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Voorwoord 

          door de voorzitter COM Gelderland  

                            Henri de Boer 

Korpsgenoten, 

Voor u ligt alweer de tweede uitgave van ons mooie 

blad de “Voorwaarts”. We zitten in een ingewikkel-

de tijdsperiode met het hele Covid19 gebeuren. 

 Het elkaar niet ontmoeten of zien. Activiteiten die 

afgelast zijn of nog worden afgelast. Het “Lief en 

Leed” wat moeilijk inpasbaar is door alle regelge-

ving. Het omzien naar elkaar, en er voor elkaar zijn. 

Allemaal zaken die bijna onmogelijk zijn geworden. 

Gelukkig hebben we dan ons mooie blad waarin we 

toch elkaar kunnen voorzien van informatie over 

het reilen en zeilen van de afdeling.  

Net voordat alles op slot ging hebben we nog een 

jaarvergadering gehouden waarbij we ons hielden 

aan alle regels die het RIVM stelde. Na rijp beraad 

hadden we als bestuur besloten om de jaarvergade-

ring door te laten gaan.  

Er was een wat kleine opkomst wat niet verwonder-

lijk was door alle commotie en onduidelijkheid die 

er landelijk heerste over Covid19. De vergadering 

was kort maar krachtig en na afloop was er een uit-

stekende Blauwe hap waarvan we hebben genoten. 

 We zijn als bestuur in de afgelopen periode opge-

schrikt door een aantal overlijdensberichten gerela-

teerd aan Covid19. Graag zouden we meer informa-

tie ontvangen over zieke Sobats, al dan niet Corona 

gerelateerd. Omdat bezoeken moeilijk is willen we 

ze een kaartje sturen vanuit het bestuur ter bemoe-

diging. In dit blad staan de gegevens van Ton Ber-

keljon ( pagina 3 ) waar u uw informatie naar toe 

kunt sturen. 

 Ook wil ik een oproep doen aan iedereen om copy 

in te sturen voor dit mooie blad. Verhalen zijn er-

voor om verteld te worden, niet om ze voor jezelf te 

houden. Het zou helemaal mooi zijn als iemand wat 

zou kunnen schrijven over missies van de afgelopen 

jaren.  

We hopen dat we binnen afzienbare tijd weer over 

kunnen gaan met een normaal verenigingsleven en 

elkaar weer kunnen ontmoeten. Als bestuur denken 

we er aan om bijvoorbeeld in oktober iets te organi-

seren als de situatie verbeterd is en het weer mag. 

Het hoe en wat horen jullie nog zodra we meer dui-

delijkheid hebben. 

Hopelijk dat we elkaar binnenkort weer mogen ont-

moeten. 

Met Korpsgroet, 

Henri de Boer, Uw Voorzitter 

Verhalen zijn er voor om verteld te worden 
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Zaterdag 13 juni Reünie omgeven door sport en spel Doorn 

Zaterdag 27 juni Veteranendag Den Haag 

Vrijdag 25 september Taptoe voor Veteranen (13:30 uur) Rotterdam-Ahoy 

Zaterdag 28 november Korpsverjaardag afdeling Gelderland Kumpulan 

Donderdag 10 december Kranslegging Rotterdam 

Zaterdag       12 december Korpsverjaardag 355 jaar Rotterdam 

Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2020 

COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

Helaas kunnen er vanwege het Coronavirus een aantal activiteiten niet 

doorgaan, wij houden U zoveel mogelijk op de hoogte!! 
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De organisatiehark van het CZSK gaat binnenkort veranderen. De marine krijgt er een nieuwe operatio-
nele eenheid bij: het Fleet Marine Squadron. Een bijzondere expeditionaire club, die er vooral voor 
moet zorgen dat de operationele eenheden van het Korps ontlast worden. 

‘Mariniers worden soms alleen maar als boodschappenwagentje ingezet’ 
Het is geen geheim dat de troops, squadrons en combat groups van het Korps Mariniers zuchten onder de hoge operati-
onele druk. Dat de pijn ‘m vooral zit in de niet-organieke verplichtingen in het lagere geweldsspectrum is binnen het 
CZSK een bekend gegeven. Kolonel der mariniers Jarst de Jong verwoordt het metaforisch: “Mariniers worden opge-
leid om te kunnen acteren als een Ferrari. Vervolgens zie je dat ze regelmatig als een soort boodschappenwagentje 
worden ingezet.” 

 

Groepsoudste Jarst de Jong en projectcoördi-
nator Thierry Nakken geven sturing aan het 
Fleet Marine Squadron project dat eind 2021 
afgerond moet zijn  

Ontlasten 

De Groepsoudste Operationele Eenheden Mariniers (GO MARNS) ziet de oplossing vooral in het ‘ontlasten’. “We heb-
ben nu eenmaal te maken met takenpakketten hoger en lager in het geweldsspectrum. Die doen niet voor elkaar on-
der en elke missie is even belangrijk”, stelt hij. “Wij zijn traditioneel ingericht in organieke verbanden. Als je dan een 
klein gedeelte uit dat verband wegtrekt, voor bijvoorbeeld een inzet zoals het Vessel Protection Detachement, dan 
heeft dat effect op de hele eenheid. Die kan niet meer op organiek niveau trainen. En dat maakt dat je als Korps min-
der gereed bent om op te treden in het hogere geweldsspectrum als daar om gevraagd wordt.” 

Verstandiger 

Kapitein der mariniers Thierry Nakken houdt zich als de projectcoördinator bezig met de oprichting van het nieu-
we Fleet Marine Squadron (FMS). Hij vat de materie bondig samen: “Als je 10 man ergens weghaalt, zet je de he-
le troop als het ware helemaal uit. Dan kan je daar geen andere dingen meer mee doen. We vroegen ons af hoe we dit 
verstandiger kunnen organiseren. Door een nieuw squadron op te richten vangen we de kleinere operaties op zonder 
dat we de organieke taken verstoren.” 

 

Wat gaat het Fleet Marine Squadron doen? 

Het nieuwe squadron, met standplaats Den Helder, bestaat uit ongeveer 100 mannen en 

vrouwen uit zowel de vloot als het Korps Mariniers en levert teams voor: 
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 Vessel Protection Detachements, beveiligen van grote 
Nederlandse zeetransporten tegen piraten.  

 Guardteams, in eerste instantie aan boord van de stationsschepen 
(Oceangoing Patrol Vessels) in het Caribisch Gebied.  

 Maritime Force Protection, bescherming van marine-
schepen tijdens missies, bijvoorbeeld door leveren 
van boordschutters op de FRISC’s.  

Terug in de tijd 
Groen en blauw operationeel zij aan zij aan boord van schepen. Niets nieuws onder 
de zon, vindt De Jong. Volgens hem ‘gaat de marine juist terug naar de oorsprong’. 
“Het is immers ooit ook zo begonnen. We zijn die samenwerking misschien een 
beetje kwijtgeraakt als gevolg van andere taken die erbij kwamen. Maar we zijn ab-
soluut geen vreemden voor elkaar. En laten we wel wezen: we zijn allemaal onder-
deel van de marine”, stelt de commandant MTC. “We willen de integratie, verstand-
houding en samenwerking tussen mariniers en vloot verder versterken. Dit wordt 
een van de weinige eenheden die vanaf de basis direct geïntegreerd optreedt.” 

De Jong hoopt op een ‘aanzuigende 
werking’ van het nieuwe squadron: 
“Er zal meer rust komen.”  

Hoe kom je erbij? 

Een FMS-operator moet flexibel zijn en geïnteresseerd in maritime security. De operators krijgen allemaal 
dezelfde functiebeschrijving. 1 team bestaat uit 8 militairen: 6 operators (MARN1/MATR1), 1 opvolgen-
de teamleader (KPL) en 1 teamleader (SGT). 3 teams vormen een FMS-troop, dat geleid wordt door 
een troopcommander (LT). Er zijn 3 manieren om in te stromen: 

Vervolg Vloot en Mariniers samen 

https://magazines.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/magazines/01-alle-hens/2019/01/03_fms-fotos/defensie-iconen_vpd_vessel-protection-det.png
https://magazines.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/magazines/01-alle-hens/2019/01/03_fms-fotos/defensie-iconen_frisc-boot.png
https://magazines.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/magazines/01-alle-hens/2019/01/03_fms-fotos/defensie-iconen_boordschutter.png
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Het Fleet Marine Squadron wordt inge-
zet voor operationele taken in het lage 
geweldsspectrum, zoals het bewaken 
van grote zeetransporten.  
(Foto: KPLBDAV Jasper Verolme)  

Vervolg Vloot en Mariniers samen 
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Bijleveld: Defensie bereidt zich voor op hulpverlening in strijd tegen coronavirus 

Nieuwsbericht | 17-03-2020 | 16:18 

Defensie bereidt zich voor om de Nederlandse bevolking te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Volgens minister 
Ank Bijleveld-Schouten houdt de krijgsmacht rekening met allerlei scenario’s. “Gelukkig is de militaire inzet nog niet 
nodig geweest, maar als het moet ondersteunen we waar dat mogelijk is”, laat ze weten.  

“Denk aan onze medische capaciteit”, noemt ze als voorbeeld. “We hebben het 
calamiteitenhospitaal in Utrecht, maar daarnaast nog een noodhospitaal dat mis-
schien is in te zetten. Ook is er opvangcapaciteit om mensen in quarantaine te 
houden.” En dit gaat alleen nog maar over plekken op het land. Ook op het water 
heeft de krijgsmacht het een en ander te bieden. Dan gaat het natuurlijk over de 
marine. “De amfibische transportschepen Zr.Ms. Johan de Witt en Zr.Ms. Rotter-
dam beschikken over geavanceerde en ruime ziekenboegen waar patiënten met 
besmettelijke ziektes zijn te behandelen”, licht Bijleveld toe. “Dat geldt trouwens 
ook voor het logistieke ondersteunings- en bevoorradingsschip Zr.Ms. Karel 
Doorman. Dat heeft bovendien eigen laboratoria en een speciale quarantaine-

Meerwaarde bewezen 

De Doorman heeft zijn grote meerwaarde bewezen in 2014 toen het schip werd ingezet bij de bestrijding van Ebola in 
West-Afrika. Alle 3 de schepen hebben operatietafels en 
gezamenlijk zo’n 30 intensive-care bedden. 

Bijleveld: “Inzet was tot nu toe nog niet nodig, maar zoals altijd staan we klaar voor als dat wel het geval is. Het kan 
niet zo zijn dat we ons dan nog eens moeten gaan voorbereiden.”  

Het draait niet alleen om opvangplekken en medische hulp als de minister het heeft over het paraat staan van Defen-
sie. “Militairen zijn natuurlijk ook in te zetten voor transport, of voor distributie van wat dan ook. De landmacht kan 
noodvoorzieningen bouwen. Mocht de nood aan de man zijn dan ondersteunt Defensie desgewenst de politie bij het 
handhaven van de openbare orde. Het is een van onze taken om civiele autoriteiten te ondersteunen. Defensie is mis-
schien niet veel in beeld nu, maar als het erop aankomt kan Nederland op haar krijgsmacht rekenen. Maar we moeten 
natuurlijk wel rekening houden met een inzet voor langere tijd.”  

Oog voor militairen 

Natuurlijk heeft Bijleveld ook oog voor de militairen zelf, want die kunnen het virus net zo goed oplopen. Dus volgt 
Defensie het advies van de RIVM om zo lang mogelijk op de been te blijven. “In de uitzendgebieden monitoren we de 
situatie en nemen maatregelen. Hier in eigen land wordt waar mogelijk thuis gewerkt. Ik sluit me graag aan bij de mi-
nister-president: Ik heb groot respect voor onze hulpverleners, artsen en verpleegkundigen en iedereen die nu voorop 
gaat. Alleen samen en gecontroleerd kunnen we het coronavirus bestrijden. “Hou je aan de aanwijzingen en sta elkaar 
bij als dat mogelijk is”, voegt Bijleveld eraan toe, “of zoals wij in Twente zeggen: Noaberschap.” 

Karel Willem Frederik Marie Doorman 
Datum van Geboorte 23 april 1889 

Plaats van geboorte:  Utrecht, Netherlands 

Overlijden: 28 februari 1942 (52) 
a/b Hr.Ms. De RUYTER, Javazee, v/
m Ned.Oost-Indie, Indonesia 
(Indonesië) (Died on board light crui-
ser De Ruyter) 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn2.hubspot.net%2Fhub%2F5865770%2Fhubfs%2Fcoronavirus.jpg%3Fwidth%3D800%26name%3Dcoronavirus.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ictrecht.nl%2Fblog%2Fcoronavirus-op-de-werkvloer&tbnid=yySzlMk2ZjDWtM&vet=12ahUKEwj
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 Kranslegging (tijdens Covid-19 tijd) bij de 
Waalbrug met Jan van Hoof Nijmegen. 
Onder andere, werden er ook bloemen gelegd, 
door de welpen/padvinders en de Gemeente 
Nijmegen etc. 
  

Liane de Witte 

senior medewerker communicatie 

Wapen van Nijmegen 
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Harry en Marko Schanssema geven met hun boeken de verhalen en de geschiedenis door aan de jonge generatie.  

Korps Mariniers: verhalen van vader en zoon 
DOORN Een veteraan vertelt zijn verhaal over het vervullen van zijn diensttijd bij het Korps Mariniers. In het boek 
'Tussen aankomst en vertrek' kijkt Harry Schanssema terug op zijn leven als dienstplichtig marinier (1958-1960) in de 
tropen van Nederlands Nieuw-Guinea. Wat bezielde hem om na zoveel jaren zijn ervaringen op te schrijven. Hij voedde 
zijn zoon Marko op met de Korpswaarden verbondenheid, kracht en toewijding en inspireerde hem daarmee om ook 
de pen ter hand te nemen. Marko's boek in wording gaat over het vaandel van het Korps en de verhalen achter de wa-
penfeiten. Vader en zoon beschikken beiden over een grote interesse in de geschiedenis van het Korps Mariniers. En 
dat is goed te merken in hun vertellingen. Babs Bouwman 

Op 29 november 1958 vertrok de bus van de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn naar Schiphol. Aan boord de 20-
jarige Schanssema en zijn maten op weg naar hun nieuwe 'avontuur'. De maanden daarvoor volgde hij de opleiding 
Eerste Militaire Vorming. Een leven van tijgeren in de modder, gehoorzaamheid, discipline, fysieke kracht en het ver-
dragen van brullende onderofficieren. Kwaliteiten die je nodig hebt om te overleven als marinier. Hard nodig om de 
missie in Nederlands Nieuw-Guinea naar behoren te vervullen, zoals het beveiligen van het vliegveld, het paleis, de 
watervoorziening en de munitiebunker.,,We moesten de zaak bewaken", vertelt Schanssema, ,,Elke indringer probe-
ren in de kraag te pakken of op slinkse wijze het bos in te sturen". Zijn boek gaat over zijn herinneringen, het avontuur 
van het verplaatsen in het bos en ook de overweldigende natuur met de geur van klei en nat gras. Angstige momenten 
beleefde hij niet: ,,De hele mentaliteit was toen anders. We zagen niet zo snel beren op de weg", vertelt Schanssema. 

RESPECT Waarom Schanssema zoveel jaren later het boek schreef? ,,Ik wilde iets achterlaten voor de volgende gene-
ratie. En voor mijn oude maten, die niet al hun herinneringen meer paraat hebben", zegt de oud-marinier. De reacties 
op zijn boek zijn vol ongeloof, maar ook van respect en waardering. Mensen zijn hem dankbaar dat hij ze mee op reis 
neemt naar de tijd van toen. 

Schanssema: ,,Alles heb ik bewaard. Brieven, kleding, foto's. En verder putte ik uit alles wat nog in mijn 'brei' zat". Het 
resultaat is een rijk geïllustreerd boek: een nuchter ervaringsverslag doordrenkt van typisch mariniersjargon van één 
van de duizenden militairen die in die tijd uitgezonden werden. Het neemt de lezer mee naar de wondere werelden 
van het Korps mariniers, zoals het voorwoord van Generaal-majoor Oppelaar beschrijft. 

GESCHIEDENIS  Marko Schanssema werkt als burger bij defensie en is reservist bij de Marine. Als actief bestuurslid 
van het COM Noord (contact oud en actief dienend mariniers) hoort hij veel verhalen. Dat zette hem dat aan het den-
ken over de geschiedenis van het Vaandel: waar komt het vandaan? Waar werd het voor gebruikt? Wat zijn wapenfei-
ten en de verhalen erachter? Marko: ,,Ik luister naar de verhalen van veteranen over wat er gebeurde tijdens de wapen-
feiten en wat de lessen zijn die we aan toekomstige generaties kunnen meegeven." Iedere marinier houdt tijdens zijn 
beëdiging en het afleggen van de eed of belofte, het vaandel vast. Met zijn boek wil Schanssema de jonge mariniers de 
diepere betekenis van het vaandel meegeven. Naar verwachting komt eind 2020 zijn rijk geïllustreerde boek uit. Vader 
en zoon Schanssema zijn trots op elkaars werk en hopen dat veel mensen leren van de verhalen die niet vergeten mo-
gen worden. Verkrijgbaar bij The Read Shop in Doorn. 
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Wat was het een bijzondere 4 en 5 mei! Door heel Neder-
land gaven mensen gehoor aan de oproep van 
het  Nationaal Comité 4 en 5 mei om vanuit huis stil te 
staan bij de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag. De 
Dam bleef leeg, overal hingen vlaggen halfstok, mensen 
doneerden bloemen en speelden het Taptoe-signaal mee 
vanuit huis. Lokale herdenkingen konden virtueel bijge-
woond worden en duizenden kinderen deden vanuit huis 
mee met het allergrootste eerbetoon tijdens de Nationale 
Kinderherdenking in Madurodam. ’s Avonds keken we 
naar een bijzondere editie van Theater na de Dam. 
 
