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Verrichtingen onder water 
 

In het altijd zeer lezenswaardige 

ledenblad van de COM onderafdeling 
Achterhoek dat in mei uitkwam,  
worden de interessante belevenissen 
van Ed Warlich vermeld, in de vorm 
van een door hemzelf beschreven  
vervolgverhaal. In het onderhavige 
nummer wordt onder meer verhaald 
hoe door de onderzeeboot van  
Warlich, de Zwaardvisch, onder de kust 
van Java op 6 oktober 1944 een Duitse 
onderzeeboot (de U168) tot zinken 
werd gebracht. Een bijna uniek 
huzarenstukje! Het brengt mij op een 
Amerikaanse film van enkele jaren ge-
leden, met als onderwerp de strijd on-
der water tussen een Duitse en een 
Amerikaanse onderzeeboot, eveneens 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 

Op zich interessant maar minder aar-

dig was, dat bij de promotie van deze 
film, die wereldwijd is uitgebracht, 
werd vermeld dat het hier ging om een 
uniek verschijnsel: nooit, aldus de re-
clame, was een onderzeeboot door 
een andere tot zinken gebracht! Dat 
nu, is tegen het zere been. Als histori-
cus met grote interesse voor onder 
meer de verrichtingen van de Koninklij-
ke Marine en het Korps Mariniers was 
mij bekend dat onze eigen Onderzee-
dienst tijdens de Tweede Wereldoorlog 
driemaal een onderzeeër naar de bo-
dem der zee had verwezen. 
 
Volledigheidshalve zal ik deze verrich-
tingen hier vermelden. Hoewel de  

Duitse Kaiserliche Kriegsmarine tijdens 
de Eerste Wereldoorlog veelvuldig ge-
bruik maakte van U-booten, was het de 
Nederlandse Koninklijke Marine die het 
spits afbeet: enkele onderzeeërs waren 
al in dienst gesteld in 1913. Nederland 
was evenwel neutraal tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, dus de KM werd niet op 
de proef gesteld. 
 

Nadat het Duitse Rijk had gecapitu-

leerd, 11 november 1918, hebben en-
kele Duitse onderzeeërs zich naar Ne-
derlandse wateren begeven, en zij zijn 
vervolgens bij de KM ingelijfd. Zijde-
lings kan worden opgemerkt dat hon-
derden door Fokker gebouwde Duitse 
vliegtuigen eveneens naar Nederland 
werden overgebracht, terwijl enkele 
honderdduizenden Duitse soldaten zich 
in veiligheid konden brengen door het 
smalle stukje Limburg; zij moesten hun 
wapens bij de Nederlandse militairen 
inleveren. Het heeft nog aardig wat op-
gebracht, want veel landen waren ge-
ïnteresseerd in dit voortreffelijke oor-
logsmateriaal. Het Nederlandse leger 
had ze ook wel willen hebben, maar de 
regering was meer geïnteresseerd in 
het geld dat het opbracht. In 1940 had-
den we die wapens mooi kunnen ge-
bruiken… 

De Zwaardvisch 
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Tekenend voor de voorsprong die de  

Nederlandse Marine had, en dan vooral 
de onderzeedienst, was de ontwikkeling 
in Eindhoven van de Snuiver, een  
revolutionair apparaat waarmee  
onderzeeërs veel langer onder water 
konden blijven en dat is zeer belangrijk. 
Door een groteske domheid zijn de ont-
werpen en tekeningen op de tekentafels 
bij Philips blijven liggen toen de Duitsers 
10 mei binnenvielen. 
 

De Duitse Kriegsmarine was op de 

hoogte van de ontwikkeling van de  
Snuiver, en wist alles in veiligheid te 
brengen en naar Kiel over te brengen. 
Het gevolg was, dat enkele maanden  
later de Duitse onderzeeboten met deze 
apparatuur (ze noemden het Schnorkel) 
waren uitgerust, en dat heeft de  
geallieerden zeer veel schade  
berokkend; honderden schepen zijn 
vooral in de Atlantische Oceaan tussen 
Groot-Brittannië en Canada/Verenigde 
Staten tot zinken gebracht doordat de  
U-boote door de schnorkel lang onder 
water konden blijven varen. 
 

Onze Onderzeedienst vocht op twee 

terreinen: Europa en Azië. Enkele boten 
verbleven vooral in de Middellandse 
Zee, en daar werden dan ook successen 
geboekt. Op 28 november 1941 werd de 
Duitse U-boot U95 tot zinken gebracht 
door de Nederlandse O 21, op enkele 
dagen varen van Gibraltar. Daar werd 
onder veel enthousiasme van de Engel-
sen afgemeerd, en de Duitse overleven-
den, waaronder de kapitein, aan wal ge-
bracht. Italië was tot 1943 bondgenoot 
van nazi-Duitsland, en de Italiaanse   

Marine was daardoor ook een tegen-
stander van onze Koninklijke Marine.  
Naast een aantal koopvaardijschepen 
werd op 9 februari 1943 door de Dolfijn 
onder de kust van Sardinië een Italiaan-
se onderzeeboot tot zinken gebracht. 
 

In de aanhef van dit artikel vermeldde ik 

reeds dat 6 oktober 1944 de U168 door 
de Zwaardvisch werd vernietigd;  
Warlich's boeiende verhaal maakt hier-
van melding. Er waren 27 overlevenden, 
die niet allemaal aan boord konden wor-
den genomen. Enkele Javaanse vissers-
schepen werden gepraaid en die hebben 
de Duitsers naar verluidt aan wal gezet. 
De Duitse onderzeeboten waren bond-
genoot van de Japanners en wellicht zijn 
de overlevers van de U168 op het door 
de Japanners bezette Java met open  
armen ontvangen. 
 

Vermeldenswaard is nog, dat in het 

Duitse standaardwerk over de Duitse 
onderzeedienst wordt vermeld dat beide 
verloren gegane boten door de  
Nederlandse Onderzeedienst tot zinken 
waren gebracht. In beide gevallen waren 
er tientallen overlevenden, die volgens 
het Duitse boek op ridderlijke wijze wer-
den behandeld. In ieder geval mag dui-
delijk zijn dat het verhaal van de Ameri-
kaanse filmmakers op onzin berust: de 
Nederlandse Onderzeedienst heeft dit 
met bovenstaande feiten gelogenstraft. 
Leo de Coninck 
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Sobats, 
Op 15 oktober j.l. liep ik met veteranen, oud-militairen en enkele van hun dames in 
Nijmegen de Sunset March. 
 
Wat is de Sunset March? 
 
De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde  
militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. In Nijmegen is een  
nieuwe stadsbrug gebouwd: de Oversteek. Vlakbij het deel van de Waal waar op 20  
september 1944 Amerikaanse militairen tijdens de operatie Market Garden de Waal zijn 
overgestoken. Tijdens deze zogenaamde “Waalcrossing” zijn 48 geallieerde militairen om 
het leven gekomen. 
 
De verlichting van deze nieuwe brug is heel speciaal. Er staan 48 paren lichtmasten, paar 
voor paar, na elkaar ontstoken in het tempo van een trage mars. Iedere avond, als het  
eerste paar lichtmasten wordt ontstoken, loopt een veteraan (of meerdere) de Sunset 
March mee in het tempo waarin de lichten aangaan. Dus vanaf het moment van de  
zonsondergang. Aan de overkant wordt daarna stil gestaan bij het monument en wordt de 
militaire groet gebracht. Het geheel heeft op mij diepe indruk gemaakt. 
 
Mede door dit artikel hoop ik dat wij als oud-mariniers van Gelderland deze Sunset March 
ooit zullen lopen. Kijk voor meer informatie op internet: www.sunsetmarch.nl 
(zie welkom / uitleg / waaloversteek) 
 
Op YouTube zie je onder de titel Sunset March clips van diverse groepen. Tik je ‘Sunset 
March Stichting Veteranen 2 Can Rule’ in ,dan zie je de clip van onze Oversteek. 
 
Frits Veldhuyzen van Zanten 
Eck en Wiel 
Oud-marinier 2 zm 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

http://www.sunsetmarch.nl/
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De oversteek 

  
 

traag marcheert 
 
 

dag in dag uit 
 
 

na zonsondergang 
 
 

een stille stoet 
 
 

naar de overkant 
  
 
 

de brug licht aan 
 
 

tweemaal acht en 
 
 

veertig lantaarns 
 
 

elke paar seconden 
 
 

een voor een 
  
 

pas voor pas 
 
 

klinkt de oversteek 
 
 

voet na voet 
 
 

 
 
 
 
 

op het ritme 
 
 

van de bevrijders 
  

voorwaarts 
 
 

naar het saluut 
 
 

aan het einde 
 
 

van nog een dag 
 
 

zonder vrede 
 
 
 
 
 
 

Kees de Ruwe – 25 augustus 2016 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Een gedicht 
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 25 november was het weer zover, het Korpsfeest van COM Gelderland, het feest werd  
zoals gebruikelijk niet gevierd in de Kumpulan op landgoed Bronbeek, maar in de Oranje 

kazerne te Schaarsbergen. 
 

 Na meerdere gesprekken en afspraken, had de feestcommissie het voor elkaar, en nu maar 
hopen dat de avond zou verlopen zoals we gehoopt hadden. Zaterdag 25 november rond 

14.00 uur druppelden, de eerste gasten binnen, het was wel even wennen voor de  
gasten, na jaren Kumpulan, een andere locatie maar al snel had men het door, hoe het in 

de Oranje kazerne liep. 
 

