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Van Ginkel Keukens staat bekend om de hoge servicegraad
En het complete aanbod van diensten. We nemen het hele
Plaatje voor onze rekening: demontage van de oude keuken,
Het ontwerp, de plaatsing, elektra, gas en water tot aan
Het stucwerk en de vloerverwarming toe. Elke klus wordt
Bovendien geklaard door eigen monteurs. Zo houden we
Alles in eigen hand en kunnen we onze klanten de grootst
mogelijke service bieden.

Van Ginkel Keukens
Marconistraat 8
3771 AM Barneveld
T 0342 412501
F 0342 415649
E info@vangingkelkeukens.nl
I www.vangingkelkeukens.nl
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019

Voorwoord
door de voorzitter COM Gelderland
Henri de Boer

Korpsgenoten
Voor u ligt alweer de laatste uitgave van ons mooie
blad van 2019, wat gaat een jaar toch snel voorbij. Tijdens dit schrijven ligt er een drukke periode voor ons.
Het korpsconcert in Rotterdam, de viering van onze
Korpsverjaardag. Zowel bij onze afdeling in Bronbeek
als de kranslegging op het Oostplein 10 december. Ik
hoop u daar in grote getale te ontmoeten.

schuldigen naar deze adverteerders. Al deze verbeteringen zijn te danken aan de tomeloze inzet van de
redacteuren in de redactiecommissie.
Dit jaar was een overgangsjaar om alles te stroomlijnen, en we zijn in het algemeen zeer tevreden.
Met Korpsgroet,
Henri de Boer

We zijn als afdeling samen met de onderafdelingen
bezig om een goede invulling te geven aan de website
op de landelijke site. Het heeft helaas wat langer geduurd dan we verondersteld hadden. Er waren wat
moeilijkheden met de personele invulling vanuit onze
zijde, en vanuit de webmaster was er wat ruis op de
lijn. In goed overleg komt alles op zijn pootjes terecht,
en hopen we binnenkort duidelijk zichtbaar te zijn op
de landelijke site. Tot nu toe is onze huidige website “
com-gelderland.nl ” nog steeds in de lucht, maar het is
de bedoeling als alles goed draait, dat alle websites
opgaan in de landelijke website “ contactoudmariniers.com “. Vanuit Gelderland is er voor iedere onderafdeling een soort reporter welke via de webmaster
van de afdeling zijn verslagen op de landelijke site kan
zetten. Ook komt daar een agenda voor activiteiten
van de onderafdelingen en de afdeling zodat we iedereen kunnen informeren via deze site. We hopen dat
alles begin volgend jaar draait.

Monument Oostplein
Het herinneringsmonument voor de gevallen mariniers op het Oostplein werd in 1963 onthuld, ter
nagedachtenis aan de meidagen van 1940. Het
monument is gemaakt door beeldhouwer Titus
Leeser. De mariniers verdedigden toen met succes
de Maasbruggen. De bruggen waren een belangrijke verbinding tussen het zuiden van de stad, waar
het Duitse offensief begon, en het centrum.

Als ledenraadsleden mochten we de eerste officiële
vergaderingen houden zonder RVA in Doorn. Het is
allemaal nog even wennen aan de nieuwe opzet, maar
we zijn positief over de toekomst. Als bestuur zijn we
bezig met de evaluatie van ons mooie blad in deze
nieuwe uitvoering.
Elke keer zijn er weer verbeteringen doorgevoerd, en
komen we er achter dat er nog meer verbeterd kan
worden. Afgelopen uitgave waren een paar adverteerders op een verkeerd formaat afgedrukt. We hebben
dit met deze uitgave rechtgezet, en willen ons veront-

Tussen 1823 en 1940 was de kazerne van de Rotterdamse mariniers gevestigd aan het Oostplein, in
het voormalig arsenaal van de Admiraliteit van
Rotterdam.
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Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2019
Data Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2019
Zaterdag 30 november
Korpsverjaardag afdeling Gelderland Kumpulan
Dinsdag
10 december
Kranslegging
Rotterdam
Dinsdag
10 december
Korpsverjaardag 354 jaar
Rotterdam
Data Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2020
Zaterdag 14 maart
Ledenvergadering afd. Gelderland
Zaterdag 04 mei
Dodenherdenking
Maandag 05 mei
Bevrijdingsdag
Zaterdag 16 mei
Wandeldag afdeling Gelderland
Zaterdag 13 juni
Reünie omgeven door sport en spel
Zaterdag 27 juni
Veteranendag
Donderdag 16 juli
Saamhorigheidsdag
Vrijdag
25 september Taptoe voor Veteranen (13:30 uur)
Zaterdag 28 november
Korpsverjaardag afdeling Gelderland
Donderdag 10 december
Kranslegging
Donderdag 10 december
Korpsverjaardag 355 jaar
Data vergadering Ledenraad
Donderdag 26 september
Donderdag 28 november

Eetcafé “De Veldhoek” Hengelo
Nederland
Nederland
Achterhoek
Doorn
Den Haag
Den Helder
Rotterdam-Ahoy
Kumpulan
Rotterdam
Rotterdam

VBH-kaz. Doorn
VBH-kaz. Doorn

COM Afdeling Gelderland

Wij wensen alle Mariniers
en hun familieleden
waar ook ter wereld
vredige kerstdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar
Bestuur Contact Oud
Oud–– en actief dienende Mariniers
afdeling Gelderland.

Qua Patet Orbis
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Qua Patet Orbis

Koningschutter COM Gelderland 2020
Koningschutter COM Gelderland 2020 In overleg met het
bestuur van de afdeling COM Gelderland gaan we in het
jaar 2020 een Koningsschutter afdeling Gelderland binnen
halen. In 2016 werd door de onderafdeling COM Veluwe
een begin gemaakt met deze activiteit en werd er alleen
door leden van de Onderafdeling COM Veluwe geschoten.
Het is nu de bedoeling dat op donderdag 16-04-2020 de
wedstrijd wordt georganiseerd bij de Schietvereniging De
Eendracht, Thorbeckelaan 113, 3771ED in Barneveld waar
zowel leden van COM Gelderland als hun partners de wapenstrijd tegen elkaar kunnen opnemen. Het wedstrijdschieten gebeurt onder professioneel toezicht van een
instructeur van SV De Eendracht en er wordt geschoten
met een klein kaliber wapen. Een maximaal aantal van 60
personen kunnen aan de wedstrijd deelnemen dus bij een
grotere deelname zal gehandeld worden op volgorde van

aanmeldingen. Ook hopen wij
dat er dames zijn die komen
schieten en voor hen is een
aparte beker beschikbaar. De
organisatie is in handen van
de Onderafdeling Veluwe.
Voor de kosten behoeft u het
niet te laten. Het bestuur van
de afdeling COM Gelderland
sponsort deze activiteit waardoor we de kosten voor de
deelnemers kunnen beperken
tot € 5,00 per persoon. Verdere berichten over aanmelding
zullen omstreeks februari bekend worden gemaakt.

Hopelijk mogen wij op een grote opkomst rekenen! Een
hartelijke mariniersgroet van Louis Vereijken, Bestuurslid:
COM Veluwe louis.vereijken@gmail.com Tel. 0318
707248 of M 06 40167106
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De Korea Oorlog
1) 25 Juni 1950 het begin
Noord Koreaanse troepen voorafgegaan door tanks,
overschreden op 25 Juni 1950 om 04.00 uur de
38e breedtegraad. Zeven uur later meldde Radio Pyongyang dat aan Zuid Korea de oorlog was verklaard.
Seoul, de hoofdstad van Zuid Korea, viel de volgende dag
en hoewel op 27 juni resp. 30 juni de Amerikaanse zee-,
lucht- en landstrijdkrachten van President Truman op2) Poesan bruggenhoofd
dracht ontvingen hulp te verlenen, scheen de NoordOndanks hun grote overmacht benutten de NoordKoreaanse opmars naar het Zuiden niet te stuiten.
Koreanen hun kans, een snel einde aan de oorlog te maken, niet. Amerika kreeg de gelegenheid snel troepen uit
Japan naar het front te zenden.
De Zuid Koreanen herstelden zich enigszins van de eerste
schok en ook andere landen der V.N. zonden strijdkrachten naar Zuid-Korea. De geallieerden wisten zich gedurende 6 weken van zware gevechten staande te houden
in het Poesan bruggenhoofd.
5) Chinees-Communistische interventie
Terwijl de troepen der V.N. naar de Mantsjoerijse grens
oprukten en de overgebleven weerstanden probeerden
op te ruimen, werd de tegenstand van de NoordKoreanen in de Westelijke sector groter, waardoor vooruitgeschoven troepen eind november moesten worden
teruggetrokken. Deze vergrote tegenstand werd mogelijk gemaakt door de interventie van de ChineesCommunistische legers. Eind november konden de troepen van de V.N. in de Westelijke sector met moeite een
bruggenhoofd over de rivier de Chongchon behouden.
6) Chinees offensief
Eind november/begin december, begon het grote Chinese winteroffensief. Het werd ingezet op de Oostelijke
vleugel van de Westelijke sector van de geallieerden.
3) Geallieerd offensief
De troepen van de V.N. moesten alle zeilen bijzetten om
Tot verrassing van de gehele wereld gingen de geallieer- een debacle te voorkomen. Zij wisten echter later, vertraden op 15 september plotseling tot het offensief over.
gend terugtrekkend, een aaneengesloten front te handGeneraal MacArthur voerde de bekende verrassende In- haven. In de oostelijke sector kon het van de hoofdmacht
chon landing uit. Van de uit het Poesan bruggenhoofd
afgesneden Tiende Legerkorps, dank zij de intensieve
doorgebroken geallieerde troepen maakte een pantser- hulp van vliegtuigen en vloot, op Hamhung terugtrekken
colonne op 26 september 1950 contact met de landings- en over zee naar Poesan worden geëvacueerd. Pyongtroepen nabij Suwon, waardoor niet alleen die zelfde dag yang werd spoedig door de Communisten heroverd en
Seoul werd heroverd, maar ook grote eenheden Noord- eind december overschreed de vijand de 38e breedteKoreanen werden afgesneden en uit elkaar geslagen.
graad opnieuw. Na de verovering van Seoul in januari
1951 zag het er naar uit of een tweede verdedigingsstrijd
4) Het overschrijden van de38e breedtegraad
in het Poesan bruggenhoofd aanstaande was.
Na de doorbraak van het Naktong front volgde een her- In deze phase volbracht het N.D.V.N. die deel uitmaakte
groepering, waarop de opmars op 1 oktober werd voort- van de zijn eerste oorlogstaak door als rechterflankdekgezet en al snel de 38e breedtegraad werd overschreden. king van de 2e Infantry Division Indianhead actief op te
Na de verovering van Wonsan en Pyongyang (hoofdstad treden tegen doorgedrongen guerrilla benden
van Noord-Korea), stortte de tegenstand van de NoordKoreanen ineen. Overgebleven weerstanden werden opgeruimd en eind oktober werd op één plaats de grens van
Mantsjoerije bereikt.
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Vervolg Korea
7) Geallieerde tegenaanval
De luchtmacht en de grondstrijdkrachten van de
V.N. hadden de ver van hun bases opgerukte Communistische legers echter zulke zware verliezen
toegebracht, dat deze midden januari 1951 hun
opmars, m.u.v. het Oostelijk deel van de centrale
sector, staakten. De troepen van de V.N. gingen
in het Westen tot de tegenaanval over en heroverden uiteindelijk Seoul. Vooral in de Centrale sector
werden zware gevechten geleverd, waarbij het Nederlands Detachement V.N. zich o.a. bij Hoengsong en Wonju onderscheidde.

ge gevechten, waarbij de vijand grote verliezen
leed, en dank zij de grote snelheid waarmee de
Amerikanen hun troepen op bedreigde plaatsen
versterkten, konden de in de linies geslagen gaten
tijdig worden gestopt. Langzaam maar zeker werd
de vijand tot stilstand gebracht. Tijdens deze phase werd de tot dusverre grootste luchtslag geleverd tussen straalvliegtuigen (100 tegen 50). Het
N.D.V.N. leverde in deze periode o.m. zeer verbitterde gevechten bij Inje.
9) Consolidatie en hergroepering
Het mislukte lente-offensief werd gevolgd door
een periode van consolidatie en hergroepering,
waarna het 8e Leger over de gehele linie tegenaanvallen ondernam. Hierbij werd langzaam opgerukt
en fel gevochten, vooral in de Centrale Sector in de
zogenaamde "IJzeren Driehoek" Chorwon - Kumhwa - Pyongyang. Daarbij werden grote hoeveelheden munitie en voorraden veroverd. De troepen
van de V.N. volgden een andere tactiek, waarbij
niet zozeer terreinwinst, dan wel het toebrengen
van zo groot mogelijke verliezen het doel was.

8) Lente-offensief van de Chinezen
Intussen zonden de Chinezen nieuwe grote eenheden uit Mantsjoerije naar het front. Na een hergroepering zetten, zij midden april hun lente offensief in.
De eerste poging om door de troepen van de V.N.
heen te breken mislukte, maar midden mei 1951
werd een tweede offensief ondernomen. De eerste
keer was de aanval in eerste instantie gericht op
Seoul, bij de tweede poging vond de hoofd aanval
plaats in de Centrale Sector. Na hardnekki10) Huidige Situatie

De strijd is sindsdien tot een stellingoorlog geworden. In de winter van 51/52 voerden de communisten weer vele versterkingen aan. Op het ogenblik houden beide legers elkaar in evenwicht.
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Daarna volgde de heer Gijtenbeek die ons iets vertelde over
de nieuwe identiteitsgroep IMSO (Identiteitsgroep Mariniers
(Speciale Operaties).
Na deze beide presentaties volgde een uitleg over het nieuwe
tenue. Een ieder kan dat lezen op de website van het COM
(https://contactoudmariniers.com/het-mariniers-kostuum-hoe-zit
-dat-nou/ ) maar komt erop neer dat ons huidige tenue blijft bestaan maar dat er een veteranen tenue komt of alreeds is en dat
daar een afgeleide van is gemaakt speciaal voor het COM. Het is
een maatpak die door veteranen aangekocht kan worden met
subsidie van het Veteranen Fonds en hen dan slechts 100 euro
kost.
Als informatie kregen we te horen dat het bestuur van NoordBrabant is afgetreden en dat er een interim bestuur is aangesteld,
dat de termijn voor twee bestuursleden is verlengd en dat de roei
estafette in oktober door de Provincies gaat met 7 boten en
ongeveer 60 Mariniers.
Er zijn aanmaningen verzonden maar dat is een foutje geweest in
de administratie waarvoor reeds excuses zijn gemaakt.
Het zakblad van 2018 blijft ook voor 2019 en 2020 geldig. Er komt
hopelijk volgend jaar een nieuw-soort pas (gelijk aan een bankpas)
De contributie blijft volgend jaar het zelfde als in 2019.
De volgende ledenraad is op donderdag 28 november.

