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Voorwoord 
 
Korpsgenoten, 
 
Ik ben als voorzitter erg 
trots op mijn afdeling welke 
op vele fronten steeds weer 
een grote prestatie neer kan 
leggen. De positieve 
kritieken die geuit werden 
na het versturen van onze 
eerste “ Voorwaarts” nieuwe 
stijl heeft ons er toe doen 
besluiten deze tweemaal 
per jaar uit te gaan geven. 
Zo kunnen we als bestuur 
een ieder inzage geven in 
het reilen en zeilen van de 
afdeling. 
 
Memorerend aan de 
jaarvergadering van 21 
maart kan ik niets anders 
melden dan dat de 
aanwezige leden betrokken 
waren met alle zaken die er 
spelen. Ik moet wel even 
vermelden dat we het zeer 
fijn zouden vinden als we 
volgende vergaderingen 
stoelen bij moeten plaatsen 
voor niet aanwezige leden 
die de mogelijkheid niet 
gevonden hadden om 
aanwezig te zijn. 
 
Als bestuur zijn we de 
eerste helft van het jaar 
druk geweest met het 
aanvullen van gegevens 

voor de ledenadministratie, 
welke nog steeds veel werk 
vergt. Ik wil jullie dan ook 
allemaal vragen om de 
gevraagde gegevens te 
verstrekken zodat we alle 
benodigde gegevens juist in 
de administratie kunnen 
verwerken. Verder in deze 
uitgave vind u daarover 
meer informatie.  
 
Natuurlijk waren we als 
afdeling weer present op de 
jaarlijkse “ Sportdag “ 
oftewel de dag omgeven 
met sport en spel gehouden 
op 11 juni jongstleden. Ons 
junioren team mocht zich 
verblijden met een 
uiteindelijke tweede plek, en 
de senioren waren helaas 
dit maal niet in staat om in 
de top drie van de uitslag te 
komen. Zij behaalden de 
vijfde plek. Al met al een 
mooie prestatie op een dag 
waarbij het reünie gehalte 
ook hoog in het vaandel 
stond. 
 
Helaas zijn ons in het 
afgelopen jaar ook 
Korpsvrienden ontvallen. 
We willen vanaf deze plek 
ook familie en vrienden 
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sterkte wensen in een 
periode na de laatste vaart 
van hun geliefde.  
 
Ook hebben we als bestuur 
nog steeds een vacature als 
bestuurslid welke we graag 
in de volgende 
ledenvergadering vervuld 
zouden zien. Vorige 
vergadering is Bert van de 
Broek tot het bestuur 
toegetreden voor lief en 
leed, en tevens 
ledenadministrateur. Bert 
heeft in juni zijn functie 

teruggeven om persoonlijke 
redenen. Helaas houdt dat 
in dat we op zoek moesten 
naar iemand anders. Onze 
secretaris neemt tijdelijk de 
honneurs waar. Er heeft 
zich een kandidaat gemeld 
over wie jullie verder in 
deze uitgave meer lezen. 
Ik wens een ieder het 
allerbeste toe vanaf deze 
plaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met Korpsgroet, 
Vz Henri de Boer.  
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Uitnodiging 
 
Het bestuur van de afdeling C.O.M. Gelderland nodigt u en uw 
partner van harte uit voor de jaarlijkse Korps verjaardag (351 
jaar). 

 
De viering zal gehouden worden op zaterdag 26 november in 
het Kumpulan op het landgoed van Bronbeek aan de Velperweg 
147 te Arnhem (026-3649294). Het tenue is: Casual of COM 
tenue desgewenst. 
 
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om 25 euro per 
persoon over te maken naar ING bankrekeningnummer NL47 
INGB 0000 3886 29 t.n.v. Contact Oud Mariniers Gelderland 
onder vermelding van “Feestavond Gelderland”. Wilt u dit dan 
alsnog met spoed doen? 
 

Programma 
 

14:00 uur Zaal open en ontvangst met koffie/thee en gebak 
14:30 uur Opening door voorzitter 
15:00 uur Elkaar ontmoeten met verschillende muziek zoals: 

- De steelband van het Korps Mariniers 
- De Starlight Sisters 

17:00 uur Buffet 
19:00 uur Verloting 
21:00 uur Einde 
(vermelde tijden zijn richtlijnen) 

 
Dieetwensen gaarne vóór 22 november per e-mail doorgeven 
aan de heer Ton Berkeljon (gelderland.com@gmail.com) 
 
Prijs voor loten (3 per enveloppe) is € 5,00 en kunnen vooraf in 
de zaal gekocht worden. 
 
De prijs per consumptie is € 2,50. Voor aanvang ontvangt u 
munten voor 2 consumpties en na afloop ontvangt u een mooie 
herinnering aan de middag.  

Laat even weten dat u komt door een e-mail te sturen aan de 
heer Werner Veenendaal, e-mail wa.veenendaal2@gmail.com  

mailto:gelderland.com@gmail.com
mailto:wa.veenendaal2@gmail.com
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Waarom 25 euro per persoon? 
 
Het is een heel verhaal 
maar toch wil ik proberen 
het jullie uit te leggen. Van 
het Ministerie van Marine, 
om precies te zijn, de 
afdeling Geneeskundige en 
Personele Zorg Veteranen 
en Ondersteuning 
Operationele 
Personeelszorg, kregen we 
voorheen subsidie tot het 
houden van een reünie. Per 
persoon kregen we het ene 
jaar ruim 19 euro en het 
jaar daarop ruim 15 euro 
per persoon. Nu echter het 
Ministerie heeft besloten om 
(gelukkig) meer aandacht te 
besteden aan de Veteranen 
en het budget door de 
bezuinigingen steeds 
minder is geworden, heeft 
het Ministerie besloten om 
alleen nog gelden 
beschikbaar te stellen voor 
Veteranen en Postactieven 
(die 12 jaar en langer 
hebben gediend). 
 
Als bestuur weten wij echter 
niet precies wie Veteraan of 
Postactief is vandaar dat 
Henk Ebbink verderop in dit 
boekje heel nadrukkelijk, 
van een ieder van ons, 
vraagt om bepaalde 

gegevens opnieuw aan te 
geven. Willen wij in de 
toekomst in aanmerking 
blijven komen voor subsidie 
dan moeten we dit zo 
spoedig mogelijk opgeven 
bij het Veteraneninstituut te 
Doorn. 
 
 
 
Kregen wij voorheen nog 
zo’n 4800 euro aan subsidie 
per jaar, de verwachting is 
dat wij dit jaar niet meer dan 
2000 euro krijgen. Dat is 
een behoorlijke aderlating 
en dat houdt in dat het 
bedrag voor deelname aan 
de reünie ter ere van ons 
Korps (dit jaar 351 jaar) fors 
omhoog moet. 
 
Het kan zijn dat u wel wil 
maar het eenvoudig niet 
kunt betalen. Dat kan, en ik 
zou willen pleiten dat u zich 
hiervoor niet schaamt maar 
dit aangeeft bij Henk Ebbink 
onze penningmeester, zo 
dat hij geheel discreet kan 
bekijken hoe we u tegemoet 
kunnen komen. Want “eens 
Marinier, altijd Marinier” en 
dat geldt voor ons allemaal. 

 
De secretaris 

 



                                         COM Afdeling Gelderland 1965-2016  

 

Oktober 2016          Pagina - 8  

 

 

  

 

 

  



                                         COM Afdeling Gelderland 1965-2016  

 

Oktober 2016          Pagina - 9  

 

Waarnemend bestuurslid 
 
Begin dit jaar mochten wij 
Bert van den Broek tijdens 
de ledenvergadering 
welkom heten in het 
bestuur. Bert ging 
voortvarend te werk en was 
super enthousiast maar zijn 
drukke werkzaamheden en 
gebrek aan voldoende 
kennis van Excel maakten 
dat hij medio maart zelf 
besloot om toch te stoppen 
met zijn bestuursfunctie. 
Heel spijtig maar dient wel 
gerespecteerd te worden. 
 
Vanaf dat moment is de 
functie van leden-
administrateur, Lief & Leed 
en werven van nieuwe (en 
jonge) leden weer vacant. 
Zij die belangstelling 
hebben mogen zich 
hiervoor aanmelden bij de 
secretaris 
wa.veenendaal2@gmail.nl 
 
De inschrijving sluit op 30 
januari 2017. 

Vlak voor de zomer meldde 
Gordon Theuvenet zich 
spontaan bij de voorzitter 
voor bovengenoemde 
functie die hij had gelezen 
op de website van de 
afdeling Gelderland. 
 