 Na de openingswoorden van onze Voorzitter Henri de Boer, kon het feest beginnen, de 
Rocking Drifters uit Tilburg zorgden voor de muzikale omlijsting, waar de Bassist Tom  

Jansen, oud Marinier, voor een speciaal tintje zorgde. Men vermaakte zich prima onder het 
genot van een hapje een dansje en een drankje. 

 
 Ook aan onderscheidingen werd gedacht, uit handen van onze Voorzitter mochten een 

paar oud Mariniers de fel begeerde dasspeld ontvangen voor meer dan vijftig jaar lid van 
het COM Gelderland. 

 
 Zoals gebruikelijk, volgde halverwege de dag, de alom bekende loterij, met als hoofdprijs 

een twee uur durende rondvlucht boven toen nog onbekend gebied, ook de nodige  
supermarkten lieten zich gelden,in de vorm van goed gevulde boodschappen tassen al met 

al wederom een succes! 
 

 En dan na vele danspassen en de nodige drankjes werd het tijd voor de alom bekende 
blauwe hap die trouwens uitstekend was verzorgd door Paresto  Vermeld mag ook  

worden, de tijdens het feest vertoonde dia's en film over het functioneren van ons huidige 
Korps, netjes verzorgd door Ton Berkeljon.  

 
Rond de klok van negen kwam er weer een eind aan een zeer geslaagd Korpsfeest van het 

COM Gelderland.  

353e Korpsverjaardag 2017 

Ferry Roks 
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Een kleine impressie! 
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Men vermaakte zich prima, de muziek was goed het 

eten was prima, ronduit een geslaagde dag!! 
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En ja Ton, we hebben het weer geflikt!! 
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Uitdagingen Korps Mariniers dwingen tot creatieve oplossingen 

Sinds enkele maanden heeft het Korps Mariniers een nieuwe com-
mandant: Brigade-generaal der Mariniers Jeff Mac Mootry. Een ken-
nismaking met deze 53-jarige veteraan die deelnam aan diverse mis-
sies. Deel 1: razendsnelle noodhulp en de uitdagingen waar het 
Korps voor staat. 
 
Op 25 augustus jongstleden droeg generaal Van Sprang in een prachtige en waardige  
ceremonie het commando over aan generaal Mac Mootry. Naast commandant van het 
Korps, is Mac Mootry nu ook directeur Operaties van het Commando Zeestrijdkrachten. In 
die hoedanigheid kreeg hij binnen  twee weken een bijzonderheid op zijn bordje: orkaan 
Irma. 
 
Tot de eerste dagen na de ramp ‘was CZSK ervan’. De Commandant der Zeemacht in 
het Caribisch gebied (CZMCARIB) had uit voorzorg al zo’n 100 mariniers op Saba, Sint 
Maarten en St. Eustatius gepositioneerd, waardoor na de orkaan  snel hulp kon wor-
den verleend op de eilanden. 
 

Plunderingen 
Het hielp dat Generaal Mac Mootry zelf langdurig in het Caribisch gebied heeft gewoond 
en gewerkt. Eén jaar als pelotonscommandant op Curaçao, drie jaar als compagniescom-
mandant op Aruba en drie jaar als commandant van de Marinierskazerne op Aruba. 

 
In beide laatste functies had ik ook orkaan-noodhulp in mijn pakket. Die ervaring 
hielp rondom orkaan Irma. Ik kon mij makkelijk inleven in de situatie. En ik moet 
zeggen dat de mensen in het gebied zelf de operatie perfect ‘in de tas’ hadden 
zitten. Een geweldige prestatie! 
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Kritiek 
Dat er op enig moment kritiek op de mariniers kwam vanwege de plunderingen, gaat er bij 
Mac Mootry maar slecht in.  
 

“Onze mensen zouden niet adequaat hebben ingegrepen. Dat herken ik niet. De af-
spraak met de lokale autoriteiten was om direct na de orkaanpassage ‘damage  
assesment’ te doen. De schade op te nemen en te kijken of er mensen in acute  nood 
waren. Toen bleek dat mensen her en der aan het plunderen sloegen. De mariniers 
waren op dat moment echter verspreid over het eiland bezig met de patrouilles, zoals 
afgesproken was met de lokale autoriteiten. Vervolgens is snel ingespeeld op de  
ontwikkelingen.” 

 

Snelheid 
Generaal Mac Mootry is vol lof voor de snelheid waarmee de noodzakelijke versterking 
vanuit Nederland klaar stond. De mariniers van de Marine Spearhead Task Unit (MSTU) 
kregen bij binnenkomst in de kazerne te Doorn om 7:30 te horen dat ze naar het Caribisch 
gebied zouden gaan. Tegen het middaguur stond de eenheid klaar voor vertrek. Mac 
Mootry: 

Deze mariniers stonden met korte reactietijd klaar voor de VJTF, de zogenaamde 
flitsmacht van de NAVO. De consequentie van de inzet in Sint Maarten was wel 
dat we bij eventuele inzet voor de flitsmacht iets  meer reactietijd nodig zou heb-
ben. 
 

Uitdagingen 
Hoewel Mac Mootry positief is over de kwaliteit en de mogelijkheden van het Korps Mari-
niers, ziet hij twee grote uitdagingen voor de komende jaren: werving en behoud van per-
soneel en goed materieel. Als het gaat om het aantrekken en behouden van personeel, dan 
geeft Mac Mootry aan dat het op dit moment lastig is om alle opleidingen gevuld te krij-
gen.  

“Daarnaast hebben we een hogere uitstroom dan gebruikelijk als gevolg van de aan-
trekkende economie, maar ook door soms betere (arbeids-)voorwaarden bij andere 
overheden. We zien dat sommige mariniers daarom de overstap naar bijvoorbeeld de 
politie maken. Defensie mag wat mij betreft concurrerender worden op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden.” 
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Vlissingen 
Ook de aanstaande verhuizing van Doorn naar Vlissingen heeft nu al de nodige impact. 
Mac Mootry: 

Mariniers zijn ten eerste bang voor een jarenlang ‘weekendhuwelijk’. 
“Verhuizen ligt daarentegen voor velen ook lastig. Ze zijn bijvoorbeeld veel, lang-
durig en soms onverwacht van huis voor oefeningen en missies. De partner valt 
dan vaak voor ondersteuning terug op familie en die wonen veelal niet in de 
buurt van Zeeland. Het is dan ook te begrijpen dat zij niet staan te juichen om te 
verhuizen naar de omgeving van Vlissingen. We kijken daarom op dit moment 
naar uiteenlopende mogelijkheden om de ongemakken voor de marinier en zijn 
thuisfront te beperken.” 
 

Arctische sokken 
Die andere grote uitdaging ligt voor Mac Mootry in de zorg voor goed materieel. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om een voor mariniers geschikte, persoonlijke, uitrusting. Dat mariniers 
zelf uitrustingsstukken kopen is volgens Mac Mootry overigens niet nieuw. 

Als jonge luitenant kocht ik voor 1500 gulden aan eigen spullen. Maar ik zie ook 
wel in waarom ze nog steeds zelf dingen aanschaffen. Neem de arctische sokken 
die in 2014 werden verstrekt toen we voor arctische training naar Noord-
Noorwegen gingen. Ik was blij mijn oude sokken nog te hebben. Die bleken beter. 
Toen ik bij de eenheid weg ging, kreeg ik de vraag van een jongere collega of hij 
mijn arctische sokken mocht hebben. 

 

Oplossing 
“Wat voor een marinier goed is, is niet perse goed voor de ander en vice versa”, zo stelt 
Mac-Mootry. Een militair kan je nu eenmaal niet op een grote hoop gooien. Als voorbeeld 
haalt Mac-Mootry de Meindlschoen aan. “Die schoen droogt niet goed. Voor een marinier 
voldoet een dergelijke schoen dus niet. Wij, CZSK, zijn daarom overgaan op een tussenop-
lossing en hebben aan de mariniers die begin dit jaar opkwamen ander schoenen ver-
strekt. Dat scheelde meteen blessures in de opleiding. 
 
Hetzelfde geldt voor de helmen en de zogenaamde ‘plate carriers’. Via een apart traject 
hebben we de meest geschikte aangekocht en ieder Raiding Squadron dat in opleiding 
gaat, krijgt deze spullen. Dit doen we sinds medio dit jaar en de mariniers roepen ‘hè, hè, 
eindelijk!’ Ze zijn er heel blij mee.” Mac Mootry merkt dat de benadering van CZSK ruimte 
krijgt van de Bestuursstaf in Den Haag. Daar wil men gelukkig ook doorbraken forceren 
naar beter en sneller maatwerk en minder stroperige processen. Meer commercial of the 
shelf (COTS) verwerven en sneller kunnen inspelen op nieuwe technologische 
ontwikkelingen. 
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Persoonsgebonden budget 
In zijn vorige functie was Mac Mootry chef kabinet van de Commandant der Strijdkrachten. Hij 

zag dat de CDS, toen generaal Middendorp, ook veel aandacht had voor de uitrusting van militai-

ren en op zoek was naar een Defensie brede oplossing. “Zo heeft hij een aanzet gegeven voor 

een ‘persoonsgebonden budget’ voor militairen. De wens is dat ze straks bijvoorbeeld zelf kun-

nen kiezen uit verschillende toegestane merken en typen schoenen.” 

