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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: 
          2022-05 1 december
11. Lidmaatschap COM
     a. Het COM is opgericht op 10 december 1950.
     b. Aantal leden en donateurs: 5741.
     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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H.P. Leever als jonge marinier.
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Beste leden,

Voor u ligt alweer nummer 4 van ons 
verenigingsblad. Het zomerverlof 
zit er op, de zomer is voorbij en 
het bestuur maakt zich op voor de 
activiteiten in het najaar en winter. 
Er staat veel op de agenda, op 
enkele activiteiten kom ik hierna 
terug, maar denk bijvoorbeeld 
aan de vieringen van de 
korpsverjaardag bij de afdelingen 

en het ‘Oktoberfest’ van de IMSO. 

Teleurstellend
Waar we ook volop mee doende zijn is onze 
toekomstverkenning “Stip op de horizon”. Belangrijk voor 
het voortbestaan van de vereniging, maar een onderwerp 
waarvoor het lastig is om steun vanuit onze achterban te 
verkrijgen. Leeft die zorg over het voortbestaan van de 
vereniging alleen bij het bestuur? Het lijkt van wel. Op de 
oproep om mee te helpen in werkgroepen aan de uitwerking 
van de vele input uit de verkenningsfase kregen we slechts 11 
reacties. Dit is wel erg weinig, teleurstellend zelfs,  voor een 
vereniging van ruim 5800 leden. 

We moeten door maar lopen zo wel vertraging op.  Ik weet 
zeker dat er binnen ons ledenbestand leden zijn met kennis 
van management, marketing en structuurveranderingen. 
Ik roep hen op zich te melden bij onze vicevoorzitter Derk 
Wisman. Het gaat om projectmatige inzet gedurende een 
aantal sessies. Met andere woorden: “er zit een kop en een 
staart aan”, u bindt zich niet voor jaren! 

Oubollige imago de wereld uithelpen
Het is echt belangrijk dat we het “oubollige imago” dat in 
de buitenwereld leeft over onze vereniging uit de wereld 
gaan helpen. De ideeën die we hebben opgehaald roepen 
om uitwerking. Wat zou het fijn zijn als we over een aantal 
maanden al de eerste resultaten zouden kunnen doorvoeren. 
Het bestuur wil best tempo maken maar we kunnen het niet 
alleen.  Ik hoop dat een aantal leden zich aangesproken voelt 
en hun medewerking aanbiedt. 

Op woensdag 31 augustus jongstleden vond de jaarlijkse 
relatievaardag bij de Koninklijke Marine plaats. Ik was  daar 
namens het COM met onze secretaris bij aanwezig.  Naast 
mooie demonstraties biedt deze  vaardag veel mogelijkheden 
om te ontmoeten, informatie te delen en om ideeën die leven 
binnen de marine op te halen. 

Nieuw Milligen
Ik wijs u nogmaals op de mogelijkheden om de locatie 
Nieuw Milligen, waar de nieuwe marinierskazerne gebouwd 
zal gaan worden, te bezoeken. U kunt u aanmelden via het 
Servicepunt Associatie Mariniers. Contactgegevens van het 

servicepunt staan in de Houwe Zo. 

Op 16 november a.s. zal de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine weer het traditionele jaarlijkse korpsconcert 
verzorgen. Wij zijn in gesprek met de korpsleiding om een 
groot aantal liefhebbers van deze muziek in de gelegenheid 
te stellen dit evenement bij te wonen. Houdt onze website en 
nieuwsbrieven in de gaten. 

Op 19 november aanstaande zal te Sittard de kranslegging 
plaatsvinden bij het Mariniersmonument aldaar. Ik zal daar 
namens het COM een krans leggen. Uiteraard zal ik dat 
ook doen op 10 december aanstaande op het Oostplein te 
Rotterdam.

Saamhorigheidsdiner
De Stichting Saamhorigheidsdiner Oud-Mariniers (SSdOM) 
houdt op 22 december aanstaande het jaarlijkse diner voor 
onze buddy’s die weleens een uitje mogen hebben. Onze 
vertegenwoordigers van Lief & Leed bij de afdelingen zijn 
onlangs benaderd met de vraag of zij kandidaten willen 
opgeven. Ieder jaar is het diner een groot succes en kunnen de 
bezoekers terugzien op een avond waarin de verbondenheid, 
een van onze korpswaarden, is gevoeld.

Nieuwsbrief
Via onze periodieke nieuwsbrief via Mailchimp proberen 
we iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Deze 
nieuwsbrief (per e-mail) gaat naar al onze leden en donateurs. 
Ontvangt u deze berichten nog niet? Mogelijk hebben wij 
dan geen (juist) mailadres van u. Check dit en geef de juiste 
gegevens door aan onze ledenadministrateur 
(ledenadmin@contactoudmariniers.com).

  Uw voorzitter, Piet Kruithof

Van de voorzitter
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Korpsnieuws

De meteorologische herfst is begonnen. Tijd voor de jaarlijkse 
Bergtraining of JMT. In de week van 7 september zijn de mariniers 
van 1 MCG (1e mariniersbataljon) aangekomen in Noorwegen 
voor de jaarlijkse bergtraining. Niet in Schotland zoals dat 
jarenlang gebeurde. De training werd in 2021, en in jaren 
daarvoor onregelmatig, ook in Noorwegen uitgevoerd. Daarmee 
lijkt Schotland voorgoed verleden tijd voor deze intensieve en 
leerzame training die de basis vormt voor de mariniers om onder 
extreme omstandigheden te kunnen opereren.
De mariniers van 1MCG zijn direct begonnen met hun eerste 
bergmarsen. Hierbij was wennen aan extreem terrein en leren 
navigeren in de bergen het belangrijkst. Gewicht, afstand en 

hoogtelijnen worden geleidelijk opgebouwd.
Na elke mars komen de Mariniers aan bij een RON (Rest Over 
Night) locatie (een bivakplek voor overnachting). Het is een 
wisselprogramma van verschillende marsen en activiteiten in het 
oefenterrein Blåtind.

De marsen en activiteiten zijn onderdeel van de Novice Course. 
Deze course is bedoelt voor mariniers die nog niet eerder hebben 
deelgenomen aan de Joint Mountain Training.
Ze leren overleven, verplaatsen en vechten in extreme 
omstandigheden. Daarnaast draagt dat bij aan de mentale en 
fysieke hardheid van de Marinier.

Joint Mountain Training of gewoon Bergtraining?

In dit nummer weinig Korpsnieuws! Waarom? Iedereen is net 
terug van zomerverlof en in die periode gebeurt er niet veel. 
Daarom in dit nummer een aantal, niet minder interessante, 
artikelen die “op de plank lagen”.  

De redactie beschikt over artikelen die bewerkt moeten worden 
voordat ze gepubliceerd kunnen worden. Dit komt onder andere 
door opmaak en indeling die vaak aangepast moeten worden. 

Ook zijn de meegeleverde foto’s en andere illustraties vaak 
nog steeds onduidelijk of van onvoldoende kwaliteit. Dat zorgt 
weer voor veel mailverkeer en telefoontjes naar inzenders. 
Bijvoorbeeld het uitzoeken van waar foto’s precies bij horen kost 
erg veel tijd.

De redactie verzoekt indieners van kopij, vooral foto’s van 
maximale kwaliteit aan te leveren. 

Van de redactie

Kopij aanleveren
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Op donderdag 8 september heeft luitenant-kolonel der 
mariniers Stefan Mastenbroek het commando overgenomen 
van het Mariniers Opleidingscentrum in de Van Ghentkazerne 
in Rotterdam, de bakermat van het Korps. Een functie op een 
plaats die bij hem past als een maatpak!

Het commando 
werd overgedragen 
door waarnemend 
commandant 
majoor der 
mariniers Pascal 
Brinkman die 
tijdelijk het 
commando na 
het tragische 
wegvallen 
van de vorige 
commandant 
Christ van 
Dinteren, op zich 
had genomen. 

Voor wie wat meer 
wil weten over de nieuwe commandant kan op het internet eens 
kijken daar is een interview weergegeven van Marco van Nek met 
Mastenbroek:
www.helmenvolverhalen.nl/uruzgan-stefan-mastenbroek

Nieuwe commandant
Mariniers OpleidingsCentrum (MOC)

Niet vergeten!!! 
10 december Korpsverjaardag
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Bron: Alle Hens 
Tekst: Evert Brouwer 
Foto’s: KPL1 Max Mostert

Oud-mariniers Leever bezorgen vader postuum 
laatste eer
Ere wie ere toekomt. Zo denken de 3 zonen én 
oud-mariniers Peter, Jeff, Mike en hun zuster 
Barbera over het postuum uitreiken van het 
Invasiekoord aan hun vader. Marinier der eerste 
klasse Hendrik Pieter Leever maakte in de Tweede 
Wereldoorlog deel uit van de vermaarde Prinses 
Irenebrigade en landde op 6 augustus 1944 op de 
kust van Normandië.

De nabestaanden van Hendrik Pieter Leever (Epe, 14 
mei 1914 – Winterswijk, 13 juni 2001) kregen vorige 
maand de bescheiden uit handen van luitenant-
kolonel George Dimitriu. Hij is de commandant van 17 
Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, 
de landmachteenheid die de traditie van de vermaarde brigade 
na 1945 voortzette.

Nog jaarlijks reist een deel van de eenheid rond 6 juni, de 
dag van Operation Overlord alias D-Day, naar de vermaarde 
Normandische landingsplaats Arromanches-les-Bains, om de 
bevrijders van toen te herdenken.

Bronzen Kruis
Ook Leever-senior landde daar in 1944, maar had toen al heel 
veel actie gezien. De marinier voer mee aan boord van Hr.Ms. 
Flores, een marineschip dat op 17 mei 1940 wist te ontkomen 
naar Engeland. De kanonneerboot was met zusterschip Soemba 
(bekend als ‘The Terrible Twins’) later bijvoorbeeld betrokken bij 

gevechtsacties in de Middellandse Zee bij Sicilië (Operatie Husky, 
bij Sicilië). Leever ontving voor zijn heldhaftige optreden tijdens 
die operatie het Bronzen Kruis. (www.defensie.nl/onderwerpen/
onderscheidingen/bronzen-kruis). De Twins waren overigens ook 
op D-Day actief.

Camp Lejeune
77 jaar na dato was er dus wéér een eerbetoon voor de marinier 
die met 101 maten werd ‘uitgeleend’ aan de toenmalige Prinses 
Irenebrigade. De Nederlandse eenheid dreigde in 1944 te 
worden opgeheven door personeelstekort. Daarom reisden 
Nederlandse mariniers-in-opleiding vanaf Camp Lejeune in de 
Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk, om zich bij de 
landmachtbrigade aan te sluiten. Vervolgens landde de Prinses 
Irenebrigade, inclusief marinier Leever, begin augustus 1944 in 

de haven van Arromanches-les-Bains.

“Waarom hij niet destijds net als zijn kameraden het oranje-
blauwe erekoord heeft ontvangen, blijft een mysterie. 
Vader sprak nooit over de Tweede Wereldoorlog of wat 
hij als militair heeft gedaan”, zegt Peter, de oudste van de 
drie zonen. “Hij zei altijd: ik ben geen held, de échte helden 
liggen in een graf. Alleen als we voor familiebezoek over de 
brug bij Grave reden, maakte hij wel eens een opmerking. 
Dat hij daar over de lijken heen had moeten lopen.”

Gewond in Hell Fire Corner
“Op 12 augustus neemt de eenheid van marinier Leever 
de stellingen bij het Chateau St. Come, bij Breville, over 
van de Britten. Vanwege de vele mortierbeschietingen 
staat deze sector beter bekend als Hell Fire Corner. Hier 
raken de volgende dag 9 militairen gewond, waaronder 
marinier Leever. Wanneer marinier Leever bij de Brigade 
terugkeerde, na herstel van zijn verwondingen, is niet 
bekend. Hij heeft daarna zeker nog een deel van de 
operaties van de Brigade tot aan 1 april 1945 meegemaakt.” 
(Commandant 17 Infanteriebataljon GFPI, LKOL George 
Dimitriu)

Invasiekoord na 77 jaar op zijn plaats

Militairen van de Prinses Irenebrigade op het strand van Arromanches-les-Bains in 
augustus 1944. (Foto: NIMH)

LKOL George Dimitriu overhandigt het Invasiekoord aan de jongste van de 3 
broers annex oud-mariniers, Mike Leever.
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Zwaargewond
Zoon Mike komt er bij toeval achter dat Leever-senior recht 
heeft gehad op het Invasiekoord van de Prinses Irenebrigade. Hij 
bijt zich als een terriër vast om meer te weten te komen van de 
geschiedenis van ‘Daddy’, zoals ze hun vader nog steeds liefdevol 
noemen. “We zijn geboren in Engeland en hebben de eerste jaren 
van ons leven daar gewoond; onze moeder was immers Engels”, 
is zijn verklaring. Zijn onderzoek verliep zeker niet op rolletjes en 
bijna 2 jaar lang liep hij soms letterlijk tegen gesloten deuren aan. 
Mike reisde in juni 2019 (75 jaar na de Invasie) naar Normandië om 
te herdenken en om daarna de draad weer op te pakken. Maar 
de zoektocht hield bij 13 augustus 1944 op. Dat is de dag nádat 
marinier Leever en nog 9 Nederlanders zwaargewond raakten 
bij een mortieraanval. “In zijn been zaten granaatsplinters en hij 
verloor een deel van zijn oorlel”, weet Mike.