Op 5 mei lieten we allemaal vanuit huis zien hoe we toch 
75 jaar vrijheid kunnen vieren. Zo keken we naar het 5 mei
-concert, zagen we hoe Iris en Zoë winnaars werden tij-
dens de bevrijdingsspecial van Op weg naar Het Lager-

huis en fietsten honderden deelnemers van over de hele 
wereld mee met de virtuele Freedom Ride. Ook stond 
draaiorgel Het Snotneusje weer even te draaien, 75 jaar na 
het schietincident op de Dam. 
 
Kortom, een 4 en 5 mei om niet snel te vergeten...  
 
Inmiddels zijn er weer een hoop mooie projecten van start 
gegaan. In deze nieuwsbrief aandacht voor een paar van 
deze parels. Daarnaast aandacht voor de heropening van 
musea, indrukwekkende veteranenverhalen en bestuurs-
ontwikkelingen bij vfonds. Ondertussen werken we toe 
naar de Nationale Indië Herdenking 2020 en een mooi slot 
event op 24 oktober, wanneer we het 75-jarig bestaan van 
de VN vieren. Hiervoor vraagt het vfonds aandacht in 
een Call for Proposals.  

Vooruitblik | Opening musea  

Zoals op 4 mei heel helder bleek, is het van essentieel belang de verhalen uit de oorlog 
te blijven vertellen. Een belangrijke taak voor de vele oorlogsmusea en herinnerings-
centra. Een taak die de afgelopen periode ontzettend moeilijk was, nu zij hun deuren 
moesten sluiten. Toch zetten zij alles op alles om de bezoeker alsnog (digitaal) te ver-
welkomen. Van virtuele rondleidingen tot digitale tentoonstellingen en vlogs. Onder-
tussen werken ze hard aan het ‘corona-proof’ maken van hun locatie want op 1 juni 
mogen alle musea gelukkig weer open!  

Reisgids | Bevrijdingsroute Europa 
De Liberation Route Europe maakt herdenken op verschillende manieren 
tastbaar: door luisterplekken in het landschap, een internationaal wandel-
pad en een reisgids langs de bevrijdingsroute die zij in 2019 heeft uitge-
bracht in samenwerking met Rough Guides. Ter gelegenheid van 75 vrijheid 
heeft de ANWB een Nederlandstalige editie uitgebracht. Met een schat aan 
informatie, indrukwekkende foto's en bezienswaardigheden, is dit boek de 
ultieme gids op een reis door de locaties en verhalen over de bevrijding van 
Europa. Voor thuis en hopelijk snel weer op reis! 

Te koop in de ANWB winkels en op de 

website. 

 Nationaal fonds voor vrede, vrijheid en veteranenzorg (vfonds) <info@vfonds.nl>  

Bron: 

https://www.4en5mei.nl/
https://ownhlagerhuis.nl/
https://ownhlagerhuis.nl/
https://www.freedom-ride.nl/
https://vfonds.nl/draaiorgel-het-snotneusje-draait-na-75-jaar-weer-op-de-dam/
https://vfonds.nl/call-for-proposals-75-jaar-verenigde-naties/
https://liberationroute.nl/
mailto:info@vfonds.nl
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‘Ik heb geleerd discipline te koppelen aan creativiteit’ 
‘Elke avond als ik thuiskom zie ik bij de tuindeur mijn oude kistjes staan. Hoe-
wel ze inmiddels volledig zijn versleten, geeft die aanblik me nog steeds een 
blij gevoel. Ik heb bij de mariniers een geweldige tijd gehad en als ik het kon 
overdoen, zou ik zo weer tekenen. In het Korps heb ik bijvoorbeeld geleerd 
discipline te koppelen aan creativiteit, twee begrippen- die in mijn huidige 
functie ook van groot belang zijn.’ 

 

Michiel Alting von Geusau (51) 

Wat: bestuursvoorzitter Docdata 
Zat bij het Korps Mariniers van: 

1983-1995 
Rang: kapitein der mariniers 

‘De briefing die wij in het Korps meekregen, was nooit volledig in overeen-
stemming met de werkelijkheid. Het terrein was minder open dan gedacht, of 
we moesten vechten in steegjes in plaats van op brede wegen. “Lees voor kip: 
konijn”, luidde het militaire jargon voor dergelijke verrassingen. Die dwongen 
ons te improviseren, goed te blijven nadenken en zelf de bedoelingen van de 
tegenstander in te schatten.’  

‘Tijdens een oefening in het najaar van 1989 in de Schotse hooglanden kwamen we met de helikopter terecht in een 
sneeuwstorm. Levensgevaarlijk, we konden elk moment tegen een berg te pletter slaan. De piloot zette zijn helikop-
ter zo snel mogelijk aan de grond en weigerde verder te vliegen. Dus moesten wij nog vijftien kilometer door de 
sneeuw ploeteren om de plek van de oefening te bereiken. Maar daar werd niet over gezeurd.’  

‘Ook tegenwoordig heb ik nog veel baat bij die mentaliteit. Als de onderhandelingen dreigen vast te lopen op de prijs, 
probeer ik de pijnpunten te analyseren, zodat ik de klant met bijvoorbeeld een betere service tegemoet kan komen. Ik 
ga nooit bij de pakken neerzitten, maar blijf nadenken en alternatieven verzinnen. En als een beslissing verkeerd uit-
pakt, gaan wij per direct een andere kant op. Soms leiden deze snelle wijzigingen tot verwarring bij de medewerkers, 
maar waarom zouden we doorhobbelen op een foute weg?’  

Geen hand voor ogen 

‘In het Korps waren we nooit klaar; er werd altijd meer van ons verwacht en we moesten constant presteren. Ik kan 
me nog herinneren dat ik tijdens mijn opleiding tot hulpduikofficier in de haven van Den Helder met mijn handen de 
scheepswanden moest controleren op mijnen. Vooral degene die de onderkant voor zijn rekening nam, had het 
zwaar. Hij zwom op zijn rug, zag in het troebele water geen hand voor ogen en het duurde niet lang voordat je niet 
meer wist wat onder of boven was. Dan moest je af en toe diep ademhalen en jezelf dwingen afgewogen beslissingen 
te nemen. Op die manier heb ik ervaren dat mijn grenzen veel verder liggen dan ik dacht en dat ik niet moet toegeven 
aan de tegenzin die ik soms natuurlijk ook voel.’ 

‘In 1992 werd ik met mijn bataljon naar Cambodja gestuurd. Namens de Verenigde Naties waren we medeverant-
woordelijk voor de rust en veiligheid in een bepaalde provincie. Dat betekende dat we de Rode Khmer aan de ene 
kant van een rivier moesten te houden, verkiezingen moesten voorbereiden en betrokken waren bij de bouw van 
scholen, ziekenhuizen en bruggen. Het was een fantastische tijd. De bevolking was ons goedgezind en de aanwezig-
heid van het Korps maakte toen echt een verschil.’  

‘Tegenwoordig ben ik als nuldelijnshelper betrokken bij het Contact Oud Mariniers, waardoor ik in mijn regio vetera-
nen terzijde mag staan die met een trauma zijn teruggekeerd uit een conflictgebied. Als het Korps mij nodig heeft, sta 
ik klaar. Niet voor niets trek ik elke zaterdagochtend met veel liefde mijn versleten kistjes aan om in de tuin te gaan 

FD-journalist Frits Conijn schreef een boek over oud-mariniers, 

‘Leren leiden’, uitg. De Vrije Uitgevers, € 17  

Ook tegenwoordig 

heb ik nog veel baat 

bij die mentaliteit 

https://www.managementboek.nl/boek/9789082411805/leren-leiden-korps-mariniers-350-jaar-een-bron-van-talent-frits-conijn
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Achtergronden van enkele liederen 

van het shantykoor "Qua patet Orbis" 

Er zijn voorzover mij bekend slechts 2 shantykoren die onder-
deel zijn van het C.O.M. De oudste is die van De Bollenstreek, in 
het uiterste westen van ons land. Daarna komt het koor van de 
onderafdeling Veluwe, dat dateert van februari 2012. Ook al 
meer dan 8 jaar dus. 

Ons koor telt rond de 30 man, allen oud-mariniers, aangevuld 
met 2 accordeon-dames, een drummer, een trompettist, een 
guitarist/banjo speler en een mannelijke accordeonist. De laat-
ste 3 zijn ook marinier. 

Eens in de 2 weken op een donderdagavond oefenen we in een 
ruimte die door de voorzitter van het COM-Gelderland ter be-
schikking is gesteld. Deze oefenavonden zijn eigenlijk meer een 
reünie, het is altijd bijzonder gezellig en soms lijkt het wel of de 
gezelligheid belangrijker is dan het zingen. 

Een aantal keren per jaar wordt opgetreden, vaak in verzorgings
- of verpleegtehuizen en de bejaarde bewoners genieten altijd 
bijzonder van onze voorstellingen, temeer daar veel van onze 
liederen juist bij ouderen erg bekend zijn. Enkele nummers zijn 
zo bekend dat vaak de hele zaal meezingt. Naast deze voorstel-
lingen worden we geregeld  uitgenodigd bij herdenkingen of 
uitvaarten van overleden maten. 

In tegenstelling tot veel Nederlandse koren is ons repertoire 
uitsluitend in de Nederlandse taal. Nederland heeft al eeuwen 
liederen, vaak met een maritieme achtergrond, en het is niet 
nodig om in andere talen te zingen. Wel hebben we meerdere 
liederen die een buitenlandse achtergrond hebben, en die zijn 
dan vertaald in het Nederlands. Liederen zijn vaak een weerslag 
van gebeurtenissen in de actualiteit. Nog tot diep in de jaren '50 
hadden met name vissersschepen geen communicatiemiddelen 
zoals radio, en geregeld zonken er nog schepen. Pas bij terug-
komst in de haven van de andere schepen, werd dit bekend in 
de vissersplaatsen.  Die tragiek heeft geleid tot veel wat smart-
lapachtige liederen, die vroeger iedereen kende.  

Er zijn ook nog andere nummers, vaak ook met een sentimente-
le achtergrond. Die werden wel veel gezongen,  maar de diepere 
en historische achtergrond is meestal niet bekend. Ik neem de 
vrijheid daarvan enkele onder de loupe te nemen en wat te ver-
tellen over deze stukjes historie. In 2013 en 2014 zijn enkele 
daarvan al opgenomen in het toenmalige aardige blad van de 
onderafdeling Veluwe, "De Walegang". 

ALS DE KLOK VAN ARNEMUIDEN 

Ons eerste koorlied, wat altijd werd gezongen bij de introductie, 
met de beginregels "Wij zijn het shantykoor", inmiddels enkele 
jaren geleden vervangen door het de vertaling van het lied van 
het Amerikaanse Marinierskorps, verwijst nog naar de maritie-
me invloed op ons koor, met o.m. de strofe "wij houden van het 
zeemanslied". Dat merkt u ook aan de rest van ons oeuvre. Voor 
mij als Zeeuw een plezierige verrassing om te zingen over de 
zee in een provincie als Gelderland, dat wij altijd zagen als een 
echte "landrottenprovincie", en ik mag me dus met volle over-
gave storten in liederen waar het water een hoofdrol speelt. Wij 
zeiden over de inwoners van Gelderland en Overijssel wel eens 
"het zijn daar arme mensen, zo ver van zee en zo dicht bij Duits-
land". Dat beide provincies grensden aan de vroegere Zuiderzee 
werd vergeten. 

De Friese familie 

Hoewel ik dus afstam van een Vlaamse en Zeeuwse familie van 
vaderskant, mag niet onvermeld blijven dat mijn moeder een 
nogal chauvinistische Friezin was, geboren in het kleine dorp 
Moddergat aan de Waddenzee. Haar hele familie van vaders-
kant bestond uit vissers, terwijl haar 5 broers allen op de grote 
vaart terecht kwamen. De oudste, Klaas, kwam aan het eind van 
de Eerste Wereldoorlog om het leven toen de boot waarop hij 
als 15-jarige scheepsjongen op zijn eerste reis op een Engelse 
mijn voer in het door de Engelse mijnen bezaaide Kattegat, tus-
sen Denemarken en Zweden. Het schip verging met man en 
muis. In een van onze liederen komt de zin voor "want de zee 
ligt vol met mijnen, en die dingen zie je niet". De oorlogvoeren-
de staten Groot-Brittannië hadden hun eigen werkwijze. De 
Duitsers hadden veel onderzeeboten die vooral vrachtschepen 
torpedeerden in de hoop de aanvoer naar Engeland te beëindi-
gen van vooral voedsel en oorlogsmateriaal. Zo'n onderzeeboot 
kan dus zijn prooi uitkiezen en verschil zien tussen vijandelijke, 
bevriende of neutrale schepen. De Engelsen legden in grote 
delen van de Noordzee, de ingang naar de Oostzee (Kattegat en 
Skagerak) miljoenen zeemijnen, en dat zijn blinde apparaten: 
een mijn voelt geen verschil tussen schepen, en veel ook Neder-
landse (Nederland was in de Eerste Wereld oorlog neutraal) 
schepen werden het slachtoffer. Aan het eind van de oorlog 
hadden Amerikanen en Engelsen veel in hun havens liggende 
neutrale Nederlandse schepen ingepikt om Amerikaanse troe-
pen te vervoeren, en het gevolg was dat ook Nederlandse sche-
pen het slachtoffer werden van Duitse onderzeeboten. 

Mijn opa van moederskant woonde dus met vrouw en 9 kin-
deren, waarvan de oudste zoon dus inmiddels was verdronken,  
in Moddergat. Er gebeurde in 1883 iets verschrikkelijks. Het 
dorp had 23 vissersboten, die allemaal eigendom waren van een 
familie. Werd een jongen 12 jaar, dan ging hij mee op de boot, 
waar zijn vader en eventuele andere zoons van een familie de 
bemanning waren. Enkele maanden voordat mijn opa 12 werd, 
voer de hele vissersvloot richting het Duitse eiland Borkum, 
waar scholen vis waren gesignaleerd. Bij een plotseling opge-
stoken orkaan, die in de meteorologie "kanaalratten" werden 
genoemd,  vergingen 18 van de 23 schepen, waaronder de boot 
van mijn opa's familie. Er verdronken 85 vissers van de 112 opva-
renden, vaak hele families. Op de Waddenzeedijk staat nog een 
monument met de namen van de omgekomenen. De meesten 
zijn nooit gevonden. "Op een zeemansgraf staat nooit een hou-
ten kruis" is één van de liederen die we geregeld zingen. Als mijn 
opa enkele maanden ouder was geweest, was hij ook ten onder 
gegaan met de boot van zijn vader, en dan zou ik er nooit ge-
weest zijn in mijn huidige gedaante. De ramp was op termijn de 
doodsklap voor de Moddergatse visserij, en mijn opa kon het 
grote gezin niet meer onderhouden en verhuisde naar  
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de havenstad Delfzijl. Hij werd daar arbeider, later baas op een 
baggerschuit. Mijn moeder, niet vrij van enige kapsones noem-
de haar vader altijd "gezagvoerder", maar er werkten maar 3 
man op zo'n schuit inclusief de baas. Zijn 5 zoons gingen ook 
allemaal varen, ook nadat de oudste was verdronken. Er waren 
ook nog 4 meiden, waarvan mijn moeder de jongste was. Het 
noodlot bleef het gezin achtervolgen, want in oktober 1918 
stierf de mijn oma, de moeder van het gezin, aan de Spaanse 
Griep, een bekende pandemie die naar schatting in de hele we-
reld 55 miljoen slachtoffers eiste. Mijn moeder was toen 5 jaar. 
Haar oudste zus was 17 en had "een dienstje" zoals men dat 
noemde, ze was dus dienstmeisje in een beter gesitueerde fami-
lie, zoals in die tijd veel meisjes uit de lagere milieus. Ze werd 
door opa terug naar huis gehaald en heeft verder voor het gezin 
gezorgd, was in wezen de tweede moeder van mijn moeder.  

Het tragische verhaal heeft voor mij nog onvermoede gevolgen 
gehad. Ik wilde graag naar de zeevaartschool, maar mijn moe-
der, die de baas thuis was omdat mijn vader leed aan een ern-
stig kampsyndroom, heeft dat tegengehouden. Ze vond dat te 
riskant. Toen ik mij voor mijn diensplicht opgaf voor het Korps 
Mariniers, heeft ze ook dat met allerlei middelen tegen probe-
ren te houden, maar ik had van haar zoveel koppigheid geërfd 
dat ze bij uitzondering een keer niet haar zin kreeg. 

