaar zoals toen gebruikelijk was.  

Korps Mariniers
Hij kreeg in 1952 zijn beroepsopleiding van 14 maanden in Doorn 
maar de namen van zijn baksmaten of kader is hij vergeten. Een 
naam kwam nog naar boven en dat was korporaal Smink, de 
latere chef d ’equipage van Doorn. Na de opleiding ging de hele 
opleidingsgroep met de Karel Doorman op wereldreis. Mooie 
tocht, vele landen bezocht. Hij zei lachend: “Ik was waarschijnlijk 
de eerste die voet in Marokko zette”. De reis zou ca. 1 jaar 
gaan duren maar hij ging er vroegtijdig van af omdat hij werd 
aangewezen om naar Nieuw-Guinea te gaan. Zijn term daar 
duurde anderhalf jaar. Op de vraag van ons hoe hij die periode 
heeft ervaren en of hij daarover iets kon vertellen. vertelde hij dat 
hij daar graag over wilde vertellen en dat zijn familie zelfs zegt, ga 
je er weer over vertellen! Carry vult aan: “Dat als er iets op tv was 
wat daarover ging dan had hij er weer een verhaal bij”. 

Ab vertelde dat hij veel op patrouille is geweest en als hij terug 
op de kazerne was ging hij vaak het kamp uit en de stad in. Daar 
leerde hij de bevolking kennen, leerde er Maleis en vooral ook veel 
te ritselen met de bewoners. Mooie tijd.

Terug in Nederland kreeg Ab een baantje in Doorn. Kleding wassen 
als vice-baksmeester of zoiets. Een toenmalige officier overtuigde 
hem ervan om nog bij tekenen en een 2e term in Nieuw-Guinea 
te maken. Dat was ook niet zo moeilijk want het vooruitzicht om 
terug te gaan naar dat mooie land, de trotse, aardige mensen 
maar ook de prettige werktijden, tropendienst, 05.15 uur overal 
(opstaan) en 13.00 uur vastwerken (einde werken), dat zag hij wel 
zitten. Ondanks dat het in die periode “onplezierig” werd zoals Ab 
het noemde.  

Tweede keer Nieuw-Guinea
Weer kwam hij in veel hem bekende plaatsen en kwam hij nog 
veel kennissen van zijn eerste term tegen. “Zo, ben je er weer”. 
Hij had veel kennissen bij de Molukkers en de Indische jongens. 
Hij zegt dat hij een groot respect heeft voor de Molukkers. Hij had 
al over de Molukkers gelezen voordat hij in dienst ging. Zij waren 
in Nieuw-Guinea bijvoorbeeld ambtenaar, of bij de politie.  Of 
werkten in de bosbouw. Met de Molukse kennissen ging hij mee 
jagen, vissen en naar het strand. Ook had hij goede contacten 
met de Papoea’s. Hij vond dat mensen met een goed karakter. 
Goede gidsen in de jungle.  Het geheel trok hem aan.  Patrouilles 
werden nog steeds gedaan, nu als korporaal, dus patrouille leider. 

Ondanks drukke politiewerk ook nog tijd om naast baan bedrijf op te zetten

Ab Hoekendijk: Oprichter van K9-international, voor het 
africhten van politiehonden

Ook het ‘ijswak springen’ was een onderdeel.   
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Bij een treffen bij een van de 
meren, werd er flink gevochten 
maar de vijand werd verslagen 
en op de vlucht gejaagd. Ook 
werden er krijgsgevangenen 
gemaakt. Hij moest een keer 
een krijgsgevangene bewaken 
en na lange tijd vertelde deze, in 
het Maleis, dat hij moest plassen 
maar niet durfde. Blijkbaar 
ging het verhaal rond dat als je 
gepakt werd door de mariniers, 
dat ze je laten plassen en ter 
plekke doodschoten!  Ab zei 
toen tegen de man dat hij rustig 
mocht plassen en dat hij niet 
doodgeschoten zou worden.

Politie Utrecht
Na 2 maanden terug te zijn in 
Nederland heeft hij de dienst 
verlaten en maakte hij de 
overstap naar de politie in Utrecht. 

Zijn plan was om terug te gaan naar Nieuw-Guinea en daar bij 
de politie te gaan. Een lokale politiecommissaris heeft hem dat 
afgeraden en gezegd om in Nederland politieagent te worden 
en dan terug te gaan zodat, als het daar afgelopen zou zijn, hij in 
Nederland zo weer een baan zou vinden.