Na enkele positieve en 
constructieve gesprekken is 
Gordon door het bestuur 
van de afdeling Gelderland 
gevraagd, om tot de 
ledenvergadering volgend 
jaar maart, de functie van 
ledenadministrateur, Lief & 
Leed en werven van nieuwe 
(en jonge) leden waar te 
nemen als ad interim. 
Gordon heeft aangegeven 
dit graag te doen. 
 
Tijdens de ledenvergade-
ring volgend jaar zal er 
gestemd worden tussen 
hem en eventuele andere 
kandidaten. 

 
WVE 
  

mailto:wa.veenendaal2@gmail.nl
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Voorstellen 
  

Beste Mariniers en oud- Mariniers, 
Langs deze weg stel ik mij kort aan u voor. 
Mijn naam is Gordon Theuvenet en ben 39 
jaar, samenwonend en 1 zoon van 9 jaar. 
Ben woonachtig in omgeving van 
Nijmegen. Momenteel werkzaam bij 
Nederlands Instituut Forensische 
Psychiatrie op de afdeling bedrijfsvoering, 
waarbij ik een adviserende en 
signalerende rol vervul voor het 

management op het vlak van planningswerkzaamheden. 
Risicoanalyse en capaciteitsplanning is een onderdeel van mijn 
functie. Met als uitgangspunt een optimale bezettingsgraad voor 
de organisatie. 
  
Mijn achtergronden zijn 8 jaar Korps Mariniers, vandaar ook mijn 
belangstelling voor Contact Oud en actief dienende 
Mariniers. Gedurende mijn dienstjaren bij het Korps Mariniers 
heb ik zowel bij 1e alsmede 2e Mariniersbataljon gediend, maar 
mijn meeste dienstjaren bij de 13e compagnie. Gedurende 
plaatsing bij de 13e compagnie ben ik op uitzending geweest 
naar SFIR 1 Irak. Voor mijn verdienstelijk optreden in Irak heb ik 
uit handen van Majmarns Jos Schooneman een gratificatie 
mogen ontvangen. 
 
In mijn vrije tijd loop ik hard en hou van muziek in diverse 
genres. Voetbal is een passie van mij en kijk veel wedstrijden. 
Tevens kriebelt het weer om mijn voetbalschoenen aan te gaan 
trekken en recreatief deel te gaan nemen aan deze sport. 
 
Het gevoel een mogelijke bijdrage te kunnen leveren wat betreft 
werven van nieuwe aanwas voor het COM zie ik als een 
uitdaging en een roeping! 
  
Om hier geen lang verhaal van te maken, besluit ik om verdere 
informatie van uw kant gaarne mondeling toe te lichten. 
 
Gordon Theuvenet 
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Samenvatting ledenvergadering zaterdag 19 maart 
 
Het voltallige bestuur is 
aanwezig evenals 56 
genodigden. 11 Mariniers 
hebben zich afgemeld. 
 
Al bij binnenkomst was het 
gezellig en onder het genot 
van een kop koffie/thee 
werd er weer heel wat af 
‘gekletst’. Voorheen was het 
gebruikelijk om het verslag 
van de ledenvergadering in 
zijn geheel af te drukken 
maar als bestuur hebben wij 
ervoor gekozen om in 
“Voorwaarts” slechts een 
beknopte weergave te 
geven van de leden 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter opent de 
vergadering om 15:07 uur 
en nadat hij een ieder 
welkom heeft geheten 

bedankt hij vele voor hun 
inzet het afgelopen jaar. 
Ook uit hij zijn zorgen om 
de financiën (eigen 
bijdrage) en staan we ruim 
een minuut stil bij hen die 
ons het achterliggende jaar 
zijn ontvallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na enkele mededelingen, 
waaronder de commando 
wisseling van brigade-
generaal der Mariniers mr. 
R.G. (Richard) Oppelaar 
naar brigade-generaal der 
Mariniers F. (Frank) van 
Sprang als nieuwe Com-
mandant van het Korps 
Mariniers, wordt het 
jaarverslag van 2015 
behandeld en wordt deze 
ongewijzigd aangenomen. 
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Hierna komt de secretaris 
aan het woord met het 
jaarverslag, de 
penningmeester met een 
verantwoording over de 
financiën en bevestigt de 
kascontrole commissie dat 
zij alles heeft gecontroleerd 
en akkoord bevonden.  
 
Daarna presenteert de 
penningmeester de 
begroting voor 2016. 
Wanneer u belangstelling 
heeft voor de financiële 
stukken dan kunt u per mail 
contact op nemen met de 
penningmeester; 
henk.ebbink@hetnet.nl  
 
Hierna wordt Bert van den 
Broek unaniem gekozen tot 
de nieuwe bestuurder van 
de ledenadministratie, Lief 
& Leed en werving en 
krijgen de afgevaardigden 

van de onderafdelingen de 
gelegenheid om het reilen 
en zeilen van de 
onderafdeling te vertellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan volgt er iets moois, 
namelijk dat Henk Ebbink 
door Paul Bosschart, 
namens het bestuur van 
COM Nederland, de 
versierselen krijgt 
opgespeld tot Lid van 
Verdienste. Dit vanwege 
zijn bijzondere inzet voor 
het COM zowel landelijk, de 
onderafdeling Achterhoek 
als de afdeling Gelderland. 
 
Na de rondvraag sluit de 
voorzitter om 16:48 uur de 
vergadering en wordt een 
ieder uitgenodigd voor de 
Indische maaltijd. 

 
 
WVE 

 

mailto:henk.ebbink@hetnet.nl
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Leden van verdienste 
 
De afgelopen periode hadden we als bestuur twee leden 
voorgedragen als lid van verdienste wegens buitengewone inzet 
voor het COM plaatselijk en de provincie. 
Beiden willen we als bestuur ook via deze weg feliciteren met 
deze onderscheiding. 
Het betreft Henk Ebbink en Jan Luiting welke hieronder 
voorgesteld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk is één van de 
oprichters geweest van 
COM afdeling Zutphen en 
heeft zich daar als 
bestuurslid en later als 
voorzitter (1991) een 
drijvende kracht getoond 
wat betreft het organiseren 
van activiteiten voor de 
vereniging. Onder andere 
het maken van een info  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bulletin en distribueren 
daarvan waren het werk 
van Henk. Ook nam hij 
initiatieven toen bleek dat 
de vereniging (COM 
Zutphen) door vergrijzing 
het ledenaantal zag 
verminderen en zocht 
daarom naar samenwerking 
met COM Achterhoek die 

Henk Ebbink 
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dezelfde problemen 
ondervond. 
Mede daardoor is COM 
Zutphen na eerst 2 jaar 
samenwerking met COM 
Achterhoek samengegaan 
en inmiddels volledig 
geïntegreerd in deze 
vereniging. Op verzoek van 
de toenmalige voorzitter 
van COM Achterhoek dhr. 
Jan Stam die graag een 
stapje terug wou doen, 
heeft Henk bij de 
samenvoeging na 
unanieme goedkeuring van 
het bestuur het 
voorzitterschap van hem 

over genomen. Dat zou 
betekenen dat komend jaar 
Henk 25 jaar onafgebroken 
voorzitter is van een COM 
onderafdeling.  Daarbij 
heeft Henk veel werk 
gedaan in de afdeling als 
afgevaardigde van de 
onderafdeling. Hij organi-
seerde mede tal van 
evenementen en was actief 
betrokken bij al het werk. 
Op dit moment vervuld 
Henk de taak van penning-
meester ad interim bij onze 
afdeling naast zijn taak als 
afgevaardigde. 
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Jan is bij de afdeling 
gekomen in een periode dat 
er veel werk was binnen de 
afdeling. De financiën 
liepen terug en het 
ledenaantal ook. 
 
Door de grote inspanning 
van Jan was alles in een 
korte periode terug op het 
niveau wat we als COM 
handhaven. Hij heeft direct 
de ledenadministratie onder 
zijn hoede genomen om 
deze op orde te krijgen. 
Daarbij zijn de meeste 
leden binnen de afdeling 
door hem persoonlijk 
benaderd of de gegevens 
die beschreven waren 
voldeden aan de werkelijke 
gegevens. Hetgeen zeer 
veel tijd vergde. 

Jan was een drijvende 
kracht wat betreft het 
organiseren van activiteiten 
voor de vereniging. Onder 
andere het maken van ‘De 
Voorwaarts’, ons clubblad 
van Gelderland. 
 