En nu Zeeland 

Mijn moeder was verpleegster in een sanatorium, en mijn vader 
werd in de oorlog in Zeeland gezocht door onze geliefde ooster-
buren vanwege handelingen die niet hun goedkeuring konden 
wegdragen. Hij dook ver weg van Zeeland onder in het sanatori-
um in Drente waar mijn moeder werkte. Er groeide wat moois, 
en uiteindelijk leidde dat tot een huwelijk en mijn komst. Mijn 
vader werd toch opgepakt, kwam in een concentratiekamp te-
recht dat hij maar net overleefde en we gingen met z'n drieën 
naar Zeeland. Zijn belevenissen heb ik in een boek beschreven. 
Hij is nooit meer gezond geweest en we hebben jaren zwarte 
sneeuw gezien omdat er toen nog geen uitkeringen waren voor 
bepaalde verzetsactiviteiten; dat kwam pas later en toen was 
mijn vader al overleden. 

Zeeland is zoals bekend een echte waterprovincie. Niet alleen 
veel vissersplaatsen, waarvan Arnemuiden de bekendste is, 
maar ook een gebied waar constant strijd tegen de zee werd 
gevoerd. "Zwei Seelen wohnen Ach in meinen Brust" zou Goet-
he zeggen: het water was enerzijds de grootste vriend door vis-
serij en handel, anderzijds bij storm de grootste vijand.  Er werd 
veel land ingepolderd, maar er ging ook vaak bij stormvloeden 
weer land verloren. Ons mooie lied "de verzonken stad" is daar-
van een voorbeeld. Het is toegesneden op de vrij grote stad Rei-
merswaal, indertijd de vierde stad van Zeeland, met een zetel in 
de Zeeuwse Provinciale Staten. Al eind 15e eeuw, rond 1480, 
begon de geleidelijke aftakeling van de stad door de stormvloe-
den die het gebied teisterden, Dat gebeurde zo vaak, dat rond 
1530  de bewoners allen vertrokken, en de stad werd aan de zee 
prijsgegeven. Veel inwoners vertrokken naar het nabijgelegen 
Tholen, dat mede door deze bevolkingsgroei een grotere stad 
werd en de plaats van Reimerswaal in de Provinciale Staten in 
de hoofdstad Middelburg innam. Het gebied waar Reimerswaal 
lag heet nu "Het verdronken land van Zuid-Beveland" en tot het 
Deltaplan lag het tijdens laag water helemaal droog. Menig in-
woner van Tholen heeft op de schoorsteen nog attributen die 
werden gevonden tussen de oude fundamenten van Reimers-
waal, die met eb droog kwamen. Ze vonden nog veel aardige 
dingen met antiquiteitswaarde. 

Pas de laatste tijd is duidelijk geworden waarom deze stad, 
evenals veel dorpen, ten onder ging. Bij hoog water komen van-
uit de Atlantische Oceaan en de Noordzee grote hoeveelheden 
water de Zeeuwse stromen binnen, die met eb weer verdwijnen. 
Bij normale omstandigheden gaat het om dezelfde hoeveelhe-
den, met noordwesterstorm wat meer en met orkaankracht erg 
veel meer, en vooral als met volle maan het springtij is,  gecom-
bineerd met een orkaan is erg veel meer water en dan ontston-
den vaak rampen, zoals de laatste keer in 1953. Wanneer je land 
gaat inpolderen en  dijken omheen het nieuwe land worden ge-
legd, levert dat op den duur vaak problemen op. Immers: dezelf-
de hoeveelheden water blijven de stromen binnenkomen. ter-
wijl er minder wateroppervlak is door de inpolderingen en het 
water wordt dus hoger. Pas na de Watersnood van 1953 zijn 
kennelijk de waterstaatingenieurs zich dat gaan realiseren, en 
uit die wetenschap is het Deltaplan ontstaan.  

En dan nu Arnemuiden!   

Tot zover dus "de verzonken stad". Dan nu Arnemuiden en an-
dere vissersplaatsen als Breskens, Bruinisse, Zierikzee, Yerseke. 
Veel van onze tragische liederen zijn ontstaan toen er nog hou-
ten schepen waren (schepen van hout, mannen van ijzer was het 
vroeger, tegenwoordig meer schepen van ijzer en mannen van 
hout). Visser zijn was toen een riskant beroep, overgeleverd als 
ze waren aan de elementen. Er vergingen meer schepen dan 
tegenwoordig, deels zoals vermeld door het ontbreken van 
communicatiemiddelen. Maar sedert de jaren '70 van de vorige 
eeuw is het door de vele kunstmanen mogelijk om al dagen van-
tevoren het weer adequaat te voorspellen, en schepen kunnen 
dus tijdig veilige ankerplaatsen opzoeken. Door betere kleding, 
zwemvesten en veiligheidsriemen vallen ook minder mensen 
overboord. Allemaal dingen die vroeger veel voorkwamen. Het 
merkwaardige was ook dat vroeger vissers vaak niet konden 
zwemmen. Daarvoor waren twee redenen. De belangrijkste was 
dat je bij een schipbreuk het toch niet zou redden, omdat je 
meestal in volle zee verbleef, er geen waarschuwingsmogelijk-
heden waren, en waarom moet je je doodsstrijd uitstellen door 
lange tijd tevergeefs te zwemmen? De tweede reden was meer 
religieus. In Nederland zijn de bedrijfstakken die afhankelijk zijn 
van het weer bijna altijd orthodox protestant of Rooms-
katholiek. Het gaat dan meestal om boeren en vissers. Dat gaat 
vaak gepaard aan een vorm van fatalisme en onderworpenheid 
aan het Opperwezen. Dat een visser overboord valt of wiens 
boot vergaat, is nu eenmaal de wil van God en leren zwemmen 
is in wezen een doorkruising van Diens besluit. Vergelijk het met 
de weigering om je tegen ziekten te vaccineren, wat in ortho-
doxe kringen vaak nog een probleem is. 

Delfzijl de Waterpoort 



 

17 

COM Afdeling Gelderland 

Arnemuiden is zo'n dorp, waar de orthodoxie hoogtij viert. Te-
genwoordig ligt het door het Deltaplan niet meer aan zee, en de 
Arnemuidense vissers zijn nu uitgeweken naar de haven van 
Vlissingen, dat ca. 10 kilometer van het grote dorp Arnemuiden 
ligt. Toen de schepen nog in de eigen haven kwamen, nu alweer 
zo'n 60 jaar geleden, en de vloot kwam binnen, dan luidde de 
klok en wist iedereen dat het zover was. Bij de haven stonden 
dan de dominees van de verschillende kerken te wachten,  en ze 
vernamen van de binnengekomen schepen of er nog ongeluk-
ken waren gebeurd in de vorm van een gezonken schip of over-
boord geslagen schepelingen. Was dit het geval, dan ging de 
dominee in kwestie naar de familie toe om hen in te lichten en 
geestelijke bijstand te geven. 

Wanneer een dominee kort na arrivering van de vloot een straat 
binnenkwam, was het doodstil: bij wie belt hij aan? Want zijn 
komst betekende rampspoed! Nog altijd is er in een Zeeuws 
gezelschap, als er tijdens de gesprekken een stilte valt, wel ie-
mand die zegt "er komt een dominee voorbij" (d'r kom een do-
menie verbie).    

U begrijpt nu waar de zinsneden vandaan komen uit het bij ons 
koor en het publiek zo geliefde "Klok van Arnemuiden", mis-
schien wel de meest populaire meezinger die we kennen. Im-
mers: "wordt de vreugde soms vermengd met droefenis als een 
schip op zee gebleven is".  

Tegenwoordig is het ook bij veel mannen usance om een gou-
den ringetje in een oor te dragen. Ook dat heeft een tragische 
betekenis, waar die ijdeltuiten niet bij stilstaan. Al eeuwen is het 
gebruikelijk dat vissers die afkomstig zijn uit landen rondom de 
Noordzee zo'n gouden oorring dragen. Omdat heel lang, zelfs al 
in de Middeleeuwen, met name de Nederlandse vissers de wis-

selende haringgebieden volgden en geregeld langs Schotse of 
Noorse kusten voeren, was vroeger zo rond de 70% van de vis-
sersschepen uit ons land afkomstig, en de oorringen kwamen 
dan ook bijna uitsluitend bij hen voor, ook al omdat de Neder-
landse vissers het meest welvarend waren en zich zo'n ring kon-
den veroorloven. Wanneer nu een verdronken visser aanspoelde 
op de kust van één van de Noordzeelanden, was het voor alle 
landen een erezaak om de verdronkene een fatsoenlijke christe-
lijke begrafenis te geven, en op veel kerkhoven in die landen tref 
je ook graven aan met een steen waarop dan in de taal van het 
kerkhof werd vermeld dat het een anonieme verdronkene was; 
waarvandaan die kwam was immers onbekend. De kosten van 
de begrafenis en het graf werden dan bekostigd door de gouden 
oorring te verwijderen, en de opbrengst daarvoor aan te wen-
den. In die tijd kwam cremeren nog niet voor, was zelfs verbo-
den. 

Ons lied "op een zeemansgraf staan nooit rode rozen" is dus 
niet in alle gevallen juist, al lijkt het onwaarschijnlijk dat vroeger 
er in kustplaatsen wel rode rozen te verkrijgen waren... 

Er zit dus meer achter onze liederen dan je denkt! 

 

Leo de Coninck 

Deze tekst van dit artikel is wat kleiner 

gepubliceerd i.v.m. de hoeveelheid tekst 
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Contactorgaan van de Onderafdeling Achterhoek 
Oud- en actief dienende Mariniers 

 

Uitgave 2 / juni 2020 

Fotograaf  Henk Ebbink 
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Wat iedereen moet weten 
CONTACT OUD MARINIERS 

ONDERAFDELING 
ACHTERHOEK     

OPGERICHT 23 MAART 1987 

BESTUUR: 

Voorzitter Henk Ebbink               De Ploeg 5 
 6971 HV Brummen               Tel. 06-54252146 
 Mail: henk.ebbink@hetnet.nl 
 

Secretaris Albert Smeerdijk               Van Nagellplein 4 
 7231 KD Warnsveld               Tel. 0575 -521262 
 Mail: g.a.smeerdijk@hetnet.nl 
 
Penningmeester Jan Murray               Gazoorweg 3 
 7251 HG Vorden               Tel. 06-53229164 
 Mail: janendikamurray@gmail.com 
 
Alg. Zaken Teun de Ruiter                Didamseweg 14  
 7036 AP Loerbeek                Tel. 0316-531727 
 Mail: th.deruiter1@kpnmail.nl 
 
 Jan Scholten                Zuivelstraat 5 
 6942 DP Didam                Tel. 0316 -223912 
 Mail: sc70968@concepts.nl 
 
AKTIVITEITENCOMMISSIE: 
 Teun de Ruiter                Tel. 0316-531727  
 Jan Scholten                Tel. 0316 -223912 
 
LIEF & LEED Henk Ebbink                Adres: Zie boven 
 
 Jan Stam                Aaldersbeeklaan 155 
 7091 EE Dinxperlo                Tel. 0315 -651944 
 Mail: jbj.stam55@gmail.com 
 
BETAALADRES: Contact Oud Mariniers. 
 Rabo: NL61RABO0139415408 
 
 

REDACTIE: Contactblad COM Achterhoek 
 Henk Ebbink  Adres: Zie boven 

Teun de Ruiter Adres: Zie boven 
Contact Internetsite: henk.ebbink@hetnet.nl 

Voorblad  
St. Antonius van Paduakerk op de Kranenburg in Vorden. De kerk huisvest nu 
het Heiligenbeeldenmuseum. De kerk is ontworpen in 1855 en gewijd in 1867. 
Het is de oudst bewaard gebleven kerk van architect P.J.H. Cuypers., bekend 
geworden door de bouw van meer dan zestig kerken, maar ook door de bouw 
van o.a. het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam.  

mailto:henk.ebbink@hetnet.nl
mailto:th.deruiter1@kpnmail.nl
mailto:jbj.stam55@gmail.com
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Voorwoord van onze Voorzitter 

Henk Ebbink 

 

 

Beste allemaal, 
 
De ” intelligente lockdown” vanwege het coronavirus heeft een duidelijke invloed op ons dagelijkse bestaan. 
We denken na over de invulling van ons leven en pakken taken op die we anders nog wel even lieten wachten.  
Aan de oproep voor copy voor ons blad, hebben gelukkig deze keer al een aantal leden gereageerd.  Heeft u ook 
 nog een mooi verhaal, wij wachten er met smart op.  

Wij hebben o.a. de zolder opgeruimd en zijn geschrokken van wat je daar allemaal in de loop der jaren hebt be-
waard. Merendeel is overbodig en dus voor de goede dingen de kringloopwinkel ingeschakeld, zodat het misschien 
dan nog een goede bestemming krijgt.  
Naast vele fotoalbums, ook een doos met zaken van de onderafdeling Zutphen. Alle uitgaven van “de Facteur”, des-
tijds ons blad van de onderafdeling Zutphen zaten erin. Tijdens het doorspitten van de spullen in deze doos, zag ik 
de notulen van de oprichtingsvergadering van de onderafdeling Zutphen. Een kopie van deze notulen staan op de 
laatste bladzijde van ons katern. Waarom, een stukje nostalgie mag toch wel. Uit de datum blijkt dat het op 22 mei 
jl. precies 40 jaar geleden was.  

Tot slot blijf gezond en let op uw naasten, en tot gauw. 
Met een korpsgroet, 
Henk Ebbink 
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AGENDA  ACTIVITEITEN 2020: 
 
De Recreatieve middag is in tegenstelling tot eerdere berichten op 
ZATERDAG 26 SEPTEMBER . 
 
26 september        Recreatieve middag 
12 december        Viering Korpsverjaardag Rotterdam 
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Mijn verhaal. 
 
Het is juni 1961, als ik in een volle bus naar het Overijssel-
se Hengelo zit. Ik ben op weg voor de  voor de eerste keu-
ring en na allerlei testen kon je opgeven waar je bij wilde 
dienen. Net voor dat we gingen eten moest er nog even 
bloed geprikt worden. Enkele die hierdoor  beroerd wer-
den, zorgden ervoor dat er meer dan voldoende te eten 
was! 
Ik had mij opgegeven voor de mariniers en twee maand 
later werd ik opnieuw gekeurd in Voorschoten. Na de di-
verse testen kreeg ik als uitslag, goedgekeurd voor de  
mariniers. 
 
Tot mijn grote verbazing moest ik me melden in Hilver-
sum en werd ik ingedeeld bij de vloot. Mij is nooit uitge-
legd of verklaard, waarom ik geen marinier ben gewor-
den.  
In de drie maanden van opleiding aldaar, was het lekker 
roeien en het leren van rangen en standen etc. 
 

Studeren op de zolder 
 
Aangezien het winter was en we op een zolder sliepen, 
waar de potkachel om negen uur uit was, gingen we met 
lange onderbroek en borstrok onder zeil.  
Verder werd je flauw van het naaien van je marine num-
mer in de kleren en de dekens. 
Na de opleiding zou ik worden ingedeeld bij een onder-
deel in Den Helder op een wachtschip. Dat leek me hele-
maal niks, veel te ver weg van het meisje. Toen de oproep 
kwam wie er belangstelling had voor een varende plaat-
sing, heb ik me daarvoor toch maar aangemeld. Ik werd 
als wasbaas aangesteld. 
In januari 1962 per vliegtuig naar Malta, om voor twee 
maanden geplaatst te worden op de Hr. Ms. de Ruyter op 

smaldeel vijf. 
De overstap was op volle zee, waar ze net bezig waren 
met schietoefeningen. Staande bij de achterste toren, 
werd er plotseling een granaat afgevuurd, dat heb ik ge-
weten. Direct daarna begon het afweergeschut te blaffen, 
een oorverdovend lawaai.      
 
 

Met ongeveer 50 manschappen ingedeeld op het achter-
dek, hadden we maar weinig ruimte, wel met een prachtig 
uitzicht op het lanceren van de dieptebommen.  
Het was hard werken aan boord, maar na twee maanden 
waren we terug in Den Helder. Na de overplaatsing op de 
Zeven Provinciën, ging deze naar het dok in Overschie. 
Het schip werd verbouwd en uitgerust met raket bewape-
ning.  
Na de zes weken op de Zeven Provinciën ging ik weer te-
rug naar de Ruyter. 
 

 
 De Ruyter, de Karel Doorman en de Zeven Provinciën 
 
Eenmaal op de Ruyter, moest ik me direct melden op het 
bevoorradingsschip de Pelikaan, een wastobbe nog uit de 
tweede wereldoorlog. Gelukkig mocht ik van plek ruilen 
met een collega die van de koopvaardij kwam. Hij zag het 
wel zitten op deze schuit, nou ik dus niet.  
Na een goeie week moest ik me melden in Amsterdam, 
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Vervolg Mijn verhaal 
Drie dagen later werden we uitgeleide gedaan op Schip-
hol door onder andere een dominee.      
Volgens hem zouden we voor het einde van het jaar weer 
thuis zijn en hij kreeg warempel gelijk.  
Na de  laatste foto, geschoten van het bordje Biak, het 
vliegtuig in.  
De eerste stop was in Alaska en ik dacht aan een tempera-
tuur van minus 30 graden daar, maar het was er plus 30 
graden Celsius. Iedereen liep in korte broek,  behalve wij. 
Snel nog even op de foto met enorme ijsbeer en we vlo-
gen naar Japan en van daaruit naar Biak.  
Op het laatste gedeelte van de vlucht waren we flink aan 
de latten. Toen de deuren van het vliegtuig open gingen, 
stapten we een sauna in. We gingen naar een repat ruimte 
om een strozak te zoeken en was het snurken geblazen.  
 

