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Voorwoord
door de voorzitter COM Gelderland
Henri de Boer

hart onder de riem steken. Wij als gezin waren kort geleden uit eten bij “de Goudreinet ” in Barneveld, een oud
Voor u ligt al weer de derde uitgave dit jaar van ons mooi
marinier met een eigen restaurant welke ook adverteert
blad. Dank aan de redacteuren en andere betrokkenen om hier in ons blad. Daar vernamen wij dat hij na een eerste
ondanks de corona toch zo’n mooi blad uit te geven. In de periode van sluiting, zijn restaurant nu maar met beperkte
vorige editie spraken we de hoop uit dat we binnen afzien- capaciteit kon werken i.v.m. de regels. Toch een aderlabare tijd zaken weer konden normaliseren, helaas is dat
ting, in een toch al zware periode. Zo zijn er veel verhalen
niet zo. We kregen al bericht vanuit het landelijk bestuur
van leden met een eigen bedrijf welke het lastig hebben.
ondersteund met een brief van onze korpscommandant
Ook leden die tuis zijn komen lopen doordat er geen werk
dat de lustrumviering dit jaar in Rotterdam waar we alleen meer was, we zijn er voor elkaar. Lief en Leed heeft zo een
zo naar uit keken niet door kan gaan. Ook onze afdelings- heel andere invulling gekregen. We horen ook goede en
viering zal i.v.m. het niet kunnen naleven van de vereiste
mooie berichten van leden waar het juist goed gaat, hun
1.5 m regel op een nader te bepalen tijdstip plaats gaan
sector heeft juist een bloeiperiode in deze tijd. Gelukkig
vinden. Als bestuur van de afdeling hebben we wel twee
niet alles kommer en kwel. Toch hoop ik dat dit nieuwe
keer vergaderd in de afgelopen periode op een locatie
normaal nooit normaal zal worden en we binnen afzienbawaar er voldoende ruimte was om de onderlinge afstand
re tijd weer terug kunnen naar het oude normaal. De
te waarborgen. Veel ruimte op de agenda werd in beslag
spreuk van onze oprichter Michiel Adriaenszoon de Ruyter
genomen door de vraag, wat kunnen we doen, wat is er
“wil de gemeenschap leven dan moet de mens zich geven
mogelijk. Zoeken naar ruimte om er voor onze leden te
“ krijgt in deze periode wel een heel bijzondere invulling.
zijn. Ik wil vanaf deze plaats ook iedereen die zich alleen
voelt in deze bijzondere tijd oproepen om zich te melden, Ik spreek nogmaals de hoop uit dat we elkaar binnenkort
dan kunnen we kijken wat wij als bestuur kunnen regelen weer in normale omstandigheden mogen ontmoeten.
in de vorm van een bezoekje of een telefoontje of iets anders om toch het contact te onderhouden. Ook de mensen
Met Korpsgroet,
met een eigen bedrijf binnen onze gelederen welke getroffen zijn door deze crisis wil ik vanaf deze plaats een
Henri de Boer, Voorzitter Gelderland
Korpsgenoten,

“Wil de gemeenschap leven,
dan moet de mens zich geven”
COM Afde-
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Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2020
Vrijdag

25 september

Taptoe voor Veteranen (13:30 uur)

Rotterdam-Ahoy, GAAT NIET DOOR!

Zaterdag

28 november

Korpsverjaardag afdeling Gelderland Kumpulan, Nog niet bekend!

Donderdag 10 december

Kranslegging

Rotterdam. In aangepaste vorm!!

Zaterdag

Korpsverjaardag 355 jaar

Rotterdam, GAAT NIET DOOR!

12 december

Helaas kunnen er vanwege het Coronavirus een aantal activiteiten niet
doorgaan, wij houden U zoveel mogelijk op de hoogte!!

COM Afdeling Gelderland
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VETERANENDAG 2020
De 16e Veteranendag vond vanwege
COVID-19 in een aangepaste vorm
plaats.

VETERANENDAG 2020
Veteranendag 2020 werd dit jaar in een aangepaste vorm georganiseerd vanwege COVID-19. Als gevolg van de
genomen maatregelen werden alle fysieke onderdelen, zoals de medaille-uitreiking op het Binnenhof, het defilé
en de festiviteiten op het Malieveld afgelast.
De Ridderzaalceremonie werd dit jaar vervangen door een aangepast programma voor een kleine groep gasten
bestaande uit koning Willem-Alexander, de minister-president en de minister van defensie, de voorzitters van de
1e en 2e Kamer, 5 veteranen en een scholier. Laatstgenoemde was uitgenodigd als de winnaar van de vlogwedstrijd. Tevens waren de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer en Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht, luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang aanwezig. Hun aanwezigheid stipuleert de betrokkenheid van de krijgsmacht bij veteranen en de Nederlandse Veteranendag.
Op deze manier kon het Nationaal Comité Veteranendag, in samenwerking met de NOS, invulling aan de Nederlandse Veteranendag geven, met als doel dat Nederland toch het jaarlijkse ‘dankjewel’ voor onze veteranen kon
meebeleven.
Programma Ridderzaal
Drs. Jaap Smit, voorzitter van het Nationaal Comité verwelkomde op het Binnenhof Z.M. de Koning, waarna het programma in de Ridderzaal door de voorzitter werd geopend. De minister van Defensie en de minister-president spraken hun respect en waardering uit voor de veteraan.
Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
Verder was aanwezig majoor Frans Erkelens, voorzitter van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen vanwege het 50-jarig bestaan van deze bijzondere vereniging.
Tussen de gesproken bijdrage en beeldreportages in traden verschillende solisten op, onder begeleiding van een ensemble van de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” en een combo van het orkest van de Luchtmacht. Dit
aangevuld – in beeld – met eerder opgenomen muzikale bijdragen. Zoals onder andere van de Koorschool St. Bavo uit
Haarlem. Het programma werd muzikaal afgesloten door Di-Rect met het bekende nummer ‘Soldier On’.

COM Afdeling Gelderland
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Irak (2003)
Junny Brejita

Verhalen van Veteranen

‘Ze proberen je te breken, stuk bij stuk, week bij week, maand bij maand’
Toen de dienstplicht van Junny Brejita (43) op Curaçao niet verlengd werd, besloot hij 22 jaar geleden
naar Nederland te vertrekken om de opleiding van het Korps Mariniers te volgen. Voor hem een droom
die in vervulling ging. In 2003 vertrok hij op missie naar Irak, een plek waar je de oorlog kon voelen en
ruiken.

‘Mijn tijd bij Defensie begon op Curaçao. Ik zat daar bij de Antilliaanse Militie als dienstplichtige. Dit zou in eerste instantie een jaar duren, maar omdat ze mensen nodig hadden werd het met drie maanden verlengd. Ik hoopte daarna
op nog een jaar verlenging, maar die kwam helaas niet. In die tijd liep ik de wacht met een Nederlandse sergeant. Hij
zei me dat ik moest solliciteren in Nederland. Dat vond ik eigenlijk wel een goed idee en stuurde een formulier naar
Nederland. Voordat ik het wist was alles geregeld. Op 16 september 1998 was ik in Nederland om een test af te leggen
om als beroeps door te gaan. Voor de zekerheid had ik destijds een retourticket gekocht als ik het niet zou halen, maar
je ziet het was nergens voor nodig, ik ben nog steeds hier.’
maar ik haalde de test en mocht beginnen aan
de mariniersopleiding. Dat kan ik me nog
goed herinneren. Heel goed zelfs. Het was
toen namelijk -8 graden, terwijl ik net uit een
tropisch klimaat met 35 graden kwam. Ik had
het zo verschrikkelijk koud en had zo veel pijn
aan mijn vingers! Dat was ik helemaal niet
gewend. Ik heb me er doorheen geslagen. De
opleiding was een hel. Mentaal en fysiek ontzettend zwaar. Ze proberen je te breken, stuk
bij stuk, week bij week, maand bij maand. Ze
zeiden altijd: ‘de boom blijft schudden en alleen de sterkste appels blijven hangen’. Je kan
wel bedenken wat ze daarmee bedoelen natuurlijk.’

Wat ik me nog goed kan herinneren is de lucht die er
hing. Het rook anders, het rook alsof er erge dingen
gebeurd waren

COM Afdeling Gelderland
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Vervolg mijn missie

‘Ik weet nog dat er een jongen was die stopte omdat hij heimwee had. Ik snapte dat echt niet. Ik heb mijn familie 9000
kilometer verderop achter gelaten voor dit, terwijl hij zijn familie nota bene elk weekend kon zien. Dat was wel een
teken voor mij dat ik stabiel was en een op de juiste plek terecht was gekomen. Het was eigenlijk een andere wereld
voor me, alles was nieuw voor me en ik zag het als een grote ontdekkingstour.’

‘In de zomer van 2003 vertrok ik voor nog onbepaalde tijd naar Irak. Daar kwamen we terecht in de woestijn. Er was
niets. Hier en daar wat mensen, maar verder was alles leeg. Wat ik me nog goed kan herinneren is de lucht die er hing.
Het rook anders, het rook alsof er erge dingen gebeurd waren. We waren de eerste groep die daar arriveerde en hebben het hele kamp opgebouwd in Basra, dichtbij de grens met Koeweit.’
Als transporteenheid waren wij verantwoordelijk voor cargo. Alle spullen die binnenkwamen leverden wij aan de andere kampen. Dit verliep eigenlijk altijd goed, gelukkig. Een keer heb ik meegemaakt dat toen we onderweg waren er
een pick-up langs scheurde met mannen met geweren achterin. We waren verbaasd maar de auto was zo weer weg.
Even later werd ons konvooi gestopt door een andere auto. De personen in die auto bleken overvallen door de lui in de
pick-up. Als we vijf minuten eerder waren geweest en dit hadden gezien, waren de poppen aan het dansen geweest.
De mannen van het beveiligingspeloton hadden dan het vuur geopend. Het was dichtbij, maar ging gelukkig net
goed.’

In een oorlogsgebied is het echt anders, dan ben je nergens safe.
Er is altijd dat onderbuikgevoel.
‘Uiteindelijk mochten we na 4,5 maand weer naar huis. Dat was sneller dan verwacht, maar wel fijn. Toen ik terug-

kwam kreeg ik last van slaapproblemen en woede-uitbarstingen. Dat vormde een behoorlijk groot probleem. Dan kon
ik niet slapen, maar ging ik de volgende dag wel gewoon door. Ik was niet moe. Mijn lichaam bleef maar energie maken, zonder moment van rust. Na tien jaar ben ik eindelijk naar een psycholoog gegaan om dit op te kunnen lossen.
Dat heeft me veel geholpen. Het is niet helemaal weg, maar het is zeker beter geworden.’
‘Weet je wat het is, op missie word je van je vrijheid beroofd. Je moet op je

hoede zijn, 24/7. Dat brengt stress met zich mee. Mensen vergelijken de coronacrisis en het thuis blijven nu met oorlog, maar daar ben ik het niet mee
eens. Tijdens een oorlog kan je niet in je huis zitten met het idee dat het veilig
is. Thuis is het veilig en kan er niet zoveel gebeuren. Het virus kan niet naar
binnen. Maar in een oorlogsgebied is het echt anders, dan ben je nergens safe.
Dan is er altijd dat onderbuikgevoel. Het gevoel dat bombardementen of geweervuur er ineens kunnen zijn.’

Als je zelf wat bereikt hebt, moet je ook bereid
zijn om anderen te helpen. Dat moet je van nature doen.
Uiteindelijk ben ik in 2008 gestopt, na elf jaar fulltime gediend te hebben. Ik had alles gezien en gedaan en belangrijke
waardes als discipline en doorzettingsvermogen geleerd, maar op een gegeven moment was de koek op. Een aantal
jaar geleden ben ik wel weer als reservist bij de mariniers aan de slag gegaan. Dat doe ik nu nog steeds. Niet veel,
maar ik vind het leuk om zo nu en dan te ondersteunen bij oefeningen en de opleiding.’
‘Na het stoppen in 2008 ben ik eerst bij gemeentelijk vervoer als buschauffeur gaan werken, tot een vriend van mij

me belde en zei dat hij iemand zocht om te helpen in zijn sportschool. Hij zei tegen me: ‘je bent een Ferrari, maar je
rijdt in de bebouwde kom.’ Ja daar had hij wel gelijk in. Toen ben ik me volledig op sport en personal training gaan
richten en heb ik zelfs zijn sportschool over genomen. Ineens had ik een eigen bedrijf, mijn eigen sportschool. Ik
geef personal training, bootcamps, BMX-training, van alles. In 2017 ben ik uitgeroepen tot beste personal trainer
van Utrecht. Dat was echt een eer. Ik haal er veel energie uit om andere mensen te helpen. Iemand die vanaf nul
begint begeleiden en wat van mijn eigen discipline en doorzettingsvermogen mee geven vind ik leuk en belangrijk.
Als je zelf wat bereikt hebt, moet je ook bereid zijn om anderen te helpen. Dat moet je van nature doen.’
COM Afdeling Gelderland
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Naam
Angelo Loupias
Missie
Irak, 2003

Nu
Maatschappelijk werker

‘We mogen ons in Nederland gelukkig prijzen’

Angelo was in 2003 onderdeel van de eerste lichting Nederlandse militairen in Irak. Hij werd gedreven door een
drang om op te treden tegen onrecht, maar heeft ook de donkere kanten van oorlog gezien. De enorme schade in
Irak maakte diepe indruk op hem. We moeten ons gelukkig prijzen, aldus Angelo. We hebben het in Nederland namelijk enorm goed.
‘Toen ik op mijn twintigste bij Defensie begon was ik jong en idealistisch. Ik wilde opkomen voor de zwakkeren en optreden tegen de bozen. Dit sterke rechtvaardigheidsgevoel heb ik altijd al gehad. Thuis kreeg ik mee dat je moet opkomen tegen onrecht en dat het leven in vrijheid een groot goed is. Ieder mens heeft hier recht op.

Ik dacht: nu is het menens
In 2003 waren wij de eerste lichting mariniers in Irak. Aan de ene kant was ik blij: dit was waarvoor ik heel hard had getraind. Het voelde alsof ik heel lang op de reservebank heb gezeten en nu een kans van de coach kreeg om mijzelf te
bewijzen in een wedstrijd. Aan de andere kant was er ook het besef: nu is het menens.

Angelo op missie in Irak (2003)

COM Afdeling Gelderland
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Vervolg Angelo Loupias
Ik heb gezien welke enorme schade oorlog kan aanrichten. In Irak reden we langs plekken waren bombardementen
hadden plaatsgevonden. Kapotte huizen en autowrakken die er nu nog steeds liggen. Je ziet zoveel schade en kinderen langs de weg. Voor een 23-jarige is dat best heftig.

Na thuiskomst was ik blij maar ook eenzaam
Ik heb gezien dat we ons in Nederland gelukkig mogen prijzen. We hebben het hier zo goed. Je kan altijd normaal
eten of douchen! Zoiets als stromend water is echt een privilege, dat beseffen we niet.