Dus naar de politieopleiding in Utrecht. De opleiding duurde 
ongeveer 14 maanden maar samen met 2 andere oud-mariniers 
hebben ze in overleg met de leiding, de opleiding in de helft van de 
tijd gedaan en daarna het examen. Alle 3 in 1x geslaagd. 

Toen meelopen met een ervaren politieman in Utrecht. In burger, 
want hij had nog geen uniform, dat was er nog niet. Wat opviel bij 
de politie was dat er, in vergelijking bij het Korps, geen of weinig 
discipline was. Hij was gek op honden en heeft in Utrecht met veel 
passie de hondenbrigade opgericht. Elke zondag was hij aanwezig 
met de hond bij het voetbalstadion (nu FC Utrecht). 

Op het moment dat de honden ter sprake komen zie je dat Ab 
helemaal op zijn praatstoel zit. Hij weet alle verhalen nog en 
vertelde over vele avonturen die hij met de honden bij de politie 
had meegemaakt. 

De rest van zijn politietijd is hij altijd met honden bezig geweest. 
Ab heeft ondanks zijn drukke politiewerk ook nog de tijd gehad 
om naast zijn baan een bedrijf, K9-international, voor het 
africhten van politiehonden, op te zetten. Aan de stem en het 
non-verbale van Ab kon je zien dat hier zijn ziel en zaligheid in lag. 
Hij is daarvoor ook de hele wereld over geweest met en voor de 
honden.

Bij de Amerikaanse politie, de Noorse, de Zweedse en de Finse 
politie. Ab heeft wel de voorkeur voor de Finse politie. Hij vertelde 
dat hij tijdens een training in Finland, hartje winter, gevraagd werd 
om ook in een ijs-wak te springen. Eruit te klimmen en dan terug 

te rennen naar een barak. Ab, als oud-marinier, sprong ongekleed 
in het wak, klom eruit en rende naar de barak. Daar stond hem een 
warme sauna te wachten. 

Molukse situaties
De 70er jaren en de Molukse situaties.
Ab heeft altijd veel respect gehad voor de Molukse bevolking. Met 
zijn kennis uit zijn Nieuw-Guinea perioden en zijn kennis van het 
Maleise taal kon hij in die jaren gemakkelijker met de Molukse 
mensen in gesprek kon komen waardoor hij er in zijn politiewerk 
voordeel bij had.

Een mooi verhaal was, hoe hij in die tijd met “zijn hondengeleiders” 
naar Woerden was gereden omdat er een adjudant van de politie 
ernstig bedreigd werd. Dat moest wat ingetoomd worden. Hij zag 
op straat een Molukse moeder lopen, met een klewang in haar 
hand, en sprak haar in haar taal aan en zei in het Maleis: ”Stuur 
die jongens naar binnen anders komt er rotzooi van”. De moeder 
ging naar de jongeren toe, sprak hen duidelijk aan en de jongens 
gingen naar binnen. Daarmee was het probleem opgelost. En was 
de politie niet meer nodig.

Tot slot. Het COM nu
Wat krijgt hij ervan mee? Is er iets wat hij leuk vindt? Voorheen 
gingen zij altijd naar de nieuwjaarsbijeenkomst en de 
feestavonden. Lekker eten, drinken, soms dansen en de loterij en 
natuurlijk je oude maten weer ontmoeten. Geweldig. Dat zou hij 
nog wel eens willen maar snapt dat het moeilijk is, zeker in deze 
Covid-tijden. Hij waardeerde onze komst en zei dat dit veel meer 
moest gebeuren. 

Bij het wegrijden zien wij een man met een wandelstok, een oud-
marinier, een gepensioneerd politieman, die zijn hart verloren 
heeft aan (uiteraard) zijn vrouw en aan de “Duitse herders”. Zijn 
honden. 

Ab, oprichter van de hondenbrigade.



 26 26

EDITIE 5, ZATERDAG 7 MEI 2022
 
Voor de vijfde keer in successie organiseerde DMRC 
(Dutch Marines Rowing Challenge) samen met de 
Stichting Help Ze Thuiskomen  de 14th of May Memorial 
Regatta Rotterdam; een jaarlijks terugkerende 
roeiwedstrijd voor sloepen op de Maas te Rotterdam. Na 
twee jaar niet kunnen organiseren door Corona, was het 
hiermee eindelijk dan toch ons eerste lustrumeditie! 