 
 
De volgende dag werden we ingedeeld, ik kwam in de 
wasserij en kreeg onderdak in een barak met korporaals 
en eerste klassers.  Ik had daar geen probleem mee. 
In de wasserij werd met twee ploegen gewerkt met dertig 
Papoea’s.  
 
Wij liepen eigenlijk meer wacht en verder deden wij niet 
veel meer. Alleen als er veel eten was, aten wij ook 
mee uit de pot. Daarna werd er rond elf uur een vracht 
wagen gestuurd die de Papoea’s naar de kampong bracht 
en dat ging erg hard zodat de helft op de vloer lag. Ook 
door de kampong werd er hard gereden, zodat de kippen 
her en der rond vlogen, niet leuk. 

 
Enkele mannen van de was ploeg, in het sportwitje  Chris 

 
Heb veel bezoeken gebracht aan de jappen grotten, heel 
sinister.  
Later, privé nog wel met mijn echtgenote Nolly terug ge-
weest in Nieuw Guinea. 
Ook werden we ingezet om patrouille te lopen bij de sche-
pen en bij de munitie bunkers.  
Het slapen op zo’n bedje in de open lucht lukte mij maar 
niet. Het wacht lopen met twee man was wel leuk. Na-
tuurlijk kwam je ook bekenden tegen en ja, dat was dan 
feest, maar bier drinken was niet voor mij weg gelegd. Na 
het lurken even oplopen op de keerkring bij een bekende 
buurjongen deed mij toch de das om. Heb nog nooit zo-
veel bochten in een rechte strekdam gezien, afijn toch aan 
gekomen op het bed, alwaar ik de hele wereld zag draai-
en. Gevolg, alles onder gespuugd. Ik werd wakker onder 
de douche, weer boven aangekomen was alles opge-
ruimd! Super, had verwacht dat ik op mijn lazer zou krij-
gen, dus niet, helemaal top. 
 
Op één van de avonden was er groot alarm, mijn wapen 
gepakt en naar buiten. Ik ging in een sloot liggen onge-
veer op een afstand van veertig meter van het hek. Ik lag 
daar in de korte broek met een wit hemd aan en dat leek 
mij bij nader inzien niet zo veilig. 
Dus in het pikke donker terug gerend en snel het kaki pak 
aangetrokken en vervolgens als een speer terug. Ik zag 
helemaal niets in deze duisternis, met gevolg dat ik als 
een kloot over het hek van het cafetaria ging. 
Opgekrabbeld en snel zocht ik dezelfde plek weer op en 
stelde vast dat ik helemaal alleen was. Ik dacht dat er elk 
moment wel iemand zou komen met ammunitie, maar er 
kwam maar niemand. Heb toen maar vast de bajonet op 
het geweer gezet. 
Op zo’n moment trekt er een film aan je voorbij van vroe-
ger na het zien van een oorlogsfilm, dat je dan als 
twaalfjarig jochie, schietend de bioscoop uit kwam. Dan 
ga je denken, shit nu zit ik echt in zo’n situatie. Hoe is het 
mogelijk en dan moet je plassen, heel veel plassen, gevolg 
een zeik en zeik natte broek. Op een gegeven ogenblik 
gaat het licht aan en blijkt het ook nog een vals alarm te 
zijn geweest, dus voor niets in de broek geplast. Het punt 
dat we geen munitie hadden gekregen, had te maken met 
een ongeluk. De truck met de munitie had een marinier 
aangereden, die zwaar gewond was. 
Heel vreemd is het dat dit altijd in mijn hoofd is blijven 
spoken en vaak in een flits aan dit ongeluk moest denken. 
Ook had ik een plek waar ik vaak heen ging. Het was een 
oud landingsvaartuig, nog van de Amerikanen en er stond 
altijd water in en vooral door het invallende zonlicht zag je 
dan de mooiste vissen. 
lk had een keer een kano geleend en peddelde richting het 
landingsvaartuig. Toen ik uit de broek moest kroop ik in 
het struikgewas en deed daar mijn behoefte. Ik was bijna 
klaar, maar plotseling hoorde ik iets achter mij, keek om 
en daar kwam een grote Varaan aanlopen. Ik zag die vieze 
blauwe tong en met de broek op half zeven,  hard naar de 
kano gerend.  
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Anton te Brake wil in deze tijd de lezers van Voor-

waarts met zijn gedicht graag een hart onder de 

riem steken. 

 

DE RUGZAK 
 
Ieder mens draagt in zijn leven  
een onzichtbare rugzak mee, 
bergt daarin vreugde en zorgen 
een verzameling van wel en wee. 
 
Vaak is de rugzak niet te dragen 
maar soms ook weer vederlicht, 
dan blijft er wat ruimte over 
maar dikwijls kan hij haast niet dicht. 
 
Kijk je in een verloren uurtje 
heel de inhoud nog eens door, 
kan er heel vaak iets verdwijnen 
wat zijn waarde reeds verloor. 
 
En zo ga je door de jaren 
je pakt iets op en gooit iets weg, 
soms gebeurt dit vanzelfsprekend 
maar ook vaak na veel overleg. 
 
Langzaam wordt de rugzak leger 
de levensmiddag gaat voorbij, 
bij het vallen van de avond  
werpt men de meeste last opzij. 
 

 
 
 
 
 
 
Maar blijft nog wat van waarde 
wat je koestert en behoudt, 
al schijnen het soms kleinigheden 
het zijn herinneringen, meer dan goud. 
 
Ieder draagt zijn rugzak 
niemand die hem over neemt, 
en je hoeft ook niet te vrezen 
dat een dief hem ooit ontvreemdt! 
 
Antoon te Brake 
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Vervolg Mijn verhaal 

Daar trapte ik een op een plank met gevolg een grote spij-
ker finaal door de gymp en voet heen, dus dat werd spui-
ten. 
We gingen nog wel eens de kampong in en dan kwam je 
toch weer bij de Chinees terecht die bier verkocht. Het 
was vaak over de datum, en daar werd je dan weer be-
roerd van. Later werd het toch gevaarlijk om er heen te 
gaan en mochten we niet meer alleen het kamp uit. 
Ook moesten we het UNO leger,  wat bestond uit Pakista-
ni’s, een beetje inwerken. Ze aten ons eten niet en gingen 
douchen met die lange gewaden aan en gingen boven op 
de toiletpot staan, echt uit het stenen tijdperk. Wel wilden 
ze de foto’s hebben van onze meisjes, want ze hadden zelf 
geen foto van hun vrouwen, maar dat ging natuurlijk niet 
door. Wel een zwaar Shaggy draaien en over de longen 
roken, waarbij ze als een kloot omvielen. 
Eind november mochten we met repat in een DC7. Via Pa-
kistan en een tussenstop in Libanon, werden we aldaar 
door gewapende mannen naar een ruimte gebracht. Ver-
boden te fotograferen, wat we natuurlijk stiekem wel de-
den. Vandaar naar Schiphol, waar we door familie werden 
opgehaald en naar huis gingen voor een weekje verlof. 
Ik moest me na die week melden in de marine kazerne te 
Amsterdam ,waar ik ingedeeld werd bij de vaste beman-
ning, dus geen varende plaatsing meer. Aldaar heb ik me 
nog opgegeven en geoefend voor de vierdaagse in Nijme-
gen, maar toen het zover was mocht ik de dienst uit, dus 
net mis gelopen. 
 
We praten nu over een jaar of tien geleden. 
In de trein naar Den Helder was het erg druk en ik zat te-
genover een man en een vrouw. De man zei niet veel, 
maar met de vrouw was het gezellig praten. 
Zij vertelde mij dat haar man in dienst had gezeten en ook 
op Nieuw Guinea was geweest en daar gewond was ge-
raakt. Haar man was bij een alarm op Biak door een 
vrachtwagen aangereden en die was tot tweemaal toe 
over zijn hoofd  gereden. 
De rillingen liepen mij over de rug, toen ik vertelde dat ik 
in die tijd ook op Biak was gelegerd en mij het verhaal he-
lemaal voor de geest kon halen. 
Ze gingen voor het eerst sinds jaren weer eens naar Den 
Helder en toen ik ze later in Den Helder weer trof, hebben 
we het er nog uitgebreid over gehad. 
Vanaf dat moment raakte ik het in mijn hoofd ook kwijt, 
totdat er een oproep stond in de Checkpoint van korporaal 
Adriaans. 
Hij was schrijver geweest op Biak en vroeg zich af hoe het 
was afgelopen met marinier Bikker, die een ongeluk met 
een truck had gehad in Biak. 
Nadat het ongeval had plaats gevonden, is hij direct over 
gevlogen naar Hollandia en vandaar per Neptune naar Ne-
derland gevlogen en wij op Biak hebben nooit meer ge-
hoord hoe het met hem is afgelopen.  
Ik heb hem toen mijn verhaal geschreven over de ontmoe-
ting in de trein. 
  

 
Toch vreemd dat je na al die jaren elkaar dan toevallig  
ontmoet in de trein naar Den Helder. 
 
Chris Althoff 
 

Koninginnedag  Manokwari  1960 
 
Zoals op veel plaatsen op de wereld werd er ook in het 
toenmalige Nederlands Nieuw- Guinea Koninginnedag 
gevierd.  
In de vroege ochtend van dertig april werden we al gewekt 
omstreeks zes uur door een hels kabaal. Honderden Arfak-
kers uit de bergen waren op weg naar de kotta voor de 
jaarlijkse optocht, waarbij ze hun steun aan de Koningin 
en aan de Nederlandse staat wilden tonen. Voor het zover 
was moesten ze nog een paar uur lopen en dat viel niet 
mee in hun uitmonstering. Het was prachtig om te zien, de 
een was nog fraaier uitgedost dan een ander. Ze droegen 
hun pijl en boog, veren, schelpen en zelfs de koteka 
(peniskoker) ontbrak niet. De één had een klein kokertje, 
zoiets als een rolletje drop en een andere had er één zo 
groot als een klarinet.  

 
 
Tegen negenen was aantreden voor het defilé, het  
opstellen van het geheel gebeurde op de weg nabij Pasir 
Putiih en dat had nogal wat voeten in de aarde eer men 
kon starten. Voorop een afdeling van de Marinierskapel, 
gevolgd door de Mariniers gelegerd in Manokwari en  
Daarna kwam de grote stoet met de Papoea’s en nog de 
vele burgers uit de streek. 
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Vervolg Koninginnedag Manokwari 

Dit geheel leverde een prachtig schouwspel op, zeker de 
inlanders in vol ornaat en hun gezang. Hiervan hebben we 
wel genoten, zoiets maakt men niet zo vaak mee. Het 
einde van het defilé eindigde op de kazerne van Mano-
kwari om aldaar te luisteren naar een toespraak van  een 
hoge militair, de rang weet ik niet meer.  
Na het Wilhelmus en het Lang zal ze leven was het baret-
ten af voor een driewerf hoera. Bij de derde hoera komt er 
plots een volwassen hertenbok om de hoek van een barak 
stuiven. De hoge militair wordt geraakt door de bok en 
valt op de keien.  
Gelukkig is hij niet ernstig gewond en met een paar 
schrammen en een buil komt hij er nog goed van af. 
Zoals gewoonlijk hebben we niet gelachen tijdens dit 
voorval, later natuurlijk wel. De bok is met veel moeite 
weer in de wei gedreven en heeft men het slot er goed op 
gedaan. Later deed het gerucht de ronde dat de bok was 
los gelaten, men is er nooit achter gekomen wie hieraan 
schuldig was.  
Groot was de hilariteit op het feest dat die avond werd 
gegeven in de eetschuur, toen de bok toch nog binnen 
kwam. Wat was er aan de hand? 
De kok had van de commandant de opdracht gekregen de 
bok te slachten en het geheel te verwerken tot saté. Zo-
doende dat de bok ons nog een keer verraste met zijn 
komst. De smaak van de saté was goed, alleen was het zo 
taai als leer.  
Zo kwam er nog een goed einde aan deze Koninginnedag. 
Nu, met een driewerf hoera moet ik  er nog altijd aan den-
ken en schiet dan weer in de lach. 
 
Jan Scholten 
 
 
 
Verhalen uit mijn tijd in Indië 
 
Gezien mijn leeftijd van 92 jaar en niet meer zo actief bij 
COM activiteiten, heb ik hierbij een paar verhalen uit mijn 
Indië tijd opgeschreven. 
Net aangekomen in Soerabaja rond Kerstmis 1947, gin-
gen we op oefening met een officier met de bijnaam “de 
beul”, die ons leerde op een weg direct te vallen bij het 
commando dekken. Op de schietbaan behaalde ik goede 
resultaten dus werd ik ingedeeld bij de pioniers. Waarte-
gen heb ik geprotesteerd, omdat ik bij de keuring had af-
gesproken dat ik als ziekenverpleger bij een medisch on-
derdeel zou worden geplaatst. Mijn commandant zei dat 
hij dat zou navragen bij het Ministerie in Den Haag, het-
geen hij een dag later bevestigde. Na een burger contact 
mocht ik kiezen voor het Leger des Heils ziekenhuis of het 
Rooms Katholieke Ziekenhuis, beiden aan de Reinierz 
Boulevard. Mijn keuze was het RKZ en ik werd geplaatst 
op de afdeling huid- en geslachtziekten van Zuster Spons-
aria. Daar lagen ernstig zieke patiënten met grote won-
den waarbij je het bot kon zien als dit schoon gespoten 
werd.  

Ik liep over de afdeling met een barakschort en stond al 
gauw in de belangstelling van de  Indische jonge zusters. 
Voor een Indisch meisje was het bijzonder om een echte 
Hollandse totok blanda aan de haak te slaan, reden waar-
om de nonnen het beter vonden dat ik tijdens de lunch bij 
hen kwam eten. Daar heb ik ervaren dat deze religieuzen 
ook gewone mensen zijn en geen heiligen. Men zei van 
één hunner dat haar vader er goed aan had gedaan haar 
naar het klooster te sturen anders was ze vast in prostitué 
geworden.  
Na een maand of drie kwam mijn commandant bij mij 
langs met de opdracht om voorlichting te geven aan 
nieuw aangekomen troepen, die eerst vanuit de haven 
naar de marinierskantine op Toendjangan werden ge-
bracht. Ik had mij goed voorbereid op mijn preek en be-
gon met: Je moet geen ijs langs de straat eten, als er geen 
geldig dag stempel op de bus staat en ook geen kip zon-
der kop kopen van de koopman met de warong en het 
goed dichtmaken van de klamboe en verder de mindere 
voorzorgsmaatregelen. Tenslotte eindigde ik met: En we 
gaan niet naar de vrouwtjes, want de Jappen hebben veel 
geslachtziekte achtergelaten en ik werk bij deze patiën-
ten die gewoon liggen weg te rotten. Wie denkt dat dit 
een sterk verhaal is, mag bij mij in het ziekenhuis komen 
kijken. Er is er nooit één geweest.  
Jaren later heeft de KRO nog een interview gehouden 
met een oudere marinier die exact, zoals ik het verteld 
had, navertelde. Daarmee heb ik dan ook mijn bijdrage 
geleverd.   
In die tijd had ik een vriendin, Sonja van der Lee uit Maas-
land. Zij was zuster van het Rode Kruis en had haar leren 
kennen van de Protestantse Jongeren Club in de wijk 
Darmo. Wij waren wat en half wat, ik één meter achten-
zestig en zij één meter negenentachtig. Het was gewoon 
vriendschap, anders niks. We gingen de stad in en dron-
ken in het wijkgebouwtje AMVJ, een zakje zuurzak. Ook  
gingen we naar de pasar basar en naar de dierentuin op 
Wonokromo.  
Zij woonde in een herenhuis op Darmo waar ik haar wel-
eens opzocht. Op een keer kwam ik daar in het trappen-
huis een kapitein van de mariniers tegen. Die zei: Marinier 
wat doe jij hier, je mag hier helemaal niet komen. Ik zei 
tegen de hem, kapitein als ik dat tegen mijn vriendin zeg 
mag u misschien hier niet meer komen. De kapitein liep 
toen wijselijk door en wilde blijkbaar niets riskeren. Ik heb 
het maar niet tegen Sonja verteld. 
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Vervolg Verhalen uit mijn tijd in Indië 

 

Nog een opmerkelijk verhaal.  
Op zekere dag hadden wij een gezondheidsinspectie in 
marbrigtaal “lullenparade”. Ik zit als marinier derde klasse 
op een krukje en laat alle mannen in de rij bij mij langs 
gaan met hun piemel in de hand en omdraaien. Verderop 
staat een jonge officier die zegt tegen de onderofficier van 
politie dat hij niet van plan is zijn jongeheer aan een  
puppus drie te laten zien.  
De onderofficier van Pol gaat dit vertellen aan de com-
mandant, die grijpt naar drie strepen en verzoekt deze bij 
mij op te spelden. Zeg hem er wel bij dat het titulair is dus 
niet effectief. 
Ik kreeg dus wel het katje van een sergeant en dat had ik 
aan die officier te danken.  
Bij mijn groot verlof werd er niet meer over deze rang ge-
sproken. Ook niet over de acht dagen verzwaard die ik 
had gekregen voor het niet uitvoeren van een opdracht 
van een dokter. Die had aan een marinier een recept  
meegegeven voor zoutsolutie, om dat drie maal daags op 
zijn geslachtsdeel te smeren, dat rood en gezwollen was.  
Ik gaf deze marinier een verzachte zalf, zodat de pijn ver-
dween. Maar toen hij de zalf de volgende dag aan de dok-
ter liet zien, was deze woedend. Hij belde mij op en zei 
dat dit insubordinatie was en dat ik gestraft zou worden. 
Ik moest voor acht dagen in arrest en mocht alleen in de 
ochtend ziekenrapport doen en in de avond prootjes (een 
spuitje met protargol) geven.  
Was er een aantekening van geweest dan had ik bezwaar 
gemaakt, want de dokter had dit niet mogen voorschrij-
ven, al was het ook wel bedoeld om hem af te leren naar 
de vrouwtjes te gaan. 
 