Groet,
Ron Folman en Werner Veenendaal
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Persoonlijk verslag van de

Vervolgens vertelde AOOMARNS Ouwerkerk ons iets over de
opleiding tot Marinier tegenwoordig. Die gaat uiteraard anders
dan vroeger en voor sommige soms wel hilarisch (denk aan de
patatgeneratie en gebruik van GSM) maar, zo wist de adjudant
ons te vertellen, er wordt nog steeds heel veel van hen gevraagd
en het zijn nog steeds de elite soldaten van vroeger.

Ledenraad

De kascommissie werd met een lid aangevuld en het jaarverslag
van Stichting Sociaal Fonds werd ter kennisgeving aangenomen.

COM Nederland

Op donderdag 26 september was de tweede officiële Ledenraad
van COM Nederland. De eerste was op dinsdag 2 juli maar toen
was het nog een gecombineerde met de voormalige Raad van
Afgevaardigde. Na eerst gezamenlijk een nasi maaltijd te hebben
genuttigd begon om 18:00 uur de vergadering.

John Mac Mootry en Kees Zevenbergen

Ruud Manning
In het jaar 2000 zat ik op bureau Voorlichting op het HKKMARNS. Ik moest het deel "van Boord" in het
Korpsmagazine QPO invullen. Daartoe heb ik John Mac Mootry en Kees Zevenbergen in Rotterdam uitgenodigd voor een interview door een redacteur van Alle Hens, Karen Gelijns.
QPO van mei 2000
EENS MARINIER, ALTIJD MARINIER
Door: LTZSD3KV drs. K. Gelijns
Volgens adjudant der mariniers Ruud Manning zijn het levende legendes. 'Ze stonden achter de mannen en werden
door de mannen op een gouden schaaltje gedragen. Ze sprongen duidelijk boven de rest uit. Ze waren streng doch
rechtvaardig, baas en kameraad.' Deze lovende woorden spreekt hij over adjudant der mariniers b.d. J. Mac Mootry en
adjudant der mariniers b.d. C.H. Zevenbergen, twee oud-mariniers die nog dagelijks ter sprake komen.
John Mac Mootry kwam op 16 januari 1956 bij het Korps Mariniers. Een keuze waar hij nooit over getwijfeld heeft en
geen dag spijt van heeft gehad. 'Ik kom uit Indië en daar heb ik de mariniers meegemaakt. Het aparte sfeertje, de superieure bewapening en uitrusting trokken mij aan en ik wist vanaf dat moment dat ik alleen bij de mariniers wilde.'
Twee jaar later kwam ook Zevenbergen als zee-miliciën (dienstplichtige) bij het korps. 'Na mijn initiële opleiding en
een uitzending naar Nieuw Guinea, zag ik een baantje van negen tot vijf niet meer zitten en ben ik beroepsmilitair geworden. Van deze keuze heb ik nooit spijt gehad, want mijn diensttijd is de mooiste tijd van mijn leven geweest.'
Een veelzijdig bestaan
Zowel Mac Mootry als Zevenbergen hebben in de ruim 25 jaar dat ze bij het korps hebben gediend veel gezien en
meegemaakt. Beiden hebben, naast de normale marinierszaken, in Nieuw Guinea gediend, de commando opleiding
gevolgd, diverse boordplaatsingen en verschillende uitzendingen naar de Nederlandse Antillen doorlopen. Een veelzijdig bestaan met veel hoogtepunten.
Voor Zevenbergen was de mooiste periode van zijn loopbaan , de tijd dat hij bij de BBE heeft gediend. 'Dit kwam voornamelijk door de mensen. Het waren allemaal hetzelfde kaliber mensen, met hun eigen specifieke kwaliteiten. En niet
te vergeten de humor. Humor is een rode draad in mijn carrière geweest.' Toch benadrukt hij dat het nergens hemel
op aarde is, dus ook niet bij het korps.
Wat grote indruk op mij heeft gemaakt zijn de gijzelingen bij Boven Smilde, de Punt en het Provinciehuis te Assen. Ik
kan me nog goed herinneren dat we bij de school in Boven Smilde kwamen en dat honderden kinderen riepen "Van
Acht , wij willen leven!". Dat grijpt je als geharde marinier toch wel even aan.'
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Hoewel Mac Mootry zijn gehele diensttijd als hoogtepunt heeft ervaren, springt één element er uit, namelijk de kameraadschap. 'Kameraadschap tot op de dag van vandaag. Want deze invitatie van vandaag, ervaar ik als blijk van kameraadschap volgens de beste tradities van het Korps Mariniers.'
De laatste der pretorianen
Ook over het hedendaagse korps zijn Mac Mootry en Zevenbergen erg te spreken. Het korps straalt professionaliteit
uit, met goed materieel, moderne wapens en communicatie. Maar toch blijft het volgens Zevenbergen om de marinier
gaan. 'Je kan over de beste apparatuur beschikken, maar als het mannetje wat erachter staat niet deugt, dan kunnen
we wel op de hei gaan zitten, want dan gebeurt er niets.'
Volgens Mac Mootry is dit nauw verbonden met de korpsgeest. 'Het Esprit de Corps is de trots om tot een bepaalde
eenheid te horen. Het is een totaalsom van tradities, kameraadschap en een goede organisatie.
Daarmee bereik je de bereidheid tot inzet. Dat is wat wij in het korps altijd gehandhaafd hebben en wat nog steeds
gehandhaafd wordt.'
In zijn omschrijving van het belang van het korps gaat Mac Mootry zelfs nog een stapje verder.' De mariniers zijn de
laatste der pretorianen die we moesten preserveren, achter de hand houden en koesteren.'
Een caleidoscopisch leven
Dat hun diensttijd de mooiste tijd van hun leven is geweest en dat ze zich altijd op de eerste plaats marinier hebben
gevoeld, brengt volgens Mac Mootry en Zevenbergen ook een negatieve kant mee. 'Na een leven als marinier kan je
niet thuis blijven zitten. Dat gaat je benauwen.', vertelt Mac Mootry. 'Het is belangrijk om onder de mensen te blijven.
Daarom ben ik na mijn diensttijd bij een beveiligingsbedrijf gaan werken .' Zevenbergen kan hier volmondig mee instemmen.
'Mijn laatste jaar in dienst is een heel moeilijk jaar geweest. Ik zag er als een huis tegenop om de dienst te verlaten. Ik
voelde me op de eerste plaats marinier en was bang dat ik in een zwart gat zou vallen. Gelukkig is alles uiteindelijk
goed gekomen en ben ik voor een promotiebedrijf gaan werken, maar het is een rotjaar geweest.' Daarom geeft Zevenbergen al zijn oud-collega's die binnenkort de dienst verlaten de dringende boodschap mee om tijdig na te denken
over wat ze willen gaan doen met hun leven en het niet op het laatste moment te laten aankomen . Want stilzitten is
geen optie.
Of zoals Mac Mootry het beschreef: 'Na een leven lang marinier te zijn geweest, waren de tegenstrijdigheden te groot.
Want het leven van een marinier is als een caleidoscoop. Elke dag brengt een nieuw facet, met verschillende kleuren.'

Hoewel adjudant der mariniers b.d. Mac Mootry reeds 15 jaar geleden en adjudant der mariniers Zevenbergen
b.d. 12 jaar geleden het korps hebben verlaten, zijn zij in hart en nieren nog steeds mariniers. Het gevoel dat je
voor eens en altijd marinier bent, verwoordde Mac Mootry ooit in een prachtig gedicht aan de ouders van een
gesneuvelde collega:

'Maar daarboven aan de hemelpoort
Bleef hij stram in de houding staan
Hij rapporteerde zoals een marinier behoort
Heer, ik heb mijn plicht gedaan'

Mariniers verhalen en Anektodes
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Grootse herdenking 75 jaar Market Garden
Massale luchtlandingen op de Ginkelse Heide, stille momenten in Driel, indrukwekkende verhalen en koninklijke betrokkenheid. Het zijn de ingrediënten van de grootse herdenking van operatie Market Garden, de luchtlandingsoperatie van 75 jaar geleden. Nederland stond stil bij de geschiedenis, waaraan het de vrijheid van vandaag dankt.
Nieuwsbericht | 21-09-2019 | 20:15

Op de Ginkelse Heide waren duizenden veteranen, militairen en andere (prominente) toeschouwers om de grootschalige luchtlandingen van toen te herdenken. Onder hen
koninklijke gasten als voormalig koningin Beatrix en de
Britse prins Charles, maar ook secretaris-generaal van de
NAVO Jens Stoltenberg en plaatsvervangend minister
Paweł Woźny uit Polen.

Luchtlandingen ter herdenking aan operatie Market Garden.
Pure adrenaline
Minister Bijleveld bracht de honderden parachutes in
herinnering die 75 jaar geleden de lucht vulden. “Voor de
Nederlanders waren die een teken van hoop na de lange, donkere bezettingsjaren.”
Ze nam haar luisteraars mee naar het moment dat die
militairen, jong en van vele nationaliteiten, op het punt
stonden om te springen. “Tijdens de vlucht hadden ze
grappen gemaakt, een sigaret gerookt of een gebed
opgezegd. Nu stonden ze achter elkaar opgelijnd, te
kijken naar het rode licht. Pure adrenaline en focus.
Toen het op groen sprong, gingen ze. Zoals we weten
was het gevecht dat volgde hard, bruut en kwaadaardig.
Het kostte vele levens: Britten, Amerikanen, Canadezen, Polen en Nederlanders.”

Duizenden veteranen, militairen en andere toeschouwers herdenken de grootschalige luchtlandingen van
toen.

Zaterdag 21 september sprongen
onze Generaal Jeff Mc. Mootry en
Korpsadjudant Rob v. Haastrecht in
het kader van 75 jaar herdenking
Market Garden, boven de Ginkelse
hei in Ede, BRAVO!!

Muntslag
Daarna werd het 1eMarket Garden Vijfje geslagen,
een officiële herdenkingsmunt. Dit gebeurde door
de Engelse oorlogsveteraan Les Fuller en Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal
Rob Bauer. Les Fuller was een van de parachutisDe Engelse oorlogsveteraan Les Fuller en CDS luitenant- ten die in 1944 tijdens de grootste luchtlandingsadmiraal Rob Bauer slaan het 1e Market Garden Vijfje.
operatie uit de Nederlandse geschiedenis lande.
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Vervolg Market Garden
Poolse moed

De officiële herdenkingsmunt: het Market Garden Vijfje.

Na de Ginkelse Heide volgde de herdenking in Driel.
Die draaide om de moed van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade. Het plan voor
operatie Market Garden bestond uit 2 delen. De
luchtlandingsoperatie Market en de opmars over de
grond: Garden. Met Market kregen de 1st British Airborne Division en de 1st Polish Independent Parachute Brigade de moeilijkste taak. Zij moesten in vijandelijk gebied 3 bruggen over de Neder-Rijn bij Arnhem
veroveren.

Vochten als leeuwen
De Polen hadden gehoopt te kunnen helpen bij de bevrijding van Warschau. In plaats daarvan werden zij op 21 september gedropt boven Driel voor Market Garden. Een operatie die hun generaal Stanislaw Sosabowski betitelde als
‘grotesk en gevaarlijk’. Maar wat zij er ook van vonden, de
Polen vochten als leeuwen.

Formele erkenning
Bijleveld: “Mannen als Tadeusz Cisek. Vandaag is hij 96
jaar oud. En hij is voor het eerst bij deze herdenking in
Nederland. Korporaal Cisek, ik wil u bedanken. U en
uw kameraden van de brigade legden een lange reis af
om voor onze vrijheid te vechten. Maar u hebt lang op
onze formele erkenning moeten wachten.”

Minister Ank Bijleveld in gesprek met de Poolse veteraan
Tadeusz Cisek.

Poolse vlag

Pas in 2006 kreeg de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade de Militaire Willemsorde. Die werd overhandigd door toenmalig koningin Beatrix, vandaag ook aanwezig. Bijleveld: “Eindelijk omhelsde onze leeuw de Poolse
adelaar. Op herdenkingen zoals vandaag worden we eraan herinnerd hoezeer wij onze vrijheid danken aan onze bondgenoten. Juist daarom is de NAVO nadrukkelijk aanwezig in Polen en de Baltische staten, ook met Nederlandse inzet.
Samen bewaken we onze vrijheid.”

Belang airborne operaties
De airborne operaties zijn tevens een belangrijke training om
procedures en gebruik van materieel op elkaar af te stemmen.
Daarnaast worden de parachutisten van toen herdacht, die
door de parachutisten van nu als hun broeders worden beschouwd. Airborne operaties zijn anno 2019 nog altijd zeer relevant en de snelste manier om mensen en materieel, bijvoorbeeld voor noodhulp, over een grote afstand te verplaatsen.
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Wereldrecord Speedmars
Al sinds afgelopen winter
trainen 24 mariniers van kazernes in Rotterdam, Doorn
en Den Helder voor dit doel.
Volgende maand volgt een
uitputtende selectie: enkel
de twintig aller-snelste mannen behoren daarna tot het
eliteteam. Vanaf die dag leven zij als topsporters, onder
begeleiding van artsen en
diëtisten. Door donateurs
krijgen ze een speciale uitrusting.

Een groep mariniers traint
voor een bizarre missie. De
mannen willen het parcours
van de marathon in Rotterdam lopen onder heel extreme omstandigheden.
Één dag voordat veel Rotterdamse wegen worden afgezet voor de marathon van
2020, zal vlak na zonsopgang
een groep motoren van de
marechaussee door de stad
schuiven. Zij beschermen
dan het Korps Mariniers dat
zich waagt aan een nog bijzondere uitdaging.

Alleen de aller-fitste mariniers mogen meedoen. Foto:
Jeroen Mol © Jeroen Mol
De mannen willen de 42,195
kilometer in minder dan vier
uur afleggen. Let wel: met
een rugtas van 18,1 kilo op
hun rug. ,,Dat klinkt misschien niet zwaar maar is het
wel”, zegt luitenant en initiatiefnemer Gerwin van Triest.
,,Dit weegt een kleuter. De
meeste mensen houden het
daarmee nog geen vijf kilometer wandelend vol, laat
staan ruim veertig kilometer

Jitske-Sophie Venema
27 aug. 2019
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Defensie Para School
De Defensie Para School verzorgt alle parachuteopleidingen binnen de krijgsmacht. De opleiding is in eerste
instantie bedoeld voor het Korps Commandotroepen, het Korps Mariniers en 11 Luchtmobiele Brigade. De
school zit in de Seeligkazerne in Breda en kan jaarlijks 800 tot 1.000 mensen opleiden.

