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COM Afdeling Gelderland 

Voorwoord 

          van de voorzitter COM Gelderland  

                            Henri de Boer 

Korpsgenoten, 

Voor u ligt al weer de 1e uitgave dit jaar van ons mooie 
blad de “Voorwaarts”. Het afgelopen jaar was een jaar 
waarin er weinig mogelijk was.  Nu er voorzichtig sei-
nen op groen gaan hopen we dat er binnen afzienbare 
tijd weer wat georganiseerd kan worden. Zoals velen 
van jullie al weten is er een coin uitgegeven ter ere van 
het lustrumjaar 2020 waarin ons korps 355 jaar be-
stond. De verspreiding bij de actief dienende mariniers 
gaat via het korps. Wij als COM verspreiden de coin via 
de afdelingen en de identiteit groepen van onze vereni-
ging. In het begin van dit jaar is er een digitaal overleg 
geweest tussen het landelijk bestuur en de voorzitters 
van de afdelingen en identiteit groepen. Daarin is afge-
sproken dat we als afdeling of identiteit het hele jaar 
2021 de tijd hebben om de coin te overhandigen, of te 
bezorgen bij de leden. Mede omdat we geen versprei-
der van corona willen worden, gebeurt dat met de no-
dige voorzichtigheid. Als Gelderland hebben we een 
grote uitdaging omdat we de grootste provincie zijn in 
oppervlak. Onze onderafdelingen verspreiden de coin 
binnen hun leden. Verder zoeken we als bestuur oud 
mariniers welke bereid zijn om in hun stad of regio 
coin’s te bezorgen bij de leden daar. Gelukkig hebben 
we al wat aanmeldingen van mariniers welke aangeven 
zich hiervoor in te willen zetten. Maar we doen een 

beroep op jullie, om je op te geven. Vele handen ma-
ken licht werk. Je kunt je opgeven via mijn mailadres 
info@dbubouw.nl met in de mail je gegevens en welke 
regio of plaats je wilt doen. Ik wil iedereen die zich 
hiervoor in wil zetten alvast hartelijk bedanken.  

Ook wil ik Ron Folman bedanken voor het werk wat hij 
gedaan heeft binnen de afdeling. Ron heeft zich op ver-
schillende manieren verdienstelijk gemaakt, waaronder 
de website en als lid van de ledenraad. Ron heeft zijn 
functie om persoonlijke redenen neergelegd.  

Als bestuur zijn we blij dat er leden zijn die zich ver-
dienstelijk willen maken voor onze mooie vereniging. Ik 
wil dan ook vermelden dat we nog een paar vacatures 
hebben binnen onze afdeling. We zoeken nog mensen 
voor Lief en leed, en nu ook een nieuw ledenraadslid. 
Een vereniging als het onze kan alleen bestaan door 
het werk wat we met zijn alleen vrijwillig doen. Hope-
lijk kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten. 

Met Korpsgroet, 

Jullie voorzitter Henri de Boer 

 

mailto:info@dbubouw.nl
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Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2021 

2021 Dinsdag         04 mei       Dodenherdenking Nederland 
Woensdag    05 mei       Bevrijdingsdag Nederland 
Zaterdag      15 mei        Wandeldag afdeling Gelderland             
Zaterdag      11 sept.      Reünie omgeven door sport en spel Doorn 
Zaterdag      26 juni        Veteranen dag Den Haag is afgelast. 
Vrijdag          24 sept.     Taptoe voor Veteranen (13:30 uur) Rotterdam-Ahoy 
Zaterdag      25 sept.      Algemene Ledenvergadering afd. Gelderland  in de Kumpulan 
Zaterdag      27 nov.       Korpsverjaardag afdeling Gelderland  in de Kumpulan                 
Vrijdag          10 dec.       Kranslegging Rotterdam 
Zaterdag      11 dec.       Korpsverjaardag 356 jaar  Rotterdam 
 

Alles onder voorbehoud in verband met de COVID-19 richtlijnen die door het Ministerie zijn gesteld   
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Kerstpakketten actie 

In de weken voor kerst ontvingen 20 Mariniers en/of 

hun vrouwen een kerstpakket van COM Nederland 

overhandigd door leden van de afdeling Gelderland 

of één van de onderafdelingen. De mannen waren 

super blij verrast en superlatieven schoten tekort 

om te bedanken. Ze bedankten niet alleen de gulle 

brenger maar ook het bestuur van COM Nederland 

die in het kader van 355 jaar Korps Mariniers, maar 

ook vanwege deze bijzonder corona-tijd, deze actie 

had bedacht. Velen hebben we hiermee blij kunnen 

maken maar het bestuur van Gelderland beseft zich 

terdege dat niet iedereen die het lichamelijk of 

geestelijk moeilijk heeft met een pakket verwend 

kon worden 
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Kerstpakketten actie 
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Museum Bronbeek blijft dicht tot 2022 
ARNHEM - Museum Bronbeek in Arnhem blijft dicht tot juli 2022. Dat maakt Pauljac Verhoeven, hoofd van 
museum Bronbeek bekend. Een openstelling voor beperkt publiek tijdens de geplande verbouwing van Bronbeek 
tot een compleet nieuw museum geeft teveel problemen in deze tijd van corona, zo luidt het oordeel na intern 
overleg. 

 
Harry van der Ploeg 08-09-20  

 

Verhoeven wijst erop dat het museum deel uitmaakt van het Koninklijk Militair tehuis Bronbeek dat huisvesting 
en verzorging biedt aan veteranen van alle krijgsmachtdelen. Om hen te beschermen is het museum al sinds 
maart gesloten voor bezoekers. Dat blijft zo, zo is nu beslist. 

‘Meer lucht rond verbouwing’ 

,,Volgens de aanvankelijke planning zouden wij volgend jaar juli dicht gaan zodat we daarna de oude 
tentoonstelling kunnen afbreken en het gebouw kunnen aanpassen voor de komst van de nieuwe expositie", stelt 
Verhoeven. ,,De nieuwe expositie zou in het voorjaar van 2022 worden geplaatst. Daar gaan we nog steeds vanuit 
maar we hebben nu besloten om dicht te blijven vanwege de problemen rond COVID. Dat geeft ons ook wat meer 
lucht.”  

Slag om de arm vanwege corona 

Garanderen dat het nieuwe Museum Bronbeek rond juli 2022 opent kan Verhoeven niet. ,,Vanwege de 
onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen rond corona houden we een slag om de arm.” 

Er is wel ruimte voor activiteiten voor publiek in  het congrescentrum ‘Kumpulan’, op het landgoed. 
Verhoeven:  ,,Een van de tentoonstellingen die we binnen hadden gepland gaan we buiten plaatsen, in een 
veranderde vorm. Bij Kumpulan kunnen mensen nu ook weer reserveren om te eten. Het landgoed is weer open 
voor wandelaars.” Het tehuis voor veteranen is toegankelijk voor bezoek van familie, op voorwaarde dat iedereen 
de regels in acht neemt van sociale afstand en hygiëne tegen verspreiding van corona. 

http://kumpulan.nl/
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        De warme hap 
Aan boord van schepen of instellingen van de Konin-
klijke Marine, is de warme hap een van de hoogtepun-
ten in het drukke marine leven. Naar de warme hap 
word met verlangen uitgekeken. De maaltijd is zeer 
gevarieerd., de rantsoenen die vroeger verstrekt wer-
den waren onvoldoende om de maag van een Holland-
se jongen te vullen. Het systeem van gamellel gelden 
was nodig om de maaltijden te verfraaien en aan te 
vullen. Ondanks het toch nog krappe budget werden 
door botteliers, koks en hofmeesters hoogstandjes 
verricht om tot een smakelijke maaltijd te komen.  
De vroege vogels die op maandagochtend de haven of 
Marine kazerne betraden, werden getrakteerd op de 
lucht van snert. Men was gelijk klaar wakker .Het was 
maandag, de dag van de snert met nasi – bami of wit-
te rijst met goulash. Maar de hoofdzaak was snert. 
Een traditie bij de Koninklijke Marine. De samenstel-
ling : men trekt bouillon van een varkensvlees of ham-
schijven, zwoerd, erwten, prei en andere groenten. De 
dan verkregen soep word rijkelijk voorzien van dobbel-
steentjes spek en werd snert met drijfijs genoemd.  
Ook word er ‘s maandags de bekende bruine bonen-
soep geserveerd. De woensdag is een feestdag bij de 
Marine, de dag van de rijsttafel. De doordringende 
geur van gebakkenkroepoek, ragout, sajoer lodeh en-
diverse sambals hing op en in het schip ofde instelling.  
De sambals waren te verdelen in drie groepen: rauwe 
sambal, sambal goreng en sambal boeboeks. Verga-
deringen of afspraken werden verzet, speciaal voor de 
rijsttafel. Oudgedienden of werfianen kwamen regel-
matig bij de oude Zuiderkruis een hapje ophalen en 
stonden zelfs in de rij met potjes en pannetjes 
(gamellen). Deze rijsttafel is ook traditie bij bezoek 
van prominenten of grote vergaderringen. De donder-
dag was ingeruimd voor de Hollandse of Zeeuwse 
rijsttafel. Dat was voorde botteliers, koks en hofmees-
ters – naast de woensdag – de topdag. Zij hadden dan 
de mogelijkheid om hun vakkennis ten toon te sprei-

den. De Hollandse of Zeeuwse rijsttafel was een uitge-
breide maaltijd bestaande uit rijst, gekookte aardap-
pelen, bruine bonen of grauwe erwten (raasdonders), 
veel sla, tomaat, augurken, komkommers, speklap en 
spekvet met kaantjes . De Chef de Equipage bij de Ma-
rine word Kaan genoemd, vandaar die associatie met 
de naam schipper voorkaantjes. Wat vooral niet verg-
eten mag worden, waren de uitjes. gebakken en rau-
we uitjes. Daarnaast natuurlijk sambal en piccalilly.  
Door de toeloop van buitenstaanders werd de maaltijd 
vaak verzet en/of aangepast. Bij deze maaltijdwaren 
de seizoensgebonden artikelen belangrijk. 

De Duitse aardappel was een delicatesse en een favo-
riete hap bij de mijnendiensten de witte vloot 
(Hydrografische Dienst). De samenstelling van de 
Duitse aardappel bestond uit gebakken aardappelen, 
spek, ham en uien. Het werd veel gegeten bij veeg- en 
dregwerkzaamheden van de Mijnendienst die in de 
avond of nachtplaats vonden. Wekelijks werd het af-
gewisseld met rijst en kippenlevertjes. Bij de mijnen-
dienst was het Baks zeuntje ook een begrip.  
Het was meestal de jongste matroos en hij diende 
zorg te dragen voor de maaltijd aan de bak of klas.  
Dat hield in: tafeldekken, onderhoud van het komma-
liewant (bestek en servies) Het serviesgoed was her-
kenbaar aan kleuren. Het commandant servies was wit 
met een groene rand. Dat van de overige bemannings-
leden was wit met een blauwe rand, vroeger bij de offi-

cieren met een paarse rand en van de onderofficieren 
wit met een blauwe rand en dat van de korporaals en 
manschappen was gewoon wit. De koffie werd gezet 
in een percolator. Er werd gebruik gemaakt van een 
batterijlap in een ring om koffie te zetten boven een 
koffieketel. De tijden zijn veranderd, maarde zorg voor 
de voeding, de warme hap, zal bij de Koninklijke Mari-
ne altijd een hoogtepunt blijven. 
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        Proefbordje 
Wat ook traditie van het zuiverste water was, was het 
proefbordje. Dit was een begrip voor iedere marine-
man. Het bestond uit het voorproeven van de maaltijd 
door de Commandant, de Eerste Officier en de Arts. 
Deze ceremonie werd verzorgd door de chef-kok.  
De menulijst bij de Marine staat vast op hoofdlijnen, 
alleen het toebehoren verschilde vaak. Op de donder-
dag (Hollandse of Zeeuwse rijsttafel) was de stamppot, 
zuurkool met worst een favoriete maaltijd, of de oran-
jerats, stamppot wortelen en uien en stamppot boe-
renkool met worst (leuning) of gehaktbal uit blik. In de 

jaren vijftig was in 
het menu, de vrijdag 
gereserveerd voor 
de Rooms Katholie-
ke bemanningsle-
den. Die mochten 
toen op vrijdag geen 
vleeseten, dus was 
het vis! Gekookte of 
gebakken aardappe-
len met wortelen en 
doperwten (punten 
en strepen). Oud 
Marineofficieren 
aten vaak bij of na 
afloop van samen-

komsten, het zogenaamde zeven gangen menu. Dat 
bestond uitstokvis, rijst, stroop, bonen, gekookte aard-
appelen en uien of augurken, soms sla. De avondmaal-
tijd (theewater) was karig en bestond uit brood, smeer-
kaas, jam, muisjesgekleurd (technicolor), sardines en 
hagelslaggewoon. Vaak werd er een schijf gebakken-
bloedworst met een schijf appel er op als aanvulling 
geserveerd. Ook kwam er af en toe gebakken marinier 
op tafel. Dat was een gerecht dat bestond uit gebak-
ken cornedbeef, uien en sambal. Vaak bestond het 
echter uit blokjes gesneden boterhamworst . Binnen 
het korps mariniers was men niet gecharmeerd ten 
aanzien van de benaming gebakken marinier. De 
smeerpastei uit blik werd amper gegeten op brood, 
maar werd wel vermengd met uien, mayonaise, papri-
ka, chilisaus, gesneden komkommer en opgediend op 
schalen, gegarneerd met sla, tomaten en ei. 