Nu ik toch nog aan het woord ben hoop ik dat het nieuwe 
onderzoek naar het Indië verleden eens wat meer feiten 
aan het licht brengt dan alleen oorlogsmisdadigers. Ik heb 
mijn gehele diensttijd in Soerabaja gewoond en helemaal 
niets gezien van oorlogshandelingen. In Soerabaja heers-
te orde en vrede en wij gingen in het weekend naar Tretes 
om te zwemmen en wij huurden daar paardjes en trokken 
onbewapend de binnenlanden in en waren dan te gast in 
dorpen waar altijd feesten waren en wij als gasten van de 
bevolking vriendelijk werden uitgenodigd. We zaten dan 
bij de eregasten en kregen arak te drinken. 
Dat een kleine groep nationalisten een andere koers wil-
den naar zelfstandigheid en ploppers het beleid mede 
gingen bepalen, heeft tot een oorlog geleid. Maar dat 
mag niet betekenen dat alle Nederlandse militairen als 
oorlogsmisdadigers mogen worden beschouwd. Waren 
wij er niet geweest dan waren alle Indische Nederlanders 
uitgemoord. 
 
Rien van Driel  
 
 
 

 Uit mijn diensttijd 
 
Toen ik op 4 juni 1960 als marinier werd uitgezonden naar 
Nieuw Guinea werd ik  
’s avonds om elf uur met een landrover naar Schiphol ge-
bracht. Dit gebeurde na veertien dagen inschepingsverlof 
en toen was Schiphol niet wat het nu is.   
Destijds kon je niet door een slurf naar het vliegtuig lopen, 
maar werd je in een open wagen over het platform naar 
het vliegtuig gebracht en kon je via een lange trap instap-
pen. 
Het toestel was een DC7 met vier propeller motoren. De 
topsnelheid was ongeveer 600 km per uur.  

 
 
Ik was in burger, want je mocht niet in uniform in een 
KLM lijntoestel. 
De reis op zich was al een belevenis, zeker als je alleen 
maar een trein gewend bent. 
Na het opstijgen ging het richting Schotland. Enkele 
plaatsen die je in de verte zag liggen, vanwege de verlich-
ting, werden door de piloot ook genoemd. Langs de 
Schotse kust verder naar IJsland waar de eerste stop was. 
Na deze tussenlanding ging het richting Anchorage in 
Alaska, waar de volgende landing was op een groot mili-
tair vliegveld. We hadden er toen al zo’n 19 uur opzitten. 
Wat wel indruk op mij maakte tijdens de vlucht, waren de 
rood gloeiende uitlaten van de motoren. Voor de rest was 
het pikke donker. 
Na enkele uren ging de reis verder naar Tokio. Die vlucht, 
over de Noordpool, duurde dertien uur. Het was buiten 
koud, wat je duidelijk zag aan de ijsafzetting op de ramen 
en naden van de nooddeuren. Er werd een partij dekens 
uitgedeeld, omdat het toestel slecht op temperatuur 
kwam. Boven Japan vloog je redelijk dicht langs de heilige 
berg, de vulkaan Mount Fuji. 
Na de tussenstop in Tokio ging het verder naar Biak. Na 
een vlucht van zo’n acht uur kwamen we daar ’s avonds 
laat aan. Toen de vliegtuigdeur open ging was het net of 
je tegen een muur aanliep, zo warm was het.  
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Vervolg Uit mijn diensttijd 
Omdat ik de enige militair aan boord was, werd ik met 
een jeep naar de kazerne gebracht. 
De volgende morgen was het in rouleren en de burgerkle-
ding inleveren. Die werd bewaard in een gekoelde  
ruimte.  
Na enkele dagen kwam het bericht dat ik me gereed 
moest houden voor de vlucht naar Manokwari. Dat ge-
beurde met een DC3 van de binnenlandse maatschappij 
De Kroonduif.  

 
 
De vlucht duurde 4 uur. Het toestel vloog constant langs 
de kust. Enkele keren werd er in de bush geland op een 
landingsstrip, die in de oorlog door de Jappen was aange-
legd. 
Na de landing kwam er een pater in een witte jurk met 
zijn gevolg uit de bush en werden er de nodige zaken uit- 
en ingeladen. 
In Manokwari sliepen we in een afgetimmerde ruimte in 
de garage. Mijn werk was hoofdzakelijk onderhoud van 
het wagenpark en de buitenboordmotoren en af en toe 
op het vliegveld Rendani het aftanken (met een hand-
vleugelpomp) van een DC3 en uiteraard veel proefvaren 
op zee. 

 
Het aftanken met een handvleugelpomp 

 

Een behoorlijke aardbeving heb ik daar ook nog meege-
maakt, de auto’s stonden te schudden in de garage. Klei-
nere schokken maakte je wel vaker mee en als het regen-
de, dan regende het ook echt.  
Met de Karel Doorman een dag meegevaren.  Vliegtui-
gen schoten dan om te oefenen op een doel dat door de 
boot werd meegesleept. 

 

 
 

De viering van Koninginnedag, die ik daar meemaakte 
was heel indrukwekkend door de dansende en tromme-
lende stoet die uit de bergen naar beneden afdaalde  en 
langs de kazerne trok. Hoe wisten deze mensen dat de 
Koningin jarig was. 
Dit was heel anders dan het beeld van de ernstig zieke 
mensen, die met een open wond, op de rug van een an-
der na een dagenlange tocht uit de bergen naar beneden 
kwamen en hoopten op een behandeling in het zieken-
huisje. Velen zaten hier buiten onder een afdak op hun 
beurt te wachten. 
Ben ook nog mee geweest op een 5-daagse patrouille in 
de bush. Dat was nadat er een infiltratie was geweest. 
We werden ingescheept in een landingsvaartuig en aan 
de overzijde van de baai bij het Arfak gebergte aan land 
gezet, met ongeveer 10 Papoea’s als dragers, voor de staf 
en zeker niet voor ons. 
Het eerste wat je leerde was een bivak op te bouwen, 
met een slaapplek op palen, ongeveer een meter boven 
de grond, dit in verband met het ongedierte en je moest 
je eigen potje eten verzorgen.  
Iedere dag was het een eind lopen en dan was je blij dat 
je tot aan je oksels door een kali moest waden.  

  
Gevangen slang tijdens de patrouille  
  

Omstreeks twee uur in de middag was het vanwege de 
hitte vast werken.  
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Vervolg Verhaal uit mijn diensttijd 

Infiltranten hebben we gelukkig niet gezien. Ook al ben je 
goed bewapend, zit je daar niet op een treffen te  
wachten. 
 
Manokwari was een bisschopsstad. Iedere zondag kwam 
de bisschop, onder grote belangstelling, met een mijter  
op naar de kerk. Aangezien ik nog geen 21 jaar oud was, 
moest ik alle zondagen naar de kerk. Dan was het dus  
afmarcheren naar de kerk. Toe ik 21 jaar werd, was dat  
verplichte snel afgelopen. Het is een stad met een haven en 
een scheepswerf, waar ook de Marine boten lagen. Dat be-
tekende dat er ook wacht werd gelopen. Af en toe was ik 
ook aan de beurt. Bij de wacht werd je voorzien van de no-
dige munitie en dan liep je alleen in het donker door de hal-
ve kotta naar de  haven, om op post te gaan. En als het in 
de tropen donker is, dan is het donker.  
Je ziet geen hand voor de ogen en dan voel je je echt niet 
prettig, ook al ben je marinier. Wel zorgde ik altijd wel voor 
een goede rugdekking. 

 
Op 22 juni 1961 werd de thuisreis vanuit Biak weer aan-
vaard, wederom weer over de Pool. Het eerste gedeelte 
werden we aan iedere zijde door twee straaljagers bege-
leid. Dit was voor de veiligheid, want met Indonesië wist  
je het maar nooit. 
Nieuw Guinea is voor mij een hele belevenis geweest.  
 
Jan Dorsthorst 
 

Viering 75e jaar vrijheid 

Door de regels in verband met het Corona-virus moest de viering worden aangepast. Toch kunnen we terug kijken op 
een goede viering van de 75ste herdenking van 4 mei. 
Natuurlijk hadden we het anders gewild. Het was overal in het land zonder publiek.   
Het was aangepast, maar ik denk dat hoe dan ook landelijk als lokaal velen hebben stilgestaan bij de verschrikkingen 
van de Tweede Wereld0orlog. 
 
Vorig jaar waren we nog bij de herdenking in Beltrum, om samen met Theo Heutinck de herdenking bij te wonen.  
Dit jaar was Theo alleen, maar toch herdacht. 

 
           

 
 
 

Zoals U misschien wel weet, ben ik de dochter van een 
betrokken marinier die in september 2013 overleed en ik 
zijn abonnement tot 2023 verleng, omdat zijn verhaal me 
verwarmde. 
  
Zo las ik dit mooie gedicht van Toon Hermans dat past in 
de Coronatijd. 
  
 

Een vriend 

 

Je hebt iemand nodig 

Stil en oprecht 

Die als het erop aankomt 

Voor je bidt of voor je vecht 

Pas als je iemand hebt 

Die met je lacht en met je grient 

Dan pas kun je zeggen :ik heb een vriend. 

  

Sterkte allen in deze zware Coronatijd 

Anneke Bloem 

Foto's Thea Huinink 



 

32 

Onderafdeling Achterhoek 



 

33 

Onderafdeling Achterhoek 



 

34 

Onderafdeling Achterhoek 



 

35 

Onderafdeling Arnhem 

 

Uitgave 2 / juni 2020 



 

36 

Onderafdeling Arnhem 



 

37 

Onderafdeling Arnhem 

Corona crisis 

 

Onderstaande oproep is 19 april gezonden naar de leden, begunstigers 
en adverteerders van het Contact Oud Mariniers Arnhem waarvan bij de 
secretaris het juiste email-adres bekend is. 

Helaas heeft niet iedereen een email-adres, of heeft inmiddels een ander 
email-adres gekregen, dan wel  is dit niet bekend bij  de secretaris. 

Feit is dat ik een aantal mails onbestelbaar terug heb gekregen. 

De mensen zonder email-adres zijn alleen per post te bereiken, en om-
dat dit er nogal veel zijn hebben we besloten dit niet te doen in verband 
met de hoge portokosten. 

Vandaar dat de betreffende mail hieronder is opgenomen zodat iedereen die de Voorwaarts/Luister Uit ontvang er 
alsnog kennis van kan nemen. 

 

 

Beste leden, donateurs en adverteerders van het COM-Arnhem 

we leven thans in een zeer lastige tijd. Voor oud-mariniers is het niks om de hele dag thuis te zitten, althans dat geldt 
voor de meesten van ons zo. 

 Ook voor ons clubje is het momenteel lastig.  

Er zijn al heel wat zaken afgelast zoals onze maandelijkse contactavonden, vlaggenparade op Bronbeek, jubileum-
reünie van 23 mei en de sportdag van 13 juni in Doorn. 

En onze jaarlijkse jeu-de-bouledag staat ook op de tocht, ook al verschijnt er in de Luister Uit van juni nog wel een 
oproep. 

Vraag is zelfs of onze jaarlijkse trip naar Roermond voor de Indië-herdenking wel gaat plaats vinden, wat ook geldt 
voor de airborne-wandeltocht.  

Onze onderafdeling heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een teruggang in leden en begunstigers. We heb-
ben de zaak echter nog steeds overeind kunnen houden. 

We willen dat ook blijven doen maar daar hebben we de medewerking van alle leden, begunstigers en adverteerders 
voor nodig. 

Hierbij een oproep aan iedereen om onze adverteerders niet te vergeten, zij hebben het zeker zwaar nu.  

Ga naar onze adverteerders voor groente en fruit, koop brood bij de bakker in ons blad, koop onderdelen bij de spe-
ciaal winkel en je borrel bij de slijter, enzovoort.  

De contactavonden worden maar minimaal bezocht, terwijl de belangstelling voor de activiteiten als jeu-de-boule en 
de jaarlijkse reünie afgelopen jaren wel behoorlijk was. 

Dit willen we overeind houden. Zodra we weer onze contactavond kunnen houden, hopelijk in juni, zien we weer 
graag zoveel mogelijk van de leden en begunstigers bij SML terug.  

Ik wil iedereen oproepen toch de moed er in te houden zodat onze club kan blijven bestaan. 

Hou je aan de voorschriften en zorg goed voor jezelf en je naasten zodat we elkaar straks weer in goede gezondheid 
kunnen treffen. 

Maar vooral: blijf als lid of begunstiger trouw aan onze onderafdeling; en aan onze adverteerders het verzoek om 
ons te blijven steunen.  

  

Namens het bestuur van COM Arnhem 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn2.hubspot.net%2Fhub%2F5865770%2Fhubfs%2Fcoronavirus.jpg%3Fwidth%3D800%26name%3Dcoronavirus.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ictrecht.nl%2Fblog%2Fcoronavirus-op-de-werkvloer&tbnid=yySzlMk2ZjDWtM&vet=12ahUKEwj


 

38 

On-

Luister Uit is een uitgave van Contact Oud Mariniers regio  Arnhem   Nr.1 / juli 2020 

 

Voorzitter             Gerard Oudsen           Sterappelgaard 232             6831 BS Arnhem  

               tel: 026-3231132           06 53 54 69 76  

Secretaris                 Bart Muis            Heeckerenstraat 64            6882 DD Velp  

               tel: 026-3648835               06 80080455                          email: g.muis3@chello.nl  

Penningmeester             Willem Rutten            Mosterdhof 60             6931 AN Westervoort  

                tel.: 026-3112493              0620993909                          e-mail: wrutten@telfort.nl  

  

Bankgegevens               IBAN: NL11 INGB 0004963797                         T.n.v. COM   o.afd. Arnhem  

 

Bestuursleden               Frits Baars                       Goudwindestraat 105           6833 DN Arnhem 

                tel:026-3212090            06 54673248                         email: fritsbaars@live.nl 

                Nico Phielix                     Hoofdstraat 228 R            6881TR  Velp 

                tel: 026-3828985           06 13 50 76 36                         nico.phielix@kpnmail.nl 

                Ben Veulings         Fruithofstraat 13            6673 BL Andelst 

                tel:  0488-452432                            email: B.Veulings@upcmail.nl 

                Ton Tinnebroek         Bonenkamp 58            6681 MS Bemmel 

                tel.0481-464956         0626750076            a. tinnenbroek@telfort.nl 

 

Comm.lief en leed: Ben Veulings, Frits Baars, Nico Phielix          (gegevens zie onder Bestuursleden) 
Redactiecommissie:  Bart Muis en Willem Rutten                                          (voor gegevens zie boven) 
Adresgegevens:      zie bij secretaris 

Foto voorpagina: Ongekend, door de Coronacrisis is de poort tot het koninklijk tehuis voor Oud-militairen 
en Museum Bronbeek gesloten. 
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Van de voorzitter 

 Mannen, eerst mijn veront-
schuldiging dat ik in de Luis-
ter Uit van maart ten onrech-
te heb gemeld dat onze jaar-
vergadering werd gehouden 
op 9 februari jl. Dit is uiter-
aard maandag 10 februari 
geweest. Maar het moet me 
nogmaals van het hart dat er 

maar zo weinig belangstelling is voor onze bijeenkom-
sten en zeker als er voorafgaand een jaarvergadering is. 
Ik verwacht dat ondanks  het geringe aantal leden er toch 
meerdere personen belang stellen in het reilen en zeilen 
van ons clubje. In de vorige uitgave van dit blad gaf ik al 
aan dat de tijden dat we 25 tot 30 man kregen niet meer 
haalbaar zijn. Of zijn de enige contactpunten in de toe-
komst   nog de nieuwjaarsreceptie, de reünie en de jeu-
de-boulemiddag?  Vorige keer heb ik gevraagd of het 
wenselijk is dat we naar een andere dag gaan of naar een 
middagbijeenkomst. Of samen gaan met een andere on-
derafdeling, of onze contactavonden ook open stellen 
voor andere veteranenclubs als bijv. De Wapenbroeders. 
Deze opties zijn ook genoemd  tijdens de jaarvergade-
ring, maar leverde geen  concrete antwoorden op. Er ligt 
een idee om  actief De Wapenbroeders gaan benaderen 

voor een vorm van samenwerking.  Maar door Corona is 
dat nog niet gelukt. Zo, dat moest me toch van het hart !! 
 Helaas konden veel activiteiten niet doorgaan i.v.m. het 
Corona verhaal.  Het Veteranencafe van 23 april en de 
vlaggenparade van 27 april werden afgelast, maar nog 
triester was het dat ons jubileumfeest 0p 23 mei bij Wie-
leman in Westervoort niet door kon gaan. Inmiddels is 
bekend dat we deze reünie verschuiven naar volgend 
jaar.  
De jaarlijkse sportdag van 13 juni in Doorn kon ook al niet 
doorgaan en het is te hopen dat de organisatie volgend 
jaar nog de gelegenheid krijgt om dit grote feest te hou-
den in Doorn. Ook de grote veteranendag in Den Haag 
gaat dit jaar niet door. Als ik dit schrijf is het nog onzeker 
of ons Joop Bergsma jeu-de-boule toernooi in Zevenaar 
wel kan plaatsvinden. Datzelfde geldt ook voor de Indië-
herdenking op 5 september in Roermond !! Ten aanzien 
van de contactavonden is het nog erg onzeker wanneer 
we weer terecht kunnen bij SML, hopelijk kan dat weer in 
juli o0f augustus. Ook is het bestuur al maanden niet bij 
elkaar geweest, wat erg frustrerend is. 
We moeten met zijn allen de moed er maar in proberen 
te houden. 
Ik hoop jullie allemaal binnenkort weer in goede gezond-
heid te mogen begroeten.  
Met Mariniersgroeten    Gerard Oudsen voorzitter  
o.afd. Arnhem e.o.   