Doodgewaand
Bij de aanval sneuvelde de eerste Fuselier, wachtmeester 
Piet Lammers. Er kwam in augustus 1944 echter ook een 
onheilstijding aan bij huize Leever, destijds in Zutphen. “Onze 
grootouders hebben toen een bericht van het Internationale 
Rode Kruis gekregen dat hun oudste zoon, onze vader dus, was 
gesneuveld”, vertelt Jeff. “Toen hij in oktober 1944 plots in een 
Jeep van de Grenadiers bij hun huis in Zutphen verscheen, viel 
onze oma flauw; zó schrok ze toen ze haar verloren gewaande 
zoon weer zag. En de volgende dag was mijn opa in een keer 
helemaal grijs.”

Eindelijk bewijs
Maar een marinier geeft niet op. Dus bleef Mike op deuren 
kloppen. Een probleem waartegen hij aanliep, is dat de Prinses 
Irenebrigade half juli 1945 werd ontbonden. “Eerlijk, ik had nog 
nooit van het 17e Bataljon gehoord, dat deze eenheid de traditie 
van de brigade heeft voortgezet”, bekent hij. In 2020 kwam de 
doorbraak, met name door de inzet van de 2 zonen van Peter, 
Dennis en Pascal, en van kapitein b.d. Jacques Fransen van het 
17e. Uit de stukken in bezit van dit bataljon kwam eindelijk het 
bewijs naar voren dat Hendrik Pieter Leever destijds wel degelijk 
aan de Prinses Irenebrigade was toegevoegd.

Geen behoefte
In het archief waaruit dat bleek, stopt de geschiedenis van 
marinier Leever echter ook, op die vermaledijde 13e augustus 
1944. Mike: “Maar we hebben wel kunnen vaststellen dat 
marinier Leever recht heeft gehad op het Invasiekoord.” De 
broers erkennen dat hun vader mogelijk wat naar de achtergrond 
is geraakt doordat hij alle uitnodigingen voor reünies of andere 
bijeenkomsten naast zich neer heeft gelegd. “Daar had hij geen 
behoefte aan.” Hierdoor kon het dus niemand opvallen dat hij het 
eervolle koord niet droeg.

Mariniers present
De 4 kinderen hebben die behoefte aan herdenken en ontmoeten 
dus wel en gelukkig komt van uitstel – door corona – geen 
afstel. Zeker tot genoegen van Peter, Jeff, Mike en Barbera is er 
ook vertegenwoordiging van het Korps bij de plechtigheid in 
Oirschot: Groepscommandant Operationele Eenheden Mariniers 
(GC GOEM) kolonel der mariniers Rob de Wit en chef der Equipage 
GC GOEM, adjudant van de mariniers Jacques Snaauw. Ze zijn 
getuige van het ritueel hoe het Invasiekoord wordt gedoopt. 
Normaalgesproken gebeurt dat met zeewater in de Atlantische 

Oceaan, maar als dat niet kan, wordt hiervoor 
het Normandische distillaat Calvados gebruikt. 
Het is een emotioneel moment voor de broers en 
hun zus. Met name voor Mike, die doorging waar 
anderen waren gestopt en de zoektocht naar 
het verleden van hun vader tot een goed einde 
bracht. “Je bent marinier of niet”, besluit Piet, niet 
zonder trots.

Invasiekoord
Het Invasiekoord houdt de herinnering aan de 
deelname van de brigade bij de bevrijding van 
West-Europa levend. Die begon in 1944 op de 
stranden van Normandië. De traditie van het 
koord stamt uit maart 1945. Alle militairen van 
de Prinses Irene Brigade die van 7 tot en met 15 
augustus 1944 in Normandië aan land kwamen, 
ontvingen toen dit bijzondere uitrustingsstuk. De 
kleuren van het gevlochten koord waren ook toen 
al oranje en blauw: de kleuren van het Koninklijk 
Huis.

MARN 1 b.d. Mike Leever was net als zijn broers vereerd met de komst van KOLMARNS 
Rob de Wit en AOOMARNALG Jacques Snaauw voor de uitreiking van het Invasiekoord.

Jeff, Mike, zus Barbera en Peter Leever. De 3 broers hebben net als hun 
vader bij het Korps Mariniers gediend.
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Bron: Martin Bos defensiefotografie

Het Korps Mariniers verhuist in 2029 naar Nieuw-Milligen. Onder 
de titel ‘Meet the Marines’ kregen de bewoners uit de omgeving 
de kans om te kijken wat en wie de Mariniers zijn. Men had groots 
uitgepakt met mensen en materieel. En met activiteiten voor oud 
en (voornamelijk) jong. Een geslaagde kleine Open Dag.

De nieuwe en nog te bouwen kazerne komt in de plaats 
van het verouderde complex in Doorn. De operationele 
marinierseenheden uit Doorn en de Netherlands Maritime 
Special Operations Forces (NLMARSOF) zullen er hun plaats 
krijgen. 

Fysiek.  Een marinier is natuurlijk lichamelijk en geestelijk fit. 
De lichamelijke component kon tijdens ‘Meet de Marines’ volop 
geoefend worden op de hindernisbaan.

Schieten.  Jong en oud konden een parcours afleggen met 
de Colt. Oordoppen op, vijf patronen in het magazijn en gaan. 
Onvermoeibare instructie. En bij iedereen een grote grijns van 
genot na afloop.

Klimmen.  De klimtoren mag niet ontbreken!

Demonstraties.  Een van de demonstraties was het aanhouden 
van een gewapende persoon.

Rondje.  In het bos was een paadje uitgehakt. Ieder die het wilde 
kon op pad met de Bv206. Door het terrein, de motor van het 
voertuig bromt terwijl de chauffeur hem door het terrein rijdt. 
Drie gasten voorin, in het voorste deel van het voertuig. Achterin 
is er plaats voor een grote familie.

En verder… Er was veel 
te doen en te zien. Over 
de taken op zee (met een 
FRISC) of in de sneeuw 
(met de sneeuwscooter). 
Vuurwapens en uitleg. 
Leren intuberen bij de 
medici. Gratis koffie en 
koek bij Paresto, frietjes 
bij de friettent. 
En natuurlijk Dixi’s. Met de bouw van de nieuwe Marinierskazerne 
zal een groot deel van het huidige Kamp Nieuw-Milligen gesloopt 
worden. Terecht omdat de gebouwen erg verouderd zijn. 
Jammer omdat opnieuw oude militaire architectuur komt te 
vervallen. Misschien blijft dit bijzondere gebouw behouden…

Meet the Marines
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 Van de afdelingen

Herdenkingsceremonie Mariniersmonument Limburg
Bij deze nodig ik u, mede namens het bestuur Contact Oud- 
en actief dienende Mariniers afdeling Limburg en stichting 
Mariniersmonument Limburg, uit voor het deelnemen aan 
de herdenkingsceremonie bij het Mariniersmonument 
Limburg te Sittard.

De herdenking vindt plaats op zaterdag 19 november 2022.
Het dagprogramma is in grote lijnen gelijk aan dat van 
andere jaren, waarbij de Stadsschutterij Sint Rosa Sittard 
en fanfare Sint Jan opnieuw zullen meewerken aan de 
herdenkingsceremonie, hetgeen door ons uiteraard ten 
zeerste op prijs wordt gesteld. 
 
Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
11.00 uur     Fanfarezaal Sint Jan geopend. 
                         Adres: Leijenbroekerweg 105, 6132 CD Sittard
13.00 uur     Ontvangst van genodigden door de   
                         Burgemeester. 
13.45 uur     Begeleiders met genodigden, oud-mariniers en 
                         overige (oud) militairen begeven zich naar de 
                         kerk.
14.00 uur     Aanvang oecumenische eredienst in de Christus                          
                         Koningkerk.
14.30 uur     Afmars van de Fanfare naar het monument….
14.35 uur     Schutterij Sint Rosa stelt zich bij ingang 
                         toegangspad.
14.40 uur     Einde kerkdienst; oud-mariniers en overige 
                         (oud) militairen treden aan achter de schutterij 
                         om een erewacht te vormen.
15.05 uur     Afmars van de schutterij en erewacht naar het 
                         monument.
15.30 uur     Aanvang ceremonieel bij het monument.

15.50 uur     Einde ceremonieel bij het monument, waarna 
                         afmars naar de Fanfarezaal.
16.20 uur     Aanvang reünie COM Limburg met Oosters 
                         buffet.
20.00 uur     Einde dagprogramma. 

Opgave voor deelname aan het buffet dient te gebeuren vóór 
16 november aanstaande. De kosten voor het Oosters buffet 
bedragen € 16,- per persoon, u kunt het bedrag  overmaken 
op NL04RABO 01196279 49 met vermelding Oosters buffet.

Opgave is mogelijk bij de secretaris Mariniersmonument 
Limburg Quinten Peerboom per e-mail secretaris: 
marnsmonument.limburg@gmail.com.

Wij hopen u op 19 november te mogen begroeten.

Met vriendelijke korpsgroet,
Quinten Peerboom

Secretaris Stichting Mariniersmonument Limburg

E: secretaris.marnsmonument.limburg@gmail.com
T: +31 6 23 00 95 05

Nieuwejaarsbijeenkomst 2023
Bij deze nodig ik u, namens het bestuur Contact Oud- en 
actief dienende Mariniers afdeling Limburg, uit voor de 
nieuwejaarsbijeenkomst 2023. De bijeenkomst vindt plaats 
op zaterdag 14 januari 2023. Locatie: Café-zaal ’t Schöpke, 
Nagelbeek 4, 6365 EK Schinnen.

De locatie ligt 200 meter van het NS Station van Schinnen.
Het café wordt gerund door oud Marinier Adrie Ritsema.

De nieuwjaarsbijeenkomst start om 15.00 uur. Het officiele 
gedeelte eindigd om 18.30 uur. Gaarne vernemen wij of u, 
eventueel met partner, deelneemt aan deze bijeenkomst.
Inschrijving kan tot 31 december 2022. 

Met vriendelijke korpsgroet,
Maarten Verheijen, 

Secretaris/ penningmeester COM Limburg

E: secretaris.com.limburg@gmail.com
T: +31 (0)6 40200368

  
Afdeling Limburg
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Roadshow ‘On the road again...’
Zaterdag 3 september weer vroeg van onder de vette lappen om 
tijdig aan te kunnen treden op de Markt in Terneuzen. Terneuzen 
stond in de teken van “Victory Day”. Victory Day is een particulier 
initiatief van een lokale kroegbaas, die tot doel heeft om de 
bevrijding van Terneuzen te herdenken (20 september 1944) en 
de vrijheid zoals we deze kennen te vieren. Vandaar dat COM-
Zeeland Roadshow is gevraagd haar bijdrage te leveren door 
“acte de présence” te geven. Het moet gezegd, de reputatie van 
COM-Zeeland Roadshow snelt ons vooruit!

Bij aankomst op de Markt, blijkt elke keer weer dat we steeds 
meer vierkante meters nodig hebben om al het moois wat “de 
baas” te bieden had, ten toon te stellen. De (poppen)collectie 
blijft zich maar uitbreiden en de displays worden steeds mooier. 
Eenmaal alles uitgestald, dienden de eerste “slachtoffers” zich 
(al dan niet vrijwillig verplicht) aan om zich op traditionele wijze 
te laten camoufleren en werd het steeds drukker rond ons bivak. 

Tijdens het officiële herdenkingsmoment werd door een Schotse 
veteraan de “Act of Remembrance” vertolkt:
They shall grow not old, as we that are left grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them.

De ceremonie werd 
afgesloten met het 
blazen van The Last 
Post door Dennis, 
waarna 1minuut stilte 
in acht werd genomen. 
Na het commando 
“Doorgaan”, werden 
de festiviteiten hervat.
Hierna gingen we voor 
een groepsfoto bij 
het monument van 
Marinier Frank Koulen 
staan. 
Info: www.zalig-zeeland.com/zeeuwse-almanac/15-september-
standbeeld-voor-frank-koulen

Op deze dag kwamen veel oud-mariniers uit Zeeuws-Vlaanderen 
onze stand bezoeken. Een goede PR.  Overall kunnen we spreken 

van een prachtig evenement waarbij onze aanwezigheid zeer 
wel gewaardeerd werd, hetgeen tot uitdrukking kwam in een 
dankwoord van een door emoties overladen initiatiefnemer. De 
tweede editie van de Victory Day staat inmiddels gepland op 2 
september 2023! Speciaal woord van dank aan Dennis en Jeroen 
voor alle inspanningen rondom de Roadshow!