Nieuwe gevechtspakken 
Daarnaast heeft de CDS duizenden nieuwe gevechtspakken versneld laten verwerven, met 

prioriteit voor de eenheden die op missie gaan. Hij nam dit besluit omdat het lopende pro-

ject voor de vervanging van gevechtskleding traag verloopt. De interim-oplossing betreft 

pakken die militairen zelf ook zouden kopen of waar ze goede ervaringen in het buitenland 

mee hebben. Die pakken stromen binnenkort in. MacMootry: 

We zijn er wat betreft uitrusting voorlopig nog niet, maar de ingezette koers 
geeft hoop dat veel, overigens terechte, wensen van de werkvloer in de komende 
jaren worden ingevuld. Daarbij realiseer ik mij dat de werkvloer, na jaren ver-
geefs wachten, denkt: ‘Eerst zien, dan geloven’. Ik heb er in ieder geval wél ver-
trouwen in. 

Brigade-Generaal der Mariniers, Jeff Mac Mootry 
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De Korpsverjaardag 
 
Ons Korps Mariniers is het oudste onderdeel 
van de Nederlandse strijdkrachten, en ook 
het enige dat ieder jaar de oprichting viert 
van het Korps, op 10 december 1665; dit 
jaar was het dus 352 jaar geleden Niet alleen 
wordt ieder jaar de oprichting herdacht, 
eens in de 5 jaar wordt in Rotterdam het 
lustrum gevierd, en dat is de grootste 
happening van onze krijgsmacht, misschien 
afgezien van de Veteranendag in juni. 
 
Alle afdelingen van ons COM kunnen wat 
oud-mariniers "leveren" om rondom 10 
december de viering mee te maken, en 
namens de afdeling Gelderland gingen we 
op 9 december 2017 met 4 man erheen, met 
eigen vervoer. Parkeren kon vlakbij de Van 
Ghentkazerne, waar een parkeerterrein is 
aangelegd voor de uitgebreide 
gemeentelijke sportactiviteiten.  
 
Verzameld werd in de kazerne, en na koffie 
en cake tot ons genomen te hebben, gingen 
we met bussen naar het Oostplein, waar bij 
het standbeeld van een parate marinier in 
dungaree, dat daar sinds mei 1963 staat, de 
herdenking zou plaatsvinden. Daar vindt, in 
aanwezigheid van de Korpscommandant, de 
voorzitter van het C.O.M. en de burgemees-
ter van Rotterdam de plechtigheid plaats. 
Enkele pelotons actief dienende hadden 
daar de erewacht, terwijl het geheel werd 
omzoomd door enkele honderden oud-
mariniers. Voor ouderen en slecht-ter-been 
zijnde waren stoelen neergezet. 
 

Het is achteraf erg jammer dat Michiel de 
Ruyter en Cornelis de Wit het  
Korps Mariniers hebben opgericht in 
december, want vaak vindt de viering plaats 
in onaangename weersomstandigheden. Zo 
ook nu: de plechtigheden zoals vlag hijsen, 
toespraken van een geestelijk verzorger en 
Korpscommandant brigade-generaal der ma-
riniers MacMootry alsmede de altijd 
ontroerende kranslegging bij het standbeeld 
ter nagedachtenis aan de overleden  
mariniers, vonden plaats tijdens een  
stromende regen, al verlichtte de Mariniers-
kapel het lijden enigszins. Voor de hoofdrol-
spelers een rampje, want ze hadden geen 
regenkleding aan en regenden dus kletsnat 
in hun colbert of uniform zonder regenjas. 
Wat dat betreft waren de toeschouwers  
beter af: die konden zich met regenjassen en 
al dan niet toepasselijke hoofddeksels nog 
enigszins beschermen. 
 
De altijd indrukwekkende momenten liepen 
als altijd voortreffelijk: het vlag hijsen en de 
minuut stilte die ons aan de gesneuvelden 
deed herinneren, zijn eigenlijk mijns inziens 
de panacée van deze dag. 
 
Na afloop werden we weer teruggebracht, 
waarna nog een soort reünie plaatsvond,  
onder het genot van broodjes en drank. 
Het was weer een voorrecht deze unieke 
jaarlijkse happening te mogen meemaken. 
Voor een meer uitgebreide verslaglegging 
verwijs ik graag naar het januarinummer van 
Houwe Zo. 
 
Leo  de Coninck 

Een korte uitleg 
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De Raad van Afgevaardigden 
 
Al in de jaren '80 van de vorige eeuw heeft 
de Vereniging Contact Oud-Mariniers een 
voorbeeldige en zeer democratische  
structuur. Niet alleen de leden van het  
Dagelijks Bestuur, maar ook het Algemeen 
Bestuur wordt gekozen, soms direct, soms 
getrapt, door de leden. 
 
Een bijzondere rol daarin speelt de Raad van 
Afgevaardigden. Zij is in wezen het  
belangrijkste onderdeel van de  
democratische structuur en is in wezen "de 
baas" van het C.O.M. Meestal tijdens een 
ledenvergadering worden de leden  
benoemd volgens een rooster van aftreden. 
Om toch grotere afdelingen getalsmatig 
recht te doen, zijn de stemmen "gewogen": 
bij iedere 500 leden per afdeling wordt de 
stem van een afdeling vermeerderd. De drie 
leden van een grote afdeling hebben daar-
door terecht een grotere zwaarte tijdens de 
stemmingen. 
 
De belangrijke momenten van de Vereniging 
worden beslist door de Raad. Dat zijn  
uiteraard de jaarlijkse beslommeringen als 
begroting en jaarrekening, alsmede de  
benoemingen van de Ereleden. Benoemin-
gen tot Lid van Verdienste geschieden door 
het Algemeen Bestuur, dat bestaat uit het 
Dagelijks Bestuur, aangevuld met de voor-
zitters van de afdelingen. De uitvoering van 
het beleid is in handen van het Dagelijks Be-
stuur, dat daarvoor is gemandateerd door 
de RvA. 
 
Ook een belangrijke wijziging van de  
organisatie wordt aan de goedkeuring van 
de Raad onderworpen. Dat gaat immers  

gepaard met een statutenwijziging, en die 
mag niet geschieden zonder dat de Raad die 
heeft aanvaard. Dat gebeurt normaliter op 
voorstel van het Algemeen Bestuur. 
 
Vorig jaar is de Raad akkoord gegaan met 
het instellen van een werkgroep die de  
organisatiestructuur heeft onderzocht. De 
zeer professionele werkgroep heeft een 
aantal voorstellen gedaan, die tijdens de 
RvA-vergadering van 9 november zijn geac-
cordeerd. Er zal een stappenplan worden 
opgesteld en een statutenwijziging voorbe-
reid die moeten leiden tot wat men noemt 
een adequate organisatiestructuur. 
 
Er is alle reden om vanuit de Raad de  
voortgang in de gaten te houden. Het COM 
is sterk veranderd, mede door de  
afschaffing van de dienstplicht in de jaren 
'90. Hoewel nog steeds de meeste leden  
ex-miliciens zijn, zal het aantal beroepsmari-
niers getalsmatig toenemen, omdat immers 
geen "aanvoer" van dienstplichtigen meer 
plaats vindt. Dat zal op termijn zorgen voor 
een andere mentaliteit, maar er moet zeker 
nog aandacht blijven voor de "oude" leden, 
die vele jaren gemotiveerd voor 21  
maanden of zelfs 2 jaar hebben gediend 
voor een naar verhouding laag "katje". Nog 
steeds bestaat het overgrote deel van de  
afdelingsbesturen uit voormalige miliciens, 
en we moeten ervoor waken dat niet  
ontijdig door een andere organisatiestruc-
tuur groepen oud-mariniers van hun invloed 
worden beroofd. We houden dus de vinger 
aan de pols! 
 
Namens de Gelderse leden van de Raad van 
Afgevaardigden: 
Klopman, Schimmel, De Coninck 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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In het bijzijn van het zo belangrijke thuisfront werd vandaag in de Van Braam Houckgeest-
kazerne de 'Herinneringsmedaille Internationale Missies' uitgereikt aan mariniers en en-
kele militairen van de luchtmacht die hebben deelgenomen aan de force protection van 
het Belgische F-16 luchtmacht squadron in Jordanië. Zij hebben vanaf juli 2017 gedurende 
3 maanden deze taak op zich genomen. Door het drukke operationele schema van de  
mariniers was er nu pas gelegenheid om de “medal parade” te houden.  
 
Naast de herinneringsmedaille voor de militairen werd er ook een speciale  
kindermedaille en een anjer voor de partners uitgereikt. 

Internationale Missies 
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De bemanning van Zr.Ms. Van Speijk redde 
op zaterdag 27 januari negen opvarenden 
van een Panamees schip uit de Caribische 
zee. Een patrouillevliegtuig van de Kust-
wacht Caribisch gebied ontdekte het schip 
eerder die nacht. 
 
Het multipurpose fregat was in de buurt 
voor een routine controle toen de  
bemanning van het vaartuig aangaf water te 
maken en zinkende was. Kort daarna brak er 
brand uit en werd over de marifoon aange-
geven dat het schip onbestuurbaar was. De 
negen opvarenden (6 Venezolanen, 2  
Colombianen en 1 Dominicaan) zijn hierna 
van boord gesprongen. Met de NH-90 
boordhelikopter en de kleine vaartuigen van 
de Van Speijk zijn de drenkelingen uit het 
water gehaald, aan boord van de Van Speijk 
opgevangen en verzorgd. 
 