Jan heeft zich twee ter-
mijnen ingezet, van maart 
2005 tot en met maart 
2015, voor de afdeling en 
hij zorgde voor een goede 
overgang naar de nieuwe 
penningmeester ad interim 
die pas in de loop van 2015 
aantrad. Complicerende 
factor voor hem was zijn 
ziekte tijdens zijn tweede 
termijn. Maar van opgeven 
was geen sprake, en hij 
deed zijn bestuurstaken 
ondanks alles voortreffelijk. 

  

J
a
n

 L
u

itin
g
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Veteranendag 25 juni te Den Haag 
 
Over de Veteranendag is al 
veel geschreven in ons blad 
HouweZo, de periodieke 
uitgaven van de 
onderafdelingen en menig 
ander blad in Nederland. De 
dag is een eerbetoon aan 
alle Nederlandse veteranen, 
waarbij erkenning en 
waardering voor hen 
centraal staat. Vanaf 2006 
is deze dag verheven tot 
nationaal evenement. 
 
Zo is er de plechtigheid in 
de Ridderzaal in 
aanwezigheid van Zijne 
Majesteit de Koning, een 
ceremonieel voor het 
uitreiken van 
onderscheidingen en 
herinneringsmedailles aan 
recent van een missie 
teruggekeerde militairen op 
het Binnenhof en natuurlijk 
een fly-past bij de aanvang 
van het defilé. Heel 
belangrijk en 
indrukwekkend is het defilé 
van veteranen en actief 
dienende militairen door de 
binnenstad van Den Haag 
dat wordt afgenomen door 
de Koning met daarna een 
manifestatie op 
het Malieveld waar 

veteranen en burgers elkaar 
kunnen ontmoeten; deze 
manifestatie heeft een 
jaarlijks wisselend 
hoofdthema. 
 
Bijzonder was de uitspraak 
van Minister Hennis waarin 

zij niet allen de erkenning 
en waardering uitsprak voor 
de Dutchbat-veteranen 
maar ook erkende dat het 
een kansloze missie is 
geweest. 
 
Ab Schut mocht dit jaar het 
Fanion dragen van het 
COM afdeling Gelderland 
en op de volgende pagina 
vertelt hij zijn ervaring 
daarbij. 
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Faniondrager 
 
Half juni werd tijdens een 
oefenavond van ons shanty-
koor rond gevraagd of er 
een  vrijwilliger was om het 
vaandel van de afdeling 
Gelderland te dragen op 
veteranendag. 
Maar alle veteranen drukten 
hun snor dus werd er al gauw 
gezegd: “je hoeft geen 
veteraan te zijn”. Nu ben ik 
een koude oorlog veteraan 
dus zei ik : dan wil ik het wel 
doen. 
Dus op 25 juni toog ik 
naar Den Haag met het Fanion 
onder mijn arm de trein in. 
Het was gelukkig niet moeilijk  
te vinden want ik kon zo met 

de stroom mee. 
 
Daar aangekomen ingecheckt, 
vlag in elkaar gezet en 
wachten en oefenen want dat 
is Marinier eigen. 
 
En toen de parade. Wat een 
belevenis, al die duizenden 
mensen langs het parcours en 
allemaal klappen. Een ervaring 
om nooit te vergeten dat ik dit 
mocht doen voor onze 
VETERANEN. 
 
En ik vind dat volgend jaar een 
veteraan het Fanion moet 
dragen, en zo niet dan doe ik 
het graag weer! 

  
Marinier der eerste klasse b.d. 
A. Schut 
marnnr. 11341 
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Wandeltocht COM afdeling Gelderland 21 mei 
 

De wandelestafette die 
vorig jaar in alle 10 COM-
afdelingen werd 
georganiseerd kon 
zeker een succes 
genoemd worden. 
Vandaar dat het 
bestuur van de 
Afdeling Gelderland 
voornemens is om 
jaarlijks in één van 
de onderafdelingen 
een wandeltocht te 
organiseren. In principe is 
het de bedoeling dat deze 
activiteit in 2016, 2017 en 
2018 wordt georganiseerd, 
achtereenvolgens in de 
onderafdeling Veluwe, 
Achterhoek en Arnhem en 
dat aan verschillende 
afstanden kan worden 
deelgenomen: 10 km, 20 
km en 30 km. 
 
Zaterdag 21 mei was het 
dan zover. Tussen 08.30 en 
09.00 uur was het verzame-
len in de kantine van 
Camping De Tol in 
Nunspeet. Zo’n 30 vrouwen 
en oud Mariniers, inclusief 
verzorging, hadden zich 
voor de wandeling aange-
meld. Altijd fijn voor de 
organisatie dat ook leden uit 
andere COM afdelingen 
zich hadden aangemeld: uit 

Zuid-Holland, Utrecht, 
Overijssel en Brabant. Maar 

ondanks dat 
TomTom in z’n 
algemeenheid de 
Elspeterweg 61 in 
Nunspeet goed kan 
vinden, waren er 
toch sobats die in 
andere plaatsen op 
de Elspeterweg 
terecht kwamen. En 
zoals het goede 

kameraadschap betaamt 
gingen wij niet van start! 
Onder het genot van een 
kopje koffie was het 
wachten totdat iedereen 
aanwezig was. Na het 
welkomstwoord van de 
afdelingsvoorzitter werd 
eerst een foto van de groep 
gemaakt. 
 
 
 
 
 
De weergoden waren ons 
goed gezind, de zon 
scheen, het humeur was 
goed, prima wandelweer 
dus, de Veluwe op z’n best! 
Door een prachtig 
natuurgebied wandelden wij 
via Vierhouten naar Gortel. 
Wat je normaal overdag 
bijna niet ziet was nu wel 
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het geval: in het kreupel-
hout liep een wild zwijn met 
haar biggetjes met ons 
mee. Alleen dit al maakt 
zo’n dag al goed. 
Na 10 km was de eerste 
rust gepland en konden 
wandelaars in – of 
uitstappen. Daar stonden 
Gonnie en Anneke al klaar 
met koffie en cake. Na een 
korte rust vervolgden wij 
onze weg over de hei en 
door het bos naar “Het 
Verscholen Dorp”. Omdat 
“Het verscholen Dorp” in de 
2

e
 WO een rol heeft 

gespeeld in de omgeving 
hebben wij daar kort bij stil 
gestaan. Roelof de Mots liet 
ons de onderduikershutten 
zien en vertelde in het kort 
de geschiedenis van dit 
monument.  
 
Op naar het volgende 
rustpunt (na ± 20km) in de 
bossen rondom Nunspeet 
en vandaar via de 

Zandenplas weer terug naar 
ons startpunt. 
 
De organisatie kan 
terugkijken op een zeer 
geslaagde wandeldag 
waarbij niet alleen het 
wandelen centraal stond, 
maar ook het onderling 
sociaal contact, het weer 
uitwisselen van herinnerin-
gen maar ook persoonlijke 
verhalen werden aan elkaar 
verteld. Met recht kun je 
spreken over onze verbon-
denheid met de sobats en 
hun vrouwen. Na afloop 
werd onder het genot van 
een door de afdeling 
aangeboden drankje nog 
wat nagepraat. Ook nu 
bedankte onze afdelings-
voorzitter de wandelaars en 
de verzorging voor deze 
prachtige dag. 
 
 
Kees van Tiggele
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Als jongen kreeg ik van mijn 
ouders verhalen te horen 
over het ‘verscholen dorp’. 
De heer Baumhauer uit 
Vierhouten was de initiatief-
nemer samen met de 
familie Bakker uit Nunspeet. 
In 1942 werden in de 
Soerelse bossen 22 onder-
grondse hutten gebouwd 
voor onderduikers. 

 
Er konden daar maximaal 
120 personen in wonen. Er 
woonden veel Joden en 
bemanningsleden van 
neergestorte vliegtuigen. 
Later werden deze dan door 
“het verzet” verder getrans-
porteerd. Godfried Bomans 
was één van de eerste 
bewoners. Het dorp werd 
bevoorraad per fiets of 

paard en wagen door 
mensen uit Nunspeet en 
Vierhouten. 
Op 29 oktober 1944 is het 
dorp ontdekt door twee 
landstormers die aan het 
jagen waren. Zij zagen een 
jongen op een zandpad 
lopen met 2 emmers water 
en zij vroegen hem waar die 
voor waren, waarop hij 
antwoordde: “Voor mijn 
broer”. Hij moest zijn broer 
gaan halen, waarop hij 
antwoordde: “Schiet maar 
een paar keer, dan komt hij 
wel”. De landstormers 
begonnen te schieten en de 
onderduikers vluchtten het 
dichte struikgewas in en 
verspreidden zich. Daar zijn 
toen acht personen 
doodgeschoten, de 
overigen zijn ontvlucht en 
elders weer ondergedoken. 
Later zijn er enkele 
verzetsmensen opgepakt 
en bij de Woeste Hoeve 
gefusilleerd.   