Comité Mallard Wandeltocht nodigt u uit 
voor deelname aan de 12e editie
Op zaterdag 29 oktober 2022 zal door het wandeltocht comité 
van het Bevrijdingsmuseum de 12e editie van de –Mallard 
Wandeltocht– worden gehouden. 
Er zijn meerdere oud- en actieve mariniers die deze tocht hebben 
gelopen en waren dan ook  zeer onder de indruk van hetgeen hier 
heeft plaatsgevonden, de slag was na Normandië de grootste in 
de WWII en dit alles is ook in het museum te bezichtigen.

Dit jaar wordt de mogelijkheid geboden om vier verschillende 
afstanden af te leggen, de wandeltocht is dus voor iedereen 
geschikt. De jongere deelnemers (<12 jaar) zullen met historische 
voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog naar de Sloedam 
gebracht worden, waarna ze een tocht van zes kilometer zullen 
afleggen naar het Bevrijdingsmuseum. Om verzekerd te zijn van 
vervoer is het verstandig jezelf van tevoren aan te melden.
Verder bieden we nog een tocht aan van: 13.0 kilometer, 26.5 
kilometer en 35.5 kilometer. Onderweg zult u stempelposten 
tegenkomen, hier wordt ook de gelegenheid geboden om 
gebruik te maken van sanitaire voorzieningen en natuurlijk is er 
ook aan de inwendige mens gedacht. Het volledige programma 
kunt u vinden op de site van het museum.

Voor deelname en aanmelden graag via: 
mallardmars@bmzeeland.nl  of telefonisch: 0113-671475
Adres is: Coudorp 41 4455 AH Nieuwdorp

Bezoekersadres: Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp
Tel: 0113- 67 14 75  E-mail: info@bmzeeland.nl

Met de auto: Routebeschrijving vanuit Bergen op Zoom
U volgt de A58. Neem de afrit richting Terneuzen - ‘s-Heerenhoek 
(N62). Weg vervolgen naar de N62. Neem de afrit richting 
‘s-Heerenhoek/Lewedorp, vanaf de N62. Op de rotonde de 1e 
afslag rechts. Neem linksaf de afslag naar de Schippersweg.
Sla rechtsaf naar Coudorp.
 
Parkeren: Het Bevrijdingsmuseum beschikt over een eigen 
parkeerterrein met een capaciteit van 80 plaatsen waar u gratis 
kunt parkeren. Mindervalide bezoekers kunnen parkeren bij de 
hoofdingang. Tijdens de mallardmars zijn er extra parkeerplaats 
beschikbaar in het dorp, volgt u vooral de aanwijzingen van de 
vrijwilligers.

Met groeten en tot 29 oktober in Zeeland,
Hans Blommaart

 
Afdeling Zeeland
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Vooraankondiging 357e Korpsverjaardag 2022 
Beste Sobats, Mariniers COM Gelderland, op zaterdag 26 
november 2022 staat onze 357e Korpsverjaardag gepland, 
ook weer in Kumpulan Bronbeek.  Noteer deze dag alvast in 
uw agenda!
Meer inhoudelijke informatie volgt zo spoedig mogelijk 
middels een uitnodiging, op onze website https://gelderland.

contactoudmariniers.com en op Facebook. 
Wij, het bestuur- en het organisatieteam, hebben er nu al 
zin in en hopen u dan weer in goede gezondheid te mogen 
begroeten.

Met vriendelijke Mariniersgroet,
Ton Berkeljon

Overijssel timmert aan de weg
Het C.O.M. Overijssel gaat nu een nieuwe face in en aan. 
Het begint met het bestuur dat graag nieuwe en ook oude 
mariniers wil binnen halen. Hiervoor heeft het huidige 
bestuur, aandacht gevraagd aan alle leden hoe we dit 
zouden kunnen doen. De eerste vraag was dus ook hoe 
kunnen we met jong en oud samen met de neus de zelfde 
kant op krijgen. Brainstormen kun je alleen als je samen 

open staat voor nieuwe ideeën. Ook de taken binnen het 
bestuur geeft aan dat er welwillend wordt mee gedacht om 
het C.O.M. Overijssel groter te laten worden. Dat sociaal 
media belangrijk zal worden is bekend en daar gaan we dus 
ook gebruik van maken zowel Provinciaal als Landelijk. Meld 
je aan bij de lokale of zelfs het Landelijke aan. Je krijgt er 
zoveel voor terug, in de vorm van nieuwe vrienden en leuke 
oploop avonden…. Overijssel zegt…Meld je aan en doe mee.

  
Afdeling Gelderland

  
Afdeling Overijssel

Oploopmiddag
Oploopmiddag te Amsterdam voor mariniers zowel actief als b.d. 
De afdeling Noord-Holland heeft jarenlang op de Marinekazerne 
Amsterdam de oploopavonden kunnen en mogen organiseren, 
helaas is daar een paar jaar geleden een einde aangekomen.
We moesten toen uitkijken naar een andere locatie en dat is 
toen het clubhuis geworden van de Personeelsvereniging van de 
Nederlandse Spoorwegen in Amsterdam-Zuidoost.
Helaas is daar de opkomst niet meer geweest wat het was in de 
Marinekazerne Amsterdam mede door het overlijden van vele 
van onze Mariniersvrienden.
Met als dieptepunt de opkomst in het voorjaar van dit jaar.
Wij hebben besloten te stoppen bij de Nederlandse Spoorwegen.
Hoe nu verder? We hebben een nieuw onderkomen gevonden 
mede door de bemiddeling van Ben Buhre Tavenier. 
Tevens zijn Henk Hagen en Gerard Stoute met wat administratieve 
ondersteuning van Frits Eckenhaussen bereid gevonden om de 
oploopmiddag nieuw leven in te blazen.

Waar is de nieuwe locatie? Deze is gevestigd op het Plejadenplein 

32A te Amsterdam Noord.
Dit is in de grote zaal van speeltuinvereniging Middepunt.
Deze nieuwe locatie is heel goed te bereiken zowel met het 
openbaar vervoer als lopend per fiets of met de auto, het 
parkeren voor de auto is daar nog steeds gratis. 

De eerste keer is reeds gehouden op dinsdag 13 september.

Tevens hebben wij ook de volgende dinsdagen: 11 oktober, 8 
november, 13 december en 10 januari 2023 weten vast te leggen.
Henk, Frits en Gerard zorgen voor wat bij de borrel en hopen u te 
verwelkomen op deze dinsdagen van 13.00 tot 16.00 uur, op het 
Plejadenplein 32A te Amsterdam Noord.

Voor info kunt u voorlopig nog terecht bij Frits Eckenhaussen, 
of bij Gerard Stoute tussen 19.30 uur en 20.30 uur op nummer 
036-5332437.

Met vriendelijke Mariniers en COM groeten van, 
Frits Eckenhaussen, Henk Hagen en Gerard Stoute

 
Afdeling Noord-Holland
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Onderafdeling Rotterdam

Barbecue
Eindelijk was het dan zover. Op woensdag 31 augustus was 
er weer een heuse barbecue!! Na een lange periode zonder 
noemenswaardige activiteiten konden we eindelijk weer eens 
iets leuks organiseren. In zijn openingstoespraak heette de 
voorzitter Frans Lelieveld de aanwezigen van harte welkom en 
in het bijzonder: 
Overste Mastenbroek, cdt MOC.                      
Majoor Schoonderwalt, Eerste officier VGKAZ. 
Adjudant Boudewijn, Chef der Equipage Opleidingen. 
Adjudant Dekker, Chef der Equipage VGKAZ.  

De opkomst van de 
leden was helaas 
teleurstellend ge-
zien het bestaande 
ledenbestand van 
Rotterdam, maar 
het bestuur van 
Rotterdam zal er 
alles aan doen 
om zoals vanouds 
meer activiteiten te organiseren en hopen dat In het vervolg  
meer leden zullen verschijnen.

De BBQ werd verzorgd 
door personeel van 
Echo’s Home het Anker 
en het leuke is dat 
iedereen zijn eigen vlees 
moest piepen en dat 
geeft toch weer een tikje 
meer saamhorigheid en 
gezelligheid. 

De laatste hapjes wer-
den nog op de BBQ 

gelegd door de voorzitter van Zuid-Holland Peter de Zoete en 
zijn echtgenote, die door een drukke agenda iets later maar wel 
net op tijd arriveerden. Voordat het voortreffelijke ijsbuffet werd 
geserveerd was er weer een ouderwetse verloting en werden de 

prachtige prijzen door de penningmeester en de secretaris aan 
de man gebracht. Saillant detail: de stoere en pikante mariniers 
verjaardagskalender werd gewonnen door een dame!
Resumerend: een daverend succes met alleen maar 
complimenten. Dank aan allen die hebben meegewerkt om dit 
evenement te organiseren en hierbij een speciale dankzegging 
aan onze commissaris Activiteiten die er onder andere voor 
gezorgd heeft dat de leden met de auto naar binnen mochten en 
dus dichtbij het Echo’s Home konden parkeren.

Tekst en foto’s: Adriaan van Westenbrugge, Penningmeester 

Onderafdeling Den Haag
Fantastische happening 
in Scheveningen
Na een aantal soosbijeenkomsten 
alleen met de mannen waren op 
dinsdag 13 september jl.  ook de 
partners van harte welkom voor 
een gezellige barbecue in de Afrit 
op Scheveningen. Met zo’n kleine 
50 personen werd het een fantastische happening. Iedereen 
was blij elkaar weer te zien. We begonnen buiten op het terras 
met een zonnetje en lekkere drankjes. Joep Caminada heette 
iedereen welkom, met name twee nieuwe leden die voor het 
eerst op de soos aanwezig waren. Franz Bronsgeest werd naar 
voren gehaald omdat hij nog steeds recht had op een dasspeld 
vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van het COM. Franz was blij 
verrast en trots deze speld te ontvangen.

Rond 17.00 uur werd de 
barbecue aangestoken en 
konden we gaan genieten 
van heerlijke stukjes vlees 
en vis, klaargemaakt door 
vrijwilligers van de Afrit. 
Ook de salades, op “COM-

wijze” verzorgd door Mieke Caminada, vielen in de smaak. Met 
dank aan al diegenen die voor deze barbecue hun beste beentje 
hebben voorgezet.

Er werden diverse afspraken gemaakt voor volgende uitjes 
en iedereen hoopte elkaar weer vaker te kunnen ontmoeten. 
De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op 
dinsdagmiddag 11 oktober 2022, waarna gezellig samenzijn op 
onze maandelijkse soos. 

Rond 20.00 uur 
vertrokken we, 
moe maar voldaan, 
huiswaarts. 

Tekst en foto’s: 
Mieke Caminada

 
Afdeling Zuid-Holland
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Vakantie
Na de vorige Houwe Zo, waar we voldoende stof hadden om 
uit te putten, nu weer de eerste uitgave na de zomervakantie. 
Allereerste natuurlijk hopen we dat een ieder zijn vakantie 
heeft kunnen vieren zoals hij of zij dat zich had voorgesteld 
en dat we allen met goede gezondheid en een fris gemoed 
weer hebben kunnen beginnen aan het komende jaar. 

In de afgelopen periode hebben we gelukkig toch niet 
helemaal stil hoeven te zitten. Allereerst zijn we, buiten 
vergaderingen en verplichtingen om als bestuur van de 
afdeling, op 22 juli op bezoek gegaan bij onze leden op Urk. 
Daar hadden we naar ons gevoel niet genoeg contact mee 
dus dan er maar even naar toe. Het is een heel gezellige 
avond geworden. Verzamelpunt werd een kantine waar met 
regelmaat gebruik van kan worden gemaakt en de mannen 
aldaar hadden het leuk voorbereid. Ook zijn uiteraard de 
nodige koeien uit de sloot gehaald en het resulteerde in 
een heel gezellige avond. We willen bezien dat we dit soort 
ontmoetingen, ook met andere leden in en uit onze AOR, 
vaker kunnen doen.

Indië-herdenking
Voor ondertussen voor ons al weer de derde keer is in het 
Bos der Onverzetterlijken in Almere de Indië-herdenking 
geweest waaraan we aan hebben deelgenomen en ook een 
krans hebben gelegd. Als afdeling van het COM voorzien we 
dan in de erewacht en de Jongens bij de Vlag. Dit gebeuren 
is op 15 augustus en aangezien dit voor velen precies in de 

vakantieperiode valt moet er soms, ook dit jaar weer, een 
beroep worden gedaan op partizanen uit andere afdelingen. 
Dat is weer goed gelukt en we zijn dankbaar dat ook leden 
van andere afdelingen hebben willen en kunnen bijspringen.

Onze evenementencommissie heeft het uiteraard heel druk 
en om die druk iets te verlichten is er een “sparringspartner” 
bereid gevonden om binnen deze commissie mee te 
denken en te helpen om activiteiten voor te bereiden. 
Zo werd zaterdag 6 augustus werd een dag voor de meer 
sportievelingen. De evenementen-commissie had een rondje 
Bouwland vanuit de VBHKAZ in Doorn op het programma 
staan. Wat dit inhoud hoef ik natuurlijk aan dit publiek niet 
uit te leggen. Het weer heeft ook zijn uiterste best gedaan 
om er een leuk rondje van te maken en het geheel werd 
afgesloten met een evaluatie bij een pannenkoekenhuis in 
de omgeving aldaar. 

