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Geachte Leden, bij deze nodigt het bestuur van COM Gelderland U graag uit
voor de Algemene Leden vergadering, op 13 maart 2021.
Nadere gegevens ontbreken nog, dit alles, i.v.m. de huidige Corona crisis.
Wij zullen U op wat voor manier dan ook, op de hoogte houden, maar noteer
ieder geval deze datum in Uw agenda.
Één ding is zeker, de locatie zal de omgeving Arnhem zijn.
Namens het bestuur stay save, en hopelijk tot de 13e.
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Voorwoord
van de voorzitter COM Gelderland
Henri de Boer

Korpsgenoten,
In de laatste maand van dit jaar is ook de laatste
uitgave van ons mooie blad, de “Voorwaarts“ bij jullie
aangekomen. In een jaar waarin we elkaar helaas
weinig hebben kunnen ontmoeten, is deze vorm van
communicatie gelukkig wel overeind gebleven.
Ondanks dat er door de situatie minder kopij
binnenkwam bij onze redacteuren, hebben ze er alles
aan gedaan om u allen veel leesplezier te bezorgen.
Met daarbij de nodige informatie over allerlei lopende
activiteiten.
Ook landelijk zijn er nog geen mogelijkheden geweest
om elkaar fysiek te ontmoeten, zowel als voorzitters of
als ledenraad. Dat geeft wel wat zorgen in verband met
onder andere het goedkeuren van financiële stukken
door de ledenraad.
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om ieder lid van
de ledenraad zijn stem te laten horen, en de
vergadering via digitale wegen op kleinere schaal door
te laten gaan. Zoals sommigen al gezien hebben via
Facebook komt er volgend jaar een verenigingspas uit
in creditcard formaat.
Er komen wijzigingen in het contributiegeld voor het
COM, zodat de onduidelijkheden die er elk jaar weer
zijn over betalingen aan het landelijk COM de afdeling
of onderafdeling niet meer voor kunnen komen. Het
betreft toch wel een grote verandering die op de
jaarvergaderingen van de afdeling en onderafdelingen
uitgelegd en voorgelegd zal worden. Ook wordt de
laatste hand gelegd aan het huishoudelijk reglement
waarin alles uitgewerkt is wat in de statuten kort
beschreven staat.

Zoals jullie lezen wordt er achter de schermen veel
gedaan om de voortgang en zo het bestaansrecht van
onze vereniging te waarborgen. We kijken ook als
bestuur naar de kosten die we hebben; en de kosten
voor ons mooie blad springen erg in het oog.
Verhoogde drukkosten en hogere verzendkosten
zorgen ervoor dat we moeten kijken naar een manier
om de kosten te verlagen.
Een gedeelte digitaliseren voor leden die ons blad
liever per mail hebben, of minder uitgaven per jaar zijn
opties welke we bespreken. Door het rondrazende
virus was het dit jaar niet mogelijk om als afdeling onze
korpsverjaardag te vieren
Ook voor de kranslegging op het Oostplein op 10
december is geen toestemming gegeven door de
burgemeester van Rotterdam.
Toch wil ik vanaf deze plaats de hoop uitspreken dat
het nieuwe normaal binnen afzienbare tijd wordt
gezien als het abnormale, en we door kunnen gaan met
het oude normaal zoals we allen gewend zijn. Elkaar
weer ergens kunnen ontmoeten en de hand schudden,
samen wat drinken en mooie verhalen vertellen. Een
kaartje leggen of gewoon even diegene ontmoeten die
erbij was op die plekken waar we herinneringen aan
hebben. Mooie, goede of moeilijke.
Met Korpsgroet,
Jullie voorzitter Henri de Boer
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Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2021
Activiteiten agenda 2020
Donderdag 10 december
Zaterdag 12 december

Kranslegging
Korpsverjaardag 355 jaar

Rotterdam
Rotterdam

Zaterdag

13 maart Ledenvergadering afd. Gelderland Kumpulan

Dinsdag

04 mei Dodenherdenking Nederland

IN AANGEPASTE VORM
GAAT NIET DOOR

Woensdag 05 mei Bevrijdingsdag Nederland
Zaterdag

15 mei Wandeldag afdeling Gelderland

Zaterdag

12 juni Reünie omgeven door sport en spel Doorn

Zaterdag

26 juni Veteranendag Den Haag

Vrijdag

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

Zaterdag

27 november Korpsverjaardag afdeling Gelderland

Vrijdag

10 december Kranslegging Rotterdam

Zaterdag

11 december Korpsverjaardag 356 jaar

2021

Kumpulan

Rotterdam

Mogelijk 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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FEITEN | Bijzondere Bijstandseenheid BBE
De in Doorn gelegerde Bijzondere Bijstandseenheid (BBE) van het Korps Mariniers telt zo'n
150 leden. Zij zijn getraind om op te treden tijdens kapingen en gijzelingen. Binnen Nederland treedt de BBE op onder verantwoordelijkheid van de minister van justitie. Voor de eenheid geldt dan dezelfde geweldsinstructie als voor de politie.
Bron: redactie binnenland
Na de aanslagen van 11 september 2001 is extra geld
uitgetrokken om de antiterreureenheid uit te breiden. De
bijzondere bijstandseenheden spelen volgens het
Actieplan terrorismebestrijding en veiligheid een 'cruciale
rol'. Bij de dreiging van aanslagen op tunnels in
Amsterdam en Rotterdam verschenen BBE-leden voor het
eerst zichtbaar, zij het gemaskerd op straat.
Het fenomeen 'bijzondere bijstandseenheid' deed in 1973
zijn intrede bij het toenmalige Korps Rijkspolitie, de
krijgsmacht en het Korps Mariniers. De BBE-mariniers
werd voor het eerst ingezet bij de gijzelingsactie door
Japanse terroristen in de Franse ambassade, september
1974.

spectaculaire inval in de kerkzaal van de Scheveningse
strafgevangenis, waar gevangenen leden van een
zangkoor gijzelden.
Eind 1975 werd de BBE ingezet bij de eerste treinkaping
door Molukse jongeren. Ook bij de gijzeling in het
Indonesische consulaat in Amsterdam waren BBEmariniers paraat.
Het geruchtmakendste optreden van de BBE-mariniers
was de actie op 11 juni 1977 om de gegijzelden in de door
Molukkers gekaapte trein bij De Punt te bevrijden. Zes
Molukse jongeren en twee passagiers komen om het
leven. De gelijktijdige bevrijding van de gegijzelden in de
school in Bovensmilde verliep zonder slachtoffers.

Naam maakte de eenheid een maand later met een

In maart 1978 maakte de bijzondere bijstandseenheid binnen een etmaal een einde aan de gijzeling door Molukkers in
het provinciehuis in Assen.
Tussen 1992 en 1996 was de BBE-mariniers betrokken bij de controle van schepen op het VN-handelsembargo voor de
Joegoslavische kust.
In 1997 werden BBE'ers samen met Nederlandse commando's ingezet bij de arrestatie van Kroatische oorlogsmisdadigers in Bosnië.

COM Afdeling Gelderland
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UITNODIGING
Beste Marinier,
Het bestuur van het COM afdeling Gelderland nodigt jou hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
(ALV) op zaterdag 20 maart 2021 vanaf 14:30 uur in het Kumpulan (Bronbeek)”, Velperweg 147 te Arnhem.
April 2019 heeft het bestuur besloten om de ALV te laten rouleren binnen onze afdeling in Oost (Achterhoek),
Centraal (Arnhem/Apeldoorn) en West (Veluwe). Dit voor een eerlijke reistijd van alle Mariniers binnen onze afdeling.
Aan het eind van de vergadering, maar voorafgaand aan de rondvraag, krijgen de COM leden, die meer dan 50 jaar lid
zijn van het COM, de alreeds bekende maar zeer bijzondere dasspeld.
De middag wordt afgesloten met het gezamenlijk nuttigen van een drankje en een Indische maaltijd. Voor de
maaltijd betaal je een eigen bijdrage van 10 euro. Bij binnenkomst ontvang je van het bestuur 2 consumptiemunten.
Meerdere consumpties zijn voor eigen rekening en munten daarvoor kunnen ter plaatse worden gekocht met contant
geld. Vergeet deze dus niet!
Gaarne voor 1 maart het bedrag van tien euro (€ 10,-) per persoon overmaken naar de bankrekening van het Contact
Oud Mariniers afdeling Gelderland: NL47 INGB 0000 3886 29 onder vermelding van datum en eventueel het aantal
personen als je ook voor een collega betaald.
Als bestuur zien we uit naar jouw komst en op een prettige vergadering. Bovenal hopen we op een hoog reünie
gehalte na de vergadering, om onze saamhorigheid - kameraadschap - onderlinge hulpvaardigheid en verbondenheid
met het Korps Mariniers in stand te houden. Deze elementen vormen immers de ruggengraat van onze vereniging.

Uiteraard is alles afhankelijk van de op dat
moment geldende RIVM richtlijnen dus is de
uitnodiging onder voorbehoud.

COM Afdeling Gelderland
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Internationale oefening Dynamic Mariner 2020

04 oktober 2020

Voor de oostkust van Corsica is de Koninklijke Marine 27 oktober j.l. begonnen aan de internationale oefening
Dynamic Mariner 2020. De amfibische oefening, op de grens van land en water, startte onder meer met voertuigmanoeuvres vanaf landingsvaartuigen en oefende vluchten met Cougar-transporthelikopters. De oefening is belangrijk voor Netherlands Maritime Force (NLMARFOR), de uitzendbare, operationele staf van de marine.
Vanwege afgelastingen door de coronacrisis kon
NLMARFOR dit jaar nog weinig oefenen. En dat
terwijl de eenheid dit jaar leiding geeft aan de
Amphibious Task Group 2020. De amfibische
taakgroep van de NAVO is binnen 30 dagen
wereldwijd inzetbaar voor humanitaire operaties tot
oorlogsvoering in het hoogste geweldspectrum.
Marineschepen Zr. Ms. Rotterdam en Zr. Ms. Johan
de Witt, mariniers, Cougar-helikopters van het
luchtmacht en de luchtverdedigers van de
landmacht deden ook mee aan Dynamic Mariner.

De eenheden stonden onder leiding van
NLMARFOR. Mijnenjager Zr. Ms. Urk neemt ook
deel, onder een mijnenbestrijdingstaakgroep. De
oefening heeft geduurd tot 8 oktober 2020.
De Nederlandse eenheden opereerden samen met
Franse fregatten, onderzeeboten en het
vliegdekschip Charles de Gaulle. Het ging bij elkaar
om bijna 1.000 Nederlandse militairen. Die werkten
samen met duizenden militairen uit België,
Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Spanje en de
Verenigde Staten

Dynamic Mariner is een oefening die wordt georganiseerd door de NAVO en de French Maritime Force
(FRMARFOR), de Franse tegenhanger van NLMARFOR. Dat is niet zonder reden: volgend jaar geven
de Fransen leiding aan de taakgroep waar Nederland dit jaar sturing aan geeft.
COM Afdeling Gelderland
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Bron

Drugsjager’ Groningen slaat weer toe in Caribisch gebied
Den Helder – Zr.Ms. Groningen heeft opnieuw twee
drugstransporten gestopt in het Caribisch gebied. Het
gaat om de vierde en vijfde vangst binnen een maand
Zo onderschepte het marineschip bijna 284 kilo drugs en
de dagen daarvoor zelfs 1.720 kilo cocaïne en 29 kilo
crystal meth.
Hoeveel er daadwerkelijk van de markt is gehaald, valt
niet met zekerheid te zeggen. Bij de laatste vangst,
afgelopen periode wisten de verdachten alles overboord
te gooien, voordat zij staande werden gehouden. Zeker
284 kilo is uit het water gevist.

de cocaïne en de crystal meth in beslag genomen.
Zr.Ms. Groningen is vanaf juli 2020 als stationsschip
Caribisch gebied actief in de regio. Het schip combineert
counter-drugsoperaties met het ondersteunen van de
Kustwacht Caribisch gebied. Afgelopen periode, wist de
Groningen in samenwerking met internationale partners
bij 3 eerdere acties in totaal 1 ton aan cocaïne te
onderscheppen. Het totaal van deze maand komt
daarmee op zo’n 3 ton.

De vermoedelijke smokkelaars dumpten de lading van hun
go-fast, toen ze een boordhelikopter van het Engelse
marineschip RFA Argus zagen. Zij gingen er vervolgens
vandoor, maar werden achterhaald door twee FRISC’s.
Deze snelle onderscheppingsboten waren door de
Groningen ingezet. Buiten de lading die uit zee werd
gevist, zijn aan boord geen drugs gevonden. De drie
verdachten zijn overdragen aan de Amerikaanse
kustwacht.
Dubbelslag
Laatste keer, was het opnieuw raak. Samen met de RFA
Argus en haar helikopters wist het patrouilleschip van de
marine wederom een go-fast tot stoppen te dwingen. Ook
deze keer achterhaalden de FRISC’s van de Groningen de
verdachten. Bij de drugsboot werden meerdere balen
contrabande aangetroffen. Bij deze onderschepping zijn

30 september 2020
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Wereldrecord Speedmars op de Marathon Korps Mariniers

Bron Facebook 2020

Inleiding - It giet oan
Het coronavirus leert ons dat we plooibaar moeten zijn. Sinds 13 maart zijn COVID-19 en
WRS2020 twee draden in dezelfde kluwen geworden. In die kluwen ‘speelde’ het virus een cynisch
machtsspel met ons. Wat aanvankelijk op 4 april tijdens de Marathon van Rotterdam de bedoeling was, gaat
nu plaatsvinden op 24 oktober op de nieuwe haven in Den Helder, helaas zonder publiek. Laat er dus geen misverstand over bestaan: wij geven, krijgers als wij zijn, de strijd niet op. De dood of de gladiolen, wij passen ons aan de gegeven omstandigheden aan en lopen het record van de Royal Marines 24 oktober uit de boeken!
De finale selectie heeft inmiddels plaatsgevonden en ieder teamlid kent zijn rol. De laatste puntjes worden op de i gezet. Alles is, zoals het mariniers betaamt, tot in de perfectie uitgewerkt. We zijn er klaar voor!
Onze missie is op 24 oktober vanaf 07.45 uur live te volgen via het YouTube kanaal van Defensie. Verder wordt er gewerkt aan vlogs, een lange en een korte film en een documentaire van de NPO.
Omdat er veel vragen leven over WRS2020, volgt hieronder een uitgebreide uiteenzetting over de ins en outs van
onze bijzondere recordpoging.