Na thuiskomst voelde ik naast blijdschap ook
eenzaamheid. Na een feestelijk onthaal door
vrienden en familie gaat iedereen weer door
met zijn leven. Juist toen werd het zwaar, want
ik zat drie of vier weken alleen thuis met verlof.
Ik zocht veel contact met de mannen van mijn
eenheid en belde bijna dagelijks met een van
hen. Die verbinding blijf je zoeken. Hebt namelijk samen veel gedeeld en begrijpt elkaar. Dat
hielp gelukkig wel.

Nederlandse kamp in Irak

Die erkenning van het thuisfront was heel belangrijk voor mij
De afgelopen negen jaar was ik maatschappelijk werker in een tbs-kliniek. Nu keer ik terug bij Defensie, de plek waar
mijn hart ligt. De kameraadschap daar heb ik nergens anders meer gevoeld. Iedereen neemt verantwoordelijkheid en
is eerlijk. Fouten worden gedragen als team, terwijl in de burgermaatschappij mensen geneigd zijn hun eigen straatje
schoon te vegen. Ik ben ontzettend benieuwd of ik mij bij Defensie weer thuis kan voelen.

Dit jaar was mijn eerste Veteranendag. Lange tijd dacht ik dat ik geen veteraan was. Toch voelde het als thuiskomen.
Iedereen groette elkaar en er was ontzettend veel verbondenheid. Mijn vrouw was ook mee, dat wilde ze graag. Door
Veteranendag begrijpt zij mij ook beter. Ze zei: “Ik snap beter hoe het voor jou leeft en dat je missietijd belangrijk
voor je is.” Die erkenning van het thuisfront was heel belangrijk voor mij.’

COM Afdeling Gelderland
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Omdat geld ophalen ons doel is (om het leed te verzachten van (oud) collega’s) nemen wij deel
aan diverse evenementen of organiseren wij die!!

Op 4 april 2020, wilden een groep Mariniers het wereldrecord
speedmarsen verbreken, maar door de
corona crises kon dit
helaas niet plaatsvinden, maar 24 oktober
gaat deze groep super
helden het alsnog proberen.

Geplaatst door info@noventas.nl

Mariniers willen wereldrecord speedmarsen breken op 24-10-2020
Op 24 oktober 2020 gaat een team van het Korps Mariniers een poging wagen de hele marathon af te leggen in een
recordtijd.

Met actief en oud Mariniers gaan wij het Wereld Record Speedmars (WRS) op de marathon aanvallen. Dit zal plaatsvinden op 24 oktober 2020 op het parcours van de Rotterdam Marathon. Niet in sportkleding, máár:






op gevechtslaarzen
in camouflagetenue
met een rugzak met een gewicht van 18,1 kg (40 Engelse ponden).
Onder de 4 uur 16 min (streeftijd 4 uur)
Dit doen we in het jaar dat het Korps Mariniers 355 jaar bestaat. Met deze fysieke uitdaging beogen we geld in te zamelen voor ernstig zieke collega's die lijden aan de gevolgen van kanker en hen bij te staan in moeilijke tijden.
Het te verbreken wereldrecord staat op 4 uur 16 minuten en 48 seconden op naam van Engelse Mariniers. Er wordt
momenteel hard getraind voor een 'breaking 4' om het record te verpulveren.
Het team bestaat uit 19 lopers en een staf van 4. Uit deze groep zullen op D-day 8 lopers daadwerkelijk het wereldrecord aanvallen waarbij de overige personen zorgen voor zo optimaal mogelijke ondersteuning.
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Saluut
Een saluut is een groet, in het bijzonder een groet door militairen en anderen die een uniform dragen. Salueren is een
eerbetoon door het brengen van een saluut. Men salueert door een hand aan de pet (of ander hoofddeksel) te brengen. Als geen hoofddeksel wordt gedragen (bv. binnen een gebouw) salueert de militair door zijn hoofd abrupt in de
richting te draaien van de meerdere.

Herkomst Het salueren van militairen vindt zijn oorsprong in het kort afnemen van de hoed als respectbetoon
voor een meerdere. Omdat grenadiers geen hoeden droegen maar mutsen, hoefden zij niet de muts af te nemen,
maar mochten zij volstaan met het kort aantikken van de muts met de rechterhand. Deze eenvoudige vorm van salueren is vervolgens voor alle militairen gebruikelijk geworden. Er zijn meldingen dat het groeten stamt uit
de middeleeuwen. Als ridders te paard in volledige harnas elkaar kruisten (al dan niet voor een steekspel) werd het
vizier geopend om het gelaat zichtbaar te maken. Dit vooral als teken van wederzijds respect. Dit handgebaar lijkt
sterk op de hedendaagse groet, maar de gelijkenis houdt geen bewezen verband in.

Gebruik Een militair saluut kan ook met tromgeroffel, het afvuren van geweren, het strijken van een vlag,
een fanfare, fluitsignalen en saluutschoten van geschut worden gebracht. In veel landen is het ook gebruikelijk dat een
militair of politieagent salueert als hij door een burger wordt aangesproken. De Nederlandse koning groet in de aanhef
van een Wet of Koninklijk Besluit de lezer met het woord Saluut! In bijzondere situaties zoals bij het uitvoeren van het
volkslied, kan door een militair ook een eregroet worden uitgebracht. Een militair met een wapen aan de schouder
brengt de eregroet door zijn rechterhand op het wapen te leggen[1] of door zijn wapen te presenteren.

Groetplicht

In het leger van een aantal landen bestaat een groetplicht door te salueren wanneer een militair
een meerdere tegenkomt. Van de superieur dient verwacht te worden dat hij teruggroet. In het verleden kon alleen
gesalueerd worden indien men een hoofddeksel droeg. Tegenwoordig, in navolging van het militair groeten in de
Verenigde Staten van Amerika, kan ook gesalueerd worden zonder hoofddeksel (bijvoorbeeld binnen een gebouw).In
de Nederlandse krijgsmacht is de groetplicht afgeschaft, maar nog steeds geldt voor alle rangen de verplichting
een ridder in de Militaire Willemsorde, in burger of in uniform, indien hij zijn versierselen draagt, te groeten. In een
aantal landen bestaat het gebruik dat ridders een militair saluut ontvangen, bijvoorbeeld in Monaco bij de Orde van
Grimaldi.

Hoed afnemen

Een man in burger salueert niet, maar kan iemand groeten door zijn hoed, pet of ander hoofddeksel af te nemen. Dat geldt niet voor iemand die een uniform draagt - hij salueert. Evenwel, bij het betreden van een
kerk, bij een gebed of een begrafenis, ontbloot ook de drager van uniform zijn hoofd. Dit blijft achterwege op de begraafplaats indien de geüniformeerde bewapend is, bijvoorbeeld ten behoeve van eerbetoon. Een burger kan ook een
saluut brengen door de rechter handpalm op de hartstreek te leggen, zoals bij het spelen van het volkslied.
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De tweede 'Slag om Arnhem': de Geitenkamp in de branding

De

Slag

Anger
ARNHEM - Anger wordt de operatie genoemd, soms ook
Quick Anger. De Brits-Canadese oversteek van de IJssel
bij Westervoort met als doel onder meer het innemen van
Arnhem. Een beladen confrontatie na de mislukking van
september 1944. De Britten waren uit op revanche. En dus
kreeg de grotendeels lege stad er opnieuw van langs.
Zwaar van langs. In de enige wijk die nog wordt bewoond,
de Geitenkamp, vallen burgerdoden door de geallieerde
beschietingen.

De aanval die op 12 april 1945 begint, richt in de grotendeels geëvacueerde stad zware schade aan. Meer zelfs
dan de eerste Slag om Arnhem van september 1944. De
Britten en Canadezen denken dat de stad zwaar wordt
verdedigd en die verwachte Duitse defensie moet met
zware beschietingen en aanvallen met jachtbommenwerpers zoveel mogelijk onschadelijk worden gemaakt.

De beschietingen leiden tot tal van
branden in de stad. Na de beschietingen volgt een grote amfibische oversteek bij Westervoort.

Terug in Arnhem - foto Wikipedia publiek domein

Canadese troepen en voertuigen na de oversteek in een doorzeefde AKU-loods op de Kleefse Waard - publiek domein

In en om Arnhem zitten op dat moment nog zo'n 1000 Duitse verdedigers van hoofdzakelijk oudere lichtingen. Geen
eenheden die het de Britten en Canadezen nog moeilijk konden maken. Maar vanwege de ervaringen van september
1944 en de behoefte nu het initiatief te houden, zetten de Britten en Canadezen zwaar in.
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Dat levert veel verwoesting
op in de grotendeels geëvacueerde stad. De zwaarste
klap wacht de wijk Geitenkamp, de enige wijk die
nog bevolkt is. Er wonen
onder meer dwangarbeiders en NSB-gezinnen. De
wijk is omzoomd met prikkeldraadversperringen met
Duitse wachtposten. In de
loop van de 12e april ontploffen granaten in de wijk
die pamfletten bevatten.
De tekst laat niets aan duidelijkheid te wensen over:
'U hebt na aankomst van
deze waarschuwing dertien
uur tijd om zich in veiligheid te stellen' zo lezen de
bewoners. Maar waar moeten ze in vredesnaam
heen? De meeste bewoners
blijven en verschansen zich,
in afwachting van wat komen gaat. Er valt een onbekend aantal doden.

Vervolg De Anger slag

Britse tanks brengen Duitse gevangenen op - foto Wikipedia publiek domein

De eerste levende burgers
De volstrekt nutteloze beschieting duurde uren. Bij het vallen van de avond drongen de eerste Britten de wijk binnen.
Een bewoner: 'Met hun hulp kropen wij tussen het puin de kelder uit. Ze controleerden of daar Duitsers zaten en daarna vielen we elkaar om de hals. we huilden van geluk: zij net zo goed als wij. Wij waren de eerste levende burgers die
ze zagen in onze in puin geschoten stad.'
Op 16 april hebben de Britten en Canadezen de stad geheel in handen, 'We hebben wraak genomen voor september',
schrijft een Engelse soldaat in zijn dagboek
De Slag om de Geitenkamp wordt ieder jaar op
13 april herdacht. Sinds
2012 herinnert een monument aan de Larikshof aan
de verschrikkingen van die
13e april en de doden die
vielen. (eigen foto)
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Daar loopt het standbeeld! 350 jaar Mariniers: Het verhaal van Ben Schierboom
10 december 2015 in Rotterdammer

“Kijk daar loopt het standbeeld! Ik hoor het altijd als ik op
straat loop. Of het nu bij de vierdaagse is of ergens in het
buitenland, het blijft me achtervolgen.” Oud onderofficier
van de mariniers Ben Schierboom stond drieënvijftig
jaar geleden model voor het Mariniersmonument op
het Oostplein. Geschonken door de Rotterdamse bevolking als herinnering en dank aan de mariniers die in de
meidagen van 1940 in Rotterdam streden.
Kort, bondig, stellig en duidelijk
Praten met oud-marinier Ben Schierboom is opletten geblazen. De korpstaal vliegt me om de oren en de zinnen
bestaan vooral uit steekwoorden die verwijzen naar de
verhalen in zijn geheugen. Heel veel verhalen. Mooie, hilarische en soms ook trieste verhalen. Een paar daarvan wil
hij gelukkig met Gers! delen. Wel onder een paar voorwaarden: De ‘dienstregeling’ moet ik erbuiten laten en ik
beloof hem dat het geen “op de borst klopperij” gaat worden. Oké Ben. Deal.
Mariniers? Wie zijn die lui
“Ik was geen gemakkelijke vroeger. Van school en werken
moest ik niks hebben. Ik wilde naar de marine, maar dat
mocht niet van mijn ouders. Dus ik vertrok naar het
Vreemdelingen legioen. Dat werd geen succes. Ik was veel
te jong, dus stuurden ze me terug naar Nederland.”
“Je tent moest schoner wezen dan een vijf sterren hotel”
Terwijl zijn ambitie bij de marine lag, ging Ben in
1952 naar de landmacht. Uiteindelijk kreeg hij tijdens de watersnoodramp een oproep van de mariniers. “Ik had nog nooit van die lui gehoord. Ik baalde alleen dat het weer geen marine werd. Maar ik

tekst: Pascale

beeld: Cees Baardman

ging. Jaren later ontmoette ik in de trein naar de
kazerne een paar commando’s. De verhalen waren
niet van de lucht en ik nam alles gretig in me op.
Toen wist ik het zeker; ik wilde als marinier, de
commando-opleiding volgen.

Looppas en vieze liedjes
We kregen een overall, mutsdas, bestek en een mes. Eenmaal in het tentenkamp aangekomen werd je rang afgenomen en werd je ‘cursist’, ‘zak’, of
‘zeesoldaatje’ genoemd. Alles in het kamp ging in looppas en met zijn tweeën. Behalve dat je tent schoner moest wezen dan een vijf sterrenhotel, kookten we ons eigen potje en sjouwden en renden we ons kapot. Bij het speedmarsen moesten ze mij, als zeesoldaatje, natuurlijk altijd hebben. Zodra er
een sloot in zicht kwam werd ik erin gestuurd om een nat pak te halen. “Zes
kilo lichter, veel vieze liedjes en niks is gek” De vermoeidheid nam steeds
verder toe. In het weekend moesten we thuis op krachten komen en op zondagavond vertrok ik weer richting het kamp. Ik werd uitgezwaaid door m’n
vrouw die zei “gezellig weekend was het”. Ik bedacht mezelf dat we nog geen tien woorden gewisseld hadden en m’n
ogen meer gesloten dan open waren geweest.Na de afmatting gaf ik m’n mutsdas aan Gerrit (vuilnisbak red.) en ontving ik m’n groene baret. Ik kwam erachter dat ik zes kilo lichter was, veel vieze liedjes had geleerd, m’n doorzettingsvermogen behoorlijk op de proef was gesteld en niks meer gek vond. Dat ik daarna met m’n groene baret bij de mariniers rondliep, viel niet in goede aarde bij de stalmeesters (officieren red.).”
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haalden en vooral die het niet haalden. Tja da’s typisch korpspraat. Overdrijven hoort erbij. Hij was
keihard, maar eerlijk. De veiligheid van de mannen
Een jaar na het behalen van z’n groene baret begon Ben
onder water stond altijd voorop.” Aldus Fred,
aan de allereerste kikkeropleiding van het Korps Mariniers. Kikkers zijn de Navy Seals van de mariniers. De op- vriend van Ben en oud-kikvorsman.Ben’s bijnaam
leiding wordt tot de zwaarste militaire trainingen ter we- was de ‘binnenbandduiker’. “Ik ergerde me dood
aan het oefenmateriaal dat we hadden. Er was
reld gerekend. Meer dan de helft valt af. Aardedonkere
dieptes, slecht zicht, modder, ijzige kou. Geen enkele om- maar één speciale duikset voor alle mannen. We
moesten dus om de beurt. Op een gegeven mostandigheid schrikt deze mannen af. Samen met zijn
maatje Frans (Boem) Kemper stond Ben aan de wieg van ment heb ik bij wijze van protest de binnenband
van een auto gevuld met perslucht en ben ik de
deze club.
zeehaven ingesprongen. Af en toe nam ik een hap
lucht uit het ventiel. Dat geintje heeft me altijd ach“Tja, da’s typisch korpspraat. Overdrijven hoort
tervolgd. Bij m’n 5000e en laatste duik, hingen ze
erbij”
een binnenband om m'n nek in plaats van een bloemenkrans.”
“Ben was een instructeur waarvoor velen bang waren in de kikkeropleiding. De verhalen werden natuurlijk behoorlijk aangedikt. Door degene die het

Overdrijven hoort erbij

Vervolg Ben Schierboom

Mariniershumor In 1962 werd Ben gevraagd om model
te staan voor het Mariniersmonument in Rotterdam. “Ik
snap er nog steeds geen barst van. Ik werd samen met
drie anderen uit 3500 mariniers geselecteerd. Uiteindelijk
werd ik het. Van m’n looks moest ik het niet hebben. Misschien kozen ze me omdat ik commando en de eerste kikker was.” Ben logeerde op het landgoed van kunstenaar
Titus Leeser waar hij dagenlang model stond voor het

standbeeld. Een jaar later was het beeld klaar en werd het
vanuit het landgoed overgebracht naar het Oostplein voor
de onthulling door prins Bernard.

