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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: 
          2022-04 14 september
          2022-05 11 december
11. Lidmaatschap COM
     a. Het COM is opgericht op 10 december 1950.
     b. Aantal leden en donateurs: 5777.
     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,

Editie nr. 3 van ons verenigingsblad 
ligt voor u. We hebben dit jaar 
geen Reünie omgeven door Sport 
en Spel georganiseerd maar 
een heuse mariniersdag en wel 
op 11 juni jl.. Een dag waar we 
met gemengde gevoelens op 
terugkijken. Een mooie dag met een 
hoog reüniegehalte maar helaas 
niet in een vertrouwde kazerne 

maar in Biddinghuizen. En dat was voor velen nou niet de 
meest gewenste plek om te komen want de opkomst was zeer 
matig. Dat is jammer want het organiserend comité heeft er 
veel effort in gestoken om er op deze locatie toch een mooie 
dag van te maken met muziek, een hapje en een drankje. 
Overigens wordt zo’n dag alleen een feest als je er zelf ook 
wat energie in stopt en niet verwacht dat alles van minuut 
tot minuut is geregeld. Los van het aantal bezoekers hebben 
we wel een mooie dag gehad waarbij het geweldige weer 
ons natuurlijk heeft geholpen. Natuurlijk gaan we deze dag 
evalueren. Wat ging goed en wat kan beter? We hebben de 
afdelingen om input gevraagd.

Beschermheerschap
Tijdens deze dag is het beschermheerschap van onze 
vereniging officieel overgedragen van de Brigadegeneraal 
J. Mac Mootry aan de huidige korpscommandant 
Brigadegeneraal J. Hut. Dit gebeurde met een 
peddeloverdracht. Tevens is bij de Brigadegeneraal Mac 
Mootry de baton behorend bij het erelidmaatschap van de 
vereniging opgespeld.

Ook hebben we op deze dag bij onze oud ledenadministrateur 
Gerrit Goudkade de baton behorend het erelidmaatschap van 
de vereniging opgespeld. Dit als dank voor de bijna 25 jaar dat 
hij deze functie heeft ingevuld.  Andre Westland heeft sinds 1 
september vorig jaar het stokje overgenomen en we hopen 
lang van zijn diensten gebruik te kunnen maken. Bedankt 
Gerrit en succes Andre!

De Nationale Veteranendag in Den Haag werd ‘s morgens 
gestart op een ponton op de Hofvijver waar de Koning de 
naamlinten aan het korpsvaandel heeft gehangen. Op deze 
naamlinten de vermeldingen van “Helmand”, “Kandahar” 
en “Uruzgan“, de gebieden waar het Korps Mariniers aan 
geheime en reguliere operaties heeft deelgenomen. De 
gewapende eenheden werden vergezeld van een 6-tal 
Afghanistan-veteranen in hun veteranen kostuum. Het COM 
was daarin goed vertegenwoordigd.

Deze Veteranendag is een dag van, voor en door veteranen. 
Op deze dag kunnen we ons als grootste vereniging laten 
zien aan heel Nederland, maar ook hier viel de opkomst van 
onze leden tegen. We hebben dit jaar naast onze gebruikelijke 

tenues in de vorm van een pilot een nieuw informeel tenue  
geïntroduceerd. Een aantal leden liep in dit tenue mee in de 
Fanionwacht en in een apart peloton. Wij menen dat we met 
dit nieuwe informele tenue voor velen aan aantrekkingskracht 
winnen. Op dit tenue kregen we bijzonder positieve reacties. 
Uiteraard gaan we ook deze pilot evalueren. Het is uiteindelijk 
de Ledenraad die hierin het laatste woord heeft. Verder was 
het een gebruikelijke dag met een hoog reüniegehalte met 
veel bier.

In de ledenraadsvergadering  van 30 juni jl. is voorzien in de 
vacature die eind 2021 ontstond met het vertrek van Paul 
Bosschart. De ledenraad benoemde de heer Ed Bergman tot 
bestuurslid algemeen. Hiermee is het bestuur weer compleet. 

Intussen gaan we ook gestaag verder met ons project “Stip 
op de horizon”, onze toekomstverkenning. De uitkomsten van 
dit project moeten er voor zorgen dat onze mooie vereniging 
oom in 2030 nog voldoende levensvatbaar en aantrekkelijk is.

We richten ons nu op het zomerverlof maar achter de 
schermen wordt er al volop nagedacht en gewerkt aan de 
activiteiten dit najaar en winter. Ook op afdelingsniveau. 
Probeer waar mogelijk daarbij aan te sluiten of deel te 
nemen. Men organiseert het niet voor zichzelf maar voor onze 
achterban. En doet men een beroep op ondersteuning of 
vraagt men om mee te denken schroom dan ook niet. Samen 
maken immers we de vereniging. 

Ik wens iedereen een fijne zomer.
  Uw voorzitter, Piet Kruithof

Reacties op nieuwe foto van voorzitter
Bij de redactie zijn 2 reacties binnengekomen op de nieuwe 
foto van onze voorzitter. Eén daarvan ging erover dat de 
voorzitter niet gekleed is in het COM-tenue. Dit zou volgens 
de inzender wel moeten, waarbij hij verwijst naar de statuten. 
Echter nergens staat in de statuten op welke wijze de 
voorzitter voor deze rubriek gekleed moet zijn. Jammer dat 
hier een punt van gemaakt wordt. Om discussie over dit punt 
te voorkomen houdt de redactie het hierbij .

Een andere, positieve, reactie is zeker letterlijk hieronder 
weergegeven.

Goedemiddag, wij waren onlangs in Veghel op een bijeenkomst 
waar o.a. de speld aan minstens 50 lezers van de HOUWE ZO 
en die dus ook langer dan 50 jaar (ja nog langer) lid van het 
COM zijn, werd uitgereikt. In een gemoedelijk gesprek van 
jongens onder elkaar zei ik in een onbewaakt ogenblik tegen de 
voorzitter: “Ge zoudt eens een nieuwe foto van ou eigen moeten 
laten maken, want ge bent veul vrindelijker als da de nou in de 
Houwe Zo staat”. Hij heeft nog naar me geluisterd ook. Dat is 
leuk. Met de groeten van Albert Tas lichting 1954. 

Kijk: zo kan het ook!!

Van de voorzitter
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Van het bestuur

Op 30 juni 2022 kwam de Ledenraad bijeen te Cothen. In deze 
vergadering heeft de Ledenraad de goedkeuring gegeven aan 
de jaarrekening 2021. De jaarrekening sloot met een positief 
saldo van € 1.389.  Daarnaast werd er € 36.000 toegevoegd 
aan voorzieningen. De vereniging is in financieel opzicht 
gezond. 

De Ledenraad heeft tevens twee leden benoemd tot lid van de 
kascontrolecommissie. Betreft de heren Henri de Boer (voorzitter 
afd. Gelderland) en Klaas Haan (voorzitter Noord-Brabant).
De ledenraad heeft voorzien in de vacature die eind 2021 
ontstond met het vertrek van Paul Bosschart. De ledenraad 
benoemde de heer Ed Bergman tot bestuurslid algemeen. 

De ledenraad kon zich in meerderheid vinden in het voorstel van 
de identiteitsgroep Marinier-Commando tot het dragen van de 
groene mariniersbaret. 

Tenslotte liet de Ledenraad zich bijpraten over het project 
“Stip op de horizon”. Dit project moet uiteindelijk leiden tot 
voorstellen die de vereniging meer toekomstbestendig maken. 
De voorstellen zullen te zijner tijd aan de Ledenraad worden 
voorgelegd. De Ledenraad stelt het zeer op prijs om regelmatig te 
worden bijgepraat over de stand van zaken.  En heeft aangegeven 
dat het project kan worden voortgezet.  

Het bestuur kan met alle deelnemers terugkijken op een 
geslaagde Mariniersdag (11-6-2022). Deze dag zal worden 
geëvalueerd en de bevindingen gaan besproken worden met de 
Ledenraad. 

Tijdens de 
Mariniersdag 
ontvingen 
2 leden een 
oorkonde 
vanwege hun 
benoeming tot 
erelid van de 
vereniging: de 
heren J. Mac 
Mootry en G. 
Goudkade. 

Daarnaast werd de peddel overgedragen aan onze beschermheer 
korpscommandant BRIGGENMARNS J. Hut. 
Tenslotte kijkt 
het bestuur 
met een goed 
gevoel terug 
op de pilot 
met informele 
kleding 
getoond 
tijdens de 
Nationale 
Veteranendag 
(25-06-2022). 
Ook deze 
pilot zal 
geëvalueerd 
worden. 

36.000 euro toegevoegd aan voorzieningen

In het vorige nummer heeft de redactie een oproep gedaan voor 
leden van de commissie. De response hierop valt zwaar tegen. Er 
heeft zich slechts een enkele collega gemeld die mee wil helpen 
de HouweZo samen te stellen en te laten verschijnen.
Nogmaals dus de oproep voor collega’s om de Houwe Zo 

dat smoel te geven dat het verdient. Een verenigingsblad 
is onontbeerlijk voor een vereniging. En let wel; de huidige 
redactieleden hebben niet het eeuwige leven! Ook voor hen is er 
een tijd van afscheid nemen en wat anders gaan doen.
Kom ons helpen en meld je aan!

De mailbox van de redactie loopt regelmatig vol met individuele 
kopij van leden die dan ook nog eens summier is en niet in het 
formaat is die we vragen. Foto’s worden nog steeds toegestuurd 
van een slechte kwaliteit of als verkeerd formaat. 
Dit alles heeft tot gevolg dat er voor de redactie erg veel onnodig 

werk zit in het navragen van de juiste kopij.
Beste leden, als jullie kopij hebben voor de HouweZo, dien die 
dan in via de contactpersonen van de afdelingen. En nogmaals: 
op bladzijde 2 van elk nummer staat hoe wij graag de kopij 
aangeleverd willen zien.

Van de redactie

Kom ons helpen!

Aanleveren kopij
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Nieuws

De projectgroep Marinierskazerne Nieuw Milligen biedt 
een aantal data aan voor een voorlichting over de nieuw te 
bouwen marinierskazerne, inclusief een rondleiding op de 
locatie te Nieuw Milligen.  

De data liggen alleen in dit jaar omdat het terrein, vanwege 
voorbereidende werkzaamheden voor de bouw, per 1 januari 
2023 niet meer toegankelijk is voor rondleidingen, etc.
Er is op alle data een ochtend- en een middagsessie.
 
Data: woensdag 26 oktober, donderdag 27 oktober, 
woensdag 16 november en woensdag 23 november.
Tijden:
Ochtend 10.00 tot 12.00 uur
Middag 13.00 tot 15.00 uur
 
Aantal deelnemers per sessie is minimaal 40 en maximaal 100.
Wie het eerst komt het eerst maalt. En vol is vol.
 
Adres: Kamp Nieuw Milligen, Meervelderweg 19, 3888 NH Uddel.
Parkeren: Op het kazerneterrein.
Uiterste data opgave: 12 oktober 2022 en 2 november 2022.
 
Vanwege de huidige status van Kamp Nieuw Milligen worden 

de voorlichting/presentatie (ong. 45 min.) gegeven in een 
voormalige werkplaats met slechts beperkte zitgelegenheid. 
Vanwege die faciliteit, zeker gelet op de tijd van het jaar, wordt 
warme kleding en goed schoeisel geadviseerd. Het is dus 
enigszins primitief, maar dat mag mariniers niet afschrikken. 
Dit deel van het programma is in ieder geval wel droog en uit de 
wind.
 
Inschrijven:
Per mail of telecom bij het Servicepunt van de 
mariniersassociatie.