COM Afdeling Gelderland 

Vervolg Warme hap 
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Nieuwe marinierskazerne in Nieuw-Milligen over acht 
jaar klaar 

NOS NIEUWS  • BINNENLAND  •POLITIEK  • WO 20 JANUARI, 22:57 

Het huidige Defensie-terrein in Nieuw-Milligen ANP  

De nieuwe marinierskazerne in het Gelderse Nieuw-
Milligen kan waarschijnlijk eind 2028 in gebruik worden 
genomen. Dat schrijft staatssecretaris Visser aan de 
Tweede Kamer. Na hevig verzet van mariniers besloot het 
kabinet vorig jaar om de nieuwe kazerne niet in 
Vlissingen, maar in Nieuw-Milligen te bouwen. 

De huidige gebouwen op het terrein zijn sterk verouderd, 
schrijft Visser. Daarom worden die voor het grootste deel 
gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ze schat dat het 
gereedmaken van de kazerne tussen de 250 miljoen en 1 
miljard euro kost. 

Modern en duurzaam 

De kazerne moet plaats bieden aan ruim 2100 mariniers. 
Volgens Visser wordt het complex modern, functioneel en 
duurzaam. Zo worden de mogelijkheden voor 
zonnepanelen en warmtekoudeopslag onderzocht. Ook 
overweegt Defensie om meer energie op te wekken dan 
de mariniers zelf gebruiken, waardoor er duurzame 
energie overblijft. 

De komende jaren bepaalt Defensie wie de bouw zal 
uitvoeren en in de tussentijd kunnen de voorbereidende 

werkzaamheden al beginnen. De daadwerkelijke bouw 
neemt ongeveer vier jaar in beslag. Op basis van de 
huidige planning denkt Visser dat de kazerne dus eind 
2028 kan worden opgeleverd. 

Verzet mariniers 

De nieuwe locatie voor de marinierskazerne was jarenlang 
een heet hangijzer. Het kabinet hield lange tijd vast aan 
het plan om in Vlissingen de Michiel Adriaanszoon de 
Ruyterkazerne aan te leggen, vernoemd naar de 
zeventiende-eeuwse zeeheld die in de Zeeuwse plaats 
was geboren. De meeste mariniers wonen in de omgeving 
van de huidige kazerne in Doorn. Velen waren niet bereid 
om naar Zeeland te verhuizen en dreigden hun baan op te 
zeggen. 

Toen staatssecretaris Visser vorig jaar bekendmaakte dat 
de marinierskazerne toch niet in Vlissingen zou komen, 
leidde dat tot grote woede in Zeeland. Ter compensatie 
besloot het kabinet in juni om onder meer 
een zwaarbeveiligde rechtbank en gevangenis aan te 
leggen in de provincie en de treinverbinding vanuit de 
Randstad te verbeteren. Ook maakte premier Rutte 
excuses. 

https://nos.nl/nieuws/binnenland/
https://nos.nl/nieuws/politiek/
https://nos.nl/artikel/2322963-kazerne-doorn-definitief-niet-naar-vlissingen-gaat-naar-nieuw-milligen.html
https://nos.nl/artikel/2322963-kazerne-doorn-definitief-niet-naar-vlissingen-gaat-naar-nieuw-milligen.html
https://nos.nl/artikel/2338634-rechtbank-gevangenis-en-zorgcentrum-in-zeeland-in-plaats-van-marinierskazerne.html
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Geen Vierdaagse in 

2021 

Coronamaatregelen en 

gebrek aan perspectief 

maken organiseren van 

de Vierdaagse 

onverantwoord 

  

  

Beste deelnemer, 

Met pijn in het hart hebben wij moeten besluiten dat de Vierdaagse in 2021 niet doorgaat. De coronapandemie, de 
bijkomende maatregelen en de vooruitzichten maken het onmogelijk om de 104de Vierdaagse te organiseren zoals je 
dat van ons mag verwachten. Graag leggen we in een artikel op onze website uit hoe we tot dit zware besluit zijn 
gekomen. 

  

Teleurstelling 

Wij zijn ontzettend teleurgesteld dat de Vierdaagse voor het tweede jaar op rij niet door kan gaan en we kunnen ons 
voorstellen dat velen dit gevoel met ons zullen delen. In de eerste plaats natuurlijk alle deelnemers die zich erop 
hadden verheugd om in de derde week van juli weer aan de start te mogen verschijnen. De Nijmegenaren en inwoners 
van doorkomstgemeenten die wederom het feest in hun voortuin moeten missen. Maar ook de partners, leveranciers, 
vrijwilligers en alle anderen die de Vierdaagse ieder jaar weer mogelijk maken en een warm hart toedragen. 

Toekomst  

Stichting DE 4DAAGSE gaat er - vanaf vandaag - alles aan doen om in 2022 wél weer een feestelijke Vierdaagse te 
organiseren. Wanneer we precies meer concrete informatie kunnen geven over de 104de Vierdaagse in 2022 weten 
we nog niet, maar vast staat dat we blijven bestaan en dat we heel veel energie hebben om door te gaan. Deelnemers 
die in 2020 stonden ingeschreven en hebben betaald, blijven in ieder geval verzekerd van deelname bij de 
eerstvolgende editie van de Vierdaagse.  

Daarnaast bekijken we, samen met Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN), hoe we het Vierdaagsegevoel toch 
nog samen kunnen beleven met een alternatief voor de Vierdaagse tijdens de derde week van juli. Zodra daar meer 
over bekend is, laten we dat weten via onze website en social media.  

Blijf wandelen!  

In de tussentijd moedigen we iedereen aan om in beweging te blijven. Juist nu, want wandelen kan altijd en overal. Wij 

hopen iedereen in 2022 weer te mogen verwelkomen op de Wedren. 

 

https://stichtingde4daagse.cmail19.com/t/y-l-olkddll-ijihltljjk-y/
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Aankondiging 31ste Reünie COM omgeven door sport en spel  
Zaterdag 11 september 2021 

 
Het bestuur van het COM heeft besloten de Reünie omgeven door Sport en Spel onder voorbehoud (indien het qua 
Covid-19 verantwoord is) te houden in dit  najaar.  

De datum die daarvoor is vastgesteld is zaterdag 11 september.  

De voorbereidingen voor de 31ste “Reünie COM omgeven door sport en spel zijn begonnen.. 
 
De voorzitter van het COM zal wederom ook bevriende verenigingen en actief dienende mariniers uitnodigen. Er zal 
strijd worden geleverd om de eerste plaats bij de junioren -,  senioren - en de dames competitie. 
 
Bij de junioren (tot 51 jaar) behaalde afdeling Gelderland de eerste plaats.  Bij de senioren (vanaf 51 jaar) was 
“Identiteitsgroep Marinier Commando” als eerste geëindigd. Zij zal aankomende sportdag weer gaan strijden voor de 
eerste plaats. Al zal er door andere afdelingen anders over worden gedacht.  
 
Het programma en sportonderdelen hieronder onder voorbehoud 
op de sportaccommodatie van de VBHKAZ: 
 
08:30 uur aanmelden coaches/scheidsrechters, inloop; 
09:30 uur opening Reünie omgeven met sport en spel; 
10:00 uur start sportonderdelen; 
12:00 uur einde sportonderdelen ochtend; 
11:30 uur start Lunch (sportveld); 
13:00 uur einde lunch; 
13:15 uur vervolg sportonderdelen; 
16:15 uur reünie gehalte opvoeren op het netwerkplein in en rondom de grote witte tent (type Aluhal) met (onder 
voorbehoud) muzikale omlijsting; 
16:30 uur einde wedstrijden; 
17:45 uur prijsuitreiking sportdag; 
18:00 uur start barbecue); 
20:00 uur einde Reünie COM omgeven met sport en spel. 
 
Sportonderdelen 
 
Junioren heren (teams) competitie 
 
∙ Ochtend: 6 luchtkussen attracties, hindernisbaan en handgranaatwerpen;  
∙ Middag: pistoolschieten 9mm, Highland games en touwtrekken. 
Senioren heren (teams) competitie 
 
∙ Ochtend: oriëntatieloop, pistoolschieten 9mm; 
∙ Middag: Handboogschieten. 
Senioren Jeu de boules competitie 
 
∙ Ochtend en middag; 
NB: in de afgelopen sportcommissie COM-vergadering (17-2-2020) is besloten om voor jeu de boules een eigen competitie 
op te zetten.  
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Familie (recreatief) 

 

Damescompetitie 

Ochtend: oriëntatieloop; 
Ochtend en middag: jeu de boules. 
Voetbal Darts vanaf 13:00 tot 15:45 uur op het hoofdveld; 
Basketbal vanaf 13:00 tot 15:45 uur op het hoofdveld. 
 
Voor deelname moet je COM-lid zijn (oud - en actieve mariniers) of donateur. 

 Indien een aantal afdelingen te weinig deelnemers heeft om een team te kunnen vormen dan kunnen op de sportdag 
de deelnemers van deze afdeling (en) in afstemming met coach (es) en/of wedstrijdorganisatie aansluiten bij een an-
der team. Indien een aantal afdelingen geen team bij elkaar kan krijgen om met alle onderdelen mee te kunnen doen 
dan kunnen op de sportdag de deelnemers van deze afdeling (en) in afstemming met coaches en/of wedstrijdorgani-
satie aansluiten bij een ander team. De actie ligt bij de coaches, maar ondergetekende kan hier wel in bemiddelen. 

Voor hen die hun afdeling willen aanmoedigen, is dit dan ook een mooie gelegenheid om weer eens een bezoek te 
brengen aan de plaats, waar zij eens zijn begonnen aan hun diensttijd. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, deze 
zijn 7 euro per persoon en kunt u betalen op girorekening NL 86 INGB 0001078664 t n v G Goudkade Contact Oud en 
actief dienende Mariniers.  

Als u een goed humeur meebrengt zal het een zeer gezellige maar zeker een geslaagde dag worden. 

Tot ziens op 11 september op of rond het sportveld van de VBHKAZ als deelnemer of als toeschouwer. Wij rekenen op 
uw aanwezigheid. 

Namens de sportcommissie COM, 

Rob Miltenburg 
Supervisor COM-sportdagen 

 
 
 

Inschrijving sportploeg(en) COM GELDERLAND 
 
Heb jij interesse om hieraan deel te nemen of als supporter/toeschouwer hierbij aanwezig te zijn, laat 
het, voor 03-juli 2021, weten aan Ton Berkeljon, sport- coördinator COM Gelderland,  
E-mailadres; gelderland.com@gmail.com en/of tonberkeljon@hetnet.nl 
 
In het kader van de verscherpte toegang tot de VBHKAZ moeten zowel de deelnemers als supporters/
toeschouwers zich bij de sport coördinator aanmelden.  Meer info volgt en zie tevens de websites;  
www.com-gelderland.com en www.contactoudmariniers.com 
 
Reacties en/of vragen, ik zie ze graag tegemoet. Ton Berkeljon 

mailto:gelderland.com@gmail.com
mailto:tonberkeljon@hetnet.nl
http://www.com-gelderland.com/
http://www.contactoudmariniers.com/
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10 Beroepen bij de Koninklijke Marine waar je niet snel aan denkt! 

 
verkent de kansen in de regio. 