In zijn tijd als marinier maakte Ben veel mee en zwierf hij de hele wereld over. Wat hem het meest bijblijft zijn de doden die
hij uit het water heeft gehaald. Vooral de brand in de machinekamer van Hr. Ms. Drenthe en het bergen van de slachtoffers,
maakte diepe indruk. “Je wil niet weten in welke staat we de lichamen naar boven hebben gehaald.”

“Ik lag daar opgebaard in het ziekenhuis met dat gipsbeen en ik kon geen kant op. Toen zijn m’n maten naar dat standbeeld gereden en hebben het linkerbeen witgekalkt”
Maar hij heeft ook veel leuke herinneringen. Vooral met de maten was het
lachen geblazen. “Op een gegeven
moment had ik door een sprong m’n
linkerbeen gebroken. Ik lag daar opgebaard in het ziekenhuis met dat
gipsbeen en ik kon geen kant op.
Toen zijn m’n maten naar dat standbeeld gereden en hebben het linkerbeen witgekalkt. Komt de Militaire
Politie binnen en vraagt “Wie heeft
dat gedaan”. Ik zeg tegen die kalkemmers (MP red.) “je denkt toch niet dat
ik zo naar Rotterdam ben gelopen.”
Laat de wind waaien. Laat de storm
woeien. Laat iedereen zich met zijn
eigen zaak bemoeien.
Op zijn vijftigste verjaardag stond Ben
geridderd en wel weer op straat. De
diensttijd zat erop. “Tja, ik heb me wel
even op m’n kop gekrabd wat ik zou
gaan doen. Uiteindelijk ben ik weer
naar de West (Curaçao red.) gegaan

en bij Lions Dive duikinstructeur geworden. Die toeristen vonden dat
heerlijk. Ze wisten precies waar ze aan
toe waren. Ik zei gewoon op militaire
toon “Klokslag tien vertrekt de boot
en geen seconde later. Om vier uur
zijn we terug”. Geintjes maken deden
we achteraf in de kroeg met een biertje erbij. Maar ook daar wisten ze me
te vinden. Als er weer eens een dode
uit het water gehaald moest worden
dan riep iedereen “Haal Ben Duik
maar”. En dan kon ik de plons weer
in.”
Ondanks dat Ben geen gemakkelijke
was, voelt hij diepe empathie voor het
welzijn van zijn medemens. Hij maakt
zich weleens zorgen over de manier
waarop hulpverleners bejegend worden door omstanders terwijl zij gewoon hun werk doen. “Ook mij hebben ze weleens verrot gescholden.
Dan kwam ik boven met een kind dat
Onderafdeling Achterhoek

vijf uur op de bodem had gelegen. En
dan begonnen omstanders tegen me
schreeuwen alsof ik het had gedaan.
Dat doet pijn, maar ik snap het wel.”
“Veldschoenen. Nou, die stinken als een koloniaal uit z’n
gulp”
Ook Ben's dementerende moeder kon op zijn zorgen rekenen
toen ze in het bejaardenhuis
terecht kwam. Iedere dag ging
hij erheen om te helpen waar
hij kon. “Ook daar kenden ze
me allemaal. Als ik binnenkwam zei m’n moeder telkens
“Kijk eens jongens, dit is mijn
zoon Ben. Hij heeft heel z’n leven bij de marine gezeten en
nooit gewerkt.” Haha. Dat weten ze nu onderhand wel, mam.
Zei ik dan.”
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Belofte maakt schuld

Vervolg Ben Schierboom

82 jaar is hij nu. “Tegenwoordig ben ik veel in de weer om
m’n oude maten naar hun laatste rustplek te brengen.
Pas geleden heb ik m’n maatje Frans Kemper weggebracht. We hadden de afspraak dat degene die het eerste
gaat, een bloem op z’n graf krijgt. Die bloem moest helemaal verwelkt zijn en uit een tuin gejat worden. Uiteindelijk heb ik ergens een heel boeket uit een tuin gevist. En
die heb ik op z’n graf gelegd.
Frans had altijd eigengemaakte broodjes. Die at hij dan
om 10.00 uur. Elke keer als hij niet oplette, pikte ik z’n
brood weg. Uiteindelijk had hij me te pakken. Ik dacht
dat hij een broodje met lever had. Ik pakte het en beet
erin. Hij stond z’n eigen verrot te lachen. Ik zat te kauwen
op een binnenzool van een veldschoen. Veldschoenen.
Nou, die stinken als een koloniaal uit z’n gulp.
Ik denk dat ik het zelf nog wel een paar weken volhou”
besluit Ben lachend. “Ik ben stokdoof en zonder m’n verrekijker (bril red.) begin ik niet veel. Maar verder voel ik
me gelukkig nog topfit.”
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Contactorgaan van de Onderafdeling Achterhoek
Oud- en actief dienende Mariniers

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

BESTUUR:
Voorzitter

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

De Ploeg 5
Tel. 06-54252146

Secretaris

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

Van Nagellplein 4
Tel. 0575 -521262

Penningmeester

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

Alg. Zaken

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

Didamseweg 14
Tel. 0316-531727

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

Zuivelstraat 5
Tel. 0316 -223912

AKTIVITEITENCOMMISSIE:
Teun de Ruiter
Jan Scholten

Tel. 0316-531727
Tel. 0316 -223912

LIEF & LEED

Henk Ebbink

Adres: Zie boven

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

Aaldersbeeklaan 155
Tel. 0315 -651944

BETAALADRES:

Contact Oud Mariniers.
Rabo: NL61RABO0139415408

REDACTIE:

Contactblad COM Achterhoek
Henk Ebbink
Adres: Zie boven
Teun de Ruiter
Adres: Zie boven
Contact Internetsite:
henk.ebbink@hetnet.nl

Voorblad
Huis Ruurlo is een kasteel en landgoed in de gemeente Berkelland, zuidelijk gelegen van
het dorp Ruurlo. Kasteel Ruurlo wordt al in 1326 genoemd en is vanaf de 15e eeuw in handen
van de Nederlandse adellijke familie Van Heeckeren geweest. Vanaf de jaren '80 deed het
dienst als gemeentehuis van Ruurlo. Vanwege de fusie met Borculo, Eibergen en Neede in
2005 verloor het zijn bestemming. In 2013 kocht Hans Melchers kasteel en landschapspark en
liet het grondig restaureren. Vanaf 2017 maakt het deel uit van museum MORE.
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Voorwoord van onze Voorzitter
Henk Ebbink
Beste allemaal,
Helaas zitten we nog steeds in de ban van maatregelen, die genomen zijn in het kader van het corona-virus. Het
sociale leven is niet meer zoals we gewend waren en worden we dagelijks geconfronteerd met mededelingen over
afgelastingen van festiviteiten. Het is bijna onmogelijk om iets te organiseren, waar we elkaar eens kunnen treffen.
Natuurlijk blijven we hopen op betere tijden en zodra er een mogelijkheid is om elkaar weer eens veilig te treffen,
zullen we die ook met beide handen direct pakken. Achter de schermen zijn en blijven wij als bestuur bezig met onze
bestuurszaken. Ook rust er nu een zware taak op de redactie van het blad Voorwaarts om het weer vol te krijgen
met kopij. Aangezien er geen activiteiten zijn, valt hierover ook niets te melden.
Dank aan allen die ons voor deze uitgave hun verhaal hebben opgestuurd.
In goed overleg met het bestuur en de horeca gelegenheid, hebben wij besloten om de activiteit van zaterdag 26
september a.s. voor als nog door te laten gaan. Echter dit kan alleen als een ieder zich houdt aan de geldende regels,
in het kader van het corona-virus!
Als bestuur hopen wij u daar te ontmoeten, de uitnodiging hiervoor heeft u bij het lezen van deze Voorwaarts al
ontvangen.
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 .
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Koninklijk onderscheiden
Een lintje uitreiken via de telefoon.
“Het is anders, maar best mooi”, aldus burgemeester
Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland. Vijftien
Berkellanders zijn koninklijk onderscheiden, en één ervan
is oud marinier Karst Mulder uit Eibergen.

Karst is hoogst verbaasd als de burgemeester hem vertelt,
dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hem te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Karst
geeft aan dat hij dit zal vieren door direct de vlag uit te
hangen, waarop de burgemeester antwoord, dit kom ik
persoonlijk controleren. Wat hij ook daadwerkelijk later
die dag heeft gedaan.

Omdat de gebruikelijke ceremonie bij de benoeming op
het gemeentehuis geen doorgang kon vinden vanwege de
coronamaatregelen, werden de lintjes in de maand juni
alsnog door de burgemeester uitgereikt.

Vanwege de 1,5 meter afstand, mocht de burgemeester
de onderscheiding niet persoonlijk opspelden. Deze taak
mocht Willemien, de echtgenote van Karst, op zich nemen.

Karst Mulder (82) is sinds 1960 actief voor de samenleving
en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij KWF Eibergen/Berkelland als voorzitter
(1960-2005) en vrijwilliger (2005-heden). Bij Gereformeerde Kerk Eibergen/Rekken als hulpkoster (1962-1984), koster en beheerder (2002-2007). Bij CNV Kostersbond als
secretaris (1987-2002). Bij Stichting Platform Veteranen
Berkelland als vrijwilliger (2008-heden).Bij Stichting De
Voor haar geen probleem, zij heeft enkele jaren geleden
Kruidentuin in Eibergen als vrijwilliger (2008-heden).Bij
ook deze onderscheiding in ontvangst mogen nemen en
zorginstelling Livio, Woonzorgcentrum de Meergaarden
dus volledig op de hoogte van de procedure.
in Eibergen als vrijwilliger (2009-heden).
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Na Hilversum volgde een plaatsing van ca. 18 maanden op
Vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman, waar ik werd bevorderd tot Hofmeester 2e klas, om vervolgens vanaf Augustus 1959 tot Januari 1961 te dienen bij de Onderzeedienst te Rotterdam en aan boord van de
toen 'splinternieuwe' 3 cilinder onderzeeboot
Hr.Ms. Zeehond m'n eerste onderzeeboottrip meemaakte
en men mij bevorderde tot Hofmeester 1e klas, wat ik
bleef tot het eind van m'n diensttijd.

Even voorstellen:

Ik ben Flip Burggraaf, en op 8 Augustus 1940 als zoon van
een brood- koek- en banketbakker te Kamerik ( gem. Woerden ) geboren. Na mijn schoolperiode diende ik 6 jaar bij de
Kon. Marine, daarna werkte ik 22 jaar bij handelsondernemingen in horeca apparatuur, exploiteerde 13 jaar een CaféRestaurant te Woerden en vanaf April 1999 genieten Jeanne, mijn vrouw, en ik van ons pensioen.

Op 17 jarige leeftijd als hofmeester bij de
Koninklijke Marine.

Vertrek naar Nieuw Guinea, Januari 1961.
Januari 1961 volgde een uitzending van 18 maanden naar
voormalig Nederlands Nieuw Guinea, waar ik de gehele
periode op Kamp Sorido te Biak heb doorgebracht. Na
repatriëring had ik nog zo'n 15 maanden te dienen, welke
ik doorbracht bij de OZD, die inmiddels van Rotterdam naar Den Helder was verhuisd, met o.a. plaatsing op
Hr. Ms. Dolfijn om in Oktober 1963 de Kon. Marine te verlaten.
Wilt u meer lezen over mijn dienstperiode, kijk dan eens
op mijn homepage.
www.flipburggraaf.nl
Deze foto werd gemaakt tijdens een ouderdag toen ik zo'n Onder Tab Herinneringen: Mijn Kon Mar periode.
3 maanden in dienst was, dat moet dan in Januari 1958 zijn
geweest.
Het was in MOKH ( Marine Opleidings Kamp Hilversum )
Met vriendelijke groet,
wat gelegen was aan de Nootweg in Hollandse Rading,
naast het vliegveldje, waar ik destijds Martin Schröder, de
Flip Burggraaf
grondlegger van Martin Air, eens tegen het lijf liep, die
daar toen net een bedrijfje voor reclamevluchten was gestart.
Onderafdeling Achterhoek
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Na de opleiding volgde de keuring voor de tropen.

MIJN DIENSTTIJD 1961–1962

Het kon Nieuw Guinea of de West worden en het werd
Curaçao.
Nadat we het inschepingsverlof achter de rug hadden,
moesten we ons op de “Prins der Nederlanden” melden
voor een reis van 28 dagen naar Curaçao.
Eenmaal in de sluizen van IJmuiden zien we de Noordzee
voor ons.
Na een paar keer over mijn nek te zijn gegaan door de
deining van het schip knapte ik weer op en ging onze reis
via Barbados-Trinidad en Venezuela naar Willemstad op
Curaçao. We werden ondergebracht in de Suffisant kazerne.
Na een week werd ik met nog zes mariniers overgeplaatst
naar Savaneta kazerne op Aruba. Daar volgde weer een
Zoals de meeste mariniers werden we drie dagen gekeurd opleiding ter beveiliging van de Antillen.
in Voorschoten.
Ik vond dit geweldig, ‘s-morgens dienst en ‘s-middags vrij,
Uit de keuring bleek dat een klein gedeelte van de oormaar het was helaas van korte duur.
logskinderen was goedgekeurd voor het Korps.
Rond maart 1962 werden we van ons nest gehaald en
Medio 1961 werd ik opgeroepen om mij te melden in
moesten we binnen een uur gepakt en gezakt op het
Doorn, niet wetende dat we de eerste maand in de kazer- vliegveld zijn. Daar hoorden wij dat we naar Nieuw Guinea
ne moesten blijven en dus niet naar huis konden.
gingen, omdat daar de pleures was uitgebroken.
Dat was voor mij nogal heftig omdat ik nog nooit ver van
huis was geweest.
De opleiding was pittig maar ook wel mooi en het leerde
snel tussen de collega’s.