Bijna dertig sloepen namen zaterdag 7 mei jl. deel aan 
de ‘ 14th of May Memorial Regatta Rotterdam”, een 
roeisloepwedstrijd over een afstand van 10,65 kilometers 
over de Maas. De start was in de Oude Haven nabij het Witte 
Huis en het Mariniersmuseum. De finish in het Boerengat. 
Het initiatief voor de Memorial Regatta is in 2016 genomen 
door DMRC en het concept van een roeiwedstrijd 
gekoppeld aan een ceremonieel gedeelte is in de loop van de 
jaren verder ontwikkeld en uitgebouwd. De editie van 2022 werd 
georganiseerd door DMRC,  de Stichting Help Ze Thuiskomen, 
het Mariniersmuseum, Stichting Rotterdam en de Mariniers en de 
Van Ghent Kazerne te Rotterdam.

Jaarlijks staan we stil bij het bombardement op Rotterdam
In de meidagen van 1940 werd op en rond de Maasbruggen hard 
gevochten. Een kleine eenheid Mariniers verhinderde dat Duitse 
soldaten vanuit Rotterdam-Zuid konden oprukken. 

Mariniers die later door diezelfde Duitsers met respect ‘De 
Zwarte Duivels’ werden genoemd. Uit respect voor deze 
Mariniers is één van de sloepen van de Dutch Marines Rowing 
Challenge, met als thuishaven Rotterdam, naar deze Mariniers 
vernoemd.  Met de Memorial Regatta herdenken wij het 
bombardement op het hart van de stad Rotterdam op 14 mei 
1940.

Roeien voor en met buddy’s in nood
Indachtig de doelstelling van DMRC -roeien voor en met buddy’s 
in nood- werden in de editie van 2022 wederom enkele sloepen 
bemand door mensen die dagelijks leven met de gevolgen van 
PTSS (posttraumatische stressstoornis). De Stichting Help Ze 
Thuiskomen,  in 2020 opgericht door DMRC en betrokken bij de 
organisatie van de Memorial Regatta, heeft als doel aandacht te 
genereren en begrip te vragen voor de gevolgen van PTSS onder 
het motto “het onzichtbare zichtbaar maken”.   

Bijzonder karakter lustrum-editie
Dit jaar hadden we een bijzondere editie van de Memorial 
Regatta.  Naast de aanwezigheid van de historische mijnenveger 
MAHU, die prachtig afgemeerd lag in de Oude Haven, was er 
een bijzonder optreden van het fantastische Koperkwintet van 
de Marinierskapel. Gezeten aan de waterkant van een oude 
scheepshelling in de Oude Haven speelden zij drie stemmige 

muziekstukken waarmee zij 
beelden van de gevolgen van het 
bombardement begeleidden. 

Na Signaal Taptoe gespeeld door 
Tamboers & Pijpers gingen alle 
riemen van de sloepen omhoog 
en waren de gedachten van de 
aanwezigen niet alleen bij het 
bombardement op Rotterdam, 
maar o.a. ook bij de huidige 
situatie in Oekraïne. 

Het maakte anno 2022 
duidelijk dat onze Vrijheid 
niet vanzelfsprekend is. 
Het Koperkwintet speelde 
vervolgens het Wilhelmus terwijl 
onze nationale driekleur hoog in 
de lucht in de wind wapperde.

Het eerste lustrum

14th of may Memorial Regatta Rotterdam
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 Sprekers
We waren zeer vereerd met prachtige sprekers die werden 
aangekondigde door actrice Meriyem Manders. Eerst sprak Peter 
Bercx, ambassadeur van DMRC,  gevolgd door de heer Cees 
Wijburg, ambassadeur van Fonds Gehandicaptensport. Daarna 
was de beurt aan Mineke de Vries, schrijfster o.a. van het boek 
“ Als vrede je missie is”. Daarna sprak onze commandant van 
het Korps Mariniers, brigade-generaal Jan Hut, gevolgd door de 
laatste spreker, de logo burgermeester van Rotterdam, mevrouw 
Judith Bokhove.  Allen hadden een indrukwekkende toespraak in 
teken van vrijheid! 

Startschot
Het eerste startschot werd gegeven door de commandant van 
de VGKAZ, Luitenant Kolonel Ben Vlasman. Waarna de race was 
begonnen. Dit leverde als vanouds een prachtig tafereel op de 
Maas op! 