Mariëlle Dekker 

De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. In Nederland en 
in het buitenland helpt de marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en bij rampen. De 
Koninklijke Marine is het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.  

10 Beroepen bij de Koninklijke Marine waar je niet snel aan denkt! 
 
Waar denk jij aan als het over werken bij de Koninklijke Marine gaat? Dan kom je toch al snel uit op werken op een 
schip of bij het Korps Mariniers. Maar wist je bijvoorbeeld dat de Koninklijke Marine behalve schepen ook helikopters 
heeft? En dat er veel mensen in zogenaamde walfuncties werken? De  Marine noemt zichzelf ‘een wereld op zich’. 
Maar is dat echt zo? We zochten 10 minder bekende beroepen bij de Koninklijke Marine uit en zetten ze hieronder voor 
jou op een rij: 
 
Monteur Avionica:  
Als monteur Avionica onderhoud je de meest uiteenlopende systemen van de hightech       helikopter. Denk aan het 
uitvoeren van gepland onderhoud en het verhelpen van storingen. Je werkt grotendeels vanaf een marineschip, maar 
ook sta je je regelmatig te sleutelen in de onderhoudshangar op een militair vliegveld. 
 
Catering medewerker:  
Als cateringmedewerker is het jouw taak aan boord van het schip om ervoor te zorgen dat je collega’s goed worden 
verzorgd. Je helpt bij voorbeeld de chef-kok bij het bereiden van de dagelijkse maaltijden, of verricht onderhoud aan 
keukenapparatuur.. Alle aspecten van catering komen hier voorbij! 
 
Marinier Tamboer of Pijper:  
Als Marinier Tamboer of Pijper ben jij het visitekaartje van het Korps Mariniers en verzorg je de muzikale omlijsting van 
ceremonies in binnen- en buitenland. En niet alleen ben je muzikaal, maar ook fysiek sterk. In deze functie ben je 
namelijk ook inzetbaar als Marinier. 
 
Matroos Administratie:  
Ook bij de Koninklijke Marine wordt er een administratie gevoerd. Je verzorgt de post, het archief of andere 
secretariële werkzaamheden. Deze functie combineer je met de functie van brandwacht of BHV-er. Een echt 
afwisselende functie dus. 
 
Onderofficier Verpleegkundige:  
Bij de Koninklijke Marine zijn er natuurlijk ook verpleegkundigen nodig. En net als een verpleegkundige in een 
‘normaal’ ziekenhuis heb je hier de zorg over patiënten. Het verschil is wel dat je zeebenen nodig hebt, want je vaart 
regelmatig op marineschepen. 
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Vervolg beroepen Kon. Marine.  
 
Matroos technische dienst:  
Als matroos Technische Dienst ga je werken als assistent 
monteur op een van de vele type schepen van de 
Koninklijke Marine. Je houdt je bezig met de controle, de 
bediening en het onderhoud van de diverse installaties. 
Een afwisselende baan waar je regelmatig onder tijdsdruk 
werkt, maar waar ook ruimte is voor ontspanning. 
 
Officier Meteorologie:  
Wanneer je deze functie bekleedt, lever je METEO-
ondersteuning voor oefeningen en operaties. Je bewaakt 
het actuele weerbeeld. Daarnaast denk je onder ander 
mee aan het ontwerpen van innovatieve systemen t.b.v. 
big data op METEO gebied. 
 
Officier tandarts:  
Als Marine-tandarts voer je net als een ‘normale’ tandarts 
behandelingen en periodieke controles uit en houd je 
spreekuren. Omdat je niet altijd onmiddellijk kunt 
doorverwijzen, moet je meer problemen zelf oplossen. 
 

Officier Specialist Cyber:  
Als Officier Specialist Cyber kun je binnen het Defensie 
cyberdomein jouw kennis en kunde inzetten ter 
bevordering van de nationale en internationale veiligheid. 
Met jouw cybercapaciteiten ondersteun je de militaire 
operaties.  
 
Niet-militaire functies:  
Ook als burger kun je bij de Koninklijke Marine bijdragen 
aan vrede en veiligheid wereldwijd. Er zijn ook vele niet-
militaire functies, de Koninklijke Marine is onder andere 
voor de afdelingen ICT, inkoop en techniek regelmatig op 
zoek naar nieuwe mensen. De Koninklijke Marine is écht 
een wereld op zich. 
 
En dan hebben we nog lang niet alle beroepen bij 
de Koninklijke Marine gehad. Je hebt er ook nog de 
kleermakers, docenten, piloten, zeilmakers, 
sportinstructeurs, hofmeesters. We kunnen het lijstje 
nog veel langer maken.  
 
Al met al is het echt waar wat ze bij de Koninklijke Marine 
zeggen: de Koninklijke Marine is écht een wereld op zich! 

VETERANENZORG 
 
De zorg aan veteranen is verder verbeterd, al blijft gespecialiseerd maatschappelijk werk een aandachtspunt. Dat 
concludeert de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) in zijn eindrapportage. Minister Ank Bijleveld-
Schouten stuurde het stuk gisteren naar de Kamer. 
 
De RZO stelt dat de zorg aan veteranen de afgelopen 1,5 jaar verder verbeterd is. “De veteraan en zijn sociale systeem 
staan centraal in de zorg”, staat in het rapport te lezen. “Hij krijgt daarbij steeds meer regie over zijn eigen zorgpro-
ces.” Verder “vernieuwt de veteranenzorg zich door innovaties en toenemende specialisatie in de       

Corona 
Volgens de RZO leidde ook de coronacrisis niet tot onacceptabele vertraging in de zorgketen. Dat was met name te 
danken aan het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen. 
 

Samenwerking 
De RZO vraagt in het rapport wel aandacht voor de capaciteit van het gespecialiseerd maatschappelijk werk. En voor 
samenwerking in de zorg. Ook kan er beter worden gekeken hoe andere beroepsgroepen omgaan met innovatie, fi-
nanciële middelen en gespecialiseerde behandelcapaciteit. 
 

Laatste rapportage 
Het was overigens de laatste rapportage van de RZO. Door de oprichting van het Nederlands Veteraneninstituut met 
een Raad van Toezicht is de RZO als toezichthouder niet meer nodig. Dat gebeurde 1 januari 2021. 
Minister Bijleveld: “Ik heb het werk van de Raad zeer op prijs gesteld en neem dit laatste verslag dan ook ter harte. 
Ook bij de eerstvolgende veteranennota zal ik dit rapport betrekken.” 
Bron: Defensie actueel 
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 Niek Beemster Oud Marinier op 29 december  
2020 te Apeldoorn overleden op 92 leeftijd. 
 
J.E. van Binsbergen Oud Marinier geboren 27 juni 
overleden woonplaats Zetten overlijdensdatum onbekend. 
 
Jan Blankespoor Oud Marinier op 21 mei 2020 te 
Lunteren overleden op 73 jarige leeftijd. 
 
Tonnie Bongers Oud Marinier op 1 mei 2020 te 
Dinxperlo overleden op 83 jarige leeftijd. 
 
Jaap Bosma Oud Marinier op 6 december 2020  
te Silvolde overleden op 87 jarige leeftijd. 
 
Henk v.d. Brand Oud Marinier op 5 december 2020 
te Arnhem overleden op 85 jarige leeftijd. 
 
J.J. Dammingh Oud Marinier geboren op 5 oktober 
1928 overleden woonplaats Arnhem overlijdensdatum 
onbekend. 
 
Geurt Diepenveen Oud Marinier geboren 3 december 
1927 overleden woonplaats Ede overlijdensdatum 
onbekend. 
 
Cor van Doesburg Oud Marinier op 21 augustus 2020 
te Tiel overleden op 78 jarige leeftijd. 
 
Lammert Haverkamp Oud Marinier op 30 juni 2020 
te Harderwijk overleden op 71 jarige leeftijd. 
 
Ad v.d. Helden Oud Marinier op 17 september 2020 
te Tiel overleden op 79 jarige leeftijd. 
 
J.G. van Kampen Oud Marinier geboren op 1 januari 
1928 overleden woonplaats Nijmegen overlijdensdatum 
onbekend. 

Jan Kiefte Oud Marinier  geboren op 22 mei 1939 over- 
leden woonplaats Nijmegen overlijdensdatum onbekend. 
 
Elco v.d. Laan Oud Marinier  op 14 november 2020 te 
T Harde overleden op 77 jarige leeftijd. 
 
Hans Ohm Oud Marinier op 16 april 2020 te Ede overleden 
op 83 jarige leeftijd. 
 
Bart Poolman Oud Marinier op 16 maart 2020 te Nunspeet 
overleden op 79 jarige leeftijd. 
 
Ad Tromp Oud Marinier op 16 juni 2020 te Apeldoorn 
overleden op 74 jarige leeftijd. 
 
T. Watervoort Oud Marinier geboren op 23 september 
1962 woonplaats Tiel overlijdensdatum onbekend. 
 
W.B.A. Wensing Oud Marinier geboren op 22 januari 
1945 woonplaats 's-Heerenberg overlijdensdatum 
onbekend. 
 
Henk Wijnands Oud Marinier op 15 april 2020 te 
Molenhoek overleden op 99 jarige leeftijd. 
 
P.H.H. v.d. Wildt Oud Marinier geboren 9 juni 1940 
woonplaats Ede overlijdensdatum onbekend. 
 
Jan v.d. Wint Oud Marinier geboren 13 november 1928 
woonplaats Putten overlijdensdatum onbekend 
 
Ben ten Wolde Oud Marinier op 15 maart 2020 te 
Nunspeet overleden op 80 jarige leeftijd. 
 
 
 
 
  Mogen zij rusten in vrede 
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Wat iedereen moet weten 
CONTACT OUD MARINIERS 

ONDERAFDELING 

ACHTERHOEK     

OPGERICHT 23 MAART 1987 

 

BESTUUR: 

Voorzitter Henk Ebbink               De Ploeg 5 

 6971 HV Brummen               Tel. 06-54252146 

 Mail: henk.ebbink@hetnet.nl 

Secretaris Albert Smeerdijk               Van Nagellplein 4 

 7231 KD Warnsveld               Tel. 0575 -521262 

 Mail: g.a.smeerdijk@hetnet.nl 

Penningmeester Jan Murray               Gazoorweg 3 

 7251 HG Vorden               Tel. 06-53229164 

 Mail: janendikamurray@gmail.com 

Alg. Zaken Teun de Ruiter                Didamseweg 14  

 7036 AP Loerbeek                Tel. 0316-531727 

 Mail: th.deruiter1@kpnmail.nl 

 Jan Scholten                Gruttostraat 7 

 6942 KG Didam                Tel. 0316 -223912 

 Mail: sc70968@concepts.nl 

AKTIVITEITENCOMMISSIE: 

 Teun de Ruiter                Tel. 0316-531727  

 Jan Scholten                Tel. 0316 -223912 

LIEF & LEED  

 Henk Ebbink                Adres: Zie boven 

 Jan Stam                Aaldersbeeklaan 155 

 7091 EE Dinxperlo                Tel. 0315 -651944 

 Mail: jbj.stam55@gmail.com 

BETAALADRES: Contact Oud Mariniers. 

 Rabo: NL61RABO0139415408 

REDACTIE: Contactblad COM Achterhoek 

 Henk Ebbink  Adres: Zie boven 

Teun de Ruiter Adres: Zie boven 

Contact Internetsite: henk.ebbink@hetnet.nl 

 

 
 

 Voorblad 

Gezicht op IJsselkade van Zutphen, tijdens het hoge water. 

 

Februari 2021. 

 

 

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

 
Beste allemaal, 
 
Ik hoop van harte  dat u gezond aan het nieuwe jaar bent begonnen.  
Helaas zijn we het nieuwe jaar gestart met de nog steeds aanwezige pandemie. Verschrikkelijk natuurlijk 
hoe die over de hele wereld heerst.  
Ons rest niets anders dan de huidige voorschriften op te volgen en hopen dat de vaccinaties het gewenste 
effect zullen hebben. Volgens de laatste berichten, gloort er licht aan het einde van de tunnel. 
 