In een bij elkaar geraapt stelletje burgerkleding vlogen we
met een DC 8 richting Nieuw Guinea.
Bij een tussenstop in Peru hebben ze ons vastgehouden
omdat ze vermoedens hadden dat wij militairen waren.
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Vervolg Mijn diensttijd 1961–1962
De mariniers en de commandant T.A.M. v.d. Vaart hadden enkele benauwde uurtjes.
Gelukkig mochten we toch onze reis voortzetten en via de
Genootschapseilanden (eilandengroep in Frans-Polynesië
in de zuidelijke Grote Oceaan) naar Biak op Nieuw Guinea.

Stappen met maten in Manokwari, rechts Teun

Na twee weken gingen we met een LCPR
(landingsvaartuig) naar Kokenau.
Eenmaal op zee kwam het bericht dat we de Nederlandse
vlag moesten binnen halen en de witte vlag moesten hijsen. Zoiets vergeet je je hele leven niet.
Ja, in die tijd ging het gevoel vaak boven het verstand,
Na een week wennen aan klimaat en de omgeving vlogen maar in mijn dromen ben ik soms terug in mijn Papoea
land.
we naar Kainama om in de bush op bivak te gaan.
Majoor Huisman deelde ons mede dat we over enkele
Minister Luns had een overeenkomst getekend met de
Amerikanen en Soekarno.
dagen gereed moesten staan voor een landing op
Nieuw Guinea kwam in handen van Indonesië. We konden
kampong Sisir 1.
het niet begrijpen en hadden moeite om de Papoea’s zo
achter te laten. Het was voor ons moeilijk verteerbaar.
Voordat we hier konden landen, moesten we op zee
wachten tot het donker en hoog water was.
De plannen werden gewijzigd. We gingen nu naar Sorong
Het was wel heel erg spannend omdat er ploppers
waar de voorbereidingen werden getroffen om te repatri(parachutisten) waren gedropt in de buurt van Sisir 1.
ëren.
Na de landing gingen we stelling maken en op patrouille
Op Sorong werden de gesneuvelde mariniers met Militaire
achter de ploppers aan.
eer overgebracht naar Biak en van daaruit naar Nederland
De mannen van de Papoea politie waren onze gidsen,
over gevlogen. Dat was een trieste ervaring.
die het oerwoud goed kenden.
Er werd één plopper gevangen genomen.
Op Sorong kregen we nog een cabaretavond aangeboden
met uit Nederland overgekomen artiesten.
In de bush is het verschrikkelijk donker.
Voor ons traden op:
Om licht te hebben gebruikten we sigarettenblikjes.
We maakten een lontje die we in het gaatje van het blikje The Blue Diamonds, Anneke Grönloh, Rudy Carel en
deden, die gevuld was met kerosine. Zo hadden we een
Anita Berry en de Alberti’s.
Het deed ons goed te weten dat het in Nederland zo leefbeetje licht om elkaar te zien.
de.
Na zes weken gingen we weer naar Kainama om op
Van Sorong gingen we weer naar Biak, om even bij te koverhaal te komen. Op het vliegveld hebben we stellingen men.
Eind 1962 vlogen we via Japan, Alaska naar Keulen, dit
gebouwd voor de punt 50.
Er waren weer Hercules toestellen boven Sisir 2 waargeomdat we op Schiphol niet konden landen vanwege te
nomen. Dus gingen we daar naar toe om poolshoogte te dichte mist.
nemen.
Er waren weer ploppers geland waar we mee in vuurgevecht kwamen, maar al snel trokken zij zich terug in de
bush. Tijdens het vuurgevecht was het wel even billen
knijpen. Toen het weer rustig was geworden zijn we met
een kruiser vertrokken naar Manokwari.
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Vervolg Mijn diensttijd 1961–1962

Van Puppes drie tot Adjudant

Met bussen ging het vervolgens naar Arnhem waar de
familie ons al stond op te wachten.
In Beek aangekomen kreeg ik een serenade met vendelhulde.

Mijn vader vertrok in 1923 naar de Oost en had zich gemeld voor het K.N.I.L. (Koninklijk Nederlands Indisch Leger), met een dienstverband van zes jaar. Zijn plaatsing
was bij de Artillerie, toen nog voorzien van paarden die
het geschut en munitiekar moesten trekken. Hij kwam
van een boerenbedrijf en was bekend met het omgaan
van paarden.
In het jaar 1929 kwam hij met verlof naar Nederland en
trouwde daar met mijn moeder.
Na zijn verlofperiode ging hij met zijn bruid terug naar de
Oost voor het tweede dienstverband.
Daar ben ik in de garnizoensplaats Tjimahi geboren. Twee
jaar later deed mijn zus entree in ons gezin.
Een ongeluk met een span paarden overkwam mijn vader
en hierdoor werd hij, na revalidatie, geplaatst bij de logistieke dienst.
Voor ons, als gezin van een onderofficier, was het een periode van welstand en comfort. Een dienstwoning met
alle voorzieningen, incluis huishoudelijk personeel, daarover konden wij beschikken.
Na afloop van het bijzondere verlof moest ik me melden Pa klom op tot de rang van Onder Luitenant ( Een adjuin de kazerne te Doorn, waar ik als Marinier 2e klas met
dant had als uitmonstering 1 stip en een onder luitenant
bijzonder verlof werd gestuurd. Met een bagage aan erva- had als uitmonstering twee stippen).
ring en kameraadschap en het gevoel van “Eens Marinier, Aan dit alles kwam een eind aan door de inval van Japan
altijd Marinier”, pakte ik de studie bouwkunde weer op.
en het K.N.I.L. was niet opgewassen tegen het moderne
Het geleerde doorzettingsvermogen bij de mariniers
Japanse leger. Mijn vader werd als krijgsgevangene afgekwam mij ook daar weer goed van pas.
voerd en wij, mijn moeder, zus en ik kwamen in een interIn 1969 trouwde ik met Thea. We kregen een zoon en een neringskamp terecht. Huis en haard waren we kwijt en we
dochter en na verloop van jaren ook nog vier kleinkinkregen een garage toegewezen dat behoorde tot een huis
deren. In 1969 startte ik met mijn vriend het Bouwbedrijf waar een 20-tal personen waren ondergebracht.
de Ruiter-Putman b.v.
Inkomen van mijn vader was opgedroogd en mijn moeder
Wij verlieten het bedrijf in 2000 (Vutregeling)
verkocht al haar bezittingen die zij toen nog had.
Na mijn werkzame periode heb ik nog veel vrijwilligersNa een aantal maanden werd het kamp opgeheven en
werk gedaan.
werden wij in een overvolle geblindeerde trein overgebracht naar Semarang.
Najaar 1944 werd ik gescheiden van mijn moeder en zus
en per truck afgevoerd naar een jongenskamp. Dit was
niet best en ik moest me staande houden in deze totaal
andere omgeving van Kamp Bankong, zeer berucht met
zijn ultra hoge sterfte cijfers van de kampbewoners.
Ook ik kreeg het flink voor de kiezen, de malaria kreeg mij
te pakken en als klap op de vuurpijl Malaria Tropica. Maar
ik heb het gered.
Zoals bekend viel de atoombom en Japan had de strijd
verloren. Toen moest ik op sjouw, want waar was mijn
moeder en zus. Ik wist wel, ergens in Semarang.
Ook mijn vader had de oorlog overleefd en najaar 1945
was ons gezin weer compleet.
Een bizarre tijd brak toen aan.
De Bersiap periode, daar had Semarang ook mee te maMet vriendelijke groet,
ken en plundering en brandstichtingen waren aan de orde
van de dag. Het Nederlandse gezag was nog niet hersteld
Teun en Thea de Ruiter
en wij waren overgeleverd aan een stel buitenlandse militairen die onder leiding van Engelse officieren ons moesten beschermen.
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Iets over belevenissen in het land.
De bush van dit land is werkelijk een verschrikking, het is
De Nederlandse troepen en ook de Mariniers brigade
een uitloper van het Amazone gebied. Zonder een gids die
kreeg geen toestemming om ons te bevrijden. Mijn oudaar geboren en getogen is, ben je werkelijk nergens. Met
ders besloten toen dat ik als eerste naar Nederland moest.
regelmaat werd een eenheid aangewezen en een patrouilAls werkend passagier kon ik aan boord van een troepen
le samengesteld voor het maken van een trip door de
transportschip mee en voorjaar 1946 was ik in Nederland
bush. Het was voor ons een harde maar nuttige leeren werd door familie in Zutphen opgevangen. Veel later
school. De compagnie had vanuit Nederland wapens en
kwamen mijn ouders naar Nederland en konden wij een
uitrusting meegekregen dat reeds bij de Brigade in de
huis krijgen in Warnsveld. In Zutphen heb ik vier jaar Mulo
Oost gebruikt was. Dat heeft de nodige problemen opgegedaan en toen gekozen voor het Korps Mariniers.
leverd. Ook een vaarpatrouille naar Albina aan de MaroAanvankelijk wilde ik terug naar de Oost, maar die pas
wijne rivier stond voor ons op het programma.
was afgesneden en dus nu beginnen met een andere uitdaging. Na de keuring werd het plaatsing in Doorn en geplaatst in klas 34. De opleiding duurde een jaar met daarbij lopen van de Vierdaagse in Nijmegen en Texel voor de
amfibie opleiding. Als specialisatie koos ik voor de opleiding van Stoot specialist. Het had te maken met springmiddelen, mijnen en valstrikken. Het gebruik van de vlammenwerper en mine-detector. Na dit alles mocht ik me
Marinier der tweede klasse noemen en volgde uitzending
naar Suriname voor een termijn van achttien maanden.
Met een schip van de K.N.S.M., “de Willemstad” gingen
wij naar de Antillen. Na een overnachting aldaar met de
Dakota naar Paramaribo. Een vlucht met dit toestel, dat
heel laag vloog, konden wij veel zien wat er beneden zich
afspeelde. Tegen de avond de landing op het vliegveld
Ontmoeting van de Captain en zijn hoofd vrouwen in Albina.
Zanderij. Daar stond luitenant Huisman ons op te wachten. Deze officier had ik als klascommandant in Doorn gehad. Na een uurtje rijden waren wij in het: “Prins Bernhard De Marowijne is drie kilometer breed en is de grens tussen
Kamp”. De Infanterie Compagnie Mariniers was gelegerd Suriname en Frans Guinea. We werden ondergebracht in
in een kazerne van de Landmacht. Een bepaald gedeelte een barak die daar leegstond. Ook werd een bezoek gebracht aan de overkant bij de Fransen en aldaar werd een
was toegewezen aan deze eenheid. De officieren waren
voetbalwedstrijd georganiseerd. We verloren jammerlijk,
ondergebracht in een woning op palen. Op de begane
waarschijnlijk kwam dit door de nodige rum cola, die we
grond van dit gebouw was het domein van de wasvrouwen. In het midden van de kazerne was een groot veld dat aangeboden kregen van onze gastheren. De Banjo,
hoogstwaarschijnlijk kent u het verhaal wel van “De Papildienst deed voor te sporten.
Maar terug naar mijn aankomst. Voor ik het wist moest ik lon”, was net opgeheven en wij hebben nog te zien gekregen hoe hier de gevangenen waren gehuisvest. De miop een bakstafel gaan staan met de broek naar beneden
en een Hindoestaanse man, bleek een kleermaker te zijn, litairen aldaar waren leden van het Vreemdelingenlegioen
en veel van hun spraken Duits.
begon mijn lichaam op te meten.
Terug naar Paramaribo.
Ik begreep er geen fluit van, maar kreeg te horen dat de
kleding die wij meegekregen hadden uit Nederland, hier in De opzet was dat de Koninklijke Marine de defensie van
Suriname zou overnemen. Er was veel verzet van de kant
Suriname niet mocht worden gedragen. Het werd afgedaan met de opmerking “Dat Coca Cola pak, gooi maar in van de Surinamers en dat was te begrijpen, want de Marine wilde het personeel niet overnemen wat daar diende.
de vuilnisbak”.
Toen begon die man tussen mijn benen te friemelen en de Een complete muziekkapel, leden voorzien van een hoge
rang stond daar te blazen en te toeteren, maar de Marine
Korporaal plaatste de opmerking; “Hang je links of
had geen belangstelling in deze toeter club.
rechts”. Ik snapte er de ballen van, maar de kleermaker
Bij het vliegveld Zanderij stond een leeg barakkenkamp
deed zijn werk en verdween.
De volgende avond had ik drie maatwerk khaki pakken in van de Amerikanen, die hier tijdens de Tweede Wereld
Oorlog waren gelegerd. Dankbaar werd door ons gebruik
de kast hangen, met riem en stropdas. De kleding was
gemaakt van een zeer fijne stof dat met plezier kon wor- gemaakt van deze leeg staande gebouwen, voor het oefeden gedragen. Ik kon in drie termijnen mijn kleding beta- nen van huis- en straat gevechten.
Een levensgevaarlijke klus als dat in werkelijkheid gedaan
len.
worden.
Ik had te horen gekregen dat ik geplaatst werd bij het Eer- moest
Ook
op
de
savanne
werd
met
scherpe
munitie
vele
oefeste peloton en de pelotons commandant was de Lnt. Huisman. De verbindingsapparatuur behorende bij het peloton ningen gedaan.
werd mijn klus.
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Het passagieren was een ramp want om 22.00 uur moesten wij weer in de kazerne zijn. Diverse rapporten heeft dit
opgeleverd van maten die te laat terug kwamen van het
stappen. Hier heb ik mijn test gedaan voor Marinier der
Eerste klasse en in november 1952 mocht ik de tweede
streep op mijn uniform aanbrengen. Ik werd gelijk geplaatst als ploegcommandant en had alle aandacht van
mijn meerderen, maar voor mij werd dit een prima leerschool.
Het was een zware tijd van dienen en wachtlopen.