Opleidingen parachutespringen
De belangrijkste opleidingen van de paraschool zijn de verschillende
vormen van parachutespringen.
Staticline-opleiding (ronde parachute)
Bij de staticline-opleiding leren militairen afspringen op een hoogte
van 400 meter. Bij deze sprong zitten ze met een lijn aan het vliegtuig vast. Na de sprong opent de parachute bijna direct.

11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers volgen deze opleiding. En duikers die specialistische sprongen op
lage hoogte leren maken. Na een week grondtraining volgt een week praktijkspringen in Frankrijk of Tsjechië. Daarbij
maken de cursisten ’s nachts 8 sprongen met rugzak en wapen.
Bepaalde eenheden, vooral verkenningseenheden van het Korps Mariniers, volgen ook de staticline square-opleiding.
Ze leren te springen en precies te landen met een bestuurbare parachute.

Basis vrijevalopleiding
Special Forces van het Korps Commandotroepen en het
Korps Mariniers leren bij de basis vrijevalopleiding vanaf
4,5 kilometer hoogte te springen. Ze maken een vrije val
van 40 tot 60 seconden. De cursisten krijgen een week
grondtraining en windtunneltraining. Dit laatste om het
vrijevalgevoel te ervaren en om te oefenen met het opengaan van de parachute. De praktijk bestaat uit 2 weken in
Frankrijk of de Verenigde Staten. Daar springen ze 20
nachtelijke sprongen met volledige bepakking.

Voortgezette vrijevalopleiding
Bij de voortgezette vrijevalopleiding leren Special
Forces in teams van 6 tot 8 man te springen. Bij
nacht van grote hoogte en met uitrusting en wapens.
Ze proberen dicht bij elkaar te landen. Hierbij wordt
ook het vliegen in de lucht, met het team, getraind.
Het team leert landen op onbekende landingszones
door gebruik te maken van GPS-navigatiesystemen.

Zuurstofopleiding voor sprongen
vanaf grote hoogte
Bij sprongen vanaf 10 kilometer hoogte hebben parachutisten een zuurstofmasker nodig. Specialistische
teams van het Korps Commandotroepen leren dit tijdens de zuurstofopleiding. Er zijn 2 varianten:



De High Altitude High Opening (HAHO). Bij een zogeheten HAHO-sprong leggen militairen door de lucht
afstanden af van 40 tot 60 kilometer. Aan een geopende
parachute. De parachute gaat na 8 seconden open, terwijl de glijvluchten daarna 45 minuten kunnen duren.
Het doel van deze vluchten is het onopgemerkt binnendringen van vijandelijk gebied.



De High Altitude Low Opening (HALO). Bij een zogenoemde HALO-sprong wordt de parachute op het
laatste moment geopend. De militairen maken eerst
een vrije val van 2 minuten. De parachutisten kunnen
daardoor gericht op een doel springen.
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Vervolg Paraopleiding

Andere opleidingen paraschool
Naast de verschillende parachute-opleidingen geeft de paraschool ook:



para-instructeursopleiding;



oxygenmasteropleiding (voor instructeurs);



tandem masteropleiding (om bijvoorbeeld een springstofspecialist of arts in te springen);



zware last opleiding (springen met een last van 80-120 kilo);



tandem zware last (para-instructeurs kunnen met lasten tot 225 kilo springen);



vrijevalinstructeursopleidingen;

Oefeningen en operaties
De Defensie Para School ondersteunt ook bij oefeningen en operaties. Het beschikt daarvoor over ongeveer 1.500
zogenoemde ronde en 500 vrijevalparachutes.

Bron Defensie
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Zondag 10 november

Herdenking
Truus Mast

NB: Jaap Mooi was buurtbewoner tijdens de aanval op 10
november 1944 en heeft zich altijd ingezet voor herinnering aan Truus Mast. Hij was tevens initiatiefnemer van
de naamgeving van het Truus Mast Park. Bart Janssen is
schrijver van de boeken, De pijn die blijft en
Het Verdriet van Nijmegen 1940-1945.

Door Jaap Mooi.

Van Beethovenstraat 6
6521 EN, Nijmegen

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat 2 Amerikaanse bevrijders en de dienstdoende kassière van het Sportfondsenbad in Nijmegen, Truus Mast, in de van Beethovenstraat het leven verloren door een granaatscherf. Op
zondag 10 november zal deze gebeurtenis worden gememoreerd. In 2014 is ter nagedachtenis aan Truus Mast
een herinneringsplaquette aangebracht en zijn de naamborden Truus Mast Park onthuld. Het nu afgebroken
Sportfondsenbad heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het toenmalige dagelijkse leven. Afgelopen
zondag 10 november was er in het kader van “Nijmegen
Herdenkt” 44 - 45 een bijeenkomst in het park om deze
gebeurtenis te memoreren. Deze herdenking staat tevens symbool voor alle inwoners die in deze wijk in die
periode door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen.
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De Onderafdelingen

Com Afdeling Gelderland

De Achterhoek

De Veluwe
19
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Contactorgaan van de Onderafdeling Achterhoek
Oud- en actief dienende Mariniers

Foto Henk Ebbink

Uitgave 4/december 2019

Rondvaart met de leden van COM Achterhoek op het Twentekanaal. Op
de achtergrond de sluizen te Eefde.
20

Voorwoord van onze Voorzitter
Henk Ebbink

Beste allemaal,
De boottocht over het Twentekanaal van 14 september jl. was voor COM Achterhoek alweer de laatste activiteit
in het jaar. Gelukkig was het een zeer geslaagde middag. De weergoden waren ons goedgezind en mede door het
tri0 “Sara and the Kids” en het meezingen van de liederen door de aanwezige passagiers, was de stemming gezellig aan boord.
Er ligt weer een mooie uitdaging voor ons allen in het nieuwe jaar, om weer mooie en gezellige activiteiten te
gaan organiseren. De eerste activiteit staat alweer op de planning. Op zondag 12 januari 2020, houden wij weer
onze traditionele “oliebollensoos”.
Het blad “Voorwaarts” welke nu bij u door de bus is gevallen is de laatste uitgave van dit jaar. De redactie heeft
er veel tijd en werk ingestoken. Na elke uitgave heeft de redactie overleg gepleegd en voor zover mogelijk aandacht besteed aan de reacties , die ontvangen werden.
Helaas hebben we in de afgelopen periode u moeten informeren over het overlijden van de echtgenote van Wim
van Aalst, Mariët van Aalst.
Vanaf deze plek wens ik de sobats die op dit moment ziek zijn van harte beterschap en dat u maar snel weer bij
onze activiteiten aanwezig kunt zijn.
Mede namens het bestuur wensen wij u en allen die u dierbaar zijn een voorspoedig 2020 en vooral heel veel gezondheid en hopen we velen van u te verwelkomen op de Oliebollensoos.
Tenslotte wens ik u veel leesplezier in de Voorwaarts.
Met een korpsgroet, Henk Ebbink.

Sinds april 1999 eigenaar van een delicatessenwinkel in het
centrum van Doetinchem: C’ estbon Blom VOF. Vanaf oktober 2011 heeft onze winkel een nieuwe naam: @koffieblom
Door de jaren heen is er een enorme passie voor koffie ontstaan en voor alles wat daar mee te maken heeft. Wij durven
dan ook gerust te zeggen dat wij kenners zijn op het gebied
van koffie. Sinds begin 2010 zijn wij geautoriseerd JURA Dealer. Samen met koffieblom.nl is ons koffieverhaal compleet
geworden.

Wilt u ons persoonlijk ontmoeten of bent u nieuwsgierig naar onze winkel, dan nodigen wij u graag uit aan het Simonsplein 11 te Doetinchem. Het assortiment van @koffieblom zal online steeds verder worden uitgebreid met producten
uit onze winkel: noten, zuidvruchten, thee en geschenken. Voor meer informatie of online bestellen verwijzen wij u
graag naar onze website www.koffieblom.nl Hans en Marga Blom.

21

Wat iedereen moet weten
CONTACT OUD MARINIERS
ONDERAFDELING
ACHTERHOEK
OPGERICHT 23 MAART 1987

BESTUUR:
Voorzitter

Henk Ebbink
6971 HV Brummen
Mail: henk.ebbink@hetnet.nl

De Ploeg 5
Tel. 06-54252146

Secretaris

Albert Smeerdijk
7231 KD Warnsveld
Mail: g.a.smeerdijk@hetnet.nl

Van Nagellplein 4
Tel. 0575 -521262

Penningmeester

Jan Murray
Gazoorweg 3
7251 HG Vorden
Tel. 06-53229164
Mail: janendikamurray@gmail.com

Alg. Zaken

Teun de Ruiter
7036 AP Loerbeek
Mail: th.deruiter1@kpnmail.nl

Didamseweg 14
Tel. 0316-531727

Jan Scholten
6942 DP Didam
Mail: sc70968@concepts.nl

Zuivelstraat 5
Tel. 0316 -223912

AKTIVITEITENCOMMISSIE:

LIEF & LEED

Teun de Ruiter
Jan Scholten

Tel. 0316-531727
Tel. 0316 -223912

Henk Ebbink

Adres: Zie boven

Jan Stam
7091 EE Dinxperlo
Mail: jbj.stam55@gmail.com

Aaldersbeeklaan 155
Tel. 0315 -651944

BETAALADRES:

Contact Oud Mariniers.
Rabo: NL61RABO0139415408

REDACTIE:

Contactblad COM Achterhoek
Henk Ebbink
Teun de Ruiter
Contact Internetsite:

Adres: Zie boven
Adres: Zie boven
henk.ebbink@hetnet.nl
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MANNENDAG 19 JUNI 2019
Volgens de theorie van de Internationale Vrouwenbeweging zitten we nu in het midden van de Derde Feministische Golf, de van “me too”. De eerste golf kennen we nog
wel: de tijd van “Baas in eigen buik”, half jaren ’60, die heel
wat losmaakte. Mijn hoogleraar in die tijd deed daar nogal
schamper over: “dan moeten ze in die buik ook geen baas
toelaten!”
Ondanks dit gewoel van de zich emanciperende dames
(nou ja dames?) gaat onze onderafdeling Achterhoek onverdroten voort met het organiseren van de jaarlijkse Mannendag. Vanuit onze echtgenotes zijn er voor zover mij
bekend nog geen oppositionele geluiden te horen geweest, dus niet gehinderd door gewetensproblemen verzamelen zich 16 leden bij de parkeerplaats Top Wellinkbos,
net buiten Dinxperlo. Het beloofde een warme middag te
worden en we togen met vijf auto’s naar het oosten, daarbij de grens met Moffrika passerend. Kort daarna legden
we aan bij restaurant “Gut Heidefeld”.

Vriendelijk en met Gründlichkeit werden we bediend door
enkele aardige dames, die voortreffelijk Nederlands spraken met een Duits accent uiteraard.
‘Aber darum nicht getrauert.’
Na het verorberen van de koffie en de lekkere belegde boterhammen vertrokken we rond twee uur en na enkele minuten rijden arriveerden we bij “Brennerei Geuting”.
Een oude boerderij waarvan de eigenaren zich al meer dan
170 jaar bezig houden met het produceren van jeneverachtige dranken. We kregen een gedegen en deskundige uitleg van de productiewijze en werden rondgeleid langs wat
antiek uitziende apparaten. De vrouw van de eigenaar legde op plezierige wijze in accentloos Nederlands alles uit en
wel zodanig dat de atechnische schrijver van dit verslag
het kon snappen.

Het ligt tussen Dinxperlo en het grotere Duitse Bocholt in.
Hier kregen we een uur de tijd om het prachtige originele
Heidefeldpark te bekijken. De tijd midden in het voorjaar
was er gunstig voor. Overal mooie bloemen, waterpartijen, goed onderhouden paden. Een lust voor het oog!

De “Brennerei”.
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Vervolg Mannendag
Na afloop konden we ons nog enige tijd bezig houden met
proeven van allerlei soorten lekkere alcoholische drankjes
en zelfs van een eigen ontworpen whisky, die bijzonder
goed smaakte.

Voldoende om te proeven

We werden er gastvrij ontvangen in een ruim huis met
mooie tuin en vijver, eigendom van de ons bekende familie Stam. Maria zorgde voor ons natje en droogje. Het huis
van de familie Stam is van een Spaanse naam voorzien,
namelijk Casa Tronco, ofwel Huis van de Stam. Wellicht
dat er een taalkundige verwantschap bestaat tussen
”Tronco”
en ons woord “stronk”. We hebben er ons uitstekend vermaakt, eerst in de hitte en ook later tijdens een broodnodige regenbui. Maria had voor een voortreffelijk Indische
hap gezorgd, het geheel overgoten met de nodige sterke
drank.

De meesten van ons vergrepen zich aan de drank en namen nog enkele flessen mee voor thuis.
Er werden de nodige verstandige vragen gesteld die kort
en bondig en op vriendelijk wijze werden beantwoord. Wat logischerwijs niet aan de orde kwam was de
oorsprong van de diverse in Duitsland gebrouwen en gebrande jeneversoorten. Uw verslagever heeft zich daar als
historicus jaren geleden in verdiept. In de korte periode
dat een deel van Oost-Friesland en Münsterland in de Napoleontische tijd bij het Koninkrijk Holland was gevoegd,
hebben Schiedamse jeneverstokers zich in dit gebied gevestigd en hebben daar jeneverstokerijen ( Brennereien)
opgezet en die zijn daar gebleven toen deze gebieden bij
Pruisen werden gevoegd, na 1815. Een illustere bezoeker
van de Republiek rond 1695, tsaar Peter de Grote, was erg
gecharmeerd van Holland en haar Schiedamse jenever en
heeft bij zijn terugkeer enkele Schiedammers en de recepturen meegenomen naar Rusland en daaruit is de beroemde Russische wodka ontstaan. En toen in de 17e eeuw Hollandse handelaars grote hoeveelheden in Polen gekochte
koren tijdens een hongersnood in de Cognac inruilden tegen de overvloedige druivenoogst van enkele jaren, werd Arie laat zich een en ander uitleggen door Maria
door Schiedamse jenever deskundigen een nieuwe drank
Zowel de Stammen als het bestuur zijn we bijzonder ergeïntroduceerd op jeneverbasis, genaamd cognac. En de
kentelijk voor deze in meerdere opzichten voortreffelijke
Hollanders die in het kielzog van stadhouderkoning Wildag.
lem III na 1688 meegingen naar England, introduceerden
daar jenever, die nu onder de naam “gin” een volksdrank
werd.
Aangezien er in de Voorwaarts ( tot onze spijt) van
september een stuk tekst ontbrak, bij deze een rectificatie
en in het bijzonder onze excuses aan de schrijver van dit
stuk, Leo de Coninck .