Wat hadden wij graag u allen weer ontmoet op de oliebollensoos en op de ledenvergadering, maar ook deze 
activiteiten konden geen doorgang vinden.  
Als bestuur zijn we gestopt met het plannen van activiteiten en hebben besloten om het op te starten, zodra 
het weer kan.  
Een bestuursvergadering houden is nu ook niet mogelijk en om zaken af te stemmen is erg lastig.  
Gelukkig hebben we nog wel onderling contact via de telefoon of e-mail. 
 
De penningmeester heeft het financiële boekjaar over 2020, met een klein positief saldo kunnen afsluiten. 
De secretaris heeft het jaaroverzicht en de conceptnotulen van de laatste ledenvergadering klaar.  
Zodra het mogelijk is zullen we deze stukken met u behandelen in de ledenvergadering.  
 
Op dit moment zijn er geen namen bekend van leden, die ook getroffen zijn door corona. Wat niet wil 
zeggen dat er op dit moment geen leden ziek zijn, of geweest.  
Mochten er leden zijn die op dit moment ziek zijn, dan wensen we die van harte beterschap. 
  
Tot slot blijf gezond, let op uw naasten en hopelijk tot snel. 
 
Met een korpsgroet, 
 
Henk Ebbink        

Rien van Driel is verhuisd. 

Het nieuwe adres van Rien luidt: 

Averbeek 8 

7037 BM Beek  (Montferland) 

Wij wensen Rien veel plezier in zijn nieuwe woning. 

 

 
MAAK ONZE ADVERTEERDERS TOT UW LEVERANCIERS 
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VAN MARINIER  III TOT VRIJWILLIG  MOLENAAR 
 

Mijn naam is Ben ten Barge en 
werd verzocht om voor COM 
Achterhoek iets te schrijven in 
de Voorwaarts over mijn 
diensttijd. Hier volgt een 
verkort verslag van mijn 
diensttijd bij het Korps 
Mariniers. Met 17 jaar en 6 
maanden stapte ik met mijn 

Achterhoeks onschuldige gezicht op 30 juni 1969 de 
poort van de Van Genth Kazerne  te Rotterdam 
binnen voor de beroepsopleiding van het Korps 
Mariniers. Op 23 januari 1970 was de opleiding 
afgelopen en kreeg ik het getuigschrift geoefend 
Marinier.  
Hierna  overgeplaatst naar Doorn voor de 
specialistenopleiding mitrailleurs en alvast geplaatst 
bij het MIPEL.  
Na het behalen van dat kwaliteitsnummer, kwamen 
ze erachter dat ik stereoscopisch zicht had, maar ik 

 
wist bij god niet wat dat inhield en er was toen nog 
geen zoekmachine zoals nu Google.   
De opleiding afstandswaarnemer moest gevolgd 
worden op de militaire basis Fort Erfprins in Den 
Helder. Daar kwam ik erachter dat het om diepte 
zicht ging.  
De opleiding heb ik met goed gevolg doorlopen en 
werd geplaatst aan boord van  Hr. Ms. Friesland. 
Natuurlijk was ik daarvoor geen Marinier geworden, 
maar heb het toch als een waardevolle tijd ervaren.  
We werden voor acht maanden van dat jaar het 
stationsschip in de Antillen. De havens van Florida, 
Columbia en enkele Zuid-Amerikaanse landen 
werden aangedaan, waaronder ook Suriname.  
Na terugkeer in Nederland pakten we de normale 
oefeningen in NATO verband weer op.  
Tijdens een oefening voor de Noorse kust kregen we 
een ernstig ongeval te verwerken. Er ontplofte een 
raketdieptebom in laadpositie waarbij drie doden en 
vijf zwaargewonden vielen te betreuren.  
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Een paar maanden later stapte een collega 
afstandswaarnemer tijdens een storm over boord. Hij 
was zo verschrikkelijk zeeziek dat hij het niet meer 
zag zitten. We hebben nog 18 uur tevergeefs naar 
hem gezocht. 
Na deze ongevallen kreeg iedereen die overgeplaatst 
wilde worden een gegarandeerde overplaatsing, 
maar er was ons ook een representatieve trip van een 
paar maanden in vooruitzicht gesteld naar de 
Antillen en Florida. U kunt zich wel voorstellen dat er 
maar weinig mensen overplaatsing aangevraagd 
hebben. 
In 1972 volgde een plaatsing op AOK Texel, waar de 
opleiding LCA- en LCRM bestuurder werd doorlopen 
en daar ben ik ook nog voor alle rijbewijzen geslaagd. 
Nog een paar weken in Poole (UK) bij de Engelsen de 
opleiding LCM doorlopen.   

Op Texel wel een mooie tijd gehad, alleen een beetje 
ongelukkig afgesloten.  
Op een ochtend bij het uitladen van een truck YP 314 
die langzaam achteruit reed, viel ik achterover en de 
achterwielen van de truck reden over me heen. Ik ben 
bijna een jaar buiten dienst geweest en heb in 
meerdere ziekenhuizen gelegen met pennen en 
platen in mijn lijf en daarna revalideren. 
Na deze vervelende periode werd ik geplaatst in 
Doorn en heb daar de korporaals opleiding afgerond.  
Intussen ben ik ook nog getrouwd en net nadat we 
een huis hadden gekocht in Nederland, was ik 
natuurlijk aan de beurt voor de West.  
Na een prachtige tijd van negen maanden op Aruba 
en wat buitenlandse oefeningen, ging het weer terug 
naar Nederland.  
Vanaf 1978 heb ik diverse functies vervuld bij de 1e 
AGGP van 11e infcie, transport en bevoorrading.  
Tijdens een loopbaangesprek kwam de mededeling 
dat er voor mijn carrièregang op de langere termijn 
een logistieke functie in het verschiet lag. 
 

Na een periode van een half jaar alle opleidingen 
gevolgd te hebben voor het logistieke gebeuren,  
volgde een plaatsing bij de bevoorrading.  
Dat heb ik geweten! Vanaf die tijd was ik bijna nooit 
meer thuis, want bij elke oefening ging er wel iemand 
mee voor de bevoorrading.  
Maar het was toch een zeer leerzame periode. 
In 1984 was ik weer aan de beurt voor de West.  
We zijn deze keer met het hele gezin voor 3 jaar naar 
Aruba afgereisd. In Nederland alles verkocht en 
opnieuw begonnen op Aruba.  
Hier gearriveerd kregen we een splinternieuw huis 
aangeboden, dus waren wij de eerste bewoners van 
deze mooie woning. Na aankomst geplaatst in een 
functie in de bevoorrading en werd bevorderd tot 
sergeant. De kinderen waren nog klein en we hebben 
daar samen een geweldige tijd gehad.  
Terug in Nederland wilden we wel weer in de 
Achterhoek wonen. De rust en de gemoedelijkheid 
van deze streek misten we wel een beetje. We 
vonden een mooi huis in de gemeente Vorden, waar 
we zijn neer gestreken.  
Bij terugkomst in Doorn moest eerst de sergeants 
opleiding nog gevolgd worden en daarna geplaatst 
als tgv S-4 bij de BATSTAF van 1AGGP.  
In deze tijd werden we met nog 5 stafmedewerkers in 
1991 als eerste uitgezonden naar Turkije om de 
Koerden op te vangen in Silopi.  
Later trokken we door naar Irak. Onze vluchten 
kwamen binnen in Diyarbakir in Turkije. Ik werd met 
vier soldaten van de KL gesetteld in een tent bij de 
landingsbaan om al de mensen en materiaal door te 
zenden naar Irak.  
Ik kreeg een zak met geld van de OVA om materiaal 
aan te kopen en elke twee dagen een transport 
samen te stellen van Turkije naar Irak.  
Een drukke, maar zeer leerzame tijd. 
In 1993 voor zeven maanden naar Cambodja 
uitgezonden.  

Vervolg Van Marinier III … 

 Cambodja, bevoorrading door helikopters  
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Vervolg Van Marinier III … 

Dat was Cambo 3.  
We mochten buiten de normale werkzaamheden 
alvast werken aan de voorbereiding om al het 
materieel dat daar in de loop van de missie 
verzameld was, terug te vervoeren naar Nederland. 

Voordat we vanuit Cambodja vertrokken naar 
Nederland volgde eerst nog een plaatsing in 
Thailand.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honderden containers met voertuigen en materiaal 

werden ingeladen in de haven Leam-Chabang om 

met Nedlloyd terug verscheept te worden naar 

Nederland. 

 In 1994 bevorderd tot Sergeant Majoor en geplaatst 

bij de 4 sectie op het Hoofd Kwartier Korps Mariniers, 

en daarna bij de staf Groep Operationele Eenheden 

Mariniers.  

Tijdens deze functie uitvoering ook nog voor een 

paar weken naar Haïti en Albanië geweest. 

Later werd ik munitiebeheerder van de GOEM. 

In 2000 bevorderd naar AOOMARNSALG op het 

bureau van Chef der equipage 10 VZCIE. 

Heb later nog een stoel gehad bij Kleding Persoons 

Uitrustingsmagazijn in Soesterberg.    

Dit was een korte opsomming van mijn prachtige tijd 

bij het mooiste korps van Nederland. 

 

…...EN NU …… 

Daar sta je dan, 50 lentes jong en geen werk terwijl je 

je hele leven actief bezig bent geweest. Mijn 

echtgenote en ik hadden wel zoiets van we gaan 

eerst reizen en dat hebben we dan ook gedaan.  

Maar dan komt toch het beroemde zwarte gat!  

Ben mijn broer gaan helpen in zijn catering bedrijf: 

Catering De Ruif, sponsor van dit blad. Hierdoor 

kwam ik in aanraking met de molen in het 

Buurtschap Warken.  

Toen ik binnenstapte bij de malende molen, kreeg ik 

gelijk de bekende klap van de molen. 

Helemaal bezeten van de eenvoudige techniek die al 

eeuwen gebruikt wordt, wist ik het zeker. Hier wilde 

ik wel wat meer van weten.  

Vervolgens naar de molenaar gestapt om te vragen 
wat hij er allemaal voor had moeten doen om met 
zo’n molen aan het werk te kunnen.  
Na een uitvoerige en interessante uitleg gaf hij mij 

een formulier voor de aanvraag van de 

molenaarsopleiding. Bij thuiskomst heb ik die gelijk 

ingevuld en opgestuurd. 

De opleiding kun je volgen in je eigen tempo. Er is 

geen tijdsdruk, dus heel erg ontspannen. Iedere 

woensdagavond was er een theorie avond in de 

Arnhemse molen “De Kroon” in de wijk Klarendal.  

Cambodja, The Killing Fields  

In beslag genomen wapens van de Rode Khmer 

Haven Leam-Chabang  

 



25 

Onderafdeling Achterhoek 

Vervolg Van Marinier III … 

Na tweeënhalf jaar volgen van de cursus, mocht ik 
mij molenaar noemen. 
Je kunt op alle molens in Nederland een aanvraag 
indienen om een dag mee te draaien.  
Dat waren eigenlijk de mooiste en beste lessen.  
Alle molenaars zijn verliefd op hun eigen molen en zo 
krijg je dan ook de mooiste verhalen te horen. 
Een dag meedraaien op een houtzaagmolen en leren 
hoe de zaagramen gesteld moeten worden en hoe de 
boom gezaagd wordt naar de kern van het hout.  
In de oliemolen, De Passiebloem in Zwolle, zijn we 
met 80 kilo walnoten aan het werk gegaan en 
hebben walnotenolie geslagen.  
Verder hebben we nog de pelmolen waar de gerst 
wordt gepeld tot er gort overblijft. 
Dan zijn er nog molens die door water worden 
aangedreven, waarvan de werking eigenlijk hetzelfde 
is als de windmolens.   
Vlakbij kasteel Hackfort in Vorden ligt een 
watermolen uit ongeveer 1700.  
De molen is voorzien van een waterrad met 

schoepen en wordt aangedreven door water uit de 
Hackfortse Beek. Dit waterrad zorgt voor de 
aandrijving van molenstenen waarmee graan 
gemalen wordt.  
In de polders hebben we natuurlijk de poldermolen 
die onze polders droogmalen.  
Op al deze genoemde molens heb ik wel een dag 
mee gedraaid.  
Ik ben nu alweer tien jaar molenaar op de Warkense 
molen en ik had mij geen mooiere hobby en 
bezigheid kunnen bedenken.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben nog boeren in de buurt die uiteraard 
donateur zijn van de molen en die brengen ons graan 
wat we natuurlijk kosteloos voor ze malen of breken.  
Het verschil tussen malen en breken is de grofheid 
van het graan. Het graan wordt tussen twee stenen 
gemalen en als die stenen iets uit elkaar worden 
gezet kunnen we grof malen of breken.  
Bij onze laatste bijeenkomst in september 2020 van 
de afdeling Achterhoek waren we bij Erve Kots en 
daar was nog een hele mooie werkende rosmolen. 
De werking om graan te malen verschilt niet veel van 
elkaar.  
Een rosmolen wordt aangedreven door paarden in 
plaats van wind of water.  
Mocht u in de buurt van Warken zijn en de molen 
draait, kom dan gerust binnen voor een bakje koffie 
en rondleiding!   
Voor meer informatie over de molen verwijs ik u 
graag naar het webadres van de molen: 
Warkensemolen.nl    
 
Vriendelijke korpsgroet,  
Ben ten Barge 
 

Met onze fietstocht in 2016 hebben we deze molen bezocht.  