Daarna plaatsing in Rotterdam en het volgen van de MP
opleiding.
De Korpsleiding meende dat aan de conditie wat gedaan
moest worden en dus naar de sportschool in Den Helder.
Na vijftien weken mocht ik mij Hulp sportinstructeur noemen.
Nu werd het tijd voor de opleiding van Sergeant der Mariniers. Voor specialiteit koos ik voor Gevechts-Inlichtingen,
een opleiding bij de Landmacht in Harderwijk.
Ik heb me werkelijk suf geleerd in slagorde gegevens,
kaart en kompas, luchtfoto lezen en herkenning van vliegIn juli 1953 zat het er voor de Koninklijke Marine op en
tuigen en vervoersmiddelen.
werd de defensie overgelaten aan de Landmacht. Per
In 1963 kon ik drie strepen op mijn uniform laten aanbrenboot gingen wij terug naar Nederland. De T.R.I.S.
gen.
(troepenmacht in Suriname) nam onze taak over.
Weer terug naar Rotterdam om op te treden als commanTerug in Nederland kreeg ik een plaatsing in Vlissingen.
dant van een beroepsklas, een fijne periode waar ik nu
Nu als Baksmeester bij de Matrozen opleiding. Ik heb me eindelijk me zelf kon zijn.
suf geleerd om de leerstof bij te houden die ik moest over- Maar, het Korps had andere plannen.
brengen aan de matrozen in opleiding. In 1954 naar de
kaderschool voor korporaal en plaatsing in Rotterdam,
Doorn en Texel, met tussendoor de Vierdaagse van Nijmegen lopen. Ook hierbij een cursus gevolgd bij de Mijnenschool van de Landmacht. Maart 1955 mocht ik me
Korporaal der Mariniers noemen.
Direct hierna volgde de uitzending naar Nieuw Guinea.
Bij aankomst op Biak zag ik bij de aankomsthal een bord
staan met de tekst “Nieuw Guinea, Uw naam is wildernis”.
Hoe waar zijn deze woorden en dat heb ik zelf ervaren
met de nodige patrouilles in het binnenland en in de Vogelkop van dit land.
In deze termijn volgden de plaatsing naar Sorong, Manokwari en Biak.
Na achttien maanden terug naar Nederland en gelijk door
naar Frankrijk voor de opleiding tot parachutist. Na een
aantal sprongen, waarbij de landing in een meer wel heel
bijzonder was, kreeg ik de fel begeerde Wing uitgereikt.

“Het United States Marine Corps War Memorial is een
nationaal monument in Arlington County, Virginia, in
de Verenigde Staten. Het monument werd in 1954
opgedragen aan alle mariniers die sinds 1775 hun leven hebben gegeven ter verdediging van de Verenigde Staten”.
Service de la Formation Aéronautique et des Sports Aérienste Biscarosse staat
Arie boven 4e van links.
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De IJzeren Marinier

Vervolg Van Puppes drie tot Adjudant
Er volgde een uitzending naar de Ambassade in Washington. Hier met een zestal mariniers de beveiliging van dit
complex opgepakt. Een regelmatig contact met de United
States Marine Corps (USMC) was een must voor gebruik
te maken van hun sportfaciliteiten.
Het gezin bleef achter in Rotterdam. Hierna volgde plaatsing naar Curaçao. Het gezin kwam ook hier naar toe en
wij hebben daar drie jaar een fijne tijd gehad. Mijn vrouw
kon als wijkverpleegster hier aan de slag.
Na deze drie jaar weer terug naar Nederland en plaatsing
in Rotterdam op het bureau Huisvesting.
Het verzorgen van een woning voor het personeel dat geplaatst werd in het Rijnmond gebied, was een taak voor
mij.
Het werd weer tijd voor een streepje erbij en in het jaar
1970 was ik Sergeant Majoor en volgde er weer een uitzending met het gezin naar Aruba.
Als pelotons commandant mocht ik dienen bij het derde
peloton.
Als erkenning voor de gedane arbeid mocht ik de Ere medaille van de Orde van Oranje Nassau in ontvangst nemen.

In 1974 weer terug naar Nederland.
Het werd tijd voor het gezin om tot rust te komen en werd
besloten om een huis in Zutphen te kopen. Mijn echtgenote kon aan de slag in het Ziekenhuis en de kinderen
konden beginnen met hun vervolg opleiding. Mijn plaatsing was Doorn. Het laatste jaar van mijn diensttijd had ik
de functie van Chef der Equipage in de VBHKAZ te Doorn.
Een pracht baan waar je als Oudste van de Schepelingen
kan werken en optreden.
In 1980 volgde het functioneel leeftijd ontslag en kon ik de
poort van de kazerne achter me dicht doen.
Al met al een fijne tijd met het mogen ervaren van veel
Kameraadschap.
Arie Koenders

Oud marinier Bertus Boerboom uit Zevenaar noemt
het beeld, dat hij zelf maakte uit oud ijzer, een
“biografie in kunst”. Omdat hij beter met metaal dan
met de pen kan omgaan gaf hij de herinnering aan zijn
diensttijd bij de mariniers weer in dit beeld, compleet
met baret met anker.
Het was bedoeld voor in de tuin van zijn vorige huis,
maar door de verhuizing staat het nu op zijn balkon.
Omdat het jammer zou zijn dat een dergelijk beeld
zou eindigen op de oud ijzer stapel, heeft hij hierover
contact opgenomen met voorzitter Henk en zijn ze op
zoek gegaan voor een betere bestemming.
Hierin zijn wij geslaagd!
Naar aanleiding van de reportage in de Voorwaarts
van maart 2020 over het Fort Pannerden, is er contact
gelegd met de schrijver van het verhaal Henk Lourens.
Na intern overleg is besloten dat de IJzeren marinier
een permanente plek krijgt in het Fort Pannerden.
In september gaat de overdracht plaatsvinden.
Dus bij een bezoek aan het Fort kunt u de IJzeren marinier van Bertus daar bewonderen.
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Geïnteresseerd? Meldt U zich dan vrijblijvend aan voor
een aspirantendag op 17 februari, 11 mei, 7 september
en 30 november 2020.

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum
Bronbeek te Arnhem organiseert aspirantendagen voor wie
overweegt in het militair tehuis te gaan wonen.
U kunt het leven in Bronbeek van dichtbij ervaren en kennis
maken met zijn bewoners. U wordt geinformeerd over alle
voorzieningen en de relatief gunstige bijdrage in de kosten.
Kijk voor de toelatingsvoorwaarden op www.bronbeek.nl
of vraag een informatiemap aan.
Er zijn ook mogelijkheden voor tijdelijke opname
van Veteranen
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De jaarlijkse herdenking op het Oostplein in Rotterdam gaat dit jaar niet door.
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Van de voorzitter
voor de meesten is de vakantieperiode al voorbij als u deze Voorwaarts/Luister Uit ontvangt. Dit jaar was voor iedereen de vakantieperiode uiteraard anders dan normaal door
alle ellende die de Corona-crisis ons heeft bezorgd. We waren gebonden aan huis en tuin
en er kon slechts in het begin mondjesmaat van onze vrijheid gebruik worden gemaakt. Langzamerhand werden de
strenge regels gelukkig wat versoepeld zodat we heel langzaam weer naar ons oude ritme terug kunnen, al is het nog
steeds met de bekende maatregelen als de 1,5 meter afstand. Hopelijk hebt u ondanks alle ellende rond Corona toch
kunnen genieten van een welverdiende vakantie, waarschijnlijk in ons eigen landje of lekker thuis in uw achtertuin.
Het was natuurlijk bijzonder jammer dat ook onze normale activiteiten en bijeenkomsten geen doorgang konden vinden. Onze maandelijkse bijeenkomsten bij SML werden afgezegd maar voor in augustus konden we weer terecht. En
dus hopelijk ook weer in september, mits Corona niet weer oplaait.Daarbij spreek ik de hoop uit dat er weer wat meer
mannen komen omdat de belangstelling voor onze bijeenkomst erg laag ligt. Ik heb dat al meerdere keren aangehaald
maar wil er toch nog weer de aandacht op vestigen. De sportdag, het jeu de boule-toernooi, maar vooral de viering van
onze jubileum-reünie was voor het bestuur moeilijk te verwerken. Intussen zijn we afspraken aan het maken voor de
viering van het 35-jarig jubileum in 2021 dat waarschijnlijk in mei zal worden gehouden bij Wieleman.
Met het bestuur hebben we nog wel in april en in juli een aangepaste vergadering kunnen houden bij onze penningmeester thuis.
Zaterdag 5 september zou de herdenking bij het Indië-monument plaatsvinden
maar is ook dit jaar niet doorgegaan. De herdenking heeft in aangepaste vorm
plaats gevonden, zonder publiek, zodat men toch samen kon stilstaan en eer
betonen aan allen die strijden en hebben gestreden voor vrede, vrijheid en veiligheid. De herdenking werd via tv dan wel livestream uitgezonden.
Twee adverteerders hebben aangekondigd volgend jaar te stoppen met hun advertentie in dit blad. Ga eens na in je omgeving of er interesse is van een ondernemer die een advertentie hier wil opnemen.

Herdenking Roermond in 2019, dit
jaar is de herdenking zonder publiek.

En kijk even naar de oproep van onze penningmeester om de jaarlijkse bijdrage
over te maken als dit nog niet is gebeurd.
Meer is er van mijn kant niet te melden. Ik hoop jullie allemaal spoedig weer in goede gezondheid te kunnen begroeten, het liefst uiteraard bij een van onze bijeenkomsten op de tweede maandag van de maand.
Nagekomen bericht: intussen is bekend dat we weer terecht kunnen bij SML voor onze maandelijkse contactavonden !
De eerste na de Corona-tijd hebben we inmiddels op 10 augustus al gehad. Helaas kon ik er niet bij zijn, maar er zijn
toch een tiental oud-mariniers op die avond aanwezig geweest.
Met Mariniersgroeten Gerard Oudsen voorzitter o.afd. Arnhem e.o.
Compensatie voor Zeeland i.v.m. Marinierskazerne
Zeeland krijgt een beveiligde rechtbank, een extra beveiligde gevangenis en een expertisecentrum voor georganiseerde criminaliteit. Daarmee moet de provincie worden gecompenseerd voor het besluit om in Vlissingen na jaren soebatten toch geen kazerne voor mariniers te bouwen.
Ook de spoorverbindingen met de rest van Nederland moeten worden verbeterd.
De focus op Law and Order is opvallend: in 2013 moest de rechtbank in Middelburg nog fuseren met Breda.
De plannen zijn opgesteld door "speciaal adviseur" Bernard Wientjes, die door het kabinet werd gevraagd te bemiddelen in de ruzie tussen Rijk en provincie. Begin juni zijn de plannen voor het eerst besproken met staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken op het provinciehuis in Middelburg.
Voor de afgelopen zomer moest er een akkoord liggen, zei Knops eerder.
Oud ondernemersvoorman Wientjes heeft bij zijn werk voortdurend contact gehad met beide partijen, dus de kans dat
het kabinet de plannen zou afkeuren leek op voorhand klein.
Zeeland kon nog dwars gaan liggen en de provincie wilde in elk geval garanties dat de geschiedenis zich niet herhaalt.
Inmiddels blijkt het plan definitief te zijn aangenomen.
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Hansi's bar en eetcafé
Groenestraat 56

Ziekenboeg
Gerard Oudsen heeft een zware longontsteking gehad. Gelukkig is hij daar weer aardig van hersteld.
Ben Veulings kampt ook al maanden met gezondheidsklachten, met name over de problemen met lopen. Dit is ook de
reden dat hij stopt als bestuurslid.
Teun Vermeer blijft ook problemen houden met zijn gezondheid.
John Visser is begin juni weer opgenomen in het ziekenhuis met darmproblemen en geopereerd.
Oud marinier W. van der Kolk uit Dieren wordt met ernstige gezondheidsklachten geconfronteerd.
Wij wensen alle zieken een voorspoedig herstel.
Mutaties: Ben Veulings stopt als lid van het bestuur
Oproep van de penningmeester
Er zijn nog veel leden en donateurs die hun bijdrage over dit jaar niet hebben voldaan (slechts 32 personen hebben
dit per 8 juli wel gedaan). De minimum bijdrage is door de Algemene Ledenvergadering van 12-2-2007 vastgesteld
op € 15,= per jaar. Wij verzoeken u voor zover u dat nog niet hebt gedaan uw bijdrage over te maken op de rekening
van de penningmeester (zie banknummer op pag. 3)
Agenda Alle agendapunten kunnen afgezegd worden i.v.m. Corona !! Bel voor zekerheid met een bestuurslid.
Iedere 2e maandag van de maand (behalve januari) contactavond bij SV SML in Arnhem van 19.30 uur tot 22.00 uur
Ook in september zijn we weer welkom.
24 september
HERDENKING PAPOEA Strijders. Deze bijeenkomst wordt voorbereid door de vereniging
Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962. De herdenking gaat vooralsnog door.
27 of 28 november Korpsverjaardag COM Gelderland
12 december
355 jarig bestaan Korps Mariniers, defilé in Rotterdam
14 december
"aangeklede"contactavond i.v.m. korpsverjaardag
9 (?) januari 2021 Nieuwjaarsreceptie bij Wieleman Westervoort
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Mr. B. van Leeuwenplein 7
6991 EW Rheden

Tel. 026-4952019
Email: info@onshuisrheden.nl
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Wat is een veteraan?

KOVOM september 2019

Wat is de overeenkomst tussen alle militairen, ongeacht waar, hoe en wanneer die gediend hebben?
Het feit dat ze militair zijn/waren !
- iedere militair, ongeacht hoe waar en wanneer, dient of diende onze krijgsmacht c.q. defensie
- iedere militair doet of deed dit voor of namens ons land omwille van onze vrede en veiligheid
- iedere militair is een schakel in het gehele systeem die dat mogelijk moet maken, waarbij niemand iets kan zonder
de ander - de politiek kan niets zonder defensie en defensie kan niets zonder militairen, net zo min als een militair
zonder materiaal en uitrusting kan, komt dat materiaal en uitrusting er niet zonder anderen die dat leveren c.q. onderhouden. Kortom, iedereen levert of leverde een bijdrage aan de defensie die we nu zijn en de politiek zet daar zowel nationaal als internationaal militairen voor in.
Als we dat nu eens als kern nemen en daarbij accepteren dat het dan ook logisch is dat niet iedere militaire ervaring
en beleving hetzelfde is en dat we zonder enige uitzondering trots mogen zijn op alle militairen. Ongeacht of die nu
wel of geen veteraan is. Want ook een veteraan is/was een militair. Daar komt nog bij dat een militair ook niet alleen
mannen zijn en dat niet iedere vrouwelijke militair alleen maar bij de geneeskundige dienst zit. Vrouwen doen net zo
belangrijk werk als mannen.
Dan hebben we het voor het gemak alleen nog maar over militair zijn. Want alle militairen zijn daarnaast ook nog
mensen met eigen normen, waarden en gewoonten. Kortom, als je alleen maar aandacht heb voor de verschillen, zal
je nooit de trots en het "wij-gevoel" uitdragen dat ons anders maakt dan een gemiddelde burger zonder die ervaring.
En dat is nou precies de reden van onze KOVOM-speld. Met deze speld respecteren we het verschil tussen de militair
met en zonder veteranenerkenning, maar benadrukken we tegelijkertijd dat ook veteranen onderdeel zijn van alle
militairen
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Marine was weer volop in aktie voor op operaties