Maar dit terzijde.
Voorzien van de nodige flessen vertrokken we terug naar
het vaderland.

Leo de Coninck
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Boottocht Twentekanaal
Zaterdag 14 september waren we uitgenodigd in Almen,
een plaatsje wat ligt in de driehoek Deventer, Zutphen en
Lochem.
Op de parkeerplaats van De Nieuwe Aanleg, was het verzamelpunt en bij het begroeten van elkaar, kreeg ik van
onze voorzitter Henk de vraag of ik een verslag wilde maken van deze activiteit, bij deze dus.
We begeven ons naar de aanlegsteiger gelegen aan het
Twentekanaal, waar de boot op ons ligt te wachten.

Het schip “ De Aanleg”.

We zien dat de bemanning de nodige proviand aan boord
brengt en zien ook mensen lopen met
muziekinstrumenten. Omstreeks 12.00 uur vertrekken
we, met prachtig weer, richting de sluizen van Eefde.
Een ieder had wel zin in deze tocht en het was dan ook al
snel gezellig. Een aantal van ons heeft gekozen om
beneden te gaan zitten, maar ook op het bovendek is het
goed vertoeven in het zonnetje.
Van een bemanningslid krijgen we informatie over het
verloop van de vaart en over het schip.
Rustig varen we richting de sluizen van Eefde en als
we deze in de verte zien opdagen krijgen we de
vervelende boodschap, dat we niet door de sluis
kunnen. Een tegenvaller voor ons, maar ook voor de
kapitein en de bemanning. Bij de sluizen wordt al
tijden hard gewerkt aan de verbetering van de
doorvaart en dat geeft regelmatig problemen voor de
scheepsvaart die gebruik moeten maken van de sluis.
Overmacht, maar hierdoor laten we de stemming niet
beïnvloeden.

Bij de sluis maken we rechtsomkeert en begeven we ons
op weg naar Lochem en Goor.
Na een uurtje wordt een heerlijke soep met balletjes
opgediend en kunnen we genieten van belegde broodjes,
een kroket en een kopje koffie of thee.
Ondertussen hebben de muziekkanten zich geïnstalleerd.
Het trio, bestaande uit Henny de gitarist, Gerrit de
drummer, maar die nu het geheel ondersteund met een
Cajon en Sara, een lieftallige dame met haar accordeon.

Oud Mariniers krijgen een fikse korting

De sluis te Eefde
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Vervolg boottocht

“ Sara and the Kids”.

Bij de aankondiging geeft Henk aan dat speciaal voor
vandaag het trio de naam heeft gekregen van “Sara and
the Kids”.
We kunnen vele van de liedjes meezingen, omdat we een
boekje met daarin de teksten hebben gekregen.
Uiteraard wordt het repertoire geopend met het
Marinierslied, en uit volle borst wordt er mee gezongen op
de bekende deuntjes, zoals; Daar bij die molen, Meisje ik
ben een zeeman en nog veel meer van deze liedjes.
Het trio heeft die heeft ons meerdere keren verrast met
een optreden, zowel boven- als benedendeks.

En wat was het prachtig om tussendoor ook nog te
kunnen genieten van de mooie natuur.
De walkanten met de prachtige bomen, bloemen, mooie
huizen, campings, bruggen en natuurlijk ook de eenden
en ganzen.
Ook leent het kanaal zich zeer goed om te vissen, gezien
de vele vissers die we hebben gezien.

Al met al was het een plezierige vaart, met muzikaal
amusement, een lekkere lunch, een relaxte sfeer en
gezellige bemanningsleden, ja wat wil een mens nog
meer.Voordat we het in de gaten hadden, waren we vier
uur verder en meerden we af bij de steiger in Almen.
Hoe dankbaar kunnen we zijn met het bestuur, dat er
iedere keer er weer in slaagt om deze activiteiten voor ons
Tussen hun optredens door hadden we gelegenheid om te te organiseren.
genieten van een drankje. Gezien de animo om steeds
Na afscheid te hebben genomen van een ieder, keerden
weer mee te zingen, zullen de drankjes zeker geholpen
we geheel voldaan huiswaarts.
hebben om de kelen te smeren.
Met dank aan iedereen voor deze gezellige middag.
Rinie de Vries
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Een bezoek aan het VOC-retourschip

brachten. Een afdeling soldaten, onder leiding van Wiebe
Hayes, kon zich op een ander nabij gelegen eiland in
veiligheid brengen.
Bij zijn terugkeer lukte het Pelsaert de muiters, met hulp
van Wiebe Hayes en zijn soldaten, te overmeesteren en te
berechten. De meesten werden opgehangen, anderen
kregen zweepslagen of werden gekielhaald. Twee
mannen zijn op het Australische vasteland aan lande
gezet en daar is nooit meer iets van vernomen.
De schipbreuk en het bloed vergieten werden in de 17e
eeuw als “de ongelukkige reis van het schip Batavia”
bekend. De geschiedenis van de “Batavia” kwam in
schriftelijke vorm in omloop. Hierdoor is de herinnering
aan het schip door de eeuwen heen bewaard gebleven.

“De Batavia”.

Bouwplannen voor een reconstructie
Kastelen, landhuizen en grachtenpanden geven ons nog
altijd een beeld van de toenmalige omgeving, maar de zo
Geschiedenis
De huidige “Batavia” is naar haar historische voorgangster belangrijke schepen zijn allemaal vergaan.
Herbouw is een aansprekende manier om het verleden
genoemd. In het jaar 1628 werd de oorspronkelijke
“Batavia” gebouwd, in opdracht van de Verenigde Oost- weer te doen herleven. Een wrak geeft meestal slechts
een onvolledig beeld van een schip, maar juist dat wekt
natuurlijk de nieuwsgierigheid op om te weten hoe zo’n
schip er oorspronkelijk in zijn geheel heeft uitgezien. Een
van de mensen, die door deze vraag gefascineerd was,
was scheepsbouwer Willem Vos. Reeds in de 70’er jaren
had hij plannen een Oost-Indiëvaarder op ware grootte zo
getrouw als mogelijk na te bouwen om eens zo’n schip
volledig te kunnen tonen. Hij koos uiteindelijk voor de
legendarische “Batavia”. De reconstructie van de
“Batavia” begon op 4 oktober 1985 met de kiellegging.
Richtlijnen voor de ambachtelijke reconstructie van de
Oost-Indiëvaarder uit de 17e eeuw waren historische
feiten. Historisch onderzoek, ambachtelijke en
bouwtechnische experimenten gingen daarbij altijd hand
in hand.
Op 7 april 1985 heeft koningin Beatrix het schip officieel
“Batavia” gedoopt.
Replica van “De Batavia”.

Foto Henk Ebbink

Indische Compagnie in Amsterdam.
Al op haar eerste vaart liep de “Batavia” in juni 1629 voor
de Australische westkust op een rif en zonk binnen 5
dagen. Van de opvarenden, 341 personen inclusief 41
passagiers, verdronken er 40 in de branding. De overige
lukte het zich op twee nabij gelegen kleine eilanden in
veiligheid te brengen. Omdat daar voedsel noch water
was, nam commandeur Pelsaert de beslissing met enkele
officieren en passagiers ( totaal 37 personen), naar de stad
Batavia te varen en daar hulp te halen.
Scheepsbouwmeester Willem Vos op de Batavia. Beeld Marie Wanders

Met de grote sloep vertrok hij richting Batavia. Tijdens zijn
afwezigheid kwam het tot een muiterij. Aanvoerder was
de onderkoopman Jeronimus Corneliszoon, die zich als
grondlegger van een nieuw koninkrijk beschouwde. Daar
was echter niet voor alle schipbreukelingen plaats, zodat
Jeronimus en zijn handlangers 120 mensen om het leven
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samenhang met het kompas. Voor onze reconstructie zijn
24 replica’s van 8 verschillende modellen, naar de
oorspronkelijke “Batavia” en andere schepen, met 7
verschillende kalibers gegoten.

Enkele feiten en cijfers van de “Batavia”.
Lengte over de stevens: 45.30 meter
Lengte over alles: 55 meter
Breedte: 10.50 meter
Maximale diepgang: 5.10 meter
Leeg gewicht: 650 ton
Ballast indien zeilend: 600 ton
Waterverplaatsing (volledig geballast) ± 1250 ton
Hoogte grote mast vanaf kiel: 55 meter
Totale lengte tuigage: 21 kilometer
Zeiloppervlak: 1180 m²

Beeldsnijwerk
Schepen in de 17e eeuw waren rijkelijk met beeldsnijwerk
versiert, om daarmee vriend en vijand te imponeren. De
“Batavia” heeft ruim 100 beeldsnijwerken. Op de
spiegelbevinden zich beeldsnijwerken met als thema ”De
Bataafse Mythe”. In de 17e eeuw trok men namelijk een
parallel tussen de opstand van de Batavieren tegen de
Romeinen in het jaar 69 en de opstand van Nederland
tegen de Spanjaarden in de tachtigjarige oorlog (15681648).
Afgezien van deze themabeelden bevinden zich op het
schip tevens enige typische ornamenten van de
renaissance. Voor op het galjoen richt de Hollandse leeuw
zijn blik naar de horizon.

De “Batavia”: een VOC-retourschip
Met een lengte van 160 Amsterdamse voet (45.30Meter)
van voor- tot achtersteven behoorde de “Batavia” tot de
grootste schepen van haar tijd. Het was een zogenaamd
“retourschip”, dat voor het transport van mensen en
goederen tussen Nederland en Azië bestemd was. Zo’n
retourschip had ongeveer 200-300 mensen aan boord;
zeelieden en soms ook soldaten en passagiers.
Een reis naar Indië duurde ongeveer 9 maanden, inclusief
ongeveer een 2 weken tussenstop bij Kaap de Goede
Hoop(Zuid-Afrika).Daarom was ook een groot laadruim
voor de noodzakelijke levensmiddelen nodig. Daar het
schip in staat moest zijn zich zelf en de belangen van de
VOC te verdedigen, was het met zware wapens uitgerust.
Om het doorzakken van het voor- en achterschip in de
loop van de tijd te voorkomen loopt het voor- en
achterschip hoog op en zijn met horizontale dekken
verbonden. Deze gebogen vorm, als een omgekeerde
spoorbrug, is een typisch kenmerk van Nederlandsche
schepen zoals de “Batavia”.
De officieren en voorname passagiers verbleven achter de
grote mast in de kajuit en hutten en de zeelieden op de
overloop (kanonnendek). Op het lage tussendek
(koebrug) werden ongeveer 100 soldaten van de VOC als
een soort levende handelswaar naar Azië vervoerd.

Tuigage
De tuigage bestaat voor het grootste deel uit langvezelig
hennep (cannabis sativa), die op een touwbaan in
Nederland is geslagen. In de laatste jaren is een deel van
de hennep-tuigage uit veiligheidsoverwegingen door
ander materiaal vervangen. De lengte van de totale
tuigage aan boord van de “Batavia” bedraagt ongeveer 21
kilometer.
Voor de tuigage zijn ongeveer 500 blokken nodig, die het
touwwerk en scheepsconstructie met elkaar verbinden.
De zeilen
De “Batavia” heeft 10 zeilen en 2 bonnetten. Een bonnet is
een zeil, dat met “seizings” (korte stukjes touw) aan het
grootzeil wordt bevestigd. Neemt de wind toe, dan
worden de bonnetten weggenomen. Met uitzondering
van de bezaan hangen alle zeilen aan ra’s die dwars op de
lengterichting staan. De ra’s kunnen gehesen en
gestreken worden.

Het hout
Zoals in de 17e eeuw, is ook voor de bouw van de
“Batavia” voornamelijk eikenhout gebruikt. Voor de bouw
van de “Batavia” heeft Willem Vos het hout uitgezocht in
verschillende Deense bossen. In deze bossen groeien
eiken van uitstekende kwaliteit en variaties. Goed 1800 m³
is ingekocht.
Voor masten en dekken is het lichtere grenenhout
gebruikt, het hout van dennenbomen, die hoofdzakelijk
uit het Zwarte Woud stammen.
Bewapening
Oost-Indiëvaarders waren over het algemeen zwaar
bewapende schepen, die het tegen oorlogsschepen,
concurrenten en piraten moesten opnemen. De ‘Batavia”
van 1628 voerde 32 kanonnen, waarvan 24 uit gietijzer
bestonden en de overige uit brons, vanwege de