Het vaartuig is in de loop van de nacht ge-
zonken. De Van Speijk heeft nog gezocht 
naar restanten en heeft zeker gesteld dat er 
geen gevaar voor de scheepvaart bestond. 
De drenkelingen zijn overgedragen aan de 
lokale autoriteiten van Aruba, die nader on-
derzoek doen naar de situatie en de omstan-
digheden. 
 
Zr.Ms. Van Speijk opereert sinds eind  
oktober als stationsschip in het Caribisch  
gebied. Voor het bestrijden van drugshandel 
heeft het schip een Amerikaans Law  
Enforcement Detachment van de kustwacht 
(USCG LEDET) aan boord. In het kader van 
drugsbestrijding was zij eerder al succesvol: 
op 22 december onderschepte de Van Speijk 
550 kilo cocaïne op een Go-Fast en op  
oudjaarsavond heeft het LEDET van het  
stationsschip ruim 1600 kilo cocaïne  
onderschept. 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 Drugs bestrijding 
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Eindelijk de felbegeerde 'kikkerspeld' op je pak! Na ruim 23 weken stompen op de grens 
van land en water ontvingen vandaag in Den Helder een vijftal operators hun speld (een 
operator ontvangt de speld later). Zij mogen zich nu kikvorsman noemen.  
 
Twee mariniers en vier Belgische collega's van de Special Force Group (SFG) sloten vorige 
week de kikkeropleiding af met een eindoefening op Curaçao. Brigade-generaal der  
mariniers Jeff Mac Mootry reikte in het bijzijn van verschillende commandanten en  
collega's het vaardigheidsembleem uit aan het vijftal. 
 
De Nederlandse operators worden geplaatst bij een van de squadrons van NLMARSOF. 
Voor veiligheid op en vanuit zee, zo wijd de wereld strekt! 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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Opleidingen van het Korps 
Mariniers 

 

 
EVO 
Om marinier te worden, moet iedereen de elementaire 
vakopleiding (EVO) doorlopen op de Van Ghent kazerne in 
Rotterdam. Hier leer je de militaire basisvaardigheden en 
denken en werken als een marinier. Een speciale amfibi-
sche training op de Joost  Dourlein kazerne op Texel maakt 
de aankomend marinier amfibisch inzetbaar. 

 

De basis voor het Korps Mariniers ligt in de opleidingen. Met name in de elementaire 
(basis) opleidingen worden de toekomstige marinier, onderofficier en officier opgeleid en 
gevormd. 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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VVO 
Voor onderofficieren korporaals is er de voortgezette vakopleiding (VVO). De opleiding 
ontwikkelt en toetst leidinggevende kwaliteiten en inhoudelijke kennis van praktische  
zaken. 
 
 

POTOM 
Om officier bij de mariniers te kunnen worden, moet de Praktische-Opleiding tot Officier 
der Mariniers (POTOM) worden doorlopen. Deze duurt 11 maanden. Aspirant-officieren 
moeten bewijzen te beschikken over leiderschapskwaliteiten, tactische vaardigheden,  
uithoudingsvermogen  en fysieke kracht. Een officier moet onder extreme (oorlogs)  
omstandigheden een peloton kunnen leiden en de eisen zijn dus hoog. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakermat korps 
Het zijn alle 3 opleidingen waarin vorming een dominante rol speelt, naast het aanleren 
van kennis en vaardigheden. Het Mariniers Opleidingscentrum is de bakermat voor het 
Korps Mariniers en bevindt zich op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Ook voorziet het 
de operationele eenheden van de laatste inzichten en ontwikkelingen. Denk aan kennis 
over commandovoering, manoeuvreren, wapensystemen, en beschermingsmaatregelen 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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Specialistische en special forces opleidingen 
 
Naast de basisopleidingen kent het Korps Mariniers verschillende vervolgopleidingen 
waarin mariniers worden opgeleid tot specialist en special forces. 
 
Een marinier kan zich bijvoorbeeld specialiseren tot (amfibische) bootbestuurder, sniper 
(scherpschutter) of verbindelaar (militaire ICT-specialist). Voor special forces zijn dit de 
opleiding tot maritime special forces operator (algemeen), mountain leader (militaire 
berggids) en special forces underwater operator (kikvorsman). Deze opleidingen zijn niet 
voor iedere marinier weggelegd en worden tot de zwaarste militaire trainingen ter we-
reld gerekend. 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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Dit jaar is het laatste herdenkingsjaar  

betreffende de Eerste Wereldoorlog. Op 11 
november 1918 werd in een treinwagon bij 
Compiègne de wapenstilstand getekend, na 
4 jaar, 2 maanden en 11 dagen bittere en 
bloedige oorlogvoering. Dat is dus precies 
100 jaar geleden, en we zullen dus de ko-
mende tijd worden overvoerd met herden-
kingen. 
 

De oorlog werd gevoerd door aan de ene 

kant wat men noemt de Centralen (de Duit-
se en Oostenrijkse keizerrijken), aan de  
andere kant het Russische keizerrijk, het 
Britse koninkrijk en de Franse Republiek.  
Italië had met de Centralen eveneens een 
verdrag gesloten, maar na lang aarzelen  
liepen de onbetrouwbare Italianen over en 
sloot het land zich bij de westerse mogend-
heden aan, omdat die verleidelijke beloften 
deden qua gebiedsuitbreiding. Een aantal 
kleinere mogendheden kwamen ook in één 
van de twee kampen terecht, deels doordat 
ze werden aangevallen, deels in de hoop op 
gebiedsuitbreiding. 
 

Ons eigen koninkrijk bleef buiten schot. 

Maar er waren toch allerlei gevaren en het 
vereiste heel wat stuurmanskunst (en geluk) 
om de neutraliteit te handhaven. Het  
oorspronkelijke aanvalsplan van de Duitsers 
(het plan Von Schlieffen) voorzag in een  
brede aanval door de lager gelegen  
gebieden van Nederland en België richting 
Parijs. De Duitse keizer Wilhelm II verbood 
echter om door Nederland te trekken, vooral 
omdat hij zijn eigen familie niet wilde bruus-
keren. 

De Pruisische koningen, die in 1871 keizer 

van heel Duitsland werden,   hadden meer 
oranjebloed in de aderen dan ons eigen 
Oranjehuis. De oorzaak lag in de huwelijken 
die tussen Oranjeprinsessen en Pruisische 
kroonprinsen in de 17e en 18e eeuw werden 
gesloten, met als gevolg prinsen met oranje-
bloed. Wilhelm, die bovendien een groot  
bewonderaar was van de Nederlandse  
zeehelden uit de 17e en 18e eeuw, wilde 
geen familie voor het hoofd stoten, en  
bovendien had het Nederlandse Oranjehuis 
een opvolgingsprobleem: alleen Juliana, 
toen nog een peuter, was een eventuele  
opvolgster. Wanneer zij zou komen te  
overlijden, zou Wilhelm II koning van  
Nederland worden! Zijn weigering om  
Nederland aan te vallen bleek catastrofaal te 
zijn: het hele plan Von Schlieffen viel in  
duigen.  
 

Het reusachtige Duitse leger moest nu  

tussen de zuidpunt van ons Limburg en 
Luxemburg worden samengeperst en in dat 
gebied met steile heuvels lagen sterke  
forten, nog in de jaren '20 van de 19e eeuw 
aangelegd door Willem I, toen nog koning 
van de Nederlanden, inclusief wat nu België 
is. Pas toen na enkele weken er een aantal 
reusachtige mortieren uit Duitsland met 
spoed werden gebouwd en vervoerd,  
konden deze forten in puin worden  
geschoten, en daarna kon het grote leger 
(anderhalf miljoen man die dus enkele  
weken werkeloos lagen te wachten) het lage 
land van Vlaanderen binnenstromen.  

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 Wereldoorlog I - Deel 1 
Door Leo de Coninck 



27 

 

In de tussentijd was er een Brits leger  

geland, en bovendien vielen enkele  
Russische incomplete legers op dringend 
verzoek van de Franse bondgenoten  
Oost-Pruisen binnen, precies het gebied 
waar de Pruisische generaals hun  
bezittingen hadden. Zij besloten om enkele 
divisies met spoed per trein naar het verre 
Oost-Pruisen te zenden, die in enkele weken 
de Russen versloegen, maar de druk op de 
Fransen werd daardoor verlicht. Uiteindelijk 
werden de Duitse legers tot staan gebracht 
aan de Marne, niet ver van Parijs, en toen 
begon de beruchte eindeloze loopgraven-
oorlog die miljoenen soldaten het leven 
kostte. De generaals aan beide zijden namen 
het niet zo nauw met de levens van hun, 
meestal dienstplichtige, soldaten. 
 

Het voorspel 

Niemand kon bevroeden dat een incident, 

de moord op de Oostenrijkse kroonprins in 
Serajewo, zou leiden tot een Wereldoorlog. 
Maar het hele stelsel van bondgenootschap-
pen, bedoeld om een oorlog te voorkomen, 
was fnuikend voor het handhaven van de 
vrede. Hoe kwam het zo ver? 
 