Herdenking Slag in de Javazee 
 
De 'Slag in de Javazee' vond plaats op 27 februari 1942 en was een mislukte poging om in de Javazee een Japanse inva-

sievloot tegen te houden. Nederland maakte deel uit van de geallieerden 

en verloor twee kruisers en een torpedojager. Schout-bij-nacht Karel 

Doorman verloor met ruim 900 andere Nederlanders het leven. Vanaf dat 

moment heerste Japan over geheel Oost-Azië 

Jaarlijks wordt   de 'Slag in de Javazee' herdacht op het landgoed Bron-

beek waar een groot anker herinnert aan deze gebeurtenis. Dit jaar werd 

de herdenking gehouden op vrijdag 28 maart. Op die dag werd ook een 

nieuwe plaquette onthuld door bewoners van het Koninklijk militaire te-

huis. 

Er was veel belangstelling bij deze herdenking en ook van de oud-

mariniers was er een tiental personen aanwezig. Oud mariniers Janssen en 

Vondenhoff, bewoners van Bronbeek, viel de eer te beurt de vlag te mo-

gen hijsen bij de officiële ingebruikname van de herdenkingsplaquette.  
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Nepveteranen    

Nog regelmatig komt het voor dat er nepveteranen 
zich presenteren bij officiële gelegenheden. Vaak is 
het moeilijk te achterhalen of zij de insignes en uit-
monsteringen terecht dragen. 

Hierbij zo'n voorbeeld van een nepveteraan en de 
reactie van het Veteranen Instituut in deze kwesties. 

In januari 2018 verschijnt op de Facebook pagina 
van Korps Mariniers Portaal het bericht dat een lid 
van de Bond van Wapenbroeders is ontmaskerd als 
nep-marinier.  
Hij was lid van het bestuur van de Bond van Wapen-
broeders en nuldelijns hulpverlener bij diverse in-
stanties.  
Als zodanig was hij een bekende verschijning bij de 
regionale en landelijke veteranendagen waar hij als 
paradecommandant voor de troepen liep.  
Zijn borst getooid met een veertiental onderschei-
dingen en diverse insignes als blijk van fysiek zeer 
zware opleidingen, waaronder Koud Weer Training 
(KWT) van het Korps Mariniers, de Franse operatio-
nele parawing, de U.S. Navy & U.S. Marine Corps 
parawing, scherpschutter op twee wapens en het 
erekoord.  
De vraag kan dus terecht gesteld worden of al deze 
insignes ooit zijn behaald of dat er een aantal nep 
dan wel onverdiend zijn.  
De vraag is niet zozeer of zijn veertien herinnerings-
medailles en de daarmee samenhangende vetera-
nenstatus al dan niet terecht zijn, het gaat vooral 
om de insignes die hij droeg.  
Het verkrijgen van een herinneringsmedaille heeft 
voor sommige militairen zware offers gevraagd 
maar eenzelfde medaille wordt ook uitgereikt aan 
iemand die bijvoorbeeld dertig dagen of langer er-
gens in het buitenland in het kader van een missie 
koekenbakker is geweest.  
In dat licht bezien vraagt een KWT insigne veel gro-
tere offers. Terecht dan ook dat deze man door oud-
mariniers is ontmaskerd. 

Een aantal jaren na zijn vertrek , het moet om-
streeks eind 80-jaren zijn geweest, hadden wij op de 
PIROC een feestje en er werden ook wat relaties 
uitgenodigd, w.o Peter (gefingeerde naam)  
Tot mijn grote verbazing droeg hij toen op zijn DT 
het KWT insigne van Korps Mariniers plus nog wat 
batons, ik meen me te herinneren ook van fysiek 
zware proeven zoals de NOC-NSF medaille. Ik kon 
dat niet goed plaatsen, met name het KWT insigne 
vereist een zeer langdurige en zware training bij het 

Korps Mariniers en de NOC-NSF medaille is ook be-
hoorlijk pittig.  
En dat in zo’n korte tijd voor iemand die in feite we-
gens rugklachten voor zijn werk was afgekeurd…  
Een paar jaren geleden werd ik door een oud collega 
uitgenodigd bij een dodenherdenking in Goirle.  
En daar loop ik na vele jaren Peter weer tegen het 
lijf. Hij was inmiddels met FLO en droeg op zijn 
blauwe colbert het KWT insigne, de Franse operati-
onele para-wing, de U.S. Navy & U.S. Marine Corps 
parawing, scherpschutter op twee wapens, rode 
erekoord plus een batterij van veertien onderschei-
dingen.  
Peter had de wildste verhalen over ervaringen tij-
dens zijn uitzendingen. Dat alles kwam bij mij niet 
geheel geloofwaardig over. Peter bleek inmiddels 
zeer actief binnen het veteranen gebeuren. 
 
Er is blijkbaar niemand die dit soort dingen contro-
leert, dat bewijst het geval Peter maar eens des te 
meer. 
  
Wilma Laan, Hoofd Dienstverlening VI zei hierover:  
‘Nepveteranen duiken overal op en er is weinig tegen 
te doen. Meestal hebben we te maken met iemand 
met een psychische stoornis en heeft de persoon ge-
woon hulp nodig. Wanneer zulke personen in vereni-
gingen zitten, vallen zij dikwijls door de mand en wor-
den hierop door het bestuur aangesproken. Besturen 
nemen regelmatig contact met ons op om een bepaal-
de status uit te zoeken dus daarin werken wij wel sa-
men. Wanneer het een bestuurslid betreft kunnen an-
dere bestuursleden dit doen.  
Valse onderscheidingen is een nog lastiger verhaal. 
Deze zijn overal te koop en er staat geen sanctie op ze 
te dragen. Dat is bij wet verder niet geregeld. De per-
soon aanspreken op de versierselen is het enige wat 
dan overblijft. Wanneer iemand in de gaten heeft dat 
de rest van de omgeving weet dat het nep is, willen zij 
er nog weleens mee ophouden. Het ligt dus een beetje 
aan de omgeving hoe die ermee omgaat. Vaak is het 
benoemen ervan al genoeg’.  
 
Het VI is dus duidelijk in haar uitspraak over nep ve-
teranen of mensen die zich een nep-status willen 
voordoen. Volgens VI zijn dat vaak mensen met een 
psychische stoornis en uiteraard dienen die mensen 
geholpen te worden.  
Volgens VI vallen deze mensen ook vaak door de 
mand en dienen ze door het bestuur aangesproken 
te worden.  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.onderscheidingen.nl%2Fnl%2Fpublicaties%2Fbesluit%2Fstaatscourant%2Fmindef2003_veteranen.html&psig=AOvVaw2J8FcXIlQNlikUcUgK_dwT&ust=1581358486796000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjO-sqJxecCFQAAAAAdA
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Hansi's bar en eetcafé 

    Groenestraat 56  

Ziekenboeg 

Er zijn geen meldingen binnen gekomen van nieuwe ernstig zieken. Het Corona virus heeft blijkbaar niemand van 
ons te pakken kunnen krijgen, althans wij hebben dit gelukkig van niemand vernomen. 

       Wij wensen alle zieken een voorspoedig herstel. 

Mutaties   

Advertenties: Artz auto's in Velp heeft aangelegen volgend jaar geen advertentie meer te willen plaatsen in ons 

blad. Er is dus plaats voor een nieuwe adverteerder. Als iemand een gegadigde weet dan horen we dat graag. 

Afgelasting Nationale Veteranendag Den Haag 
Op donderdag 2 april heeft het Dagelijks Bestuur van het Nationaal Comité Veteranendag moeten besluiten dat een 
feestelijke Nederlandse Veteranendag zoals we die al vijftien jaar kennen, niet wenselijk en mogelijk is. Dat bete-
kent een afgelasting van alle fysieke delen van de dag: het evenement op het Malieveld, het defilé voor Z.M. de Ko-
ning, de medaille-uitreiking op het Binnenhof, de openingsceremonie in de Ridderzaal en de fly-past.  

 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 

13 juni   Sportdag Doorn  afgelast 

27 juni  Nederlandse veteranendag Den Haag Malieveld 

15 augustus  15 Jeu de Boule Zevenaar ???? 

5 september  Indië herdenking Roermond ????? 

5 september  airborne wandeltocht ?????? 

12 december  355 jarig bestaan Korps Mariniers, defilé in Rotterdam 

14 december  "aangeklede"contactavond i.v.m. korpsverjaardag 
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  Mr. B. van Leeuwenplein 7 

                         6991 EW  Rheden 

  

 

Tel.  026-4952019 

Email: info@onshuisrheden.nl 
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 Wat klaar stond in de crisis om Cuba   NEW YORK (Reutér)  

 

Negentig met kernbommen van 25 en 50 megaton geladen Amerikaanse B-52 bommenwerpers koersten tijdens het 
gloeipunt van de crisis om Cuba — in de derde week van oktober 1962 — onafgebroken boven de Atlantische Oceaan 
heen en weer in afwachting van het telegram van president Kennedy: „Go to war". (Trek ten strijde).  

Dit bevel zou gegeven zijn zodra een Russische raket de richting van de Verenigde  Staten uitkwam. 

Het Amerikaanse tijdschrift Newsweek dat deze feiten be-
kendmaakte verklaarde dat tezelfdertijd acht Polarisduik-
boten in de Atlantisch Oceaan, hun van atoomkoppen voor-
ziene raketten op de Sovjet-Unie richtten.  

Op de grond, aldus Newsweek, werden 550 B-52 bommen-
werpers, 800 stuks van het lichtere B-47 type en 70 snellere 
toestellen gereed gehouden. In de Middellandse Zee en in 
de Chinese Zee stonden vliegtuigen met atoomladingen op 
de dekken van vliegkampschepen gereed om op te stijgen, 
terwijl in de Verenigde Staten - zelf bijna tweehonderd in-
tercontinentale raketten in hun lanceerbuizen lagen. 

 

Terwijl deze verschrikkelijke atoom-armada gereed lag, zo  
schrijft Newsweek, waren ook de andere strijdkrachten in een stadium dat slechts een stap' van oorlog was verwij-
derd. Zo had het leger zijn grootste invasiemacht sinds de Tweede Wereldoorlog bijeen gebracht. 100.000 man zou-
den tegen Cuba worden ingezet. 

Het blad verklaart vervolgens dat in de operatiezaal van het Pentagon een officier en een sergeant de opdracht had-
den elk lid van het team dat in paniek zou geraken en door - eigenmachtig optreden de strijd kon doen losbranden, 
zonder pardon neer te schieten.  

B-52 Stratofortress 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.sanicole.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2Fb-52-1024x536.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sanicole.com%2Fnl%2Fb-52-stratofortress%2F&tbnid=vcLue-xvdArK3M&vet=12ahUKEwj-6M2h9LPoAhXPKuwKHWqKCCUQMygUegQ
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Hoogste baas maakt wakduik met mariniers  Nieuwsbericht 07-02-2020  

Zo’n 800 Nederlandse mariniers, zo’n 120 Belgische special forces en 70 
Duitse militairen van het Seebatallion deden begin dit jaar  samen de 
wintertraining. Zij kregen in Noorwegen bezoek van Commandant der 
Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer. Die maakte, samen met 
Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer, van de gele-
genheid gebruik om de beruchte ‘Ice Breaking Drill’ (wakskiën) te doen. 

De mariniers van 2nd Marine Combat Group, aangevuld met 13 Raiding 
Squadron van 1st Marine Combat Group, waren op wintertraining van 6 
januari tot en met 10 maart. Aansluitend vond de NAVO-oefening Cold 
Response plaats.  

Het doel van de wintertraining is het leren uitvoeren van (gevechts) operaties onder arctische omstandigheden. 
Commandant 2nd Marine Combat Group luitenant-kolonel der mariniers Emanuel Thomeer verwoordde het zo: “We 
nemen onze mariniers mee op een geweldige ski-trektocht over uitgestrekte vlakten van sneeuw en ijs in winters 
Noorwegen. Het overwinnen van angsten en tegenslagen en het opzoeken van eigen grenzen maken ons weerbaar. 
Mentale weerbaarheid, incasseringsvermogen en stressbestendigheid, gecombineerd met het vertrouwen in eigen 
kunnen, maken dat we blijven functioneren, juist onder de meest extreme omstandigheden.”Van die extreme om-
standigheden was al in week 1 sprake tijdens de Arctic movement & Survival Course. Met temperaturen, inclusief 
windchillfactor, van -38 C. Overigens werd voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuw kamp in de omgeving van 
Skjold. 

De wintertraining bestaat onder meer uit de volgende fases: 

Arctic Movement & Survival Course. Duurt 3 weken en wordt ook wel de ‘novice’ training genoemd. Deze is voor 
operationele militairen die voor het eerst in de arctic zijn. De nadruk ligt op het leren verplaatsen op ski’s en op het 
overleven onder Arctische omstandigheden. Hierbij komen onderwerpen aan bod zoals lawinekunde, tentroutine, 
bouwen en overnachten in snowshelters en de Ice Breaking Drill. 

Arctic Warfare Training. Tijdens deze 2-weekse periode worden de aangeleerde vaardigheden uit voorgaande peri-
ode uitgebreid met het leren vechten in de arctic.Aansluitend vindt een integratietraining plaats waarbij alle eenhe-
den leren samenwerken. Vervolgens moet het geleerde in de praktijk worden gebracht in een Final Training Exercise
-scenario. Dit is de finale voorbereiding op Cold Response.Tijdens de oefening vormen de Nederlanders samen met 
Engelse en Amerikaanse mariniers de amfibische slagkracht. 

Hoogste militair benadrukt ultieme toewijding mari-
niers 06-03- 20 

“Er wordt naar jullie gekeken wanneer anderen niet meer 
kunnen of mogen. Op momenten waarop ons land het 
diepst wordt geraakt…”. De woorden van luitenant-
admiraal Rob Bauer vandaag in Rotterdam komen bin-
nen bij 54 nieuwe mariniers. Andersom geldt dat zeker 
óók als de beëdigden hun erewoord geven om de Neder-
landse vrijheid te bewaken. 
Bauer weet wat er op hen afkomt, juist in een onvoor-
spelbare wereld. “De opkomst van ISIS in het Midden-
Oosten, de tragiek rondom MH17, terroristische aansla-
gen op het Europese vasteland, grote vluchtelingenstro-
men…. Het zijn gebeurtenissen die we 10 jaar geleden 
niet hebben voorspeld.” 
 “Marinier word je niet zomaar”, houdt Bauer de aanwezi-
gen voor. “De eisen zijn zwaar. Omdat er juist naar jullie 
wordt gekeken. Die verantwoordelijkheid drukt als een 
aanvullende last op uw schouders, boven op het gewicht 
van uw al loodzware rugzak. Dat is waarom wij van mili-
tairen, behalve een vorming, ook een erewoord eisen.” 
De 54 van de beëdiging hebben na 15 weken het vormen-
de deel van hun mariniersopleiding afgerond. De komen-
de 15 weken worden ze verder inhoudelijk opgeleid tot 

marinier der 1e 
klasse tijdens de 
Elementaire Vak-
opleiding (EVO). 
Daarna zijn ze 
klaar voor hun 
eerste operatio-
nele functie bij 
het Korps Mari-
niers en voor we-
reldwijde inzet. 
Trouw aan de Ko-
ning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping 
aan de krijgstucht. Iedere militair heeft deze toezegging 
ooit uitgesproken aan het begin van de militaire loop-
baan. 
Militairen onderling weten zo dat ze op elkaar kunnen 
rekenen en zijn ervan verzekerd dat iedereen zijn plicht 
vervult. De eed of belofte verbindt militairen. Nederland 
weet zich verzekerd van 54 toegewijde militairen om de 
vrijheid te bewaken en te verdedigen wat dierbaar is. 