Wapens van de V.O.C en de Rijks Batavia
De grote spil
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Het leven aan boord
Aan boord van de “Batavia” bevonden zich niet minder
dan 341 mensen. Dat waren niet allemaal
bemanningsleden. Er waren ook een groot contingent
soldaten en 38 vrouwen en kinderen aan boord. Al deze
mensen zaten dicht op elkaar, er was weinig comfort en
geen echte bewegingsvrijheid. Van privé kon geen sprake
zijn.
Tussen het gewone scheepsvolk enerzijds en de
officierselite en de rijkere passagiers anderzijds stond in
ieder opzicht een grote afstand.
De elite at en dronk in de kajuit van met linnen gedekte
tafels, terwijl het gewone volk onderdeks met zeven man
uit een houten bak moest eten.
Gerstepap met pruimen, bonen, erwten, zuurkool, hard
brood en gezouten vlees stonden dag in dag uit op het
menu.
Het drinkwater was na enige tijd van slechte kwaliteit, de
hygiënische omstandigheden waren erbarmelijk.
Door vitaminegebrek werd de gevreesde ziekte
scheurbuik veroorzaakt. Geen wonder dus, dat menigeen
onderweg ziek werd en stierf. Wie overleed aan boord,
kreeg een zeemansgraf. Het lijk werd in een stuk zeildoek
genaaid en over boord gezet.
De medische verzorging aan boord was naar huidige
maatstaven ontoereikend, voor toentertijd echter
maatgevend. De meevarende chirurgijn, tegelijk ook
barbier, knipte niet alleen de haren, maar beoefende ook
aderlaten, indien nodig, verrichte hij ook amputaties.
Voor de bemanning bevinden zich op het galjoen (boeg
van het schip), twee voorzieningen, die als WC dienden.
Voor de elite bevindt zich in de galerij, aan beide zijden
van de kajuit, een iets comfortabeler “toilet”.
Aan boord van VOC-schepen heerste een strikte orde en
tucht. Op een klein vergrijp stond al een (lijf-)straf.
Een zware en gevaarlijke straf, waarbij menigeen het
leven liet, was het kielhalen. Daarbij liet men de bestrafte
vanaf de grote ra in het water vallen en werd deze met
een touw onder het schip doorgetrokken.
Aan boord
Aan boord, in het midden van het schip, bevindt zich “de
Kuil”. De kuil was de ontmoetingsplaats voor de
bemanning en ook de plaats waar alle sociale en
gemeenschappelijke gebeurtenissen zich afspeelden.
In de kuil werden de ochtend, middag en avondgebeden
en op zondag de protestantse kerkdienst gehouden. Voor
de grote mast hield de dokter spreekuur en werden de
lijfstraffen uitgevoerd. De grote mast is ook een sociaal
scheidingspunt aan boord; vóór de grote mast bevindt
zich de bemanning en daarachter de elite.
Aan boord
Aan boord, in het midden van het schip, bevindt zich “de
Kuil”. De kuil was de ontmoetingsplaats voor de
bemanning en ook de plaats waar alle sociale en

gemeenschappelijke gebeurtenissen zich afspeelden.
In de kuil werden de ochtend, middag en avondgebeden
en op zondag de protestantse kerkdienst gehouden. Voor
de grote mast hield de dokter spreekuur en werden de
lijfstraffen uitgevoerd. De grote mast is ook een sociaal
scheidingspunt aan boord; vóór de grote mast bevindt
zich de bemanning en daarachter de elite.
Besturing
Achter op het schip is de stuurplecht. Het roer van de
“Batavia” wordt bediend door middel van een stok
(kolderstok). Het stuurwiel is een uitvinding uit het einde
van de 17e eeuw.
Vanuit de stuurplecht komt u in de kajuit. Dit is de enige
ruimte aan boord met voldoende stahoogte. Het is de
verblijfplaats van de schipper (kapitein) Ariaen Jacobsz. en
in het geval van de “Batavia” ook de opperkoopman van
de VOC Pelsaert. De hoofdofficieren en enkele voorname
passagiers verbleven hier ook, maar hun slaapplaats
hadden zij elders op het schip. Aan beide zijden van de
kajuit bevindt zich een galerij, de plaats waar de drankjes
koel bleven maar ook de plaats van het
“gemak”(poepdoos of secreet).Vanaf de stuurplecht komt

u via een trap op het halfdek, de werkplek van o.a. de
stuurman en de schipper.
Overloop
De overloop is het dek met de kanonnen, waar een groot
deel van de bemanning verbleef wanneer zij geen wacht
hadden. Op het overloopdek bevinden zich van achteren
naar voren de konstabelskamer, de lenspompen, de 24
kanonnen, de grote spil of kaapstander, het kombuis, de
bottelarij, het laadluik en helemaal voorin de anker
beting.
Konstabelskamer
De konstabelskamer bevindt zich achter op de overloop.
Het is de bewaarplaats van de wapens en tevens de enige
toegang tot de kruitkamer welke zich onder de waterlijn
bevindt.
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Koebrug
De balken zitten in deze ruimte op ongeveer 120 cm
hoogte! De VOC-schepen waren op de heenreis ook
troepen transportschepen. De VOC had veel soldaten
nodig in Azië voor de verdediging van bestaande handelsposten of voor de verovering van nieuwe.
Tijdens de 8 à 9 maanden durende heenreis verbleven zij
op dit dek. Dit enige werkelijk droge dek werd op de
terugreis gebruikt voor de opslag van kostbare artikelen
als zijde en van kruiden: o.a. peper, kaneel, kruidnagel en
nootmuskaat. Vooraan op de koebrug, voor het schot van
de zeilkooi, bevinden zich de sluitijzers. Aan boord van de
VOC schepenwaren vele straffen, het “kromsluiten” in de
ijzers is er een van. (Kromsluiten is een lijfstraf waarbij
iemands handboeien en voetboeien werden
samengebonden, soms aan een metalen staaf).
Laadruim
Nog verder naar beneden is de laadruimte met meer
hoogte. De laadruimte bevindt zich onder de waterlijn.
Naast lading en ballast was het ruim de opslagplaats van
levensmiddelen en drinkwater. Op de bodem van het
ruim, tussen de spanten, ligt 230 ton aan ballast (lood en
beton), voldoende om het schip rechtop te houden. Om
veilig te kunnen zeilen moet de ballast minimaal tot 600
ton zijn. Achter in het ruim bevindt zich de kruitkamer.
Galjoen
Het galjoen dient als bedieningsbordes voor het
vastmaken van het touwwerk van de boegspriet. Volgens
VOC voorschriften was dit de plaats van de bemanning
voor het “wassen, plassen en ontlasten”. Over de reling
hing een touw. Dit is aan het uiteinde uitgeplozen en
wordt het “allemansend” genoemd, het wc papier aan
boord.

Grote spil
Op de overloopstaat de grote spil deze dient o.a. voor het
Feiten en cijfers zijn overgenomen uit de folder met een
hijsen van het anker en laden en lossen. De spilspaken,
deze hangen aan boven het dek, worden door de gaten in rondleiding over het schip.
de spil geschoven. Voor het ophalen van het anker zijn 16
mannen nodig.
Kombuis
De kombuis, het domein van de kok, is aan de binnenzijde
met koper bekleed en de vuurplaats is gemetseld. De
kombuis is de enige plaats aan boord waar open vuur is
toegestaan. De kok bereidde driemaal daags, ook het
ontbijt (pap), een warme maaltijd.
Verse balie
Tegenover het kombuis bevindt zich de “verse balie” , hier
verdeelde de bottelier o.a. water, bier, jenever, wijn, kaas,
scheepsbeschuit en worst.
Ankertros
Vooraan op de overloop ligt de ankertros. Deze heeft een
diameter van 15 cm en weegt 17 kg per meter! Het
grootste anker van de “Batavia”, het plechtanker, weegt
1500 kg.
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VOORAANKONDIGING
WANDELTOCHT COM GELDERLAND 16 MEI 2020
Voor de vijfde achtereenvolgende keer wordt er door de afdeling COM Gelderland een Wandeldag georganiseerd,
ditmaal op zaterdag 16 mei 2020.
De organisatie is deze keer in handen van de onderafdeling Achterhoek.
In de omgeving van Zutphen, met de mooie uiterwaarden van de rivier de IJssel, de bosrijke omgeving van Gorssel en
Eefde, is bij uitstek een gebied waar prachtig gewandeld kan worden.
De tochten worden gezamenlijk en onder begeleiding gelopen.
Er kan aan verschillende afstanden worden deelgenomen. Er is een route van 10, 20 en 30 kilometer.
De deelname is voor Oud- en actief dienende Mariniers met hun familie, bekenden en de sponsoren van het blad
“Voorwaarts”.
Vooral voor wandelaars die voornemens zijn om de Vierdaagse van Nijmegen te lopen is dit een uitstekende
voorbereiding daarop.
Noteer deze datum in uw agenda:
Zaterdag 16 mei 2020
Start en eindpunt het
“ Fluithuus” van de Scheidsrechtersvereniging Zutphen en Omstreken,
Damlaan 1, 7211 CJ Eefde.
Aanvangstijd 09.00 uur

De Molenwinkel.nl is de online winkel in ambachtelijke meel- en graan producten.
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de jeu-de-bouledag van 31 aug. werd weer afgesloten met een prima Indisch buffet
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Positief daarbij is het feit dat er weer een klaverjascompetitie is gestart, weliswaar in een andere vorm, maar de
mogelijkheid om te kaarten is daarmee weer terug. Bart
Jansen heeft zich bereid verklaard om de administratie
hiervan op zich te nemen, terwijl Freek als vanouds voor
de materialen zorgt.

Van de voorzitter
Beste lezer,
Beste oud mariniers, begunstigers en adverteerders.

We gaan ook in het nieuwe jaar weer de vertrouwde activiteiten organiseren die u van onze onderafdeling gewend bent. En we hopen dat er dan weer genoeg mensen
meedoen om deze activiteiten zoals jeu de boule te kunnen organiseren.

We nemen afscheid van
het jaar 2019 !Mede namens alle leden van het huidige
bestuur wensen wij u en allen die u dierbaar zijn een
voorspoedig 2020 en vooral heel veel gezondheid.
Onze onderafdeling heeft een enigszins roerig jaar achter
de rug. Er is een poging gedaan om een nieuwe locatie
voor onze contactavonden te vinden. Dat is ook gelukt;
na veel inzet van ons bestuurslid Nico Phielix konden we
in maart in Velp terecht bij café d' Oranjeboom. Na enkele bijeenkomsten kwamen er toch steeds meer negatieve
reacties op deze locatie. Op de contactavond in juni waren er zelfs slechts 4 personen. Geen goede basis om verder te gaan uiteraard.

We houden de Nieuwjaarsreceptie van onze onderafdeling ook in 2020 weer bij Wieleman in Westervoort, en
wel op zaterdag 4 januari.
Er is dan geen contactavond bij SML op maandag 13
januari !!
Ik wijs ook alvast op onze jubileum reünie (35 jaar) die
volgend jaar ook wordt gehouden bij Wieleman, waarschijnlijk op 23 mei.
Ik zie u allen graag bij de Nieuwjaarsreceptie.

Reden voor ons om te proberen terug te keren naar ons
oude adres. Na contacten met SML en met name het be- Met Mariniersgroeten Gerard Oudsen
stuur kregen we weer groen licht en vanaf juli zijn we
voorzitter o.afd. Arnhem e.o.
weer elke tweede maandag van de maand aanwezig in
de kantine van SML. De afgelopen maanden konden we
gelukkig weer 10 a 12 man welkom heten.

Het Contact Oud Mariniers
o.afd. Arnhem wenst u :

Uitnodiging

Plaats :
Zalencentrum Wieleman te Westervoort
tijd :
van 15.00 tot 17.00 uur

Op zaterdag 4 januari 2020 wordt van het
COM Arnhem de

Nieuwjaarsreceptie

Aanmelden is niet nodig; wij hopen dat zoveel mogelijk van onze leden,
begunstigers en adverteerders op deze middag aanwezig zullen zijn.

gehouden voor de leden en begunstigers en
hun partner, en de adverteerders van het
Contact Oud Mariniers van de onderafdeling Arnhem.
Dan is er ook de bekendmaking van de
uitslag van het klaverjassen en de prijsuitreiking.
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Patrouilleschip Groningen onderschept 470
kilo cocaïne Nieuwsbericht 01-08-2019
Het marineschip Zr. Ms. Groningen heeft 30 juli
2019 's avonds 470 kilo cocaïne onderschept ten
noorden van Aruba.

Een gevechtshelikopter dwong het vaartuig tot stoppen.
De drugs en de opvarenden zijn aan boord genomen en
de volgende ochtend overgedragen aan kustwachtautoriteiten. Zr. Ms. Groningen is sinds 20 april actief in het
Caribisch gebied. Het schip dient als stationsschip en
treedt op tijdens drugsbestrijdingsoperaties en bij humanitaire hulpverlening. Daarnaast is het schip inzetbaar
voor diverse kustwachttaken in het Caribische gebied
zoals het opsporen van illegale visserij, milieudelicten en
de inzet tijdens reddingsoperaties. Voor het uitvoeren
van deze taken is Zr. Ms. Groningen uitgerust met twee
FRISC’s (snel onderscheppingsvaartuig) en een NH-90
helikopter van het Defensie Helikopter

De opvarenden van de smokkelboot worden aangehouden

ZR.MS Groningen
Jeu de Boules weer groot succes
Op 31 augustus is onze jaarlijkse jeu de boules middag gehouden bij de Jeu de Boules club in Zevenaar.
Al vele jaren zijn we daar welkom om een leuke dag
te houden, opgeluisterd met een spelletje jeu de
boules. Er deden dit jaar 38 personen mee aan deze
dag. Er werd zoals altijd weer redelijk fanatiek gestreden

voor de eerste plaatsen. Het weer was ons zeer gunstig
gezind: de hele middag was het zelfs zonnig en te warm
voor een aantal deelnemers

Geen wonder dat er tussendoor dan ook regelmatig naar
de bar werd gelopen om een koud drankje te halen.
Omdat de warmte sommige deelnemers toch wel parten
speelde, werd door de wedstrijdleiding het besluit genomen. om niet zoals voorgaande jaren aan het eind nog
finalewedstrijden te houden. Daarom werd er na afronding van de poulewedstrijden geloot voor de eerste plaatsen. Daarbij kwamen bij de mannen Cock van der Mee,
Gerard Streng en Boudewijn de Ronde als de drie winnaars uit de hoge hoed, terwijl Cock van der Mee werd
uitgeloot voor de eerste plaats en dus de wisselbeker in
ontvangst mocht nemen.
Bij de dames werd er ook geloot en daar werd Mevr. Veulings eerste, gevolgd door mevr. De Ronde en mevr. Van
der Mee.
Uiteraard werd de zeer geslaagde middag afgesloten met
een voortreffelijk Indisch buffet van Chinees restaurant
Nieuw Azië uit Didam
Vooral veel gezelligheid bij het jaarlijkse jeu de boulestoernooi
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Van de penningmeester: Contributiebetaling 2019 en 2020
De paar leden en begunstigers die hun bijdrage voor 2019 nog niet hebben overgemaakt worden verzocht
15,= over te maken naar de rekening van de penningmeester:
NL11INGB0004963797 t.n.v. Contact Oud Mariniers Arnhem te Westervoort
In de vergadering van de onderafdeling COM Arnhem van juli 2007 is afgesproken dat ieder lid en begunstiger een jaarlijkse bijdrage van € 15,= moet doen.
We verzoeken u de bijdrage voor het nieuwe jaar begin 2020 over te maken.

Ziekenboeg
Nico Kruiniger heeft een nare val gemaakt thuis en is daarvoor een behoorlijke tijd uit de roulatie geweest. Hij
heeft een hele tijd moeten doorbrengen in het ziekenhuis. Ons bestuurslid Ben Veulings heeft onlangs een operatie moeten ondergaan.
Wij wensen alle zieken een voorspoedig herstel.