Droom en wens
De organisatie van de 14th of May Memorial Regatta Rotterdam 
heeft in de afgelopen jaren een stevig fundament gelegd om een 
onderscheidend evenement neer te zetten. 

De wens en droom van de organisatie is om vanaf 2023 
internationale defensiesloepen naar Nederland te halen om te 
participeren in die unieke Memorial Regatta waarbij Herdenken 
en stilstaan bij Vrede zijn vervlochten met sloeproeien op de 
Maas te Rotterdam. 

Volg DMRC
Ga ons dit jaar volgen tijdens de Challenge 2022; 250 kilometer 
roeien van Thorn (L) naar Rotterdam. Start 30 augustus 
en aankomst op zaterdag 3 september 2022 tijdens de 
Wereldhavendagen! 
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Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het 
overlijden van:

A.A. Balemans, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 8 november 2021 te Teteringen, 
op 86 jarige leeftijd.

Louwe Geert Haaima, oud-marinier, op 3 november 2021 te 
Het Hoogland, op 51 jarige leeftijd.

Johan Bernardus van Buuren, oud-marinier, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 28 november 2021 
te Leiderdorp, op 85 jarige leeftijd.

H.J. Koes, oud-marinier, op 10 januari 2022 te Groningen, op 79 
jarige leeftijd.

P.J.H. Schreurs, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 17 januari 2022 te Sint 
Odiliënberg, op 85 jarige leeftijd.

Mijndert van de Brink, oud-marinier, op 13 februari 2022 te 
Ermelo, op 83 jarige leeftijd.

Marinus Jacobus de Beer, oud-marinier, op 20 februari 2022 te 
Apeldoorn, op 83 jarige leeftijd.

Hendrik Jan de Roos, oud-marinier, onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 26 februari 2022 te 
Lewedorp, op 80 jarige leeftijd.

Fred van der Groef, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 28 februari 2022 te 
Wieringerwerf, op 80 jarige leeftijd.

Johannes Adrianus Voermans, oud-marinier, op 2 maart 2022 
te Capelle a/d IJssel, op 89 jarige leeftijd.

Hermanus Hendrikus Spaaij, oud-marinier, op 2 maart 2022 te 
Goor, op 87 jarige leeftijd.

Gerrit den Heijer, oud-marinier, op 5 maart 2022 te Rijnsburg, 
op 82 jarige leeftijd.

Jacobus Johannes Verstrate, oud-marinier, op 7 maart 2022 te 
Lisse, op 89 jarige leeftijd.

J.W. Verhaaren, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 7 maart 2022 te Rotterdam, op 88 
jarige leeftijd.

Franciscus Marinus Baijens, oud-marinier, op 8 maart 2022 te 
Breda, op 79 jarige leeftijd.

Antony Albert Stolk, oud-marinier, onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 10 maart 2022 te 
Rotterdam, op 80 jarige leeftijd.

E.A Tammenga, oud-marinier, op 10 maart 2022 te Ede, Op 75 
jarige leeftijd.

Johannis Christiaan IJpelaar, oud-marinier, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op13 maart 2022 te 
Oude-Tonge, op 82 jarige leeftijd.

W. Smit, oud-marinier, op 14 maart 2022 te Enschede, op 78 
jarige leeftijd.

Gerrit Sprong, oud-marinier, op 15 maart 2022 te Woudenberg, 
op 70 jarige leeftijd.

Jan Toersen, oud-marinier, op 16 maart 2022 te Eefde, op 81 
jarige leeftijd.

P.A. van Zweden, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 20 maart 2022 te Eindhoven, op 
81 jarige leeftijd.

Th.B.J. Cramer, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en vrede, op 21 maart 2022 te Hoorn, op 93 
jarige leeftijd.

Jan Willem Blokhuis, oud-marinier, op 23 maart 2022 te 
Amersfoort, op 72 jarige leeftijd.

Adrianus van der Beek, oud-marinier, onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 24 maart 2022 te 
Rotterdam, op 90 jarige leeftijd.

Jac Tummers, oud-marinier, op 27 maart 2022 te Eindhoven, 
op 86 jarige leeftijd.

Piet Adams, oud-marinier, op 30 maart 2022 te Druten, op72 
jarige leeftijd.

Mattheus Boerrigter, Korporaal der Mariniers b.d,  Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau en onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 31 maart 2022 te Eindhoven, op 93 jarige 
leeftijd.