Speedmarch
Speed March (ook wel Rapid March) en in het Nederlands ‘Speedmars’, is een militaire term voor een snelle verplaatsing te voet van een militaire eenheid. Het is de bedoeling dat de eenheid zich zo snel mogelijk lopend van A naar B
verplaatst. Bij een speedmars kan rennen worden afgewisseld met marcheren om de verplaatsing langer vol te kunnen
houden. Daarbij worden afhankelijk van het doel van de verplaatsing en de fitheid van de eenheid keuzes gemaakt in:
de frequentie van de afwisseling, de snelheid van het rennen en marcheren, het gewicht van de gedragen uitrusting en
de formatie (in of uit de pas met elkaar). Hiervoor bestaan geen officiële vaste regels. Omstandigheden bepalen
de keuzes die worden gemaakt. Hoe wij dat gaan invullen bepalen de omstandigheden van die dag. Vanzelfsprekend
hebben wij over de strategie goed nagedacht. Omdat het team dermate fit is gaan wij er vanuit dat wij beginnen met
59 minuten rennen afgewisseld met 1 minuut marcheren.
Records
Op 21 oktober 2017 verpletterden acht Engelse mariniers onder leiding van Major ‘Scotty’ Mills RM in Londen het 19
jaar oude wereldrecord van speedmarsen op de marathonafstand in een ongelooflijke tijd van 4 uur, 16 minuten en 43
seconden. Het voorgaande wereldrecord (2 minuten en 24 seconden minder snel) was in handen van 29 Commando
Royal Artillery (Army). Zij droegen een uitrusting van 40 pound (18,2 kg). Waarom deze traditie ooit is ontstaan, is ons
niet bekend. Voordat de Royal Marines het wereldrecord verbeterden zijn diverse pogingen van andere eenheden mislukt.
COM Afdeling Gelderland
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Vervolg WRS2020

De acht Engelse mariniers onder leiding van Major ‘Scotty’ Mills

De Royal Marines trainden vijf jaar voor hun record. Twee man overleefden de recordvestiging ternauwernood. Hun
record is indrukwekkend vastgelegd in de documentaire ‘To hell and back’: https://www.youtube.com/watch?
v=3M5nB-5TaUM
Nieuwe standaard
Met onze recordpoging zetten we een nieuwe standaard: een door de IAAF gecertificeerd parcours (zie onder), een
weging van de rugzakken op een geijkte, gekalibreerde en gecertificeerde weegschaal, een officiële dopingcontrole
door de Dopingautoriteit en een IAAF gecertificeerde tijdwaarneming.
Wat maakt WRS2020 zo bijzonder?
Het is een teamprestatie. De acht man die starten mogen
niet gewisseld worden. Zij lopen van start tot finish de
marathonafstand met minimaal 40 pound (18,2) extra
gewichtin een zogenaamd PT-tenue (gevechtslaarzen,
militaire broek, T-shirt). Bij mariniers is de individuele
prestatie altijd ondergeschikt aan de prestatie van de
eenheid. Mariniers verrichten hun werk altijd voor een
hoger en rechtvaardig doel, zij verwachten geen applaus
of openbare verering. Het gaat nooit om persoonlijke eer
en glorie, maar om het met elkaar succesvol afronden van
een missie.
Onze missie is vierledig en luidt: gelden verzamelen voor
onderzoek naar kanker en het leed verzachten van
collega’s die ernstig ziek zijn, tonen waar het Korps
Mariniers voor staat (Verbondenheid | Kracht |
Toewijding), innovatieve kennis vergaren die operationeel
en bij opleidingen toegepast kan worden, en last but not
least: het record van de gewaardeerde en gerespecteerde
Engelse collega’s van de Royal Marines uit de boeken
lopen.

“Some of our finest work comes through
service to others”

Plattegrond Nieuwe Haven Den Helder.

(Gordon B. Hinckley, 1910-2008)
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Het WRS2020 team
Het WRS2020 Team van het Korps Mariniers bestaat uit
negentien lopers en een staf. Na anderhalf jaar training
zijn daaruit de - op dit moment - twaalf sterkste lopers
geselecteerd op basis van testen en data-analyse (https://
youtu.be/yYNThJEwyso); een top acht en vier reserve
lopers. De overige lopers, die overigens in potentie
allemaal het record kunnen verslaan (maar dat is ook niet
Vanuit het commandantenvoertuig ontvangt de
‘hoofdpacer’ (de trainer) de data-info via de
fietsende datalink. Te allen tijde moet worden voorkomen
dat lopers hun verzuringsdrempel overschrijden
of oververhit raken. Vanuit het commandantenvoertuig
worden deze waarden live gemonitord. Van iedere loper is
zijn eerste drempel (AT) en tweede drempel (RCP) bekend.
Deze zijn op basis van ademgasanalyse vastgesteld. Bij het
overschrijden van de eerste drempel gaat het lichaam
compleet over op koolhydraatverbranding. Daarbij treedt
reversibele (nog omkeerbare) verzuring op. Bij
het overschrijden van de tweede drempel wordt de
verzuring irreversibel (onomkeerbaar). Dat willen
we uiteraard voorkomen. Op basis van deze waarden
wordt het tempo aangepast. Dit geldt voor de acht lopers.
Het gehele team (lopers + sherpa’s + pacers) wordt
daarnaast live gemonitord op hittebelasting. Bij een
dergelijke prestaties loopt de lichaamstemperatuur
behoorlijk op. Het optreden van hitteziekte is een serieus
risico bij dergelijke prestaties. Als er volgens het protocol
gehandeld moet worden, wordt er vanuit het
commandovoertuig contact opgenomen met de dokter en
ambulance.

de issue), dienen - zoals het mariniers betaamt - hun
buddy’s. Daarom hebben we die lopers ook
illustratief Sherpa’s en Pacers genoemd. De sherpa’s
waken over de lopers en reiken de voeding en drank
aan (iedere loper heeft een maatwerk drank- en
voedingsplan). De pacers banen de weg en geven
het tempo aan. De staf stuurt, bewaakt en ontzorgt
tijdens de uitvoering.
Vanuit het voedingsvoertuig worden de vier fietsers
bevoorraad met de persoonlijke drank- en sportvoeding.
De sherpa’s distribueren dit vervolgens aan hun eigen
buddy.
De ambulance is vanuit de zogenaamde TRA (Taak Risico
Analyse) een verplicht onderdeel in de pack. Omdat bij
deze poging op de uiterste grens van wat fysiek mogelijk is
wordt gepresteerd, moeten er voorzorgsmaatregelen
worden getroffen op wat onverhoopt zou kunnen
gebeuren. Het reservevoertuig is een zogenaamde ‘what if’
maatregel. Waar mogelijk wordt niets aan het
toeval overgelaten. Mocht het commandovoertuig pech
krijgen, dan is er een reserve. Bovendien is dit voertuig
voorzien van een reserve fiets en reserve rugzakken (ook
gewogen). Sherpa’s die tijdens de poging om wat voor
reden dan ook (even) moeten uitstappen kunnen in dit
voertuig plaatsnemen.
Het voertuig van de NPO spreekt voor zich. Van hieruit
wordt de regie gevoerd over de cameramensen.
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Trainingsopbouw, herstel, kleding, schoeisel, slaapritmiek, hittebelasting, verschuiven van de peakperformance, ademgasanalyse en live monitoring, werd gedeeld met het team. Onderwerpen die toepasbare kennis opleveren voor de operationele- en opleidingseenheden.
Het bepalen van de trainingsbelasting is een voorbeeld van zo’n ingewikkeld vraagstuk dat bij WRS2020 speelt. Centrale trainingen doe je in een team, maar hoe zwaar is iedere training voor ieder individu? En hoe voorkom je overbelasting? Hoe voorkom je dat de één de ander ‘opblaast’? Hoe bepaal je wie de meeste reserve heeft? Hoe bepaal je
per persoon hoeveel calorieën en vocht moeten worden aangevuld en ik welke vorm? Wanneer presteert iemand optimaal? Hoe kun je dat moment verschuiven? Welke invloed heeft dat op de stofwisseling? Enzovoorts.
Op mentaal gebied hebben we weinig interventies gepleegd, behalve elkaar en je positie binnen het team beter leren
kennen. Dit zijn al uiterst geselecteerde en mentaal en fysiek bijzonder zwaar getrainde mensen. Ze hebben ontelbare
mentale grenzen moeten passeren om ervaren marinier te worden, ze hebben geleerd in wisselende teamverbanden
onder hoge druk te moeten werken, hun eigen prestatie ondergeschikt te maken aan die van het team en daardoor
ontdekt dat het geheel sterker is dan de som der individuen. Op mentaal gebied was er naar onze inschatting dus nog
weinig winst te behalen.
Bij al deze trainingsvraagstukken is een sterke samenwerking tussen de trainer en de Fieldlab specialist essentieel gebleken. Het was samenwerken op het scherpst van de snede, continu zoeken naar de grenzen van het haalbare, zonder de grens waarbij je de lopers definitief kapot maakt te passeren. ‘Rammen met je kast, of zelfs met je kadaver’, is
een veelgebruikte kreet binnen het Korps Mariniers. Het is ongenuanceerde stoere praat die iets van de korpscultuur
prijsgeeft. Maar iedere trainer weet dat mensen mentaal en fysiek ‘stukmaken’ geen enkele kunst is. Het is juist de
kunst om continue de overload te zoeken, zonder over te belasten. Daarvoor zijn regelmatige testen en metingen essentieel.
Collega’s, het wereldrecord verbeteren, kennis opbouwen ten behoeve van opleidingen en operationele eenheden en
ambassadeurs voor WRS2020 en het Korps Mariniers zijn. We willen onszelf als team blijven verbeteren door continu
te werken aan de volgende pijlers: het leveren van een integere prestatie van wereldformaat, het naleven van een
professionele uitstraling en aan de buitenwereld tonen waar het Korps Mariniers voor staat. We willen als team samenwerken en plezier hebben in het immense avontuur .

We noemen elkaar onderling de ‘Directors’ en vormen het kernteam van WRS2020. Met elkaar zijn we de organiserende en
sturende kracht achter WRS2020 en vullen elkaar op de diverse
relevante kennisgebieden naadloos aan. Er komt heel veel kijken bij een wereldrecordpoging. Teveel om op te noemen.
Maar we zijn de uitdaging aangegaan en zullen daarin niet verzaken.
Sinds anderhalf jaar werken wij als kernteam op basis van de
volgende missie en visie: Wij, het kernteam van WRS2020, willen met het gehele team ambitieus presteren, via donaties
een substantieel geldbedrag vergaren ten behoeve van onderzoek naar kanker en ernstig zieken

Het kernteam
VLNR: Rogier, Gerwin, André, Maurits

De Finish
COM Afdeling Gelderland

Record verbroken, nee
verpulverd! Met een officiële tijd van 3:58”55 breken
onze mannen het oude
wereldrecord. Wat een
prestatie van deze helden
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Mevr. Bredenoord
Diepeveen met haar
opgespelde broche

Herinneringsbroche voor geëvacueerde Arnhemmers:
ARNHEM - In september 1944 moesten ruim 90.000 Arnhemmers de stad verlaten. Maandenlang
werden ze opgevangen door vrienden, kennissen, soms door vreemden. Om de geëvacueerden van
toen te eren is er een herinneringsbroche gemaakt. Onlangs werd de eerste uitgereikt.
"Het is heel fijn dat de broche er is", zegt mevrouw Bredenoord Diepeveen. In 1944 werd ze met haar ouders en broer in Apeldoorn opgevangen. Maandag kreeg ze de eerste broche opgespeld. "Jarenlang is er
geen aandacht voor geweest en nu is dat verbeterd. Dat waardeer ik."
Het initiatief voor de broche komt van Rein Turk uit Arnhem. Zijn moeder werd 76 jaar geleden ook geëvacueerd. "De mensen hebben recht op zo'n broche. Ik vroeg me af waarom de gemeente Arnhem daar
niks voor heeft gedaan. Ik dacht: ik doe het zelf."
Puinhopen van kapotgeschoten wijken
Samen met de Arnhemse ideeënmakelaar en een kunstenares heeft Turk de broche gemaakt. Op de broche staat de Eusebiuskerk. Voor de kerk loopt een meisje op de puinhopen van de kapotgeschoten wijken. Daaronder staat 'Arnhem, 75 jaar bevrijding'. De broche zit in een doosje, met aan de binnenkant de
tekst 'U was daar'.
In totaal zijn er 425 broches gemaakt.

Het mooi ontworpen broche

COM Afdeling Gelderland
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Wat doen de mariniers eigenlijk
in de bossen bij Doorn?
Waarom kwamen de mariniers ooit in Doorn, hun huidige
standplaats, terecht?
Bron: Bernie van Unen 02-02-20,

Gebouw

Mariniers tijdens een training op de kazerne in Doorn. © ANP

Doorn is nou niet bepaald een plek waar je mariniers verwacht. Midden in het land, in de bossen, er is amper water
te bekennen, laat staan dat een haven of zee in de buurt is. En toch huizen de mariniers – stoere, onverschrokken
mannen – sinds jaar en dag op de Utrechtse Heuvelrug. Dat blijkt meer toeval dan wijsheid.
,,Er was nu eenmaal plek’’, legt Sjak Draak, historicus en collectiebeheerder van het Mariniersmuseum in
Rotterdam, uit. ,,Er stond daar een groot gebouw leeg. Het was meteen na de oorlog. De marinierskazerne werd
nog door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog gebouwd voor ‘lastige’ Nederlanders.’’
Bijna 75 jaar geleden, in 1946 kort na de oorlog, werden de
mariniers – nu in totaal 1800 – verscheept naar Doorn, toen nog
Woestduin geheten. Dit was de naam van het kamp met elf
barakken, dat de Duitsers optuigden voor de Nederlanders.

,,Het kamp is gebouwd voor de Nederlandse arbeidsdienst’’, zegt Draak.

,,Dat is een organisatie die door de Duitsers is opgezet voor
gedemobiliseerde militairen en voor mensen die de Duitsers niet los op
de straat wilden laten lopen. Deze mensen werden aan het werk gezet
voor spitwerkzaamheden, zwaar handwerk. Ik kan me voorstellen dat ze
in die regio werden gebruikt in de bosbouw.’’

Centraal
In de loop van de jaren werd het terrein diverse keren uitgebreid,
maar al enige tijd kan dat niet meer. Draak mag geen politiek
gevoelige opvattingen naar buiten brengen. Ook niet over de
verhuizing van de mariniers. ,,Het was een goede kazerne, op een
mooie plek gelegen. Centraal in het land, net als veel andere
kazernes op en rond de Veluwe. Iedereen weet dat grote
investeringen de laatste jaren zijn uitgebleven. Meer weet ik er ook
niet van. Daar gaan wij niet over. Net zoals de verhuizing. Daar
mogen we niets over zeggen.’’
De mariniers hebben overal in Nederland hun basis gehad. Ook in
Vlissingen, Hoorn en Amsterdam. Dat zegt Arthur ten
Cate, bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit van Groningen. ,,Vroeger was er een soort
eenheid die je met de huidige mariniers kunt vergelijken. Ze
hebben in klassieke havensteden gezeten. Vlissingen was een
belangrijke havenstad in Zeeland met marinierseenheden. De
mariniers dienden overal en nergens.’’