Gegevens die u op dient te geven zijn:
1.     Naam en voorletters
2.     Geboortedatum en plaats
3.     Identificatie type (RBW/Paspoort ed.) en nummer.
 
E-mailadres: servicepunt@nlmariniersassociatie.nl
Telefoon: 088 9563906
 
Er zijn genoeg horecagelegenheden in de omgeving waar 
deelnemers desgewenst na de rondleiding de inwendige mens, 
op eigen kosten, kunnen versterken. De dichtstbijzijnde, Buds 
Tolhuis, ligt op slechts 650 meter vanaf de poort.

Bezoekersdagen Nieuw Milligen



Op 11 juni 2022 vertrokken er zo een 500 mariniers, al of niet 
met partner, kind, vriend of vriendin, soms al heel vroeg 
van huis naar Biddinghuizen waar de eerste Mariniersdag in 
nieuwe opzet gehouden zou worden. Hieronder het relaas 
hoe Joep en Mieke Caminada de dag beleefd hebben.

De dag kende naast een ongedwongen en gezellig samenzijn ook 
nog een formeel tintje. Immers moest nog steeds de peddel, het 
symbool van het beschermheerschap, overgedragen worden 
van generaal MacMootryu aan generaal Hut. Onder toeziend 
oog van onze voorzitter en de aanwezigen gebeurde dit met 

de nodige kwinkslagen en een serieus woordje van de nieuwe 
beschermheer die kort stilstond bij de recent gepresenteerde 
Defensienota en de gevolgen voor het korps mariniers. 

Na de overdracht van het beschermheerschap reikte Piet 
Kruithof twee oorkondes uit die verbonden zijn aan het Ere-
lidmaatschap. De gaande beschermheer MacMootry en de 
scheidende ledenadministrateur Gerrit Goudkade kregen het 
Ere-lidmaatschap toegekend vanwege hun verdienste voor het 
COM. Met name Gerrit was zeer verguld met de toekenning. Hij 
heeft de ledenadministratie van het COM vele, vele jaren gevoerd.

Mariniersdag Biddinghuizen 
Met partner, kind, vriend of vriendin naar nieuwe opzet
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Als geheel was het een gezellige en 
communicatieve bijeenkomst. Het weer 
speelde een belangrijke rol. Heerlijk 
buiten vertoefd en in de loop van de 
middag wat schaduw gezocht in de 
tent. We hebben ook veel enthousiaste 
reacties van onze busreizigers gekregen.

Bij aankomst werden we verrast. De 
groepsleider kreeg drie enveloppen 
en moest bij de COM-leden en hun 
partners bonnen uitdelen en entreegeld 
innen. Dat was een hele klus. Ik (Mieke) 
heb het met plezier gedaan, maar het 
was wel fijn geweest als ik daarop 
was voorbereid. Bij onze busreizigers 
was het nog wel te doen, omdat deze 
tegelijkertijd zich aan kwamen melden. 
Uiteraard moesten ze wel even geduld 
hebben, omdat hun namen moesten worden gecontroleerd, de 
centjes moesten worden geïnd en de bonnen moesten worden 
uitgeteld. Voor diegenen die met eigen vervoer kwamen en zich 
bij de (onder)afdeling hadden aangemeld was dit lastiger, omdat 
zij op verschillende tijden aankwamen. Een volgende keer kan 
dat beter via de aanmeldtafel van het COM.

Onze onderafdeling heeft een bus geregeld, waardoor diverse 
ouderen deze dag konden bijwonen. Zij hebben vaak geen auto 
meer en het openbare vervoer naar deze locatie is voor hun te 
lastig. Wellicht een tip voor andere afdelingen.

Wij zijn benieuwd of het aantal bezoekers is meegevallen. In 
ieder geval heeft Den Haag voor 48 deelnemers met de bus 
gezorgd terwijl we ook 23 personen met eigen vervoer hebben 
aangemeld. Helaas heb ik een paar van de laatste groep niet 
gezien. 

Onze indruk van de bar was goed. Er waren voldoende 
medewerkers en zij voelden zich erg betrokken bij het gebeuren. 
Voor een volgende keer is het wel aan te raden om ook alcoholvrij 
bier te schenken. De lunch en de nasimaaltijd waren prima 
verzorgd en smaakten prima. Ook de flesjes water waren erg in 
trek.

Op het terrein hadden wellicht nog wat meer afvalbakken 
geplaatst kunnen worden. Qua activiteiten lagen de jeu de 
boules banen te afgelegen. De dame die daarbij zat had de

hele ochtend niets te doen gehad. De banen vielen niet op. 
Wellicht kan er toch een soort competitie worden opgezet met 
eventueel een onderbreking voor de lunch. Andere jaren
waren er altijd veel liefhebbers om te boulen. Van onze 
busreizigers hebben in ieder geval 4 dames gespeeld en daarna 
nog een koppel. Het varen was een leuke afleiding. Helaas waren 
er een paar van ons te laat met aanmelden, waardoor zij niet 
meer meekonden. Dat was jammer.

De tenten van de standhouders stonden erg ver weg van 
het centrale punt en waren aan de grote kant voor wat er 
gepresenteerd werd. Wellicht kunnen deze een ander jaar wat
dichterbij worden geplaatst.

De leeftijdsopbouw van de aanwezigen was wel goed, onder 
meer te merken aan de groene en blauw/rode polo’s. De ouderen 
waren ook gezellig in vrijetijdskleding gekomen.

Voor de kleinere kinderen moest er misschien toch iets meer 
spelmogelijkheid zijn. Wij hadden een kleine jongen in de groep, 
die zich in de loop van de dag een beetje verveelde.
Doordat de ondersteuning van de kazerne in Doorn werd gemist, 
werd er van de organisatie nog veel meer inzet gevraagd. Wij 
denken dat de kosten ook wel hoger zijn uitgevallen.
Tot slot een groot compliment aan Rob Miltenburg, die heel wat 
werk heeft verzet.

Joep en Mieke Caminada
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Hoewel 25 juni de dag zou zijn, begon Veteranendag 2022 
eigenlijk al eerder op vrijdag 24 juni met het hijsen van 
de veteranenvlag op het Malieveld.  Leden van de COM 
Onderafdeling Den Haag, hebben de primeur gehad om op 
verzoek van Coördinator Ceremonieel van het COM, Peter 
Bercx, de veteranenvlag te hijsen op het Malieveld in Den 
Haag. Een uitgebreider verslag volgt hieronder.

Zaterdag 25 juni 2022 - De dag begon in de Koninklijke 
Schouwburg waarbij de voorzitter van het Nationaal Comité 
Veteranendag, Jaap Smit de gasten van de openingsceremonie 
toesprak. Daarna kwam het bijzondere moment voor 18 
detachementen van de krijgsmacht. Zij ontvingen een 
vaandelopschrift voor hun bijzondere inzet in Afghanistan. 

Het toekennen van de vaandelopschriften geldt als één van de 
hoogste (dapperheids-) onderscheidingen die een Nederlandse 

militaire eenheid kan ontvangen. 

Na het Vaandelceremonie hebben de ‘v-kids’ een miniatuur van 
het winnende veteranenvaandel kunnen geven aan zijn majesteit 
de Koning. Aan de Kneuterdijk nam Z.M. de Koning het defilé af 
van de vaandeldetachementen en andere detachementen. Het 
defilé werd voorafgegaan door een fly-past van verschillende 
toestellen van de Koninklijke Luchtmacht. Het defilé startte vanaf 
het Malieveld en keerde daar ook terug. In totaal liepen meer dan 
3.500 veteranen en militairen mee!

Voor de mariniers en vlootmensen was na 2 jaar afwezigheid 
tent A de hotspot!! Het was duidelijk merkbaar dat we ons in de 
voorbije 2 jaar een ander levensritme en gewoonten hebben 
aangeleerd en dat er ook dingen zijn vervaagd. Zo was er veel te 
doen over het aanmelden voor de dag, de vervoerbewijzen, maar 
net zoals voorheen kwam alles mede dankzij Gerrit Goudkade op 
zijn pootjes terecht. 

De faniongroep was weer present in twee verschillende tenues. 
Ook liep er een peloton mee in een pilot tenue dat in het kader 
van Stip Op De Horizon project uitgeprobeerd werd. Het pilot 
tenue werd over het algemeen goed tot zeer goed ontvangen. 
Oudere mariniers die het aantrokken werden weer wat jonger. 
Borst vooruit, buik ingetrokken en billen gespannen, maar vooral 
stoer kijken. Fijn om dat te zien. Hoe het verder gaat met het pilot 
tenue? Daar komt later na een evaluatie via het bestuur nadere 
berichtgeving over.

Defilé met 3.500 veteranen en militairen

Landelijke Veteranendag 2022
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Conclusie: het was een fijne dag waar iedereen die er was toch 
wel naar uitgekeken heeft als je kijkt naar het plezier dat men had 
aan elkaars aanwezigheid.

Enige minpuntjes die er waren gingen over de catering en de 
bar. De maaltijd viel voor velen echt wel te wensen over en het 
statiegeldsysteem voor de bier- en andere glazen was voor velen 
even wennen, zoniet een hele uitdaging.

In de Theater Plaza Tent waren er ook verschillende programma 
onderdelen die veel werden bezocht door veteranen, familie 
en bezoekers. De veteranenvaandels die gemaakt waren door 
de V-kids werden hier geëxposeerd.  Wendy Vossers en Manon 
van der Zwaal hadden een studio ingericht, waar veteranen 
gefotografeerd werden.

Daarnaast waren er door de dag heen verschillende 
voorleessessies met onder andere Maaike Zegers, Patrick 
van Straten en Steffi Reimers. Ook kon je live met silent 
disco koptelefoons de podcast Mee Op Missie luisteren, waar 
verschillende bijzondere gasten aanwezig waren om hun verhaal 
te delen. Deze afleveringen zijn terug te beluisteren of bekijken 
op Youtube en Spotify. 

Deze veteranendag was de laatste voor onze collega Jan Rijken 
als projectleider. Hij heeft een warme overdracht gedaan aan zijn 
opvolger eveneens collega Jur van Nee.
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Ingezonden impressie

Noot van de redactie: de inhoud van deze impressie is 
volledig de verantwoording van de schrijver.

Heb genoten van het feit dat we elkaar na 2 jaar coronacrisis 
weer konden ontmoeten op het Malieveld, maar 100 procent 
vlekkeloos en zonder problemen zijn we deze dag niet 
doorgekomen. Denk aan de terugreis naar het zuiden, wat 
een misère, half Nederland gezien.  
 
Mijn sores echter begon ‘s morgens al bij de kraam met 
een voor mij klaarliggend tenue, voor deelname met 
een peloton, waarvoor ik me had opgeven, om aan het 
defilé deel te nemen. Kwam ook niet voor op de lijst van 
deelnemers. Ook stond ik niet geregistreerd bij het ophalen 
van mijn tas met inhoud om de dag door te komen. Heb 
ik de tas met inhoud van mijn slapie uit Papoea, die was 
verhinderd, gekregen. Men beweerde dat ik de schuld bij 

mezelf moest zoeken, maar er waren meerdere mariniers 
die geen formulier hadden ontvangen. Heb echter meerdere 
telefoontjes en e-mails gepleegd naar informatie hoe ik voor 
de grote dag in Den Haag moest handelen.  
 
Tenslotte ook nog een opmerking over de samenstelling 
van het peloton waarvoor ik me daarna heb aangemeld. 
Had verwacht dit jaar in een peloton op te draven met onze 
nieuwe outfit, helaas te weinig aanbod vermoed ik. Heb wel 
een voorstel gedaan aan de commandant van ons peloton, 
om door een simpele ingreep een beetje uniformiteit te 
creëren door de ongeveer 16 mariniers met de nieuwe outfit, 
vooraan of eventueel achteraan naast elkaar te plaatsen. 
Mogelijk bij de volgende sessie hiervoor aandacht.  
 