Ook heeft dezelfde evenementencommissie verder ook niet 
stilgezeten. We hebben bij onze leden van de afdeling een 
enquete rondgestuurd met wat mogelijkheden en gevraagd 
of men wilde aangeven waar de meeste interesse voor was. 
Hier werd en is goed op gereageerd en het lijkt er op dat 
we nu een “boekenplank” hebben met activiteiten waar 
interesse voor is en waar we uit kunnen putten. Ook zijn er 
goede ideeen naar voren gekomen met wat men graag als 
activiteit zou willen zien. 

Wat voor ons ook heel belangrijk is uiteraard is de zorg voor 
onze leden. We hebben een afdeling “lief en leed” welke 
is gevoegd bij de ledenraad. Mocht u dus in uw omgeving 
een oud collega kennen die lid is van de afdeling en op 
welke manier dan ook een beetje in de lappenmand zit en 
wat extra aandacht verdiend laat het dan even weten aan 
onze ledenraad, mailadres is ledenraad@comflevoland.
nl dan kunnen we zien of we iets extras voor deze persoon 
kunnen betekenen. Uiteraard kunt u ook altijd even 
bellen of een ander bestuurslid even aanschieten. Mail- of 
telefoonadressen kunt u uiteraard vinden op onze site COM 
Flevoland.      

  
Afdeling Flevoland

Nieuwe COM-leden
In het vorige nummer stond een nieuw lid onder de naam 
Raymond E. Dit moet zijn:

Micka R.E.   Poeldijk                        

Nieuwe Leden 
C. Alebeek   Lier, België 
E.A.W. Mertens   Delft
J. Sleeuwenhoek    Gouda
A. Hendriks   Velp
P.B.J. van Britsom    Hulst        
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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 14 februari, 9 mei, 12 september  

en 28 november 2022.

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 |  (026) 376 35 55

Samen met Veteranen 
wonen op een landgoed

- Advertenties - 
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Reünies

Gepland

Mannen luistert uit: Het is zover na 60 jaar: Bij deze een oproep 
de lichting 62/4 zm en alle mariniers en vloot personeel die in 
1963 op Curaçao dienden. 

62/4 was na de 2e wereldoorlog grootste lichting mariniers. 
Nederland had toen een gewapend conflict met Indonesië over 
het door Nederland bestuurde deel van Nieuw-Guinea. Door de 
verhoogde infiltraties op Nieuw-Guinea, acties van Indonesië, 
was er een grootte-kort aan mariniers, een drastische 
uitbreiding van het Korps o.a. uitbreiding manschappen was 
hoognodig. 

Ik meen dat er zo’n 12 klasse van 50 
man waren, die allemaal dringend 
verzocht werden voor 24 maanden, 
in plaats van de standaard 21 
maanden bij te tekenen. Met mijn 
vriend, ook Rotterdam, werden 
wij gelegerd in barak H naast de 
kerk, onder de hoede van eerste-
luitenant Hiemstra, sergeant Van 
de Kraan, korporaal Hoek, de 
marinier 1e Klas Giessen. Met ons 
kader hadden wij het getroffen, 
zij voerden een strak doch correct 
leerzaam opvoedend beleid, met 
terechtwijzing en bestraffing was 
het best te doen. 

Helaas voor de Papoea’s werd 
er door de VN het vertrek van 
Nederland uit Nieuw-Guinea 

afgedwongen. Onze basisopleiding was al met een maand was 
ingekort, maar 2 weken voor uitzending werden alle acties 
richting de Oost voor onze lichting afgekapt. Persoonlijk was ik 
zwaar teleurgesteld, ik had er goed de pest in, geen Papoea’s 
redden, voor Jan met de korte achternaam afgemonsterd 
op de grote vaart. Dan zeker had ik gebruik gemaakt van de 
vrijstellingsregeling, voor bouwvakkers en varensgezellen, (van 
ome Joop den Uyl PvdA) dan was ik de dienst niet ingegaan! 
Tijdens mijn verblijf in Doorn, ergerde ik mij rot aan de DDK’s, 1e 
klassers die met een bandje DDK om hun arm (Dienst Doende 

Korporaal) voor de meest lullige 
en veelal onterechte zaken werd je 
voor, tijdens en ook na scheepstijd 
aangesproken. De kazernedienst 
van toen had mij zeker opgebroken, 
hier was ik niet geschikt voor. 

Gelukkig mocht ik verder 
dienstdoen op Curaçao, waar ik 
na een voorspoedige zeereis op de 
“Prins der Nederlanden” gelegerd 
werd op “Suffisant” eerst bij het 
2e Infpel, infanterie peloton, 
een prima groep. We waren zo 
fanatiek dat we een eigen pelotons 
vaandel in elkaar knutselden. Onze 
luitenant Karel Houtzager, kreeg 
van ons het Original mee als blijk 
van onze waardering. Voor veel 
maten heb ik een kopie gemaakt 
op een onderhoudsgeweerdoekje, 
ook met alle namen. Later na de 

Reünie klas 187-188 uitreiking veteranenspeld Suriname

6 September 1961 was de dag dat wij in de Van Braam 
Houckgeestkazerne te Doorn voor onze militaire dienst 
opkwamen.

Graag hadden we dit verleden jaar, 60 jaar na dato, willen 
herdenken met een klein feestje, maar door corona hebben we 
dit uit moeten stellen. Dus, dan maar een jaar later. Als oud-
mariniers hebben we de laatste 50 jaar veel bijeenkomsten/
feestjes gehad, wat resulteerde in een fijne groep mannen en 
vrouwen die samen menig feestje hebben gevierd.
Ook dit jaar, 60+1 jaar na dato, hebben we dit gevierd en zijn we 
bij Kumpulan Bronbeek in Arnhem te gast geweest.
Na koffie met spekkoek en een welkomstwoord met een 
herdenking aan de “oude maten” die ons ontvallen zijn, kwamen 
de gesprekken los. Daarbij een voortreffelijke Indische rijsttafel 

met een heerlijk glaasje bier of wijn. Dan kan de dag ook niet 
meer stuk.

Het was heel gezellig, voor hen die in de gelegenheid waren, 
elkaar weer te ontmoeten. Hopelijk zijn de afwezigen van nu de 
volgende keer ook 
van de partij. 
Al met al een fijne 
dag om op terug 
te kijken en op 
naar de volgende 
bijeenkomst.

Theo Verheijen en 
Piet Schuijffel.

Reünie van de ‘West-gangers’ bak 61-5

Gehouden

Kleine vaandeltje met de namen van het 2e Infanterie 
peloton “Suffisant” Curaçao 1963.
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infanterie opleiding, kon ik als BAG-schutter overstappen naar 
het V+I, Verkenning en inlichtingen peloton, bestaande uit, 
commando’s, para’s en kikkers. Met sergeant Blok, sergeant-
majoor Spilt, Kaptein Henk de Rode ook weer een leerzame tijd 
gehad, eigenlijk jammer dat onze diensttijd was teruggebracht 
naar de standaard 21 maanden, nu Nieuw-Guinea verleden tijd 
was geworden. Wij hadden het in 1963 op de klip, vaak over hoe 
leuk het zou zijn als we na een jaar of zestig elkaar weer eens 
zouden kunnen zien om te kijken wie er nog is en wat er van ons 
was geworden. 

Niet geheel toevallig was het een paar weken geleden op 
zondag 3 juli, 60 alweer jaar later, dus wat let ons??  Om elkaar 
weer eens te zien?? Jij ook hoor!! Er is nog contact met een stuk 
of 9 maten uit deze periode, die elkaar nog met enige regelmaat 
zien. Wij zouden het leuk vinden om meer maten uit deze 
periode (voor mij wel speciaal barak H, Doorn) en Curaçao 1963 
terug te zien. Uiteraard zijn andere krasse-knarren, beroeps en 
vlootpersoneel, uit deze periode ook van harte welkom. 
Ons voorstel voor onze samenkomst is juli 2023, locatie e.d. 
nader te bepalen. Namens de maten nodigen ik jullie om je 
als present per e-mail bij aan te melden: Wout van Biezen, 
britsezoom@box.nl 

WhatsApp of bellen mag ook +31 653548908. 
Dan hebben we bij voldoende belangstelling vele opties om 
iet leuks te organiseren, positieve suggesties zijn altijd ook 
welkom. Om onze ware sterke verhalen, waar anderen niet 
zoveel van geloven, aan ons geheugen te toetsen.

Met vriendelijke groet QPO!!!
Wout van Biezen, 2e Infpel, V&I

Louis de Theye, 2e Infpel
Dick van Noordenne, V&I

Arjen van Dijk, V&I
tlnt.  Houtzager
smjr  de Jong
sgt  Mallan, Landegent, Smink, Vucht, Mast, Paullussen, 
 Hendriksma  
kpl  Visser, Bakker, Aerts, Gestel, Jansen, Leuven, Punt
ddk  Bergwerf, Haasjes, Houmes
marns  Barendse, v. Biezen, Jansen, Schlooz, Boekhoorn, 
 Rijders, Hurk, Rosmuller, Verhaar, Bakkenes, 
 Mullingen, Reemst, Wagenaar, Does, Koene, Walles, 
 Theye, Spies, Leenders, Deijzen,  Mackaaij, Smit, 
 Soest, Houben, v. Ast, v.d. Ing, v.d. Bol, Kienstra, 
 Wernink

Oproepen

Cambodja reünie
Beste Cambo-ganger, Inmiddels is het alweer 30 jaar geleden 
dat de eerste Untac eenheden zich stationeerde in Cambodja, 
een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te zien. Op zaterdag 
22 oktober vindt de Cambodja-reünie plaats om 10:00 (inloop 
vanaf 09:00) en loopt tot 17:30. Locatie zal zijn op het Marine 
Etablissement Amsterdam (Marinekazerne Amsterdam).
De kosten voor deelname bedragen € 25,00 en dat is inclusief 
een blauwe hap en drie consumpties. Uiterlijk 1 oktober moet je 
inschrijving en betaling binnen zijn. 

Inschrijven kan via de volgende link: 
http://untac.nl/untac-reunie-2022

Mariniers in de Costa Blanca - Spanje
Een aantal oud-Mariniers die inmiddels in de regio Costa Blanca 
wonen, hebben het idee opgevat om, onder de vlag van het COM, 
een “ID-groep Mariniers Costa Blanca (MCB)” op te richten. 

Inmiddels hebben we 
onderling contact met een 
10-tal paxen in de regio. 

Bij voldoende 
belangstelling willen wij 
de Korpsverjaardag op 10 
december gezamenlijk 
vieren met traditionele 
blauwe hap etc.  De 

Defensieattaché in Spanje heeft ons als groep inmiddels ook 
benaderd om deel te nemen aan de Veteranendag in Benidorm.

Woon jij in de regio, of ben je er toevallig die periode op vakantie, 
en heb je belangstelling om bij ons aan te sluiten, stuur dan even 
een berichtje naar Mariniers.Costa.Blanca@gmail.com.

Vermeld naast je voor- en achternaam graag ook even de 
volgende gegevens:
- Mobiel telefoonnummer
- Diensttijd
- Woonplaats
- Ja of nee lid COM

QPO, Rob Korst
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Groepsreis Curaçao
Oproep Oud-Mariniers die een deel van hun diensttijd hebben 
doorgebracht op het Eiland Curaçao te denken valt aan de jaren 
50 -60-70 in de vorige eeuw, zelf heb ik de jaren 1957-58 op het 
eiland doorgebracht over die tijd heb ik als eens in eerdere jaren 
in Houwe Zo verslag gedaan.
Het ligt in mijn voornemen om in de loop van dit jaar of begin 
volgend jaar in samenwerking met diverse instanties waaronder 
de KLM een groepsreis te organiseren naar die plaatsten op het 
eiland waar ik en vele andere mariniers zoveel herinneringen 
hebben liggen die nog eens te bezoeken en ook die maten 

die mede de opstand 
op het eiland hebben 
meegemaakt.
Hoeveel het gaat kosten 
ligt o.a., aan het aantal 
aanmeldingen de KLM heeft 
laten weten welwillend te 
staan en voor dit speciaal 

geval wat aan de prijs 
te willen doen, ook 
zal het welslagen van 
de reis afhangen van 
de medewerking van 
alle instanties zoals 
de CMT Mariniers Ned. 
Antillen ook wil ik onze 
zuster vereniging C.O.M. afd. Curaçao die ik wil benaderen om 
ons dan daar te ontvangen etc., Ook zal een reisdatum vertrek 
en terug reis moeten worden vastgesteld al met al mocht er 
genoeg belangstelling bestaan dan ga ik met de organisatie aan 
de gang. Misschien zijn er Sobats die mij willen helpen zeker door 
b.v. het aanschrijven van de diverse instanties. Op het moment 
dat er voldoende animo is men denkt aan minimaal 40 personen 
kunnen we aan de slag,
Laat uw interesse weten door een mailtje te sturen aan: Jaap 
Mooi Lankforst 39-29 6538JV Nijmegen tel 024- 3442231 e-mail: 
mooibijdetijd@outlook.com

Niet vergeten! Korpsconcert 16 november 
in het Luxor theater Rotterdam

Marinierskapel
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Wereldhavendagen
Van vrijdag 2 september t/m zondag 4 september was het 
Mariniersmuseum aanwezig tijdens de Wereldhavendagen in 
Rotterdam. Via de stand van het museum konden de bezoekers 
het Mariniersdorp bezoeken. Iedereen kon op gepaste wijze het 
Mariniersdorp in met mariniers camouflage en een felbegeerde 
plak tatoeage van het Mariniersmuseum. 
De sfeer zat er goed in, het was weer een ouderwets goed 

georganiseerde en 
gezellige editie van 
de alweer 40ste 
Wereldhavendagen. 