In memoriam
Oud marinier M. de Jong uit Velp is op 5 november jl. overleden op de leeftijd van 94 jaar. Hij diende van 1945 tot
1951 bij het Korps en bereikte de rang van kapitein. We wensen de nabestaanden veel sterkte bij dit verlies.
Nieuw lid:
Douwe Schoonderwaldt
Bladelstraat 10, 6844 AD
Arnhem
Nieuw adres:
Riet Bergsma
Prinses Irenestraat 102 6661 EA
Elst
Agenda
Iedere 2e maandag van de maand (behalve januari) contactavond in de kantine van SV SML in Arnhem van
20.00 uur tot 22.00 uur
4 januari
Nieuwjaarsreceptie Wieleman Westervoort
23 januari Veteranencafe Bronbeek 16.00 uur
10 februari Jaarvergadering COM Arnhem in de kantine van SML aanvang 19.30 uur
23 mei
Jubileum reünie COM Arnhem bij Wieleman Westervoort

ALGEMENE LEDENVERGADERING O.AFD.

10. Verkiezing kascontrolecommissie

COM ARNHEM.

Aftredend is Cock van der Mee zodat de kascontrolecommissie zal bestaan uit Cees IJsselstein en
Gerard
Streng. Benoemd dient te worden een reserve lid. Kandidaten opgeven bij de secretaris.

Hierdoor nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze onderafde- 11. Pauze. ( indien gewenst kan deze vervallen )
ling, welke zal worden gehouden op maandag 10 februari
12. Bestuursverkiezing: Bart Muis en Ben Veulings zijn
2020 in de kantine van de voetbalvereniging SML te Arnaftredend en herkiesbaar
hem. Aanvang vergadering 20.00 uur.
13. Evenementen 2020. Nieuwjaarsreceptie 4-10-2020
AGENDA.
Jubileum Reünie COM Arnhem i.v.m. 35-jarig bestaan 23
1. Opening.
mei 2020
2. Mededelingen.
Jeu de Boule augustus
3. Vaststelling agenda.
14. Achterstand in bijdrage 2019, afvoeren van ledenlijst.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken.
15. Maandelijkse contactavonden.
5. Notulen d.d.11-2-2019
Het aantal deelnemers aan onze maandelijkse bijeenkomsten daalt gestaag. We moeten eens nadenken
6. Jaarverslag secretaris. I.v.m. plaatsingsruimte wordt
over eventueel samengaan met ander onderafdeling(en)
het jaarverslag verstrekt bij de vergadering.
of 1 keer per 2 maanden
een contactavond
In de volgende Voorwaarts/Luister Uit van maart wordt
16. Jaarvergadering Afdeling Gelderland.
het verslag opgenomen.
7. Jaarverslag penningmeester.

17. Rondvraag.

8. Verslag kascontrolecommissie.

18. Sluiting.

9. Begroting 2020.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OAFD COM ARNHEM D.D. 11-2-2019
Locatie : Clubhuis SML te Arnhem Aanvang : 20.00 uur Aanwezig: 20 personen volgens de presentielijst.
1. Opening.
De voorzitter, Gerard Oudsen, heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de leden van ver-dien-ste.
Hij vraagt iedereen de presentielijst te tekenen en de financiële stukken op te halen; zegt dat het een goede gewoonte is om diegenen die ons ontvallen zijn met 1 minuut stilte te herdenken.
2. Mededelingen.
Er is een afzegging binnengekomen van Henri de Boer die door ziekte helaas niet aanwezig kan zijn.
3. Vaststelling agenda. De agenda wordt niet aangepast
4. Ingeko-men en uitgaande stukken.
- secretaris meldt de Nieuwjaarswens van diverse onderafdelingen
- er is bericht ontvangen van Gelderland dat de jaarvergadering 9 maart in Echos Home op een andere locatie zal
gaan plaatsvinden. Waar het nu gaat gebeuren is nog niet bekend.
- er is weer een aanvraag gedaan voor een bijdrage van het Vfonds voor onze reünie. Daarop is ook al een bevestiging ontvangen met een toezegging voor een bijdrage.
5. Notulen d.d. 13 februari 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen en derhalve worden de notulen met dank aan de secretaris vastgesteld.
6. Jaarverslag secretaris. Het jaarverslag wordt met dank aan de secretaris goedgekeurd.
7. Jaarverslag penningmeester.
Willem Rutten geeft een toelichting op enkele onderdelen van het financiële verslag.
Willem Rutten meldt dat we volgend jaar een wat grotere uitgave verwachten voor onze reünie, omdat we dan weer
een lustrumviering hebben bij Wieleman in verband met ons 35 jarig gestaan.
Er zijn verder geen vragen en hierna wordt het jaarverslag met dank aan de penningmeester vastgesteld.
8. Verslag kascontrolecommissie.
Piet Bos als lid van de kascontrolecommissie heeft samen met Cock vd Mee de boekhouding gecontroleerd en geen
bijzonderheden kunnen ontdekken. Hij stelt voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermede akkoord.
Gerard Oudsen bedankt de kascontrolecommissie voor haar inzet.
9. Begroting 2018. Willem Rutten geeft een uiteenzetting. De vergadering gaat akkoord met de begroting 2019.
10. Verkiezing kascontrolecommissie. Piet Bos is afgetreden; de kascontrolecommissie zal bestaan uit de Heren
Cock van der Mee en Cees IJsselstein. Als rese11. Pauze. Gezien de snelheid van de vergadering wordt geen pauze
gehouden.
12. Bestuursverkiezing.
Dit jaar is Frits Baars aftredend maar stelt zich wel weer beschikbaar.
Aan de vergadering wordt voorgesteld om Frits weer voor 5 jaar te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord zodat Frits deel blijft uitmaken van het bestuur.
Als nieuw algemeen bestuurslid heeft Ton Tinnebroek zich aangemeld, maar hij is helaas niet aanwezig.
Door handopsteking wordt aan de aanwezigen gevraagd of er iemand bezwaren heeft tegen zijn aantreden. Dit is
niet het geval en dus treedt Ton Tinnebroek toe tot het bestuur.
13. Evenementen 2018.
De data van de belangrijkste evenementen worden gemeld: jaarvergadering Gelderland, reünie COM Arnhem,
Vlaggenparade Bronbeek, wandeldag bij COM Veluwe, Sportdag in Doorn. jeu-de-boulestoernooi in Zevenaar.
Papua-monument op Bronbeek, aangeklede contactavond i.v.m. Korpsverjaardag

44

14. Achterstand in bijdrage 2018
Behoudens enkele personen waar nog een gesprek mee gevoerd gaat worden, gaat de vergadering akkoord met
afvoeren van de lijst.
15. Maandelijkse contactavonden.
De beslissing is genomen om voor onze maandelijkse contactavonden te gaan verhuizen van SML naar de zaal van
café Oranjeboom in Velp. Door de aanwezigen worden hier opmerkingen over gemaakt, zowel in positieve als in negatieve zin. Uiteindelijk is het besluit genomen om per maart naar de nieuwe locatie te gaan.
Eveneens het klaverjassen in competitieverband komt te vervallen, met name omdat er de laatste maanden slechts
weinig deelnemers waren. Maar ook omdat Nico Kruiniger stopt met de organisatie hiervan.
Ook hierover komen vragen en opmerkingen; geantwoord wordt dat kaarten wel mogelijk blijft natuurlijk maar dan
onderling en zonder wedstrijdelement. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om andere activiteiten te organiseren,
zoals een spreker/veteraan uitnodigen of een video over het korps te vertonen.
16. Jaarvergadering Afdeling Gelderland.
Deze wordt gehouden op zaterdag 9-3-2019 om 15.00 uur , maar de plaats is nog onbekend.

17. Rondvraag.
- Ger Boers: zegt dat hij en mogelijk ook Nico Kruiniger niet meer zullen verschijnen op de contactavonden omdat hij
niet meer auto mag rijden. Hij meldt dat hij de hele cyclus heeft meegemaakt vanaf de oprichting en nu dus helaas
afscheid moet nemen van onze club. Hij en Nico komen nog wel bij de evenementen als jeu-de-boule.
- Bart Muis: Gerard Oudsen stopt als onze vertegenwoordiger voor Gelderland. Gerard vertelt zijn redenen hiervoor
aan de vergadering en vanuit de vergadering komen de reacties dat ze zijn besluit kunnen begrijpen. Betekent wel
dat er geen afgevaardigde meer is van ons en Bart vraagt of er vanuit de vergadering iemand deze taak op zich wil
nemen. Er meldt zich echter helaas niemand.
( PS: inmiddels is Gerard weer deelnemer aan de vergaderingen van Gelderland)

18. Sluiting.
Gerard Oudsen deelt mede dat iedereen nog een consumptie krijgt ; hij sluit de vergadering en bedankt iedereen
voor zijn aanwezigheid en inbreng.

Vooraankondiging jubileumreünie 23 mei 2020
In 2020 vieren we het 35-jarig bestaan van het Contact Oud Mariniers Arnhem op zaterdag 23 mei.
We gaan dit houden bij Wieleman in Westervoort met o.a. een feestelijke middag met muziek, een optreden van
een muzikant en een verloting. De middag wordt dan afgesloten met een warm en koud buffet.
Door de alsmaar stijgende prijzen zullen we, in tegenstelling tot voorgaande lustrumvieringen, een bescheiden bijdrage van de deelnemers moeten vragen. Dit is vastgesteld op 5,= per persoon.
U kunt zich nu reeds opgeven voor dit feest bij Willem Rutten of een van de ander bestuursleden.
In de Luister Uit van maart zal de officiële uitnodiging worden opgenomen.
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missiegebieden was
de Papoea één van
ons. Het waren rijksgenoten, zij vochten
mee voor de zaak
van het Koninkrijk.
Zij waren broeders
en verdienden ons
volle respect. We
kunnen het verhaal
blijven vertellen van
de dappere strijders,
die naast en met ons
vochten, aan wie we
ons leven toevertrouwden. Het verhaal vertellen van die bijzondere mensen, die hoopten op een beter bestaan, net als wij zochten naar
veiligheid en geluk. Dat verhaal vertellen. Over hen
vertellen. Vertellen over ook dat deel van onze vaderlandse geschiedenis. Zodat de volgende kolonel, of wie dan ook, weet van onze Nederlandse
geschiedenis in Nieuw-Guinea en zeker van de rol
die de Papoea daar in speelde. Dat is volgens mij
precies waarom we hier staan, vandaag en nog heel
veel dagen hierna, bij dit monument.

Herdenking Papoea-monument
26 september 2019
Zoals bekend is dit monument met name tot stand
gekomen mede door de helaas te vroeg overleden
Joop Bergsma en Henk de Man, terwijl ook John
Visser zich niet onbetuigd heeft gelaten. Er werd bij
de herdenking o.a. een toespraak gehouden door
de commandant van Bronbeek Kol. Van Dreumel.
Hij maakte een vergelijking met zijn uitzendingen
en zei o.a.:
" En al lezend troffen mij vooral de parallellen tussen wat ik las en mijn eigen ervaringen, opgedaan
tijdens mijn diverse missies. Ik zag parallellen in het
samen werken, leven en vechten met de lokale
strijders , in het samen delen van ontbering en van
permanente angst. Je had die jongens ook hard
nodig. Ze spraken de taal, wisten de weg in het
doolhof van gehuchten, dorpjes en provinciestadjes. Ze onderkenden onraad en gevaar lang voordat
wij bleekneusjes dat deden, waar je de rivier wel
kon oversteken en waar je dat zeker niet moest
doen. Waar betrouwbaar water te vinden was en
waar een hinderlaag niet kon uitblijven. Zonder
Papoea geen patrouille. De Papoea van de Algemene Politie, het Papoea Vrijwilligers Korps of de Papoea-compagnie was de ultieme rimboesoldaat en
vond sporen waar Nederlanders slechts de groene
zee van oerwoud zagen. Zonder Papoea-ogen waren we blind en hulpeloos. Meer nog dan in mijn

Uw moed en trouw waren boven alles verheven.
Wij blijven u met eerbied gedenken. Dank u wel "
Namens het COM Arnhem legde John Visser een
bloemstuk.

Mr. B. van Leeuwenplein 7
6991 EW Rheden
Tel. 026-4952019
Email: info@onshuisrheden.nl
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Extra militairen naar Caribisch gebied voor noodhulp

Nieuwsbericht september

boten en 4 landingsvaartuigen. Verder zijn
er landmacht militairen van de genie op het schip, een
landmachteenheid die is gespecialiseerd in civielmilitair optreden en 2 specialistische duikteams.
Veel schade en slachtoffers
De orkaan Dorian heeft een verwoestend effect gehad
op de Bahama’s. De orkaan van categorie 5 heeft veel
slachtoffers geëist en volgens het Rode Kruis zijn er
circa 13 duizend huizen verwoest of zwaar beschadigd.
Volgens schattingen van het Wereldvoedselprogramma van de VN waren er 76.000 mensen die hulp nodig
hadden. Grote delen van de eilanden stonden onder
water en de infrastructuur had zwaar te lijden onder de
situatie. De bevolking had dringend hulp nodig. Met de
aanwezigheid van meerdere marineschepen in het Caribisch gebied, was Nederland goed in staat om noodhulp te bieden.

Mariniers arriveren op Vliegbasis Eindhoven

Nederland heeft in september extra militairen naar het
Caribisch gebied gestuurd ter ondersteuning van de
noodhulp aan de Bahama’s. Zaterdagmiddag 6 september zijn 76 mariniers vanaf Vliegbasis Eindhoven met een
KDC-10 transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht naar Sint Maarten vertrokken.

Vrijmaken van de haven

De mariniers maakten deel uit van het 21e Raiding
Squadron van het Korps Mariniers. Zij staan momenteel
als de zogeheten Marine Spearhead Task Unit permanent standby voor spoedinzet in binnen- en buitenland.
De militairen stapten op Sint Maarten aan boord van Zr.
Ms. Johan de Witt, die samen met Zr. Ms. Snellius gereed
is gemaakt voor noodhulp.

Samen met Franse en Duitse militairen
Met de extra mariniers werden circa 550 Nederlandse
militairen van de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee ingezet voor noodhulp aan de Bahama’s.
Alles aan boord
Daarnaast waren er nog 50 Franse en 50 Duitse militairen
aan boord van Zr. Ms. Johan de Witt. Zij waren al aan
boord in verband met de noodhulpoefening Caribbean
Coast, die nu plaats maakte voor daadwerkelijke noodhulp.
Zr. Ms. Johan de Witt is een amfibisch transportschip.
Het is een haven, vliegveld en opslagplaats in 1. Ze beschikt over een groot dek voor voertuigen en hulpgoederen, medisch personeel van de landmacht en een inwendig dok waar boten in en uit kunnen varen.