Cornelis Jacobus Degeling, oud-marinier, onderscheiden met 
het Ereteken voor orde en Vrede, op 4 april 2022 te Hoorn, op 95 
jarige leeftijd.

Willem Cornelis Ruwhof, oud-marinier, op 7 april 2022 te 
Winterswijk, op 83 jarige leeftijd.
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P.C. Langelaan, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 10 april 2022 te Sassenheim, op 
80 jarige leeftijd.

Jan de Wit, oud-marinier, op 12 april 2022 te Hoorn, op 93 
jarige leeftijd.

Petrus Martinus Groenewold, oud-marinier, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op12 april 2022 te 
Den Haag, op 84 jarige leeftijd.

Cornelis van Tigchelhoven, oud-marinier, drager van de Orde 
van Oranje-Nassau en onderscheiden met het Kruis voor Recht 
en Vrijheid en de United Nations Service Medal, op 12 april 2022 
te Rotterdam, op 88 jarige leeftijd.

Gijsbertus van den Bree, oud-marinier, onderscheiden met de 
Gouden Eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau 
en het Ereteken voor Orde en Vrede, op 14 april 2022 te Utrecht, 
op 95 jarige leeftijd.

J. Herings, oud-marinier, op 22 april 2022 te Elst, op 65 jarige 
leeftijd.

Cornelis Arnoldus van Doorn, oud-marinier, onderscheiden 
als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, op 2 mei 2022 te 
Maarssen, op 75 jarige leeftijd.

                                    Moge zij rusten in vrede.

  29



 30

 Reguliere bijeenkomsten

Afdeling COM Noord (Groningen/Drenthe/Friesland)
Op de woensdagmiddag (oneven weken) bent u van harte 
welkom in het: Gabriël Wijkrestaurant, Gabrielstraat 4,
9744 KC Hoogkerk. Tel: 050 – 556 16 10. 
www.wijkrestaurantgabriel.nl
Inloop vanaf 13.00 uur en uitloop vanaf 17.00 uur. Entree is 
gratis! Contactpersoon Eildert Muntinga: 06 – 20 39 88 21
Afdeling Overijssel
Op elke 3e woensdag van de maand houden wij 
oploopavonden, aanvang 20.00 u, locatie: Hermantap, Ystraat 
7523 HK Enschede, T: 053-455 5037. 
Onderafdeling Arnhem en omstreken
Ieder tweede maandag van de maand (m.u.v. januari) vaste 
contactavond bij Kantine vv SML, Kemperbergerweg 11b, 
6816 RM  in Arnhem. Van 19.30 uur  tot 22.00 uur.
Info: G. Muis tel. 026-3648835 of 06-80080455. E-mail: 
g.muis3@chello.nl
Afdeling 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.

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

Optredens 
Marinierskapel zie de website:
www.marine.nl/marinierskapel
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Vereniging Contact Oud- en actief 
dienende Mariniers 
De vereniging is Koninklijk goedgekeurd 
bij KB nr. 43 op 9 december 1950. 
Ingeschreven in het Handelsregister bij 
de Kamer van Koophandel te Rotterdam 
onder nr. 40342652

Bestuur 
Voorzitter P.L.A. Kruithof
Vicevoorzitter D. Wisman
Secretaris C.J.W. (Kees) Wit, 
M: 06-53177453, E: secrcomnl@gmail.com
Penningmeester W.P.M. Karelse, 
E: w.karelse@kpnmail.nl  
Bestuurslid PR & Werving 
E. van de Griend, M: 06-15056572, 
E: prcomnl@gmail.com 
Bestuurslid Algemeen 
Vacature
Bestuurslid Veteranen en Post-
Actieven
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, adres-

wijzigingen 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 

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 COM-
schietverenigingen. (LOOCOM s.v.) 
Voorzitter LOOCOM Vacature

Mariniersmuseum
Wijnhaven 7-13, 3011 WH Rotterdam,
T: 010-412 9600, 
E: info@mariniersmuseum.nl 
Openingstijden: di. t/m za. van 10-17 uur, 
op zon- en feestdagen 11-17 uur, 
voor actuele openingstijden zie 
www.mariniersmuseum.nl
Gratis toegang veteranenpashouders
Veteraneninstituut
Postbus 125, 3940 AC Doorn
T: 088-3340050
E: info@nlveteraneninstituut.nl
Nummer Veteranenloket: 
088-3340000 (24/7)
Veteranenplatform
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn, 
T: 0343-474141
E: info@veteranenplatform.nl
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