 
 
Roelof de Mots   
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Het COM teneu 
 
Richtlijnen met betrekking tot het dragen van het C0M-tenue. 
Uitvoeringsbepalingen m.b.t. het tenue van de Vereniging 
Contact Oud- en actief dienende Mariniers. 
 
Het tenue bestaat uit: 

 Donkerblauwe blazer voorzien van Mariniersknopen 

 Een geborduurd Korpsembleem op de linkerborstzak 

 Donkergrijze pantalon 

 Lichtblauw overhemd 

 Donkerblauwe COM-stropdas met Korpsembleem en twee 
rode diagonale strepen 

 Zwart lederen broekriem 

 Zwarte sokken 

 Zwarte schoenen zonder versieringen 

 Mariniers baret met koperkleurig onklaar anker (zie 
draagwijze) 

 
 
Onderscheidingen: 

 Batons links, boven het 
Korpsembleem 

 Model grootkruizen links, boven het 
Korpsembleem 

 Draaginsigne gewonden links, onder het 
Korpsembleem 

 OVW-KM links, boven 
onderscheidingen (noot) 

 Koreagangers links, boven 
onderscheidingen de frontspeld links, op de mouw Indian 
 Head embleem 

 Invasiekoord links 

 Para-wing rechts, ter hoogte van de 
 onderscheidingen 

 Koudweergetraind rechts, ter hoogte van het 
 Korpsembleem 

 Brevet Kikvorsman – (hulp)Duiker links, onder het 
 Korpsembleem 
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 Commandospeld links, onder het 
 Korpsembleem 

 Ereleden/leden van Verdienste links, in knoopsgat van 
 revers (noot) 

 Demobilisatiespeld 40-45 KM links, in knoopsgat van 
 revers (noot) 

 Veteranenspeld rechts, op revers (noot) 

 Schepschuttersinsigne rechter bovenmouw 

 Brevet MLD links, boven het 
 Korpsembleem 

 
 
NB: 
Het dragen van onderscheidingen van modelformaat wordt per 
evenement of plechtigheid vastgesteld. 
 
In het reversknoopsgat wordt één (1) onderscheiding gedragen, 
geen combinaties. Dit geldt 
tevens voor het OVW-insigne. 
 
Op het COM-tenue worden NIET gedragen: 
Extra Korps reversinsignes of spelden, brigade/marns insignes 
(torren), Royal Marinesspelden, 
NNG-herinneringsspelden en andere revers versierselen. Men 
moet zich realiseren dat een overdaad aan "spelden en torren'' 
de uitstraling van het COM-tenue schaadt en daardoor ook de 
uitstraling van het COM tenue niet ten goede komt. 
 
Het tenue wordt gedragen bij plechtigheden en 
evenementen zoals: 
Vlaggenparades, Erecouloirs, Defilés, Herdenkingen, Reünies, 
Kransleggingen, Dodenwaken, Begrafenissen, Crematies en 
Commando overdracht. 
 
De Mariniersbaret wordt nimmer gedragen bij een massaal 
optreden door uitsluitend COM-leden 
als die gekleed zijn in verschillende en willekeurige tenues. 
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Bij ceremoniële optredens (zoals van het Veteranen Platform) 
kunnen alleen COM-leden worden ingedeeld welke in het bezit 
zijn het COM-tenue. 
 
Het COM-tenue kent geen overkleding, zodat bij eventuele 
optredens in koude omstandigheden onder het tenue warme 
kleding gedragen kan worden (nb niet zichtbaar). Indien 
vanwege de weersomstandigheden toch overkleding 
noodzakelijk is dan wordt er geen baret gedragen. 
 
Een afdelingsbestuur kan ten aanzien van een regionaal 
evenement of regionale plechtigheid 
bepalen dat daarbij de Mariniersbaret niet gedragen zal worden. 
 
Draagwijze baret: 
Wordt recht op het hoofd gezet. De lederen zweetband 
horizontaal (twee vingers boven de wenkbrauw). De rode 
spiegel met onklaar anker tussen linkeroog en -oor. De 
rechterzijde van de baret naar opzij en enigszins naar achteren 
getrokken. 
 
  

Jaap van Huffelen 
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Bestuurswijziging onderafdeling Arnhem. 
 
Door het overlijden van Joop Bergsma hebben we in Arnhem 
wat verschuivingen aangebracht in de bestuursformatie. Het 
zittende bestuur is er ook in geslaagd een nieuwe 
penningmeester te vinden zodat we nu weer op het aantal van 7 
personen zitten. Het nieuwe Interim bestuur ( in elk geval tot aan 
de jaarvergadering in februari, dan kunnen de leden stemmen 
voor dit bestuur) ziet er nu als volgt uit: 
 
Voorzitter 
Gerard Oudsen 026-3231132 e-mail: geen 
Secretaris/ledenadministratie 
Bart Muis 026-3648835 e-mail: g.muis3@chello.nl 
Penningmeester 
Willem Rutten 026-3112493 e-mail: wrutten@telfort.nl 
Lid (tevens sociale commissie) 
Harrie Appeldoorn 06-48619105 harry.joseappeldoorn@live.nl 
Lid 
Frits Baars 026-3212090 e-mail: fritsbaars@live.nl  
Lid 
Dick van den Brink 026-4463373 e-mail: geen 
Lid (tevens sociale commissie ) 
Ben Veulings 0488-452432 e-mail: ?? 
 
Met Mariniersgroeten 
Bart Muis 
 
  

mailto:g.muis3@chello.nl
mailto:wrutten@telfort.nl
mailto:harry.joseappeldoorn@live.nl
mailto:fritsbaars@live.nl


                                         COM Afdeling Gelderland 1965-2016  

 

Oktober 2016          Pagina - 26  
                          

Wat is Bronbeek? 

 
 
Het landgoed Bronbeek - 
een voormalige 19

e
 eeuwse 

buitenplaats van Koning 
Willem III - is een 
historische plek met 
nationale betekenis. Het 
herbergt onder de naam 
‘Koninklijk Tehuis voor Oud-
militairen en Museum 
Bronbeek’ de unieke 
combinatie van:  
- het militair tehuis voor 

veteranen van de 
Nederlandse 
krijgsmacht en het 
voormalige KNIL, 

- het museum voor de 
geschiedenis van het 
Koninklijk Nederlands-

Indische Leger (KNIL) 
en onze vroegere 
kolonie Nederlands-
Indië,  

- een reeks 
herdenkingsmonumente
n en 

- het Reünie- en 
congrescentrum 
‘Kumpulan’ met Indisch 
restaurant. 

-  
Militair tehuis 
Het ‘Koloniaal Militair 
Invalidenhuis’ werd 
geopend op 19 februari 
1863. Nog steeds is het 
tegenwoordige militair 
tehuis met het museum 
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gehuisvest in het oorspron-
kelijke gebouw, dat sinds 
1985 is aangemerkt als 
rijksmonument. Anno 2016 
staat het tehuis open voor 
alleenstaande veteranen 
(m/v) van alle 
krijgsmachtdelen 
(landmacht, luchtmacht, 
marine en marechaussee) 
en het KNIL, mits beneden 
de rang van officier. 
Belangrijke voorwaarde 
voor toelating is dat zij 
gediend hebben onder 
oorlogsomstandigheden of 
in internationale vredes-
missies. Er is veel animo 
om in het tehuis te wonen, 
zodat er soms een 
wachtlijst is. 
 
Museum 
In museum Bronbeek 
vinden bezoekers de rijke 
geschiedenis van 
Nederlands-Indië en het 
Koninklijk Nederlands 
Indisch Leger (KNIL). De 
vele schenkingen die het 
toenmalige ‘Koloniaal 
Militair Invalidenhuis’ na de 
opening in 1863 mocht 
ontvangen vormden destijds 
voor het Ministerie van 
Koloniën het ‘uithangbord’ 
voor de koloniale 
inspanningen van 
Nederland in de Oost. Deze 
schenkingen vormen de 

basis van de huidige 
collectie, die nu 60.000 
voorwerpen bevat van 
militair-historische, maar 
ook etnografische en 
natuurhistorische aard: 
uniformen, uitrustings-
stukken, wapens, inheemse 
gebruiksvoorwerpen, 
schaalmodellen en 
opgezette dieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herdenkingen 
Het landgoed Bronbeek 
heeft door de aanwezigheid 
van een reeks herdenkings-
monumenten sinds de jaren 
‘80 een belangrijke functie 
als herdenkingspark voor 
onder meer veteranen en 
nabestaanden van de 
slachtoffers van de Japanse 
bezetting in Zuidoost-Azië 
gedurende de Tweede 
Wereldoorlog. Jaarlijks 
nemen overlevenden en 
nabestaanden deel aan 
herdenkingen bij deze 
monumenten. De grootste 
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herdenkingen vinden plaats 
in de tweede helft van 
augustus en zijn voor 
iedereen toegankelijk. 
 