Luchtfoto van Kamp Woestduin, vermoedelijk
gemaakt vlak na de opening op 1 maart
1946. © Collectie Mariniersmuseum
Rotterdam
De hoofdingang van Kamp Woestduin in 1953. ©
Collectie Mariniersmuseum Rotterdam

Geen mariniers meer in Doorn, het zal
even wennen zijn. De inwoners zijn
het gewend militairen in het dorp
tegen het lijf te lopen. Ten Cate,
mede auteur van een boek over de
veranderde rol van mariniers na de
Koude Oorlog, vindt de verhuizing
maar kolder.

,,Wat is de noodzaak van het verplaatsen van eenheden als ze al een plek
hebben. Ik heb altijd begrepen dat hier een politieke deal was tussen twee
CDA’ers. Dat gesol met eenheden, ze door het land schuiven, is een raar
fenomeen van de afgelopen dertig jaar. Dat soort maatregelen kost alleen
maar geld. In het kader van bezuinigingen snap ik politici niet zo goed bij dit
soort besluiten. Volgens mij zitten ze in Doorn prima op hun plek. Er is nooit
een goede reden geweest in dit besluit überhaupt te nemen.’’
COM Afdeling Gelderland
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Ledenpas komt terug!!

Met ingang van 2021 zal de ledenpas weer terugkomen en wel in de vorm van een creditkaart. In januari zal deze bij u
in de brievenbus vallen. Veel van onze leden gaven aan het een gemis te vinden geen ledenpas meer te mogen
ontvangen. Uiteraard hebben wij hier gehoor aan gegeven. Het heeft even geduurd echter wij zijn trots u de nieuwe
lay-out van de ledenpas, alvast, te mogen laten zien QPO.
Namens het DB COM
Eimerd van de Griend

Machtiging voor standaard Europese incasso– SEPA
Naam incassant:
Adressant:
Adres en postcode:
Postcode en woonplaats:
Kenmerk machtiging:

COM Afdeling Gelderland.
Penningmeester COM Gelderland Ger Strijbos.
Oude Groenestraat 6-71
6678 MB / Oosterhout.
Jaarlijkse bijdrage COM Gelderland.

Door ondertekening van dit formulier, geeft U toestemming aan de penningmeester
van het Contact Oud Mariniers Afdeling Gelderland, om eenmaal per jaar, medio april
een incasso-opdracht te sturen naar Uw bank om het hieronder vermelde bedrag van
Uw rekening af te schrijven, wegens de jaarlijkse bijdrage aan de Afdeling COM
Gelderland.

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats:………………………………………………………………………………………………………………………..
Bedrag ( minimaal 20 euro ) : …………………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer ( IBAN ) :
Ondertekening:
Plaats en datum: ………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening.

COM Afdeling Gelderland
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Beste Sobats,
In de lappenmand, ziek, zwak of misselijk laat het ons weten!
Weet jij iemand die wel een ‘opstekertje’ kan gebruiken? Laat het ons weten!
www.com-gelderland.com of gelderland.com@gmail.com
Wij sturen een kaartje namens alle leden van onze afdeling of sturen een bloementje.

“Lief en leed”
In verband met de wisselende actuele situatie van het corona/covid-19 virus is het ook bijzonder jammer dat wij elkaar
niet of nauwelijks fysiek kunnen bezoeken.
Veel bijeenkomsten en evenementen werden gecanceld en konden begrijpelijk, niet doorgaan.
Op ‘afstand’ vergaderen- en/of een praatje maken kan maar ook dat is in veel gevallen niet eenvoudig.
Daar waar mogelijk gaan we even op bezoek, uiteraard Coronaproef.
Wat kunnen we wel, elkaar een kaartje sturen of even bellen en/of appen en dat wordt door een ieder zeer gewaardeerd.
‘Eens Marinier, Altijd Marinier”.
Lief en leed = allerlei plezierige en droevige dingen met elkaar beleefd hebben en delen!
‘'
Namens de commissie Lief en Leed
Ton Berkeljon

COM Afdeling Gelderland
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Contactorgaan van de Onderafdeling Achterhoek
Oud- en actief dienende Mariniers

Foto Henk Ebbink

55e jaargang nr. 4 / december 2020
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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 KG Didam
Mail: sc70968@concepts.nl

Gruttostraat 7
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
Erve Kots te Lievelde.
Herberg, museum en restaurant in de Achterhoek.
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Voorwoord van onze Voorzitter

Beste allemaal,
Op het moment dat ik nu mijn voorwoord aan het schrijven ben is het niet bekend, of we met de familie of kennissen
de feestdagen samen mogen vieren. Alles is afhankelijk van hoe snel het covid-19 virus weer kan worden terug
gedrongen. Natuurlijk hopen we dat het mogelijk is dat de genomen maatregelen versoepeld kunnen worden.
Wat het virus ons niet meer kan afnemen is de geslaagde reünie. Wat waren we gelukkig, dat we weer eens na lange
tijd elkaar mochten ontmoeten.
Ook al was het dan ook op 1,5 meter afstand, toch was je blij om andere gezichten te zien en een praatje te maken.
Het gevoel dat we samen waren, deed een ieder goed.
Ondanks dat we niet weten hoe het nu verder gaat in het nieuwe jaar met het covid-19 virus, heeft het bestuur
hierop al wel een voorschot genomen.
In onderstaande agenda voor het jaar 2021, staan voor januari en februari twee activiteiten op de rol. Noteer deze
datums alvast in uw agenda, nadere informatie volgt per email of per post.
Vanaf deze plek wil ik de zieken onder ons van harte beterschap wensen en natuurlijk eindigen met:
Het bestuur wenst u allen fijne feestdagen en een gezond 2021.
Met een korpsgroet,
Henk Ebbink
Pag. 19
Pag. 20
Pag. 21
Pag. 22/23
Pag. 24
Pag. 25/26
Pag. 28
Pag. 30
Pag. 32
Pag. 34

Voorpagina.
Wat iedereen moet weten / Tekst Voorblad
Voorwoord Voorzitter/ Inhoudsopgave/ en activiteiten agenda.
Reünie 26 september 2020
Gedicht Lieve moeder
Vervolg reünie 26 september 2020 en foto’s
Mijn verhaal
Vervolg Mijn verhaal
Vervolg Mijn verhaal
Verhaal Nelly van Dijk

AGENDA ACTIVITEITEN 2021:
10
20

januari
februari

Oliebollensoos
Algemene ledenvergadering

Adreswijziging
Jan en Annie
Scholten zijn verhuisd naar:
ADRESWIJZIGING
Gruttostraat 7
6942 KG Didam
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REUNIE SEPTEMBER
Zaterdag 26 september waren we door het bestuur
COM Achterhoek uitgenodigd voor een reünie in
Herberg Erve Kots te Lievelde.
Deze happening in Erve Kots zou eerst plaatsvinden op
zaterdag 6 juni, maar kon door de maatregelen in
verband met Covid-19 toen niet doorgaan.
Erve Kots is een historisch gebouw met een
openluchtmuseum.
De boerderij is tot 1936 bewoond geweest.
Het geheel kent een rijke geschiedenis. Rond 1500
werd de boerderij gebouwd als Los Hoes. Later werd
het een herberg.
Prins Hendrik van Oranje met het Staatse leger hadden
hier hun hoofdkwartier tijdens het beleg van Grol.
Rond de crisisjaren werd begonnen met de aanleg van
het openluchtmuseum. Het museum herbergt onder
andere een kleine brouwerij, een oliemolen, een
houtzagerij, een los hoes en een kolenbranders hut.
Daarnaast staan er talrijke boerenwagens, ploegen,
machines en gebruiksvoorwerpen.
In de “Schoppe” staan landbouwwerktuigen, karren en
wagens.
Omstreeks twaalf uur werden we ontvangen in een
mooie zaal, welke geheel was ingericht, volgens de
toen geldende voorschriften voor een bijeenkomst in
de horeca.

Na de kop koffie of thee met Pille wegge, nam de
voorzitter het woord.
Hij verwelkomde alle aanwezigen en was verheugd
over de grote opkomst.
Teun en Thea de Ruiter kunnen helaas vanmiddag niet
aanwezig zijn.
Hij ging verder met: De laatste keer dat wij bij elkaar
waren, was tijdens de ledenvergadering van 22
februari. Kort daarna kwam voor ons allen die vreemde
periode met het corona virus. Hoe anders werd alles,
niemand had dit verwacht aan het begin van het
nieuwe jaar of gedacht aan een intelligente lockdown.
We leven in een tijd van onzekerheden, met diverse
nieuwe regels. Geen handen schudden, geen
omarmingen of zoenen en een samenleving met
afstand van 1,5 meter.
Ook vandaag moeten we ons zeker aan deze regels
houden en wordt niet boos als u hierop wordt gewezen.
Nu mag een bijeenkomst, zoals deze doorgaan, maar
alleen als we ons allemaal aan de regels houden.
In de uitnodiging hebben wij u het programma
gegeven.
Mede door de financiële bijdrage aan deze middag
door het Vfonds en overleg met de penningmeester
kunnen wij u als bestuur deze middag zo aanbieden.
Naast dit alles ontvangt een ieder nog drie consumptiemunten.
Ondanks alle maatregelen in verband met het
Covid-19, hopen wij op een geslaagde middag en dat
we tevreden zijn dat we elkaar weer even hebben
gezien.
Aan het einde van de middag is er voor
een ieder nog een presentje van het
Vfonds.
Na de woorden van de voorzitter, worden we verzocht
naar buiten te gaan, om een bezoek te brengen aan het
museum.
Bij de ingang van het museum krijgen we een blaadje
overhandigd, met daarop de route en verklaring van
wat er te bezichtigen valt.
Met prachtig weer, beginnen wij onze rondwandeling.
In deze omgeving is er natuurlijk genoeg gelegenheid
om even op gepaste afstand even een praatje te
maken.

Onderafdeling Achterhoek
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Vervolg reünie september
In het Expo gebouw wordt een mooie video vertoond.
Naast de video is er een collectie knipmutsen en een
schoenmakerij.
Aan de wand van de schoenmakerij hangt een lijst met
een tekst en daarnaast acht schilderijen, met
afbeeldingen van voeten.
Deze zijn allemaal geschilderd door ons lid Anton ten
Brake.
Na de wandeling door het mooi opgezette museum,
keren we terug naar de zaal. Hier aangekomen begeven
we ons weer naar dezelfde tafel.
Ook nu is het weer zo dat we ons niet vrij kunnen

jij samen met Arie Koenders de motivator om een
onderafdeling in de regio Zutphen op te richten. Na de
oprichting ben jij gekozen tot voorzitter. Door
werkzaamheden heb jij je voorzitterschap na een aantal
jaren overgedragen, maar bleef wel aan als lid van het
bestuur. Ook na de samenvoeging met de onderafdeling
Achterhoek in 2014, bleef jij aan in het bestuur en sinds
2015 ben je penningmeester.
Jan je bent een sociaal bewogen mens, altijd bereid je in
te zetten bij de organisatie van activiteiten en een zeer
gewaardeerd lid in de vereniging.
Gezien jouw jarenlange inzet voor het COM, hebben wij
besloten jouw voordracht te belonen en je te

onderscheiden met deze Blijk van Waardering.
Jan jij kon dit alleen maar waarmaken, omdat Dika jou al
die jaren hierbij heeft gesteund.
Dika, graag overhandig ik jou, als dank hiervoor, dit
boeket bloemen.
Vanuit de zaal klinkt een groot applaus voor deze
onderscheiding.
Namens COM Achterhoek overhandigd voorzitter Henk
aan Jan een envelop met een tegoedbon en bedankt Jan

verplaatsen, om even aan een andere tafel een praatje te
maken.
Genietend van een drankje, praten we met onze
tafelgenoten.
Op enig moment vraagt onze voorzitter de aandacht voor
de voorzitter van COM Gelderland, Henri de Boer.
Henri geeft aan, dat hij vandaag niet alleen aanwezig is
voor de reünie, maar dat hij vandaag ook een blijk van
waardering mag uitreiken. Hij vraagt Jan en Dika Murray
naar voren te komen.
Jan, namens het bestuur van Gelderland en met
goedkeuring van COM Nederland, mag ik je vandaag
deze Blijk van Waardering overhandigen.
Je bent dit jaar al 40 jaar actief voor het COM. In 1980 was

voor de prettige samenwerking in de afgelopen 40 jaar.
Aangezien we niet mogen zingen of feliciteren, vraagt hij
nogmaals om een daverend applaus.
Tijd voor het verzorgen van de inwendige mens. De
medewerkers komen langs om de bestelde
pannenkoeken rond te brengen, die we ons lekker laten
smaken.
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Lieve moeder,
als ik eenmaal weer bij u aan tafel zit
wees verzekerd, dat ik nooit meer
op uw doen en laten vit
Want ik heb hier in den vreemde
door ervaring steeds geleerd
nooit genoeg heb gewaardeerd
U kon mij zo heerlijk troosten
bij verdriet en tegenslag
Wat kon u me toch verwennen
toen ik op het ziekbed lag
Nu sta ik op eigen benen
’t komt me vaak nu voor de geest
Wat een goede, lieve moeder
u toch altijd bent geweest

Moeder, eens komt er een einde
ook aan mijn afwezigheid
Eenmaal zal ik wederkeren
naar ons huis zeer verblijd
Dan vergeet ik al de zorgen
van hetgeen ik heb beleefd
Ik hoop mijn moeder dan te geven
waar een moeder recht op heeft.
Anton te Brake,
heeft als hobby het schrijven van gedichten en
schilderen
Hij heeft dit gedicht na zijn diensttijd geschreven

Thans besef ik ook ten volle
dat u altijd voor mij bad
Dat u altijd vele zorgen
voor deze jongen hebt gehad
Ik loop nu dikwijls in gedachten
en dan denk ik steeds aan huis
Want de meeste liefde vond ik
toch steeds bij moeder thuis
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Vervolg reünie september

en kleinkinderen kunnen laten lezen.
Toin spreekt zijn respect uit richting de veteranen. Wij,
mijn generatie, moeten jullie dankbaar zijn en blijven.
Tenslotte, dank zij jullie inzet kunnen wij nu in vrijheid
leven.
Ik ben niet in de bouw werkzaam, maar als Commercieel
directeur bij BonsenReuling AccountantsBelastingadviseurs.
Ik ben verheugd dat ik vandaag onze waardering voor de
veteranen mag overbrengen en namens BonsenReuling u
mag vertellen dat zij, de kosten van de pannenkoeken
voor u zullen betalen.
Toin wordt bedankt met een daverend applaus voor zijn
verhaal.
De gedecoreerde penningmeester geniet van zijn pannenkoek

Na het genieten van de pannenkoek praten we nog wat
met elkaar na over de mooie middag die we hebben.
Helaas aan alles komt een einde.
De voorzitter bedankt een ieder nogmaals voor de komst.
Het bestuur is er trots op hoe voorbeeldig een ieder zich
vanmiddag heeft gehouden aan de maartregelen in
verband met Covid-19.
Mede hierdoor mogen we terugzien op een geslaagde
bijeenkomst.