Aanwezigheid van collega's, oud-
mariniers en thuisfront   

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2020/02/07/200204cb0201.jpg
https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2020/03/06/200306cbn05983616.jpg
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Het is nog onduidelijk of dit door kan gaan. Voor informatie; Willem Rutte of Bart Muis (tel.nrs op pagina 4) 

COM  Arnhem organiseert (hopelijk) weer het jaarlijkse  Joop Bergsma-toernooi 
 
op zaterdag 15 augustus 2020 bij Jeu de Boule-club Zevenaar  
(terrein Sportpark Hengelder)  
aanvang toernooi 14.00 uur, prijsuitreiking 16.30 uur,  
aansluitend borreluur en Indisch Buffet om 17.00 uur     einde 19.00 uur 
  
Iedereen kan meedoen: jong en oud, leden en begunstigers met partner 
Kosten  €  22.= p.p.  (inclusief drinken, Indisch buffet en Jeu de boule) 
Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk  7 augustus  zijn overgemaakt op rekening  
  NL11INGB0004963797 t.n.v. COM Arnhem te Westervoort  
(of op die dag contant zijn betaald aan Willem Rutten). 
Aanmelden met onderstaande strook of  telefonisch bij Willem Rutten   0620993909     
mail: wrutten@telfort.nl.  Mocht u verhinderd zijn dan kan tot uiterlijk 10 augustus worden afgebeld.   
Bij latere afmelding wordt niet terugbetaald ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ik doe mee aan de Jeu de Boulemiddag op  15 augustus as. in Zevenaar  
 
met ……….. personen,  waarvan …..…… mannen en…………vrouwen  
 
Naam ……………………….……………………………………. 
 
Adres……………………….……………………….…......……. 
 
Woonplaats……………….…......…….……………. 
 

Jeu de Boule 
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Er is de afgelopen tijd veel commotie geweest over een bombardement door Ne-
derlandse F-16 vliegtuigen op IS doelen. Hoewel dit geen artikel is over mariniers 
of marine heeft het naar onze mening wel veel informatieve waarde. Dit artikel uit 
de Telegraaf door O. van Joolen, defensiespecialist d.d. 5 november 2019 is over-
genomen uit Geef Acht van KOVOM. 

Maanden duurde het soms voor er in de strijd tegen IS voldoende informatie 
was om een F-16 een aanval te laten uitvoeren. Op het laatste moment werden 
missies afgeblazen. En ondanks de volgens jachtvliegers ’chirurgische precisie’ 
waarmee bombardementen werden uitgevoerd, konden er toch burgerdoden 
vallen. 

Jachtvlieger Jeffrey (een schuilnaam) hangt boven het kalifaat en wacht op toe-
stemming om aan te vallen. Op een beeldschermpje ziet hij een vrachtwagen, 

bekleed met stalen platen. Hij weet dat de truck vol explosieven zit en bedoeld is om door de zelfmoordenaar achter 
het stuur tussen Koerdische strijders tot ontploffing te worden gebracht. Een paar minuten heeft hij om het gevaar 
weg te nemen, maar Jeffrey krijgt geen groen licht vanuit het Combined Air Operations Centre (CAOC), het hoofd-
kwartier van de luchtoorlog in Qatar. Zijn ongeduld groeit. Waar wachten ze op? 

Uitsluitsel  

De officier die in de enorme verduisterde zaal vol muurhoge beeldschermen toestemming moet geven, zit in zijn 
maag met de afstand tussen de bomauto en een groepje huizen. De controllers twijfelen of die wel buiten de ont-
ploffingsradius blijven. Pas na drie kwartier komt er uitsluitsel: Jeffrey mag aanvallen. 

„Er ontstond een gigantische vuurbal. Blijkbaar zat dat ding vol olie en benzine, alle bomen vlogen in brand. Tot dat 
moment vond ik het getwijfel overdreven, maar de ontploffing reikte tot twintig of dertig meter van die huizen. Het 
luisterde dus inderdaad nauw. Als daar een kind had gelopen, was dat in gevaar geweest. De drones hingen al uren 
rond die huizen om te zien of er echt niets bewoog”, zegt Jeffrey. 
Het verhaal dat hij vertelt in het onlangs verschenen boek Missie F-16 is een goed voorbeeld van hoe de coalitietroe-
pen de luchtoorlog tegen IS voerden. Vliegers spreken van het meest chirurgische conflict ooit. Overste Joost Luys-
terburg weet dat uit eigen ervaring; de veteraan en zeer ervaren F-16-vlieger werkte vier maanden in het CAOC 
als red card holder. De vertegenwoordiger van Nederland die met elke aanval moest instemmen en deze kon vetoën. 
Desnoods terwijl het vliegtuig al boven het doel hing. Iets wat volgens Luysterburg ook gebeurde. 
 
Meekijken  

„De hoeveelheid informatie die wij zien, is onkenbaar. Ik kan live meekijken met de hele wereld. Dronebeelden, sa-
tellietbeelden, ik kan precies zien welk vliegtuig waar vliegt en welke bommen hij bij zich heeft. Ik zie terroristen lo-
pen en er wordt live vertaald wat ze zeggen”, vertelt de overste over het CAOC.„Computers laten op driedimensio-
nale modellen van gebouwen een berekening los van de verwachte nevenschade van bommen. Heel Irak en Syrië 
zijn digitaal nagebouwd. Je kunt simuleren hoeveel schade welk wapen veroorzaakt in de omgeving. We hebben in-
lichtingen waar een school is gevestigd, een ziekenhuis, een ambassade. Al die data bekijk je voor je beslist.” 

Aan het moment waarop de red card holder de finale beslissing neemt, is een uitgebreide voorbereidingsfase vooraf 
gegaan. Eentje die volgens kolonel Peter Tankink maanden kan duren. Die tijd wordt gebruikt om voldoende inlich-
tingen te verzamelen over het doel. Is de conclusie dat het toch geen militair object is, dan vielen Nederlandse F-16’s 
volgens hem niet aan. Was dit wel het geval, dan werd het doelwit besproken in het zogeheten Joint Targeting 
Board. Een comité waarin militairen van de aan de missie deelnemende landen zitten. Na goedkeuring van deze 
board moesten de Iraakse autoriteiten instemmen. Pas daarna was het aan de red card holder. In totaal beslissen tien 
mensen over één bom. 
 
Hersencapaciteit 

Hoe kan het dat met zoveel hersencapaciteit en hulpmiddelen er toch burgerdoden vallen? In het Irakese Hawija 
zorgde een aanval op een bomtruckfabriek voor een veel zwaardere explosie dan gedacht. Zeventig mensen stier-
ven. Het is onduidelijk hoeveel van hen burgers waren. In Mosul gooide een Nederlandse vlieger een bom op een ge-
bouw dat volgens de inlichtingen een IS-hoofdkwartier was. Het bleek om een villa te gaan waarin een gezin woon-
de. Vier mensen verloren het leven.In beide casussen, waarvan minister Bijleveld (Defensie) officieel bevestigde dat 
Nederlandse vliegtuigen erbij betrokken waren, zat volgens haar de fout in de vroegste schakel van de keten. Die van 
het inlichtingen inwinnen. Technische hoogstandjes en goede planning beperken volgens overste Luysterburg het 
aantal burgerdoden, maar zelfs de slimste bommen en spionage-drones kunnen zoals Commandant Luchtstrijd-
krachten Dennis Luyt  al zei, geen 100 procent garantie bieden op het voorkomen van onbedoelde slachtoffers. 

Een F16-vlieger moet soms wel drie 
kwartier in de lucht wachten voordat 
hij hoort dat hij een bom op een doel 

mag gooien 
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Het verhaal Bierman    

 

In december 2009 staat veteraan Vincent Speranza weer in Bastogne.  
Hij heeft zijn dochter bij zich. Ze komen langs een winkeltje met oorlogsme-
morabilia.  
In de etalage staat een paspop met het uniform van een parachutist. Op de 
mouw prijkt een patch met een adelaarskop, de Screaming Eagle, het wapen 
van de 101ste luchtlandingsdivisie. „Dat is toch net zo’n uniform als jij droeg”, 
vraagt zijn dochter.  
Ze wil in het winkeltje kijken.  
Vincent stribbelt tegen, maar gaat toch mee. 
 

"Meneer, we willen u  eren" 

Wanneer hij de Nederlandse eigenaar van het zaakje – Marco Kilian – vertelt 
over zijn verleden, knuffelt de middenstander hem bijna dood. De man snapt 
niet dat Vincent nu pas is teruggekomen. „Meneer, we willen u eren”, legt hij 
de Amerikaan uit. De winkelier biedt Speranza aan hem mee te nemen naar de 
plek waar zijn compagnie lag in de ijskoude winter van ’44 op ’45 toen ze een 
uitbraak van Duitse troepen het hoofd moesten bieden. 

„Ik herkende niets”, vertelt Speranza over het moment dat hij weer in het bos stond. „De begroeiing was veranderd, 
het kwam niet binnen. Tot Marco aanwees waar mijn schuttersputje had gezeten. Hij had het after action re-
port gelezen en wist precies wie waar zat. Toen kwam ineens alles wat ik had weggestopt terug. Ik hoorde zelfs de 
ontploffingen weer.” Speranza wordt opnieuw emotioneel als hij erover vertelt. „Ik hoefde me niet meer groot te 
houden. Dat doe je niet meer op je 85e.” 

 

Vrolijkheid 

Omdat hij behoefte aan een beetje vrolijkheid heeft, biedt Speranza zijn gastheer een lunch aan. De Amerikaan be-
stelt drie flessen wijn. Dan kunnen ze even vooruit. De drank zorgt ervoor dat de verhalen loskomen. Van Vincent en 
van zijn gastheer die beroepsmilitair blijkt te zijn geweest. Speranza vertelt zijn favoriete oorlogsverhaal dat uit het 
Ardennenoffensief stamt. 

„Ik werd door mijn sergeant naar Bastogne gestuurd om batterijen voor de radio te halen. De Duitsers hadden bijna 
het hele dorp platgeschoten. Alleen de kerk en de pastorie stonden nog overeind. Onze gewonden lagen op de vieze 
vloer van de kerk. Ik ging er mijn vriend Joe even gedag zeggen en vroeg of ik nog wat voor hem kon doen. Hij wilde 
wat te drinken. ’Waar haal ik dat vandaan’, vroeg ik.  

’Kijk in de tavernes’, antwoordde hij. ’Misschien heb je geluk’.” 

 

Geen fles 

„De tweede kroeg waar ik keek, had nog een bar. Toen ik de tap opende, kwam er bier uit. Ik zocht een fles of iets 
om het bier in te doen, maar dat was er niet. Daarom pakte ik mijn helm, maakte hem schoon met sneeuw en vulde 
hem met bier. Ik zei tegen Joe: ’Ik heb bier!’ Ik was net een koe die haar kalfjes voedde. Ze wilden dat ik meer haalde. 
Ik ging terug naar de taverne, maar toen ik met een volle helm naar buiten kwam, ontplofte aan de overkant van de 
straat een bom en liet ik het meeste lopen. De volgende keer dat ik naar buiten stapte, stond er een majoor die 
vroeg: ’Wat doe jij in godsnaam? Ik antwoordde dat ik de gewonden verzorgde. ’Die gasten hebben inwendig letsel! 
Ben je gek? Terug naar het front’, zei hij. Ik zette mijn helm zo snel mogelijk op en kreeg al het bier over mijn hoofd.” 

Aan tafel valt het gesprek stil. Vincent Speranza blijkt de man van het bierverhaal te zijn. Hij snapt er even niets 
meer van. Kennen zij zijn verhaal al? Hoe kan dat? Zijn gastheer roept de ober en vraagt om vier Airborne-biertjes. 
De bediening komt ze brengen en zet er een kwartet stenen mokken naast. Ze hebben de vorm van een helm. „Dat 
bier bleek al twintig jaar te bestaan”, vertelt Speranza. 

 

Vincent Spiranza 

https://groetenuitveghel.wordpress.com/2017/09/16/veghel-herdenkingssprong-rcpt-operation-black-friday/veghel-herdenkingssprong-operation-black-friday-vincent-speranza-006/
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„Ze dachten alleen dat het verhaal helemaal niet waar was, dat het om een soort urban legend ging. Vanaf dat mo-
ment ben ik de Bierman. Ik heb een hele serie medailles voor wat ik met mijn machinegeweer heb gedaan, maar 
daar heeft niemand het nog over… Iedereen wil het bierverhaal horen”, zegt Speranza breeduit lachend. „Ik vertel 
het graag. Weet je, in oorlogen gebeurt veel naars. Ik heb ook genoeg ellende gezien. Wanneer je dan zulke kleine 
grappige momenten hebt, is het prima daarover te vertellen.” 

Van thuis wachtend op de dood naar de Bierman. Het is een enorme verandering, erkent Vincent Speranza. Eentje 
veroorzaakt door stom toeval, waarvoor hij nu dankbaar is. Want het bezoeken van België heeft de oud-strijder dui-
delijk gemaakt hoezeer de geallieerde inspanningen hier nu nog worden gewaardeerd. 

Speranza kan het nauwelijks geloven als mensen hem daar en in ons land tijdens de herdenking van Market Garden 
met tranen in de ogen benaderen om hem te bedanken. Dat kinderen naar hem salueren, roert hem tot tranen. „Dat 
doet wat met je”, zegt hij zachtjes. 

 

Het Airborne-bier wordt al dertig jaar ge-
dronken uit een helmvormige stenen mok. 

Vervolg verhaal Bierman 
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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  

55e jaargang nr. 2 / juni 2020 

Bestuur 

Voorzitter                                    : Ben Gabriël                           055-5051283                  bjmgabriel@kpnplanet.nl 
Secretaris                                     : Kees van Tiggele               06-26387425                  kees@vantiggele.nl 
Penningmeester                       : Gerrit Geurtsen                   0341-452323                  gerrit.geurtsen14@gmail.com 

Cdt. Marinierskoor                   : Jaap van Huffelen             0578-574535                   jaapvanhuffelen2@gmail.com 

Algemeen                                     : Louis Vereijken                  06-40167106                 louis.vereijken@gmail.com 
 

Commissie Lief en Leed 
 
Alg. Coördinator                       : Jo Jager                                 0578-618679                 jo.jager@hetnet.nl 
Activiteiten                                 : Piet v.d. Hooven               0525-239626                  pieterhendrik.hooven@gmail.com 

 

Contactpersonen 

Barneveld                                    : Ries van Ginkel                  0342-490517                  riesvanginkel@chello.nl 
Nunspeet                                     : Roelof de Mots                  0341-251600                  roelofdemots@gmail.com 

Vaassen                                        : Anton Hagen                     0578-571738    - 

 

Redacteur van "De Walegang" 

Redactie/ aanleveren kopij : Peter Kats                            06-21272822                   katschardt@planet.nl 

 

. 

 

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 ! 

Beste Korpsvrienden, 
 
Gelukkig kan ik als voorzitter nu weer het voorwoord 
schrijven, dat Kees enkele malen voor mij prima heeft ge-
daan.  
Mijn gezondheid is op dit moment weer op orde. Een ie-
der die mij hierin heeft gesteund, op wat voor manier ook, 
wik ik heel hartelijk bedanken. 
We zitten, zoals een ieder in een moeilijke  
periode, we moeten allen heel goed op onze gezondheid 
letten. 

Hopelijk is deze tijd snel voorbij! Advies van de “dokter uit 
Loenen”, Sobats drink voldoende alcohol, dan blijf je de 
bacterie de baas! 
 
Dit houdt natuurlijk wel in, dat al onze  
activiteiten, tot nader order niet doorgaan.  
Ook de BBQ in juli, toch een hoogte punt elk jaar gaat niet 
door. 
Dat geldt natuurlijk ook voor ons  
marinierskoor, we volgen de richtlijnen van de overheid.  
Een voordeel voor ons koor is, je kunt  
natuurlijk als solozanger prachtig oefenen achter in de 
tuin, of op je balkon, tot ongenoegen van de buren! 
 
Natuurlijk kijken we vooruit, op de periode die komen 
gaat, waar we indien mogelijk nog verschillende activitei-
ten kunnen inhalen. 
 
Zoals altijd, maar vooral nu, wens ik de  
zieken onder ons van harte beterschap.  
Ik sluit af zoals altijd:  
 
"Sobats Beterschap, geef nooit op". 
Met groet, 
 
Ben Gabriël 
 

 

Wijsheden van alle tijden: 

Als je bemind wilt worden,  

heb dan lief  

en wees  

beminnelijk. 

Benjamin Franklin  (1706-1790) 

Amerikaans staatsman 
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Geboren 

 

Op 20 mei 2020 zijn Sara-Jane en Terry de trotse ouders geworden 
van een prachtige meid.  

 
Met mij en de kleine gaat het goed en papa is ook helemaal verliefd.  

Onze meid heet Aurélie Slagter en weegt 3510 gram.  

 
Ik dank jullie voor alle felicitaties, lieve woorden en de  

ontvangen cadeaus. 

 

 
Overleden 

Op 15 maart 2020 is Berend Gerardus (Ben) ten Wolde op 79 jarige leeftijd overleden.  
Op 16 maart 2020 is Barteld (Bart) Poolman op 78 jarige leeftijd overleden. Beiden oud marinier. 

 

Geboorte en sterven, zo ver weg en zo dichtbij 

Het is zo vreemd maar al te waar, ze liggen zo dicht bij elkaar 
Zo verward, zo stuurloos zo blij zo boos 

Ga er maar tegenaan, de zin … van het bestaan! 
De ene morgen, zo gelukkig zijn, de andere dag vol leed en pijn 
Een baby'tje je gegeven, een vriend/ vriendin weg uit het leven 

Een traan, een lach, dan verder naar een nieuwe dag. 
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60 JAAR TERUG DOOR BEN STREPPEL 

Nederlands Nieuw Guinea 

In gedachten 60 jaar terug naar 
het land dat toen nog Nederlands 
Nieuw-Guinea heette. 