Reünie- en 
congrescentrum   
Het reünie- en congrescen-
trum ‘Kumpulan’ op het 
landgoed heeft onder meer 
een congreszaal voor 350 
personen en een Indisch 
restaurant. De ‘Kumpulan‘ 
met zijn zalen en Indische 
sfeer staat open voor 
iedereen, museumbezoe-
kers, bewoners van het 
militair tehuis met hun 
gasten en veteranen. 
  
Landgoed 
Na de opening van het 
tehuis op 19 februari 1863 
namen de koloniale 
veteranen het landgoed 
grotendeels in gebruik als 
gemengd agrarisch bedrijf 
voor de eigen voedselpro-
ductie. Vanaf 1960 kwam 

Bronbeek te ressorteren 
onder het Ministerie van 
Defensie. Toen kwam er 
een eind aan het agrarisch 
gebruik van het landgoed 
en richtte men het terrein in 
als park. Het heeft echter 
de omvang en hoofdopzet 
van zijn 19

e
 eeuwse aanleg 

met zijn bosje, sprengbron, 
beek en waterpartijen 
behouden. Bijzonder is de 
plantenkalender, een 
mozaïekperk van gekleurde 
bladplanten; sinds 1939 
toont het perk niet alleen 
een jaarlijks thema, maar 
geeft het op wonderbaarlij-
ke wijze ook dagelijks de 
juiste datum aan.  
Het park Bronbeek is vrij 
toegankelijk voor 
bezoekers. Groepen 
kunnen - op aanvraag - een 
informatieve rondleiding 
over het landgoed krijgen 
en horen dan alles over de 
geschiedenis van deze 
historische plek.

 
 
  Kapitein der Mariniers 

Ton Broers 
Tevens plv.commandant 
Bronbeek 
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23 

Buitengewone vlaggenparade “Bronbeek” 
 
Op uitnodiging van de 
Commandant van het 
Koninklijk Tehuis voor Oud-
militairen en Museum 
Bronbeek, Kolonel der 
Cavalerie Michiel Dulfer, om 
deel te nemen aan de 
Buitengewone 
Vlaggenparade op 
Landgoed Bronbeek, staan 
we op Koningsdag om 7.30 
uur in Doetinchem om onze 
maat Cees op te pikken.  
 
Vanwege de rust op de 
autosnelweg zijn we een 
van de eerste aanwezigen 
op het landgoed in Arnhem 
voor deelname aan de 
opening van de jaarlijkse 
Koningsdag met deze 
bijzondere ceremonie. 
Eenmaal binnen worden we 
doorverwezen naar een 
gezellig versierde 
Poorterzaal, waar we al 
snel op koffie worden 
getrakteerd. Na een half 
uurtje van klets- en 
praatwerk is het moment 
daar dat de waarnemend 
commandant van Bronbeek, 
de Kapitein der Mariniers 
Ton Broers, ons verzoekt 
om in de benen te klimmen 
en in carré plaats te nemen 
rond de vlaggenmast. Gelijk 
blikt iedereen naar buiten 

om dreigende wolken met 
een bescheiden zonnetje 
waar te nemen. Het weer is 
zeer onbestendig.  
 
Snel groepsgewijs opstellen 
rond de vlaggenmast, de 
oud commando’s rechts, de 
oud Mariniers midden en de 
Leden van de Bond van 
Wapenbroeders links , alles 
in rotten van drie en in ‘de 
lijn rechts gericht’.  
 
         oud Mariniers van de  
verschillende onderafdelin-
gen vertegenwoordigen de 
Gelderse afdeling. Het 
wordt allemaal lekker kort 
gehouden vanwege de 
dreigende buien. Als 
commandant Dulfer op z’n 
plek staat, doet kapitein 
Broers zijn meldingen, 
waarna hij de troep in de 
houding zet om het “vlag 
hijsen” te laten klinken.  
Twee bewoners van het 
tehuis zorgen dat de vlag in 
top komt. 
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De overige bewoners van 
Huize Bronbeek zitten op 
deze koude morgen op de 
veranda en zien met 
goedkeurende blikken de 
plechtigheid aan zich 
voorbij gaan. 
Bij gebrek aan een fluitje 
werd het een trompetje van 
een cent, zo snel ging het.  

We worden door de 
Commandant uitgenodigd in 
de Poorterszaal alwaar 
iedereen voorzien wordt 
van een drankje, natuurlijk 
bij voorkeur oranjebitter. De 
Commandant houdt zijn 
speech, waarin hij onder 
andere meedeelt dat hij 
namens de aanwezige oud 
militairen in een brief via de 
Adjudant Generaal van 
Zijne Majesteit de Koning 
zijn gelukwensen met zijn 
negenenveertigste 
verjaardag naar de Koning 
heeft overgebracht. 

 
 

 
 
 
  

De afdeling Oud Mariniers in afwachting van de dragers van de vlag.   Foto: Maria Stam. 
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Onderafdeling Achterhoek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
In het afgelopen jaar 
hebben we weer kunnen 
genieten van vele 
activiteiten, wat wel duidelijk 
werd gemaakt door de 
belangstelling en het 
enthousiasme van de 
deelnemers. De meeste 
bijeenkomsten vinden 
plaats in onze thuisbasis 
Eetcafé De Veldhoek in 
Veldhoek/Hengelo Gld. 
Traditioneel starten we bij 
aanvang van het jaar met 
de “Oliebollensoos”. Op 
deze middag kunnen we 
genieten van de door de 
eigen leden opgevoerde 
sketches. Na deze 
oliebollensoos houden we 
enkele weken later de 
ledenvergadering. 
Verder zijn er twee 
middagen, welke worden 
ingevuld met Jeu de Boules 
en andere spelletjes. De 
spellen worden zodanig 
opgezet, zodat een ieder 
hiermede zijn of haar 
ontspanning kan vinden.  
 

De “Mannendag” staat ook 
elk jaar op de agenda. 
Gezocht wordt altijd naar 
een gezellige invulling voor 
de dag, door bijvoorbeeld 
een bezoek te brengen aan 
een museum of een 
bijzonder bedrijf.  
Dit jaar voor het eerst erop 
uit met het stalen ros. In 
Vorden hebben we de 
Acht kastelen route gereden 
onder begeleiding van een 
gids, die ons alles wist te 
vertellen over de 
geschiedenis en de 
bewoners van de kastelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: Henk Ebbink 
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De activiteiten worden 
meestal afgesloten met een 
Chinees- of een ander 
buffet. 

中國食品 
 
Ook is er een redelijk aantal 
leden die graag blijven 
klootschieten. Dit wordt 
georganiseerd en op de dag 
zelf wordt bekeken of het 
weer het toelaat. 
 
Naast deze activiteiten 
verschijnt er vier maal per 
jaar ons blad  
COM Achterhoek en kunt u 
ons volgen op onze website  

www.com-achterhoek.com 
 
Naast de genoemde 
activiteiten zijn we 
aanwezig bij de 
dodenherdenking ergens in 
de Achterhoek en nemen 
we deel aan verschillende 
defilés.  
 
Wilt u ook deel uitmaken 
van deze gezellige en 
actieve groep neem dan  
contact op met onze 
secretaris Albert Smeerdijk. 
E-mail: 
g.a.smeerdijk@hetnet.nl of 
per 
telefoon: 0575-521262. 

 
 
Met Korpsgroet, 
Henk Ebbink 
 
  

http://www.com-achterhoek.com/
mailto:g.a.smeerdijk@hetnet.nl
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Onderafdeling Arnhem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De traditionele nieuwjaarsreceptie werd op maandag 11 januari 
voor de achtste keer gehouden in een van de zalen van 
Wieleman. Tijdens deze receptie vond de prijsuitreiking van het 
klaverjassen plaats.    
 