Terugkijkend op dit 
succesvolle weekend 
heeft het museum 
meer dan 3.000 
kinderen geschminkt 
en hebben veel 
mensen het museum 
dit weekend, dat voor 
de gelegenheid gratis 
toegankelijk was, 
bezocht. 

ANWB Verkiezing
Ook dit jaar is het Mariniersmuseum genomineerd als een 
van de leukste uitjes van Zuid-Holland in een verkiezing die 
uitgeschreven is door de 
ANWB. 

Al jaren staat het 
museum genoteerd 
in de top 10 en zijn we 
aanvoerder van de top 
3. Een prestatie waar we 
trots op zijn. Maar we 
hebben uw stem nodig 
op weg naar een ereplek 
in de top drie.

Daarom de vraag:
Stem op het 
Mariniersmuseum en 
help ons naar Goud!
Stemmen kan t/m 30 
oktober hier:
www.anwbleuksteuitje.nl/mariniersmuseum

Door te stemmen maakt u ook kans op een uniek dagje uit. 
Niet geheel onbelangrijk, deze vermelding en prijs helpt ons 

Mariniersmuseum
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het verhaal van de marinier met een 
breed publiek te delen. 

Dit jaar staan voor het eerst alle vier 
de Defensiemusea op de nominatie. 
Hoe gaaf zou het zijn als deze 
allemaal een podiumplek weten te 
veroveren. 

Vergeet dus niet ook te stemmen 
op de andere drie Defensiemusea: 
Marinemuseum in Den Helder, 
Nationaal Militair Museum in Soest 
en Marechausseemuseum in Buren.

Whiskey Compagnie
Op 2 oktober 1972 werd de Whiskey 
Infanteriecompagnie opgericht om 
mariniers koudweer-ervaring op 
te laten doen en hen voor te bereiden op de verdediging van 
de noordflank van de NAVO. Dit heugelijke feit, alweer 50 jaar 
geleden, laten wij niet ongemerkt voorbij gaan. Vanuit het 
museum wordt hier op verschillende manieren aandacht aan 
besteedt. Allereerst is er momenteel een mini-documentaire 
in aanmaak. Hierin blikken verschillende oud-mariniers terug 
op hun tijd bij de 1e lichting van deze bijzondere eenheid. Deze 
mini-documentaire maakt onderdeel uit van een expositie die 
vanaf de herfstvakantie (start 22 oktober) opent. Na de grote 
reünie op vrijdag 21 oktober in Doorn zal de mini-documentaire 
ook online te zien zijn op de social media kanalen van het 
museum. 

Tijdens de herfstvakantie staan de activiteiten voor deze 
schoolvakantie in het teken van de WCOY. Hiervoor zal o.a. 
de roadshow op maandag 24 t/m woensdag 26 oktober 
aanwezig zijn bij het museum met de klimtoren. Deze en 

andere activiteiten 
zijn gratis te volgen 
bij het reguliere 
museumbezoek.

Goed om te 
weten is dat in de 
herfstvakantie de 
basispresentatie 
Zeesoldaten voor het 
laatst te bezoeken 
is. Deze sluit na 
de herfstvakantie 
waarna er gewerkt 
gaat worden aan 
een vernieuwing. 
Momenteel wordt 

hier achter de schermen hard aan gewerkt en meer hierover in 
de volgende editie van de Houw Zo. Leuk weetje, ook in deze 
vernieuwing zal er volop aandacht zijn voor de WCOY. 

 Vrijwilligers gezocht
Wie helpt ons mee? Het museum kan niet bestaan zonder zijn 
vrijwilligers. Als vrijwilliger van het Mariniersmuseum draag jij 
bij aan de ultieme bezoekerservaring. Zo ontvang, informeer, 
begeleid je bezoekers en maakt ze wegwijs in het museum. 
Het Mariniersmuseum staat bekend als het ‘stoerste uitje van 
Rotterdam’. Met behulp van objecten en verhalen wordt de 
bezoeker gestimuleerd in de huid te kruipen van de mariniers. 
Zo komen ze erachter wat het is om marinier te zijn, wat je 
hiervoor moet kunnen en wat het werk inhoudt.

De ideale vrijwilliger brengt het volgende mee:

Je bent gastvrij en communiceren is je tweede natuur;
Je bent flexibel inzetbaar, doordeweeks en weekenden;
Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord;
Je hebt affiniteit met de museale wereld;
Je bent bereid om Bhv’er te worden.

Naast een gezellige werkomgeving in één van de stoerste 
musea van Rotterdam ontvang je per gewerkte dag een 
vrijwilligersvergoeding van 25 euro tot een maximum van 180 
euro per maand (maximaal 1800 euro per jaar). De werktijden 
zijn in overleg, we werken met een rooster, het museum is van 
dinsdag tot en met zondag van 09.30-17.00 uur geopend.

We zoeken momenteel vrijwilligers in de rol van gastheer of 
-vrouw, rondleider en workshop begeleider (museumdocenten). 
Vrijwilliger zijn in het museum is niet alleen voor diegene 
die gepensioneerd zijn of oud-marinier, maar juist ook voor 
jongeren die een zinvolle vrijetijdsbesteding zoeken en 
werkervaring op willen doen. Zeg het dan ook vooral voort.

Interesse tonen kan door een e-mail te sturen naar: 
info@mariniersmuseum.nl.
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Ap van Gameren na 18 maanden dienstplichtig- en 4 jaar 
KV-marinier nog 34 jaar burgerfuncties bij de Marinierskapel, 
Dienst Employability en Externe Bemiddeling KM en 
DienstenCentrum Reïntegratie. 

Op 17-jarige leeftijd had ik al een reis van acht weken gemaakt 
door Canada. De indruk die Canada op me gemaakt had deed me 
besluiten te emigreren. Maar zo eenvoudig was dat niet. Ik had 
een sponsor nodig, een verblijfplaats en natuurlijk werk. Toen 
dat allemaal geregeld was werd de immigratie-aanvraag officieel 
ingediend. De uitslag daarop liet heel lang op zich wachten. 
Na bijna een jaar kwam de uitslag op het immigratieverzoek: 
afgewezen, en wel omdat ik eerst de dienstplicht moest 
vervullen. Een behoorlijke tegenvaller. 

Keuring bij de Landmacht volgde. Daar werd me verteld dat ik 
wel in aanmerking kon komen voor de Marine. Bij de keuring voor 
de Marine werd me op de eerste dag verteld dat ik wel Marinier 
kon worden. De keuring duurde hierdoor vier dagen langer. Van 
de tachtig deelnemers aan de keuring bleef ik samen met nog 
een kandidaat over. Ik moest toch in dienst...dan maar goed. 
Dat heb ik geweten. November 1974 kwam ik op in Doorn en 
kwam in een ‘bak’ terecht met 16 medeslachtoffers. De eerste 
drie weken bivak, een soort kamperen op de hei, maar dan heel 
anders. IJskoud en nat, alles was nat, ’s nachts moesten je natte 
laarzen mee in de slaapzak, dat was de enige manier om ze droog 
te krijgen. Schuttersputjes graven, speedmarsen, zorgen voor je 
eigen potje, kippen villen en zo. Na die eerste drie weken begon 
de opleiding pas goed. Om 6 uur met vier kilometer hardlopen, 
vervolgens 500 meter zwemmen, daarna ontbijten en ja hoor 

dan begon het lesprogramma. 

Kortom een fantastische tijd. Drie maanden later en 15 kilo 
lichter kreeg ik als goed geoliede vechtmachine heel trots de 
zwarte baret uitgereikt. 

Het begin van mijn carrière van 27 jaar bij de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine. 
De dienstplicht was toen nog 18 maanden, dus ‘moest’ ik er nog 
15. In Hilversum werd ik opgeleid voor algemene administratieve 
ondersteuning. April 1975 werd ik geplaatst bij de Van Ghent-
kazerne in Rotterdam. Daar stonden we, twee mariniers, net 
uit de opleiding, voor het eerst in de Van Ghentkazerne, mijn 
collega werd naar de eerste verdieping gestuurd, naar bureau 
declaraties. Ik moest op de begane grond blijven, het laatste 
bureau in de gang rechts, naast de tandarts. Toen pas zag ik 
dat ik terechtkwam bij de Marinierskapel. De dirigent/directeur, 
majoor Jean Pierre (Joop) Laro, zat aan een lange tafel een dikke 
sigaar te roken, verder zat daar een kapitein en een adjudant 
en er stond een klein tafeltje, niet groter dan de schrijfmachine 
die er opstond. Daar zat ik, in een voor mij totaal onbekende 
wereld. Als wat?.. Als toeles (schrijver) bij de Marinierskapel een 
beroepsorkest met 60 musici en 30 Tamboers en Pijpers van het 
Korps Mariniers. 

Ik had het uitstekend naar mijn zin bij de Marinierskapel. 
Omdat ik gitaar speelde en hetzelfde uniform droeg, 
mocht ik, als er lichte muziek op het programma stond, 
meedoen. Stel je voor, een orkest van 60 beroepsmusici, 
en wie zat daar in het midden vooraan bij het slagwerk, 
recht tegenover de dirigent......? Maar het einde van mijn 
diensttijd kwam gauw in zicht. Men wilde mij eigenlijk 
wel houden dus kreeg ik een Kort Verband-contract 
aangeboden voor 4 jaar, dat was het maximum. In deze 
vier jaar groeide mijn baan tot een belangrijke schakel 
voor zowel relaties buiten de Koninklijke Marine als de 
orkestleden. 

COM
Verenigt alle mariniers

Ap van Gameren

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

e n  d a n . . .

Opkomst 74/5 Van Braam Houckgeestkazerne. 
Ik zit gehurkt 1e links.
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Iemand van de vakbond noemde mij eens ‘de permanente 
draaischijf’ van de Marinierskapel. Na die 4 jaar wilde ik niet meer 
weg en men wilde mij ook niet kwijt. 

Men heeft toen een reorganisatie bedacht waardoor mijn baan 
een burgerbaan werd. De toenmalig Commandant van het Korps 
Mariniers J.A. Romijn heeft er uiteindelijk voor gezorgd dan 
ik na het einde van mijn KV-kontrakt op vrijdag mijn baret en 
uniform aan de kapstok kon hangen om vervolgens op maandag 
in `burger’ de kazerne binnen te wandelen. Tegelijk met mijn 
uniform heb ik overigens mijn gitaar aan de wilgen gehangen. 
Heb later nog wel trombone gespeeld in het Politieorkest van 
Dordrecht. Inmiddels was mijn functie veranderd van toeles in 
secretaris en van secretaris in assistent-manager. 
Kort daarop werd mijn functie uitgebreid met het verzorgen van 
de financiële administratie. Mijn functie veranderde daardoor in 
administrateur. Twee jaar lang volgde ik de opleiding NGPR-A. 
Daarnaast diverse cursussen en trainingen binnen defensie. 

Commercieel Manager 
In 1995 kwam mijn vierde directeur Maurice Hamers, nog steeds 
een van mijn beste vrienden, voor het orkest. Hij was toen 34 
jaar. Ik heb geen broer, maar hij zou het kunnen zijn. Samen met 
hem heb ik mogen v̀lammen’....the sky was the limit! We hebben 
in die periode het orkest op de wereldkaart gezet, letterlijk en 
figuurlijk. Kenners uit binnen- en buitenland spraken van het 
beste orkest van de wereld, op het gebied van symfonische 
blaasmuziek dan natuurlijk. We hebben de beste componisten 
en musici van de wereld mogen ontmoeten die we ook, dankzij 
de door ons losgekregen budgetten, voor en met het orkest 
mochten laten werken. Van Rusland tot Amerika, van Noorwegen 
tot Aruba en Curaçao, van Frankrijk tot Zwitserland. En...last 
but not least Japan! Eindelijk wist ik waar ik al die jaren op had 
gewacht! De handrem mocht er af! Maurice zorgde ervoor dat 
mijn functie veranderde van administrateur in commercieel 
manager. Alleen betekende dit niet dat het werk van de 
administrateur nu ineens door een ander gedaan werd. Nee, dit 
deed ik er gewoon bij. 