Omdat Frankrijk al vroeg een groot land 

was en het Duitse Middeleeuwse keizerrijk 
inmiddels was vervallen tot tientallen  
grotere en kleinere zelfstandige  
koninkrijken, hertogdommen, graafschap-
pen en zichzelf regerende grote steden, kon 
Frankrijk zich eeuwenlang handhaven als 
een zich langzaam uitbreidende  
mogendheid. De jaren van Napoleon, na de 
Franse Revolutie van 1789, was in de ogen 
van de Fransen het meest glorierijk, en hij 
kon pas verslagen worden door  

bondgenootschappen van Engelsen, Neder-
landers en Russen. Maar het idee van  
superioriteit bleef bestaan, en toen  
Napoleon III in 1870 de oorlog aan Pruisen 
verklaarde, was de vaste overtuiging dat 
Frankrijk dit zou moeten winnen. Niets was 
minder waar: in een jaar tijd was Frankrijk 
verslagen, en door deze overwinning  
besloten alle Duitse staten zich te verenigen 
onder de Pruisische Koning Wilhelm I, met 
als drijvende kracht de briljante kanselier 
van Pruisen, Bismarck. Frankrijk verloor de 
Duitssprekende gebieden Elzas en  
Lotharingen aan het nieuwe Duitse Rijk. De 
Franse regeringen realiseerden zich dat de 
oude tijden voorbij waren: Frankrijk zou zich 
nooit alleen kunnen meten met het grote 
Duitsland. De Russische tsaren waren ook 
bezorgd over het nieuwe Duitsland, en zo 
vonden de dictatoriale tsaren en de  
democratische Fransen elkaar in een groot 
bondgenootschap, met bovendien vage  
beloften van de Britten, die vooral bezorgd 
waren over de technische vooruitgang van 
Duitsland, dat ze zich zouden aansluiten bij 
Frankrijk. 
 
 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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Duitsland was uiteraard bijzonder bezorgd 

over deze ontwikkeling, ook al omdat  
Frankrijk sterk revanchistisch was, en de  
verloren gebieden in het oosten terug  
wilden hebben. Het Duitse spookbeeld van 
een oorlog op 2 fronten leek werkelijkheid te 
worden. Met Oostenrijk, Italië en Turkije 
werden verdragen gesloten, en 2 sterke 
blokken hielden elkaar min of meer in  
evenwicht, met als gevaar dat een  
kleinigheid de zaak in de vlam zou zetten. 
Bismarck voorspelde dat er ooit een oorlog 
zou ontstaan en zei letterlijk "door een of 
andere stommiteit op de Balkan". En zo  
gebeurde het ook: de moord op Franz  
Ferdinand zette een dominospel in werking. 
 

De geniale Duitse generaal Von Schlieffen 

had een idee om de tweefronten oorlog met 
Rusland en Frankrijk toch te winnen. Er  
waren enkele gegevenheden. Frankrijk had 
een goed georganiseerd leger dat snel  
gemobiliseerd kon worden, maar dat kon  
alleen zich niet in zijn eentje tegen de  
Duitsers verweren. Het Russische Rijk kon 
tientallen miljoenen dienstplichtigen onder 
de wapenen roepen, maar het duurde meer 
dan 2 maanden voordat dit reuzenleger ("de 
Russische stoomwals" noemde men dat)  
volledig paraat was. Rusland miste een  
telegraaf-systeem, de spoorwegen werden 
slecht geleid en hoefden zich van de  
militairen niets aan te trekken, militaire 
voorraden en wapens waren onvoldoende 
en moesten uit verre plaatsen worden  
gehaald. Duitsland had een uitgebreid en 
efficiënt spoorwegsysteem, dat in oorlogstijd 
volledig ondergeschikt was aan het leger. 
Tientallen treinen konden in enkele dagen 
anderhalf miljoen man vervoeren met hun 

kanonnen, veldslagen winnen, en bliksem-
snel weer terug in de treinen stappen om op 
een andere plaats enkele dagen later weer 
te gaan vechten. Je gaat dan zeer efficiënt 
om met je manschappen, die je overal snel 
kunt inzetten, 
 

Wat was nu het plan? Zodra de Fransen 

gaan mobiliseren, en in enkele weken  
volledig gevechtsbereid waren, moest het 
sterkere Duitse leger meteen aanvallen. Via 
de laaggelegen gebieden met goede wegen 
in Nederland en België, dus door laag  
Limburg en Brabant heen, zou het leger zich 
ontplooien en de Fransen verslaan en Parijs 
bezetten. Heb je Parijs, dan heb je Frankrijk! 
Als het Franse leger verslagen was, moesten 
met de tientallen treinen het leger worden 
verplaatst naar het oosten om daar de  
Russen, die dan nog bezig waren met het  
leger mobilisabel te maken. Een plan dat 
theoretisch goed in elkaar zat, maar het 
moest chronologisch wel kloppen. Vermeld 
is reeds wat er fout ging: ten eerste werden 
weken verloren voordat de Waalse forten 
waren uitgeschakeld, ten tweede mocht, zo-
als vermeld, het leger niet door Nederland 
(Limburg en Noord-Brabant) trekken, ten 
derde hadden de Britten Duitsland de oorlog 
verklaard en waren er al enkele tienduizen-
den Britse manschappen geland op de 
Noord Franse en Belgische kust, en ten vier-
de werden enkele Duitse divisies onttrokken 
aan het grote westelijke leger om de Russen 
weg te jagen uit Oost-Pruisen. Allemaal ge-
beurtenissen die Von Schlieffen niet had 
voorzien, waardoor zijn op zich briljante 
strategie in duigen viel.    
 
 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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Oorlog 
 

Na de moord op de Oostenrijkse troonop-

volger, gepleegd door een Servische  
fanaticus, vroeg de Oostenrijkse regering om 
uitlevering van Prinzip, de moordenaar. Dat 
werd geweigerd. In de verzetsgroep die de 
moord had georganiseerd en die  
Bosnië-Herzegovina bij Servië wilde inlijven, 
zaten ook Servische kopstukken. Oostenrijk 
was steeds bozer en dreigde met oorlog. 
Rusland echter zag zich als de hoeder van de 
Slavische volkeren, waaronder ook Servië, en 
dreigde de Oostenrijkers met oorlog als ze 
Servië zouden aanvallen. De Oostenrijkse 
keizer benaderde Wilhelm II van Duitsland, 
die beloofde dat Duitsland Oostenrijk zou 
verdedigen ingeval van oorlog met Rusland, 
en gaf de Oostenrijkse keizer de vrije hand. 
Daardoor gesterkt openden Oostenrijkse ka-
nonnen het vuur op de Servische hoofdstad 
Belgrado, dat aan de overkant van de Donau 
lag. Rusland zag dit als een oorlogsdaad,  
beloofde de Serven hulp en zette de  
machinerie van de mobilisatie in werking.  
 

Volgens de Von Schlieffen-planning was dit 

het signaal voor het Duitse leger om ook te 
mobiliseren. Dat deed toen Frankrijk ook, en 
volgens de planning moest nu Duitsland 
Frankrijk de oorlog verklaren en aanvallen. 
Dat gebeurde ook, en het Duitse leger zette 
zich in beweging, eiste van België doortocht 
en toen dit werd geweigerd verklaarde 
Duitsland ook België de oorlog. Nederland, 
zoals hierboven vermeld, werd ongemoeid 
gelaten. Nadat enkele weken later het Duitse 
leger door België naar Frankrijk trok tot aan 
de Marne, begon de loopgravenoorlog. 
 

Limburg 

 

Het mag duidelijk zijn dat het bezit van onze 

langwerpige provincie Limburg van groot  
belang is geweest. Als die, zoals de Belgen 
graag wilden, in 1839 bij België was  
gebleven, dan had het Duitse leger snel door 
kunnen trekken en al binnen een week aan 
de poorten van Parijs kunnen staan. 
 

We moeten nu even stil staan bij het bezit 

van Limburg, een Katholieke provincie, die 
zich eigenlijk bij de Katholieke Zuid  
Nederlanders beter thuis voelde. Omdat de 
Belgen in 1831 tijdens de Tiendaagse  
Veldtocht waren verslagen en alleen konden 
worden gered door een groot Frans leger, 
hadden de Britten geen vertrouwen in de  
gevechtskracht van de Belgen, en zij wilden 
dat de riviermonden zoveel mogelijk in  
Nederlands bezit bleven. De Belgen moesten 
met veel tegenzin daarom Limburg afstaan 
aan Nederland. Niet helemaal onterecht, 
want het gebied behoorde vanaf 1632 bij de 
Nederlandse Republiek. 
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Hoe zijn we aan Limburg gekomen?  

 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was het nog 

Spaans, en de voornaamste reden dat de 
Nederlandse legers onder Frederik Hendrik 
de Limburgse vestingen (Roermond, Venlo, 
Stevensweert, Maastricht) niet konden  
innemen, was het feit dat de sterke vesting 
's-Hertogenbosch in Spaanse handen bleef. 
De stad was omringd door uitgebreide  
watervlakten en werd als onneembaar  
beschouwd. Er was geen geld om een groot 
leger aan te schaffen, terwijl ook het  
droogleggen van de wateren te duur was.  
 

Tot 1628! In dat jaar veroverde Piet Hein de 

Zilvervloot, volgens een Amerikaans  
historicus had die een waarde die hoger was 
dan alle kapers en piraten tot dusver bij  
elkaar hadden geroofd. Een belangrijk  
succes, want hierdoor miste Spanje het geld 
om de soldaten te betalen, terwijl de  
Republiek opeens geld genoeg had voor een 
aanvalsplan. 4% van de waarde van de  
Zilvervloot ging naar Frederik Hendrik, die er 
de prachtige wandschilderingen in Huis Ten 

Bosch kon laten aanbrengen. 2% ging naar 
de 1400 bemanningsleden (!) en de rest 
kwam ter beschikking van het leger. 
 