Op maandag 8 februari 
werd de algemene leden-
vergadering gehouden.   
De jaarlijkse reüniemiddag 
werd op zaterdag 14 mei 
gehouden bij SEM-cafe in 
Velp. Meer dan 45 perso-
nen namen deel aan dit 
feest met muziek van Lex. 
Tussendoor werd er enkele 
keren gespeeld met het rad 
van avontuur waarmee veel 
prijzen te verdienen waren. 
De middag werd afgesloten 
met een prima Indische hap 
die werd verzorgd door de 
familieleden van Lex.  
 
De vlaggenparade werd op 
woensdag 27 april 
gehouden op het landgoed 
Bronbeek en door een 

dertigtal oud-Mariniers van 
onze onderafdeling 
bezocht, waarbij ook enige 
kameraden uit de 
Achterhoek meededen. Na 
afloop was er weer de 
gebruikelijke koffie en 
oranjebitter in de 
Poorterszaal van het 
museum. 
 
Op maandag 2 mei vond de 
jaarlijkse herdenking van  
o.a. de omgekomen 51 
Arnhemse militairen bij het 
Indië-monument op het 
landgoed Bronbeek plaats.   
Namens de diverse 
organisaties van oud-
militairen o.a. COM werden 
diverse kransen  gelegd. 
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Onder grote publieke 
belangstelling vond op 5 
mei in Wageningen het 
vrijheidsdefilé plaats. Ook 
hier deden leden van de 
onderafdeling Arnhem aan 
mee o.a. bij het 
dungareepeleton. 
 
28 mei: een bijzonder grote 
klap voor de onderafdeling 
Arnhem. Na een kort 
ziekbed  in het ziekenhuis 
Rijnstate is onze secretaris/ 
penningmeester Joop 
Bergsma op 77-jarige 
leeftijd overleden. Op  3  
juni hebben we op waardige 
en indrukwekkende wijze 
afscheid van Joop geno-
men. Daarbij waren zeer 
veel oud-Mariniers 
aanwezig. 
 
De 27e nationale sportdag 
in Doorn werd op zaterdag 
11 juni gehouden. Hieraan 
deed een viertal scheids-
rechters vanuit Arnhem 
mee . 
 
In verband met het 
overlijden van Joop 
Bergsma en omdat de 
eerste nieuwe haringen pas 
op 18 juni binnen kwamen 
werd onze traditionele 
haringavond  afgeblazen in 
januari.  

Op zaterdag 27 augustus 
was er weer de traditionele 
jeu-de-boules-middag. 
Inmiddels voor de 12e keer 
georganiseerd .  Het jeu de 
boules-toernooi zal 
voortaan de naam van Joop 
Bergsma dragen. 
 
Op woensdag 29 
september vond op het 
Landgoed Bronbeek in 
Arnhem de herdenking bij 
het nationale Papua 
Monument Bronbeek plaats, 
wat mede tot stand is 
gekomen door 
medewerking van onze 
eigen Onderafdeling 
Arnhem van het COM. De 
jaarlijkse herdenking wordt 
vanaf 2014 verzorgd door 
de Vereniging Nederlands 
Nieuw-Guinea Militairen 
1945-1962.   
 
Maandag 12 december 
wordt op onze contactavond 
bij SML de Korpsverjaardag 
“aangekleed” gevierd. 
 
Iedere tweede maandag 
van de maand is er 
contactavond bij 
voetbalvereniging SML. 
Daar wordt gekaart, wordt 
een kleine verloting 
gehouden en worden 
verhalen en anekdotes 
uitgewisseld.   
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Activiteiten voor 2017
 
Maandag 13 februari wordt de Algemene Ledenvergadering 
gehouden. 
 
27 april is de vlaggenparade op Bronbeek i.v.m. Koningsdag 
 
In april of mei is  de jaarlijkse reünie gepland. 
 
In juni doen weer een aantal mannen uit Arnhem mee aan de 
jaarlijkse sportdag  in Doorn. 
 
Op de laatste zaterdag van augustus wordt het Joop Bergsma 
jeu-de- boules-toernooi gehouden. 
 
In december wordt de Korpsverjaardag gevierd in de kantine 
van vv SML. 
 
Deelnemers uit Arnhem zijn weer aanwezig bij verschillende 
evenementen als de Vierdaagse van Nijmegen en de Airborne 
wandeltocht,  en bij diverse herdenkingen zoals bijv. Roermond. 
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Onderafdeling Veluwe 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar hadden we 
weer diverse activiteiten. 
Enkele wil ik u er noemen. 
We startten natuurlijk met 
onze nieuwjaarsreceptie 9 
januari op Staverhul, waar 
we elkaar het beste hebben 
gewenst voor 2016.  
 
Op 22 april was de eerste 
schietwedstrijd, in 
Barneveld, die zeer 
geslaagd was. De 
koningsschutter van 2016 
werd Ron Folman, die de 
beker volgend jaar natuurlijk 
moet verdedigen. 
 
Op 11 juni zijn we naar de 
Sportdag in Doorn geweest, 
elk jaar een geslaagd 
evenement. 
 
30 Juni hebben we met ons 
Marinierskoor Veluwe 
opgetreden in Barneveld, in 
het verzorgingstehuis 
Neboplus, wat zeer 
gewaardeerd werd. 
 
15 Juli hebben we 
opgetreden in Doorn om de 
100-jarige Hotze de Jager, 

ons oudste lid, een 
serenade te brengen, wat 
door hem bijzonder op prijs 
werd gesteld. 

 
De jaarlijkse BBQ hebben 
we 23 juli gehad op 
Staverhul, die weer prima 
was verzorgd en druk werd 
bezocht. 
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Dan 6 augustus, voor de 
vierde maal de Shanty-
korendag in Nunspeet, door 
ons Marinierskoor 
georganiseerd, met als 
motor Kees van Tiggele. 
Deze dag trok zeer veel 
bezoekers, zeer geslaagd. 

 

We hebben weer zoals elk 
jaar, vele herdenkingen en 
erewachten, overal op de 
Veluwe vervuld. 
 
Dit jaar hebben we 2 van 
onze leden verloren; Tijmen 
Gielen op 31 maart en 
Gerhardus Wilhelmus 
Willemars op 24 juni. Mede 
door onze bijdrage werd het 
een waardig afscheid. 
 
Als slot, wil ik u er nog aan 
herínneren, dat het 
Marinierskoor 4 x per jaar 
belangeloos optreedt, b.v. 
bij een bejaardencentrum, 
of instelling, enz. 

 
Met Korpsgroet, 
Ben Gabriël 
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27

e
 Reünie omgeven met sport en spel 

zaterdag 11 juni 2016. 
 
De 27e reünie omgeven 
met sport en spel ligt alweer 
enkele maanden achter ons 
en wat hebben we er weer 
van genoten. 
 
Ook dit jaar waren er weer 
vele vrijwilligers om deze 
27

e
 uitvoering voor te 

bereiden en uitstekend te 
begeleiden.  
 
Al vroeg in de ochtend 
werden alle deelnemers en 
supporters, met koffie en 
cake, welkom geheten. 
 

Elkaar ontmoeten en alvast 
voorafgaand aan de 
wedstrijden even 
(bij)spreken.  
 
Teams werden 
samengesteld en de strijd 
kon beginnen. Met in de 
ochtend een beetje 
bewolking en een drup 
regen, werd het niet veel 
later mooi en bleef het 
verder droog. 
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Met 1 juniorenteam en 1 
seniorenteam heeft onze 
afdeling deelgenomen aan 
een mooie en sportieve 
dag. 
 
Bekende onderdelen 
werden vlot en enkele ook 
met een  heel mooi 
resultaat afgesloten. Met 
veel inzet werd gestreden 
om de eerste plaats bij de 
junioren.  
 
De einduitslag zou erg 
spannend gaan worden 
voor onze junioren. Worden 
onze jongens 1

e
 of 2

e
 ? 

Uiteindelijk bleek dat ons 
juniorenteam met 
opgeheven hoofd 2

e
 

werden. Een zeer goed 
resultaat. 
 
Bij de senioren ging het ook 
best goed, zeker het 
luchtdrukpistoolschieten 
was een sterk onderdeel bij 
de ‘oudjes’. 
 
Ons Jeu de Boules-team 
kon niet alleen in de 
competitie maar ook 
recreatief een aardig 
balletje werpen.  
Door de sterke concurrentie 
was het al vroeg duidelijk 
dat het voor onze Jeu de 
Boulers een zware opgave 

zou gaan worden om bij de 
eerste 3 te kunnen 
eindigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de ietwat 
teleurstellende resultaten bij 
een aantal overige 
onderdelen, wisten onze 
senioren toch nog een 
mooie 5

e
 plek te pakken. 