Zelfs op anderhalve meter afstand maakte de vrolijkheid van een ieder
indruk

Henk vraagt nogmaals onze aandacht.
De zoon van een lid van ons is vanmiddag aanwezig en hij
wil graag van de gelegenheid gebruik maken om zijn
verhaal aan ons te vertellen.
Henk geeft het woord aan Toin de Ruiter.
Toin begint met dat hij erg jammer vindt dat zijn ouders er
vandaag niet bij kunnen zijn. Graag had hij gehad dat zijn
ouders dit ook hadden kunnen horen. Toin vertelt over
hoe het was toen hij en zijn zus nog thuis waren. Vragen
over de diensttijd van pa in Nieuw Guinea, werden
afgedaan met dat is niet zo belangrijk en daar hield het
dan mee op. Toch waren wij hierin wel geïnteresseerd,
maar veel kregen we dus niet te horen.
Wel veel over het wel en wee van bouwbedrijf van mijn
vader. Dus veel termen uit de bouw zijn me wel
bijgebleven.
Op bezoek bij mijn ouders, kreeg ik onlangs van hem te
horen, dat hij was verzocht om eens wat te schrijven over
zijn diensttijd, voor in hun blad Voorwaarts. Hij had er een
zwaar hoofd in, maar op aandringen van Henk, heeft hij
het toch gedaan. Ik ben er trots op dat hij toch een verhaal
heeft geschreven over die tijd.
Eindelijk hebben wij wat op papier, wat we onze kinderen-

Toin de Ruiter maakte indruk met zijn verhaal

Hij sluit af met: “Blijf gezond” en tot ziens.
Nadat we het beloofde presentje
van het Vfonds in ontvangst
hebben genomen, begeven we
ons zeer tevreden huiswaarts.

Geïnteresseerd in meer foto’s van deze reünie:
Kijk dan op de volgende pagina of op:
www.contactoudmariniers.com
Onder de tab van Gelderland
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Destijds, na een voorselectie tijdens de marine keuring
in Voorschoten, wordt ik begin januari 1957 als MKS-er
in Doorn opgeroepen onder code ‘lichting 57-01’.
We krijgen sergeant Jalving en korporaal van Giesen als
klasse commandant en begeleider aangewezen.
Na voorzien te zijn van een paar balen kleding, schoeisel
en dekens, kunnen we afmarcheren naar ons nieuwe
onderkomen in de kazerne, alwaar we een snurkplek en
een kast kregen aangewezen.
De volgende dag na de eerste maaltijd, mogen we op
stap naar de ziekenboeg voor een pokkenspuit.
Vanwege wat risico betreffende die injectie moeten we
gelijk plat. Wel met de opdracht om alle kledingstukken
te voorzien van het persoonlijke stamboeknummer. Een
paar jongens zijn er toch wel zwaar ziek van geweest.
Zelf was ik een paar dagen wat ‘sloerig in d’n rakker’.
van die spuit.
Na een week wordt de start gemaakt met het vormen
van de marinier. Theorie, rangen en standen, uitleg van
verschillende wapens en de praktijk, het leren marcheren
oftewel exercitie. Het gaat allemaal lekker fanatiek.
De dag erna velddienst in het Maarense bos. Het was half
januari, dooiende sneeuw, dertig meter tijgeren. Ik was
toch wel blij met de lange jaeger onderboks in het
zeiknatte veld.
Schieten met de garand M1, de browning en de tommy
gun en het leren omgaan met de hand- en
antitankgranaten.
Tijdens de oefening handgranaten staan we voor een
zandbak van zo’n dertig meter. We hebben uitleg gehad
over de aanvals- en verdedigingshandgranaat .
Ik mag een paar aanvalsgranaten wegwerken. Ring eruit,
na ’n paar tellen weg ermee. “En staan blijven”, meldt de
kapitein.” “Jazeker”. Kort daarop een knal en met een
gefluit vliegt er een stukje metaal tussen ons beiden in de
bielzen stelling achter ons. De man kijkt me aan, haalt
een tangetje tevoorschijn met de woorden: “die moet ik
m’n vrouw laten zien.” Om herhaling te voorkomen, wil
ik het complete verloop van de opleiding niet vermelden:
elke oud marinier is ermee bekend. De hele dienstperiode
heb ik beleefd als een sportieve periode.
Na zo’n acht maanden worden we voorzien van de
tropenspuiten. Wat later lees ik op het prikbord dat ik
gedetacheerd ga worden op de Antillen.
We reizen met de KLM. De tocht gaat via IJsland,
Groenland, New York naar Curaçao.

De eerste stop was Keflavik/IJsland. Bij vertrek aan de kop
van de startbaan worden de gashendels even volop
losgetrokken. Een flinke knal. Na een periode van stilte
meldt de gezagvoerder dat we, vanwege een probleem
met één van de motoren, niet kunnen vertrekken. Terwijl
we teruggesleept worden naar de vertrekhallen laat de
gezagvoerder ook weten dat we in het restaurant kunnen
eten en drinken wat we willen, dit op kosten van de KLM.
De reparatie zal zo’n vier tot vijf uur in beslag nemen.
Als het toestel weer luchtwaardig is, blijken alle eieren
opgegaan te zijn aan uitsmijters en op het hele vliegveld is
geen flesje bier meer te krijgen.
Toch wel een mooi feest gehad.
De machine vliegt wel, maar af en toe sputtert die ene
motor en slaat ook wel eens af. Na een uur komt de
steward even voorbij en meldt: “Het is niet echt goed met
de machine, we moeten een landing maken op zee.” Ik
kijk links naar buiten, we zakken en overal water. Mijn
maat aan de rechterkant ziet hetzelfde.
Niet echt optimaal. Maar de man loopt opvallend rustig
door, we vinden het dan ook niet nodig om ons druk te
maken. Het blijkt dat de landingsbaan in zee onder het
toestel ligt. Na een korte stop vertrekken we naar New
York. Daar hebben we een paar uur de tijd om de
verschillende zaakjes op de luchthaven te bekijken. Dan
wordt het instijgen en op naar Curaçao. ’s Nachts rond
drie uur landen we op het eiland. Vreemd, wij komen uit
een koud Holland en die lui hier lopen ’s nachts nog in een
korte broek. Als we via de vliegtuigtrap naar beneden
gaan walmt de hitte ons tegemoet. Wat een verschil van
temperatuur. Met trailers gaan we naar kamp “Suffisant”
en worden we afgezet bij een barak die omheind is met
rood/witte linten. In Holland blijkt de A-griep te heersen,
zodat wij een veertien dagen in quarantaine worden
geplaatst. Er blijkt met ons niets aan de hand en de
tropentraining gaat beginnen. Curaçao is een prachtig
eiland in de Cariben, maar tijdens de oefeningen maken
we op een andere manier kennis met het rotsige eiland,
de bergen, de baaien aan de noordkant en de bladcactus
als gruwel in het veld.
Aan het eind van deze periode worden we bevorderd tot
marinier 1. Tegen die tijd gaan we verhuizen naar barak
vier en treffen we een opstelling die meer weg heeft van
een parate indeling. Voorin een groep mitrailleurschutters
en mortierristen en naar achteren een drietal
geweergroepen, die weer onderverdeeld zijn in BAGploegen.
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Door de zware onderstroom is de “Zeeleeuw” uit koers
Het nut bleek een jaar daarvoor toen er ’s nachts het sein geraakt en over een rif geschuurd. Wij gaan in de
rubberboten op weg naar de kust. Al of geen kompas,
alarm werd gegeven. De hele barak stond met vijf
door de harde wind en de sterke zeestroming komen we
minuten gevechtsklaar aangetreden. In een colonne
totaal geïsoleerd en ver naast onze landingsstrook terecht
bestaand uit jeeps en vrachtwagens vertrok de groep
naar het vliegveld Hato. Er werd stelling ingenomen rond in het kruiphout en vele drijfzand. In het donker komen
we kapitein van Doorn tegen. Hij laat weten met onze
de landingsplaats. Wat later landde er een kleiner
boot weer naar de onderzeeër te willen. De man stapt in,
vliegtuig. Er stapten een aantal heren uit die het
gelijk een hoge roller vanuit zee, de boot klapt achterover
onderling nog lang niet eens waren. Deze werden
en weg is de kapitein. Als ons groepje weer compleet is in
ingerekend. Het blijken kopstukken van het
de rubberboot, roeien we weer richting de onderzeeër.
Venezolaanse leger en de politiek te zijn met een
We mogen niet meer aan boord van “de Zeeleeuw”, die
asielverzoek.
De onderzeeërs Hr. Ms “Walrus” en “ Zeeleeuw” brengen een fikse schade heeft opgelopen en het risico voor ons te
groot gaat worden. Aangekomen bij de “Walrus” moeten
in die tijd een bezoek aan het eiland. Er worden twee
commandogroepen van 18 mariniers geformeerd die een we zo’n drie meter naar boven klimmen om op het dek te
landing bij nacht uit moeten voeren op Aruba. Men heeft komen. Plotseling staan we boven. “Ja, uitstappeuhh!!”
blijkbaar ook dan al gebrek aan geld bij defensie, want we We zijn er nog niet uit of een grote golf slaat ons met
rubberboot en al weer het dek af, het water in. Packs en
moeten op Aruba een bank opblazen en een goudmijn
bezetten. Groep A op de Walrus, groep B op de Zeeleeuw. een paar geweren gaan de diepte in. De tweede golf zet
ons weer op het dek en gelijk op de goeie plek.
De klep gaat dicht en we varen. Eerst met duidelijk
gestamp van de dieselmotoren.
Regelmatig gaan we passagieren. Tasje mee met daarin
Buitengaats, met meer diepte, laat ie zich vol lopen en
een Hawaïhemd en zomerschoeisel. Eerst inspectie van
het tenue bij de wacht, dan de poort uit, een bosje in en
snel ander spul aan om te démilitariseren. Tas met militair
tenue op zo’n vijf meter hoogte in een boom gehangen en
we kunnen ons vrij bewegen in de stad. Op gegeven
moment ontmoeten we daar drie Venezolaanse meiden
die daar veertien dagen op vakantie zijn. We hebben
meermalen contact. Bij het afscheid worden we
uitgenodigd om onze vakantie bij hun in Caracas door te
brengen. Dat is een supergoed plan. Wij met z’n drieën
een schriftelijk verzoek ingediend bij de commandant. We
moeten bij hem komen voor een persoonlijk gesprek. Het
slotrelaas van de commandant: “Ja jongens, zo’n reis is
een pracht idee. Maar jullie zijn nog geen eenentwintig, ik
heb de toestemming nodig van jullie ouders.” We geven
ons geen van allen een kans. Toch maar een brief naar
huis geschreven om het bovenstaande naar voren te
brengen. Het antwoord van de verschillende families is zo
Kroeperie in de Walrus
ongeveer gelijkluidend: “Jullie zitten nu eenmaal daar. De
wordt overgeschakeld op elektro motoren. Wel zo
prettig. Zo’n anderhalve kilometer uit de kust van Aruba kans doet zich voor en dan is het prima dat jullie de
wereld daar gaan bekijken.” Weer een gesprek met
zijn we op de plek waar we naar boven zouden moeten.
Op eens een schok, alles stil, vijf minuten, een kwartier..? commandant Dunki Jacobs. Vol trots de brieven
overhandigd. Hij leest ze stuk voor stuk door. Kijkt ons
Plotseling wordt het tussenschot losgerukt en rennen
aan en begint te foeteren: “Potverdorie…., wanneer die
twee matrozen als gekken door ons compartiment. Op
ouwelui van jullie niet goed wijs zijn, moet ik het maar
hun terugweg roep ik die twee toe: “Wat is er aan de
zijn, jullie komen absoluut niet naar Venezuela.”
hand?” “Ken lek weejz’n!!” “Nou, als het dan maar niet
hier is!”
Onderafdeling Achterhoek
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Het is een poosje stil. Dan vervolgt hij: “Ik mag dit onder
geen beding toestaan. Venezuela is een dictatuur. Met
regelmaat grijpen lieden daar naar de macht of is er
trammelant op straat. Stel dat door samenloop van
omstandigheden drie mariniers daar in de bajes komen
te zitten? Dan heb ik een razend groot probleem. Dus
jullie gaan die veertien dagen maar mooi naar de Marine
baai om vakantie te vieren.” Dat was aftrap prachtige
vakantie in Caracas.
Op de veertien vakantiedagen na zijn we het hele jaar in
actie geweest met scheepsoefeningen, landingen, wacht
lopen, de tiendaagse met mars bepakking. Het laatste
herinner ik me nog goed. Pokken hitte. Alle mensen

Hoor ook het antwoord: “nee, ik weiger”.
“Hoezo dat dan?” Dan volgt: “Ik daans niet met jauw,
waant je soeweet, en soeweet dat steenkt, oeweetje en
daarom daans ik niet met jauw”. Wat m’n maat toen
allemaal naar voren bracht, ga ik niet schrijven omdat het
toch weg gecensureerd gaat worden.