                                 De Warkense molen 
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 TERUGBLIK OP HET HOGE WATER VAN DE IJSSEL 

 

Uiterwaard in Brummen        Brummen, weg naar het veer naar Bronckhorst 

                               Cortenoever in de zomer                   Cortenoever tijdens hoog water  

                    Gezicht op Zutphen Zutphen, Oude IJsselbrug 

                                  Wilde ganzen                                          Zutphen, IJsselkade 
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De oorlog is verweven 
met mijn familie. Mijn 
opa Plug diende 25 jaar 
bij het Korps Mariniers 
en was tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 7 
jaar aaneengesloten van 
huis om in alle 
uithoeken van de wereld 
te strijden voor onze 
vrijheid. Zijn vrouw, 
mijn oma, woonde 
destijds in Rotterdam. 
Hun dochter, mijn tante, 
werd bij een familie ver 
buiten de stad 
ondergebracht om haar 

te beschermen tegen de alles vernietigende 
bombardementen, de gruwelen van de Nazi’s en de 
enorme honger. Op de boerderij van mijn grootouders 
aan moederskant had zich een groep Duitse soldaten 
ingekwartierd, terwijl mijn opa en oma er tegelijkertijd 
een onderduiker verborgen.  
Voor mijn familie zijn dit bekende verhalen die horen bij 
onze familiegeschiedenis. Ik heb er verder nooit iets 
bijzonders achter gezocht, totdat mijn man en ik de 
Airborne Dagen in Ede bezochten. Het weekend staat in 
teken van Operatie Market Garden, de grootse 
luchtlandingsoperatie uit WO2. De nog levende veteranen 
worden bedankt voor hun daden en krijgen de eer die zij 
verdienen. Er is in Nederland altijd veel aandacht voor 
onze buitenlandse bevrijders, wat heel belangrijk is, maar 
er zijn natuurlijk ook veel Nederlanders die hebben 
gestreden voor de vrijheid van ons land, waaronder mijn 
opa.  
Mijn opa: Dirk Andries Plug, geboren op 22 oktober 1907 
in Amsterdam, meldde zich bij de marinierskazerne aan 
het Oostplein in Rotterdam in november 1927. Na de 
opleiding werd hij bevorderd tot Marinier 2e klasse en 
maakte zijn eerste buitenlandse reis naar Noorwegen met 
de Hr.Ms. Van Heemskerck. In januari 1930 vertrok hij met 
de Hr.Ms. Van Galen naar de korpsschool in Curaçao. Een 
half jaar later, in februari 1931, vertrok opa als Mariner 1e 
klasse, met de Hr.Ms. van Galen voor een lange reis van 
“de West” Curaçao naar “de Oost” Java. Volgens het 
scheepsjournaal van de torpedobootjager meerden zij aan 
in 15 verschillende havens in 3 verschillende werelddelen. 
Daar werd de Marine kazerne Goebeng en later de 
Korpsschool voor mariniers zijn 2e thuis.  
Na bijna 2,5 jaar van huis te zijn geweest vertrok opa met 

het Rotterdamse passagiersschip de Indrapoera van 
Batavia terug naar Rotterdam. In juni 1933 keerde hij 
terug naar Rotterdam, waar hij in augustus met mijn oma 
trouwde, Jannetje van der Waal. In 1934 werden zij trotse 
ouders van dochter Johanna Elisabeth (Jopie). 
Volgens mijn tante Jopie wilde opa graag leraar worden. 
Waarschijnlijk is er aan zijn wens gehoor gegeven, want 
kort na aankomst in Nederland werd hij overgeplaatst 
naar de Marine kazerne Willemsoord in Den Helder om 
daar aan de slag te gaan als opleider van rekruten. 
Na een aantal jaar te hebben doorgebracht in Den Helder 
kreeg opa in 1936 een tijdelijke plaatsing op de kruiser 
Hr.Ms. De Ruyter: het nieuwste vlaggenschip van de 
Koninklijke Marine.  
De onrust in Europa nam in die tijd steeds verder toe. 
Gelukkig kon opa in 1937 weer terug naar zijn gezin en 
Mariniers kazerne in Rotterdam waar hij enkele 
opleidingen volgde en werd voorbereid op zijn volgende 
uitzending. Ongetwijfeld in onzekerheid over een 
naderende oorlog nam hij op 13 mei 1938 afscheid van 
mijn oma en tante en vertrok met de Hr.Ms. Crijnssen 
naar Curaçao waar hij een waldetachement op de 
Korpsschool kreeg om rekruten op te leiden.  
Hoe zou het zijn geweest toen hij hoorde van het 
bombardement op Rotterdam en nu ook Nederland 
betrokken was bij een oorlog? Het lot van zijn gezin? De 
verloren levens van zijn kameraden die het hoogste offer 
hebben gebracht bij de slag om de Maasbruggen? 
Wanneer zou hij eindelijk het verlossende nieuws gehoord 
hebben dat zijn familie de bombardementen had 
overleefd? 
Er zal uiteindelijk toch een bericht zijn gekomen van oma. 
Jopie was inmiddels in veiligheid gebracht bij een gezin in 
Dordrecht en later op Ooltgensplaat. Mijn oma bleef in 
Rotterdam om voor haar ouders te zorgen. 
Voedselvoorraden werden schaarser en steeds vaker 
maakte zij de lange reis, op de fiets of te voet, naar 
boerderijen in omliggende dorpen om aan voedsel te 
komen.    
Opa werd bevorderd tot Korporaal der Mariniers in 
september 1941. Hij werd van Curaçao naar Suriname 
gezonden. Volgens zijn personeelskaart is hij tot februari 
1944 in Suriname geweest. Hij werkte als opleider en werd 
toegevoegd hoofddienst kampement. Of dit de 
Jodensavanne is, is onbekend. Hij zal er ongetwijfeld een 
zware tijd hebben gehad, want in juli 1942 is hij verlaagd 
naar Marinier 1e klasse. Zonder toestemming zou hij het 
kampement hebben verlaten en is enkele uren later in 
“dronken toestand” teruggebracht.  

Pasfoto Dirk Andries Plug 

Het verhaal van een trotse kleindochter, Judith Dalm Plug 

Onderafdeling Achterhoek 

Curaçao 
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Een jaar later, in oktober 1943, werd opa overgeplaatst 
naar de Militaire Politie Dienst in Paramaribo. Daar 
verbleef hij tot februari 1944.  
Inmiddels 6 jaar van huis en nog steeds was de wereld in 
oorlog. Zijn gezicht spreekt boekdelen op de enige foto 
die wij van hem hebben in oorlogstijd. 
Vanuit Suriname, via Curaçao, werd de volgende 
bestemming de Verenigde Staten van Amerika, kamp 
Washington. In het Nationaal Archief vonden mijn vader 
en ik een Nominatieve Staat van het Korps Mariniers met 
gedetacheerde mariniers in Amerika waaraan opa in 
maart 1944 is toegevoegd, bestemming: geheim. De 
geheime locatie bleek Camp Lejeune te zijn, het 
modernste trainingscentrum van de VS. Samen met 
andere Nederlandse mariniers, gedetacheerd in Engeland, 
Curaçao en Suriname vormden zij de kernkadergroep van 
de later te vormen Mariniersbrigade. Hij werd er opgeleid 
als instructeur en zou zijn taak later voortzetten in 
Engeland. In juni 1944 vertrok hij daarom vanuit de VS 
naar het Verenigd Koninkrijk.  
Mijn tante heeft mij wel eens verteld dat opa eigenlijk 
nooit over de oorlog sprak, maar wel dat hij met het luxe 
passagiersschip de Queen Elizabeth, dat tijdens de oorlog 
als troeptransportschip werd ingezet, van New-York naar 
Schotland is gevaren. Via Dovercourt Bay naar Londen 
Shadwell, waar hij wordt geplaatst op het Depotschip 
Oranje Nassau als opleider. Aan het eind van 1944 wordt 
hij in Londen weer bevorderd tot Korporaal der Mariniers. 
Vanuit Londen wordt hij verplaatst naar de HMS Royal 
Arthur in Skegness: een kustvestiging van de Royal Navy 
dat diende als opleidingscentrum. 
 Het is 1945, na 7 jaar van huis te zijn geweest is daar 
eindelijk de bevrijding van Nederland. Wat zou opa graag 
naar huis hebben gewild. Toch blijft hij nog tot eind 
december 1945 in Engeland. Een dag voor oudejaarsdag 
komt hij eindelijk weer thuis bij mijn oma en zijn dochter 
in een verwoest Rotterdam.  
Mijn tante heeft verteld dat ze dat een heel raar moment 
vond. Ze was 4 jaar toen hij vertrok en 12 jaar toen hij 
terugkwam. Ze had dus eigenlijk geen herinneringen aan 
haar vader. Gelukkig is de relatie tussen hen daarna 
volledig hersteld en hebben zij altijd een hechte band 
gehad.  

Twee weken later moest opa 
zich alweer melden bij het 
Mariniers Opkomst Centrum in 
Voorschoten waarna hij nog 2 
jaar heen en weer heeft 
gependeld tussen Engeland en 
Nederland. 
In 1948 vertrok opa met de 
Hr.Ms. Van Kinsbergen naar 
zijn geliefde Curaçao en werd 
geplaatst op Parera. Hij was 
dit keer gelukkig niet lang 
zonder zijn gezin. Mijn oma en 
tante zijn hem in hetzelfde jaar 

in augustus gevolgd en hebben daar als gezin tot 1952 
met heel veel plezier gewoond. Terug in Rotterdam werd 
opa In juli 1952 wegens langdurige dienst eervol uit de 
zeedienst ontslagen. Totale diensttijd geldig voor 
pensioen 39 jaar 8 maanden en 7 dagen. Mijn vader werd 

het jaar erna geboren. Helaas kende het leven daarna ook 
nog moeilijke momenten. Zo woonde het gezin tot eind 
1954 in een tweekamerwoning dat zij met 2 andere 
gezinnen moesten delen. Na een bescheiden brief met 
een samengevatte levensloop aan de burgemeester van 
Rotterdam kregen zij al snel een eigen woning 
toegewezen in Rotterdam-Zuid. In 1965 stierf mijn oma 
aan de gevolgen van borstkanker op 51 jarige leeftijd. Mijn 
opa stierf 10 maanden later, waarschijnlijk met een hart 
vol verdriet, door een val van de trap. Hij werd 58 jaar.  
Het is misschien zomaar een verhaal uit een 
familiegeschiedenis, zoals er heel veel verhalen zijn van 
andere families. Dit is het onze en ook al heb ik mijn opa 

en oma nooit gekend, ik ben enorm trots op hen!  Dirk Andries Plug 

Opleiding 1927 

Opleidingscentrum VWK Curaçao 1941 

Suriname 1942 

Vervolg Opa Plug 
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Brief huisvesting Gemeente Rotterdam 

Familie Plug in gelukkige tijden 

Goebeng Kazerne 1 1932 

Opa Oost West 

Darmo Kaz. Soerabaja 1 

Opa VG Curaçao 

Pauze Engeland 

Vervolg Opa Plug 
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Het mannetje "even". 

 

 
 

Er was eens mannetje dat zichzelf voorbij liep. 
Als hij ‘s morgens opstond, dacht hij aan ‘s middags.  