Tenslotte eindigend met nog een beetje positieve opmerking 
dat de accu ondanks alles toch weer voldoende is opgeladen 
om elkaar weer snel te ontmoeten op de volgende meeting.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven
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Bron: Nationaal comite Veteranendag
Foto’s: lid 3e pel India-compagnie CAMBO III

Ted Braam is marinier in hart en nieren: onlangs vierde 
hij zijn 40-jarig lustrum bij het Korps. Hij is onder meer 
uitgezonden geweest naar naar Irak, Cambodja, Afghanistan, 
Bosnië, Eritrea en Ethiopië. Met name de uitzending in 
Cambodja in 1993 staat hem nog helder voor de geest.

‘De eerste twee uur waren we op 
elkaar aangewezen’
“Tijdens de kennismakingspatrouille van een sector die we 
over zouden nemen van een bataljon uit Bangladesh ging het 
mis. We waren met zijn tienen, verdeeld over twee Landrovers 
en daar tussenin een truck met brandstof. Die zouden we 
onderweg afleveren bij een post aan de Thaise grens. Ik was 
groepscommandant en medic tijdens die patrouille. Met mijn 
chauffeur reed ik voorop. We waren net een brug over toen ik een 
enorme dreun hoorde. Omdat het zeil bijna van onze Landrover 
vloog, dacht ik dat de truck achter ons iets geraakt had.” De 
schutter was in een mijnenveld gelanceerd.

“Ik heb mijn verbandtas gegrepen en ben naar achteren gerend. 
In eerste instantie zag ik helemaal niemand. Achter de truck was 
een enorm gat in de weg geslagen. Het derde voertuig bleek 
getroffen. Het had een complete salto in de lucht gemaakt en 
was op de zijkant terecht gekomen in de tegenovergestelde 
rijrichting. Als eerste zag ik de chauffeur uit het voertuig kruipen, 
helemaal zwart en aan zijn oren voelend vanwege de klap. In 
mijn ooghoek zag ik Henri lopen in het zijterrein, met zijn buddy 
over zijn schouder. Die stond bij de ontploffing achter het wapen 
en was dertig meter verderop terecht gekomen, in wat achteraf 

een mijnenveld bleek te zijn. Dat 
kun je verwachten in het meest 
zwaarbemijnde land ter wereld, 
maar op zo’n moment is je eerste 
reactie je buddy in veiligheid 
brengen. Dat heeft Henri gedaan.”

Radioverbinding
“Ik probeerde bij het voertuig 
radioverbinding te maken. Om 
het incident te melden en door te 
geven dat we dringend assistentie 
nodig hadden omdat er gewonden 
waren. Dat had wat voeten in 
aarde, want we zaten in een 
verbindingsdip. Uiteindelijk heeft 
onze commandopost op basis van 
een half doorgekomen bericht 
een helikopter met arts aan boord 
op omgekeerde patrouilleroute 
gestuurd om ons te zoeken. 
Daardoor ging heel wat tijd verloren 

en waren we de eerste twee uur op elkaar 
aangewezen.”

We hebben de gewonden naast elkaar op de 
weg gelegd, de truck ernaast gezet en vanaf 
daar een zeil gespannen om ze uit de zon te 
houden. We hebben wonden verbonden en 
morfine toegediend. Daarna was het wachten. 
Rodney was er het slechtst aan toe. Hij had een 
klaplong en breuken in zijn onderbenen, rug en 
gezicht. Cohen had ook meerdere breuken op zijn 
onderbenen. Hem was ik het langste kwijt, omdat 
hij van het talud was gerold. Vanaf daar was hij 
eerst zijn rugzak gaan zoeken, omdat hij even een 
fotootje wilde nemen. Je kunt het je haast niet 
voorstellen, maar dat is wat adrenaline met je kan 
doen.”

Sigaretten
“Toen we ‘s avonds eindelijk het kamp bereikten, 
was het eerste waar we om vroegen sigaretten. 
Van de stress hadden we onze hele voorraad 
erdoorheen gejaagd. De dag leek als een droom 
voorbijgegaan. We moesten elkaar echt aanvullen 
om een beeld te krijgen van wat er nou eigenlijk 
gebeurd was. We mochten vanwege de aanslag 
naar huis bellen, een luxe in die tijd. Mijn vrouw 
zei: ‘Gelukkig gaan jullie binnenkort naar een 
andere sector.’ Ik heb maar niet verteld dat het 
juist in dat nieuwe gebied gebeurd was. In die 
tijd vertelde ik thuis sowieso niet veel over wat 
we deden en de risico’s die we liepen. Ik wilde ze 
niet onnodig ongerust maken. Jaren later raakte 

Mee op missie met Ted Braam

‘Voor ik het wist, lag ik in de bosjes dekking te zoeken’ 
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mijn wederhelft op een bruiloft in gesprek met collega over de 
uitzending in Cambodja. Hij werd daar heel emotioneel van. Toen 
kreeg ik wel wat vragen voor mijn kiezen.”

“Bij terugkomst in Nederland heb ik nog een tijdje last gehad 
van de intensiteit en scherpte waarmee je op uitzending leeft. Ik 
stond bijvoorbeeld bij school op mijn dochter te wachten, toen 
er een rotje werd afgestoken. Voor ik het wist lag ik in de bosjes 
dekking te zoeken. Omdat ik gewend was op mijnen te letten, 
reed ik in het begin ook in Nederland met een grote boog om 
dingen heen, zoals een plastic zak op de weg. Dat is natuurlijk 
raar, maar het ebde gelukkig vanzelf weg.”

Van nazorg niet echt sprake
“Destijds was de overgang van uitzending naar thuiskomst nogal 
abrupt. Van nazorg was niet echt sprake. Dat is tegenwoordig 
wel gelukkig anders: zowel tijdens als na de missie is er nu goede 
begeleiding. We sluiten de missie bewust af met reflectie en zorg. 
De eerste keer vonden we dat totale onzin. De afsluiting was in 
België. ‘Bijna thuis’ dachten we, ‘rijd maar gewoon door’. Maar 
met een biertje en een barbecue voor jezelf de deur dicht kunnen 

gooien en kameraden onder veilige omstandigheden nog even 
spreken, is toch waardevol gebleken.”

“Emotioneel word ik eigenlijk nooit als ik praat over of terugdenk 
aan wat er is gebeurd. Ik ben een nuchter mens, net als mijn 
moeder. Misschien kan ik er ook wel goed mee omgaan, doordat 
ik nog in dienst ben en met collega’s kan praten. Ik voel me nog 
geen veteraan, maar ik vind het goed dat de erkenning er is. Ik 
kan me voorstellen dat je er behoefte aan krijgt, wanneer je de 
dienst verlaat. Niet per se voor de erkenning, maar vooral voor 
het behoud van kameraadschap. Dat staat hoog in het vaandel 
bij militairen en veteranen.

Kracht, verbondenheid en toewijding
Ik zie dat bijvoorbeeld ook bij mijn zoon Oscar Braam, die bij de 
landmacht zit en is uitgezonden geweest naar Mali, Afghanistan 
en Irak. Tussen hem en zijn collega’s zag ik de afgelopen jaren 
een band ontstaan die ik zelf ook ken. Je zoekt elkaar altijd 
weer op, op social media, op veteranendag en reünies. Kracht, 
verbondenheid en toewijding zijn niet voor niets te kernwaarden 
van het korps.”
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Op vrijdag 24 juni jl., een dag voor de viering van 
Veteranendag, heeft een aantal leden van de COM 
Onderafdeling Den Haag, de primeur gehad om op verzoek 
van Coördinator Ceremonieel van het COM, Peter Bercx, de 
veteranenvlag te hijsen op het Malieveld in Den Haag. 

De Veteranenvlag is een Nederlandse vlag die iedere veteraan 
vertegenwoordigt die namens het Koninkrijk heeft gediend 
in een of meerdere onderdelen van de krijgsmacht. De vlag 

is het symbool van verbondenheid en waardering voor alle 
veteranen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
leeftijden of uitzendingen waar een veteraan al dan niet aan heeft 
deelgenomen.

Alle krijgsmachtonderdelen zijn terug te vinden in de vlag: de 
lichtblauwe, donkerblauwe en groene kleur staan symbool 
voor alle veteranen die zich als onderdeel van de landmacht, de 
marine, de marechaussee of de luchtmacht hebben ingezet. Te 
land, ter zee, en in de lucht.

Bij de ceremonie was een afvaardiging van het Veteranen 
Platform, de heer Frank van de Vorm, en namens de Inspecteur 
Generaal Krijgsmacht, de heer Richard Badoux, aanwezig. 
Met het hijsen eren wij de ontwerper van de vlag, veteraan 
Edo van den Berg in het algemeen, maar in het bijzonder alle 
veteranen die Nederland hebben gediend en nog steeds dienen. 
COM o.a. Den Haag is het eerste detachement dat de vlag heeft 
mogen hijsen. Een grote eer. Na afloop was er koffie en gebak.

Tekst: Peter Bercx 
Foto’s: Sonja Bercx 

Tekstbewerking: Jaap C. de Bruin

Primeur voor COM o.a. Den Haag op het Malieveld

Korpsnieuws

Op maandag 20 juni werd het erekoord van de Koninklijke 
Marine uitgereikt aan marinier Roël van LCTU2 van de 
Surface Assault and Training Group (SATG).

Het blauwe erekoord is een onderscheiding die kan worden 
uitgereikt aan militairen en burgers van de Koninklijke Marine. 
Het is bedoeld voor diegene die op zeer bijzondere wijze, buiten 
gevechtsomstandigheden om, loffelijk handelt en daardoor 
voorkomt dat een derde om het leven komt of zeer ernstig 
gewond raakt, of voorkomt dat zeer ernstige schade 
ontstaat aan gebouwen, infrastructuur of goederen, 
die voor het functioneren van de krijgsmacht of de 
maatschappij van groot belang zijn.

Roël was op zaterdag 14 augustus 2021 met zijn maatje 
een ijsje gaan halen bij de plaatselijke snackbar te 
Nieuw Amsterdam. De snackbar was die zaterdag 
druk bezocht. Zowel binnen als buiten op het terras 
zaten veel mensen waaronder een jong gezin met een 
zoontje van een paar maanden oud. De vader kwam 
op een gegeven moment in paniek met de 8 maanden 
jonge baby op zijn arm naar binnen gestormd en vroeg 
gestrest of er iemand in het bezit was van EHBO. Het 
kleine mannetje had een stuk komkommer in zijn 

luchtweg zitten waardoor de ademhaling stokte. 
Marinier Roël kwam op dat moment direct in actie door de 
hulpdiensten te laten bellen en hij paste de heimlich greep toe.

De acute obstructie in de luchtpijp kwam gelukkig na enkele 
keren drukken weer vrij en het jongetje kreeg weer een normale 
ademhaling. Daaropvolgend heeft marinier Roël nog enkele 
checks uitgevoerd om de baby vervolgens weer over te dragen 
aan de geschrokken, maar dolgelukkige vader.

Erekoord van Koninklijke Marine voor marinier van SATG
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De Marine SpreadsheetTask Unit van het Korps Mariniers 
is geactiveerd. Deze robuuste eenheid met verhoogde 
gereedheid staat binnen mum van tijd paraat om civiele 
autoriteiten, nationaal en internationaal, te ondersteunen. 

Door deze verhoogde gereedheid, kunnen de mariniers 
binnen 48 uur worden ingezet, waarbij 
uitbreiding van de eenheid met onder 
andere zwaardere wapensystemen en 
transportmiddelen zoals voertuigen en/of 
vaartuigen binnen 120 uur kan volgen.
Deze marinierseenheid is inzetbaar in 
het gehele geweldspectrum zoals onder 
andere voor Non-combattant Evacuation 
Operations (NEO), Humanitarian Aid 
and Disaster Relief (HADR) en een grote 
diversiteit aan rampen. 