Nieuwsbericht 18-05-2020

Zijner Majesteits schepen Evertsen, Johan de Witt, Rotterdam en Van Speijk trainden
samen met het Belgische fregat BNS Leopold I op de Noordzee en bij Denemarken.
Zij bereidden zich 3 weken voor op operaties in het hoogste deel van het geweldsspectrum. Denk aan onderzeebootbestrijding. De schepen zijn uitgevaren voor oefening Baltic Breeze.
Zr.Ms. Friesland sloot zich iets later bij het vlootverband aan vanwege de inzet in het
Caribisch gebied in de tweede helft van dit jaar. Daarom maakten ook boardingoperaZr.Ms. Friesland (voor) en
ties deel uit van het oefenprogramma. Daarmee ondersteunde de marine de KustZr.Ms. Evertsen tijdens eskawacht in het Caribisch gebied. Vanwege de COVID-19-maatregelen waren sinds maart derreis in november 2019.
de (inter)nationale oefeningen geannuleerd of gewijzigd. Om inzetbaar te zijn voor de
veiligheid van Nederland en dus getraind te blijven, moesten eenheden van de Koninklijke Marine echter wel blijven
varen. De bemanningen zijn voor vertrek wel eerst in quarantaine geweest. Verder bezochten de schepen geen havens om te voorkomen dat het coronavirus werd opgelopen.
Defensieduikers zoeken 5e slachtoffer Scheveningen Nieuwsbericht 13-05-2020
Een 7-koppig duikteam van de Koninklijke Marine heeft vandaag gezocht naar het
lichaam van het 5e slachtoffer van het drama bij Scheveningen. Daar kwamen maandagavond 2 surfers en 3 zwemmers om het leven, vermoedelijk door een verraderlijke combinatie van stroming, wind en een verstikkende schuimlaag.
Defensie hielp bij de zoekactie op verzoek van de veiligheidsregio. De duikers opereerden vanuit een bootje van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij tussen de havenhoofden. Daar was de vermiste surfer voor het laatst gezien.
Remus
De militairen gebruikten tijdens de zoekactie ook een Remus. Met deze zogenoemde
onderwaterdrone is de bodem in kaart te brengen en kunnen onder water objecten
worden bekeken. Dat kunnen mijnen, explosieven of andere voorwerpen zijn maar
dus ook een vermist persoon.
Overigens verwachtten de duikers het slachtoffer niet onder water te vinden. Hij had namelijk een surfpak aan waardoor de kans klein is dat het lichaam naar de bodem zinkt.
De volgende morgen om 8.00 uur werd bepaald door het team of de zee kalm genoeg was om buitengaats verder te
zoeken. Na enige tijd is de zoekactie stop gezet zonder succes.
Mariniers ondersteunen bij brand ziekenhuis Aruba 17-6-2020
Meer dan 20 mariniers van het 32e Raidingsquadron zijn 16 juni ingezet vanwege een brand bij het Dr. Horacio E.
Oduber Hospitaal op Aruba. De militairen van Marinierskazerne Savaneta zetten tenten met veldbedden op voor
geëvacueerde patiënten.
Ook hielpen zij om patiënten naar een veilige locatie plek te brengen.
Het hoofd van het Bureau Rampenbestrijding Aruba belde kazernecommandant luitenant-kolonel Art van Beekhuizen met het verzoek om militaire bijstand. Die stuurde direct militairen naar het ziekenhuis. Van Beekhuizen: “Onze
missie is veiligheid op en vanuit Aruba en wij staan als militair 24/7 klaar om bij noodsituaties te worden ingezet. Een
van de hoofdtaken van het CZMCARIB [Commandement der Zeemacht in het Caribisch Gebied] is het ondersteunen
van de civiele autoriteiten. Daar is dit een goed voorbeeld van.“
De brand brak uit na een explosie in een deel van het ziekenhuis dat gerenoveerd zou worden.
Invictusgames 2021
De Invictus Games worden volgend jaar gehouden van 29 mei tot 5 juni. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.
Het internationale sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde (oud-)militairen, ging dit jaar niet door vanwege
de coronapandemie. Ook het Vfonds betreurde dit als founding partner enorm. We zijn dan ook blij dat er nu zicht is
op een hele mooie editie in Den Haag in 2021.De organisatie moet uiteraard rekening houden met covid-19, zegt
voorzitter Mart de Kruif van de Invictus Games Den Haag 2020.‘We zullen de Invictus Games veilig organiseren, voor
de deelnemers, hun dierbaren en de belangstellenden."
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Nieuwjaarsreceptie 2021

Vooraankondiging

Het COM Arnhem is voornemens om ook volgend jaar de gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie
te houden. Uiteraard weer bij Wieleman in Westervoort.
De plannen zijn om dit te houden op zaterdag 9 of zaterdag 16 januari. Hierover is op het
moment van dit schrijven nog geen duidelijkheid.
Omdat het verschijnen van de Voorwaarts regelmatig erg laat in de maand is en het
niet ondenkbaar is dat de uitgave van december pas eind december of januari bij u op
de mat valt doen we hier alvast deze mededeling. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met een lid van ons dagelijks bestuur, Gerard Oudsen, Bart Muis of Willem Rutten
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Coronacrisis zorgt voor langste scheepsbegeleiding mariniers ooit
Nieuwsbericht 13-05-2020
Juist in de Corona-crisis is het essentieel dat het internationale
scheepvaartverkeer ongehinderd doorgaat. Dus coronacrisis of niet;
Vessel Protection Detachments (VPD’s) van het Korps Mariniers bleef
onafgebroken Nederlandse zeetransporten beschermen tegen piraten.
De coronamaatregelen zorgden zelfs voor de langste begeleiding
ooit.
Eerste-luitenant der Mariniers Jochem, commandant van het VPD:
“De onzekerheid was bij deze trip erg groot. Het vergt improvisatie en
flexibiliteit van het team. Het is een kwestie van accepteren van de
situatie en doorgaan.”
Op 19 maart stapte hij met 10 collega’s in Rotterdam aan boord van
een loodsboot die ze naar de BigRoll Bering bracht. Dit is een zogenoemde "big wide deck carrier". Die vervoert op deze trip grote onderdelen voor windmolens met bestemming Taiwan. Het 170 meter
lange schip van het Nederlandse bedrijf Roll Group zette vervolgens koers richting de Egyptische havenstad Safaga.
Daar ontvingen de mariniers hun bewapening.
Na het Suezkanaal en de korte stop in Safaga begon het echte werk: het passeren van de zogenoemde High Risk
Area voor piraterij (de Golf van Aden en de Arabische Zee).
Nadat dit veilig was gebeurd, ging het verder richting Singapore op de route naar Taiwan. Normaal gesproken zou
het VPD dan in de eerstvolgende haven van boord gaan en terugvliegen.
Door de coronamaatregelen was het echter zeer lastig om aflossing in te vliegen. Het oude VPD is daarom aan
boord gebleven.
Nadat het schip arriveerde in Taiwan werd het duidelijk dat het schip ook op de terugreis bescherming nodig had.
Daarom werd besloten dat het VPD dit ook op de terugreis zou doen. Zodoende werd dit de langst lopende VPD
ooit. Het oude record stond op ongeveer 6 weken.
Grootste offer
Naast het uithoudingsvermogen van het VPD, vergden de omstandigheden ook de nodige flexibiliteit van het thuisfront. Jochem: “Het thuisfront brengt het grootste offer. Sommigen van ons hebben een partner werkzaam in de
zorg, zij staan er onder zware omstandigheden nu lange tijd alleen voor.”
Beperkte footprint
Dat geldt ook voor de bemanning van de BigRoll Bering, geeft Operations Manager Roll Group Liesbeth van Werkhoven aan: “Het is ook even wennen als er zoveel mensen voor langere tijd aan het team worden toegevoegd. Maar
ik heb begrepen dat het goed werkt. Het is ook fijn om het VPD aan boord te hebben. Het geeft toch een gevoel van
bescherming. Voor Roll Group betekent het dat we aan onze contractverplichtingen kunnen voldoen, want we kunnen via het Suezkanaal blijven varen. Dit is de korte route, waardoor we ook nog onze footprint beperken doordat
we minder brandstof verbruiken.’’
Zwaarbewapend
Een VPD bestaat uit zwaarbewapende mariniers. Ze zijn naast hun handvuurwapens, onder meer uitgerust met het
MAG-machinegeweer. De schepen die ze beschermen zijn groot en kwetsbaar, bijvoorbeeld omdat ze langzaam
zijn of relatief gemakkelijk te enteren.
Na 81 dagen en daarmee de langstdurende beveiliging ooit, kwam het hierbij betrokken Vessel Protection Detachment (VPD) terug op Hollandse bodem. “Het heeft even geduurd, maar we zijn enorm blij dat we weer terug zijn”,
vertelt VPD-commandant eerste luitenant der mariniers Jochem.
De recordinzet van de duur van een VPD stond op 6 weken. “Dat hebben jullie ruimschoots overschreden”, schrijft
Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten in een brief aan de mariniers.
Ze wilde de mannen verwelkomen op de luchthaven, maar deed dit toch niet.
“Omdat ik mij realiseer dat jullie nu het liefste naar huis gaan om het thuisfront weer in de armen te sluiten. Kom
maar snel in Den Haag op de koffie.”
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Van Jan Hartog, de organisator van de jaarlijkse MP-reünie ontvingen we onderstaande oproep.
Deze is niet alleen bestemd voor oud-MPers maar voor alle oudmariniers.
Dus heb je een leuk verhaal en wil je dit opgenomen hebben meldt
dit dan.
Beste Jan en Vera,
Ik hoop dat bij jullie alles gezond is en we
volgend jaar weer een reünie kunnen bijwonen. Graag wil ik jullie informeren omtrent
een nieuwe ontwikkeling die ook voor oud
MP-ers interessant zou kunnen zijn. Samen
met collega en oud marinier Jan Scholing
zijn wij vorig jaar gestart met een uitgeverij
genaamd “Klus opdek”. Deze uitgeverij is
een stichting, dus zonder winst oogmerk,
maar wel bestemd voor voornamelijk (oud)
mariniers en wat vloot onderdelen. Ons
doel is te streven om verhalenbundels te
verzamelen van ons prachtige korps die normaliter in de wandelgangen of bijeenkomsten worden verteld. Al dan niet sterk.

Archieffoto van een NH90 boven het achterdek van Zr.Ms. Groningen.

Omdat vrijwel elke dienstgroep zijn eigen verhaal c.q. verhalen heeft mogen we zeker niet voorbij gaan aan onze
dienstgroep. Ongetwijfeld hebben wij van alles meegemaakt ten tijde dat we MP-er waren of Bijzonder agent van
politie in de West. Dit mag niet verloren gaan, vandaar onze oproep om alle verhalen te verzamelen, inclusief foto’s,
en in een magazine te bundelen zoals we eerder hebben gemaakt zie: www.klusopdek.nl.
Zou jij ons willen helpen om onze reünisten te benaderen of zij genegen zijn hun belevenissen met ons te delen zodat wij een prachtig magazine kunnen maken. Ik ben er van overtuigd dat we misschien wel 2 magazines kunnen
maken.
Per verkocht magazine wordt er € 1,- gedoneerd aan de mariniers ziekenboeg.
Alvast hartelijk dank en blijf gezond.