Als hij ‘s middags aan tafel zat was het weer:  "Wat zal ik vanavond eten?" 
En als hij dan eindelijk ‘s avonds naar bed ging, lag hij weer te piekeren wat hij  

de volgende dag allemaal zou gaan doen. 
Telkens als hij op straat liep, rende hij zo hard dat de mensen zeiden:  

"Die loopt zichzelf nog eens voorbij, die vergeet te leven..."  
 

Het mannetje praatte ook de hele tijd tegen zichzelf.  
Om met anderen te praten, daar had hij gewoon geen tijd voor.  

Ook dat hoorde bij zijn "ziekte".  
En weet je wat hij telkens zei? 

"Ik moet nog even... Laat ik gauw even... Ik kan nog net even..." 
"Even" was zijn stopwoordje geworden, en dus nu ook zijn bijnaam. 

 
Nu was er in het land een dokter die een heel wijs man was. 

Toen hij dat mannetje zag en hem hoorde praten, zei hij; 
"Meneer, u bent heel erg ziek en ik weet wat u mankeert." 

"Zeg het maar eens gauw dokter, want ik moet nog vlug even..." 
"Zie je, daar heb je het weer", zei de dokter, "U bent zo haastig, U laat telkens de L liggen."  

"Wat laat ik liggen?" vroeg hij.  
"De L", zei de dokter. "Zet de L steeds voor EVEN."  

"Goed dokter, ik zal het doen," antwoordde hij en weg was hij weer.  
Maar telkens als hij de L voor "even" zette, schrok hij zich een hoedje. 

"Ik moet nog L---even......, Laat ik gauw L---even.... ik kan nog net L----even..." 
 

Hij wist zich geen raad, plofte in een stoel en zei zacht:  
"zo kan ik nog wel even......... zo kan ik nog wel Leven."  
En vanaf dat moment liep hij zichzelf niet meer voorbij.  

Hij was zich ervan bewust geworden dat zijn "even" hem belette van het "leven". 
Hij besloot van nu af aan te LEVEN en bleef gewoon zichzelf.  

Hij had de rust van binnen gevonden.  
 

Voor iedereen die gehaast door het leven gaat en ook nog van alles "even" moet doen;  
Denk aan mannetje "even", vindt de tijd en de rust om te leven. 

 
      
      

            Auteur onbekend 
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NATUURWONDER GECREERD DOOR KONING WINTER 2021 

 

Ontstaan door de harde wind, 

alleen de ogen zijn toegevoegd 

door de maker van de foto’s. 

Zondag 7-2-2021 Maandag 8-2-2021 

Dinsdag 9-2-2021 

 

Enige gelijkenis is van toepassing 

 

Knap hè 

Foto's Henk Ebbink. 
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Een oude vos of een dom blondje ? 
 
Een 70 plusser loopt de juwelierszaak binnen met aan zijn arm een beauty van een jonge dame.  
Hij zegt tegen de juwelier dat hij iets speciaals zoekt voor zijn vriendin.  

De juwelier kijkt in zijn voorraad en brengt een ring van 5000 euro.  
De man zegt “Nee, ik zoek nog iets specialer”.  
De juwelier gaat naar achter en komt terug met een ring van 25000 euro.  
De ogen van het meisje glinsteren bij het zien van de ring en ze is er helemaal opgewonden van.  
“Deze wordt het!” zegt de man .  
De juwelier vraagt hoe de man de ring wil betalen.  
Hij krijgt als antwoord: ”Met een cheque en ik weet zeker dat je wilt navragen bij de bank of die geldig is.  
Dus als u maandagmorgen de bank even belt om te vragen of de cheque gedekt is, kom ik de ring maandag 
in de middag wel ophalen. “Hier….dit is mijn telefoonnummer”.  
 
Maandagmorgen belt de juwelier de oudere man op en vertelt dat hij van de bank te horen kreeg dat het 
geld niet op de rekening staat.  
De oudere man antwoordt: ”Dat weet ik wel, maar zal ik je eens iets vertel-
len.....…………. 
ik heb een schitterend weekend gehad”. 
 
PS: Die 70 plussers zijn veel slimmer dan dat men denkt hè.  
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Geïnteresseerd? Meldt U zich dan vrijblijvend aan voor 
een aspirantendag . 

 
 

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 

 

Onderafdeling Arnhem 
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Luister Uit is een uitgave van Contact Oud Mariniers Arnhem 

 

Voorzitter  Gerard Oudsen  Sterappelgaard 232  6831 BS Arnhem  

   tel: 026-3231132             06 53 54 69 76  

Secretaris     Bart Muis              Heeckerenstraat 64 6882 DD Velp  

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

Penningmeester Willem Rutten             Mosterdhof 60   6931 AN    Westervoort  

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

  

 Bankgegevens IBAN: NL11INGB0004963797                                       T.n.v. COM oafd. Arnhem te Westervoort 

 

Bestuursleden  Frits Baars             Goudwindestraat 105 6833 DN Arnhem 

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

   Bart Jansen             Europalaan 36  6991 DC RHEDEN 

   tel. 06 57136433                              email: jansen6991@kpnmail.nl 

    

Comm.lief en leed Frits Baars en Dik vd Brink   gegevens zie hierboven   

Redactiecommissie  Bart Muis en Willem Rutten    gegevens zie hierboven 

Adresgegevens      zie bij secretaris 

 

Foto voorpagina: Met Kerst wordt Bronbeek volledig in de  lichtjes gezet en de lampjes blijven tot 
eind januari hun licht geven 

 

Agenda 

In verband met de onduidelijkheid rond Corona en de maatregelen is er geen agenda samengesteld. De 
jaarvergadering en de reünie zijn al afgelast, en er is veel onzekerheid over de sportdag en de jeu-de-bouledag. 
Hopelijk kunnen we snel na het “verloren jaar”2020 dit jaar de draad weer oppakken en ons richten op de 
gebruikelijk activiteiten binnen onze club, zoals de maandelijkse contactavonden en de jeu de bouledag. Bel 
zonodig voor zekerheid met een van de bestuursleden.                                                                                                                                                                
Bart Muis .   

Van de penningmeester   Contributiebetaling  2021 

 Alle leden en begunstigers worden verzocht de jaarlijkse bijdrage voor onze onderafdeling ad 15,= over te maken 

naar de rekening van de penningmeester:     

NL11INGB0004963797  t.n.v. Contact Oud Mariniers Arnhem te Westervoort 

In de vergadering van de onderafdeling COM  Arnhem van juli 2007 is afgesproken dat ieder lid en begunstiger een 

jaarlijkse bijdrage van € 15,= moet doen.   

Uiteraard kunt u ook een hoger bedrag overmaken hetgeen wij zeer op prijs stellen. 

Er zijn blijkbaar nog leden en donateurs die hun bijdrage over 2020 niet hebben voldaan. Wij verzoeken u  voor 
zover u dat nog niet hebt gedaan uw bijdrage over te maken op de rekening van de penningmeester (zie banknum-
mer hier boven) 

Overigens gaat er (mogelijk al volgend jaar) iets wijzigen in de betaling van de bijdragen aan het landelijk COM, de 

afdeling en de onderafdeling. 

Doelstelling is dat elk lid van COM Nederland één bedrag overmaakt naar de rekening van het COM Nederland. Zij 

betalen dan een vast bedrag per lid door aan de afdeling en de onderafdeling. Wat het bedrag gaat worden dat 

moet worden overgemaakt is nog niet bekend. Dit wordt ook ongetwijfeld nog bekend gemaakt in de Houwe Zo, 

dus hou dit in de gaten. 

De betaling van de bijdrage door begunstigers blijft nu nog dezelfde als nu, dus 15,= overmaken aan COM Arnhem. 
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 Van de voorzitter  
 
 Beste oud mariniers, begunstigers en adverteerders.  
 Ik hoop van harte  dat u gezond aan het nieuwe jaar bent begonnen. In elk geval dan 
zonder Corona. Maar helaas zijn we nog steeds niet helemaal van de ellende van deze 
pandemie verlost. Zelf heb ik er ook mee te maken gehad en werd in november positief 

getest. Wat eerst een gewone verkoudheid leek bleek toch een besmetting met Corona te zijn. Gelukkig had ik geen 
ernstige symptomen en kon ik na de quarantaineperiode weer het normale leven oppakken. 
Wat belangrijk is: perspectief bieden en meer te letten op wat we nog wel kunnen doen dan te benoemen wat we 
allemaal gemist hebben het afgelopen jaar. Maar wij realiseren ons terdege dat de beperking van het aantal 
contactmomenten van grote invloed was op veel van onze leden. In een crisis als deze wordt des te meer duidelijk dat 
het kunnen leggen en onderhouden van contacten van belang is voor het welzijn van iedereen. De coronacrisis is nog 
niet voorbij. Het is belangrijk om ons aan te passen aan de werkelijkheid van het moment. Maar er gloort licht aan het 
eind van de tunnel. Een aantal farmaceutische bedrijven heeft een vaccin in rap tempo ontwikkeld en er wordt 
momenteel volop gevaccineerd. 
De  poging van onze secretaris om iedereen een hart onder de riem te steken en te benadrukken dat we moed 
moeten blijven houden is me dan ook uit het hart gegrepen. Deze oproep heeft hopelijk iedereen gekregen per post 
of mail. De oproep is verderop ook in dit blad opgenomen. 
Met name het afgelasten van onze jubileumreünie in mei hebben we als zeer teleurstellend ervaren. Er was al volop 
ingezet om dit tot een grote happening te maken bij ons vertrouwde feestlocatie Wieleman in Westervoort. Maar 
alles tevergeefs omdat ook hier Corona roet in het eten gooide. Inmiddels is ook het besluit genomen om de reünie 
dit jaar niet door te laten  gaan en dat geldt ook voor de jaarvergadering.   
We  gaan ook in het nieuwe jaar weer de vertrouwde activiteiten organiseren die u van onze onderafdeling gewend 
bent. We hopen dat corona dan onder controle is en dat er dan weer genoeg mensen meedoen om deze activiteiten 
zoals jeu de boule te kunnen  organiseren. 
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.  . 
Met Mariniersgroeten    Gerard Oudsen    Voorzitter o.afd. Arnhem e.o.   
  

Van de secretaris / Uit de ziekenboeg 

Zoals hij zelf al aangaf in zijn voorwoord is onze voorzitter besmet geraakt met het Corona-virus. Gelukkig heeft hij er 
geen nadelige gevolgen van gehad, buiten de verplichte isolatie van een dag of tien. 
Ik zelf ben later ook besmet geraakt met het virus, wat onverwacht aan het licht kwam na een test. Ik had namelijk 
geen klachten maar was wel in nauw contact geweest met een besmet persoon. Uit voorzorg een test aangevraagd 
met het vervelende resultaat. 
Dus ook een aantal dagen in isolatie en gelukkig heb ik er geen verdere klachten van ondervonden. 
Verder zijn ons op dit moment geen namen bekend van leden, die ook getroffen zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen 
leden ziek zijn op dit moment, of geweest. Mochten er meer leden zijn die door de corona zijn getroffen, wensen we 
die ook uiteraard het allerbeste.  Natuurlijk wensen we dat ook alle overige zieken. 
Ton Tinnebroek heeft in december in het ziekenhuis gelegen met een neurologische aandoening. Maar is weer thuis 
en gaat goed vooruit en kan met de stok zich weer verplaatsen. 
Oud marinier Piet Postma heeft ook weer een operatie ondergaan en ook hij is inmiddels weer goed opgeknapt. 
 
In memoriam 
Oud marinier en Bosnië –veteraan Wilbert vd Kolk uit Dieren had in januari slechte berichten gekregen van zijn 
geneesheren. Op 11 februari bereikte ons het bericht dat Wilbert  op 9 februari op 59-jarige leeftijd is overleden. 
Moge hij rusten in vrede. We wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 

 
Mutaties: er zijn geen nieuwe leden aangemeld en gelukkig heeft er ook niemand opgezegd. Wij vertrouwen er op 
dat juist in deze moeilijke tijden voor ons allemaal, iedereen ons trouw zal blijven en lid blijft van onze onderafdeling.  