Op 12 juni opgeroepen, 14 juni vertrokken 
en 16 juni met Amerikaanse Ospreys 
afgezet in het plaatsje Port Louis op 
Guadeloupe. Voor oefening is Guadeloupe 
getroffen door een orkaan en de volgende 
orkaan Kenneth is reeds onderweg. De 
mariniers zijn uiteraard direct begonnen 

met het verkennen van de omgeving. Er is contact gelegd met de 
lokale bevolking en er is een locatie gevonden om een mogelijk 
Evacuation Point in te richten.

Op 20 juni was de endex, evaluatie, debrief over collegiaal 
netwerk en terug naar Nederland.

DE MSTU geactiveerd, direct aan de bak!!
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Op maandag en dinsdag 20 en 21 juni werden de talenten van 
A.F.C Ajax verwelkomd op de VGKAZ in het hol van de Leeuw, 
voor een 2-daagse teambuilding bij het CFT&S.

Vanuit FT&S Rotterdam kijken wij terug op een zeer geslaagd 
evenement!

Voor het eerst in 4 jaar kon de Koninklijke Marine zich 
tijdens de Marinedagen weer van haar beste kant laten zien. 
Schepen, landingsvaartuigen, helikopters en voertuigen 
waren 2 dagen te bewonderen voor het publiek. De 
schatting is dat er zo’n 100.000 bezoekers op het evenement 
afkwamen. 

Voorafgaand aan het weekend was er op donderdag een Marine 
Veteranendag waar een groot aantal Marine veteranen  en Post-
Actieven (6 jaar of langer in dienst) op af kwamen.

Op Marinebasis Willemsoord in Den Helder waren er presentaties 
en demonstraties, door eenheden van het Korps Mariniers, de 
Mijnendienst (Duik- en demonteerbedrijf), de Marine brandweer 
en de Directie Materiële Instandhouding (het onderhoudsbedrijf 
van de Marine). Bezoekers konden bijvoorbeeld met eigen ogen 
zien welke drones er bij de Marine allemaal in gebruik zijn. De 
jeugd kon zich actief uitleven in het Mariniers Activiteitenkamp. 
Tenslotte was er ook ruimte ingericht voor de aan de Marine 
verbonden verenigingen en stichtingen die acte de présence 
gaven op het netwerk- en erfgoedplein.

Teambuilding AFC Ajax

Marine (Veteranen)dag 2022
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Wat zit er voor het korps mariniers in. Het korps wordt Special 
Operations Capabel. Hoewel er stemmen opgaan dat de Marine 
er in de Defensienota bekaaid af komt met vermindering van 
schepen, geen extra LPD en een nieuw concept van schepen 
meer gericht op onder andere amfibisch opereren, krijgt de 
Marine toch een mooi deel van de begroting. De twee Landing 
Platform Docks (LPD’s) Zr.Ms. Rotterdam en Johan de Witt, 

vervangen door één type nieuw schip “dat geschikt is voor 
amfibische operaties, maritieme patrouilletaken en noodhulp.”

Het Korps Mariniers krijgt nieuwe bewapening. Het 
gaat om moderne vuursteunmiddelen, tactische 
luchtverdedigingswapens en onbemande systemen. Er is extra 
geld voor reserveonderdelen en inzetvoorraden en munitie.

Defensienota
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Schietchallange
Zondag 11 december 2022 Schietchallange COM sv Noord-
Brabant op Schietbaan Rosmalen, Kloosterstraat 3, 5448 
NV Rosmalen. Klein kaliber .22 pistool/revolver 10 meter en 
Klein kaliber .22 geweer met richtkijker 50 meter. Deelname 

kosten: 25 euro voor 1 discipline, 2 disciplines 40 euro. 
Inclusief gebruik clubwapens en munitie (eigen wapens 
en munitie is toegestaan), koffie en cake, lunch en hapjes. 
9.30 uur inloop, 10 uur aanvang wedstrijden, 15 uur einde 
wedstrijden, 17 uur prijsuitreiking. Deelname aan deze 
schietchallange is toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar 
en ouder. Defensieverleden of ervaring met de schietsport is 
niet noodzakelijk. Toegang alleen na inschrijving en betaling. 
Zie www.comsvnb.nl Oefenavonden: 10, 17 en 24 november 
van 20 tot 23 uur.

 Van de afdelingen

  
Afdeling Noord-Brabant

Algemene ledenvergadering
Na vorig jaar een digitale ALV te hebben gehouden in verband 
met beperkende Corona maatregelen, heeft op vrijdagavond 
25 maart j.l. de reguliere ALV voor 2022 van COM-Zeeland 
plaatsgevonden. Met een opkomst van ruim 30 personen kon in 
de Kruidmolen te Middelburg weer fysiek worden vergaderd. Als 
bewijs dat het Coronavirus toch nog niet helemaal is uitgebannen 
bleek in de absentie van onze voorzitter Jan Eertink die, in de 
week voorafgaand aan de ALV, “positief” op het virus was getest. 

Zoals het mariniers betaamt 
neemt, bij het wegvallen van 
een der kaderleden, iemand 
anders de bevelvoering 
over en stuurt “de troepen” 
verder aan. In dit geval werd 
de vergadering geleid door 
onze vice-voorzitter: Michel 
de Bree, in het bijzijn van de 
heren Piet Kruithof en Kees 
Wit namens het landelijk 
COM-Bestuur.

Aan het eind van een vruchtbare vergadering werden enkele 
personen, die zich soms jarenlang voor de vereniging hebben 
ingezet, in het zonnetje gezet. Als afzwaaiend secretaris COM-
Zeeland werd als eerste Xander Broekhart bedankt voor 
zijn inzet. Gelukkig blijft Xander zich wel inzetten voor COM-
Zeeland als contactman voor West Zeeuws-Vlaanderen. Bij 
het niet bestaan van bedenkingen en in algemene stemmen 
aangenomen in de ALV, zal de rol van secretaris COM-Zeeland 
worden overgenomen door Ronald Ingelse.

Reanimatie training leden COM-Zeeland
Afgelopen dinsdagavond was de eerste sessie (van twee) van 
de door COM-Zeeland georganiseerde Reanimatietraining 
gehouden in wijkcentrum “De Pit” te Goes. Na een korte 

introductie van instructeur Ron van den Berge, werden de 
deelnemers, aan de hand van waargebeurde voorvallen, 
meegenomen in het herkennen van de symptomen bij een 
hartaanval/stilstand en daarop op juiste wijze anticiperen. Door 
middel van interactie met de deelnemers heeft Ron elke schakel 
in de “de keten van overleven” voor het voetlicht gebracht.

Na de pauze werden de deelnemers aan het werk gezet op 
slimme dummy’s. Aan de hand daarvan kon de kwaliteit van 
reanimatie per deelnemer worden bepaald. Tot slot werd 
een gecoördineerde interventie geoefend, waarbij meerdere 
personen zich toelegden op een onderdeel van de reanimatie 
in combinatie met het gebruik van een AED. Ron zorgde voor 
de nodige afleiding door als omstander zich met de situatie te 
bemoeien, zoals dat in de praktijk ook vaak aan de hand is…. “de 
chaos bij een reanimatie krijg je er gratis bij”.

De focus lag dan ook niet alleen bij de reanimatie techniek alleen, 
maar ook bij situaties en voorvallen uit de dagelijkse praktijk, 
het gedrag van omstanders hierbij, impact op de hulpverlener 
zelf als ook de rol van 112-centralisten in de hele keten.

Al met al een zeer geslaagde 
cursus, gegeven door 
een instructeur die de 
klappen van de zweep 
kent en daardoor in staat 
is alledaagse situaties en 
hulpverleningsverzoeken te 
duiden.

Langs deze weg nogmaals 
dank aan Ron en Marleen 
(team SiMedi) voor de 
bereidheid deze training te 
faciliteren!

 
Afdeling Zeeland

ALV Zeeland.

Reanimatiecursus.
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Basisschool reist af naar Van Ghentkazerne
Op vrijdag 3 juni jl. is basisschool de Leyenbroek onder 
begeleiding van COM Limburg afgereisd naar Rotterdam 
om een bezoek te brengen aan de Van Ghentkazerne en het 
mariniersmuseum. 

Het bezoek begon met een kort welkomstwoord van de 
kazerneadjudant. Waarna de voorzitter van COM Rotterdam 
het overnam. Onder begeleiding van hem en een ander lid 
van Rotterdam hebben de kinderen een rondleiding gekregen 
langs alle faciliteiten die de kazerne te bieden heeft. Om 12 
uur kregen de kinderen een lekkere warme lunch in de kantine 
waarna we weer vertrokken naar het museum. Maar niet 
voordat we met de voltallige groep een foto hebben gemaakt 
op het bordes.

Het tweede bezoek was bij het museum. De kinderen kregen 
hier de kans om op alle verdiepingen te zien wat de mariniers 
hebben gedaan. Ook konden zij, met behulp van de materialen, 
zich voor een moment marinier voelen. Als afsluiter heeft COM 
Limburg van de kinderen een kaart gekregen met alle namen 
erop. 

Coin lustrum 
Mariniersmonument
Op 15 juni jongstleden heeft 
gouverneur Roemer van Limburg 
uit handen van stichting mari-
niersmonument Limburg de coin 
rondom het lustrum van het 
mariniersmonument in ont-
vangst mogen nemen. 

We hebben teruggeblikt op een 
kleine herdenking in 2022, maar 
we hebben ook vooruit gekeken 
naar de herdenking van dit jaar 
op 19 november. 

 
Afdeling Limburg

Nieuw bestuurslid
Onze contactpersoon, de heer Hans van Dijk, is afgetreden 
als bestuurslid. 
Zijn opvolger is: Jacob Middelhof. Hier is te bereiken via het 

telefoonnummer: 06-48172782.
E-mail: Middelhof@home.nl

Harm Nieboer, voorzitter afdeling Overijssel

  
Afdeling Overijssel



 18

Alle vrijheden om deel te nemen en organiseren
En zo zijn we al weer een “Houwe Zo” verder in dit jaar 2022. Als 
afdeling Flevoland zijn we blij dat we, in ieder geval vooralsnog, 
weer alle vrijheden hebben om aan dingen deel te nemen 
danwel te organiseren. Maar daarin zijn anderen ook al weer 
wakker geschud. 

Zo hadden we op 11 juni eerst de Mariniersdag welke 
oorspronkelijk zou zijn georganiseerd in de kazerne in Rotterdam 
maar vanwege de ontwikkelingen in het oosten van Europa werd 
dit afgeblazen en als alternatieve locatie een plek gezocht en 
gevonden in onze AOR. Daar waren wij natuurlijk erg blij mee 
en met het nodige kunst en vliegwerk is dat prima voor elkaar 
gekomen. 

Het was voor wat betreft de Mariniersdag een heel nieuwe opzet. 
Wat en waarmee we bekend waren, de Mariniers Sportdag, was 
in een nieuw jasje gegoten om zo maar te zeggen. Voor de een, 
en gelukkig de overgrote meerderheid, was dit uiteraard prima 
en heeft men er vol van genoten, voor een ander even wennen 
maar zo gaat het altijd met iets wat opnieuw wordt opgezet. 

Onze dank nogmaals voor de organisatie, er was veel werk 
voor verzet maar mocht u nu toch andere mogelijk waardevolle 
ideeen of toevoegingen hebben, laat het de organisatie weten. 