In 1996 stonden Maurice en ik, een dag voordat het optreden zou 
plaatsvinden, samen op het grote podium van de Philharmonie 
in Sint Petersburg, een van de beroemde concertzalen van 
Rusland. Op datzelfde podium had Shostakovitch gestaan 
en Rimsky Korsakov en nog veel meer van dat kaliber. Zelfs 
in deze lege zaal voelden we de hele geschiedenis in de sfeer 

van het oude marmer, de bekleding en de gordijnen. Het was 
doodstil, maar we kregen kippenvel! Een dag later, voor aanvang 
van het concert, wandelde de eerste muzikant het podium 
op en zei: “wat een ouwe teringzooi is dat hier”. Ik was met 
stomheid geslagen. Het concert was fantastisch. De weduwe 
van Shostakovitch zat tussen Wim Kok en de ambassadeur met 
tranen in haar ogen te luisteren naar het Pianoconcert van haar 
man, gespeeld door de Marinierskapel met een Russische pianist 
als solist. 

Eind 1999 begon ik met het voorbereiden van de evenementen 
rond de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen met 
Japan. In oktober vertrok ik samen met Maurice naar Japan om 
de grote lijnen uit te zetten voor optredens van de Marinierskapel 
en Tamboers en Pijpers in Tokyo, Nagasaki, Kyoto en Osaka. Na 
terugkeer volgde de uitwerking van de plannen. In de periode 
december 1999 tot maart 2000 reisde ik daarna nog twee keer 
alleen naar Japan om de grote lijnen in te kleuren en alles te 
regelen voor het verplaatsen en onderbrengen van 90 personen 
en 45 m3 instrumentarium. Van onderhandelingen met het 
bestuur en de politie van Tokyo om gedurende twee uur op een 
zondag het verkeer stil te leggen in de grootste winkelstraat 
van Tokyo, de Ginza, tot het bedenken en organiseren van het 
slotfeest in het Imperial Hotel voor de Japanse Keizerlijke en 
de Nederlandse Koninklijke familie, ik deed het alsof het de 
normaalste zaak van de wereld was. 

Het slotfeest was een groot succes. Ik had geregeld dat Laura 
Fygi naar Tokyo overkwam om met het orkest te zingen en 
te swingen. Annemarie Jorritsma opende de dans met Prins 
Willem Alexander, iedereen was dolenthousiast, het feest was 
geslaagd. Vijf minuten na de laatste tonen belde Maurice vanuit 
de bar van het Imperial (het laatste stukje wat is overgebleven 
van het oorspronkelijke Imperial Hotel, ontworpen door Frank 
Lloyd Wright). Samen hebben we getoast, maar tussen de twee 
dubbele whisky’s zat wel 15.000 kilometer. 

Een burn-out 
Al dat werk was zo geweldig dat ik niet meer kon stoppen en dat 
zorgde in april 2000 voor een heftige burn-out. Een kleuter in het 
lichaam van een bejaarde voelde ik me tijdens mijn burn-out. Ik 
kon niets meer, niet meer schrijven, woorden vielen weg, mijn 
geheugen, waar ik al die jaren blindelings op kon vertrouwen, 
liet me in de steek. Een hele zware periode waarin ik veel 
hulp heb gehad van psychotherapeuten en door mee te doen 
groepstrainingen. De uitslag van een sterkte/zwakte-analyse bij 
HSK hielp me na al dat twijfelen over mezelf weer een beetje op 
de been. 

Optreden Marinierskapel der Koninklijke marine, Rockefeller 
Center Plaza tijdens de tournee door de VS, april 1962.

Jubileum 25-jarig dienstverband defensie, 1999, 
door CDT VGKAZ, Kolmarns P.J.M. van Eerden.
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Vijftien maanden na mijn burn-out ben ik op therapeutische 
basis voor twee uur per dag begonnen bij het Mariniersmuseum 
in Rotterdam. Van lieverlee is dit uitgebreid. Mijn functie bij 
de Marinierskapel was inmiddels opgeheven. En, wat nog veel 
belangrijker was: ik wilde niet meer terug. Doordat ik uitviel en 
eigenlijk in 26 jaar nog nooit ziek geweest was en ik gelukkig twee 
jaar voor mijn burn-out al had aangegeven dat de werkdruk te 
groot werd, is de Arbodienst erin gedoken. Nu zijn de diverse 
functies binnen de staf van de Marinierskapel volledig gewijzigd. 

Hoofd van het Centrum voor Employability en Externe 
Bemiddeling KM in Den Haag 
Als je functie vervalt betekent dat bij de Marine dat je 
herplaatsing kandidaat bent. Ik kwam dan ook terecht bij 
de Dienst Employability en Externe Bemiddeling van de KM 
(DEMEBKM). Mijn begeleider was Paul Brünott. Na vier intensieve 
gesprekken over: Wie ben ik? En Wat wil ik? vroeg hij me hoe ik 
het zou vinden om zijn baan te gaan doen. Na enige bedenktijd 
heb ik ja gezegd en vanaf 2001 ben ik daar aan het werk gegaan 
als Counselor/studiebegeleider in opleiding. Paul is ook degene 
die de Post-HBO opleiding Loopbaan-en Mobiliteitsadviseur voor 
mij heeft geregeld. Een jaar later werd ik hoofd van het Centrum 
voor Employability en Externe Bemiddeling in Den Haag. Daar 
werden militairen en burgerambtenaren begeleid bij gedwongen 
of vrijwillig verlaten van de KM. 

DienstenCentrum Re-integratie 
In 2007 werd DEMEBKM opgeheven en solliciteerde ik naar de 
functie van re- integratiebegeleider bij het nieuw op te richten 
DienstenCentrum Re-integratie (DCR). Ik werkte vanuit huis en 
begeleidde gewonde en zieke militairen en burgerambtenaren 
in de regio West-Brabant en Zeeland met als standplaats de Trip 
van Zoutlandtkazerne in Breda. 

Remplaçantenregeling 
In 2012, ik was toen 57, kon ik gebruik maken van een 
wachtgeldregeling en mocht ik vervroegd defensie verlaten. 

Onbekende Helden 
Voor de Stichting Onbekende Helden ben ik als vrijwilliger 
inmiddels al zeven jaar aan het werk en verzorg samen met mijn 
– inmiddels ook gepensioneerde - oud-collega’s van DCR, Klazina 
van Houwelingen en Rob van Rijn, met veel plezier Workshops bij 
het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn voor veteranen, niet-
veteranen en burgerambtenaren van defensie. Daarnaast ben 
ik eigenaar van Sequoia Advies en Ontwikkeling voor coaching, 
training, counseling, loopbaanadvies, re-integratie, mobiliteit, 
burn-out begeleiding, preventie en outplacement. Op incidentele 
projectbasis Re-integratiebegeleider bij BuroWerkwijzer voor 
begeleiding van cliënten van het UWV. 

Ap, zijn leven en zijn werken, vertelde mij een verhaal waar 
ook hij trots op mag zijn
“Regelmatig kom ik met mijn vrouw bij ons favoriete restaurant 
in Ootmarsum. Tijdens een van onze bezoeken in juli 2019 hielp 
de zoon van de eigenaar van het restaurant in de bediening, een 
knul van 19 jaar. Ik zag en merkte dat hij niet lekker in zijn vel 
zat en raakte met hem in gesprek. Het bleek inderdaad niet zo 
goed te gaan met hem. Hij wilde graag marinier worden maar 
realiseerde zich dat hij daar absoluut niet klaar voor was. Ik gaf 
hem mijn visitekaartje met de mededeling dat hij welkom was 
om eens van gedachten te wisselen. In september 2019 stond 
hij voor de deur met de opmerking ‘Ik heb hulp nodig!” Eenmaal 
in mijn kantoor, raakte hij niet uitgesproken en vroeg mij wat 
ik voor hem zou kunnen betekenen. Ik vertelde hem dat ik 
meer dan 20 jaar mensen mocht coachen en begeleiden op een 
keerpunt in hun leven en dat ik graag met hem aan de slag wilde, 
immers, “de belangrijkste woorden op weg naar groei had hij al 
gebruikt: “Ik heb hulp nodig!” Zijn eerste vraag was: “Ik weet niet 
of ik je kan betalen?” Ik vertelde hem dat hij mij kon betalen met 
zijn onvoorwaardelijke inzet, afspraken nakomen en adviezen op 
te volgen. “Bovendien,” zei ik, “ik doe dit werk voor veteranen en 
over een poosje ben jij veteraan, dus zo is de cirkel rond!”

We zijn gestart met tweewekelijkse afspraken, met het nodige 
huiswerk, ik heb hem aangemeld bij Ilone Oude Lenferink, een 
bevriende bootcamp-instructrice die alleen in de natuur hier 
in Twente haar trainingen geeft, tevens bij een gepensioneerd 
boswachter bij wie hij kick-boksles volgde en last but not least 
bij een yogalerares voor de nodige ontspanning. Dit deed hij dus 
elke week, een jaar lang! Een lang verhaal kort: november 2020 is 
hij gestart met de mariniersopleiding in Doorn, 9 juli 2021 heeft 
hij de Finex gedaan en kreeg hij de baret. Uiteraard was ik daar 
samen met zijn ouders bij. 20 Augustus 2021 is hij beëdigd en 
weer had ik geregeld dat ik er bij kon zijn. Hij heeft het fantastisch 
naar zijn zin en is onderdeel van een operationele eenheid, na het 
verlof gaat hij de bergtraining volgen in Noorwegen. Deze knul 
is in twee jaar tijd enorm gegroeid, niet alleen fysiek maar ook 
mentaal. Ik ben dan ook super trots op hem”.

Tekst en foto’s: Ap van Gameren / Wim Lenting 

Uitreiking 1e exemplaar van de cd “Hommage a Sint Persbourg” 
aan Premier Wim Kok na afloop van het concert van de Mariniers-

kapel in de Philharmonie in Sint Petersburg, 12 september 1999.

Stafleden van de Nederlandse ambassade in Japan (met in het 
midden de toenmalige dirigent van de Marinierskapel Majoor 
Maurice Hamers en rechts ikzelf) betrokken bij de organisatie 
van de optredens van de Marinierskapel in Tokyo, Osaka, 
Kobe en Nagasaki ter gelegenheid van 400 jaar diplomatieke 
betrekkingen.
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Boekbesprekingen

Na het artikel “Baret aan de kapstok” in de vorige HouweZo 
lijkt het de redactie interessant om voor onze lezers de 
aandacht te vestigen op de boeken van 
Marco Kroon.

In ons vorige nummer heb ik een kleine impressie mogen 
schrijven over Marco Kroon, die als marinier zijn militaire 
loopbaan begonnen is in de Van Braam Houckgeestkazerne te 
Doorn. Daar is hij gekneed en gevormd als marinier. 

Na vijf  intensieve jaren bij ons Korps, waar hij onder andere als 

pelotonscommandant bij de mariniers vele malen is uitgezonden, 
is hij toegetreden tot het Korps Commandotroepen. Zijn 
missies zijn opgetekend in een vijftal boeken en een schitterend 
fotoboek. Elke beschrijving die ik zou proberen te doen zal 
hopeloos mislukken daar ik de openhartigheid, de zelfkritiek en 
de rauwheid die hij beschrijft nooit kan benaderen. De boeken 
geven op een geheel eigen indrukwekkende wijzen een beeld van 
Marco Kroon tijdens zijn vele missies.

De boeken, het fotoboek en het luisterboek zijn te bestellen via 
www.marcokroon.nl

Recent is bij uitgeverij Klus op Dek de uitgave ‘Vaarwel 
Nieuw-Guinea’ verschenen van oud-marinier Evert Schurink. 

Evert is nog maar 19 jaar als hij voor zijn militaire dienstplicht 
wordt opgeroepen om zich op 4 november 1958 te 
melden bij de Van Braam Houckgeestkazerne in 
Doorn. Hem wacht de zware opleiding tot marinier 
en na die pittige tijd misschien wel uitzending 
naar de West of naar Nieuw-Guinea. Het werd 
dat laatste. Na zijn opleidingstijd in Doorn 
breekt voor hem het grote avontuur aan. Per 
KLM vliegtuig vangt de lange reis aan naar de 
andere kant van de wereld, waar zich de laatste 
Nederlandse kolonie bevindt, Nederlands 
Nieuw-Guinea. 
In een volkomen andere omgeving dan 
het vertrouwde Monnickendam maakt 
Schurink kennis met het leven in de tropen. 
Met het leven van een marinier op missie. 
Aanvankelijk op Biak, later in Hollandia, 
van waaruit hij veelvuldig lange patrouilles 
maakt, diep het binnenland in van Nieuw-Guinea. 
Kennismaking met volken die nog leven als in het Stenen 
Tijdperk, in vrijwel ieder opzicht. Kennismaken ook met de vele 

ontberingen waar een marinier te velde in Nieuw-Guinea mee 
te maken krijgt. De miljoenen muskieten, vliegenplagen, het 
gebrek aan goed voedsel. Na ruim een jaar keert Evert Schurink 
terug naar Holland, naar huis, in Monnickendam.  Met een 
enorme hoeveelheid ervaringen die zijn verdere leven hem zijn 

bijgebleven. 
Na vele jaren komt de wens boven om terug te 
gaan naar Nieuw-Guinea. Terug naar Sorong 

en wie weet welke plaatsen nog meer. Samen 
met zijn maat Tom gaat hij. In dit prachtige boek 

komt dit alles aan de orde. Een pakkend verhaal 
over een tijd dat dienen als militair in Nederland 

nog als normaal werd gezien en ervaren.
Vaarwel Nieuw-Guinea; 244 pagina’s; gebonden. 