Alleen enkele adverteerders hebben aangegeven te stoppen: Autobedrijf Artz, NAMA en Smaak d’Italia 
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  2         1 3 9 

  5   7 1 9       

9 6     3         

7   2 3   4 6   8 

    8 9   1 4     

5   9 8   6 3   7 

        8     4 5 

      5 6 7   2   

3 7 5         6   

SUDOKU     
De regels voor deze puzzel:  

op elke horizontale regel,  

op elke verticale regel,  

en in elk 3x3 vierkantje moeten de  
cijfers 1 t/m 9 (in willekeurige volgorde) worden ingevuld. 

Echter zodanig invullen dat op elke horizontale regel, op 
elke verticale regel en in elk 3x3 vierkantje maar 1 keer de 
cijfers  1 t/m 9 voorkomen. 
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Email: info@onshuisrheden.nl 

 

   

 

 

Hansi's bar en eetcafé 
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Bij de training moesten de mariniers onder meer rivieren 
overbruggen. 

Mariniers trotseren bergen in 
Noorwegen 

Nieuwsbericht | 16-10-2020  

Zo’n 470 mariniers bekwaamden zich de laatste 
maanden van 2020 in technieken en tactieken om 
operaties uit te voeren in de bergen. Na een fy-
siek en mentaal zwaar programma voltooiden de 
militairen de jaarlijkse training in Noorwegen, 300 
kilometer boven de poolcirkel.  

Onder hen ongeveer 150 nieuwelingen  

Klimatologische en geografische omstandigheden 
zijn natuurlijk het fort van mariniers. De training 
maakt hen bekend met het optreden in bergachtig 
gebied, inclusief oorlogvoering. Zo leerden ze on-
der meer zich als eenheid tactisch te verplaatsen 
en doelen uit te schakelen. Ook voerden ze veel 
(nachtelijke) operaties uit in een tactisch scenario, 
waaronder het overbruggen van rivieren, de aanval 
op een klif en het leggen van hinderlagen.  

Uitdagende omgeving 

 

Het eind van de training stond in het teken van ver-
kenningen om locatie en gedrag van de vijand in 
kaart te brengen. Met de verzamelde informatie 
schakelden de mariniers de Noorse oefenvijand 
met een voorbereide aanval definitief uit.   

“Het was zwaarder dan ik dacht. Zeker in deze uit-
dagende omgeving”, zei een marinier, die de berg-
training voor het eerst uitvoerde. “Gelukkig zitten 
we op een prachtige locatie, waardoor je tussen de 
oefeningen door van het uitzicht kunt genieten. 
Genoeg kilometers in de benen en weer een grens 
verlegd, nu met een tevreden gevoel naar huis.” 

 

COVID-19 

Om de risico’s op COVID-19 te minimaliseren vloog 
het personeel in 3 groepen naar het oefengebied.  

Voor vertrek moest iedereen in thuisquarantaine, 
gevolgd door quarantaine op het kamp in Noorwe-
gen. Ook daarna bleef een aantal maatregelen van 
kracht. 

 

 

 

 

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2020/10/16/bergtraining.jpg
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Beste mensen langs deze weg wil het Contact Oud Mariniers Arnhem u allen prettige Kerstdagen toewensen en 
vooral een gelukkig en gezond Nieuwjaar. 
Het afgelopen jaar 2020 was voor ons allen een jaar om snel te vergeten.  
De Corona-pandemie legde vrijwel het hele jaar een groot deel van ons dagelijks leven stil. 
Sociale contacten waren zeldzaam en de vaste bezigheden buiten de deur werden tot een minimum beperkt. Een 
keer eten in een restaurant, een avondje een biertje drinken in het buurtcafé, een voetbalwedstrijd bezoeken of een 
partijtje biljarten; het werd allemaal beperkt en veelal helemaal verboden. 
 

Ook het COM Arnhem heeft veel te lijden gehad van alle maatregelen. 
In augustus kon nog een contactavond bij SML worden gehouden, maar in september moesten we dit al weer afzeg-
gen. 
Begin februari konden we nog met een aantal oud-mariniers onze jaarvergadering houden en het bestuur kwam nog 
enkele malen bij onze penningmeester thuis bij elkaar voor een kort overleg. 
Daar werden voor zover mogelijk nog acties ondernomen om een aantal dingen te regelen,. 
Zo werd een datum vastgesteld voor de nieuwjaarsreceptie bij Wieleman, er werd een datum gepland voor de jaar-
vergadering in april 2021. Er zijn afspraken gemaakt met Wieleman voor de jubileumreünie in mei 2021; dit omdat 
deze in mei dit jaar ook niet door kon gaan. Intussen weten we dat alles ook in de eerste helft van 2021 waarschijnlijk 
niet door kan gaan. 

We hopen dat we met z’n allen het COM Arnhem overeind kunnen houden. 
Daarvoor hebben we u nodig en we hopen van harte dat alle leden,  begunstigers en adverteerders ook in 2021 bij 
ons aangesloten zullen blijven en ons blijven steunen. 
Met name van de adverteerders hopen we dat zij bereid blijven om hun advertentie in ons blad aan te houden, ook al 
weten we dat met name veel kleine ondernemers/adverteerders ook een moeilijk jaar achter de rug hebben. 
Wij kunnen uw aller steun niet missen en vertrouwen op u! 
Met mariniersgroeten 

Bart Muis Secretaris COM Arnhem 

Kikvorsmannen brengen Amerikaanse mariniers duikkneepjes bij 
Nieuwsbericht | 07-12-2020 
  
Nederlandse kikvorsmannen hebben in november 2020  Amerikaanse mariniers op bezoek gehad in het Caribisch 
gebied. De special operations forces van het Korps Mariniers brachten de Amerikanen een en ander bij over duikope-
raties in (tropische) kuststreken. 
Tegelijkertijd bood oefening Caribbean Coastal Warrior goede gelegenheid om de samenwerking tussen de 2 mari-
nierskorpsen verder te verbeteren. 
De Amerikaanse mariniers zijn gestationeerd op Camp Lejeune, North Carolina. Zij zijn dus niet vaak in de gelegen-
heid om te trainen in tropische wateren zoals die van Aruba. 
"Dit was echt een unieke kans", vertelde kapitein Joshua Foster, compagniescommandant van het 2e Reconnaissan-
ce Battalion. "De expertise van de kikvorsmannen is van onschatbare waarde voor onze voorbereiding op duikopera-
ties in vreemde regio's. Daarnaast is het water erg helder. De duikteams zien dus goed wat ze doen en leren meer op 
deze manier." 

Onderstaande oproep is eind december per mail of post uitgegaan naar alle leden, donateurs en adverteerders. 
Mocht deze niet bij u zijn aangekomen dan alsnog hierbij 
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Er werd begonnen bij de basis van het duiken en langzaamaan 
werd de intensiteit en complexiteit opgebouwd. De training 
werd afgesloten met een realistische duikoperatie waarin al het 
geleerde samenkwam. 

Daarnaast deden Amerikaanse mariniers mee aan een training 
van Nederlands 32 Raiding Squadron met de focus op boarding-
operaties. Dat kon dankzij het FRISC-team (snelle motorboten) 
en de logistieke ondersteuning van Marinierskazerne Savaneta 
te Aruba. 

De Nederlandse mariniers reizen op hun beurt in maart volgend 
jaar naar Camp Lejeune. Zij kunnen dan profiteren van de unie-
ke mogelijkheden, zoals het gebruik van helikopters, gevechts-
vliegtuigen en trainen in bebouwd gebied. 

Een boarding-actie; mariniers gaan aan 
boord van een mogelijk vijandig vaartuig 

Vervolg Kikvorsmannen 

Absolute meerwaarde 

De Nederlandse uitwisselingsofficier kapitein Mark Brouwer is voor 2 jaar ingebed bij het Amerikaanse verkennings-
bataljon. Hij is erg te spreken over de gezamenlijke oefening: "De kennis en ervaring van de Nederlandse ‘kikkers’ is 
van een uitzonderlijk hoog niveau. Daar komt bij dat ze die hier onder perfecte omstandigheden kunnen overbren-
gen. Ik zie het als ‘military assistance’, een van de taken van onze special operations forces. Het maakt deze oefening 
van absolute meerwaarde.”    

 De buitententoonstelling 'Vrijheid? Merdeka' op het land-
goed Bronbeek geeft op 15 panelen vanuit verschillende per-
spectieven een indringend beeld van het jaar 1945 in het 
voormalige Nederlands-Indië. De focus ligt op de beleving 
van 15 en 17 augustus 1945. 

Verschillende bevolkingsgroepen hebben een uiteenlopende 
kijk op het begrip vrijheid. Wat betekent vrijheid voor hen in 
augustus 1945? Hoe kijken ze daar 75 jaar later op terug? 

Buitententoonstelling “Vrijheid”? “Merdeka” op Bronbeek 

Op 6 en 9 augustus 1945 lieten de Amerikanen 2 atoombommen vallen. De Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, 
werden met de grond gelijk gemaakt. Onverwacht snel gaf Japan zich op 15 augustus over. De Tweede Wereldoor-
log was nu ook in Nederlands-Indië voorbij. Maar er waren geen bevrijders, geen feesten, er was geen vrede. 

Onafhankelijke Republiek Indonesia 

Het bericht over de Japanse overgave veroorzaakte enorme opwinding onder Indonesische nationalistische groe-
pen, vooral in grote steden. Op 17 augustus, sneller dan gepland, riepen Soekarno en Hatta de onafhankelijke Repu-
bliek Indonesia uit. Merdeka! Was er nu eindelijk vrijheid van het kolonialisme? 

De geïnterneerden, Nederlandse gevangenen, hoorden dit nieuws 1, 2 weken later. Hier en daar hesen  ze een, stie-
kem bewaarde, Nederlandse vlag. Soms klonk het Wilhelmus. Was er eindelijk weer vrijheid? Maar de mensen 
mochten de kampen niet uit, omdat het op straat te gevaarlijk was. 

 

Batavia 17-08-1945 / Ir. Soekarno tijdens zijn 

radiorede t.g.v. de Proclamatie van de Republiek 

Indonesia 

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/activiteiten/2.11.13_d160707rg1036.jpg-kopie
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Nieuwe oorlog 
 
Voor de Nederlanders kwam de Proklamasi, de eenzijdige mededeling over de onafhankelijkheid, als een verrassing. 
Nederland erkende de nieuwe staat niet en wilde de kolonie niet kwijt. Maar de revolutie was niet meer te stoppen. Er 
was een nieuwe oorlog uitgebroken. 
 
Vrije toegang 
 
Museum Bronbeek presenteert de expositie 'Vrijheid? Merdeka' buiten op het landgoed Bronbeek in het kader van het 
herdenkingsjaar 75 jaar Vrijheid. Zij is dagelijks vrij toegankelijk op het landgoed Bronbeek vanaf 25 oktober 2020. 
 