Wim Rikken

info@wimrikken.nl

2 militairen omgekomen bij helikoptercrash in Caribische Zee Nieuwsbericht 20-07-2020
Bij een crash met een NH90-maritieme gevechtshelikopter zijn 2 van de 4 bemanningsleden om het leven gekomen.
Het gaat om de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactische coördinator Erwin Warnies. Beide militairen hebben de rang van luitenant-ter-zee der 2e klasse oudste categorie.
De helikopter raakte aan het einde van een kustwachtpatrouille te water in de Caribische Zee, vlakbij Aruba.
Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer maakte dit bekend tijdens een persconferentie in
Den Haag.
De families van de omgekomen militairen waren toen al door Defensie op de hoogte gebracht.
De 2 andere bemanningsleden hebben geen ernstig fysiek letsel.
De NH90 maakt deel uit van het patrouillevaartuig Zr.Ms. Groningen. Een kustwachthelikopter en Defensieduikteam ondersteunden Zr.Ms. Groningen om de NH90 veilig te stellen.
Daarbij heeft vooral de flight recorder (zwarte doos) prioriteit.
Het ligt in de lijn der verwachting dat de Inspectie Veiligheid Defensie verder onderzoek gaat doen.
De NH90-vloot blijft uit voorzorg gedurende het onderzoek aan de grond. Dat heeft minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten de Kamer per brief laten weten.
Reden voor het besluit is het ongeluk dat ten noorden van Aruba gebeurde.
De krijgsmacht heeft 20 NH90-helikopters. Het is voor het eerst dat er een ongeluk is gebeurd met dit type toestel.
Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak is geweest.
De lichamen van vlieger Christine Martens en tactisch coördinator Erwin Warnies zijn door Defensie overgedragen
aan de families. Dat gebeurde 25 juli met militair ceremonieel op Vliegbasis Eindhoven.
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In december 2019 werd een nieuw beeld onthuld bij de Van Ghentkazerne
Na de plechtigheid op het Oostplein i.v.m de korpsverjaardag verplaatsten de
aanwezigen zich naar de Van Ghentkazerne.
Daar volgde de onthulling van het kersverse beeld De Rekruut, een creatie van
kunstenaar Frans van Straaten.
Met als thema de laatste meters van een marinier-in-spe, die bepakt en bezakt na een loodzware eindoefening zijn felbegeerde baret haast al kan ruiken.
Een prachtig verjaardagspresentje van de Stichting Rotterdam en de Mariniers plus de Mariniers Business Club.
Burgemeester Aboutaleb prees in zijn toespraak de nauwe band tussen de
mariniers en de stad Rotterdam. ,,Daar ben ik trots op’’, zei hij. ,,Die band is
stevig, daar komt niemand tussen.’’ Ook commandant Michiel Posthumus
was in zijn nopjes met deze nieuwe, kunstzinnige aanwinst op het kazerneterrein, waar reeds schitterende wandschilderingen pronken. ,,Met de Marinier
op het Oostplein, een modern beeld bij de kazerne in Doorn én deze nieuwe
Rekruut hebben we nu een fantastisch drieluik.’’
De band met de mariniers is stevig. Daar komt niemand tussen
Dit kunstwerk symboliseert de toekomst van het korps, luidde zijn conclusie.
,,In dit beeld zit alles. Kijk 'm eens zwoegen. Dat kenmerkt ons óók.’’
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Mijn verhaal - Nederlands Indië - Einde 40
Dit is het verhaal van marinier Hardeman over zijn uitzending naar Nederlands Indië dat is opgetekend door
Gees Hartsuiker.
In deze Luister Uit het eerste deel.
‘Sergeant, wordt eens wakker,’ Hoorde Hardeman heel ver weg. Hij hoorde zichzelf kreunen.
‘Sergeant, sergeant, wordt eens wakker.’
Zijn hoofd is zwaar en kan zijn ogen bijna niet open houden. Verdomme,
wat een gedonder. Wat is er allemaal aan de hand? Geschreeuw aan zijn
kop.
Langzaam kwam hij bij en kreunend keek hij in het lachende gezicht van
iemand in een witte jas.
‘Goeie morgen, sergeant. Jezus, wat kunnen die mariniers slapen, zeg,’
lachte de witte jas.
‘Goeie morgen, dokter,’ zei Hardeman moeilijk.
‘Nou, zeg maar gewoon goeiemorgen, ik ben verpleger. De dokter komt
later op de dag. Maar dat kunt u niet weten,’ ging de witte jas verder.
Hardeman werd nu wakker.
Hij keek in de gezichten van allemaal landmacht soldaten.
Hij lag in een kamer waar meer gewonden lagen. Het waren allemaal landmacht jongens. Hij was de enige marinier.
Door het spuitje dat hij in Padangan in zijn bovenbeen had gekregen was
hij in slaap gevallen en bij aankomst in het hospitaal was hij direct geopereerd.
‘Goeie morgen, sergeant,’ riep het koor in de zaal.
‘Dat is weer eens wat anders, een keursoldaat op de zaal,’ riep een puntmuts.
Hardeman liet zijn hoofd in het kussen vallen. Ook dat nog. Een stel puntmutsen. Hij sloot zijn ogen en bleef zo liggen.
‘Ook goeie morgen,’ zei Hardeman, met zijn ogen dicht.
‘Goed zo, marinier. Hoor je nou, mariniers kunnen gewoon praten. Wie zei nou dat mariniers kunnen lullen. Nu horen jullie het zelf,’ zeek de puntmuts door. Hij lachte om zichzelf.
‘Sergeant, u bent gisterenavond nog geopereerd. U was in slaap gevallen maar de behandelend arts heeft u gelijk
onder handen genomen. Alles keurig hersteld. De dokter komt het uzelf vertellen,’ zei de ziekenverpleger.
‘U mag van alles eten, dus u eet gewoon met de pot mee.’’
‘Hé, die marinier mag met ons mee eten. Hij krijgt dezelfde voeding als wij. Boft die vent effe. Hij krijgt dezelfde
aardappelen uit blik als wij,’ zei de puntmuts die met zijn arm in beton lag.
‘Oké,’ zei Hardeman tegen de verpleger en viel weer duf in de kussens.
Hij keek duf naar de stellage die om zijn arm was gebouwd.
Ook voelde hij stevig verband om zij dijbeen en zijn voet. De hele ochtend doezelde hij zo’n beetje voort. In de verte
hoorde hij wel stemmen maar het deed hem niets. Om half één werd hij er weer bijgehaald om te eten.
‘Sergeant, eten,’ riep iemand. Hardeman werd met een schok wakker. Even later was hij weer helemaal bij.
Het eten smaakte hem best. Hij had ook een dag niet gegeten. Hij had nu best trek. Op zijn kastje stond een bakje
met drie grote bomscherven die uit zijn dijbeen waren gehaald.
’s Middags kwam de dokter aan zijn bed. Hij hoorde hem zeggen, ‘’ Ik ga eerst bij die marinier kijken’
De dokter stond bij zijn bed. Zijn gevolg, een paar verplegers, stonden om het bed.
‘Zo, sergeant, hoe gaat het er mee?’’ De dokter stak zijn hand uit.
‘Het gaat nu wel weer, dokter. Vanmorgen was ik nogal duf,’ antwoordde Hardeman.
‘Ja, dat is de verdoving. Dat is met een paar dagen over. Ik heb er een mooie hand van gemaakt. Hij is wel wat smaller geworden. Maar die pink kon ik er niet meer aanzetten. Je zult het zonder moeten doen. Je voet wordt ook
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weer beter en die scherven daar zaten in je dijbeen. Je bent wel bezig geweest, sergeant. Over een paar weken kun
je weer aan de slag. Ik kom regelmatig even langs,’ de dokter stapte naar het volgende bed.
Hardeman lag maar te liggen in bed. Hij had en kon weinig doen. Hij had flink last van de verdoving. Twee dagen
later had hij behoorlijk last van harde stoelgang.
‘’Ik heb goed last van de stoelgang,’ zei Hardeman.
‘Dan zullen we u maar eens op de po zetten, sergeant. Ik zal even een collega halen.’
Hardeman werd op een po gezet, op de grond..
Zijn linkerarm stak omhoog in een soort stelling. Zijn rechterbeen staak vooruit en zo zat hij balanserend op de po.
‘Eerst maar rustig persen, sergeant,’ zei de verpleger,’’ Maar niet te hard, hè.’
Hardeman had het gevoel of er een rol prikkeldraad door zijn darmen werd geschoven en als hij niet perste werd het
nog erger.
Jezus, wat ging dat moeilijk!. Hij bleef gestadig doorpersen. Hij voelde de kabels op zijn kop komen.
Ping! Er viel een korreltje in de po. Het maakte heel wat geluid zo’n klein keuteltje en Hardeman dacht dat het heel
wat was. 'Nog zo’n geluid.’

Mariniers terug van patrouille met een gewonde maat

‘Gaat het, sergeant?’
‘Ja, ik geloof het wel.’ Het zweet stond op het voorhoofd
van Hardeman.
‘Goed zo, doorgaan dan.’
Nadat Hardeman verschillende keren de ping in de po
had gehoord dacht hij dat het gelukt was.
‘Ik ben klaar, verpleger,’ zei Hardeman
‘Goed zo, ik kom er aan.’
Met zijn tweeën helpen ze Hardeman van de po en lieten hem bijna weer vallen. De beide verplegers keken
verbaas in de po.
‘Moet je nou, kijken, wat een schijtlijster die vent, zeg,’
zei één van de verplegers.
Ze legden Hardeman op zijn bed. Een verpleger nam de
po van de grond en drukte deze onder de neus van Hardeman.

‘Moet u het hier vandaag mee doen, sergeant? ,’ vroeg de verpleger stom kijkend.
Hardeman keek in de po en zag er een stuk of acht keuteltjes in liggen niet groter dan een geitenkeutel. En hij had
nog wel het gevoel gehad een rol prikkeldraad uit zijn lichaam werd geschoven. Transpirerend viel hij weer in de kussens.
De beide verplegers schoten in de lach..
‘Wat een schijtlijster,’ brulde een verpleger met een Amsterdam accent..
‘Wij zullen het straks wel verhelpen, sergeant. Maakt u zich maar geen zorgen,’ lachte de ander.
Hardeman lag dodelijk vermoeid op zijn bed. Het was een moeilijke bevalling met die keuteltjes.
‘Sergeant Meertens, melden bij de luitenant,’ riep een marinier door de deuropening van het huis van Meertens.
Het was de ochtend na de dag dat Hardeman in de hinderlaag was gereden.
‘U hebt mij nodig, luitenant,’ meldde Meertens zich bij de luitenant.
‘Ja, Meertens, ga zitten,’ zei de luitenant, ‘Ga nu direct met je mensen naar de plek waar gisteren Hardeman in een
hinderlaag is gereden. Ik ga met je mee. We gaan kijken of die ploppers er nog zitten. Neem ook de ploeg van korporaal Hartong mee. We moeten proberen of wij ze kunnen overrompelen. We gaan nu zo snel mogelijk weg. Het is
nog vroeg.’
‘Ik ben al weg,’ zei Meertens.
‘Kom op, groep één. We gaan direct weg. Kleed je snel aan. Wapens en munitie mee. Ik ga Hartong waarschuwen.’
Meertens liep naar het volgende huis waar hij Hartong op de hoogte stelde.
Toen de patrouille klaar was en Meertens de luitenant waarschuwde, zei de luitenant,’ We gaan nu naar de plaats
waar gisteren de patrouille in een hinderlaag is gereden. We moeten proberen die lui op te ruimen.’
Vervolg in de volgende Luister Uit
Vervolg mijn verhaal.
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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. 3 / september 2020
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BESTUURSBESLUITEN

De secretaris van het COM, onderafdeling Veluwe deelt mee dat het bestuur, als gevolg van de RIVM
maatregelen i.v.m. corona, de volgende besluiten heeft genomen. De volgende activiteiten zijn gecanceld.
De gezondheid van onze leden vinden wij belangrijker.
T.a.v. de (koor) leden:

Het bestuur heeft besloten om voorlopig geen oefenavonden voor het marinierskoor te organiseren.

Bezoek aan MOK Texel af te gelasten.
Kees van Tiggele

Wijsheden van alle tijden:

ER MOETEN RUIMTES ZIJN
IN JE SAMENZIJN
Kahlil Gibran (1883—1931)
Syrisch-Amerikaanse schrijver
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De gebeurtenissen van de afgelopen tijd hebben
wereldwijd groot licht gezet op thema's als
vrede, vrijheid en democratie. We leven dan wel 75
jaar lang in een vrije en vreedzame
samenleving; het gesprek hierover is nog niet
afgelopen. We zijn er trots op om te mogen
samenwerken met zoveel partners die zich juist
hiervoor inzetten. Die de verhalen over de
oorlog levend houden, de verbinding maken naar het
nu en de dialoog aangaan met jong en oud over de
betekenis van (on)vrijheid. In deze nieuwsbrief lichten we een paar van deze bijzondere projecten uit,
waaronder het #Vteam, De Balie en de Nederlandse
Veteranendag.
Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de oorlogsmusea en herinneringscentra. De impact van de

noodgedwongen sluiting in de afgelopen maanden
en de huidige coronamaatregelen drukken zwaar op
deze locaties. Zorgen die vfonds en het Ministerie
van VWS delen en met extra financiële steun hopen
te verlichten. Inmiddels zijn ze gelukkig weer open en
er weer helemaal klaar voor u te mogen ontvangen!
We lichten er graag twee uit.
Zie: Nationaal fonds voor vrede, vrijheid en
veteranenzorg (vfonds)
communicatie@vfonds.nl
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BIJPRAAT BIJEENKOMST/ TEAMBUILDING LEDEN ONDERAFDELING COM VELUWE
Leen Noordergraaf appte op 21 juni 2020
aan de leden van de onderafdeling COM
Veluwe, dat het volgens hem tijd werd om
een teambuilding te houden, in de vorm
van een kop koffie en/of paar biertjes, even
bijpraten op een avond of middag.

In de tuin werden 4
zitjes neergezet,
zodat een ieder de gewenste afstand van elkaar kon houden.

Een aantal Sobats had
Dit was niet tegen dovemans oren/ ogen geschreven. herinneringen uit het
Enthousiaste reacties van veel leden, die aangaven
verregaande
aanwezig te willen zijn. Ook afmeldingen. Kennelijk verleden meegenomen,
was er behoefte aan een QPO contact.
zodat dit, onder het geHet idee is leuk, maar … … gezien de RIVM maatrenot van een hapje en
gelen in verband met het Coronavirus, moet er wel
drankje, besproken en
1,50 meter afstand gehouden worden en het liefst in bekeken kon worden.
de buitenlucht.
Als dank voor de
Uiteindelijk is als locatie gekozen voor de tuin bij
verzorging kreeg Carla,
Peter & Carla Kats in Emst. Voldoende ruimte en
namens de groep, uit handen van Jaap van Huffelen
voldoende parkeergelegenheid. Gezorgd werd voor een bloemetje.
de hapjes en drankjes. Op donderdag 25 juli 2020
Al met al een goed initiatief van Leen.
werd de bijeenkomst georganiseerd.
Leen en Jaap bedankt.
(foto’s zie. Volgende pagina)
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FOTO’S GEMAAKT TIJDENS DE BIJEENKOMST IN EMST
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MATROZENKOOR APELDOORN GEEFT DE MOED NIET OP !!
Onzichtbaar voor de buitenwereld zijn de 30 leden van Matrozenkoor Apeldoorn.nl dagelijks toch aan het zingen. Weliswaar ieder voor zich, maar er wordt wel geoefend.
Omdat er voorlopig geen sprake kan zijn van
optreden als koor in verzorgingshuizen, bij festivals of braderieën en omdat het koor als groep ook niet kan repeteren,
heeft koorleider Peter Veenhuzen het volgende bedacht.
Elke dag, ’s avonds laat, zingt Peter een lied uit het repertoire van ruim 100 liederen in op de computer, stuurt dat
door naar alle koorleden, zodat zij de dag daarop (of ’s nachts!) kunnen/mogen en/of (moeten?) oefenen, hetgeen er
ongetwijfeld toe zal leiden dat het koor straks beslagen ten ijs komt!
Reken maar!
Deze activiteit van Peter wordt heel erg gewaardeerd door
de koorleden, zij worden op deze wijze
gestimuleerd om te zingen, blijven bezig met het koor en
zijn volledig voorbereid als er hopelijk over enkele weken
weer uit volle borst kan worden
gezongen/ opgetreden. Want daar zien alle leden naar uit,
hetgeen wel blijkt uit het enthousiasme waarmee zij individueel repeteren en vooral ook
onderling digitaal en telefonisch contact
onderhouden.
Kortom, matrozenkoor Apeldoorn ziet ernaar uit om zo snel
als mogelijk weer te kunnen gaan zingen voor bewoners van
zorginstellingen en op markten en/of braderieën: fijn en
vooral ook gezond voor publiek en zangers en goed voor de
goede doelen.
Matrozenkoor Apeldoorn verrast Alzheimer Café
Het Alzheimer Café Apeldoorn is op elke tweede dinsdagavond van de maand het trefpunt voor
mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.
Zo kunnen mensen elkaar ontmoeten en in alle
openheid met elkaar praten over een leven met
dementie. Deskundige gespreksleiders begeleiden deze bijeenkomsten, die van 19.30 tot 21.30 uur plaatsvinden in het
woonzorgcentrum De Loohof aan de Koning Lodewijklaan 2 in Apeldoorn.
Maar het Café organiseert ook met regelmaat een ontspannen avond, zodat degene met dementie en zijn of haar
partner ook nog samen een gezellig uitje hebben.
Zo was dinsdag 10 maart het Matrozenkoor
Apeldoorn, ook wel het Goede Doelenkoor
genoemd, te gast bij het Alzheimer Café Apeldoorn. De matrozen waren in vol ornaat aangetreden en gingen er vol
voor en maakten er een hele plezierige avond van met hun Nederlandstalige liedjes.
Het koor beschikt over een meezingscherm, waarop de liedteksten en ook hele aardige plaatjes worden vertoond, zodat de bezoekers volop mee kunnen doen en genieten en dat gebeurde ook. Men deed volop en enthousiast mee. Iedereen genoot.
Maar het koor maakte haar faam als Goede Doelenkoor ook helemaal waar. In de pauze van het
optreden mochten Tonny Aalbers en Ton van den Bosch van het Alzheimer Café van voorzitter Guus Swagemakers
van het matrozenkoor Apeldoorn een mooie cheque van € 1500,00 in ontvangst nemen.
De matrozen hadden het Alzheimer Café als één van de goede doelen voor 2020 gekozen te besteden aan headsetapparatuur voor de sprekers tijdens de
bijeenkomsten van het Café. Tonny bedankte het koor voor deze geweldige financiële ondersteuning en zij wenste
het koor nog heel veel mooie en succesvolle optredens toe.
* uit: matrozenkoorapeldoorn.nl/nieuws
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MARINIERS OP DE BROMFIETS
Wij kwamen op rapport, eerst de marinier uit
Harderwijk. Hij kreeg een berisping en toen moest de
tweede marinier aantreden: DAT WAS IK DUS. Nou
een heel gedoe, houding, groeten, vijf passen van het
bureau afstand nemen enzovoort, enzovoort.
Met rondom mij officieren en onderofficieren. Het
was net of zij de grootste boef onder de mariniers te
pakken hadden gekregen.
Toen kwam de vraag van de commandant waarom
wij met twee mariniers in uniform op een bromfiets
zaten want dat was verboden.
Ik gaf als antwoord dat wij dat echt niet wisten en
daar ook nog nooit van gehoord of gelezen hadden.
Toen zei die commandant (het was een klein
manneke): “IEDERE NEDERLANDER WORDT
GEACHT DE WET TE KENNEN.”
Ja, en toen ging het mis, want ik zei daarop: “JA DIE
KENT U OOK NIET”, het viel mij zo uit mijn mond.
Op een dag in de week in de Van Braam Houckgeest- Nou toen waren de rapen gaar, de commandant bekazerne in Doorn, kwam een marinier naar mij toe
gon te briesen als een Nederlandse leeuw.
met de vraag of ik met hem mee wilde gaan op de
Ik kreeg een strafdienst van zeven keer twee uur! Nou
bromfiets naar Harderwijk, naar zijn verloofde.
dat ging ook niet zo goed want ik kreeg
Omdat hij het niet zo leuk vond om zo'n eind
ruzie met die dienstklopper.
alleen op de brommer te gaan, ging ik met hem mee.
Omdat het verhaal anders te lang wordt sla ik nu
Ik was ook geen type om elke avond in de kantine te
wat over, maar ik ging tien dagen later naar de
gaan zitten. Wij kwamen in Harderwijk bij zijn ouders
commandant zijn kantoor en liep daar zo maar naar
aan, even kennis maken en wat drinken en praten, en
binnen. Dat mocht ook niet want ik werd direct weer
toen naar zijn verloofde. Daar aan gekomen, op een
naar buiten geknikkerd met het gevolg dat er nog
grote eenden boerderij, weer kennis maken met die
wat vervelende dingen zijn gebeurd.
ouders en broers en zusters van zijn verloofde.
Maar de moraal van mijn verhaal is dat binnen veerEnige tijd later weer richting zijn ouders en weer wat tien dagen op alle publicatieborden in de
kazerne het voorschrift bekend werd gemaakt dat
gedronken en gepraat met zijn ouders en zussen,
(tussen haakjes: een van zijn zussen werd ineens ver- twee mariniers in uniform op een bromfiets
verboden was.
liefd op mij wat verdomd grappig was).
Maar ja wij moesten toch weer terug naar Doorn.
Wij waren vlak bij de kazerne toen wij in eens werden
aangehouden door de MP. Wij hadden geen idee
waarom of waarvoor maar de aap kwam al snel uit de
mouw.
Twee Mariniers in uniform op een bromfiets was verboden. Nou dat hadden wij nog nooit
gehoord of gelezen. Dus gingen wij op rapport.
Toen zei mijn vriend nou Geert daar gaat ons vrije
weekend.
Toen zei één van de Mp's, nou niet zo voorbarig zijn!
Hij heeft dat rapport netjes na het weekend verlof
ingediend.