De Nederlandse hulp kwam daarom als geroepen. Er
zijn tientallen militairen aan land gezet om de handen
uit de mouwen te steken. Aan boord van de landingsvaartuigen zijn ook trucks en rupsvoertuigen vervoerd.
Majoor der mariniers Dennis Borst leidde de operatie
op het land. "We zijn druk bezig geweest met het vrijmaken van het havengebied en het creëren van een air
strip, zodat de heli's veilig kunnen landen. Daarnaast
stonden we het World Food Program bij in het opzetten van tenten voor opslag en zorgen we voor de distributie van plastic zeil zodat de inwoners hun lekke daken kunnen afdekken. Wij hebben allerlei specialisten
bij ons, zoals mariniers en genisten van de landmacht,
die bij uitstek de schade op het eiland kunnen inschatten en kunnen helpen met het opruimen."
Hierin ligt ook een speciale rol voor het Civiel en Militair Interactie Commando (CIMIC), dat vanuit het
Emergency Operations Center (EOC) in Marsh Harbour
als spin in het web fungeert. Zij brachten in kaart wat
de behoeften op het eiland waren en wat de Nederlanders te bieden hebben. Het EOC geldt als het coördinatiepunt, waar alle hulporganisaties, lokale autoriteiten
en de krijgsmacht samenkomen.
Redding
Een Cougar-helikopter van de luchtmacht moest nog
in actie komen toen het bericht binnen kwam dat een
hoogzwangere vrouw met spoed medische assistentie
nodig had. Met inzet van de helikopter kon de vrouw
tijdig worden geëvacueerd

Aan boord zijn daarnaast 2 Cougar-transporthelikopters
van het Defensie Helikopter Commando, een marinierseenheid met 2 FRISC-
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Slag bij Vlakke Hoek
De laatste officiële zeeslag van de
Nederlandse marine
De marine bestaat 525 jaar. De Slag bij Vlakke Hoek is
nog steeds de laatste officiële zeeslag van de Nederlandse marine. De zeeslag vond plaats op 15 januari
1962 voor de kust van Nieuw Guinea. Het Nederlandse
fregat Hr. Ms. Evertsen bracht een Indonesische torpedoboot tot zinken. Het conflict was de escalatie van de
spanning tussen Indonesië en Nederland over de status van Nieuw Guinea. De Indonesische president Soekarno eiste Nieuw Guinea op als onlosmakelijk deel
van het zelfstandige Indonesië, terwijl Nederland bleef
vasthouden aan een koloniale politiek die er toe zou
moeten leiden dat de Papoea's in een referendum hun
eigen toekomst zouden kunnen bepalen.

‘illuminate and attack’. Het vliegtuig maakte een duikvlucht, wierp lichtpijlen af en probeerde met de boordmitrailleur te schieten. De pijlen ontbrandden niet en
de mitrailleurs weigerden. Bij een tweede poging werd
de Neptune vanaf één van de mtb’s onder vuur genomen.

De commandant van de Nederlandse strijdkrachten op
Nieuw-Guinea in Hollandia stuurde op 11 januari 1962
een bevel aan de eenheid waarin de Evertsen opereerde: ‘Voorkom het vestigen van een Indonesisch bruggenhoofd, zodat geen extra druk bij eventuele besprekingen kan worden uitgeoefend’. Hollandia ging er
vanuit dat de honderdvijftig militairen waarschijnlijk in
het weekend van 13 en 14 januari een aanval op Kaimana zouden doen, in het zuiden van Nieuw-Guinea.
Ze zat er maar een dag naast.

Voor de Nederlanders was dat het teken om massaal
in de aanval te gaan. Het vuur van de Evertsen, die paraat was, trof de Matjan Tutul met het eerste salvo. De
brandende boot voer op volle kracht door, de beide
andere mtb’s draaiden om. Om de achtervolging in te
zetten, moest de Evertsen voor de Tutul langs en zag
dat de boot niet zwaar beschadigd was. De commandant van de Evertsen had tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf ervaring opgedaan op een mtb en wist dus
waartoe het in staat was. Hij besloot de Matjan Tutul
'Operatie Patria’ trad in werking. Het garnizoen in Kai- daarom tot zinken te brengen. Alle officieren aan
boord, ook commandant Soedarso, vonden daarbij de
mana werd versterkt met marinierseenheden. Het
aantal verkenningsvluchten boven Nieuw-Guinea werd dood.
opgevoerd. Normaal gold dat er niet mocht worden
Vervolgens werd de achtervolging ingezet op de twee
gevuurd, voordat de vijand eerst had geschoten, maar vluchtende boten. Eén werd van grote afstand nog genu ging er een speciale instructie uit: ‘Indien mtb’s bin- raakt, de ander voer op een rif. De Evertsen voer terug
nen uw verantwoordelijkheidsgebied, direct vernietinaar de plek waar de mtb was gezonken en haalde
gen’. Uit hetzelfde bericht: ‘Alle andere schepen klei- rond de vijftig overlevenden en één dode aan boord.
ner dan landing-craft tanks, optreden als tegen prau- De gevangenen werden verzorgd op het helikopterwen’, hetgeen betekende enteren en de opvarenden
dek. De scheepsarts kon direct aan het werk met zwaaanhouden.
re verwondingen waaronder hele en halve afgerukte
Hiermee werd duidelijk dat de drie motortorpedoboten werden verwacht en dat de Indonesische actie bij
voorbaat kansloos leek. Om niet te laten merken dat
ze wist dat de Indonesiërs zouden komen, ging de marine zelfs in op een afleidingsmanoeuvre bij het eiland
Gebe. Nadat de Evertsen zich daar voldoende had laten zien, werd er volle kracht zuidwaarts gevaren, richting Kaimana.

benen. Aan boord overleden nog twee zwaargewonden. De volgende ochtend werden de opgepikte drenkelingen aan land gezet bij Kaimana, hun vermoedelijke doel, en overgedragen aan de koloniale politie.

Om zeven minuten over half tien op de avond van de
15e januari meldde het Nederlandse Neptune verkenningsvliegtuig BIAK-5 dat het boven drie met hoge
snelheid varende boten vloog. Ze bevonden zich op
dat moment zo’n dertig mijl uit de kust van NieuwGuinea, ter hoogte van ‘Kaap Vlakke Hoek’. Vrijwel
meteen gaf de commandant in Hollandia het bevel
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Vrijwel meteen gaf de commandant in Hollandia het bevel
‘illuminate and attack
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Contactorgaan van de Onderafdeling VELUWE
Contact Oud- en actief dienende Mariniers

Katern “de Walegang” deel uitmakend van het
blad Voorwaarts COM afdeling Gelderland
54e jaargang nummer 4
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Cdt. Marinierskoor
Algemeen

: Ben Gabriël
: Kees van Tiggele
: Gerrit Geurtsen
: Jaap van Huffelen
: Louis Vereijken

055-5051283
06-26387425
0341-452323
0578-574535
06-40167106

bjmgabriel@kpnplanet.nl
kees@vantiggele.nl
gerrit.geurtsen14@gmail.com
jaapvanhuffelen2@gmail.com
louis.vereijken@gmail.com

: Jo Jager
: Piet v.d. Hooven

0578-618679
0525-631001

jo.jager@hetnet.nl
p.hooven@hetnet.nl

: Ries van Ginkel
: Roelof de Mots
: Anton Hagen

0342-490517
0341-251600
0578-571738 -

riesvanginkel@chello.nl
roelofdemots@gmail.com

06-21272822

katschardt@planet.nl

Commissie Lief en Leed
Alg. Coördinator
Activiteiten

Contactpersonen
Barneveld
Nunspeet
Vaassen

Redacteur van "De Walegang"
Redactie/ aanleveren kopij : Peter Kats

Afgevaardigden Ledenraad
Afgevaardigden in de ledenraad namens afdeling COM Gelderland zijn Henri de Boer, Werner Veenendaal
en Ron Folman.

Website: www.comveluwe.nl E-mailadres:

infocomveluwe@gmail.com

Bankrekeningnummer onderafdeling COM Veluwe
NL94 RABO 0155 7170 22 ten name van penningmeester COM Veluwe
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Luister Uit
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net de Eindejaar bijeenkomst COM Veluwe achter de rug.

Beste Korpsvrienden,
Op verzoek van onze voorzitter Ben
Gabriël schrijf ik ditmaal het voorwoord. Wat gaat de tijd toch snel want
voor je het weet ligt er alweer een nieuwe uitgave van ons mooie blad Voorwaarts voor je neus.
COM Veluwe heeft een drukke periode achter de rug
waarin van alles georganiseerd was.
Ons Marinierskoor Qua Patet Orbis trad bij verschillende
gelegenheden op. Of het nu in een Verzorgingshuis was,
of tijdens een receptie van één van onze leden die 50 jaar
getrouwd was, of bij de viering van de 80e verjaardag van
een trouwe donateur maar vooral een fan van ons koor.
Ons koor wordt overal met open armen ontvangen en dat
maakt ons best een beetje trots.
Ook de medewerking van onze leden aan de Poppy Day
herdenkingen in Epe, Vaassen en Nunspeet vond weer
onder grote belangstelling plaats. Wat is het fijn te constateren dat onze leden het er altijd weer voor over hebben om daaraan hun medewerking te verlenen. Complimenten hiervoor.

Bij de Schietvereniging De Eendracht in Barneveld mochten we elkaar begroeten, samen eten en drinken en vooral
ook met hen die voor de eerste keer deze jaarlijks terugkerende activiteit bezochten laten ervaren dat het goed
toeven is bij het COM Veluwe.
Verder wil ik vanaf deze plaats iedereen die goede ideeën
heeft of dat er wellicht verbeteringen kunnen worden gemaakt bij onze vereniging, oproepen om dat aan het bestuur te melden. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor
een goed functionerende vereniging dus schroom niet om
je ideeën naar voren te brengen.
Aan het eind gekomen van dit schrijven wil ik de zieken
onder ons van harte beterschap wensen en eindigen met
de leus die onze voorzitter zou uitspreken:

“Beterschap sobats, geef nooit op”
Met Korpsgroet
Kees van Tiggele
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Worst maken ( uit de oude doos )
Eén van de activiteiten die al sinds 2009 door leden van
COM Veluwe wordt georganiseerd is het “Worst maken”.
Al jaren vindt dit op dezelfde manier en op dezelfde plek
plaats zo ook dit jaar weer op
17 oktober 2019 in De Viersprong te Nunspeet. Ook in de
verslaglegging hiervan is er ten opzichte van 2009 niet
veel meer te vermelden vandaar dat het artikel daarover
“uit de oude doos” wordt geplaatst. Het lijkt er namelijk
ook op dat dit verslag ook voor 17 oktober 2019 van toepassing kan zijn.

Op het tuitje zit een varkensdarm (schoongemaakt) waar
het vlees in geperst wordt. Er is dan een goede
“darmbegeleider” nodig die zorgt dat het vlees goed verdeeld wordt en dat je een beetje een gelijkmatig dikke
worst krijgt.
De derde man moet deze hele lange worst dan in gelijke
stukken verdelen, die stukken rondleggen en ze met een
speciale worstenmakers knoop dichtbinden. Hoe ze dat
doen weet ik niet; het is een handigheid zeggen ze.
Het werd een vanouds gezellige middag, iedereen weer

Verse Veluwse Metworst.
In café “De Viersprong” van Henk van Koot maakt men al
sinds generaties de echte Veluwse Worst, naar speciaal
recept en volledig handgemaakt en authentiek.
Ik (Nico Molenaar) heb dit proces kortgeleden gevolgd en
als stadsjongen was ik erg onder de indruk van het geheel.
Bovendien was de smaak en de kwaliteit excellent. Het
geheel onder leiding van onze “Opper Vleeschmeester”
Roelof de Mots.
Worst maken
Oktober is de slachtmaand en de worst van vorige keer
was al lang op dus besloten de oud-Mariniers van de Veluwe dat er snel weer wat bijgemaakt moest worden. Worst
kopen bij een slager kan iedereen, maar dat is niets
vergeleken bij een worst die je eigenhandig in de ingewanden van een (dood) varken perst, waarna je ze thuis
laat drogen en daarna met smaak kunt verorberen.
Er gaat een gerucht dat sommigen de worst al op hebben
voordat die echt lang genoeg heeft gedroogd (1 à 2 weken), maar dat berust op sterke verhalen, waarvan zoals
altijd niets waar is. Bij de “Viersprong” was alles al in gereedheid gebracht door de beide worstmakers (nieuw
dienstvak ).

eens gezien en gesproken en natuurlijk ook een zak worst
meegenomen.
Kees van Tiggele QPO
Noteer! 15-10-2020 Worst maken in Uddel.

Er stonden reusachtige kuipen vol gemalen varken en er
was een onder monumenten- zorg vallende persmachine
die onderaan een tuitje heeft waaruit het vlees komt, als
je maar hard genoeg aan het wiel van de pers draait. Aan
het wiel draaien, dat kunnen we want dat deed de oprichter van ons Korps Michiel de Ruyter ook al.
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ACTIVITEITEN 2019
30-11-2019

Korpsverjaardag COM Gelderland

10-12-2019

Kranslegging Oostplein en Korpsverjaardag (353 jaar) te Rotterdam

12-12-2019

Bestuursvergadering COM Veluwe, Staverhul 20 te Uddel – 17.00 uur

12-12-2019

Laatste oefenavond 2019 Marinierskoor QPO, Staverhul 20 te Uddel

14-12-2019

Optreden Marinierskoor QPO t.g.v. 50-jarige bruiloft Piet van den Hooven
ACTIVITEITEN 2020

04-01-2020

Nieuwjaarsreceptie COM Veluwe in ons Honk te Uddel

09-01-2020

Eerste oefenavond Marinierskoor QPO

23-01-2020

Oefenavond Marinierskoor QPO in ons Honk te Uddel

25-01-2020

Optreden Marinierskoor QPO in Verzorgingshuis Soest, n.a.v. afspraak Roelof de Mots.

26-01-2019

Optreden Marinierskoor QPO in het Kultϋrhus Epe.

08-02-2020

Oefenavond Marinierskoor QPO in ons Honk te Uddel

20-02-2020

Algemene ledenvergadering COM Veluwe te Uddel

07-04-2020

Optreden Marinierskoor QPO, Zorggroep Randerode, Zuster Meyboomlaan, Ugchelen, 14.30
– 16.00 uur. Verzamelen 14.00 uur.

10-04-2020

Optreden Marinierskoor QPO bij de veteranen van het VOC Vechtdal te Hardenberg.