Zo’n heel jaar door maak je regelmatig wat mee. Als
onderofficier van de wacht heb ik ook een leuk incident te
melden. ’s Middags na het eten heb je dan de taak om de
lichtgestraften een uurtje bezig te houden met
strafexercitie. De koperen plaat staat hoog aan de blauwe
hemel en het is ontiegelijk warm. Zestien man staan
aangetreden voor afmars naar het exercitieterrein. Na het
zaakje rechts gericht en in de houding te hebben gezet,
heb ik de jongens laten weten dat we niet dom heen en
weer blijven marcheren, maar lopend geweergymnastiek
gaan beoefenen zodat er wat creativiteit in zit.
“Voorwaarts…, mars, schuins links….mars, rechts
omkeert…, mars, in draaghouding geweer, zet af geweer
…”, de jongens hebben er zin in, worden steeds
fanatieker. Dan komt de officier van de wacht uit zijn
verblijf. Hij komt naar ons toe en geeft mij het bevel de
groep stil te zetten. Hij wil dat ik hem mijn geweer geef.
Ik weiger dit. De luitenant: “Korporaal, dit is een bevel!!”
Mijn antwoord: ”Een marinier staat zijn geweer nooit af!!”
Zegt ie: “Dan neem ik nu het commando over.”
De tiendaagse
“Voorwaarts…mars!!” “Rechts uit de flank….mars!!” Hij
gewaarschuwd; ”Blijf van de veldfles af. ‘Zo niet, dan zeer laat de groep zo’n kleine honderd meter van zich
spaarzaam drinken.” Er was er één die blijft maar aan die weglopen richting sportzaal. Hij beveelt:
“rechtsomkeert……….mars.” Nog voor het
fles lurken. Nog eens wat duidelijkheid proberen te
brengen: “Wanneer je straks ziek bent en niet meer lopen uitvoeringscommando klinkt, hoor ik een paar van de
kunt, laten we je gewoon liggen. We gaan je niet dragen!!” jongens met gedempte stem: “Doorlopeuh…!!!” Ik denk:
“Dit wordt leuk.!!” Het gevolg is dat ze met z’n zestienen,
Maar nu krijgt hij het gedrag van een stiekeme drinker.
Maar erger is dat hij na een aantal uren met een asgrauw douwend tegen de gevel van de sportzaal de pas op de
plaats staan te maken. De luitenant is des duivels: ”Jullie
gezicht door z’n knieën gaat. Laten liggen kan dus niet,
hebben alleen mijn commando’s op te volgen, conjoes !!”
want we hebben ook een code als: “Samen uit, samen
Vanuit de groep hoor ik: “Niks gehoord luitenant…., het
thuis.” Dus van een paar geweren en een tentzeil een
waait te hard!!” Na nog een paar van die opmerkingen
brancard gemaakt en hebben de maten hem urenlang
draagt de luitenant het commando weer over en verdwijnt
over de grote en kleine tjots moeten dragen. Na verloop
weer in zijn verblijf.
van tijd is het water op, de walkietalkie doet het niet en
geen mens, zelfs geen kabriet in de buurt. Rond loeren
met de verrekijker. Ja hoor, boven op een bult, tussen wat Dit zijn een paar sprokkels uit mijn diensttijd. Door
continue bezig te zijn en deze periode als een sportief
dividivi bomen en ander kruiphout staat een jeep
gebeuren te zien, is deze tijd naar mijn gevoel voorbij
verscholen. Na dik een uur zijn we boven op de bult.
gevlogen. Met het vliegtuig er naar toe. En het kan niet
“Dikkere jongens, ik verekke van d’n dorst.” Klinkt het
vanachter de cactussen: “Kom ie ok uut Aalten?” Dit is de mooier: met het schip ,“de Oranje Nassau”, weer terug.
eerste kennismaking met de verbindelaar in functie, ook Bij de eerste keuring heb ik aangegeven dat ik wat wou
zien van het land. Daarom ben ik om meer dan één reden
’n Achterhoekse. Het klinkt na bijna ’n jaar wel erg
blij dat het lot mij toentertijd bij het Korps Mariniers heeft
vertrouwd.
geplaatst. Veel gezien, het is een pracht periode geweest
en die nemen ze me dus niet meer af.
Eens per maand wordt er in “Suffisant” een dansavond
georganiseerd. Het is er altijd verrekte gezellig. Bij
toerbeurt spelen vóór in de zaal een Marineband en aan
de andere zijde de Steelband. De stemming zit er goed in.
Mijn maat en ik zien een tafel met leuke meiden uit de
buurt. De Steelband gaat van start, wij gaan op die tafel
af. Ik hoor mijn maat: “Mag ik deze dans van u?”
Onderafdeling Achterhoek
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Nelly van Dijk met haar twee boeken over mariniers. ( ©maartenheijenk.nl )

Nelly van Dijk tekent verhalen van mariniers op: „Een hele hechte groep, heel close"
SWIFTERBANT - Ze is inmiddels bezig aan haar derde mariniersboek. Nelly van Dijk (70) uit Swifterbant schreef
al tien gedichtenbundels en heeft er nu, met het optekenen van verhalen en ervaringen van mariniers, een passie bij. De eerste twee boeken zijn inmiddels uitgegeven en worden grif verkocht.
„Er zijn meer boeken over mariniers en die zijn allemaal
geschreven door mannen. Ik ben de eerste vrouw die
mariniersboeken schrijft”, vertelt ze. Haar man was actief
bij het Korps Mariniers. Nu hij ziek is merkt ze hoe sterk
de band tussen die militairen is. „Het is het zwaarste
militaire werk en die jongens laten elkaar niet los. Het is
een hele hechte groep, heel close.”
Vrij
Door de contacten van haar echtgenoot hoorde ze de
verhalen en de belevenissen en die inspireerden haar.
„Tot nu toe schreef ik alleen gedichtenbundels. Die
gingen over mijn honden, over de natuur of over emoties.
In deze boeken schrijf ik ook verhalen. Ik ben er helemaal
vrij in. Ik gebruik foto’s, gedichten, verhalen en zo heb ik
nu twee boeken geschreven.”
‘Eens een marinier, altijd een marinier’ is de titel van het
eerste boek. De tweede uitgave heet ‘Semper Fi’ en ze
verkoopt er veel van. „De mannen kennen me nu. Ze
bellen me, mailen me, je leert ze steeds meer kennen.”

Saamhorigheid
De saamhorigheid, die onderlinge band, vooral dat
inspireert haar. „Het ene verhaal is nog mooier en
aangrijpender dan het andere. Ik vind het fijn dat ik dit
mag schrijven, zo blijft het leven.” Het derde boek is in
voorbereiding en het kan zo maar zijn dat er nog vele
volgen. „Ik zie het ook als een eerbetoon. Zij zijn er voor
ieders veiligheid en ze betalen daar vaak een hoge prijs
voor. Want die jongens hebben veel meegemaakt hoor!”
Schrijven is altijd haar hobby geweest. „Mijn eerste
gedichtenbundel verscheen pas in 2010, maar ik heb
eigenlijk mijn hele leven geschreven en gedicht.” Haar
twee laatste uitgaves worden vooral door de mariniers
gekocht. „Ze gaan de hele wereld over. Ik heb ze al
verstuurd naar Colombia, naar Spanje. Maar iedereen kan
ze kopen.”
De mariniersboeken kosten 19 euro en zijn te koop via
bol.com, de boekhandel en bij Nelly van Dijk zelf te
bestellen (nellyvandijk72@gmail.com).

Ook in de Marinierswinkel in Scheveningen en tijdens het
jaarlijkse mariniersdiner hoort ze de verhalen. „Ze doen
het gevaarlijkste werk en dat doen ze overal ter wereld.
Ze willen vaak niet het achterste van de tong laten zien,
want veel van waar ze mee bezig zijn is geheim.”
Onderafdeling Achterhoek
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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
Contact:
Zorgmanager Bronbeek Arnhem T ( 026 ) 3763555
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Luister Uit is een uitgave van Contact Oud Mariniers regio Arnhem
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Gerard Oudsen
tel: 026-3231132
Bart Muis
tel: 026-3648835
Willem Rutten
tel.: 026-3112493

Sterappelgaard 232
06 53 54 69 76
Heeckerenstraat 64
06 80080455
Mosterdhof 60
0620993909

Nr.4 / dec. 2020

6831 BS Arnhem
6882 DD Velp
email: g.muis3@chello.nl
6931 AN Westervoort
e-mail: wrutten@telfort.nl

Bankgegevens

IBAN: NL11 INGB 0004963797

T.n.v. COM o.afd. Arnhem

Bestuursleden

Frits Baars
tel:026-3212090
Bart Jansen
tel. 0657136433

6833 DN Arnhem
email: fritsbaars@live.nl
6991DC Rheden

Comm.lief en leed:
Redactiecommissie:
Adresgegevens:

Frits Baars,
Bart Muis en Willem Rutten
zie bij secretaris

Goudwindestraat 105
06 54673248
Europalaan 36

gegevens zie onder Bestuursleden)
(voor gegevens zie boven)

Foto voorpagina: Bronbeek in zonnige herfstkleuren met op de voorgrond het beeld van de oorlogsgod Mars
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Op zaterdag 16 januari 2021 was door ons de Nieuwjaarsreceptie gepland voor de leden, begunstigers en
adverteerders en hun partner, van het Contact Oud Mariniers van de onderafdeling Arnhem.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk was, was het de bedoeling om dit te houden bij Zalencentrum Wieleman te
Westervoort.
Maar helaas, ook hier heeft Corona roet in het eten gegooid en na rijp beraad binnen het bestuur hebben we
moeten besluiten om de nieuwjaarsreceptie in 2021 niet te houden.
Gezien de onduidelijkheid over besmettingen met name in de laatste maanden van dit jaar en de gemiddeld
hogere leeftijd van onze leden leek het ons onverantwoord om de receptie door te laten gaan.
Ziekenboeg
Onze voorzitter kreeg in november weer te maken met gezondheidsproblemen. Na een Coronatest bleek hij tot
onze grote schrik positief te zijn! Gerard, wordt gauw weer de oude!
Wij wensen alle zieken een spoedig herstel.
Mutaties
Nieuw lid;
Nieuwe begunstiger;

Ben Veulings en Ton Tinnebroek stoppen als lid van het bestuur
Willem Rutten (0nze penningmeester) is buitengewoon lid geworden van COM Ned
M Jansen Moeshofweg 3 6882 GL Velp. Inmiddels ook weer afgemeld.

Oproep van de penningmeester !!
Er zijn nog veel leden en donateurs die hun bijdrage over 2020 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
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
16 januari 2021 Nieuwjaarsreceptie bij Wieleman Westervoort
12 april
??? Jaarvergadering COM Arnhem bij SML Arnhem (onder voorbehoud)
29 mei
??? Reünie 35 jarig bestaan COM

Hansi's bar en eetcafé
Groenestraat 56
Onderafdeling Arnhem
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Van de voorzitter
Beste oud mariniers,
begunstigers en
adverteerders. We nemen
afscheid van het jaar 2020 !
Het jaar van Corona, Corona
en nog eens Corona!Ik hoop
van harte dat deze
vervelende ziekte u bespaard is gebleven en dat u
gezond en wel het jaar bent doorgekomen. In elk geval
dan zonder Corona. We kunnen over 2020 later spreken
als over een `rampjaar`. Zo´n jaar hebben we in de
Nederlandse geschiedenis al eerder gehad.
Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis
bekend als het Rampjaar. Volgens een Nederlands
gezegde was "het volk redeloos, de regering radeloos en
het land reddeloos". In dit jaar begon de Hollandse
Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de
bisdommen Münster en Keulen. Nou hebben we geen
oorlog gehad en het was ook niet zo dat "het volk
redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos"
was, maar dat de hele pandemie enorme impact heeft
gehad op ons sociale leven is iedereen wel duidelijk.

Er is dan geen contactavond bij SML op maandag 12
januari !!
Ik wijs nog even op onze jubileum reünie (35 jaar) die dit
jaar was afgelast maar volgend jaar wordt gehouden bij
Wieleman, waarschijnlijk op 29 mei (mits Corona weer
dwars ligt !)
Mede namens alle leden van het huidige bestuur wensen
wij u en allen die u dierbaar zijn in elk geval een
voorspoedig 2021 en vooral heel veel gezondheid. Ik zie
u allen graag bij de Nieuwjaarsreceptie.
Met Mariniersgroeten
Gerard Oudsen Voorz. o.afd. Arnhem e.o.
Zr.Ms. Schiedam op jacht naar explosieven in Oostzee
Nieuwsbericht 24-08-2020

Het mijnenbestrijdingsvaartuig Zr.Ms. Schiedam verliet
in augustus Den Helder en vertrok naar de Oostzee om
zich aan te sluiten bij de Standing NATO Mine
Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit NAVOvlootverband ruimde de voorgaande maanden onder
meer explosieven.