Nauwelijks bekomen van de Mariniersdag stond ook al weer 
het volgende evenement te wachten namelijk de jaarlijkse 
Veteranendag in Den Haag. Deze heeft natuurlijk de afgelopen 
twee jaren ook een beetje in de koelkast, zeg maar vriezer gestaan 
maar kon nu ook weer doorgang vinden. De Veteranendag is 
natuurlijk een initiatief welke wordt georganiseerd vanuit het 
Veteraneninstituut. Wij zijn daar, omdat het Korps van oudsher 

veel veteranen kent, uiteraard ook bij uitgenodigd. Dat houdt, 
is onze, als afdeling, gedachtengang hierin ook in dat het 
Veteraneninstituut de spelregels bepaald en daar zijn genoeg 
bekendmakingen, zo ook over het tenue, over geweest. 

Wij zijn blij dat we ons vaandel van Flevoland heben kunnen 
tonen en dat we de eer hadden om, 
met het oudste lid van het bestuur 
Flevoland, met het vaandel van het COM 
Nederland te mogen lopen. Uiteraard 
alles keurig in het daartoe bekende 
tenue van het COM. 
Beide vaandeldragers bedankt. 

Rest ons nu het vooruitkijken naar de rest 
van het jaar. De evenementencommissie 
heeft een ‘sparringspartner’ toegevoegd 
om de druk wat van de ketel te halen om 
zo maar te zeggen. Er is al een hele lijst 
met mogelijkheden samengesteld en 
als lid wordt u uiteraard zoveel mogelijk 
op de hoogte gehouden via de e-mail. 

Ook kunt u op de website van de afdeling 
volgen wat er in het verschiet ligt en wij 
hopen u allen in goede gezondheid op 
een van deze evenementen te mogen 
ontmoeten.

 
Afdeling Flevoland
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Onderafdeling Den Haag
Vlaggetjesdag
Tijdens een van de soosmiddagen in de Afrit werd COM 
o.a. Den Haag benaderd om mee te werken aan het 
admiraalzeilen tijdens vlaggetjesdag op Scheveningen. 
Dat was een uitdaging voor ons en we gingen gelijk aan de 
slag. We benaderden Ab en Jacqueline Toet met de vraag 
of wij ‘s-middags gebruik konden maken van de Afrit. 
We verzochten Generaal-majoor der mariniers Richard 
Oppelaar, die ook op ons 50-jarig jubileum was geweest, het 
admiraalzeilen af te nemen. Hij was gelijk enthousiast. Er 
werd contact gelegd met Aad Frings van de Dutch Marines 
Rowing Challenge, afd. Rotterdam. Ook hij ging gelijk aan 
de slag en kreeg het voor elkaar om twee roeisloepen te 
bemannen. Om de kosten te dekken werden er sponsors 
gezocht en lieten we bekers maken met de logo’s van COM 
o.a. Den Haag, de DMRC en vlaggetjesdag Scheveningen. 

Op een prachtige zaterdag 18 juni jongstleden rond 10.00 
uur ’s morgens verzamelden diverse COM-leden en hun 
partners zich bij de “Afrit” op Scheveningen, waar de dag 
begon met koffie en koek. De tocht van de roeiers startte 
op vrijdagavond in Rotterdam, voerde over de Nieuwe 
Waterweg naar Hoek van Holland, waar een rustpauze was 
ingelast. Daarna roeiden beide sloepen over de Noordzee 
naar Scheveningen, waar zij rond 8.00 uur in de ochtend al 
arriveerden; alle respect voor deze prestatie. 

Alvorens met het boulevardtreintje naar de haven te 
vertrekken werden er lunchpakketten uitgedeeld aan de 
roeiers, de COM-leden en hun  partners. Eerst werden de 
juryleden, bestaande uit Generaal-majoor Richard Oppelaar, 
Joep Caminada, Herman Koning, Piet Wakker en Peter de 

Zoete op een strategische plek afgezet, waarna de anderen 
werden verder vervoerd naar de boten, t.w. de onderzeeboot 
Zr.Ms. Zeeleeuw en de Scheveningen 24, genaamd “Afrika”. 
Het hele admiraalzeilen, waarbij ook de Dutch Marines 
Rowing Challenge zich hadden aangesloten, trok langs 
de genoemde boten en dat bood uiteraard een prachtig 
uitzicht. Namens het hoofdbestuur van COM Nederland was 
Piet Kruithof aanwezig tijdens het admiraalzeilen.

Rond half twee bracht het boulevardtreintje ons terug naar 
de “Afrit” waar we met z’n allen een uitermate gezellige 
middag beleefden. De DMRC werd speciaal bedankt met 
een donatie, die ten goede komt aan mariniers die in 
problemen zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld PTSS,  terwijl 
Richard Oppelaar en de roeiers een schildje met de drie 
logo’s ontvingen. Alle aanwezigen werden verwend met een 
drankje,  heerlijke haring, broodjes kroket, saté en salade. 

Een speciaal bedankje voor de organisatie en veel dank en 
waardering voor Generaal-Majoor Richard 
Oppelaar en de mannen van de Dutch Marines 
Rowing Challenge voor hun inbreng aan deze 
bijzonder geslaagde “Vlaggetjesdag!”   
 
Herplaatsing Nationaal Monument voor de 
Koninklijke Marine
Op 20 mei 2022 is het Marinemonument op het 
duin vlak bij de vuurtoren van Scheveningen 
herplaatst. Dit monument werd oorspronkelijk 
op 14 juni 1966 onthuld en gedenkt de marine- 
en koopvaardijslachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog. Door bouwactiviteiten op 
Scheveningen werd het monument vier jaar 
geleden weggehaald en in de opslag geplaatst.

Karel Pronk, een van onze oud-mariniers en 

  
Afdeling Zuid-Holland
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In memoriam Koop 
van Hykoop
Koos was één van de 
oudste COM leden 
en is ruim 57 jaar lid 
geweest. Nog maar 
kort was hij lid van onze 
afdeling Gelderland.
 
Op zijn 94e verjaardag, 

d.d. 7 november 2021, ben ik samen met een maat, namens 
Lief & Leed,  en met een bos bloemen op bezoek geweest. Een 
Marinier met prachtige ervaringen en historische verhalen. Wij 
hebben toen wederzijds genoten van onze kennismaking.
 
Koos kwam vanuit de afdeling Zuid-Holland, onderafdeling 
Den Haag. Helaas kwam hij in de ‘lappenmand’ terecht. Een 
ontsteking in zijn been en hij moest worden opgenomen in 
het ziekenhuis. Tijdens zijn opname viel hij uit zijn bed en brak 
zijn rechterheup. Hij herstelde gelukkig vlot en moest in een 
verzorgingstehuis revalideren. 

Een jonge verpleegkundige kon hem op een gegeven moment 
niet meer ondersteunen en liet hem vallen, gevolg zijn linker 
heup gebroken- en wederom revalideren. 

Door het vele liggen kreeg hij ook nog doorligproblemen aan 
zijn stuitje en kreeg hij tegen de pijn veel medicatie. In april 

2022 kon hij niet meer en overleed hij op 94 jarige leeftijd.
 
Het Mariniers uitvaartteam heeft hem op zaterdag 30 april 2022 
begeleid bij zijn crematie.

Hierbij een deel van de herinneringen van Koos:
Een held is heen gegaan: Oud-Marinier, Jacobus van Hykoop. 
In september 1947 werd Koos van Hykoop als jeugdig marinier 
uitgezonden naar voormalig Nederlands-Indië. Nog geen 
twintig jaar oud. Zesentwintig maanden later keerde hij terug 
naar Nederland. Volwassen. 

Het was de tijd waarin ons land zijn gezag over de opstandige 
kolonie Nederlands-Indië wilde veilig stellen. Met de inzet van 
militairen. Dat waren doorgaans jonge mannen. Dienstplichtig. 
Weggehaald bij moeders pappot. Koos - zoals ik hem bij leven 
mocht noemen - was een van hen. Over deze periode heeft hij 
mij veel verteld tijdens het bespreken van zijn uitvaart. Ik hing 
daarbij aan zijn lippen. Hij deed dat om mij stof aan te reiken 
voor deze grafrede. 

Een ervaring die hij voor altijd met zich zou meedragen, was 
de volgende: Marinier van Hykoop houdt de wacht voor een 
cellenblok, waarin zes gevangen opstandelingen samen zitten 
opgesloten. Het is donker. Plotseling vraagt een van de mannen 
of zij een sigaretje mogen roken. Koos vertelde me: Tja, dan 
zit je in een moeilijk parket. Die mannen zouden de volgende 
dag misschien wel worden doodgeschoten. Ik gaf ieder van 

 
Afdeling Gelderland

rasechte Scheveninger, heeft sinds die tijd gestreden om het 
monument weer zichtbaar te krijgen. 

Op het voetstuk staat een citaat van koningin Wilhelmina: 
“De Marine heeft het goed gedaan.”
Het beeld toont drie mariniers die op de boeg van een 
oorlogsschip met geschuttoren staan. Vooraan staat een 
officier die door een kijker tuurt. Achter hem staat een man 
bij de geschutkoepel terwijl een matroos vlaggenseinen 
geeft.

Stadsdeeldirecteur Mendy van Veen schroefde als 
‘openingshandeling’ een plaquette met tekst op het beeld, 
waarmee het weer officieel in gebruik is genomen. Ze deed 
dat samen met Karel Pronk en onder toeziend oog van 
diverse leden van COM o.a. Den Haag. 

Onderafdeling Rotterdam
Barbecue
Na 3 jaar van weinig activiteiten door de Corona pandemie is 

het tijd om weer 
eens gezellig bij 
elkaar te komen 
en valt er ook 
heel wat bij te 
praten. 

Noteert u alvast 
in uw agenda: 
Woensdag 31 augustus 17.00 uur een geweldige BBQ in 
Echo’s Home het Anker in de VGKAZ met heerlijke hapjes en 
weer een ouderwetse loterij met prachtige prijzen.

Voor de prijs hoeft U het niet te laten! Slechts € 7,50 per 
persoon! U kunt zich al opgeven bij Kees van Genderen via: 
keesmotor@gmail.com.

Met naam, geboortedatum en nummer rijbewijs of 
legitimatiebewijs. Graag opgeven vòòr 31 juli.
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Nieuwe COM-leden en donateur
Nieuwe Leden
R. Melchers Heiloo
H.M.A. Aben Ede   Gld.
R. Koster Uithoorn
J. Beld Bathmen
E.G.A.H. Oude Nijhuis Raalte
N. Zeeman Monster
A. Vermeulen Eindhoven
J.M.I Schouten Deil
G.R van Veen Alkmaar
A.D. Keim Nootdorp
M. Roest Amsterdam

J.D. Kolker Zwolle
H. Westra Alblasserdam
W.M. van Woezik Asten
E.J.G. Urlings Cadier en keer
J.T. van Beek Minnertsga
R. van Dijk IJsselmuiden
J.P. Snooy Ruinen
E. Raymond Poeldijk
S. Gerritsen Scheveningen

Nieuwe donateur
W. Velthuyzen  Ferny Creek, Victoria.  Australië

hen door de tralies heen een 
sigaret en een lucifer. Even 
later vroeg ik hen of ze voor 
mij wilden zingen. “Ja toean”, 
was hun reactie. Ze zetten het 
zeer bekende krotjonglied 
Bengawan Solo in ... Toen 
Koos mij dit vertelde, schoot 
zijn gemoed opnieuw vol. 

Ruim zeventig jaar na dato. Er 
geldt een ongeschreven wet 
onder mariniers: nooit, maar 
dan ook nooit verraad je een 
maat. Dit wetende, kunt u de 

volgende gebeurtenis misschien beter aanvoelen. Het peloton 
van de M-Inco, waar Koos deel van uitmaakte, wordt met een 
prauw vervoerd naar Soerabaya. 