12-04-2020

1e Paasdag: Herdenking bevrijding Wilp door Canadezen.

16-04-2020

Koningschutter Gelderland bij SV De Eendracht, Thorbeckelaan 113, Barneveld

17-04-2020

Herdenking Erewacht Vaassen 75 jaar bevrijding – inzet nog niet bekend

18-04-2020

Herdenking Erewacht Nunspeet 75 jaar bevrijding – inzet nog niet bekend

25-04-2020

Optreden Marinierskoor QPO, Zorggroep Randerode, Casa Bonita, Anklaarseweg 91,

01-05-2020

Optreden Marinierskoor QPO, Zonnebloem Epe, n.a.v. afspraak Jaap van Huffelen.

16-05-2020

Wandeltocht Gelderland te organiseren door COM Achterhoek

08 t/m 12-062020

Paarden Vierdaagse Epe – Verkeersregelaars COM Veluwe

21 t/m 24-07-2020 Wandelvierdaagse Nijmegen
25-07-2020

BBQ COM Veluwe in het “Honk” te Uddel

29-08-2020

Festival Ermelo – Optredens Marinierskoor QPO

04 t/m 06-092019

Wereldhavendagen Rotterdam – Onder voorbehoud - Louis Vereijken

15-10-2020

Worst maken in “Ons Honk” te Uddel – Organisatie Roelof de Mots
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Oude ziekenboeg en doktersbarak
Doorn

De ziekenboeg is gesloten. Onze coördinator lief en
leed Jo Jager is door ziekte geveld en ligt op bed. Jo
beterschap. Vandaar een summiere opsomming van
de zieken onder ons.
Fred Flemming is met spoed opgenomen in het
ziekenhuis. Hij bleek last te hebben van zijn gal.
Operatief zijn galstenen verwijderd. Hij is nu thuis en
moet volledig rust houden. Hij moet zich gaan
richten op zijn herstel. Fred beterschap.
Daarnaast is onze voorzitter Ben Gabriel in de
ziekenboeg beland. Hij heeft een aantal
onderzoeken in het ziekenhuis ondergaan, dit
voorafgaande aan een eventuele medische ingreep.

In de ledenlijst van de onderafdeling Veluwe vind je
alle adressen van onze sobats. Een berichtje is voor
onze zieken een steun en toeverlaat. Je kunt een email sturen, je kunt telefonisch contact opnemen,
zelfs kun je een brief of kaart schrijven. Geef in ieder
geval een blijk van medeleven. Opdat wij allen één
zijn!! Dat dit ook zichtbaar is in onze ziekenboeg.
Wij noemen een aantal zieken:
Familie Jan Luiting; familie Geert van Egten; familie
Geert ter Riele; familie Henk Buitenhuis;
familie Ben ten Wolde; familie Gerrit Slijkhuis en de
heer Henk de Velde Harsenhorst.
En zo ook allen die niet met name genoemd zijn in
dit Lief en leed bericht, we leven met jullie allen
mee. Hulp nodig ?
Op elke plek waar ook op aard, “dé Marinier” staat
steeds paraat. Dat allen de steun mogen krijgen, die
we mogen verwachten.
Namens de coördinator lief en leed,
Kees van Tiggele/ Peter Kats
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Poppy Day 2019 Epe Vaassen Nunspeet
Vervolgens werd The ode of Remembrance “Nimrod, thema uit Enigma Variations en The Last Post gespeeld. Na
een minuut stilte galmden de volksliederen het Wilhelmus
en God Save The Queen over de velden. Er werden bloemen gelegd en poppykruisjes geplaatst.
Tot slot werd een eresaluut gebracht door leden van het
Contact Oud- en actief dienende Mariniers Veluwe. We
zijn er denk ik in geslaagd een en ander onder de aandacht
te brengen. Ofschoon onze bijdrage niet in verhouding
staat tot het grootste offer dat zij en andere militairen
voor ons hebben gebracht beseffen wij dat zij het leven
lieten voor onze vrijheid. Hopelijk hebben we bij kunnen
dragen om vrijheid een gezicht te geven.
Het bestuur van Stichting Broken Wings ‘40- ‘45 heeft
wederom Poppy Day onder de aandacht gebracht in Epe, Op zondag 10 november begaven wij ons naar de Algemene begraafplaats aan de Eperweg te Nunspeet. Het
Vaassen en Nunspeet.
was verheugend te constateren dat veel bezoekers daar
ook aanwezig waren. Elk jaar weer blijkt dat deze herden11 november is de 315de dag van het jaar in de
Gregoriaanse kalender, in België een officiële feestdag ter king in de belangstelling staat van de inwoners van Nunspeet.
nagedachtenis aan de slachtoffers uit de Eerste
Vertegenwoordigers van de gemeente Nunspeet zijn ook
Wereldoorlog. De eigenlijke plechtige herdenking vindt
altijd goed vertegenwoordigd. Aan de ceremonie ereplaats op de zondag die het dichtst in de buurt ligt van
wacht namen oud-mariniers, leden van de Vereniging van
deze datum.
oud-Militairen en Veteranen Noord Veluwe en van de
Bond van Wapenbroeders deel.
In Epe, Vaassen en Nunspeet hebben oud-mariniers van
Ook schoolkinderen waren hier nauw bij herdenking behet COM Veluwe de ere wachten gevormd.
Remembrance day is in het Verenigd Koninkrijk en andere trokken.
landen van het Gemenebest genoegzaam bekend.
Bij de begraafplaatsen werden de oud-mariniers geplaatst Qua Patat Orbis | Ben Streppel
tussen en achter de graven van de vliegers die hier voor
onze vrijheid gesneuveld zijn.
De erewacht werd voorafgegaan door Piper Joep Koppenraad. Leden van de muziekvereniging Prins Bernhard in
Epe, het Vaassens fanfarecorps in Vaassen en The
Seaforth Highlanders in Nunspeet luisterden de herdenkingen op voortreffelijke wijze op.
In Epe en Vaassen werd een welkomstwoord gesproken
door Adrie Pol, vicevoorzitter van de Stichting Broken
Wings en in Nunspeet namens de gemeente door Marja
de Bolster.
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Hans Blankenberg Memorial day
Op zaterdag 14 september hebben 8 leden van
COM Veluwe medewerking verleend aan de Hans
Blankenberg Memorial Tour, georganiseerd door
Herdenken WOII Elspeet.

Hans werd op 14 september 1944 begraven in
Ederveen en na de oorlog herbegraven in Elspeet.
In Scherpenzeel staat een verzetsmonument 1940 –
1945 met een plaquette waarop de namen van elf
gesneuvelde verzetslieden zijn vermeld, zo ook de
naam van Hans Blankenberg.
Tijdens de tour werden ’s morgens alle plekken in
Elspeet bezocht, de omgeving waar Hans
ondergedoken heeft gezeten.
Bij het Verzetsmonument aan de Molenweg in
Scherpenzeel werd onder grote belangstelling de
erewacht gehouden, de burgemeester van
Scherpenzeel herdacht onder meer Hans
Blankenberg waarna kransen bij het
verzetsmonument werden gelegd, de taptoe werd
geblazen, 2 minuten stilte werd gehouden en twee
coupletten van het Wilhelmus werden gezongen.

Deze tour, waaraan 18 oude militaire voertuigen
deelnamen, stond in het teken van de
verzetsstrijder Hans Blankenberg die in WO II een
belangrijke rol speelde in het verzet tegen de
bezetter.
Juist toen Hans bezig was met het afronden van zijn
officiersopleiding werd de mobilisatie afgekondigd
en werd hij met zijn onderdeel in de buurt van
Veenendaal opgesteld. Hier vocht hij ook toen in de
meidagen van 1940 de Duitsers binnenvielen.
Toen Nederland capituleerde en Hans met groot
verlof werd gestuurd ging hij studeren in Delft.
Omdat hij het risico liep om in Duitsland te werk te
worden gesteld dook hij onder in Elspeet. Hans
kwam in de loop van 1944 in contact met
verzetsmensen en werd ingezet als koerier van de
Raad van Verzet op de Veluwe. Hans was
ondergedoken in Kootwijkerbroek.
De koerierslijn Garderen – Terschuur –
Scherpenzeel was voor Hans een vaste route die hij
meerdere malen per week reed. Op zondag 10
september 1944, toen hij inviel voor een collega
ging het mis.

’s Middags vervolgde de tour een schitterende route
over de Veluwe, terug naar Elspeet. Op de
Begraafplaats Elspeet, bij het graf van
Hans werd opnieuw de erewacht geformeerd,
herdenkingswoorden werden door de
burgemeester van Nunspeet gesproken en ook hier
werden kransen gelegd, de taptoe geblazen, 2
minuten stilte gehouden en twee coupletten van
het Wilhelmus gezongen. Zeer bijzonder was het
dat familie van Hans uit Nederland, Schotland,
Canada en Australië de gehele dag aanwezig waren
om met elkaar hun gesneuvelde familielid te
herdenken.

In de buurt van Scherpenzeel werd hij opgepakt
door Leden van de Landstorm Nederland en in het
gemeentehuis van Scherpenzeel verhoord.
Hij werd op brute wijze mishandeld en omdat hij
niets vertelde werd de SD Arnhem ingeschakeld die
hem meenamen.
Wat er daarna gebeurde en waarom is nooit bekend
geworden maar Hans werd in de buurt van De
Klomp door de SD doodgeschoten.

Hulde aan de werkgroep Herdenken WOII Elspeet
voor het organiseren van deze dag.
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Eindejaar bijeenkomst COM Veluwe 12 november 2019
ten elkaar. Er was ruimte af en toe van plaats te wisselen.
Oude herinneringen kwamen weer naar boven.
Onder het genot van een drankje passeerden veel
verhalen de revue.
Al vrij vroeg kwam de cateraar binnen. We werden
uitgenodigd aan te schuiven. De zeuntjes Bertus en
Louis hadden een smaakvolle maaltijd voorbereid.
We bevonden ons vrij snel in een volle borden restaurant waar de geur ons tegemoet kwam.
De maaltijd in de vorm van een Indisch buffet heeft
ons goed gesmaakt.

De dagen worden korter en het wordt vroeg donker.
We hebben de afgelopen dagen met het Contact
Oud- en Actief dienende Mariniers onderafdeling
Veluwe veel aandacht besteed aan evenementen
zoals Poppy Day in Epe, Vaassen en Nunspeet.
Gisteravond (12-11-19) was het moment daar om de
Barneveldse dreven te gaan verkennen. We zijn
aangeland bij Schietsportvereniging De Eendracht
aan de Thorbeckelaan.
Bij aankomst werden we welkom geheten door de
feestcommissie. Kees van Tiggele nam, in verband
met de afwezigheid van Ben Gabriel deze avond de
honneurs als vicevoorzitter. Ben vanaf deze plaats
van harte beterschap gewenst). Kees heette iedereen hartelijk welkom.
Een speciaal woord van welkom aan Paul Bosschart, als vertegenwoordiger van het hoofdbestuur
COM.
In verband met de ziekte van de coördinator lief en
leed Jo Jager, werd aandacht besteed aan de zieken. Alle zieken van harte beterschap.
Vastgesteld kan worden dat voor deze avond de
nodige voorbereidingen waren getroffen. Bij de entree passeerden we de tafels met leuke prijzen voor
de loterij. Veel prijzen werden door de aanwezigen
beschikbaar gesteld en kon de kas van de vereniging gespekt worden.
Door Piet en Hermien werden de enveloppen met
lootjes werden verkocht en de nodige consumptiebonnen werden bij de bar ingeslagen. Inmiddels
had iedereen zijn stekje gevonden en kon de conversatie losbarsten. Veel oude bekenden ontmoet-

De verloting werd aangekondigd. In rap tempo
werden de lootjes getrokken door Louis.
Door Ilse en Carla werden de lotnummers gecontroleerd en de prijzen uitgereikt. Velen van ons konden
een leuke prijs in de wacht slepen.
Alles heeft een eindje sprak de vicevoorzitter, behalve een worstje. Die heeft er namelijk twee.
Tot slot werd nog aandacht besteed aan hen die
deze avond niet aanwezig konden zijn. We zijn jullie
niet vergeten. Na een gezellige avond ging iedereen voldaan huiswaarts.
Ik rond af want de kopij moet tijdig aangeleverd
worden zei de (redactie)meester. Overigens met
dank aan Henk Binnenkamp voor de foto’s.
Qua Patet Orbis | Ben Streppel
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Koningsschutter COM Gelderland 2020
In overleg met het bestuur van de afdeling COM
Gelderland gaan we in het jaar 2020 een koningsschutter afdeling Gelderland binnenhalen. In 2016
werd door de onderafdeling COM Veluwe een begin
gemaakt met deze activiteit en werd er alleen door
leden van de Onderafdeling COM Veluwe geschoten.

De organisatie is in handen van de Onderafdeling
Veluwe. Voor de kosten hoeft u het niet te laten.
Het bestuur van de afdeling COM Gelderland sponsort deze activiteit waardoor de kosten voor de
deelnemer beperkt blijven tot € 5,- per persoon.
Verder berichten over de aanmelding worden omstreeks februari 2020 bekend gemaakt.
Hopelijk mogen wij op een grote opkomst rekenen!
Een hartelijke mariniersgroet van
Louis Vereijken | bestuurslid COM Veluwe

Het is nu de bedoeling dat op donderdag 16 april
2020 de wedstrijd wordt georganiseerd bij de
schietvereniging
“De Eendracht”, Thorbeckelaan 113 3771 ED Barneveld waar zowel leden van COM Gelderland als hun
partners de wapenstrijd tegen elkaar kunnen opnemen. Het wedstrijdschieten gebeurt onder professioneel toezicht van een instructeur van de SV Eendracht en er wordt geschoten met een klein kaliber
wapen.

NIEUWJAARSRECEPTIE ONDERAFDELING COM
VELUWE
Op zaterdag 4 januari 2020 wordt voor leden/
ondersteuners van het COM-onderafdeling Veluwe
en hun partner in “ons honk” Staverhul 20 te Uddel,
de nieuwjaarsreceptie 2020 gehouden.
Tijd: van 15.00 uur tot 18.00 uur.

Een maximaal aantal van 60 personen kunnen aan
de wedstrijd deelnemen, dus bij een grotere aantal
aanmeldingen zal gehandeld worden op volgorde
van aanmelding. Dus wie het eerst komt, het eerst
maalt.
Ook hopen wij dat er dames zijn die komen schieten. Voor hen is een aparte beker beschikbaar.
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Foto's Leen & Marrie 50 jaar getrouwd
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