Er liggen nog steeds mijnen en andere projectielen uit de
Eerste en Tweede Wereldoorlog op de zeebodem, ook in
Het gehele Contact Oud mariniers en dus ook onze
de Oostzee. De explosieven kunnen voor zeetransport
onderafdeling heeft een bijzonder saai en teleurstellend en visserij nog steeds gevaar opleveren. Daarom spoort
jaar achter de rug. Met name door alle beperkende
het NAVO-vlootverband ze op om ze vervolgens te
maatregelen ten gevolge van Corona hebben we het
vernietigen. De inzet wordt gecombineerd met
afgelopen jaar vrijwel geen evenementen of
nautische en mijnenjachtoefeningen. Dit om de
bijeenkomsten kunnen organiseren.
inzetgereedheid van de schepen op peil te houden,
zowel individueel als in een internationaal eskader. Het
In augustus konden we eindelijk weer naar SML voor
NAVO-vlootverband van mijnenbestrijdingsvaartuigen
onze contactavond, maar september en de daarop
bestaat naast Zr.Ms. Schiedam uit schepen van onder
volgende maanden was dat al weer niet mogelijk i.v.m
meer België, Duitsland, Estland, Litouwen, Letland en
een Corona geval bij SML
Noorwegen.
Met name het afgelasten van onze jubileumreünie in mei
De SNMCMG1 is onderdeel is van de NATO Response
hebben we als zeer teleurstellend ervaren. Er was al
Force. De Koninklijke Marine levert continu mijnenjagers
volop ingezet om dit to een grote happening te maken
aan de NAVO voor snel inzetbare vlootverbanden. De
bij onze vertrouwde feestlocatie Wieleman in
hoofdtaak van de SNMCMG1 is het mijnenvrij houden
Westervoort. Maar alles tevergeefs omdat ook hier
Corona roet in het eten gooide. Inmiddels is wel contact van de zee, kustwateren en havenmondingen bij
opgenomen met onze feestlocatie en de verwachting is militaire operaties.
dat we onze reünie in 2021 op 29 mei kunnen houden bij Tijdens de reis werden Zr.Ms. Schiedam en de andere
Wieleman. Hopelijk is dan het gewraakte virus Covid/19 schepen van het eskader bevoorraad in havens in de
onder controle en kunnen we ons feestje bouwen. Maar Baltische staten, België, Denenmarken, Polen en
bijv.ook de sportdag en de Korpsverjaardag in
Zweden.
Rotterdam misten we zeer.
We gaan ook in het nieuwe jaar weer de vertrouwde
activiteiten organiseren die u van onze onderafdeling
gewend bent. En we hopen dat er dan weer genoeg
mensen meedoen om deze activiteiten zoals jeu de
boule te kunnen organiseren.
We houden de Nieuwjaarsreceptie van onze
onderafdeling ook in 2021 weer bij Wieleman in
Westervoort, en wel op zaterdag 16 januari. Als Corona
dit tenminste toelaat.
Onderafdeling Arnhem
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Airborne herdenkingen afgelast
Vooral erg jammer voor de veteranen
Groter kon het contrast niet zijn vergeleken met voorgaande
jaren. Waar jaren achtereen duizenden mensen deelnamen
aan de verschillende activiteiten en nog meer mensen naar
de bijeenkomsten en plechtigheden kwamen kijken, waren
er dit jaar vanwege de Corona richtlijnen overal een gelimiteerd aantal deelnemers en bezoekers.
“Dat vonden we erg jammer. Het was vooral erg voor de veteranen die er vanwege de maatregelen niet bij konden
zijn” zegt voorzitter Roger Beets van de Stichting Airborne herdenkingen.
”We konden door alle beperkingen niet ons programma uitvoeren zoals we dat jaren hebben gedaan. De herdenkingen konden uitsluitend worden bijgewoond door genodigden zegt hij. Bij sommige gelegenheden konden slecht twintig personen en aanwezig zijn , waar er vorige jaren soms honderd bij aanwezig waren. Dat komt hard aan. De beperkingen hadden bijzonder veel impact.
De Stichting had eerder al aangegeven dat het herdenken van de Operatie Market Garden/Slag om Arnhem dit jaar op
afstand zou gebeuren, maar wel met elkaar.
“Samen herdenken we thuis” was daarbij de insteek. “Al is het sober, we blijven herdenken. Het is een eerbetoon aan
al degenen die hun leven hebben gelaten in de strijd voor onze vrijheid” aldus Beets.
Met de traditionele herdenkingen was 2 september een begin gemaakt.
Er was een plechtigheid in aanwezigheid van de burgemeesters van de vier airborne-gemeenten: Ahmed Marcouch
van Arnhem, Patricia Hoytink-Roubos van Overbetuwe, Agnes Schaap van Renkum en René Verhulst van Ede.
De organisatie had na de indrukwekkende herdenkingen van vorig jaar gehoopt op weer plechtigheden met veel publiek. Dat publiek zat nu thuis.”De mensen waren aangewezen op de tv”.
Omroep Gelderland zond de herdenkingen live uit.
Op eigen gelegenheid
De airborne-wandeltocht van 5 september was het eerste grote evenement dat werd geschrapt. Maar ook de Polentocht in Driel, de mars met Pipes en Drums over de brug, de jongerenconferentie, de taptoe en de dropping van para’s
op de Ginkelse heide konden niet doorgaan.
Belangstellenden konden wel de White Ribbon Mile afleggen. Dat is een korte symbolische wandeling door de uiterwaarden van de oude Kerk in Oosterbeek naar het herdenkingsmonument aan de Rijn.
Het herinnert aan de terugtrekking van de Poolse en Engelse militairen na de verloren Slag om Arnhem.
Het pad was opengesteld van 7 tot 25 september en kon op eigen gelegenheid worden afgelegd.
Op 25 september was het sluitstuk met een stille tocht waar dan weer uitsluiten genodigden aan mee konden doen.
Op de Website van de Stichting Airborne Herdenkingen(airborne-herdenkingen.nl) staat meer te lezen over alle afgelaste activiteiten.
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Kanon kan straks weer raak schieten
Wie in de winter een kanon afschiet in Nieuw Milligen zal niemand
raken.
De 1800 mariniers die naar de Apeldoornse buurtschap moeten
verhuizen zijn erg welkom.
Zelfs het begrip gehucht is te zwaar beladen voor Nieuw Milligen,
een stipje op de kaart, ingeklemd tussen Apeldoorn, Garderen en
de snelweg A1. Dat het plaatsnaambord groen is uitgeslagen is
veelzeggend.
Volgens Wikipedia telt Nieuw Milligen zo'n 120 inwoners, maar wie
door de buurtschap wandelt vraagt zich af waar al deze mensen zich
hebben verstopt.
Het wordt veel drukker in Nieuw Milligen; het is nu definitief bekend dat het korps Mariniers niet naar Vlissingen verhuist maar naar de kazerne in Nieuw Milligen. Commissaris van de Koning John Berends heeft er een dubbel gevoel
bij. Hij snapt de woede van de Zeeuwen, maar denkt dat het defensie terrein in Nieuw Milligen uitstekend dienst kan
doen als nieuw onderkomen voor het Korps Mariniers.
"De mariniers passen daar perfect. Het is een groot terrein met een rijke historie en de locatie ligt centraal ten opzicht van de snelweg A1 en de provinciale uitvalswegen. De omgeving is uitermate geschikt voor oefeningen".
" Nieuw Milligen stelt nu inderdaad niet veel voor" zegt Oscar Budding. De Apeldoorner is al 22 jaar eigenaar van restaurant Buds Tolhuis no.11, dat direct aan de rotonde in de snelweg ligt die Apeldoorn en Harderwijk met elkaar verbindt. "Dat knooppunt is onze levensader. In de winter kun je hier een kanon afschieten, maar 's zomers worden we
overspoeld door dagjesmensen die een hapje komen eten na hun bezoek aan de Julianatoren, Paleis het Loo of de
Apenheul."
Budding ziet de militairen graag komen. Het kazerneterrein bevindt zich op steenworp afstand van zijn restaurant,
maar hij betwijfelt of de deur straks wordt platgelopen door hongerige en dorstige soldaten. "Baat het niet dan
schaadt het niet. Ze zijn in ieder geval uitgenodigd om bij ons een biertje te doen. Al denk ik dat ze de voorkeur geven aan Apeldoorn. Ik gok dan ook dat het vooral de taxibedrijven zijn die profiteren van de komst van de mariniers".
Nieuw Milligen kent een rijke militaire geschiedenis.
Budding:"De Amersfoortse weg richting Apeldoorn, waar ons restaurant aan ligt, is aan het begin van de 19e eeuw
aangelegd in opdracht van koning Lodewijk Napoleon. In die periode werden al geregeld steloefeningen gehouden
in Nieuw Milligen."
Het kazerneterrein begon in 1860 als oefenlocatie voor legeronderdelen met paarden en heeft sindsdien altijd zijn
militaire functie behouden. De afgelopen decennia verloor het terrein zijn belang. "H et wordt momenteel alleen gebruikt voor de opslag van materieel." zegt Martin Nieuwenhuizen, die recht tegenover de ingang van de kazerne
woont.
"Ik ben dan ook blij met de komst van de mariniers. Dat zorgt tenminste voor een beetje leven in de brouwerij."
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Uitnodiging voor de jaarvergadering
(onder voorbehoud)
Hierbij nodigen wij alle leden en begunstigers uit voor de geplande
jaarvergadering op maandag 12 april 2021 om 20.00 uur bij SML in
Arnhem.
Uiteraard is het onzeker of deze vergadering doorgang kan vinden,
aangezien er op het moment van dit schrijven nog steeds veel
beperkingen zijn in verband met de Corona-maatregelen.
Hoewel er het afgelopen jaar veel bijeenkomsten werden afgelast, en er weinig tot geen belangrijke zaken zijn te
bespreken, lijkt het ons als bestuur toch wenselijk om deze vergadering door te laten gaan. Al was het alleen maar
als ontmoetings mogelijkheid.
Er is nog geen agenda gemaakt; die komt er wel maar zal op de avond beschikbaar zijn voor degenen die aanwezig
zijn. Dit geldt overigens ook voor het verslag van de jaarvergadering van 2020 en voor het jaarverslag van 2020.
Hopelijk kunnen we deze vergadering door laten gaan en zien we u graag op 12 april.
Namens het bestuur
Bart Muis Secr. COM Arnhem
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Rangen en uitmonsteringen van de Koninklijke Marine
Op bijeenkomsten en evenement zien we regelmatig marinemensen lopen, waarbij we ons afvragen welke rang er
hoort bij de betreffend uitmonstering.
Tijdens de diensttijd wisten we dit meestal nog wel, maar is dat nu nog zo?

Om het geheugen wat op te frissen hierbij een overzicht van de rangen en uitmonsteringen bij de marine zoals deze
zijn weergegeven door defensie
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Boots nieuwe Commandant Zeemacht in Caribisch gebied

Nieuwsbericht 20-08-2020

Brigadegeneraal der mariniers Frank Boots is de nieuwe
Commandant Zeemacht in het Caribisch gebied. In deze functie is
hij ook de hoogste baas van de Kustwacht. Boots nam in augustus
in Curaçao het stokje over van ranggenoot Peter Jan de Vin.
Defensie heeft in het Caribisch gebied ongeveer 800 medewerkers.
Die zetten zich onder meer in voor drugsbestrijding, het tegengaan
van mensensmokkel, grensbewaking en het verlenen van hulp bij
natuurrampen. De jaren in de West gingen voor De Vin niet
ongemerkt voorbij. Zo hield bijvoorbeeld kort na zijn aantreden als
commandant orkaan Irma in 2017 huis op Sint Maarten. De Vin
Midden: de nieuwe Cdt. Frank Boots, rechts scheidend Cdt. Peter Jan de Vin.
leidde de daarop volgende hulpoperatie op het eiland, waar op het
hoogtepunt 600 militairen waaronder veel mariniers aan de slag
waren. Nog eens 400 man ondersteunden vanaf schepen en de Benedenwindse eilanden.
Samen sta je altijd sterker!
De Vin zag het belang van het snel kunnen reageren op verzoeken om hulp. Hij maakte zich er daarom hard voor de
procedures van bijstandsaanvragen te verkorten en te verbeteren. En met succes. Het gaat dan niet alleen om de
hulpverlening nadat orkanen grote schade hebben aangericht. Denk ook aan de inzet van militairen om de openbare
orde op de eilanden te bewaren. “Dat is geheel in lijn met onze visie om een relevante maritieme en
veiligheidspartner te zijn. Linksom of rechtsom. Samen sta je altijd sterker!” Nieuwe commandant Boots wil bijdragen
aan de aanpak van de vele uitdagingen in de regio, zei hij. “Mijn doel is om de ingezette koers van een 24/7 informatie
gestuurd politieoptreden in het maritieme domein voort te zetten. Ook met mij aan het roer kunt u erop vertrouwen
dat wij een betrouwbare partner zijn.”
Boots is niet onbekend met het Caribisch gebied. Voor hij de functie van De Vin overnam was hij plaatsvervangend
commandant van The Netherlands Maritime Force (NLMARFOR). In deze uitzendbare staf van de Koninklijke Marine
speelde hij vorig jaar op de Bahama’s een belangrijke rol in het aansturen van de noodhulpoperatie na de
verwoestingen die orkaan Dorian had aangericht.
Eerder in zijn carrière was Boots al compagniescommandant in het Caribisch gebied.De Vin verlaat Defensie. Hij gaat
met functioneel leeftijdsontslag, een soort vervroegd pensioen.
Kalender Mariniers: opnieuw uit de kleren
Het Korps Mariniers heeft voor het 2e jaar op rij een speciale
kalender gelanceerd. Na het succes van vorig jaar, is besloten om
opnieuw - en voor het laatst - een kalender uit te geven. Het gaat
nu om een verjaardagskalender, waarop bijna elke maand een
marinier met ontbloot bovenlijf valt te zien. De foto’s zijn gemaakt
met het thema ‘amfibisch’. Dit slaat terug op het onderscheidend
vermogen van het korps om te vechten op de grens van land en
water. Met de kalender hoopt het korps bovendien het contact met
de samenleving een beetje te repareren, nu dat door de COVID-19crisis zeer beperkt is. Veel activiteiten zijn namelijk geschrapt. Net
als vorig jaar gaat de opbrengst naar verschillende goede doelen.
De kalender die vorig jaar werd gemaakt was een doorslaand
succes. De eerste 3.550 exemplaren waren binnen 24 uur uitverkocht. Er werden 1.665 kalender bijgedrukt, een aantal
dat verwijst naar het oprichtingsjaar van de elite eenheid van de marine.
Staatssecretaris Barbara Visser kreeg het 1e exemplaar. Ze noemde de kalender een collectorsitem. “Dat betekent
dat de fans van het Korps Mariniers er snel bij moeten zijn. Naast de inhoud van de kalender is het natuurlijk extra
mooi dat de opbrengsten naar het goede doel gaan.” e kalender kost € 20,50 (inclusief verzendkosten) en is vanaf 16
november te koop via www.marinierskalender.nl.
Ook bij het mariniersmuseum en de Marcandi-winkels op verschillende kazernes zijn exemplaren verkrijgbaar.
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comité, maar iedereen moest zich apart aanmelden, dit
is dus blijkbaar niet gebeurd. Ook de mogelijkheid om
Op 24 september werd op Bronbeek de jaarlijkse
jullie in te lichten bij onze contactavond van september
herdenking gehouden bij het Papua-monument. Door
werd op het laatste moment onmogelijk door de sluiting
alle Corona maatregelen was het dit jaar anders dan
van de SML kantine. Laten we ons er hard voor maken
normaal. Zo was er deze keer slechts 1 persoon die een
korte toespraak hield. Dat was niet Jaap van Hensbergen om volgend jaar weer met een redelijk aantal oudmariniers aanwezig te zijn en dan ook weer namens ons
maar een ander lid van het bestuur van de vereniging
Nieuw-Guinea veteranen. Hij memoreerde onder andere, een bloemstuk leggen. We kunnen het vele werk dat met
dat we ondanks alle Corona-toestanden het niet konden name Joop Bergsma, Henk de Man en John Visser voor
maken om de herdenking bij het monument dit jaar over dit monument hebben verricht niet zonder onze
aanwezigheid voorbij laten gaan vind ik.
Bart Muis
te slaan. En liet ons weten dat ook vandaag de dag de
Papua's worden onderdrukt door de Indonesische
regering. Maar zoals gezegd, het gebeuren werd dit jaar
wel veel soberder. Wel werd een minuut stilte in acht
genomen door de aanwezigen als blijk van respect voor
de gevallen Papua strijders.Daarna volgde de
kranslegging door de commandant van Bronbeek en
andere veteranen-organisaties. Ik was er bij aanwezig en
kreeg toch een licht schaamtegevoel dat er van ons oudmariniers maar twee of drie aanwezig waren, en ook dat
er dit jaar door ons geen bloemstuk werd gelegd.
Uiteraard komt dit door de dit jaar gebrekkige
communicatie, wat ik mezelf ook enigszins kan
aanrekenen. Ik heb wel de mail rondgestuurd van het

Sobere herdenking Papua monument
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Mijn verhaal– Nederlands
Indië– Einde 1940