Tijdens die tocht wordt de pet van een officier in opleiding 
gestolen. Eenmaal aangekomen moeten de manschappen 
aantreden. Aan ieder wordt gevraagd of hij de gestolen pet 
heeft. Niemand. Koos weet wie de diefstal pleegde. Maar hij 
houdt zijn mond. De commandant wil een voorbeeld stellen 
en kiest volkomen willekeurig: Koos van Hykoop krijgt acht 
dagen streng arrest. Ook dan houdt hij zich aan de erecode 
van het korps. Al is hij nu zelf genaaid door een maat. In de 
steek gelaten, zich verraden voelen, nota bene binnen het 
Korps Mariniers... Het heeft Koos tot op het bot gekwetst. Hij 
zou het zijn leven lang met zich meedragen. Het ten onrechte 
opgelegde streng arrest zou later nog een ander pijnlijk gevolg 
voor hem hebben. Ik kom daar straks op terug. 

In maart 1950 kreeg hij van de viceadmiraal Kist, vlagofficier 
Koninklijke Marine in Indonesië en de Commandant van 
het Korps Mariniers Generaal Majoor der Mariniers de 
Bruijne een tevredenheidsbetuiging, waarin beide hun 
bijzondere tevredenheid en de welgemeende gelukwensen 
uitspreken. Kapitein De Zeeuw, commandant M-Compagnie 
Korps Mariniers, schreef augustus 1949 een getuigschrift, 
waarin marinier Van Hykoop werd geprezen voor zijn 
onverschrokken en plichtsgetrouw optreden onder zeer 
moeilijke omstandigheden. Hij heeft zich, volgens de kapitein, 

op voorbeeldige wijze gedragen. Koos zou, volgens dit 
getuigschrift, worden voorgedragen voor een Koninklijke 
onderscheiding wegens “moedig en beleidvol optreden bij 
contact met vijandelijke strijdgroepen en dezerzijds werd 
beschouwd als een der steunpilaren der compagnie”. 

In oktober 1992 ontving korporaal Van Hykoop uit handen van 
de kolonel der mariniers Prins het Draaginsigne gewonden, 
dat hem bij ministerieel besluit was toegekend. Daarin 
staat als reden vermeld: “omdat zijn geestelijke toestand 
door de uitoefening van de militaire dienst in het voormalig 
Nederlands-Indië’ in de periode 1947/1949 onder moeilijke 
omstandigheden dermate nadelig is beïnvloed, dat hij daarvan 
nog steeds de gevolgen ondervindt”. In zijn toespraak in de 
Van Braam Houckgeestkazerne in Doom raakte de kolonel een 
gevoelige snaar: “Het spijt mij te moeten constateren dat u 
zowel in uw diensttijd als daarna veelvuldig met onbegrip en 
bureaucratie bent geconfronteerd”, aldus kolonel Prins. 

Voorbeeld? Het dossier van Koos bevat de voordracht 
voor de koninklijke onderscheiding Het Bronzen Kruis. Die 
onderscheiding heeft hij nooit gekregen. De voordracht is 
namelijk op miraculeuze wijze uit zijn dossier verdwenen. 

Niet verbaasd hierover is de secretaris van de Vereniging 
Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen. “Jaloezie en 
achterklap is mij in deze zaken niet geheel vreemd”, schrijft hij 
in november 2008 aan Koos. Die had hem gevraagd waar toch 
die voordracht voor Het Bronzen Kruis gebleven kon zijn. Zelf 
heeft Koos altijd gedacht, dat dit te maken heeft gehad met 
de acht dagen streng arrest die hem in Nederlands-Indië ten 
onrechte was opgelegd.

Wij zullen het nooit weten. Eén ding staat echter vast:
Voor ons was en blijft Jacobus van Hykoop een held.

Onderafdeling Arnhem e.o.
Vaste contactavond
U bent en blijft van harte welkom op iedere tweede Dinsdag 
van de maand op onze vaste contactavond van 19.30 tot 22.00 
uur in de Poorterzaal van KTOMM Bronbeek (militair tehuis)
Velperweg 147 Arnhem.
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Reünies

Gehouden

Acht juni jl. heeft klas 187 en 188 na vijftig jaar een reünie 
gehad in de van Ghent kazerne te Rotterdam. Door de kazerne 
adjudant Dekker en de mariniers associatie was één en ander, 
zoals je van het korps mag verwachten, perfect geregeld. 
Het hoogte punt van deze dag was de uitreiking van de 
veteranenspeld, namens de minister door kolonel der mariniers 
De Vries C-MTC en AOOMARNALG M.A. (Marnix) Haverkamp  (SA-
2) RSM MTC, aan oud adjudant der mariniers 
Peter Bosman woonachtig te Suriname. 
AOOMARNALG buiten dienst Bosman is in 
zijn actieve carrière bij het korps zes keer op 
missie geweest( Irak, Cambodja, Ethiopië, 
Eritrea en 3 maal Bosnië. Tijdens mijn verblijf 
in Suriname had ik in gesprekken van Peter 
vernomen dat hij nog nooit de veteranenspel 
mariniers had gekregen, om een lang verhaal 
kort te maken heeft ondergetekende in 
samenwerking met de kazerne adjudant 
AOOMARNALG E.A. (Elbert) Dekker geregeld 
dat de veteranen speld en een polo door 
AOOMARNALG Haverkamp, die op missie in 
Suriname gingen, mee naar Suriname werd 
genomen. Om 15.00 uur Nederlandse tijd / 

10.00 uur Surinaamse tijd heeft kolonel de vries de speld aan  
AOOMARNALG bd. Peter Bosman uitgereikt. 

Adjudant Bosman was blij verrast en vereerd dat hij namens de 
minister de veteranen speld kreeg, deze uitreiking hebben wij 
oud collega’s kunnen volgen via een live verbinding in het Echo 
home op de van Ghentkazerne.

Reünie klas 187-188 uitreiking veteranenspeld in Suriname

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

Reünie W-coy
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Ik had in mei 2022 een interview met 
Majoor Marco Kroon, drager van de 
Militaire Willems Orde, de hoogste en 
oudste onderscheiding van ons land 
hem toegekend wegens moed, beleid 
en trouw. En onwillekeurig dacht ik 
terug aan 1960 toen ik als puppes 3 
aankwam in Doorn, in de Van Braam 
Houckgeestkazerne van de mariniers. 
Een van de eerste dingen die mij daar 
werd geleerd was, om met eerbied en 
respect te kijken en te praten over die 

geweldige mensen, die vooral door hun inzet, moed, beleid en 
trouw deze onderscheiding mochten ontvangen. 
Tijdens mijn vakantie gingen mijn gedachten terug naar dat 
interview, naar de man die in mei tegenover mij zat, Marco Kroon, 
drager van de Militaire Willems Orde. De man die zijn loopbaan 
als militair startte bij het Korps Mariniers om na 5 intensieve jaren 
zijn mariniersbaret aan de kapstok te hangen en zijn verdere 
loopbaan vervolgde bij het Korps Commandotroepen. Marco 
ruilde het ’water’ in voor het ‘land’, gesterkt en met een schat aan 
marinierservaringen rijker geworden.
Je verwacht om de een of andere reden dat je de afspraak met 
Marco hebt in een groot vrijstaand huis in een geweldig fijn dorp. 
Het dorp klopt, dat is geweldig, maar het huis is een normale 
twee onder een kapper. Geen poespas maar gewoon, zoals Marco 
zelf ook is. Hoe hij daar woont, hoe bewogen hij is over alles 
wat daar staat, hangt en wat bijna als relikwieën kan worden 
gezien met aan alles een eigen verhaal zonder opsmuk. Zelf 
voor de koffie zorgt en met vuur vertelt over zijn werk zonder de 

opsmuk en zonder de overdreven 

verhalen die zo graag over hem worden verspreid. Hij vertelt over 
zijn nog steeds beste maat Robert Mikhout die, samen op een 
woensdag in 
de trein zaten 
naar, wat later 
bleek tijdens 
de controle van 
de conducteur, 
op weg waren 
naar de Van 
Ghentkazerne 
in Rotterdam. 
Hij, 19 jaar en 
twee koppen 
kleiner dan 
zijn maat, 
want groot is Marco nog steeds niet. Samen op weg naar een 
mariniersperiode van 5 jaar waar hij een perfecte basis heeft 
neergelegd van fysieke en mentale weerbaarheid. 
In 1991 is zijn eerste uitzending naar Noord-Irak en twee 
jaar later als plaatsvervangend groepscommandant bij 
de Nederlandse marinierstroepen voor de United Nations 
Transitional Authority naar Cambodja. Marco heeft gedurende 
zijn militaire loopbaan bijgedragen aan tien internationale 
vredesmissies. Hij werd uitgezonden als marinier, 
plaatsvervangend groepscommandant, groepscommandant en 
pelotonscommandant. Tijdens deze missies was hij betrokken 
bij een groot aantal operaties, waarvan sommige in direct 
gevechtscontact met de vijand.
Marco was tweemaal Irak, hij was in Cambodja, driemaal in 
Bosnië, eenmaal in Mali en driemaal in Afghanistan.
Het heeft hem gevormd en veranderd als mens. Zijn inzet heeft 
een enorme wissel getrokken op zijn dagelijks leven en PTSS is 
helaas ook aan hem niet voorbijgegaan.
Hij zet zicht nu dan ook dagelijks met vuur in om zij die ook 
verder moeten ondanks PTSS  te ondersteunen en te begeleiden.
Marco jij verdient een echt eerlijk en fijn leven, met dank van ons 
allen voor het ‘positieve gezicht’ dat je Nederland hebt gegeven.

Wim Lenting

Majoor Marinus Johannes Kroon is de Militaire Willems-
Orde toegekend 
wegens moed, beleid 
en trouw. Hij kreeg 
deze onderscheiding 
niet voor één enkele 
actie, maar voor zijn 
optreden als leider, 
als militair en als 
mens.

COM
Verenigt alle mariniers

Marco Kroon: Marinier, Commando, Mens

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

e n  d a n . . .
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Op 3 juni nog optreden bij het 
Spanjaardsgatfestival in Breda, op 
6 juni aan de andere kant van de 
oceaan voor de eerste repetitie op 
Suffisant voor een aantal concerten 
en andere optredens in het kader 
van Velas Lantinoamerico op 
Curaçao. 

Op 9  juni werd de muzikale 
ondersteuning bij de kranslegging 
voor Admiraal Brion op het Brionplein 
in Willemstad, Curaçao verzorgd 
door het koperkwintet MAR V van 
de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine in aanwezigheid van de 
commandanten van verschillende 
schepen die Velas Lantinoamerico 
bezoeken, zijne excellentie Cijntje 
Ruisandro, minister van economische 
ontwikkeling Curacao, de president 
van de regatta Commander Claudio 
de Sousa Freitas, onze poc Sarina 
Knappstein-Hamelink. 

Op Marinekazerne Suffisant werd 
’s avonds een concert gegeven. 
Met zangeressen Tamy Nivillac en 
Merietza Haakmat werd het een 
feestelijke avond! 

Ter gelegenheid van de opening Velas Latinoamérica Curaçao 
2022 speelde de kapel vrijdag 10 juni op het Brionplein in 
Willemstad Curaçao!

Al bij al een periode waarin zowel de kapel als de tamboers en 
pijper de marine weer op een meer dan geslaagde wijze heeft 
vertegenwoordigd.

Na terugkeer in Nederland direct in de voorbereidingen voor 
24 juni de opening van de Nationale Veteranendag. Tijdens 
de ochtendceremonie trad de ka[pel op met Eric Vloeimans 
en Karsu Dönmez met prachtige werken speciaal voor deze 
Veteranendag gecomponeerde en gearrangeerde muziek van 
Jesse Passenier en Joop van Dijk.