Thuis emotioneel afscheid geno-
men. Mijn moeder zei: “Jongen, 
ga nou maar en pas goed op je 
zelf.”  

Vanaf Schiphol in een Vliegende 
Hollander van de KLM de evenaar 
gepasseerd. 

Door het passeren van de evenaar, mochten we ons tot de 
onderdanen van AEOLUS, de Beheerser der Winden reke-
nen en voortaan Zijne Majesteit bijzondere voorrechten  
genieten.  

Via Prestwick, Alaska, Tokio naar Biak. Als ik me niet ver-
gis zo’n 23000 km verder en 34 uur later. Na de landing op 
Biak werden we naar de kazerne gebracht. De burgerkle-
ren werden een jaar in het magazijn op geslagen. Na een 
week acclimatiseren werden we met een L.C.P.R. overge-
varen naar Manokwari. 

Hier maakte ik voor het eerst kennis met het oerwoudle-
ven. Ik vond het in het begin vreselijk heet maar raakte 
daar snel aan gewend.  

Het eten een ander verhaal. ‘s-morgens om half zeven was 
er rijst met haring in tomatensaus uit blik. Suiker i.p.v. ha-
ring was een alternatief.  

Of die bij het patrouillerantsoen hoorde weet ik niet. De 
volgende maaltijd in de middag. Soms harde sago brok-
ken. 

Gedroogde vis ging ook altijd mee op patrouille. Als je ge-
luk had kon je nog wel eens een Kroonduif neerhalen.  

We moesten vaak op patrouille met al zijn ontberingen. 

Na 
de 

opleiding in Manokwari werden we geplaatst in Fakfak. De 
verhalen in Manokwari varieerden van een moeilijke post 
tot  
strafkolonie.  
 

Onze commandant was Pieter de Rochemont. 

De eerste officier was Wil Prins. Fakfak is een lieflijk 
plaatsje gelegen aan de baai de Sungai. Volgens gegevens 

toen woonden er 850 Papoeaas, 200 Europeanen en 700 
Aziaten. 

De tangsi (kazerne) lag, dat is trouwens nog zo op een 
hoogte van 110 meter direct aan de baai. 

Vanaf deze plek keek je zo de steile diepte in. Het afval 
pleurden we zo naar beneden het water in. Dat noemden 
wij de stortkoker.  

De afstand tot aan zee was ongeveer een  
kilometer. Er werd een bataljon Mariniers uitgezonden en 
gedetacheerd in Kaimana, Sorong, Manokwari en Fakfak.  

De taak was het bestrijden van infiltraties en in geval van 
oorlog, de territoriale beveiliging. De spanning tussen In-
donesië en Nederland liep hoog op. In Fakfak woonden 
achter de kazerne een grote groep Boetonezen.  

Zij werden door de inlichtingendienst in de gaten gehou-
den omdat ze vanwege hun pro Indonesische houding on-
betrouwbaar waren. Het eiland Ceram tegenover Fakfak 
vormde de uitvalsbasis voor Indonesische infiltranten.  

In deze herinneringen neem ik u mee naar gebeurtenis-
sen, anekdotes, memoires en feiten in Fakfak en omge-
ving in Nieuw-Guinea. We wisten dat we werden uitge-
zonden naar een spanningsgebied met Soekarno en zijn 
trawanten.  

De moeilijke omstandigheden hebben ons niet klein ge-
kregen en het beste in ons als mariniers naar boven ge-
haald. 

 

Mariniers steken een kali over bij Fak Fak 
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Vervolg: 60 terug door Ben Streppel. 

Ik kom al vele jaren in Helmond en bezoek daar de Fakfak 

reünie. Tijdens die reünie kom je dan vaak in gesprek met 

een aantal veteranen, oude dienstmaten. Zo ook in 2000 

hoorde ik dat Piet Postma met een aantal veteranen te-

rugging naar Nieuw-Guinea.  

Met een buginese schoener is een vaartocht  

gemaakt om de vogelkop. Vanaf Biak naar  

Manokwari, Sorong, Fakfak en de Raya Ampat eilanden. 

 

Besloten werd naar de Patipi baai te varen en de kampong 

patipi te bezoeken. 

 

In 1959 is in de Patpi baai de Martin Mariner 302 neerge-

stort op weg naar  Fakfak. 3 mariniers hebben de val over-

leefd en zijn door Papoeaas uit Patipi gered. 

 Na 42 jaar werden de nog in leven zijnde  

redders bezocht.  

De Kepala kampong ging met de mariniers mee naar de 

plek waar de benzinetank van de  

Mariner 302  lag. 

Ter plaatste hebben zij de redders bedankt en de omgeko-

men collega’s herdacht. 

Zoals je merkt heb ik en met mij velen van ons nooit af-

stand kunnen nemen van Nieuw-Guinea.  

Hopelijk beleef je enig plezier aan het  

verhaaltje.  

 

Houd afstand en blijf gezond. 

Ben Streppel 
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VIJF OUD MARINIERS NA  58 JAAR OP REIS NAAR  NIEUW-GUINEA 

Van 3 t/m 23 januari 2020 maakten 
we met 5 mariniersveteranen (in 1962 
gediend in NNG op verschillende lo-
caties) en 4 andere personen een 
cruise vanaf Sorong.  
 
De boot “Benetta” was geschikt voor 
negen gasten en zeven  bemannings-
leden die normaal gebruikt werd voor 
duik vakanties.  

 
De reis ging via Teminaboean, Kunda daarna naar de Raja 
Ampat waar verschillende eilanden bezocht werden. 
Kampong Wey bezocht waar marinier Peter Mannie 14 
augustus 1962 doodgeschoten werd.  
 
Met de gids  
Karel (die er bij 
was op die be-
wuste dag als 
Papoea verken-
ner) de plek be-
zocht in de bush. 
Bij de waterput 
wordt het plaatje 
weer bevestigd 
wat  een herin-
nering was van 
zijn kameraden. 
 
Kampong Aduwey bezocht en kinderkleertjes,  
brillen en speelgoed afgegeven. Bij de kerk hangt de 
schroef van de Indonesische speedboot die door de mari-
niers destijds werd buitgemaakt. De schroef is er door de 
Papoea's afgesloopt en doet nu dienst als bel om de kerk-
gangers op te roepen voor de kerkdienst. 
 
De kapitein van de boot liet ons de prachtige flora en fau-
na zien veel vissen o.a. walvissen, dolfijnen, haaien en 
vliegende vissen. Het bush trappen is niet vergeten het 
tenue was lange broek, anti muggen shirt met lange mou-
wen en stevige stappers. Dit tenue was nodig tijdens de 
tochten om paradijsvogels en vliegende honden te  
spotten. 
 
Jefman bezocht. Van  het vroegere vliegveld is niets meer 
over behalve de start en landingsbanen. 
Sorong voor 2e keer aangedaan voor bevoorrading van de 
boot en bliksembezoek aan de stad. De reis werd vervolgd 
via de eilanden P. Amsterdam en P. Middelburg naar de 
stad Manokwari.  
 
Geprobeerd de voormalige marinierskazerne te bezoeken 
waar we niet welkom waren en geen foto’s gemaakt 
mochten worden. Een taxibusje gehuurd en naar Pasier 
Poetih en lekker kunnen zwemmen.  

Er wonen tegenwoordig allemaal mensen uit Indonesië 
die het straatbeeld  bepalen.  
 
Woendi het volgend eiland met overblijfselen uit onze 
diensttijd waar een gedeelte van het hospitaal nu als loka-
len in gebruik is. In WOII was hier de grootste Coca-Cola 
fabriek ter wereld gevestigd. De eindbestemming was 
Biak. Na afscheid van de bemanning die ons fantastisch 
verzorgd en begeleid hebben, werden we verwelkomt op 
de marinierskazerne door de commandant en konden we 

alle plaatsen bezoeken waar we gezeten hadden voor we 
vertrokken, terug naar Nederland. Bezoek aan de kantine, 
eetzaal ,kerk en bioscoop was bijzonder om het in de hui-
dige verwaarloosde staat te zien. 
 

Enkele dagen in een hotel en o.l.v. een gids Chris Padwa 
een Japanse grot bezocht uit WOII waar veel japanners 
het leven verloren, het blauwe meer en als afsluiting in het 
voormalige KLM hotel een optreden van zang en dans van 
een originele Papoea groep. 
 
We hebben allemaal volop genoten. 
 
Kees (organisator), Bertus, Henk, Piet, Alie, Peter, Cindy, 
Willem en Herke. 
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HET ZAT IN ZIJN D.N.A. “MARINIER”  

Op 2  juni 1954 ging  “hij” voor zijn baret naar Doorn. 

Een mooi voorval van de te volgen opleiding was, ik weet niet of jij je  dat nog kunt herinneren, na de theorielessen 

kwam het moment wachtlopen in de praktijk, om beurten moesten de mariniers op wacht staan. Een hele  

belevenis. Als je daar moederziel alleen een paar uur bij de poort  moest staan of bij het 

munitiedepot op post moest staan, zo moest deze marinier (NN) voor het eerst proberen 

toe te passen wat hij in theorielessen heeft geleerd. Hondenwacht bij het munitiedepot, 

het was een donkere nacht. 

Een gedaante nadert . “halt! “ roept de marinier bevelend, ”Wie is daar?”.   

De gedaante reageert: “De Officier van de wacht” . “Komt u nader “  zegt de wachtpost. 

De officier van de wacht komt nader, maar als hij 2 passen heeft gedaan , roept de wacht-

post  opnieuw “halt !” . “Dat is nu de tweede keer dat je me halt laat houden, schild-

wacht, wat betekent dat ? “ zegt de officier van de wacht.  

De marinier antwoordt:  “Kapitein, mijn orders luiden  drie keer “halt” roepen en dan 

schieten”.  

Deze marinier droomde elke nacht en deed aan slaapwandelen en is in de loop van de op-

leiding  met groot verlof gestuurd wegens “ongeschikt”. 

Jo Jager 

HERDENKING 75 JAAR VRIJHEID VOORST 12 APRIL 2020 

Er was een groots programma opgezet, maar door de 
coronacrisis werd door alle activiteiten een streep 
gezet. Uitgerekend nu 75 jaar na dato.  

Vrijheid 44, maar zo veel mogelijk thuis blijven. Bur-
gemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst 
heeft namens de gemeenschap stilgestaan op be-
langrijke plekken in Wilp. o.a. aan de Houtwalstraat 
waar ieder jaar Operation Cannonshot herdacht 
wordt.  

Omdat destijds door oorlogsgeweld de bruggen bij 
Deventer en Zutphen verwoest waren bedachten de 
Canadezen een plan om de IJssel over te steken. Op 
11 april 1945 werd een rookgordijn gelegd ter hoogte 
van Gorssel en Wilp. Dit rookgordijn zette de omge-
ving in een dikke mist en de eerste amfibievaartuigen 
staken de IJssel over. Er werd een pontonbrug ge-
bouwd, zo konden verschillende regimenten over de 
IJssel naar Wilp over steken. “De burgemeester heeft 
een krans gelegd bij de herdenkingsplaquette bij de 
kerk in Wilp. 

 Bij de kerk werd een moment stilgestaan en gedacht   
aan de felle gevechten en de omgekomen militairen  
en de gesneuvelde commandant van de 48th High 
Landers of Canada, Luitenant-Kolonel Donald A. 
Mackenzie. 

 Tijdens de gevechtshandelingen gingen een groot 
aantal boerderijen in de omgeving in Wilp in vlam-
men op. Mijn ouders huis De Streppel is gelegen aan 
de Zonnenbergstraat. Het huis nabij de kerk in Duis-
tervoorde had tijdens de bombardementen veel gele-
den. De bewoners mochten bij Streppel in de schuur 
wonen. Op 14 april 1945 gierden de  
granaten over de huizen nabij het kerkhof. 

 Gebulder in de verte. Vanaf boerderij De Streppel 
keek je in de richting van de Zonnenbergstraat. Rond 
14 april kwamen de kanonnen, pantserwagens en 
tanks op ons af. De Canadezen, jongens zwart van 
het stof, omsingelden het huis .  

Eenmansgaten werden gegraven en wij moesten de 
kelders in. De leiding van de Canadezen bleef bij onze 
boerderij. Er werd een telefoon verbinding aange-
legd. De gevonden Duitsers uit de  
omgeving kwamen met wagens vol aan. Handen in 
de nek kwamen zij de boerderij binnen. 

Resume: 12 april 1945 werd Twello en op 13 
april Voorst bevrijd.  Ben Streppel 
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FOTO’S UIT DE OUDE DOOS VAN DE 90 JARIGE ANTON HAGEN 
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LEDENVERGADERING ONDERAFDELING COM  VELUWE 20-02-2020 
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Als de dingen in je leven je even allemaal te veel worden, 
als 24 uur in een dag niet meer genoeg is, denk dan aan de 
mayonaisepot en de twee koppen koffie.Een professor 
stond voor de klas om een les  
filosofie te geven. 
 Hij had een aantal voorwerpen voor zich liggen. Toen de 
les begon nam hij zonder iets te zeggen een hele grote, 
lege mayonaisepot en vulde deze met golfballen. De pro-
fessor vroeg vervolgens aan zijn studenten of de pot nu 
helemaal vol was. Zij antwoordden van wel.Toen nam de 
professor een doos met kiezelsteentjes en kiepte deze in 
de pot. Hij schudden lichtjes met de pot en de kiezelsteen-
tjes rolden in de open ruimtes tussen de golfballen. Weer 
vroeg de  professor aan zijn studenten of de pot nu vol 
was. Zij antwoordden van wel. 
 
De professor nam nu een doos met zand en gooide deze 

leeg in de pot. Natuurlijk vulde het zand alle ruimte op 
tussen de golfballen en de kiezelsteentjes. Opnieuw vroeg 
de professor aan zijn studenten of de pot nu vol was. De 
studenten antwoordden  unaniem “ja”. 
Van onder het bureau nam de professor nu twee koppen 
koffie en goot deze leeg in de pot. De inhoud verdween in 
de pot en de koffie vulde de lege ruimte tussen het zand.  
 

De studenten begonnen te lachen. “Nu”, zei de professor, 
“ik wil dat jullie deze pot zien als jullie eigen leven. De 
golfballen zijn de belangrijke dingen in het leven, je fami-
lie, je kinderen, je geloof, je gezondheid en je passies. 
  
Dingen die ervoor zorgen dat als er niets meer op de we-
reld was dan deze dingen, je leven tocht gevuld zou zijn. 
De kiezelstenen zijn de andere dingen die ertoe doen; je 
werk, je huis, je auto e.d. Het zand is al het andere, de klei-
ne dingen.  
 
“Als je je het zand als eerste in de pot doet, is er geen 
meer voor de kiezelsteentjes of voor de golfballen.  
Datzelfde geldt ook voor je eigen leven. Als je al je tijd en 
energie besteedt de kleine dingen, dan heb je geen ruimte 
meer voor de dingen die belangrijk zijn.” 
 
“Besteed aandacht aan de dingen die essentieel zijn voor 
je geluk. Speel bijvoorbeeld met je kinderen, Neem de tijd 
voor een onderzoek voor je gezondheid. Neem je partner 
mee uit eten. Er is altijd nog wel tijd om het huis te poet-
sen of de prullenbak te legen.”“Zorg eerst voor de golfbal-
len, de dingen die echt het allerbelangrijkste voor je zijn.  
Stel prioriteiten. De rest is maar zand.” 
 
Eén van de studenten stak een vinger op en vroeg waar de 
twee koppen koffie voor stonden.  
De professor lachte: “Ik ben blij dat jet het vraagt. Ik wil 
daarmee alleen maar weer eens aangeven dat, hoe voel je 
leven ook mag zijn, er altijd wel een plekje is om samen 
met een vriend een  kopje koffie te drinken.” 
De coördinator lief en leed, 
 
Jo Jager 
 
 
 
 

DE MAYONAISEPOT EN TWEE KOPPEN KOFFIE 
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ACTIVITEITEN KALENDER COM VELUWE 

Vanaf 01-06-2020 

DATUM ACTIVITEIT 

  Oefenen Marinierskoor QPO aan het Staverhul te Uddel is tot nader order  

gecanceld. Mogelijk dat met ingang van september weer enige activiteit ver-

wacht mag worden. Het is allemaal onzeker.  

  
ACTIVITEITEN 2020 

  

  Reünie omgeven door sport en spel Doorn 

  Bezoek aan de Joost Dourleinkazerne Texel 

  Veteranendag Den Haag 

  Saamhorigheidsdag Den Helder (onder voorbehoud) 

 Vierdaagse Nijmegen 

  BBQ COM Veluwe in het “Honk” te Uddel 

  Festival Ermelo – Optredens Marinierskoor QPO 

04,05,06-09-2020 Wereldhavendagen Rotterdam – Onder voorbehoud - Louis Verheijen 

25-09-2020 Taptoe voor veteranen in Ahoy Rotterdam 

15-10-2020 Worst maken in “Ons Honk” te Uddel – Organisatie Roelof 

10-12-2020 Korpsverjaardag Korps Mariniers 355 jaar! 

12-12-2020 Viering Korps Verjaardag 
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