Opmars van een mariniersbrigade

Dit is het verhaal van marinier Hardeman over zijn
uitzending naar Nederlands Indië dat is opgetekend
door Gees Hartsuiker.
In deze Luister Uit het tweede deel.
De mariniers verlieten de post en in de looppas gingen ze
in de richting van de weg. Het was nog maar net licht
geworden.‘Er wordt niet meer gesproken. De ploppers
moeten niet weten dat wij in aantocht zijn,’ zei de
luitenant. De mariniers renden bijna langs de weg.
Gelukkig kwamen zij geen bevolking tegen. Ze gingen het
djatibos in.‘Doe zo rustig mogelijk en breek geen takken.
Jullie weten dat dat ver hoorbaar is,’ zei de luitenant.De
mariniers zweetten als pakpaarden. Steeds voorzichtiger
gingen ze voorwaarts. Hun wapens schietklaar. Ze
naderden de plaats waar de ploppers de vorige dag
hadden gelegen.‘Ik ga zelf even kijken, luitenant,’ zei
Meertens. Hij was snel weer terug. ‘Ze zijn niet meer op de
plaats van gisteren. Misschien zijn ze in de kampong die
onder aan de heuvel ligt. ’Laten we dan zo snel mogelijk
naar de kampong gaan,’ antwoordde de luitenant.De
mariniers gingen voorzichtig de heuvel af. Ze maakten
bijna geen geluid. De heuvel was glad dus moest het heel
voorzichtig gaan. Onder aan de heuvel hielden ze halt. Ze
knielden in het kreupelhout en keken naar de kampong. Er
was niemand te zien. ‘We gaan in linie voorwaarts naar de
kampong,’ zei de luitenant. De kampong lag een kleine
honderd meter van de heuvel af. Snel gingen ze
voorwaarts. Ze werden ontdekt door de ploppers en deze
begonnen
het
vuur
op
de
mariniers
te
openen.‘Sprongsgewijs voorwaarts,’ riep de luitenant.
Ploeg voor ploeg renden de mariniers voorwaarts.
Schietend in de richting van de kampong. De ploppers
begonnen te vluchten en ze werden één voor één
neergelegd. Twee ploppers werden in een huis gevangen
genomen. Een van hen was een sergeant van de TNI. Het
was een jonge kerel. We zullen jou niet doodschieten,
kerel,’ riep Jaap Meertens en flotste een flinke kwak van
hem af., ‘ Jij kan ons veel vertellen. De TNI sergeant zei

niets maar misschien had hij Meertens wel begrepen. Hou
deze kerel en zijn maat goed in de gaten. We nemen hen
mee naar de post. Als hij probeert te vluchten schiet hem
dan neer,’ zei Meertens. Er werden wapens buitgemaakt
en nog een mand met granaten en kleine bommen. Laat
die ploppers de manden dragen. Verdeel de wapens over
jullie zelf,’ zei de luitenant.Een paar uur later was de
patrouille weer teruggekeerd op Banjoe Oerip. Beide
ploppers mochten blij zijn dat ze gevangen waren
genomen. Voor hetzelfde geld waren ze nu ook dood
geweest. Zij waren nog van belang van de VDMB..Er zijn
alweer een aantal dagen voorbij en Hardeman is weer
helemaal opgeknapt vanuit de narcose. Hij wist dat zijn
meisje Olga op de hoogte was gesteld door Theo Gruter
dat hij gewond was geraakt en dat hij in een hospitaal in
Blora lag. Hij zou binnenkort wel brieven krijgen. Op de
ziekenzaal lagen alleen jongens van de landmacht. Een
aantal waren chauffeurs van Brencarriers. Dat waren lichte
open pantserwagen die bij de landmacht werden gebruikt.
De chauffeurs hiervan liepen grote risico’s. Regelmatig
liepen zij op mijnen of bommen in de weg. De chauffeur
was dan vaak het slachtoffer. Hulde aan deze knapen .
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Vervolg Mijn verhaal
twee chauffeurs die er al voor de tweede keer in het hospitaal lagen. Zij waren voor de tweede keer op een bom
gereden.
Hardeman kon goed met deze mannen opschieten. Hoewel er altijd al een tweestrijd was tussen landmachters en
mariniers was er hier op de ziekenzaal geen sprake van.
Uiteraard werden er over en weer grappen gemaakt.
Het was een keurig hospitaal. Er was een afdeling waar
de zieken verpleegd werden door nonnen. Maar deze
vrouwen zagen wij nooit in het militair gedeelte.
Hardeman lag nog steeds met zijn stellage aan zijn arm
en de verbanden om het bovenbeen en aan de voet, in
bed. Dat zou nog wel een paar weken duren.
‘Sergeant, er is hoog bezoek voor u,’ zei een verpleger die
de zaal was binnen komen lopen. Direct achter de verpleger liep een kleine man, een officier van de mariniers. Het
was de bataljonscommandant.
Het was de majoor der mariniers Rikkers. Paatje Rikkers!.
Onze beste brave zooiensteker.
‘Dag sergeant,’ zei de Majoor, ‘’ Hoe gaat het er mee?’
Hij stak zijn hand uit en trok een stoel bij het bed van
Hardeman en ging zitten. Bij hem stonden de dokter, een
aantal ziekenverplegers, zijn chauffeur en een schrijver.
Het was druk om het bed van Hardeman.
‘Dat vind ik aardig van u, Majoor,’ zei Hardeman.
‘Dat is helemaal niet aardig, sergeant. Dat hoort zo,’ zei
de Majoor, ‘’ Maar hoe gaat het?’
‘Het gaat erg goed, Majoor, mag ik wel zeggen.’
‘Sergeant,’ begon de majoor langzaam sprekend, zo
sprak hij altijd, ‘ Ik ben twee dagen nadat jij in die hinderlaag gereden ben op dezelfde plaats geweest. Ik ben wel
met een gevechtswagen gegaan. Ik heb daar kunnen
constateren hoe dapper je daar stand gehouden hebt
gehouden. Je kon daar geen kant uit om zelf behoorlijke
dekking te zoeken. Toch heb je je doden en gewonden en
de truck niet in de steek gelaten. Ondanks dat je zelf
geen wapen meer had en dat je gewond was. Ik vind dat
heel dapper. Ik ben er trots op dat ik mensen als u in mijn
bataljon heb. Ik heb gevraagd aan onze commandant
Kolonel De Bruijn om een commissie samen te stellen om
je wapenfeiten te noteren. Je hebt er nog een paar op je
lijstje staan om deze in een proces verbaal te verwerken.
Als het aan mij ligt krijg je de MWO,’

Brenschutter en geweerschutter in het veld

en vertelt dan even dat hij werd voorgedragen voor een
MWO.
‘Dat zal je effe verteld worden. Wat heb jij uitgespookt,
sergeant,’ vroeg een landmachter.
‘Och, het was niets bijzonders,’ zei Hardeman, Hij had er
weinig behoefte aan om nog eens het hele verhaal te vertellen.
‘Ja, dat zal wel. Als het niks bijzonders was dan komt ook
je bataljonscommandant niet op bezoek,’ ging de landmachter door. Hardeman ging er niet op in. Hij lag met
gesloten ogen op zijn bed en dacht aan de ouders van de
jongens die bij hem gesneuveld waren.
Er was nu een week voorbij sinds hij in het hospitaal lag.
Hij voelde zich erg goed. Helemaal fit. Behalve dan dat hij
nog niets kon doen. Hij moest weer gaan lopen en zijn
gewonde voet plat op de grond zetten. Dat was wat pijnlijk maar dat werd wel weer beter.
Zijn vriend Jan Joling was bij hem op bezoek geweest. Hij
had kans gezien om met een truck die naar Blora ging
mee te rijden. Joling vertelde hem dat er in Padangan
nog steeds werd gesproken over de hinderlaag en over
de voordracht voor een onderscheiding. Zulke zaken komen altijd uit en zo ook nu het Hardeman betrof. Hardeman wachtte het rustig af. Maar hij was er wel trots op.
Vervolg in de volgende Luister Uit

De Majoor beëindigde zijn gesprek. ‘Ik dank u hartelijk,
Majoor,’ zei Hardeman. Hij wist niet meer te zeggen. De
Majoor knikte alleen maar en stond op. Hij stak zijn hand
op en zei, ‘Ik wens je het allerbeste, sergeant. Ik ga er
weer vandoor.’ Hij keek de ziekenzaal door en zei, ‘ Ik
wens jullie allemaal het beste.’
Hij draaide zich om en verliet de ziekenzaal. Hardeman
viel achterover op zijn kussen. Even kon hij niets zeggen.
Zijn compagniescommandant zag hem niet staan van de
zeik en zijn bataljonscommandant kwam hem bezoeken
Onderafdeling Arnhem
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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. 4 / december 2020
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Cdt. Marinierskoor
Algemeen

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

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

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

0578-618679
0525-239626

jo.jager@hetnet.nl
pieter-

0342-490517
0341-251600
0578-571738

riesvanginkel@chello.nl
roelofdemots@gmail.com
-

06-21272822

katschardt@planet.nl

Commissie Lief en Leed
Alg. Coördinator
: Jo Jager
Activiteiten
: Piet v.d. Hooven
hendrik.hooven@gmail.com

Contactpersonen
Barneveld
Nunspeet
Vaassen

: Ries van Ginkel
: Roelof de Mots
: Anton Hagen

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

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

Website: contactoudmariniers.com kies afdelingen (Gelderland) , onderafdelingen (Veluwe)
Bankrekeningnummer onderafdeling COM Veluwe
NL94 RABO 0155 7170 22 ten name van penningmeester COM Veluwe
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Luister Uit
Voorwoord van de Voorzitter

Beste Korpsvrienden,
Nu het jaar bijna ten einde is, denk je eigenlijk aan de
Ik wens een ieder Prettige Kerstdagen en een Gezond
Korpsverjaardag en onze eigen jaarafsluiting in Barneveld. nieuwjaar.
Helaas is dit jaar geheel anders, het corona virus speelt
ons parten, hopelijk komt hier spoedig een eind aan, als er Nogmaals aan onze zieken "beterschap geef nooit op".
een vaccin is.
Met Korpsgroet,
Dan kunnen wij onze normale bijeenkomsten weer
Ben Gabriël
houden, ook zingen met ons koor!!
Op dit moment hebben we enkele zieken onder ons, die
we een spoedig herstel toewensen.
Zojuist ook het bericht ontvangen, dat onze Sobat Ties
Sok is overleden, wij wensen zijn familie, veel sterkte in
deze moeilijke dagen.
Een IN MEMORIAM elders in de Voorwaarts.
Dit is de laatste Voorwaarts van 2020, de feestdagen
staan voor de deur, maakt er met zijn allen ondanks alles,
fijne dagen van.

Wijsheden van alle tijden:

ALS JE BEMIND WILT WORDEN, HEB DAN LIEF
en wees
BEMINNELIJK
Benjamin Franklin (1706-1790)
Amerikaanse staatsman
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WAAROM HET KORPS MARINIERS EEN KEURKORPS IS !
Mensen kunnen de meest merkwaardige vragen stellen.
“Waarom is het Korps mariniers een Keurkorps “?
Het antwoord is zo eenvoudig.

In ieder geval heeft de marinier op de plaats van het hart
een spier die werkt als een pomp.
Bij de keuring wordt de aanwezigheid daarvan
gecontroleerd door een arts . De arts controleert
Het Korps mariniers is een keurkorps, omdat het uit
bovendien of die spier werkt. In het positieve geval komt
mariniers bestaat. Het korps bestaat uit niets anders
de arts tot de conclusie dat het hart klopt. In het
dan mariniers. Zou het korps uit iets anders bestaan
negatieve geval , dat wil zeggen, wanneer het hart niet
dan uit mariniers, dan zou het net zo’n bende zijn als
klopt, dan klopt er iets niet. Je voldoet niet aan de
in de burgermaatschappij (Corona ?).
keuringseisen en je wordt afgekeurd. Je bent dan niet
goed genoeg voor marinier. Maar je hebt één troost.
Om maar eens een voorbeeld te noemen. Het korps
De meesten zijn niet goed genoeg voor marinier. Slechts
bestaat dus uit louter mariniers en is daarom een
een enkeling is goed genoeg voor marinier! Buiten het
Keurkorps. Wanneer je geen marinier bent , behoor je
korps zitten zoveel lui zonder hart, d.w.z. zonder hart
niet tot het Korps en zal je genoegen moeten nemen met voor hun zaak, dat je daar wellicht nog terecht kunt.
een lagere vorm van leven.
De aanwezigheid van een ziel wordt niet gecontroleerd.
Het is geen keuringseis. Het is ook geen bevorderingseis.
Shakespeare zei al: “To be er not to be“. Hetgeen
De aanwezigheid van een ziel wordt wel
zoveel wil zeggen als “Je bent marinier , of je bent het
verondersteld. Er wordt immers verwacht dat de
niet !“. Wanneer je marinier bent, ben je het voor
marinier zijn werk met hart en ziel doet. Hij mag ook zijn
eeuwig. Eens marinier altijd marinier !
ziel niet aan de duivel verkopen.
Deze spreuk dient niet te worden verward met onze
Een marinier mag immers geen enkele bijverdienste
wapenspreuk. “Qua Patet Orbis “ staat in ons wapen
hebben.
geschreven. “Eens marinier, altijd marinier” staat in
onze ziel gegrift.
“Er komen velen op de keuring, maar weinigen zijn
Men kan zich daarbij onmiddellijk afvragen of een
uitverkoren om bij het korps te mogen dienen”.
marinier wel een ziel heeft. Men kan zich zelfs afvragen
of een marinier wel een hart heeft. Voor een marinier zijn Met mariniersgroet , Jo Jager
dit moeilijke vragen.
De beantwoording daarvan valt buiten zijn vakgebied.

Onderafdeling Veluwe

55

Naast de maatregelen in verband met
het Covid-19, waar wij allemaal mee
moeten leven, hadden wij ook nog de
zorgen, die
uiteraard weer te maken hadden met
mijn gezondheid.

geven omdat er zeer ernstige gevolgen zouden kunnen
volgen, die mij zelfs in een rolstoel konden doen belanden of erger.

Maar als er niets gebeurde zouden er nog ernstige dingen kunnen gebeuren. Men zegt een kans van 15-30%
om weer een tia of een beroerte te krijgen. Dus in overleg met Joke toestemming gegeven voor de nogal inDe omstandigheden rondom de tumor zijn volledig
grijpende operatie, en de week erop, 30 oktober, werd
overwonnen: geen uitzaaiingen, alles rondom de plek
ik geopereerd en opgenomen in het ziekenhuis. De
waar de tumor zat is brandschoon. Mooi dus.
operatie verliep gunstig, en na 4 dagen kon ik weer naar
Maar nu 3 weken geleden(21 oktober) was er weer een huis. Een afzichtelijke snee onderaan mijn hals, die eruit
incident. In de loop van de morgen merkte ik dat ik niet ziet alsof een jihadist een poging heeft gedaan me te
meer gewoon kon praten. Uitsluitend warrige zinnen
onthoofden. Maar afgezien van de esthetiek is er naukon ik produceren. Joke heeft meteen de huisarts
welijks een gevolg, af en toe een beetje pijn, en ik kan
gebeld, die vrij snel aanwezig was. Inmiddels begon het me even niet scheren, dus ik laat gedwongen weer en
praten beter te worden, maar de huisarts vertrouwde
baard staan, tot grote vreugde van Joke die het feit dat
het niet, onderzocht me en kwam tot de conclusie dat ik ik vier en een half jaar zonder baard ben nog steeds niet
een tia had gehad. Dus: ambulance gebeld en naar
heeft verwerkt.
Slingeland in Doetinchem.
Ik heb mijn sneeuwwitte baard na 52 jaar afgeschoren
Nagekeken en meteen een nieuwe afspraak
en ze betreurt dat nog steeds!!
gemaakt voor de 23e oktober. Dus een laatste
Maar het genezingsproces loopt goed en de bijveronderzoeken, en dat leidde tot weer een nieuwe
schijnselen lossen we later wel op.
afspraak. Inmiddels was er duidelijk geworden dat de tia
Zo zijn jullie weer op de hoogte.
zo ernstig was, dat een operatie noodzakelijk was om
de halsslagader, die leidt naar de hersens, schoon te
Groeten van Leo en Joke
laten maken .
Een riskante operatie, waarvoor ik toestemming moest
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Wat doet een secretaris zoal in de coronaperiode?
In deze tijd zitten veel mensen thuis,
ook onze oud mariniers.
Omdat de meesten van ons het huis
niet veel uitkomen (hooguit voor een
boodschapje) ontstaat er ook wel
verveling wat ook weer tot
gemopper kan leiden.