ISBN/EAN 978-90-831662-7-8 € 24,95 + 3 euro 
portokosten.

Uitsluitend te bestellen bij Uitgeverij Klus op Dek via 
de website www.klusopdek.nl 
Of via mail klusopdek@gmail.com ovv 

Vaarwel Nieuw-Guinea. Maak € 27,95 over op 
rekeningnummer NL98INGB0008448508 tnv Stichting 

Uitgeverij Klus op Dek. 
Vergeet niet uw postadres te vermelden!

Boeken Marco Kroon

Vaarwel Nieuw-Guinea
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Een terugblik 
Na twee gecancelde Airborne marsen 2020 en 2021 was 
het zover en kon de 75ste Airborne mars 2022 weer van 
start. Vele duizenden wandelaars uit alle windstreken van 
Nederland waren naar Oosterbeek afgereisd om deel te 
nemen aan deze wandelmars met een bijzonder historische 
achtergrond. Maar ook familieleden, vaak kleinkinderen 
van de Airbornes uit het Verenigd Koninkrijk doen mee.                                                                                                                                             
Ook wij als Oud-Mariniers waren present, weliswaar met een 
gering aantal van 15 man dit keer. Door de ruim 2 jaar van 
corona ellende moet blijkbaar alles weer op gang komen. Ook de 
Nijmeegse 4-daagse had minder deelnemers. Volgend jaar weer 
een kans.                                                              
Zaterdagochtend vroeg waren er al een aantal COM lopers in 
Oosterbeek, ruim voor de afsluiting van het autoverkeer. Alleen 
met een speciale pas mocht er worden doorgereden. Veel lopers 
kwamen dan ook met de trein. Geleidelijk druppelde iedereen 
binnen op de nieuwe locatie van samenkomst, de prachtige villa 
“Doristeti” op de hoek van de Lebretweg en de Utrechtseweg.

Historie
Aan de Lebretweg nr.1 staat de monumentale villa “Doristeti” 
waarin 3 zusterorganisaties zijn gevestigd. De villa is gebouwd in 
1905 in opdracht van de latere burgemeester van Renkum.
Vanaf 1937 bewoonde Ph J. Clous de villa en diende en deel 
van het pand als zijn tandartspraktijk. Later vestigde er een 
postkantoor en van 1974 tot 1976 zelfs een politiebureau.
In 2010 betrad Salvéos de villa en in 2015 kwam daar 
FlexIntens bij. Vanaf 2018 is de gehele villa in gebruik door de 3 
zusterorganisaties.

De 3 zusterorganisatie zijn; Matching Marines (dir. Barry Oostra, 
oud-marinier), FlexIntens (dir. Nigel Nagtzaam) en Salvéos (dir. 
Mark Smidt).  Oprichter/eigenaar is Richard Nagtzaam, ook een 
oud-marinier en mede door Matching Marines is er een blijvende 
verbondenheid met het Korps ontstaan. 

Bijzonder hartelijk werden we ontvangen door 
Barry Oostra, hij was de man die reageerde op 
de oproep in “Houwe Zo” voor deelname aan de 
Airborne mars en het aanbod deed om ons te 
faciliteren tijdens de mars. Een geweldig gebaar 
waar we graag op in zijn gegaan. 
Na een lange reis stond koffie en thee met 
allerlei soorten lekkers voor ons al klaar, een 
heerlijk begin. Verrassend voor mij was de 
ontmoeting met Mark Sterken m’n roeimaat 
bij de Dutch Marines Rowing Challens (DMRC) 
waarmee ik in 2015 naar Engeland ben geroeid 
en die nu werkzaam is bij Matching Marines.                                                                                                                                         
De sfeer zat er gelijk in en vanzelfsprekend 
werden er Korps wetenswaardigheden uitgewisseld, 

Barry gaf ook informatie over de villa tijdens de septemberdagen 
in 1944. De villa waar veel karakteristieke elementen bewaard 
zijn gebleven. Zelfs kogelinslagen in de gevel zijn nog zichtbaar. 

Voor het vertrek samen met Barry Oostra, 
Richard Nagtzaam en Mark Sterken.

Tijd om te vertrekken
Elf uur werden we verwacht in het park Hartenstein waar na 
het spelen van de Last Post de mars kon beginnen. Het defilé 
was een flop. De hoogwaardigheidsbekleders waren in geen 
velden of wegen te bekennen. Wel zag ik in de verte Henny 
Sackers staan (marsleider Nijmeegse 4-daagse). Hem heb 
ik namens onze groep een groet gebracht. Model groette hij 
terug, ook een man die het Korps in z’n hart heeft gesloten.                                                                                                                                        
De tocht gaat ook via de Airborne begraafplaats waar Jan 
Slotboom en Kees van Loon het bloemstuk (namens het COM) 
hebben neergelegd en eenieder vervolgens de Ere-groet bracht, 
waarbij de gedachten uitgingen naar al de militairen die hier hun 
laatste rustplaat hebben gekregen. Militairen die ver van huis het 
hoogste offer brachten voor onze vrijheid. Vaders en moeders 
die hun zoon nooit meer terug zagen, geliefden die achterbleven, 
triest en indrukwekkend.  

Het vochtgehalte op peil brengen.

75e Airborne mars 2022

Diversen
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De Ere-groet
Na het bezoek aan de begraafplaats zijn we verdergegaan, langs 
allerlei locaties waar de strijd heeft gewoed. Uiteindelijk kwamen 
we na een aantal stops aan bij de Westerbouwing. 

We hadden de tijd. Daar genoten van het prachtige uitzicht en 
konden we zien hoe de Rijn in een klein riviertje was veranderd. 

Na even op adem te zijn gekomen weer via het huis destijds van 
Kate ter Horst (de gewondenpost gedurende de slag), het kerkje 
(de locatie waar de terugtrekking plaats vond), de Weverstraat in 
(de oostelijke grens van de perimeter) en zo Oosterbeek binnen 
gelopen. 

Bij de atletiekbaan Hartenstein (destijds de verzamelplaats van 
Duitse krijgsgevangenen) konden we ons afmelden en de zak met 

medailles in ontvangst nemen. Via de Utrechtseweg weer terug 
naar ons vertrekpunt, de villa “Doristeti”.

Hier werden we in de watten gelegd, even napraten met elkaar 
onder het genot van een drankje en een hapje kon ik vervolgens 
de medailles verdelen. Door onze gastheren perfect verzorgd.

Ik mag wel spreken van een zeer geslaagde dag. Tevens spreek 
ik m’n dank uit aan de drie Oud-Mariniers, Barry Oostra, Richard 
Nagtzaam en Mark Sterken die samen met hun team van 
Matching Marines, Salvéos en FlexIntens dit mogelijk hebben 
gemaakt.

Werkelijk een dag van VERBONDENHEID.  

Cees Mudde 

Geachte redactie, dames en heren,
 
Vorige week mocht ik uw geweldige blad Houwe Zo nr. 3, 
jaargang 73 wederom ontvangen en wel op mijn 81ste verjaardag 
op 5 augustus jl. Met het lezen en doorbladeren van het blad kom 
je automatisch bij de pagina’s ’In memoriam’. Ik hoor u zeggen: 
‘maar dat is toch altijd zo’, inderdaad.

Als dienstplichtig marinier was mijn verblijf in voormalig Ned. 
Nieuw Guinea, 1960-1962 niet echt om te juichen. Ik zal u de 
details besparen omdat u wellicht als redactie weet wat daar 
allemaal heeft plaatsgevonden. In deze rumoerige tijd waar 
incidenten over de gehele wereld plaatsvinden wordt dit heel 
vaak gesproken. In tegenstelling tot de ellende in NNG die 

nauwelijks of totaal vergeten zijn nog besproken wordt in de 
media of TV.

Dan zie ik deze pagina ‘In memoriam’ en lees daar dat er 15 
mannen zijn overleden en onderscheiden zijn met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis. Door vele niet meer wetend wat 
deze onderscheiding heeft betekent. Het ontroerde mij op 
mijn verjaardag en dacht aan de ontberingen die deze mannen 
wellicht hebben meegemaakt.

Daarom een extra dankjewel voor deze mannen en dat zij ruste 
in vrede.
 

Peter Walter, Veteraan

Extra dankjewel

Jan Slotboom en Kees van Loon leggen het bloemstuk.
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Bron:  Alle Hens 
Tekst: Leo de Rooij 
Foto’s: SGT Aaron Zwaal

Een gat in de lucht zal ‘ie niet zijn gesprongen. Mariniers 
blijven nou eenmaal het liefst met beide benen op de 
grond. Maar de glimlach van oor tot oor verraadt dat 
brigadegeneraal der mariniers Frank Boots bijzonder in 
zijn schik is met de komst van het op afstand bestuurbare 
vliegtuig MQ-9 Reaper. “Deze asset geeft ons meer capaciteit 
bij de luchtwaarneming en zorgt er mede voor dat we onze 
taken straks beter en efficiënter kunnen uitvoeren”, zegt 
de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied 
(CZMCARIB).

‘Straks’ is hier het sleutelwoord, want zover is het nog niet. Het 
onbemande verkenningsvliegtuig Reaper zit voorlopig nog in 
de zogenoemde operationele test- en evaluatiefase (OT&E), 
die nog de rest van het jaar in beslag neemt. In die periode 
test de gebruiker (een luchtmacht-detachement van circa 40 
mensen) het vliegtuig, de radar, de camera’s en het grondstation. 
Daarnaast wordt natuurlijk ook alvast het operatieconcept 
in de praktijk getest, inclusief tactieken en procedures. En 
daarbij komt CZMCARIB om de hoek kijken, als afnemer van het 
eindproduct van de Reaper. 

Naast het reeds vliegende exemplaar worden er 
momenteel nog 2 opgebouwd op Curaçao.

Pakkans groter
“Onze taak in het Caribisch Gebied is het bevorderen van 
de regionale veiligheid en stabiliteit”, doceert Boots. “Dat 
doen we onder meer door het uitvoeren van counter drugs-
operaties, veelal via internationale militaire samenwerking. 
Als CZMCARIB ben ik de Commander Task Group 4.4, een 
onderdeel van de Amerikaanse Joint Interagency Task 
Force South (JIATF-S). We richten ons in dit gebied, samen 
met de US Coast Guard, vooral op de aanvoer van drugs uit 
Midden- en Zuid-Amerika. De aanwinst van de MQ-9 Reaper 
zit hem in dat extra paar ogen; hij vliegt straks langdurig 
op grote hoogte boven een (groot) gebied waardoor we 
dat deel van de oceaan continu onder waarneming kunnen 
houden. Welke bootjes varen er op welke tijden, wat zijn 
hun routes, waar komen ze vandaan en waar landen ze aan? 

Dat proberen we nu ook al in kaart te brengen, met bijvoorbeeld 
ons stationsschip en de boordhelikopter, alsmede de Dash-8 
van onze Kustwacht Caribisch gebied. Dit nieuwe middel geeft 
ons echter nog meer mogelijkheden. De Reaper vliegt straks 
rond op 10 à 12 kilometer hoogte, blijft daar uren on station 
hangen met zijn hightech sensoren en is tevens onzichtbaar. De 
kans op ontdekking van de go-fasts (snelle motorboten voor 
drugssmokkel, red.) wordt stukken groter en daarmee ook de 
pakkans.

De Reaper vliegt straks langdurig op grote hoogte 
boven een groot gebied, waarmee een flink stuk oceaan 

onder waarneming wordt gehouden. 

Package deal
De Reapers (naast het reeds vliegende exemplaar worden er 
momenteel nog 2 opgebouwd op Curaçao) krijgt generaal Boots 
als package in de schoot geworpen. “Met andere woorden: als 
marine hebben we er amper omkijken naar, hoeven we geen 
extra personeel in te zetten, terwijl we wel het product afnemen. 
De luchtmacht verzorgt de 24/7-bedrijfsvoering: het gehele 
vliegtraject, het onderhoud, de dataverwerking en -veredeling. 
Als marine hoeven we ons alleen maar te richten op het 
stroomlijnen van het integratieproces.”

Lastige strijd
De generaal haast zich om te benadrukken dat hier geen sprake 
is van ‘wij & zij’: “We doen het samen. Het gaat uiteindelijk om het 

De reaper vliegt op 10 à 12 kilometer hoogte, blijft uren ‘on station’ met hightech sensoren en is onzichtbaar

‘Straks 18 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar’
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grote doel: die drugsaanvoer te verminderen. Een lastige strijd, 
maar we proberen het de drugskartels op alle fronten zo lastig 
mogelijk te maken. Ik ben overtuigd van de meerwaarde van de 
Reaper bij ons werk: het apparaat heeft fantastische sensoren 
die perfect zijn om te identificeren en bewijslast te verzamelen. 
Het toezicht via de camera’s van het toestel biedt daarnaast ook 
extra veiligheid aan ons eigen personeel tijdens het boarden van 
verdachte bootjes.”