De beroemde waterbouwkundige  

Leeghwater maakte plannen om de wateren 
rondom Den Bosch in te polderen, met  
behulp van enkele duizenden boeren uit de 
omgeving, die goed werden betaald. En toen 
de verdedigingsgrachten en moerassen  
eenmaal droog waren, was het zo gepiept: 
de vesting gaf zich over. Die kon gebruikt 
worden als springplank voor een Maastocht: 
de een na de andere Limburgse vesting viel 
in handen van de Republiek met als panacée 
Maastricht, dat zich na een zeer lang en zeer 
beroemd beleg overgaf. Vanaf dat moment 
hoorde wat nu Limburg is, bij de Nederlan-
den. 
 

Als dus Piet Hein niet de Zilvervloot had 

veroverd, dan was Limburg Spaans gebleven, 
en uiteindelijk Belgisch, en dan hadden de 
Duitse legers in augustus 1914 ongehinderd 
door kunnen trekken, en was Parijs gevallen. 
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Reünie Contact Oud en actief dienende mariniers  

Het programma 

08:30 inloop in de kantine 

09:30 uur opening Reünie omge-
ven met sport en spel. 
10:00 uur start sport. 
12:00 uur einde ochtend. 

Familie (recreatief) 
Jeu de boules, volleybal, basketbalwerpen, doel-
schieten en blikwerpen. De Stand van de Stich-
ting Vrienden COM enz. Kortom iedereen kan ge-
nieten van deze reünie. 

Zaterdag 9 juni 2018 

Van Braam Houckgeest kazerne 

Reünie omgeven door sport en 
spel 

Voor jong en oud! 
 

Sport Junioren 

Zeskamp, hindernisbaan 

en handgranaatwerpen. 
Luchtdrukpistoolschie-
ten  Highland games en touw-
trekken. 
Sport Senioren 

Oriëntatieloop, Luchtdrukpistool-
schieten 

Handboogschieten. 
Jeu de boules. 
Dames (recreatief) 

Oriëntatieloop en jeu de boules. 

U komt toch ook?!!!!  

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 



32 

 

COM Gelderland gaat in dit Olympisch jaar voor goud!! 
                                                
 
 
 
 
 

29ste Reünie COM omgeven met sport en spel nieuwe stijl op zaterdag 9 juni 2018!!     
                 
Zaterdag 9 juni a.s. is het weer zover de 29ste Reünie omgeven met sport en spel. 
Dit jaar zal het reüniegehalte worden opgehaald- en zullen de juniorenteams niet alleen 
sterk op de bekende onderdelen moeten zijn maar ook de nieuwe spelonderdelen (een 
achtkamp) vlot en als team, moeten afwerken. 
 
Voor de senioren bestaat het programma uit de oriëntatieloop- en luchtdrukpistoolschie-
ten in de ochtend en de gehele dag de jeu de boules in competitie. Met handboogschieten 
is het middagprogramma voor de senioren verder aangevuld. 
 
Ook de dames kunnen in de ochtend deelnemen aan de oriëntatieloop en de gehele dag 
strijden voor een top 3 notering in het eindklassement jeu de boules. 
 
Voor de familieleden en de jongeren zijn er over de gehele dag verschillende recreatieve en 
sportieve onderdelen georganiseerd zoals; de gehele dag - jeu de boules, volleybal en blik-
werpen en in de middag, doelschieten en basketballen. 
 
Als junior (tot 51 jaar) of als senior (vanaf 51 jaar) kun je deelnemen aan deze 29ste Re-
ünie! Geef je nu alvast op om samen met je maten, van toen- en nu- deel te nemen aan de-
ze 29ste Reünie omgeven met sport en spel ‘nieuwe stijl’ !  
 
Om het geheel goed te begeleiden zijn we naast de scheidsrechters ook op zoek naar bege-
leiders/scheidsrechters op de verschillende 8-kamp onderdelen en voor toezicht en/of be-
geleiding op de activiteiten van en voor de familieleden! Heb jij interesse? Geef je dan op 
bij ondergetekende!  
 
Voor meer informatie zie onze website; www.com-gelderland.nl  
Voor opgave deelname graag een mail naar;  
gelderland.com@gmail.com of tonberkeljon@hetnet.nl 
Samen gaan we er een onvergetelijke dag van maken! 
Met sportieve Korpsgroet, 
Ton Berkeljon 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

http://www.com-gelderland.nl
mailto:gelderland.com@gmail.com
mailto:tonberkeljon@hetnet.nl
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COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Wandelen met het COM in de omgeving van Arnhem 
 
De jubileumestafette-wandeltochten in het korpskroonjaar 2015 kennen een vervolg. 
Door de afdeling Gelderland is in 2016 het initiatief genomen om per onderafdeling 1 
keer per 3 jaar een wandeltocht te organiseren. Na de zeer geslaagde wandeltochten van 
de onderafdelingen COM Veluwe en COM Achterhoek in 2016 en 2017 is het deze keer de 
beurt aan de onderafdeling COM Arnhem om een wandeltocht te organiseren. 
 
Dit jaar wordt u verwacht in de mooie omgeving van Arnhem om volop te genieten van 
het natuurschoon en het onderhouden van uw sociale contacten. Daarnaast is de wandel-
tocht een goede voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. De tocht wordt gezamenlijk 
en onder begeleiding gelopen. Het parcours is ongeveer 28 km, u kunt in- en uitstappen 
bij de start en op de rustpunten na 10 km en 20 km. 
 
De deelname is voor oud- en actief dienende mariniers met hun familie en/of bekenden. 
Zaterdag 12 mei is het zover. Wij verwelkomen u tussen 08.30 en 09.00 uur met een kop 
koffie/thee in het Militair Tehuis "De Landing" (Echos), Deelenseweg 28, 6816 TS Schaars-
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Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de  
wapenstilstand werd gesloten tussen de  
oorlogvoerende landen tijdens de eerste 
Wereldoorlog. Een deel van de oorlog werd 
gevoerd in de Vlaamse Westhoek, een klein 
stukje Vlaanderen dat ligt achter de IJzer.  
 
Lang werd ook gevochten in de omgeving 
van de oude Vlaamse stad Ieper, die daarbij 
volledig werd vernietigd. Iedere avond wordt 
door enkele hoornblazers van de Ieperse 
brandweer de Last Post geblazen en de  
Menense Poort, waarin zijn verwerkt ca. 
55.000 namen van soldaten van het Britse 
Gemenebest die tijdens die strijd werden 
vermist. Het is een indrukwekkend  
schouwspel, dat altijd veel, vooral Britse, 
toeschouwers trekt. 
 
Er is een initiatief van enkele leden van de 
onderafdelingen Veluwe en Achterhoek  om 
in de maand september enkele dagen ( 3 of 
4) Ieper en naaste omgeving te bezoeken 
met uiteraard de bedoeling zoveel mogelijk 
indrukken op te doen over de strijd en de 
omgeving waarin die plaatsvond. Eén onzer 
leden is historicus, kent de omgeving goed 
en is bereid om niet alleen mee te gaan, 
maar tevens deskundig commentaar te ge-
ven. 
 
Inmiddels is besloten om de deelname open 
te stellen voor alle leden van de afdeling  
Gelderland. We hebben al enkele tientallen 
opgaven, maar uiteraard willen we, mede uit 
kostenoverwegingen, graag een volle bus 
hebben! 

 
Zodra we weten hoeveel deelnemers we 
hebben, kunnen we de planning maken. Als 
voorlopige data hebben we vastgesteld 10, 
11,en 12  september. Vertrek dus 10 sep-
tember, thuiskomst 12 september.   
 
We kunnen nog geen prijs noemen, omdat 
de onderhandelingen over bus, hotel en  
toegangsprijzen nog moeten plaatsvinden, 
en dat hangt uiteraard samen met het aantal 
deelnemers. Wij schatten zelf ca. 300 euro. 
U kunt zich nu opgeven bij onderstaande 
oud-mariniers. Mocht een en ander  
prijstechnisch of anderszins  tegenvallen, 
dan kunt u zich bedenken en de opgaaf  
cancelen.  
 
Wij geven u graag de kans om tot 1 mei 
2018 u op te geven voor deze bijzondere 
reis! 
 
Opgaven bij Jaap van Toledo,  

Van den Berglaan 34, 3781 GJ Voorthuizen;  

mail jenatoledo@live.nl; tel.0342-430726 

of 

Henk Ebbink, De Ploeg 5, 6971  

HV Brummen, mail henk.ebbink@hetnet.nl  

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Een Gelders bezoek aan 
de Vlaamse Westhoek! 

mailto:jenatoledo@live.nl
mailto:henk.ebbink@hetnet.nl
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Beste Sobat, 
 
Het lidmaatschap van Contact Oud - en  
actief dienende Mariniers Nederland is een 
juiste stap om op de hoogte te blijven van 
het reilen en zeilen in het Korps en tevens 
een prachtige binding met de oudgedien-
den. Deze binding wordt  verstevigd in de 
afdelingen en onderafdelingen.  
 
Het Contact Oud Mariniers heeft in  
meerdere provincies een afdeling. Deze  
afdelingen hebben vaak weer een onderaf-
deling. Gelderland is een zeer grote  
provincie en kent drie onderafdelingen  
namelijk de Veluwe, Arnhem en de  
Achterhoek. 
 