Op deze wijze kon toch nog aan hem de laatste groet
worden gebracht.
Hoe geef je dan handen en voeten aan de oproep van
Mark Rutte: “Let een beetje op elkaar” en van de Koning
dat we het coronavirus niet kunnen stoppen maar wel het
“eenzaamheidsvirus”?
Gelukkig werd door veel oud mariniers, ieder op z’n eigen
wijze, onder elkaar contact gelegd of een (zwaai-)
bezoekje op afstand gebracht en ook werd op enig
In de summiere contacten die ik persoonlijk met een
moment een borreltje georganiseerd.
aantal oud mariniers heb gehad bleek dat de legpuzzels
In juli 2020 werden de coronamaatregelen
weer uit de kast waren gehaald; ja je moet wat!
versoepeld en het bestuur COM Veluwe kwam op
Omdat ik zelf soms ook ongedurig ben, ben ik voor het
16 juli 2020 weer bij elkaar. Was er dan wat te
schrijven van dit artikel eens nagegaan hoe ik mijn tijd in bespreken, immers alle activiteiten waren toch
deze periode heb doorgebracht.
gecanceld?
Natuurlijk op de eerste plaats ervoor zorgen dat het
Maar ook het bestuur had er behoefte aan elkaar weer te
thuisfront misschien wel meer dan anders de
spreken en wij gingen er vanuit dat wij de “club” weer
aandacht krijgt. Een gezegde wat wel eens onder oud
konden gaan opstarten.
mariniers wordt gezegd: de HUVT, houdt uw vrouw
In die vergadering memoreerde penningmeester Gerrit
tevreden! Ik moet zeggen dat wij ons in deze periode best dat de automatische inning van de bijdrage 2020 bij onze
kunnen vermaken, rekening houdende met de
leden en donateurs positief verliep en dat ook andere
maatregelen die zijn afgekondigd.
leden hun bijdragen hadden voldaan (inmiddels iedereen
Toch enig inzicht hoe ik afgelopen jaar in mijn
neem ik aan?).
bestuursfunctie secretaris de tijd heb doorgebracht.
Ook meenden wij dat het weer verantwoord was om met
Op 6 februari 2020 kwamen wij als bestuur COM
het Marinierskoor te gaan oefenen in Het Blanke Schot te
Veluwe nog bij elkaar en informeerden wij elkaar over
Uddel. Immers aan de richtlijnen van het Koren
onderwerpen die besproken waren in het
netwerk Nederland konden wij zeker voldoen.
bestuur van COM Gelderland, het wel en wee van ons
Ook ons bezoek aan Joost Dourleinkazerne op Texel kon
Marinierskoor, een aanvraag om subsidie bij
toen nog doorgang vinden en de subsidieaanvraag bij het
het Vfonds voor een te organiseren reünie en het
Vfonds was goedgekeurd.
vooruitkijken naar ons voorgenomen bezoek aan
Ook plezierige berichten werden besproken:
de Joost Dourleinkazerne Texel.
- dat dochter Aurelie van onze accordeoniste
De coronaperikelen in China waren al in volle gang maar
Sara-Jane groeide als kool,
dat kon ons toch niet deren? Grapjes en
- dat met succes bij ons lid Leo een kwaadaardige tumor
filmpjes over corona verschenen, maar het zou ons toch
was verwijderd.
niet raken?
Ook over de manier waarop Jo, onze coördinator L&L
Zoals al een aantal jaren het geval is brengen wij
daarvoor zijn aandacht heeft werd geroemd.
vanaf medio februari tot medio april onze vrije tijd door in
* Zie vervolg volgende pagina
Portugal. Maar ook Europa werd getroffen door
corona en waren wij dus op 20 maart 2020 alweer terug,
want ja, niets is dan beter dan gewoon thuis.
De periode “intelligente loc down” brak aan.
We werden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te
blijven en op minimaal anderhalve meter afstand van
omstanders te blijven, ja dus bijna een thuisisolatie.
Dat bracht voor veel mensen nadelen met zich mee.
Het gevolg van de maatregelen kennen we allemaal: geen
kooroefeningen en optredens meer, geen
herdenkingen / Erewachten zoals in voorgaande
jaren: kortom COM Veluwe lag plat!
Door een verdrietige gebeurtenis werden oud
mariniers in maart 2020 toch nog ingezet als dragers van
de kist na het overlijden van ons lid Ben ten
Wolde.
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* vervolg wat doet een secretaris zoal in de coronaperiode?

Op 20 augustus 2020 kwam het bestuur COM Veluwe
weer bij elkaar; helaas waren de coronamaatregelen niet
verder versoepeld, eerder aangescherpt.
Het bestuur vond het niet verantwoord om de
voorgenomen oefenavonden van het Marinierskoor in
Het Blanke Schot doorgang te laten vinden en ook ons
bezoek aan de JDkaz leek ons geen verantwoorde
activiteit. Jammer!
Of het voorgenomen feest van onze
accordeoniste Mary die op 24
oktober 2020 met het Marinierskoor
haar 85e verjaardag wilde vieren was
toen nog ongewis. Inmiddels is besloten
dat ook dit feest geen doorgang kan
vinden.
Dit jaar ontvingen we al een aantal keer
Voorwaarts, de periodiek van de afdeling
Gelderland inclusief onderafdelingen die
ik altijd weer met veel plezier lees.
Wat zal er nu weer in staan en wie heeft er
weer kopij aangeleverd vraag ik mij dan
af.
Het is geen gemakkelijke taak voor de
redacteuren om iedere keer weer zo’n blad op te stellen.
Een oproep aan allen om ook eens een artikel aan te
leveren. Dank aan onder andere onze redacteur Veluwe
Peter Kats.
In 2021 zal de marinierskazerne Doorn verkassen naar
Nieuw Milligen bij Apeldoorn.
Wellicht kan COM Veluwe initiatieven ontplooien om daar
ook “voet aan de grond” te krijgen. Het in gebruik nemen
van de nieuwe kazerne zal naar ik aanneem niet
ongemerkt voorbij gaan. Een idee om in de komende
periode te onderzoeken of COM Veluwe daaraan een
bijdrage kan leveren?
Op het moment dat ik dit artikel voor Voorwaarts schrijf
nemen de corona-besmettingen in grote getalen toe. Hoe
het verder gaat? Wie van ons kan het voorspellen?
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INSPECTEUR –GENERAAL DER KRIJGSMACHT BEZOEKT DE STICHTING ,
NATIONAAL INDIË-MONUMENT 1945-1962
Op vrijdag, 7 augustus jl. bezocht Luitenant-generaal der
Mariniers Frank van Sprang, Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht (IGK) het Nationaal Indië-monument te
Roermond.
Tijdens dit bezoek werd
het rapport ‘Namen op
de
zuilen in Roermond’
door vicevoorzitter NIM,
de heer
Litjens aan de IGK
aangeboden en
toegelicht.
Voorts is de IGK door de secretaris NIM, mevrouw van
Dijk – Pieters geïnformeerd over de geschiedenis en
activiteiten van het NIM en verzorgde de heer Kemp,
voorzitter Stichting Vrienden NIM, een presentatie over
de bijdrage en rol van het NIM in de Maatschappelijke
Klankbord Groep ter ondersteuning van de lopende brede
Indië-onderzoek.
Het bezoek werd afgesloten met een rondgang in het
Herdenkingspark, waarbij stil werd gestaan bij het
Nationaal Indië-monument, het Verbindend Monument
en het Monument voor Vredesoperaties.
Het NIM bestuur bedankt de IGK hartelijk voor zijn
bezoek, zijn belangstelling en de toegezegde
ondersteuning, waar mogelijk.
Rapport “Namen op de zuilen in Roermond”
Vrijdag 7 augustus presenteerde vicevoorzitter Jan Litjens
in het Paviljoen na vier jaar intensief onderzoek zijn
rapport 'Namen op de zuilen in Roermond' aan de
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Frank van Sprang.
Het rapport gaat over de samenstelling van een volledige
namenlijst en achtergrond van de meer dan 6.200 namen
van gevallenen op de 18 zuilen in het Nationaal
Herdenkingspark Roermond. Tijdens het onderzoek zijn
ook nieuwe namen van Nederlandse gesneuvelde
militairen ontdekt. Op 5 september, na de Herdenking,
wordt het boek gepresenteerd.

Einde Tweede Wereldoorlog herdacht
Zaterdag 15 augustus werd in het Nationaal
Herdenkingspark bij zonsopgang om 06.32 uur op
bijzondere wijze herdacht dat precies 75 jaar geleden een
einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Murray's Regiment Pipes & Drums bracht met het nummer
'When the Battle's over' hulde aan de slachtoffers en
veteranen van de strijd in het Azië-Pacificgebied tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Dit Initiatief volgde wereldwijd
navolging. Een 10-tal Wapenbroeders van de Afdeling
Roermond waren aanwezig en brachten e eregroet tijdens
het blazen van The Last Post.
Leerlingen Basisschool betonen eer tijdens Herdenking
Het bijwonen van de Herdenking is voor
basisschoolleerlingen een goed voorbeeld van
levend onderwijs. Dit past bij het thematisch onderwijs
dat we op onze school
verzorgen. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over
militaire ervaringen en de gevolgen daarvan. Een verhaal
van een veteraan zet de leerlingen dan ook zeker aan het
denken. Kinderen meegeven dat vrijheid, vrede en
veiligheid geen vanzelfsprekendheid is, willen we als
basisschool graag aan onze leerlingen meegeven.
Stilstaan en eer betonen aan allen die hiervoor gestreden
hebben hoort daarbij.
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STILLE KRANSLEGGING OP REMEMBRANCE DAY - POPPY DAY
Op 11 november 2020 werd in Engeland Remembrance Day gehouden.
Deze dag is bij ons beter bekend als Poppy Day. De dag waarop de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten
sindsdien worden herdacht. Het symbool is klaproos (poppy).
Traditiegetrouw zou ook in het weekend van 8 en 9 november 2020 in Epe,
Vaassen en Nunspeet de gevallenen worden herdacht die hun leven hebben
geofferd voor onze vrijheid.
Als gevolg van covid-19 konden de gebruikelijke Broken Wings Poppy Day
herdenkingen in Vaassen en Epe geen doorgang vinden maar toch werden
daar bloemen gelegd bij de graven van de gevallenen.
Ook in Nunspeet kon de herdenking zoals COM Veluwe dat gewend is geen doorgang vinden. Samen met een
beperkt aantal leden van de VOMEV en COM Veluwe werden bij de graven van de gevallenen kransen gelegd en de
vlaggen halfstok gehesen.
Onze leden Roelof de Mots en Jan Smit toonden daarin persoonlijk initiatief en zorgden ervoor dat op waardige
wijze toch de gevallenen werden herdacht. Hulde!
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TIES SOK
* 25 JUNI 1928

15 NOVEMBER 2020

Op 15 november 2020 is onze sobat Ties Sok overleden.
Ties was marinier in hart en nieren. Na zijn opleiding in april 1948 te Volkel en de koksopleiding te
Eefde werd hij uitgezonden naar voormalig Nederlands Indië.
Op Java werd Ties belast met het verzorgen van de inwendige mens van de mariniers
en trok zo mee van kampong naar kampong. Ook was hij enige tijd belast met het
bewaken van de begraafplaats van de in Nederlands Indië gesneuvelde militairen.
Gebruikelijk daar was dat de helm van een gesneuvelde militair op het graf werd
gezet en juist deze helmen waren een relikwie voor de “ploppers” om te stelen.
Spannende en angstige momenten vooral ’s nachts maakt Ties daar mee.
Omdat Ties Maleis sprak en bij terugkomst in Nederland als marinier afzwaaide
werd hij als kok in Medemblik gestationeerd. Veel Molukse KNIL militairen waren
bij hun komst naar Nederland daar gestationeerd. Nadat dit door hem tot een
goed einde was gebracht ging hij weer de burgermaatschappij en werd
manegehouder in de Wieringermeer.
Ties is gedecoreerd met het Ereteken voor Orde en Vrede; met twee sterren, de
onderscheiding die door Koningin Wilhelmina der Nederlanden voor militairen
was ingesteld voor hun politionele acties in voormalig Nederlands Indië.
Op een waardige manier hebben de oud mariniers Ad Streng en Bram Otter de
Erewacht gehouden bij de kist van Ties waarin hij in het COM-tenue was opgebaard.
Ties: “Eens marinier, altijd marinier”, een waardig slot van een dienstbaar leven: rust in vrede.
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ZIEKENBOEG / LIEF EN LEED
Mariniers van Com Veluwe,
Zoals bij iedereen heeft het Covid-19 virus ook de ziekenboeg
in zijn greep. Maar het tij lijkt te keren voor de tweede Corona
golf, zeggen de deskundigen. Gelukkig kunnen wij van C.O.M
Veluwe nog veel voor elkaar betekenen door wat meer aandacht
aan elkaar te schenken, zowel telefonisch en/ of digitaal of een kaart
sturen en op afstand bij elkaar zijn. Vrede in je hart is een
uitdagende uitspraak ! Het zijn onzekere tijden voor ons allemaal en
de “Ziekenboeg” moedigt ons aan de hoop niet te verliezen en te
geloven dat het weer goed komt.
En vooral in deze tijd kunnen wij nadenken, wat kan ik doen voor
…….hem en/of……..voor haar? Door de huidige omstandigheden
kan deze periode als een grote teleurstelling voelen, we zien elkaar steeds minder. Wat en hoe gaat met de Kerst en
de jaarwisseling die op ons afkomen. Als ik onze ledenlijst (C.O.M. Veluwe) nakijk kom ik in ieder geval 22
namen tegen die om onze aandacht vragen, dit door ziekte ,verlies, verdriet en/ of eenzaamheid of ouderdom.
Gelukkig maar dat we wat voor elkaar kunnen doen, in deze donkere tijden, al kan het altijd erger, denk maar aan de
tijd van de mannen en vrouwen waarvoor wij elk jaar erewacht staan. Mis je adressen of telefoonnummers? laat het
de ziekenboeg weten en er komt een oplossing. Rest ons uit de ziekenboeg jullie allen “veel heil en zegen te wensen” !
Drie zaken waar de Ziekenboeg aandacht voor vraagt:
1e

Onze Marinier Henk Buitenhuis, zou wat aandacht mogen krijgen vanwege hartproblemen,
boezemfibrilleren. 3 tot 6 weken wachten op defibrillatie door stroomstootje. Henk voelt zich goed met de
medicatie. Is in handen van hart-cardiologen.

2e

Marinier Henk Ebbink had/ heeft Corona. Is herstellende. Breng het jullie bekende medicijn.
Henk meldt dat zijn conditie nog wat te wensen overlaat, maar dat probeert hij weer op de
bouwen.

3e

Een mededeling voor ontspanning en herinneringen aan de tijd, voor het verdienen van onze Baret.
Kijk en geniet van het TV programma, Kamp van Koningsbrugge, zaterdagavond Nederland 1.
Je mag genieten en even terug zijn “in vroeger “ toen, je weet wel!

Met Mariniersgroet van:
Coördinator Lief en leed, jo.jager@htnet.nl
Jo Jager | 06-53 22 14 50

QUA PATET ORBIS
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ACTIVITEITEN KALENDER COM VELUWE
Vanaf 01-12-2020
DATUM

ACTIVITEIT

Het bestuur heeft besloten om voorlopig geen oefenavonden voor
het marinierskoor te organiseren.
Alle activiteiten zijn tot nader order gecanceld.

Foto's Kamp Nieuw Milligen, Jo Jager
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