 
Genoten van een heerlijke 
complete ‘blauwe’ hap, met 
een sapje uiteraard en een 
banaantje toe. 
 
Met elkaar, 
sportcommissie(leden) 
teamcaptains, 
wedstrijdleiding, spelers en 
supporters hebben wij het 
dan ook prima gedaan. Een 
COMpliment voor de 
organisatie is zeker op zijn 
plaats. Super- en Bedankt! 
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Aansluitend maak ik graag 
gebruik van de gelegenheid 
om ook het personeel, 
bemanning en de 
commandant van de 
VBHKAZ te bedanken voor 
de gastvrijheid.  
 
Wederom een mooi 
weerzien tussen actieve- en 
ouwe maten in een voor 

ons zo’n bekende 
omgeving. 
 
Spelers- en supporters van 
de afdeling Gelderland wil ik 
ook graag bedanken voor 
de inzet en betrokkenheid 
tijdens een mooie 27

e
 

Reünie omgeven met sport 
en spel. 

 
Met sportieve Korpsgroet, 
Ton Berkeljon 
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Van de penningmeester 
 
De afdeling Gelderland 
krijgt vrijwillige bijdragen 
maar zeer onregelmatig en 
behoorlijk fluctuerend. Dat 
wil zeggen dat we de ene 
keer redelijk bij kas zitten 
en de andere keer 
schromelijk tekort komen. 
Om dit op te lossen heeft 
het bestuur ervoor gekozen 
om met ingang van 2016 de 
vrijwillige bijdrage middels 
een automatische incasso 
van u te ontvangen. 
Uiteraard is dit niet verplicht 
en blijft de hoogte van het 
bedrag geheel wat u er voor 
over heeft maar verzoeken 
wij u desondanks een 
bedrag van minimaal € 20,-- 
ter dekking van de kosten.  
 
Een automatische incasso 
is voor u veel gemakkelijker 
en maakt het voor mij als 
penningmeester eenvoudi-
ger een redelijke inschatting 
te maken wat de afdeling 
als financiële middelen 
heeft. Een aantal van u 
heeft gehoor gegeven aan 
ons verzoek en heeft het 
formulier ingevuld 
geretourneerd. Deze 
incasso heeft reeds plaats 
gevonden. Ook zijn er nog 
vrijwillige bijdragen 
ontvangen van leden die 

geen gebruik wensen te 
maken van de automatische 
incasso. Voor beide 
bijdragen zijn wij u zeer 
dankbaar, maar helaas is 
het nog steeds zo dat 
ongeveer 20% van de leden 
van de afdeling een 
vrijwillige bijdrage betaalt. 
 
     Om die reden doet het 
     bestuur een dringend 
beroep op al die leden die 
nog geen vrijwillige bijdrage 
voor 2016 hebben gestort 
dit alsnog te doen. 
U kunt dit doen door uw 
bijdrage voor 2016 over te 
schrijven op bankrekening 
NL47INGB0000388629 
t.n.v. Contact Oud 
Mariniers. 
 
Wilt u toch nog gebruik 
maken van de automatische 
incasso, dan kunt u op onze 
website,    
www.com-gelderland.nl het 
formulier downloaden.  
Ook voor andere informatie, 
foto’s etc. kunt u op deze 
site terecht.  
 
Als bestuur kunnen wij niet 
genoeg benadrukken dat 
het vrijwillig is maar dat we 
elkaar hier enorm mee 
helpen! 

http://www.com-gelderland.nl/
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Belangrijk! 
 
Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om, indien u dit 
nog niet heeft gedaan, aan ons de volgende gegevens te 
verstrekken, zodat wij de ledenadministratie volledig kunnen 
maken. 
 
 
Graag willen wij van u weten: 

 Naam en geboortedatum 

 Marine nummer 

 Datum in dienst uit dienst 

 Status, dit kan zijn Veteraan, Oud Marinier, of Post 
actief 

 Bent u veteraan dan graag het ook het nummer van uw 
veteranenpas 

 
 
U bent Oud Marinier als u minder dan 12 jaar bij het Korps hebt 
gediend. U bent als Oud Marinier “Post actief” als u meer dan 12 
jaar hebt gediend.  
 
Graag verzoeken wij u al de gevraagde gegevens bij voorkeur 
per e-mail door te geven aan onze secretaris; 
Werner Veenendaal: Email: wa.veenendaal2@gmail.com 
 
Heef u al gereageerd of bent u lid van een onderafdeling, dan 
kan het zijn dat u deze gegevens al heeft verstrekt. In beide 
gevallen hoeft u dan niet meer te reageren. 
 
Hebt u geen email, dan graag een briefje met de gevraagde 
gegevens sturen naar: 
W.A. Veenendaal, Gatherweg 13, 8171 LB, Vaassen. 
 
Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking 
Henk Ebbink  
  

mailto:wa.veenendaal2@gmail.com
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Interview Commandant Korps Mariniers 
 
“Frank van Sprang”, zo stelt 
de generaal zich zelf voor 
wanneer wij zijn kamer in 
Doorn betreden. We nemen 
plaats achter de tafel en 
worden op een bak koffie uit 
de automaat getrakteerd. 
Wel zelf pakken uiteraard 
want we mankeren niets 
aan onze handjes. Zijn 
kamer is zakelijk ingericht 
maar niet gering in omvang. 
Hij heeft ook nog een kamer 
in Den Helder maar die is 
bij lange na niet zo groot als 
in Doorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een kleine introductie 
waarin wij ons aan de 
generaal voorstellen, vragen 
wij hem naar de mens achter 

de functie. De generaal is in 
1989 getrouwd met Marie-
José en samen hebben zij 2 
dochters. Hun huidige adres 
is in Anna Paulowna maar 
binnenkort verhuizen zij 
naar Bergen. Als echtpaar 
hebben zij enkele jaren in 
Amerika gewoond maar hun 
twee dochters zijn in Anna 

Paulowna geboren. De 
oudste is inmiddels het huis 
uit maar de jongste, die 
Communicatie studeert aan 
UvA in Amsterdam, woont 
nog thuis. 
 
Van huis uit was de generaal 
een zwemmer, de korte baan 
wel te verstaan, maar 
uiteindelijk is hij daarmee 

gestopt. Samen met z’n 
opleidingsmaatjes van het 
Korps stapt hij nog weleens 
op de racefiets. Rondje 
IJsselmeer maar liever iets 
korter, want de conditie is 
door de omstandigheden 
niet meer wat het geweest 
is. 
 
Zijn hobby is de Formule 1. 
Hij heeft ooit samen met Jos 
(de vader van Max) nog in 
een formule 1 wagen 
gezeten. Dat was de prijs van 
een lot die hij had 

gewonnen. De generaal is 
niet actief in het sleutelen of 
zelf rijden maar kan van de 
sport bijzonder genieten. 
Als het maar even kan gaat 
hij ook naar races in Europa 
en het mooiste is, zo vindt 
hij, dat zijn dochters het 
overnemen en al bijna net 
zo fanatiek zijn als hij zelf. 
Alhoewel de generaal de 
voordelen maar ook de 
nadelen ziet van de auto-
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matisering kan hij met veel 
genoegen achter de PC 
plaats nemen om een race-
spelletje te spelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buiten zijn Formule 1 als 
hobby vindt hij ontspanning 
in het kijken naar een film, 
wandelen op het strand of 
heerlijk op vakantie. 
Alhoewel hij in deze functie 
niet echt vakantie heeft 
want “ze” weten hem altijd 
te vinden. En soms is het 
ook nodig om in bepaalde 
situaties even overleg te 
hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
Als we de generaal vragen 
naar de huidige organisatie 
van het Korps Mariniers 
steekt hij enthousiast van 
wal en is het een stortvloed 

van woorden. Het komt erop 
neer dat het Korps bestaat 
uit raiding troops (het 
vroegere peloton) een 
raiding squadron (de 

vroegere compagnie) welke 
bestaat uit 3 raiding troops 
en een marine combat 
group welke bestaat uit 3 
raiding squadrons. Tijdens 
het interview valt de 
afkorting MCG (Marine 
Combat Group) regelmatig. 
Het Korps bestaat uit 2 
MCG’s. 
 