De taak van het Contact Oud Mariniers in de 
Achterhoek is om, zoals boven al genoemd, 
de onderlinge contacten te verstevigen.  
Dit doen we door gemiddeld een keer of zes 
per jaar bij elkaar te komen, 
vaak vindt dit plaats in  
Eetcafé “De Veldhoek” in  
Veldhoek/Hengelo G.  

Wat misschien niet gebruikelijk is voor alle 
onderafdelingen, is voor de Onderafdeling 
Achterhoek dat de partners ook meetellen 
in de activiteiten. 
 
Het programma gedurende een jaar ziet er 
ongeveer als volgt uit:  
 
De eerste bijeenkomst is op de tweede  
zaterdag van januari onder de naam 
“Oliebollensoos”. 
 
Eind februari staat de jaarlijkse ledenverga-
dering gepland en dan in mei organiseren 
we een recreatieve middag. Bij goed weer 
buiten, jeu de boules of iets dergelijks. Bij 
een onprettig klimaat gaan we voor de bin-
nen activiteiten. Een dergelijke middag 
wordt altijd afgesloten met een stamp-
potten- of een Chinees buffet. 
 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Oliebollensoos februari 2018 
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In juni staat de “Mannendag” gepland.  
Huifkartocht 2017 in Montferland 
 
Deze wordt elk jaar op een andere plek in 
de Achterhoek georganiseerd. Het gaat om 
een bezoek aan idyllische plaatsje of  
bijzondere bedrijven die een brede  
belangstelling genieten.  
 

Ook deze middag wordt weer  afgesloten 
met een blauwe hap, soms met de nodige, 
maar gezellige improvisatie.  
 
Ook in september wordt er een middag  
ingericht waarin we weer op de sportieve 
tour gaan. 
 
We ondersteunen elk jaar in een andere 
plaats van de Achterhoek de Dodenherden-
king op de 4de mei. Belangstellenden uit  
onze vereniging gaan gezamenlijk naar de 
Bevrijdingsdag in Wageningen, Vlootbezoek 
in den Helder of de Veteranendag in Den 
Haag en naar Rotterdam.  

 
En voor die leden die dan nog energie over 
hebben, organiseren we een fietstocht of 
een middag om eens flink de ballen van zich 
af te gooien door middel van het spelletje 
“Klootschieten”. Hieraan geeft de groep, 
een eigen invulling.  
 
 

 
 
Dodenherdenking en parades vinden 
bij deze activiteiten plaats in het 
COM-tenue, dat bestaat uit een grijze 
broek, blauwe blazer met korpsem-
bleem en baret. 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt lid worden door zich te melden bij de  
Secretaris Contact Oud Mariniers  
Achterhoek, de heer G.A. Smeerdijk,  
van Nagellplein 4, 7231 KD te Warnsveld.  
 
Zijn mailadres: g.a.smeerdijk@hetnet.nl of 
per telefoon: 0575-521262 
 
We zien uw reactie graag tegemoet. 
Met vriendelijke groet bestuur en leden 
COM Achterhoek. 
 

 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

mailto:g.a.smeerdijk@hetnet.nl
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Agenda activiteiten Achterhoek 2018 

13 januari Oliebollensoos 
24 februari Ledenvergadering COM Achterhoek 

24 maart Ledenvergadering COM Gelderland 
 4 mei Dodenherdenking 

 5 mei Bevrijdingsdag 19 mei Wandeldag COM Gelderland in Arnhem 
26 mei Jeu de Boules middag 

   9 juni Reünie omgeven door sport en spel in Doorn 
20 juni Mannendag 30 juni Veteranendag Den Haag 

15 september Recreatieve middag 

En de alom geliefde 

bingo! 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Zelf mocht ik als afgevaardigde van COM Gelderland aanwezig zijn, het was een 

goed georganiseerde vergadering met een zeer ontspannen zweer! Dit onder de 

bezielende leiding van Henk Ebbink, mijn complimenten Henk, dank! Ferry Roks 



39 

 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Beste Oud Mariniers, Sobats van het COM afdeling Gelderland,  
Heb jij nog enkele foto’s uit jouw tijd en wil je deze delen met je maten voor 
een mooie- en gevarieerde fotopresentatie op ons Korpsfeest in 2018?  
 
Stuur deze foto’s (MAXIMAAL 5 per persoon) dan naar Ton Berkeljon. 
 
Dit kan bij voorkeur via WeTransfer.com of via  
E-mail: gelderland.com@gmail.com of naar 
T. Berkeljon tonberkeljon@hetnet.nl  
 

                                              
 
Met vriendelijke Korpsgroet, 
 
Ton Berkeljon 

Oproep 

mailto:gelderland.com@gmail.com
mailto:tonberkeljon@hetnet.nl
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COM Afdeling Gelderland 1965-

Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2018 

 

Donderdag      26 april                   Buitengewone vlaggenparade /                  Bronbeek 

Vrijdag              04 mei                    Dodenherdenking /                                       Nederland 

Zaterdag           05 mei                    Bevrijdingsdag /                                             Nederland 

Vrijdag              05 mei                    Bevrijding defilé /                                          Wageningen 

Zaterdag           12 mei                    Wandeldag afd. Gelderland /                      Arnhem 

Zaterdag           09 juni                    Reünie omgeven door sport en spel /       Doorn 

Vrijdag              29 juni                    Veteranendag voor Marinepersoneel /     Den Helder 

Zaterdag           30 juni               Veteranendag /                                              Den Haag 

Vrijdag              28  september      Taptoe voor Veteranen ( 13.30 uur )          Rotterdam-Ahoy 

Zaterdag           01  december       Korpsverjaardag afd. Gelderland /              Oranjekazerne 

Zaterdag           08 december        Kranslegging /                                                 Rotterdam 

Dinsdag            10  december       Korpsverjaardag 353 jaar /                           Rotterdam            
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COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Algemene Ledevergadering COM afdeling Gelderland  
zaterdag 24 maart 2018 
 
De vergadering begint om 15:00 uur maar reeds 14:00 komen de eerste Sobats binnen en 
al gauw heerst er een prettige en relaxte sfeer.  Onder het genot van een kopje koffie of 
thee met een plak cake is het gezellig praten. Even voor 15:00 uur wordt een ieder ver-
zocht zijn plaats in te nemen en klokslag 15:00 uur begint de algemene vergadering. Er zijn 
veel presentaties maar toch na anderhalf uur sluit de voorzitter de vergadering af. Het aan-
tal aanwezigen was 57 mariniers waaronder Piet Kruithof als vertegenwoordiger van het 
dagelijks bestuur. Tijdens de vergadering is zeker stil gestaan bij de 24 Mariniers die ons in 
2017 zijn ontvallen. Na de vergadering is er een nasi c.q. bami maaltijd en nog alle tijd om 
onder het genot van een drankje en middag te besluiten. 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

1. Doelstelling 
De vereniging draagt de naam: "Contact Oud- en actief dienende Mariniers" (afgekort: 
"C.O.M."). Zij is opgericht op tien december negentienhonderd negenenveertig en bij Ko-
ninklijk Besluit nummer 43 op negen december negentienhonderd vijftig Koninklijk goed-
gekeurd. 
 
Het bestuur van de afdeling Gelderland onderschrijft de doelstelling zoals die door de Ver-
eniging 'Contact Oud Mariniers' is vastgelegd, te weten: 
 de geest van eerbied en liefde voor koningshuis en vaderland vaardig te houden; 
 het handhaven en/of versterken van banden die gelegd zijn tijdens de diensttijd bij 

het Korps Mariniers; 
 het in herinnering houden en eren van hen die zijn gesneuveld of overleden in dienst 

van het vaderland, in het bijzonder van diegenen die dienende bij het Korps Mariniers 
zijn gevallen en het onderhouden van het contact met hun nagelaten betrekkingen; 

 het versterken van de onderlinge hulpvaardigheid en kameraadschap tussen oud-
mariniers. 

 
De afdeling tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
 het houden van vergaderingen en reünies; 
 deel te nemen aan sport- en andere activiteiten  
 het uitgeven van een periodiek orgaan het blad “Voorwaarts” en 
 hulp en advies in de ruimste zin aan leden te verlenen 
 nauw samen te werken met de onderafdelingen:  

 Achterhoek 
 Arnhem en de  
 Veluwe 

 
De vereniging maar ook de afdeling onthoudt zich, met eerbiediging van de individuele 
overtuiging van haar leden, van godsdienstige en politieke actie. 

Jaarverslag 2017 
COM afdeling Gelderland 
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2. Het bestuur 
De algemene leiding van de afdeling berust bij het bestuur. Gedurende het verslagjaar 
heeft één bestuurslid afscheid genomen en zijn de taken onderling verdeeld. De functie van 
ledenadministrateur, Lief & Leed en werving is vacant. 
 