En daarna natuurlijk het defilé op Veteranendag zelf.

Het waren drukke tijden!

Marinierskapel van Breda tot Curaçao
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Kom langs
De geschiedenis van het Korps Mariniers is het bestaansrecht 
van het Mariniersmuseum. Wij vertellen, namens u allen, het 
eeuwenlange verhaal van de rol van de mariniers die wereldwijd 
ingezet worden voor vrede en veiligheid èn het belang hiervan 
voor onze Nederlandse maatschappij. 
Wij willen dit verhaal voor iedereen toegankelijk maken en 
dit op een zo aantrekkelijk en begrijpelijk mogelijke manier 
presenteren.

Op dit moment zijn er vijf tentoonstellingen die u kunt 
bezoeken in het museum:
Zeesoldaten, zo wijd de wereld strekt – de basispresentatie van 
het museum die het verhaal verteld van de oprichting van het 
Korps in 1665 tot de ontwikkelingen rondom de Koude Oorlog.
Moderne Missies – waar het verhaal op de derde verdieping 
in het museum eindigt gaat het verder in de tentoonstelling 
over het Korps van nu. Pronkstuk centraal hierin is de 
BV206 met daarom heen een aantal mini-exposities zoals 
Antipiraterij Somalië, het verhaal van Ernst Herbert Piena, 
dilemmaprogramma “Wat zou jij doen?” en de erelijst mariniers 
waar verder in dit artikel bijzondere aandacht voor.
Meidagen 1940 en Stad in Puin – rondom een interactieve 
maquette wordt het verhaal verteld naar de aanloop van het 
bombardement op 14 mei 1940 en de rol van de mariniers 
hierin. Nieuw is dat met de beelden van Stad in Puin we verder 

kijken en beelden 
tonen van de 
allesverwoestende 
impact van dat 
bombardement op 
de stad Rotterdam.
Helden – in 
deze tijdelijke 
tentoonstelling 
staan we stil bij ‘Wat 
is nu een held?”. 
We vertellen het 
verhaal van Michiel de Ruijter, Giovanni Hakkenberg en marinier 
Thomas aan de hand van het toetsingskader Moed, Beleid en 
Trouw. 
Mariniers op Missie – in deze actieve familie experience dagen 
we kinderen en hun begeleiders uit in de voetsporen van 
de mariniers te treden en door samen te werken, net als 
de mariniers, een missie te volbrengen. Op spelende wijze 
ontdekken ze zo het werken en leven van de mariniers.

Naast de tentoonstellingen is het ook mogelijk een 
groepsbezoek, presentatie of vergadering te organiseren in 
het museum. Er zijn hiervoor een aantal ruimtes geschikt en 
brengen we graag onder uw aandacht. 
Recent is de bibliotheek, al jaren een geliefde vergaderplek, 
gerestyled. Door de installatie van moderne multimedia 

Mariniersmuseum
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(digibord 
met audio 
en camera) 
is het nu ook 
mogelijk 
om andere 
partijen via 
een schermver-
binding te 

betrekken in de vergaderingen. Een toevoeging die niet meer 
weg te denken is in de vergadercultuur van nu. Een ervaring 
die is opgedaan tijdens het verplichtte thuiswerken tijdens de 
coronamaatregelen. Naast vergaderen in de bibliotheek is dit 
ook een studiezaal die op aanvraag gebruikt kan worden en 
waar zeer kundige vrijwilligers graag helpen om alle informatie 
over het Korps Mariniers boven water te krijgen. 
Veel van u hebben hier al eens gebruik van gemaakt voor een 
informele ontvangst: De Kajuit. Wie even terug wil in de tijd en 
instructie wil geven volgens “oude stijl”, of gewoon gezellig 
verhalen wil uitwisselen met zijn baksmaatjes onder het genot 
van een kop koffie, reserveert “De Kajuit”. Aan de bakstafels 
is het makkelijk overleggen. Deze ruimte stellen wij gratis ter 
beschikking als u in reünie verband het museum bezoekt. 
Daarbij verzorgen wij ook de koffie en de thee. Geef wel aan 
bij uw reservering dat u in deze setting het museum komt 
bezoeken.

Als laatste is tijdens de herdenkingsactiviteiten op 4 mei een 
nieuwe publieksruimte in het museum in gebruik genomen. 
Deze zaal, gelegen in het museum, biedt ruimte aan grotere 
groepen en is uitermate geschikt voor lezingen of andersoortige 
bijeenkomsten. Ondertussen hebben wij hier al gasten tijdens 
de 14th may memorial regatta georganiseerd door de DMRC, 
de vrienden tijdens de jaarlijkse Vriendendag van de stichting 
Vrienden van het Mariniersmuseum en diverse schoolklassen 
ontvangen. Als feestelijk hoogtepunt is er tijdens Museumnacht 
in Rotterdam een wervelende bingoshow met ondersteuning 
van DJ Daniel Abrandis (u wel bekend vanuit de WCOY) 
gehouden.

Zoekt u meer informatie over een volledig ontzorgt bezoek aan 
het museum kijk dan op: 
mariniersmuseum.nl/nl/bezoek/zakelijke-events

Erelijst Mariniers
Graag brengen we de erelijst mariniers nog eens onder uw 

aandacht. Dit is 
een database op 
internet www.
erelijstmariniers.
nl waarin alle 
mariniers zijn 
opgenomen die 
door of vanwege 
de dienst zijn 
gesneuveld of 

omgekomen, 
tijdens oorlogen, 
gevechtsacties, 
patrouilles of 
oefeningen, 
of door 
ongelukken in 
uitzendgebieden, 
vanaf 1940 tot 
heden. In de 
database kan 
gezocht worden 
op naam, op 
periode en op 
continent van 
overlijden. Van 
vrijwel alle 
omgekomen 
mariniers is 
een portretfoto 
en - waar 
mogelijk - andere 
persoonlijke 
informatie 
toegevoegd. 

Hiermee wil het Mariniersmuseum de gesneuvelde mariniers 
letterlijk een gezicht geven en op gepaste wijze herdenken. 
Nabestaanden of anders betrokkenen kunnen actief informatie 
aanleveren om de database aan te vullen en zo de mariniers te 
memoreren. Aanleveren van informatie kan door een email te 
sturen aan: collectie@mariniersmuseum.nl 

Zomervakantie in het museum
Tijdens de zomervakantie (van regio midden) is het museum 
ook geopend op maandag. Van tevoren reserveren is niet 
meer verplicht. Wel 
is het mogelijk om 
vooraf online tickets 
te kopen via de 
internetpagina. Naast 
alle tentoonstellingen, 
de familie experience 
Mariniers op Missie en 
de actieve speurtocht 
Museummarinier is 
er iedere dinsdag een 
extra activiteit. Majoor Maas, onze museummarinier, neemt 
de kinderen mee op patrouille en leert ze samenwerken, ook 
worden de rantsoenen onder de loep genomen en natuurlijk 
geproefd. Ouders kunnen tijdens de activiteit zelf het museum 
bezoeken. Op dinsdag 12,19 en 26 juli schuift special guest en 
bekende instagrammer marinier Indra van marinier lifestyle 
aan. Het moment om alle vragen te stellen over hoe het is om 
marinier te zijn en hoe je marinier kunt worden. Aanmelden is 
verplicht via: mariniersmuseum.nl/nl/agenda/vakantie
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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
In Suriname geplaatst in WWII of erna
Ik ben Johan POOL, van de lichting 73-1 B-cie 4e Pel TRIS. Ik 
verzamel namen, voornamen, rang, compagnie, peloton het jaar 
dat men in Suriname gezeten heeft en een contact mogelijkheid 
adres, tel.nr of e-mail adres om diegene die daarom vragen met 
elkaar in contact te brengen.  Ik ben opzoek naar marine mensen 
/ mariniers die ook in Suriname geplaatst zijn geweest in WWII of 
erna, niet diegene die daar voor een korte training zijn geweest 
maar die daar voor langere tijd geplaatst zijn geweest.

Graag contact 
opnemen met:

Johan POOL
Steenstraat 26
9402 Meerbeke
België
johanpool@gmx.com

FAKFAK
Reünie Mariniers en Vlootpersoneel die in Fakfak, voormalig 
Nederlands Nieuw-Guinea, hebben gediend. Ook zij die zich 
hierbij betrokken voelen zijn welkom.
Datum:      Zaterdag 29 Oktober 2022
Locatie:      Wijkgebouw ”de Geseldonk” te Helmond

Info en aanmelding vóór 15 Oktober bij:
J. v.d. Konijnenberg tel 0492-534102/06-42554943 of e-mail jos.
vd.konijnenberg38@gmail.com
C. v.d. Pas tel. 040-2546872/06-15376957 e-mail 
ceesvandepas55@gmail.com
P. Postma e-mail p.postma75@upcmail.nl

Aanmelden erecouloir Prinsjesdag 2022
Eindelijk…. na twee jaar Covid, mogen we weer een bijdrage 
leveren aan de ceremonie rond Prinsjesdag.
 
Alle bij het VP aangesloten organisaties mogen 6 namen 
aanleveren, afhankelijk van de totale aanmeldingen kunnen er 
een aantal worden opgenomen in het Erecouloir Prinsjesdag (20 
sep 2022). Geselecteerde veteranen zullen persoonlijk bericht 
ontvangen (na 20 augustus a.s.). Namen invullen volgens het 
principe: hoogste voorkeur bovenaan!

 
Er zijn een aantal voorwaarden:
• Alléén veteranen mogen  deelnemen in het VP-erecouloir
• De veteraan dient in het bezit te zijn van een Veteranentenue 
(oud- of nieuw) of een donker pak uit 1 kleur (geen jeans o.i.d.) 
of het DT (actief dienende militairen).Details worden aan 
betrokkenen na selectie bekend gesteld
• Betrokkene dient zich reeds ‘s morgens te melden (locatie 
NNTB) en zal tot in de middag betrokken zijn.

Walk4Veterans
De negende Walk4Veterans staat ook dit jaar weer in het teken 
van onze vrijheid. Organisator stichting Hulp voor Helden daagt 
iedereen uit om onze 77 jaar vrijheid te vieren met een eigen 
inzet van 77 kilometer. Wandelend, fietsend, hardlopend, of 
breiend. Bedenk een uitdaging die bij je past en probeer daarmee 
minimaal 77 euro sponsorgeld op te halen. Want met die 
opbrengst kunnen wij onze veteranen blijven steunen!
 
‘Vrij om te gaan’, is het terugkerende thema van de negende 
Walk4Veterans. “Vrijheid is bovendien zeer actueel”, legt 
directeur Ingrid Boots van Hulp voor Helden uit. “Met de oorlog in 
Oekraïne is het besef van belang van vrijheid, vrede en veiligheid 

nog sterker geworden dan het altijd al was. Bij ons evenement is 
finishen dan ook niet het belangrijkste aspect, maar vooral het 
ervaren van die vrijheid en de gedachte aan hen die zich daar 
dagelijks voor inzetten”.
 
“Bij de Walk4Veterans gaat het om het besef van vrijheid en de 
gedachte aan hen die zich daar dagelijks voor inzetten!”

We leven alweer 77 jaar in vrijheid! Om die vrijheid te vieren 
en tegelijkertijd lekker in beweging te blijven, nodigen we 
u van harte uit om mee te doen met de Walk4Veterans, hét 
sponsorevenement van Hulp voor Helden voor veteranen.
Walk4Veterans 2022:
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Bijna dertig sloepen nemen zaterdag, 7 mei, deel aan de ’14th of 
May Memorial Regatta’, een roeisloepwedstrijd over een afstand 
van 10,65 kilometer over de Nieuwe Maas. Start is in de Oude 

Haven, de finish 
in het Boerengat. 
Het is de vijfde 
keer dat de regatta 
wordt gehouden. 
Het evenement is 
een initiatief van 
vereniging Dutch 
Marines Rowing 
Challenge (DMRC) 
ter herinnering aan 
het bombardement 
op Rotterdam op 14 
mei 1940.