Geert van Egten: zee milicien - lichting 1958-1 tot
en met februari 1960.
Op Aruba moest ik wachten met afzwaaien op
mariniers uit Nederland.
* uit: Walegang maart 2014
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KARACHI PAKISTAN DOOR BEN STREPPEL
Als douanebeambte in dienst van de KLM met bestemming het midden en verre oosten. We gaan als veiligheidsagent met de Boeing 747 naar Karachi Pakistan.
Aan boord waren volgens de purser wat strubbelingen.
De vraag was kunnen jullie daar wat aan doen? We gaan
eens kijken. Als een 10-tal passagiers plaats nemen in de
economyclass regelen wij het met die paar raddraaiers.
We hebben wel een paar tikken uit gedeeld maar de zaak
snel opgelost. Er was een delegatie ministers en hoge
functionarissen aan boord die op weg waren om de
internationale conferentie van niet gebonden landen te
bezoeken in Karachi.
Aan boord werd meegedeeld dat de passagiers met
bestemming Karachi moesten door vliegen naar Kuala
Lumpur of Singapore. Alleen de bezoekers voor de
conferentie en de veiligheidsmensen konden van boord.
De delegatie werd rondgeleid en bezocht diverse plaatsen. Zij deden andere plaatsen aan dan wij. Wij hadden
andere taken, wij moesten de opstappende passagiers,
de black box en de catering controleren.
Indien er geen KLM vlucht was waren we vrij en verbleven
we in ons hotel. Regelmatig gingen we op stap met de
overige bemanningsleden. Zij voelden zich in het
algemeen veilig in ons gezelschap want het was onrustig
in Karachi.
In ons hotel logeerde ook regelmatig Benazir Bhutto.
Zij is de oudste dochter van oud-minister ZulfikarAli
Bhutto. Benazir Bhutto was van 1988 tot 1990 en van 1993
tot 1996 premier van Pakistan. Zij was geboren 21 juni
1953 in Karachi en vermoord 27 december 2007 in
Rawalpindi.
In Rawalpindi is de ex-premier Benazir Bhutto om het

leven gekomen als gevolg van een zelfmoordaanslag.
Zij werd 54 jaar. Karachi was zeer onrustig.
Voor de afwisseling hebben we een bezoek gebracht aan
het tehuis van zr. Lemmens. Dit was een Limburgse zr. die
een tehuis beheerde voor kindertjes die te vondeling
werden gelegd. Gevonden op plaatsen waar ze wellicht
gevonden zouden worden en naar het tehuis werden
gebracht. Het is niet te beschrijven wat we in de buiten
wijken van Karachi allemaal gezien hebben. Nu eerst maar
een paar dagen varen met de stewardessen. Dat was wel
handig want zij waren bekend en voelden zich veilig. De
bemanning werd gewaarschuwd niet alleen op pad te
gaan en zich niet in te laten met politieke situaties.
Een bezoek aan de haven. We wisten van de
inzamelingsactie voor Bangladesh. Mies Bouman had zich
daar geweldig voor ingezet en er werden vrachten voedsel
verscheept naar Karachi. Het meeste is echter niet verder
dan de kade gekomen. De bestemming was Lahore, zo’n
1200 km van Karachi.
Ter vergelijking: wanneer in Rotterdam een zeeschip binnen komt rijden de containers af en aan. In Karachi een
ezeltje voor een éénassig wagentje waarop twee balen.
Of die ooit in Lahore aankomt waag ik te betwijfelen.
Bangladesh-Pakistan een van de dichtstbevolkte landen
ter wereld gelegen in de grootste rivierdelta waar de
rivieren de Ganges en de Brahmapoetra in zee monden.
Voor de afwisseling een paar dagen met de stewardessen
op pad, een boot huren, bemanning inclusief eten aan
boord en tot over een paar dagen.
Ben Streppel
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VERHAAL VAN DE MARINIER HENK VAN KOOT
In januari 1966 werd ik opgeroepen voor de keuring. Ik kan
me nog herinneren dat we met 7 Nunspeters met de trein
naar Utrecht togen en wel naar de Generaal Knoopkazerne.

burg in Amsterdam voor een verbindelaars opleiding. Hier
scheiden onze wegen zich. Kattenburg was een geweldige
tijd, veel geleerd en veel genoten.
Net een paar weken daarvoor was door de marinemannen
het Centraal Station en de Dam schoongeveegd van provo's en langharig tuig die meerder verloofdes en vriendinnen hadden lastiggevallen. Mijn opleiding duurde langer
dan die van Roelof en hij werd na zijn opleiding uitgezonden naar de West en wel naar Aruba.
Na 5 maanden Kattenburg kwam ik weer terug naar
Doorn voor nog 2 maanden praktijk. Intussen had ik een
verzoek ingediend voor uitzending naar Aruba, dat ook
werd ingewilligd.
Roelof was er al een paar maanden toen ik voet op
Arubaanse bodem zette en hij stond me dan ook op het
vliegveld op te wachten. Aruba is een heerlijk eiland: altijd
zon en altijd een lekker windje en een prachtige
oceaan. Ik kwam bij de Compagniestaf en tijdens
oefeningen was ik radioman bij de Compagnies Cdt.

Ook Roelof de Mots, toen al mijn vriend, was van de partij.
We werden allebei voor alle diensten goed bevonden.
Een maand of 9 later werd ik verzocht om naar
Hollandsche Rading te komen voor een 2-daagse Marine
keuring.
Het was nogal een intensieve keuring en van de 54 opgeroepen jongelui werden er 27 goedgekeurd voor de Marine, waarvan 3 bij de Mariniers kwamen en zowaar, ook ik
was daar één was. Ik voelde me best een beetje trots.
Het is toch een teken dat je lichamelijk en geestelijk goed
in elkaar zit. Thuisgekomen ben ik meteen naar Roelof
gegaan en hem het één en ander verteld. Vier weken later
kreeg Roelof dezelfde oproep. Bijna onvoorstelbaar, maar
bij hem ging het net zo: 54 man opgeroepen, 27 goedgekeurd en daarvan 3 bij de Mariniers. Zowaar ook Roelof de
Mots.
Onze lichting werd 67-2. In maart begaven we ons naar
Doorn voor het vervullen van onze dienstplicht. Wanneer
we de poort passeren dienden we ons eerst te vervoegen
in de kerk, alwaar een marinier ons vraagt of we konden
zwemmen. Als we dit bevestigend beantwoord hebben
dienden we rechts plaats te nemen, waar de meeste mensen al zaten. Links zaten maar 2 man.
De volgende morgen werden we uit bed getoeterd en gingen we met bussen naar het sportfondsen zwembad in
Amersfoort. Daar bleken dat nog meer niet te konden
zwemmen. Twee weken later kon van onze lichting (140
man) iedereen zwemmen.
De eerste opleiding duurde 4 maanden en was zoals vrij
pittig en doorspekt met veel discipline, maar er was niemand die mopperde. We gingen ervoor en de slogan "
Eens marinier altijd marinier”, werd daar geboren. Na de 4
maanden basisopleiding kregen we te horen hoe we onze
verdere diensttijd zouden gaan invullen.
Roelof diende zich na verlof te melden in Hollandsche Rading voor een schrijversopleiding en ik ging naar Katten-

Heel veel werd er niet geoefend, dus we zaten meestal op
het verbindingsbureau voor de dagelijkse werkzaamheden en ook voor de berichtgeving van de raffinaderij van
de Esso naar de Verenigde Staten. Met Amerikaanse
mariniers hebben we ook geoefend.

Zij deden Aruba aan met het Helikopter Vliegdekschip
"Guadalcanal", beladen met toen al bestaande "Chinooks"
waarmee tegenwoordig onze Luchtmacht ook mee uitgerust is, zei het dan met vernieuwde versies.
Ook diverse landingen uitgevoerd met zodiacs vanuit de
oceaan. Best wel indrukwekkend. Het eten was zoals je
dat bij de marine gewend was, natuurlijk goed. Uiteraard
de rijsttafel en de nasi hap en elke maandag snert en dat
bij een temperatuur van 40 graden.
Al met al kan ik terugkijken op een geweldige diensttijd,
veel gezien en geleerd en toch ook een mijlpaal in je leven
waar nooit meer vanaf komt.
Vandaar ook "Eens Marinier altijd Marinier".
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ZIEKENBOEG / LIEF EN LEED
Dag, mariniers van de COM Veluwe.
Het is weer tijd voor het maken van een bericht over het wel een
wee van onze ziekenboeg voor de “Voorwaarts” (Walegang) van
september 2020.
Het is nu corona crisis, want laten we wel wezen dit had niemand
zien aankomen bij de laatste bijeenkomst begin dit jaar. Velen
van ons hadden hun planning voor de zomer rond, familiefeestjes, verhaardagen, jubilea en vakantie. Kijk alleen al naar onze
activiteiten kalende, die wij steeds van Kees mogen ontvangen.
Maar corona kwam op ons pad, met alle gevolgen van dien, beperkingen in onze bewegingsvrijheid, maar … … vanuit de ziekenboeg kan ik u laten weten dat er een adembenemende stilte is,
geen
ziekmeldingen en ook geen blijde berichten van jubilea.
Het bericht aan jullie gezonden van Leo en Joke de Coninck was een fantastisch bericht! En het 60-jarige huwelijk van Bart en Mas Bakker. Vanwege de corona problematiek kon het feest niet doorgaan. Maar vanuit
de ziekenboeg kan ik laten weten dat, voorzover mijn satelliet kon waarnemen, er een oorverdovende stilte
was op het ziektegebeuren, er wel families zijn die door het corona virus in diepe rouw zijn.
Twee bekende ziektegevallen wil ik nog doorgeven:
1. Ties Sok, zijn situatie is nog steeds onveranderd, een kaart zal hem goed doen, onze Indië veteraan van 92
jaar. Zijn contactpersoon is onze marinier Ad Streng 06-37012242 en
2. Dini Buitenhuis, de vrouw van onze marinier Henk Buitenhuis, is bezig aan een nieuwe chemobehandeling, geeft een blijk van medeleven.
De medische wetenschap houdt rekening met een nieuwe uitbraak (2e golf) van het coronavirus, wees dus
gewaarschuwd, laten we goed op onszelf en anderen letten, blijf op 1.5 meter afstand van elkaar. Ik weet
wel dat de marinier gedisciplineerd is, maar zijn omgeving niet altijd. Is er iets dat het vermelden waard is
(trouw of rouw) laat het weten, want het is vervelend als iemand vergeten wordt.
Nogmaals, laat wat van je horen opdat wij van elkaars “wel en wee” op de hoogte blijven.
Coördinator Lief en leed,
Jo Jager

QUA PATET ORBIS
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ACTIVITEITEN KALENDER COM VELUWE
Vanaf 16-08-2020
ACTIVITEITEN 2020
Het bestuur heeft besloten, om voorlopig geen oefenavonden
voor het Marinierskoor te organiseren

20-08-2020

Bestuursvergadering COM Veluwe in ons Honk te Uddel -14.30 uur

15-09-2020

Bestuursvergadering COM Gelderland - Echo Home

16-09-2020

Bezoek Gerard Dourlein kazerne Texel : is gecanceld!!

16 of 23-09-2020

In het geval dat Texel niet doorgaat een bijeenkomst leden en donateurs op en nader
te bepalen plaats (jaap van Huffelen)

28-09-2020

Herdenking Broken Wings - Laan van Fasna Vaassen

08-10-2020
15-10-2020

Bestuursvergadering COM Veluwe in ons Honk te Uddel -14.30 uur
Worst maken in “Ons Honk” te Uddel – (onder voorbehoud) Organisatie Roelof

24-10-2020

Verjaardagsfeest Mary (85 jaar)

03-11-2020

Najaarsbijeenkomst CO-Veluwe (onder voorbehoud)

27/28-11-2020

Korpsverjaardag Gelderland (Onder voorbehoud)
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