De sensoren van de Reaper zijn voor de operaties 
van de marine echt van meerwaarde.

Ondersteuning
Naast hulp bij de war on drugs ziet Boots de Reaper ook als 
uitstekend ondersteuningsmiddel voor de civiele autoriteiten. 
“Denk aan gebiedsverkenning na de passage van een orkaan, om 
de schade in beeld te brengen. Als hulpmiddel bij onze Search & 
Rescue-taak, bij het vinden en opsporen van mensen. Al dit soort 
zaken nemen we nu al mee tijdens de opwerkperiode. De MQ-9 
vliegt immers al rond boven het gebied, dus kun je nu ook alvast 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.”

Take-off voor Reaper
Niet alleen generaal Boots, ook luitenant-kolonel Boudewijn 
Roddenhof, commandant 306 Squadron, is een blij man. Hij zag 
op 20 april glunderend ‘zijn’ eerste MQ-9 Reaper take-off gaan. 
Het nieuwste wapensysteem maakte daarmee officieel zijn 
entree binnen de Koninklijke Luchtmacht.

“De operationele testperiode kan nu beginnen”, stelt Roddenhof. 
“Daarmee beproeven we ons operatieconcept in de praktijk 
inclusief de bijbehorende tactieken en procedures, die we daarbij 

zo efficiënt mogelijk gaan inregelen. 
Dat geldt voor de vliegcrew, maar ook 
voor de missieplanners, technische 
dienst en de specialisten van de 
CIS (Communicatie en Informatie 
Systemen, red.).”

Voor de OT&E heeft het squadron 
in principe de rest van het jaar. 
Wanneer die is afgerond, is de eenheid 
inzetgereed. Dan heeft het zijn Initial 
Operational Capability (IOC)-status 
bereikt. “We kunnen dan 12 uur 
per dag, 6 dagen per week ingezet 
worden”, vertelt de overste. Hij 
streeft ernaar om volgend jaar 
zomer de Full Operational Capability 
(FOC) status te bereiken. “Maar dat is helemaal afhankelijk van 
personele vulling. We moeten straks namelijk 18 uur per dag, 7 
dagen per week inzetbaar kunnen zijn. We zitten nu op zo’n 100 
medewerkers, dat moet groeien naar 130. Met name vliegers en 
CIS’ers komen we nog tekort.”

Pas als de infrastructuur van gebouwen en netwerken op 
Leeuwarden gereed is, en de 2 Ground Control Stations daar 
operationeel zijn, worden de Reaper-missies vanaf Leeuwarden 
gevlogen. Tot die tijd opereert de KLu vanaf Curaçao. Roddenhof 
verwacht dat het in de tweede helft van dit jaar zover is. Dan zijn 
nog slechts 30 luchtmachtcollega’s nodig in het inzetgebied, 
voor het verzorgen van het opstijgen en landen. Het merendeel 
van de vliegers en sensoroperators opereert dan namelijk vanuit 
Nederland.

Net als generaal Boots denkt ook overste Roddenhof dat 
de Reaper al tijdens de OT&E een bijdrage kan leveren aan 
de operatie. “Als we interessante dingen ontdekken bij het 
testen van onze systemen, briefen we die natuurlijk door. Of 
misschien kunnen we aanhaken bij oefeningen van de marine 
of de landmachtcompagnie die hier zit. Zo snijdt het mes aan 2 
kanten.”

LKOL Boudewijn 
Roddenhof: “Dit jaar nog 
druk met het beproeven 

van operatieconcept”.

De Reaper wordt gevlogen door luchtmachtpersoneel, nu 
nog vanaf Curaçao, maar straks vanaf Leeuwarden.
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Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het 
overlijden van:

M.A.C Oudendijk, oud-marinier, op 4 december 2021 te 
Brunssum, in de leeftijd van 65 jaar.

D.L. van Kempen, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede op 24 april 2022 te Oude-Tonge, in 
de leeftijd van 92 jaar.

Antonius Johannes Josephus Maria van Esch, Korporaal der 
Mariniers, op 22 mei 2022 te ’s-Hertogenbosch, in de leeftijd van 
76 jaar.

J.W. Versteeg, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 25 mei 2022 te Dordrecht, in de 
leeftijd van 88 jaar.

Petrus Eduard Bunnig, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 2 juni 2022 te Leiden, in de 
leeftijd van 82 jaar.

H.C. Glerum, oud-marinier, op 8 juni 2022 te Bleiswijk, in de 
leeftijd van 74 jaar.

V.F. Wirschuleit, oud-marinier, op 14 juni 2022 te Wormerveer, 
in de leeftijd van 73 jaar.

Krijn Arie de Jong, oud-marinier, op 22 juni 2022 te Zuidland, 
in de leeftijd van 84 jaar.

Willem Jacobus Andries Onsman, oud-marinier, op 1 juli 2022 
te Bergambacht, in de leeftijd van 78 jaar.

P.H. Beeren, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 3 juli 2022 te Roermond, in de 
leeftijd van 80 jaar.

Nicolaas Moes, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 6 juli 2022 te Oost-Souburg, in de 
leeftijd van 80 jaar.

Arie Leendert de Bles, oud-marinier, op 7 juli 2022 te Den 
Haag, in de leeftijd van 87 jaar.

Dirk Jonkers, oud-marinier, op 8 juli 2021 te Havelte, in de 
leeftijd van 84 jaar.

Adolf de Vries, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 11 juli 2022 te Hope B.C. Canada, in de 
leeftijd van 95 jaar.

W. Heijmans, oud-marinier, op 17 juli 2022 te Rotterdam, in de 
leeftijd van 88 jaar.

Siebrand Gerrit Brouwer, oud-marinier, onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 20 juli 2022 te Arnhem, 
in de leeftijd van 80 jaar. 

A. van den Tol, oud-marinier, op 21 juli 2022 te Schiedam, in de 
leeftijd van 82 jaar.

Leo den Otter, oud-marinier, op 27 juli 2022 te Eindhoven, in de 
leeftijd van 88 jaar.

J.A.C van den Berg, oud-marinier, Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau, op 27 juli 2022 te Maassluis, in de leeftijd van 77 
jaar.

Louis Willem Le Fébre, oud-marinier, op 29 juli 2022 te Geleen, 
in de leeftijd van 92 jaar.

W.L. Beunen, oud-marinier, op 1 augustus 2022 te Roermond, 
in de leeftijd van 82 jaar.

J.C. Bindels, oud-marinier, Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau, op 1 augustus 2022 te Etten-Leur, in de leeftijd van 87 
jaar.

D. Hamerling, oud-marinier, op 2 augustus 2022 te Harderwijk, 
in de leeftijd van 89 jaar.

Arend Hendrik Koenders, oud-marinier, Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 5 augustus 2022 te Zutphen, in de leeftijd 
van 92 jaar.

Andreas Bonefacius de Jong, oud-marinier, op 7 augustus 
2022 te IJsselstein, in de leeftijd van 78 jaar.

G.D.P. Walther, oud-marinier, op 10 augustus 2022 te 
Zoetermeer, in de leeftijd van 93 jaar.

F.M.A. Sprooten, oud-marinier, op 10 augustus 2022te Arnhem, 
in de leeftijd van 88 jaar.

J.W. Schreuders, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 12 augustus 2022 te Soest, in 
de leeftijd van 96 jaar.

Vittorio Leonard Gruben, oud-marinier, onderscheiden met 
het Herinneringskruis Vredesoperaties, op 14 augustus 2022 te 
Alkmaar, in de leeftijd van 66 jaar.

Johan Siegmund Schiebaan, Sergeant-Majoor der Mariniers, 
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onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 19 
augustus 2022 te Zeist, in de leeftijd van 83 jaar.

Pieter Murk Reinsma, oud-marinier, op 22 augustus 2022 te 
Wons, in de leeftijd van 81 jaar.

D. Bakker, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 23 augustus 2022 te Nijkerk, in de leeftijd 
van 83 jaar.

Koos van Laarhoven, oud-marinier, op 23 augustus 2022 te 
’s-Hertogenbosch, in de leeftijd van 81 jaar.

Hendrik Wilhelmus Reitsma, oud-marinier, op 1 september 
2022 te Zeist, in de leeftijd van 65 jaar. 

A.G. Brouwer, oud-marinier, op 1 september 2022 te 
Amsterdam, in de leeftijd van 85 jaar.

Joannes Marie Jacobus Folst, oud-marinier, op 5 september 
2022 te Capelle a/d IJssel, in de leeftijd van 88 jaar.

B. Snelling Berg, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 8 september 2022 te Alkmaar, 
in de leeftijd van 95 jaar.

S.J. Leijstra, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 9 september 2022 te Den Burg, 
Texel, in de leeftijd van 80 jaar.

Mogen zij rusten in vrede.

Ter nagedachtenis
Kort na het overlijden van Vera Hartog, echtgenote van Jan 
Hartog, op 2 februari 2022 kreeg ik van verschillende MP 
mariniers een e-mail waarin zij aangaven Vera op een speciale 
manier te willen bedanken voor de inzet die zij gegeven heeft om 
samen met Jan de MP reünies te organiseren wat zij veertien jaar 
op een geweldige wijze heeft gedaan.

Kort voordat zij kwam te overlijden vroeg ze nog aan me om de 
MP mariniers niet te vergeten, inmiddels is de uitnodiging voor de 
reünie in oktober naar alle MP mariniers verzonden.

Van een viertal mariniers kreeg ik een e-mail om mij thuis op 
te zoeken om voor Vera als dank voor haar inzet een blijvend 
aandenken te schenken.

Op zaterdag 21 mei j.l. kwamen drie mariniers naar Almere t.w. 
Jan Willem van Zoest, Theo 
van Deursen en Joop Zweers. 
Hans Verasdonck woonachtig 
in Finland moest helaas verstek 
laten gaan. 

Zij brachten een glazen schaal 
mee geheel opgemaakt met 
rode rozen en witte orchideeën 
met daartussen een witte helm 
met het rode opschrift MP (zie 
foto), als dank voor al het werk 
wat Vera voor de MP mariniers 
heeft gedaan.                               

  29



 30   31

Militairen en Uniformdragers
Militairen, oud-militairen, liefhebbers van (militair) 
verleden, politie, brandweer, collega’s enz. ontmoeten 
elkaar elke 1e en 3e zaterdag van de maand waarbij 
saamhorigheid, gezelligheid, luisteren en praten samengaan 
en herinneringen worden opgehaald. Uiteraard is uw 
partner ook welkom. Ook medewerkers uit bijvoorbeeld de 
industriële geschiedenis van ’s Hertogenbosch en omstreken 
zijn van harte welkom. Dit alles wordt georganiseerd door 
een team van Ontmoetings Centrum Voor Geüniformeerden 
(OCVG) en het Contact Oud Mariniers (COM) afdeling Noord 
Oost Brabant.(NOB). Tevens worden er evenementen 
georganiseerd zoals: Bowling, Vaardag, Jeu des Boules, 
Midzomerfeest, Oktoberfeest en Indische/ Chinese 
maaltijden en saté middagen met begeleidende muziek, live 
of Disco voor COM leden en donateurs. Iedereen die dat wil 
en gelijkgestemd is kan donateur worden. 
Waar en wanneer: in het Nico Schuurmanshuis elke 1e en 
3e zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.30 uur. Drankjes 
voor eigen rekening (alleen pin) en hapjes en snacks gratis. 
Wilt U meer weten? Mail naar: capmer2011@hotmail.com
Adres: Ketsheuvel 50 ’s-Hertogenbosch.
Kom gewoon eens langs, gezelligheid staat voorop.

 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
Oploopmiddag te Amsterdam. De oploopmiddagen zijn op iedere 
tweede dinsdag van de maand (met uitzondering van maanden 
juli en augustus). Alle middagen zijn van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Locatie: de Speeltuinvereniging aan het Plejadenplein 32.A. te 
Amsterdam Noord.
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’s achterpagina:
Compilatie van de Airbornemars.
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Vereniging Contact Oud- en actief 
dienende Mariniers 
De vereniging is Koninklijk goedgekeurd 
bij KB nr. 43 op 9 december 1950. 
Ingeschreven in het Handelsregister bij 
de Kamer van Koophandel te Rotterdam 
onder nr. 40342652

Bestuur 
Voorzitter P.L.A. Kruithof
Vicevoorzitter D. Wisman
Secretaris C.J.W. (Kees) Wit, 
M: 06-53177453, E: secrcomnl@gmail.com
Penningmeester W.P.M. Karelse, 
E: w.karelse@kpnmail.nl  
Bestuurslid PR & Werving 
E. van de Griend, M: 06-15056572, 
E: prcomnl@gmail.com 
Bestuurslid Algemeen 
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 Ben Zegeren, 
Nieuwstraat 8, 1791 XP Den Burg
T: 06-53153880
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
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