De start van de 
regatta is om 13.30 
uur, maar vanaf 
13.00 uur is er de 
traditionele groet 

(‘riemen op’) door alle deelnemers en wordt na het signaal 
Taptoe met één minuut stilte het bombardement herdacht. 
Toespraken zijn er van onder andere commandant brigade-
generaal Hut van het Korps Mariniers, en loco-burgemeester 
Bokhove van Rotterdam.

De deelnemende sloepen varen vanuit de Oude Haven via de 
Boerengatbrug over de Maas naar de Erasmusbrug. Daar steken 
de sloepen over naar de Koningshaven en varen in de richting van 
de Van Brienenoordbrug tot aan het Mallegatpark. Daar wordt 
de Maas weer overgestoken en wordt terug geroeid naar het 
Boerengat. De sloepen worden tussen drie en vier uur terug in 
het Boerengat verwacht.

De regatta is georganiseerd door (oud)mariniers die lid zijn 
van DRMC in samenwerking met de stichting Rotterdam en de 
Mariniers, het Mariniers- museum en de Van Ghent Kazerne. De 
te roeien afstand, 10,65 kilometer, is een samenstelling van de 
dag (10 december) en het jaar (1665) van de op- richting van het 
Korps Mariniers door Michiel de Ruyter.

Met de regatta wordt ook de verbondenheid tussen het Korps 
Mariniers en de stad Rotterdam benadrukt. In de meidagen van 

Bombardement herdacht met roeiregatta

Diversen

Tot en met 10 september kunnen deelnemers in het kader van 
de Walk4Veterans wandelen, fietsen, hardlopen of wat dan 
ook meer. Elke uitdaging kan ingeschreven worden op het 
actieplatform van de Walk4Veterans. 

Sponsoren en laten sponsoren is daarbij 100% veilig en heel 
eenvoudig. De opbrengst komt ten goede aan diverse projecten 
voor veteranen zoals bijvoorbeeld de Veteranenhond. 

Wat kunt u doen?
1.    Doe mee als individu.
2.    Stel een eigen team samen en doe samen met uw familie en/
        of vrienden mee.
3.    Schrijf Vereniging Contact Oud en actief dienende Mainiers 
        (COM) in als team en doe samen met uw medeveteranen 
        mee. Zo krijgt uw veteranenorganisatie ook meer 
        zichtbaarheid en bekendheid!
4.    Maak reclame voor de Walk4Veterans en roep anderen op om 
        mee te doen of de boodschap te verspreiden.

Wilt je op 10 september individueel of samen met 
medeveteranen meewandelen op de slotdag bij het Militair 
Revalidatie Centrum te Doorn? 

Schrijf je in via website: 
https://www.actievoorhelden.nl/evenementen/2791/
walk4veterans-2022/
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1940 verhinderde een kleine eenheid mariniers dat de Duitsers 
vanuit Rotterdam-Zuid over de Maasbruggen konden oprukken. 
De Van Ghent Kazerne aan het Toepad is het opleidings- centrum 
van het Korps Mariniers. Een van de doelstellingen van de DMRC 
is het roeien voor en met buddy’s in nood. Ook dit jaar zijn er 
weer enkele sloepen bemand met roeiers die dagelijks leven met 
het gevolg van een post- traumatische stress-stoornis (PTSS) en 

roeiers met een verslavingsproblematiek.

Voor de start, vanaf 12.00 uur, is er een concert van de 
Marinierskapel vanaf de historische mijnenveger Hr.Ms. Mahu, 
die in 1984 buitendienst is gesteld. Dit is de enige nog varende 
mijnenveger voor ondiep water. Het gerestaureerde schip komt 
speciaal voor de regatta naar Rotterdam.

Aandacht voor Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) is 
belangrijk omdat het recht doet aan de ervaringen die militairen 
opdoen tijdens het uitoefenen van hun opdracht (bv. tijdens 
een missie). Daarom hebben de stichting Help Ze Thuis komen 
en de vereniging Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC) 
op donderdag 28 april een symposium over dit onderwerp 
georganiseerd.

Zeker 90 (oud)mariniers en andere geüniformeerde (oud) 
beroepsbeoefenaren verzamelden zich in de prachtige Van 
Ghentkazerne in Rotterdam.

Onder leiding van dagvoorzitter Angelien Eijsink kon in 
de middag het programma starten. Dat begon met een 
indrukwekkende video over PTSS, gemaakt door SHZT en DMRC 
waarna Rob van Leeuwen, voorzitter DMRC, het symposium 
mocht openen. Het bijzondere aan het programma was dat PTSS 
vanuit iedere invalshoek werd belicht. Zo presenteerde Eric 
Vermetten een lezing over zijn wetenschappelijke onderzoek 
naar VR Studio die mensen met PTSS kunnen helpen. Luisterde 
iedereen naar het indrukwekkende verhaal van Nienke 
Endenburg samen met veteranen Sandra Veldman en Johan 
Bins over het effect van PTSS hulp- en buddy honden. Door de 
aanwezigheid van Sandra en Johan met de hulphonden was de 
impact van deze connectie ‘live’ zichtbaar.

Daarnaast gaf Beijka Mensink nieuwe inzichten in PTSS en gaf 

Hendrik-Jan van Tilburg een lezing over de ontmoetingscentra 
van veteranen.

Een hoogtepunt in de Van Ghentkazerne was de lezing van 
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Frank van Sprang over het 
belang van defensie. Dit liet maar weer eens zien hoe belangrijk 
de aandacht voor PTSS wordt gezien binnen de defensie.

Nadat Maaike Hoogewoning haar Key Note Lecture over haar 
ervaringen in de (oorlogs)operatiekamer had gedeeld, kwamen 
alle sprekers het podium op voor een laatste paneldiscussie. 

Voorzitter van SHZT, Karel Lanser, kreeg het slotwoord waarin hij 
iedereen bedankte voor deelname. Zijn boodschap was duidelijk: 
PTSS moet nu zichtbaar worden in de maatschappij. Het indruk-
wekkende 
symposium 
werd 
afgesloten met 
een heerlijke 
en vooral 
traditionele 
rijsttafel.
Samen werd 
het onzichtbare 
zichtbaar 
gemaakt.

PTSS Symposium: Het onzichtbare zichtbaar maken
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Rectificatie  
In het In Memoriam van het overlijden van Willem Blokhuis is 
abusievelijk de naam van zijn zoon vermeld, Jan Willem Blokhuis. 
Dit moet echter zijn Willem Blokhuis. Onze excuses hiervoor.

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

Nagekomen melding
F.J van der Vlugt, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 29 mei 2021 te Haarlem, 
op 84 jarige leeftijd.

Jan de Vries, oud-marinier, op 9 november 2021 te Capelle a/d 
IJssel, op 83 jarige leeftijd.

C.J.H.G. van Hooren, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 11 december 2021 te 
Maastricht, op 88 jarige leeftijd.

H.C.A. Norbart, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 29 december 2021 te Tilburg, op 
79 jarige leeftijd.

M.L. Kouwenberg, oud-marinier, lid in de Orde van 
Oranje-Nassau en onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 29 maart 2022 te Dongen, op 90 jarige 
leeftijd.

W. Bos, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 1 april 2022 te Vollenhove, op 81 jarige 
leeftijd.

Jacobus van Hykoop, Korporaal der Mariniers, onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede. Het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis en het Draaginsigne gewonden, op 22 april 
2022 te Lienden, op 94 jarige leeftijd.

Johannis Petrus Leonardus Everaardt, oud-marinier, 
onderscheiden met de Eremedaille in goud verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau en met het  Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 5 mei 2022 plaats onbekend, op 82 jarige 
leeftijd.

Johannes Andries Boere, oud-marinier, onderscheiden met 
het Ereteken voor Orde en Vrede met 3 gespen, op 8 mei 2022 te 
Almere, op 96 jarige leeftijd.

H. Velthuyzen, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 9 mei 2022 te Ferny Creek. Australië, op 
93 jarige leeftijd.

Absalon Dominggoes Frederik Frans, oud-marinier, 
onderscheiden met het Herinneringskruis Vredesoperaties, op 
9 mei 2022 te Woerden, op 73 jarige leeftijd.

K. Jol, Luitenant-kolonel der Mariniers, onderscheiden met het 
Herinneringskruis VN-Vredesoperaties, Medaille Ontwapening 
strijdkrachten van de VN Golan, Medaille Expetitionary Forces 
van de VN Midden-Oosten en de Medaille VN Israëlische-
Libanese wapen stilstand Zuid-Libanon, op 11 mei 2022 te 
Scheveningen, op 79 jarige leeftijd.

G.J. Ravesteijn, oud-marinier, op 15 mei 2022 te Purmerend, 
op 85 jarige leeftijd.

G van Beek, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede met 3 gespen en Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 16 mei 2022 te Nieuwegein, op 93 jarige 
leeftijd. 

Jacob de Graaf, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 19 mei 2022 te Schagen, op 81 
jarige leeftijd.

Hendrikus Everhardus Hermanus Buurman, oud-marinier, op 
19 mei 2022 te Hengelo, op 76 jarige leeftijd.

Rompt Dijk, oud-marinier, lid in de Orde van Oranje-Nassau en 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 24 
mei 2022 te Veenwouden, op 91 jarige leeftijd.

Albertus Gerardus Vermeulen, oud-marinier, onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede en Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 24 mei 2022 te Best, op 96 jarige leeftijd.

Jozef Hafkamp, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 29 mei 2022 te Vinkeveen, op 
98 jarige leeftijd.

J.C.P Celi, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 30 mei 2022 te Geertruidenberg, op 80 
jarige leeftijd.

H.A.J. Wieser, oud-marinier, op 6 juni 2022 te Gouda, op 67 
jarige leeftijd.

C.G. Sijbrandij, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 9 juni 2022 te Den Haag, op 95 jarige 
leeftijd.

Cor van der Hout, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 11 juni 2022 te Vianen, op 
83 jarige leeftijd.
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A.M. Quekel, oud-marinier, op 17 juni 2022 te Wanssum, op 88 
jarige leeftijd.

Jacobus Pieter Albert Hol, oud-marinier, onderscheiden met 
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 20 juni 2022 te Mierlo, op 
95 jarige leeftijd.

J.J.M. Bekers, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 22 juni 2022 te Dorst, op 81 jarige 
leeftijd.

Johannes van Reenen, oud-marinier, Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau, op 29 juni 2022 te Leerdam, op 83 jarige leeftijd.

Dirk van de Brink, Korporaal der Mariniers, op 29 juni 2022 te 
Arnhem, op 81 jarige leeftijd.

Teun Vermeer, oud-marinier, op 6 juli 2022 te Velp, op 86 jarige 
leeftijd.

Antoon Gijsberthus van der Meer, oud-marinier, 
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 11 juli 
2022 te Zeewolde, op 94 jarige leeftijd.

                                    Moge zij rusten in vrede.
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 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 dinsdag van de maand (m.u.v. januari) vaste 
contactavond in de Poorterzaal van KTOMM Bronbeek 
(militair tehuis), Velperweg 147 te 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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Foto achterpagina:
Overdracht Pedel aan nieuwe 

beschermheer van het COM.



 34   35

c
o

m
in

fo
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 
Ed Bergman
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 P.E. de Zoete (a.i.) 
T:06-15659922 E: peteric1954@gmail.com
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

a
g

e
n

d
a



 36