Het bestuur was in 2017 als volg samengesteld: 
Henri de Boer : voorzitter 
Werner Veenendaal: secretaris en vicevoorzitter (+ wnd. Ledenadministratie) 
Ton Berkeljon : webmaster en sportcoördinator (+ wnd. Lief & Leed) 
Ger Strijbos : penningmeester en Facebook beheerder 
Henk Ebbink : afgevaardigde COM Achterhoek (+ wnd. Lief & Leed) 
Frits Baars : afgevaardigde COM Arnhem 
Ben Gabriël : afgevaardigde COM Veluwe 
Ferry Roks : redacteur/grafische vormgeving ‘Voorwaarts’ + Marketing + tussenpersoon 
        HouweZo 
Vacant  : ledenadministratie,  
 
Het bestuur vergaderde in 2017 vijf keer waarvan twee in combinatie met de Raad van  
Afgevaardigden. De raad van Afgevaardigden bestaat uit de leden: 
 Leo de Coninck 
 Gert-Jan Klopman 
 Evert-Jan Schimmel 

 
3. In memoriam 
In 2017 zijn 24 van onze maten overleden. Het zou teveel zijn om ze allemaal op te noemen 
maar we willen wel stil staan in de herinnering aan hen en vooral de eventuele nabestaan-
den veel sterkte toe wensen. 
 
Het kan zijn dat wij niet alle namen/aantallen van overleden Sobats hebben ontvangen om-
dat de familie, mogelijk door omstandigheden, verzuimt de gegevens aan ons of het lande-
lijk secretariaat door te geven en dan komt 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
Jaarverslag 2017 
COM afdeling Gelderland 

Aan de maaltijd. Algemene 

Ledenvergadering 2018 
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4. Financiën 
Het verslag over het boekjaar 2016 werd in de algemene ledenvergadering van 18 maart 
2017 vastgesteld. Het verslag van de Commissie tot onderzoek van de jaarcijfers, kortweg 
de kascommissie genoemd, gaf een positief advies aan het bestuur om het bestuur en de 
penningmeester te dechargeren. Dit advies werd unaniem door de vergadering overgeno-
men. 
 
De kascommissie bestond uit de leden: 

 
 
Voor het komende jaar zal Evert-Jan Schimmel aftreden, wordt Jaap Mooi voorzitter en Cor 
van de Boom 2e man. De functie van reserve in 2018 is vacant. 
 
5. De ledenvergadering en feestavond 
De ledenvergadering vond plaats op 18 maart 2017 in de Oranjebar van de Oranje kazerne 
aan de Clement van Maasdijklaan 5, te Arnhem. De vergadering werd bezocht door een re-
cord aantal leden van 85 leden. Het verslag van deze vergadering staat in concept op de 
website van de afdeling: www.com-gelderland.nl en/of is op te vragen bij de secretaris. Tij-
dens de ledenvergadering werd het conceptverslag van de ledenvergadering in 2016 gear-
resteerd. 
 
De feestmiddag/avond ter ere van de verjaardag van het Korps Mariniers werd gehouden 
op zaterdag 25 november in wederom de Oranje kazerne te Arnhem. Alleen dit keer in de 
Fly-Inn. Het feest werd bezocht door 141 personen waarvan 72 Mariniers. 
 
6. De onderafdelingen 
De onderlinge verhouding van de afdeling met de onderafdelingen, t.w. Achterhoek, Arn-
hem en Veluwe zijn buitengewoon goed. In het bestuur van de afdeling Gelderland zit een 
vertegenwoordiger van de onderafdeling. Tijdens de reguliere vergaderingen van de afde-
ling houden zij het bestuur op de hoogte van het wel en wee van de onderafdelingen en 
vinden er discussies en beslissingen plaats over de vele activiteiten. 
De vertegenwoordigers zijn: 
Arnhem  : Frits Baars (afgevaardigde) 
Achterhoek : Henk Ebbink (voorzitter) 
Veluwe  : Ben Gabriël (voorzitter) 

Voornaam Achternaam Voorletters Functie 

Evert-Jan Schimmel E.J. Voorzitter 

Jaap Mooi J. 2e man 

Cor van de Boom C. reserve 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
Jaarverslag 2017 
COM afdeling Gelderland 

http://www.com-gelderland.nl
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COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
Jaarverslag 2017 
COM afdeling Gelderland 

7. Leden van verdienste en Ereleden 
In het kader van het “Reglement toekenning bijzondere erkenningen van de vereniging Con-
tact Oud- en actief dienende Mariniers” heeft Jan Stam in 2017 een “Blijk van Waardering 
mogen ontvangen”. In 2017 is Hotze de Jager als “Lid van Verdienste” overleden en zijn er 
verder geen mutaties aan de lijst van leden van verdiensten en ere leden waardoor wij in 
2017 de volgende bijzondere leden hadden: 
Leden van verdienste: 
 A.H. Peters 
 H. van den Brand 
 L.J. de Coninck 
 J.F. Luiting 
 H.J. Ebbink 
 
Ere leden: 
 E.C. Klop 
 R. Verkerk 
 P.D. Bosschart 
 J.W.H. van de Boom 
 
8. Afdelingsactiviteiten 
Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2017 
Zaterdag 18 maart Ledenvergadering afd. Gelderland Oranjekazerne 
Donderdag 27 april Vlaggenparade Bronbeek 
Donderdag 04 mei Dodenherdenking Nederland 
Vrijdag 05 mei Bevrijdingsdag Nederland 
Vrijdag 05 mei Bevrijdingsdefilé Wageningen 
Zaterdag 13 mei Wandeldag afdeling Gelderland Achterhoek 
Zaterdag 10 juni Reünie omgeven door sport en spel Doorn 
Zaterdag 24 juni Veteranendag Den Haag 
Vrijdag 23 juni Veteranendag voor Marinepersoneel Den Helder 
Vrijdag 29 september Taptoe voor Veteranen (13:30 uur) Rotterdam-Ahoy 
Zaterdag 25 november Korpsverjaardag Oranjekazerne 
Dinsdag 12 december Korpsverjaardag 352 jaar Rotterdam 
 
 
De ervaringen, uitslagen van de sportdag en de mooie momenten staan veelal verwoord en 
geïllustreerd met foto’s in het blad ‘Voorwaarts’ en op de website www.com-gelderland.nl  

http://www.com-gelderland.nl
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9. Voorwaarts 
Het blad Voorwaarts wordt twee maal per jaar in A5 formaat en in Full-color uitgegeven 
door de afdeling Gelderland in een oplage van 800 stuks. De onderafdelingen hebben een 
eigen uitgave: 
 Achterhoek - COM Achterhoek 
 Arnhem  - Luister-Uit 
 Veluwe  - De Walegang 
 
10. Het ledenbestand 
Per 31 december 2017 bestond het ledenbestand van de afdeling Gelderland uit 770 leden. 
Dat is een afname van ruim 6,4% ten opzichte van 2016 (823 leden). 
 
In 2017 zijn of hebben: 
 23 leden geroyeerd omdat zij langer dan 2 jaar de contributie niet betaald hadden 
 16 leden hun lidmaatschap opgezegd 
 24 leden overleden 
 11 leden naar elders verhuisd 
 21 nieuwe leden gekomen of van elders naar de afdeling verhuisd. 
 
De onderverdeling is als volgt: 
 21  leden ouder dan 90 jaar was 28 (afname van 25 %) 
 123  leden van 80 tot 90  was 138 (afname van 11 %) 
 293  leden van 70 tot 80  was 289 (toename van 1,3 %) 
 129  leden van 60 tot 70 was 133 (afname van 3 %) 
 101  leden van 50 tot 60 was 100 (toename van 1 %) 
 55  leden van 40 tot 50  was 60 (afname van 8,3 %) 
 14  leden jonger dan 40 was 18 (afname van 22 %) 
 Van 33 personen is de geboorte datum niet bekend!! Was 62 dus een afname van 

46,7% 
 
Namens het Bestuur van de afdeling Gelder-
land 
Werner Veenendaal 
Secretaris COM afdeling Gelderland  
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COM 
NUMMER 

DEFENSIE 
NUMMER 

NAAM WOONPLAATS GEB_DATUM Overlijdensdatum 

13704  Boer A. NUNSPEET 02-06-1925  

6199  Bruynzeel J.J.P. T HARDE 04-09-1924 03 juli 2017 

5748  Bulsink J.Th. DOETINCHEM 26-08-1941 16 mei 2017 

2208  Dijk G. van CULEMBORG 10-12-1939 17 mei 2017 

21732 88478 Ee J. van APELDOORN 14-06-1950 01 mei 2017 

5746  Elbers W.H.P. LENT 18-02-1926  

11568  Elshof J.W. SCHERPENZEEL 24-11-1927  

16262  Frenay C.M. ARNHEM 01-01-1928 23 juni 2017 

18777  Frielink B.J. AALTEN 01-01-1931 11 augustus 2017 

25526  Groningen W A van S HEERENBERG 30-04-1934 05 februari 2017 

19894  Hageman A. ARNHEM 28-11-1926 28 januari 2017 

20549  Harten M. van GORSSEL 25-11-1928 30 maart 2017 

22193  Hercules H.E. ARNHEM 11-04-1940  

21314  Jansen J.B. VELP 09-07-1929  

21586  Klip J. VELP 05-05-1927  

26045  Krooneman H NIJKERK 28-12-1941  

13591  Kruitbosch G.J. APELDOORN 01-04-1935  

14468  Kuipers J.M.A ULFT 06-10-1931 28 april 2017 

10715 119493 Leur G.J. van BEMMEL   

16772  Liefrink G. NIJMEGEN 03-02-1932 07 januari 2017 

5869  Molen W.H. v.d. LOCHEM 01-01-1929  

1600 115193 Roos P.J. WEKEROM 11-05-1941 30 juni 2017 

25258   Vliek J D HARDERWIJK 23-05-1942   

8968 102242 Wit L. de EDE 01-01-1937 30 november 2017 

In Memoriam (2017) 