Belangrijk, zo vindt de 
generaal, is dat elke Marinier 
is opgeleid, meerdere 
specialisaties bevat en dat 
de MCG volledig operatio-

neel zijn. Dat vergt veel van 
de organisatie en de mens 
en zeker in het eerste jaar 
van de Marinier is er grote 
druk om dit te realiseren. 
De generaal refereert 
vervolgens aan de eenheid 
op Texel die erg is uitge-
breid en belangrijk in de 
opleiding is geworden. De 
surface assault & training 
group (satg) beschikt 
tegenwoordig over een 
groter aantal en soorten 
vaartuigen. Ook aan 
logistieke wordt binnen het 
Korps bijzonder aandacht 
geschonken. 
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Door de bezuinigingen is 
het Korps sterk afhankelijk 
geworden van andere 
eenheden binnen Defensie 
maar ook van andere 
landen (België, Engeland, 
Duitsland en daarbuiten). 
 
Doordat de MCG’s 
selfsupporting zijn waar ook 
ter wereld wordt steeds meer 
een beroep gedaan op de 
onderofficieren en officieren 
die daarbij een grote mate 
van verantwoordelijkheid 
krijgen. 

 
Het Korps kent vele inzetten 
met kleine en grotere 
SOC’s (Special Operations 
Capable) Marinierseen-
heden ter wereld. Denk 
hierbij aan Irak, Grieken-
land, Mali, maar zeker ook 
op zee. 
 
De generaal benadrukt nog 
eens hoe belangrijk het is 
dat de Marine samen met 
SOC’s eenheden de water-
wegen vrij houden zodat de 
wereldhandel vrij is van 
gespuis. De lifeline van de 
Nederlandse economie, zo 

noemt hij het. En dat is niet 
alleen bij Somalië maar ook 
op de Noordzee. Er gebeurt 
veel meer op zee dan wij 
horen of lezen. 
 
Het Korps is ook betrokken 
bij de inzet van arrestatie-

teams en werkt daarbij veel 
samen met politie en com-
mando eenheden. Ze 
dragen hierbij weliswaar 
politie hesjes of kogelvrije 
vesten met de tekst “politie” 
maar het zijn Mariniers die 
worden ingezet vanwege 
grof geweld of wanneer er 
een relatie is met terreur-
bestrijding. Tegenwoordig 
gaan de Mariniers ook veel, 
in zeer kleine groepjes, mee 
met anderen eenheden. 
Denk aan anti piraterij of als 
specialistische ondersteu-
ning van andere legeron-
derdelen. 
 
Het gevaar dat het Korps 
intensief met andere 
eenheden samenwerkt en 
zelfs hier en daar integreert 
kan lijden tot een eenheids-
worst maar er zitten ook 
veel voordelen aan door bij 
elkaar in de “keuken” te 
kijken en van elkaar te 
leren. 
 
Dat het arbeidsveld 
verandert merkt ook het 
Korps. De arbeids-
verhoudingen zijn anders 
en het komt regelmatig voor 
dat Mariniers die de dienst 
verlaten en naar een 
andere, vaak gerelateerde, 
werkomgeving gaan, 
bijvoorbeeld de politie of 
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offshore, na verloop van tijd 
weer terug willen. Vroeger 
was dat misschien 
ondenkbaar maar nu staat 
het Korps daar voor open 
en denkt hier zelfs voordeel 
aan te hebben. 
 
Ook met het thuisfront wordt 
meer en meer rekening 
gehouden. Het is belangrijk 
dat signalen vanuit het 
thuisfront opgevangen en 
bespreekbaar gemaakt 

worden. Waar er vroeger 
pas na een grote missie 
een programma werd 
gestart om de missie met 
het thuisfront te bespreken, 
wordt dat nu al vooraf en 
tijdens de missie gedaan. 
Een goede communicatie 
met het thuisfront, zo blijkt, 
voorkomt veel onbegrip, 
angst en onrust. 
 
Dat is niet alleen met een 
missie het geval maar ook 
de verhuizing van Doorn 
naar Vlissingen heeft zo zijn 
effecten. De generaal geeft 
aan dat er veel gesprekken 
zijn met de Provincie over 
bijvoorbeeld infrastructuur 
of woonruimte. Dat gaat niet 
altijd even makkelijk en dat 
moet ook weer gecommuni-
ceerd worden naar de 
achterban. Een actie die de 
generaal uiterst belangrijk 
vindt. Er is ook een 

tevredenheidsonderzoek 
geweest waarbij ook de 
achterban betrokken was 
en daaruit blijkt onder meer 
dat er grote behoefte is aan 
een lange termijn plaatsing. 
Dat geeft rust bij de 
Marinier en het thuisfront. 
 
 
 
 
De relatie met het COM vindt 
de generaal belangrijk. In 
een wisselwerking kunnen 
we veel voor elkaar 

betekenen. Helaas is het zo 
dat door herschikking van 
de fondsen voor defensie er 
minder geld overblijft voor 
doelen zoals het COM. We 
zullen met zijn allen moeten 
proberen om hier slimmer 
mee om te gaan en steeds 
zaken evalueren zodat er 
geen groepen buiten de 
boot vallen. Zaken zoals de 
status van veteraan of 
postactieve leden en oud 
Mariniers die dat niet zijn, 
worden tot in de hoogste 
kringen besproken en 
hebben zeker de aandacht.  
 
Jongeren betrekken is lastig 
in alle aspecten van de 
maatschappij. Door de 
individualisering zijn steeds 
meer jongeren en oudere 
dienstverlaters erg op 
zichzelf ingesteld.  



                                         COM Afdeling Gelderland 1965-2016  

 

Oktober 2016          Pagina - 47  
                          

“Ik zou niet willen zeggen 
dat de jonge Mariniers meer 
hebben meegemaakt dan de 
oudere generatie maar ze 
hebben meer meegemaakt 
dan de oudere generatie zich 
veelal beseft”, zo stelt de 

generaal. En daar zie je dat 
de jeugd ook graag een 
luisterend oor wil hebben in 
plaats van eenrichtings-
verkeer van oude verhalen. 
Ze worden dan binnen het 
COM geconfronteerd door 
de ouderen die pochen over 
Indië of Nieuw-Guinea en 
wat ze daar meegemaakt 
hebben. Terwijl vaak vele 
jongere missiegangers 
meer meegemaakt hebben 
op een hoger gewelds-
niveau denk hierbij aan de 
missies in bijvoorbeeld Irak, 
Afghanistan en Cambodja.. 
Ook hier geldt dus respect 
hebben voor elkaar en oog 
hebben voor de ander. 
 
De jongeren werken vaak 
ook vanuit een ander 
platform dan ouderen. Denk 
aan de “ Houwe zo” de 
oudere garde waaronder 
ikzelf, zegt de generaal, 

lezen liever uit een 
magazine. De jongeren 
lezen veel meer vanuit hun 
mobiel of een real time 
platform. 
 
De generaal denkt dat 
identiteitsgroepen elkaar 
kunnen vinden en 
versterken, en zodoende ook 
het gehele COM een impuls 
geven van verjonging.  
 
Geef ze vrijheid om zichzelf 
te zijn. Verjong waar het 
kan het bestuur met vers 
bloed, betreed nieuwe 
paden. Verander mee met 
de maatschappij waarin we 
staan. Dat is de enige weg 
om iets moois te laten 
bestaan en nog mooier te 
maken. 
 
Het interview was gepland 
van 9 tot 10 maar om half 
11 namen we, na het 
nemen van een paar foto’s, 
afscheid van elkaar en 
vonden wij het een prettige 
en relaxt gesprek. 
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Herhaalde oproep! 
 

Het bestuur van COM Gelderland is op zoek naar een volledige 
redactie voor het blad Voorwaarts. De redactie moet bestaan uit: 

 een voorzitter 

 een secretaris 

 een redacteur en 

 een contactpersoon advertenties 
 
Heb jij belangstelling voor één van deze functies? Dan graag je 
reactie naar de secretaris van de afdeling Gelderland, Werner 
Veenendaal: wa.veenendaal2@gmail.com 
 
Het is niet een vereiste, maar wanneer je kennis hebt van 
vormgeving, grafische inzichten en mogelijk 
journalistieke ervaring dan zou dat geweldig zijn. 
 
Het blad Voorwaarts wordt 2 maal per jaar uitgebracht en 
behoeft een professionele inbreng waardoor het blad meer 
vorm, inhoud en karakter krijgt. Hopelijk wil jij ons hierbij helpen. 
 
Het bestuur 
 
 
Heb jij kopij voor het blad Voorwaarts? 
- Kopij inleveren vooralsnog bij de secretaris van de afdeling 

COM Gelderland – wa.veenendaal2@gmail.com  
- Foto’s aanleveren in zo hoog mogelijke resolutie 
- Foto’s voorzien van bijschrift 
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