Educatie 
 
Bij de tentoonstelling 'Vrijheid? Merdeka' heeft Museum Bronbeek een educatief project ontwikkeld dat bestaat uit 
een voorbereidende les, een opdrachtenboekje voor tijdens het bezoek aan de expositie en uiteenlopende verwer-
kingssuggesties voor na het museumbezoek. 
25 oktober 2020 - 1 juli 2021   Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem 

Vervolg Bronbeek 

In memoriam 
Oud marinier en Indië-veteraan 

Theodorus Everardus Courbois (Theo) 
Is op 25 februari jl overleden op 91-jarige leeftijd. 
De laatste jaren heeft hij door mogen brengen op het KTOM Bronbeek 
Op 3 maart hebben wij op gepaste wijze afscheid genomen van Theo;  
eerst bij de plechtigheid op Bronbeek en aansluitend bij het crematorium Moscowa in Arnhem. 
We zullen aan Theo veel goede en dankbare herinneringen blijven houden o.a. aan de vele zon-
dagen waarop we ‘s morgens een uurtje koffie gingen drinken bij Theo op Bronbeek. 
We zullen hem herinneren als een echte marinier, maar bovenal als een goede vriend en een man 

die binnen onze onderafdeling als een zeer prettig mens werd ervaren 
 

UITNODIGING 
Het Contact Oud Mariniers onderafdeling Arnhem en omstreken organiseert op zaterdag 29 mei  
(uiteraard onder voorbehoud) een jubileumfeest i.v.m. het35 jarig bestaan (was in 2020) 

35 jarig bestaan (was in 2020) 

 
Het feest wordt gehouden bij zalencentrum Wieleman in Westervoort    
met o.a. een warm en koud buffet  
 
Leden, begunstigers en adverteerders kunnen hieraan deelnemen 
zaal open 15.30 uur, welkomstwoord van de voorzitter om 16.00 uur      
 
De muziek wordt verzorgd door  
  
In verband met de catering graag vroegtijdig opgeven bij Bart Muis, Willem Eutten of een van de overige be-
stuursleden.   
Per oud marinier en begunstigde is 1 introducé toegestaan 
 
Om de kosten te dekken wordt er een grote verloting gehouden waarmee we om 19.30 beginnen.  Daarna volgt 
nog een ijsbuffet. 
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Een tweede grote groep mariniers is in januari naar 
Noorwegen vertrokken voor de jaarlijkse wintertraining. 
De Noren drongen er sterk op aan om de 
internationale Joint Arctic Training ondanks alles door te 
laten gaan. 
De commandant van de Noorse Landstrijdkrachten 
generaal-majoor Lars Lervik benadrukte het belang voor 
vertrek nogmaals aan Commandant Korps Mariniers 
brigade-generaal Jan Hut. Ook de Noorse ministers van 
Defensie en Volksgezondheid drongen sterk aan op 
doorgang van de oefening Joint Viking. Deze zorgt voor 
extra veiligheid voor het land. 
Hut: “Het Korps Mariniers moet waar, wanneer en onder 
welke omstandigheden dan ook gereed zijn en dat 
betekent dat we ook nu moeten blijven trainen. Het 
omgaan met moeilijke omstandigheden als deze is juist de 
kracht van het Korps Mariniers.” 
In aanloop naar de Joint Arctic Training zijn alle mariniers 
thuis in quarantaine geweest en vervolgens getest op de 
Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Iedereen die 
negatief is getest, mocht op het vliegtuig naar Noorwegen. 
Bij aankomst worden zij direct opnieuw getest. 
In Noorwegen golden daarnaast strenge maatregelen. Zo 
was dagelijks contact met de Noorse GGD, waren 
mondkapjes verplicht en moest iedereen minstens 2 meter 
afstand van elkaar houden. De 2 groepen bleven  
bovendien in hun eigen bubbel. Na 10 dagen gingen de 
groepen gezamenlijk verder met de training vanuit kamp 
Skjold.  

Hut: “Het Korps Mariniers moet waar, wanneer en onder 
welke omstandigheden dan ook gereed zijn en dat 
betekent dat we ook nu moeten blijven trainen. Het 
omgaan met moeilijke omstandigheden als deze is juist de 
kracht van het Korps Mariniers.” 

In aanloop naar de Joint Arctic Training zijn alle mariniers 
thuis in quarantaine geweest en vervolgens getest op de 
Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Iedereen die 
negatief is getest, mocht op het vliegtuig naar Noorwegen. 
Bij aankomst worden zij direct opnieuw getest. 

In Noorwegen golden daarnaast strenge maatregelen. Zo 
was dagelijks contact met de Noorse GGD, waren 
mondkapjes verplicht en moest iedereen minstens 2 meter 
afstand van elkaar houden. De 2 groepen bleven  
bovendien in hun eigen bubbel. Na 10 dagen gingen de 
groepen gezamenlijk verder met de training vanuit kamp 
Skjold. 

Speciaal programma  De eenheden trainden zichzelf. Dat 
gebeurde met een speciaal ontwikkeld programma, 
waarbij ze door specialisten geadviseerd werden. Tijdens 
de wintertraining werden onder meer nieuwe procedures 
getest en ging een speciaal opgerichte eenheid nieuwe 
producten testen.De omstandigheden waren verre van 
aangenaam. Er was weliswaar weinig sneeuw, maar het 
was wel erg koud. Daarnaast werd rekening gehouden met 

de komst van storm Frank, die windsnelheden van 120 
kilometer per uur met zich meebracht. Amerikaanse 
mariniers waren om die reden al geëvacueerd naar 
Harstad.  

 

Bronbeekbewoners, personeel en staf op levensgrote 
foto’s  
In november werden door fotografe Suzanne Liem foto’s 
gemaakt van de bewoners van het Koninklijk Tehuis voor 
Oud-militairen en Museum Bronbeek. Bewoners, 
personeel en staf werden tijdens hun verplichte isolatie 
gadegeslagen en gefotografeerd. Op levensgrote grote 
panelen die buiten in het park werden opgesteld  werd 
daarmee aangegeven hoe werd omgegaan met de Corona 
periode op het landgoed . Uiteraard waren er met name 
voor de bewoners veel beperkingen en voelden velen zich 
belemmerd in hun dagelijkse Voor zover bekend heeft  zich 
op Bronbeek één geval van besmetting met het 
Coronavirus voorgedaan. Deze bewoner is naar verluid 
opgenomen in het ziekenhuis.  
 

Onderafdeling Arnhem 

Uitdagende condities voor mariniers bij wintertraining Noorwegen 

 Archieffoto: Het Korps Mariniers bij een wintertraining in 
Noorwegen. 

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2021/01/21/photo-2020-02-19-16-56-531.jpg
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 Mijn verhaal - Nederlands Indië - Einde 40 

Dit is het verhaal van marinier Hardeman over zijn uitzending naar Nederlands Indië dat is opgetekend door 
Gees Hartsuiker. 

In deze Luister Uit het derde deel. 

Een paar dagen later werd er een marinier binnen gebracht. De naam was nog niet bekend maar hij was gewond 
geraakt. Hij lag nu op de operatiekamer. Als ze klaar met hem zouden zijn dan kwam hij op dezelfde kamer als waar 
Hardeman lag.. 
Tegen het einde van de middag werd de nog slapende marinier op de zaal gebracht. Het was de marinier Dijkstra 
van Banjoe Oerip. Hoe was het mogelijk. 
Wat was er met hem gebeurd? Zijn hand zat in het verband. Hardeman moest nog even geduld hebben voordat hij 
het wist. Dijkstra was nog in een diepe slaap vanwege de narcose. 
Hij sliep de hele nacht door en werd op dezelfde wijze gewekt als Hardeman een goede week geleden. 
‘Hé, marinier wordt eens wakker,’ riep de ziekenverpleger. 
‘Marinier, wordt wakker.’ 
‘Het is niet normaal meer zoals die mariniers kunnen slapen,’ grapte een landmachter. 
‘Sergeant Hardeman kwam al slapende binnen en nou deze marinier weer. Ik dacht dat die mariniers zo bij de pinken 
waren.’ 
‘Hé marinier, wordt wakker man.’ 
Dijkstra kreunde en begon zich te bewegen. Langzaam gingen zijn ogen open en hij keek verbaasd rond. 
‘Val dood, sergeant. Lig jij ook hier,’ zei Dijkstra nog wat moeilijk. 
‘Hij wel! Ik ben er levend vanaf gekomen en nou wens jij mij nog even de dood toe,’ lachte Hardeman, ‘ Hoe kom jij 
hier nou terecht, man. Ze hebben je hand keurig ingepakt.’ 
Dijkstra keek naar zijn dik verpakte hand maar zei niets. 
‘Jouw verwonding was toch niet zo erg dat je naar het hospitaal moest en je had toch niets aan je hand?’ 
‘Nee, sergeant. Wacht even ik ben zo duf als een konijn.,’ kreunde Dijkstra. 
Even later toen hij zich wat beter voelde verteld hij zijn verhaal. 
‘Toen wij die dag in die hinderlaag waren gereden is de luitenant 
met de groep van Meertens naar dezelfde plaats gegaan. De 
ploppers zaten niet meer op diezelfde plaats. Ze zaten ergens in 
een kampong onder aan de heuvel. Onze patrouille ontdekte 
waar ze zaten. Maar ze werden beschoten en  onze patrouille 
kwam in een gevecht met die lui. Dat hebben ze geweten. Op 
twee man na zijn ze gesneuveld. De andere twee werden 
meegenomen naar Banjoe Oerip. 
‘Verdomme, dat is mooi,’ zei Hardeman. 
De gevangenen zijn naar Soerabaja gebracht. Wacht even, 
sergeant. Jezus, wat ben ik duf,’ klaagde Dijkstra en hij lag met 
zijn hoofd in de kussens.  
‘Die gevangene zijn dan wel gesloft. Jaap Meertens is niet zo op 
gevangenen,’ zei Hardeman. 
‘Ja,’ zei Dijkstra, ‘Ik ken er nog één,’ en hij knikte in de richting van 
Hardeman. 

‘Ja, ga maar door.’ ‘Nou, goed. We kregen een hele zooi 
munitie en een paar granaten die de ploppers bij zich 
hadden. Die rotzooi moest worden opgeruimd en dat zou 
ik even doen. Ik ben tenslotte van het stootpeloton. Ik was 
bezig een lading klaar te maken en door een 
klootzakkenstreek van mijzelf behandel ik het krimpen van 
een slagkwikpijpje verkeerd en  PANG. Weg twee toppen 
van mijn vingers. En daarom lig ik hier.’ 
‘Dan heb je goed pech gehad. Hoe is het overigens met je 
kont,’ vroeg Hardeman. 
‘Oh, dat is bijna over. Ik ben daar behoorlijk gesloft. Het is 
niet te geloven dat wij daar levend zijn doorgekomen. 
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het hier in het hospitaal wat gezellig maken. Je moet wel even wennen aan deze puntmutsen hier. Maar na alles wat 
jij hebt meegemaakt lukt dat ook wel,’ knipoogde Hardeman naar Dijkstra. 
‘Ik dacht al wat hier toch voor vreemde kerels. Maar dat zijn puntmutsen. Nou, een paar keer slikken dan gaat het 
wel over,’ lachte Dijkstra. 
‘Die mariniers verbeelden zich nogal wat. Maar ook zij houden geen kogels tegen al zijn ze nog zo stoer,’ pestte een 
landmachter verder. 
‘Oh, hou op, man ik moet echt even aan jullie wennen,’ zuchtte Dijkstra. Hardeman lachte er maar om. 
‘Ik was een week of wat geleden met mijn baas, dat is een kolonel, op bezoek bij de mariniers,’ zei een sergeant van 
de landmacht, ‘ Die kopstukken hadden een vergadering, geloof ik. En daar zie ik de hoogste baas van de mariniers. 
Hij heet De Bruijn of zo iets. Hij leek wel een gokker. Zo één uit het wilde westen. Hij had een mooi kaki pak aan en 
een schouderholster met een zware colt erin. Het leek of hij in een film moest meespelen. 
Het zijn toch zulke stoerdoeners die mariniers. Van hoog tot laag.’ 

 
Hardeman en Dijkstra gingen er niet op in. Deze sergeant had tenminste nog Kolonel De Bruijn gezien. Hardeman 
nog nooit. Zo vaak lieten onze hoge mariniers zich niet zien bij hun manschappen. Hardeman dacht er aan dat 
dezelfde kolonel van de mariniers met vele andere hoge pieten vreselijk veel fouten hadden gemaakt tijdens de 
planning van de 2de politionele actie. 
‘Intussen begrijpen wij wel dat jullie goed in de moeilijkheden hebben gezeten. Jullie mariniers hebben tenminste 
nog behoorlijke wapens. Jullie moeten eens komen kijken bij de landmacht. Hun onderdelen hangen van armoe bij 
elkaar,’ zei een jonge sergeant bij de landmacht. 
‘Ik lig hier al voor de derde keer in het hospitaal Drie keer ben ik op dezelfde brug in brand geschoten met mijn 
brencarrier. Ik mag van geluk spreken dat ik er nog steeds levend vanaf gekomen ben. En dat komt dan nog doordat 
die ploppers kennelijk niet kunnen schieten. Maar wij hebben geen munitie genoeg om die ploppers achterna te 
gaan. Met een handje vol patronen worden wij op patrouille gestuurd. Het is godgeklaagd.’  
  

‘Ze mogen mij wel naar Holland sturen en zo snel mogelijk. Ik voel er niet voor nu nog te sneuvelen voor deze 
aflopende zaak. Wij zijn het verliezende paard,’ zei een soldaat. 
Inderdaad was het bekend dat de landmacht onder de meest slechte omstandigheden hun werk moesten doen. Zij 
hadden slecht materiaal en wapens maar werden wel overal op af gestuurd. 
‘Ja, jongens het is een klotezooi. Als wij het kleine beetje informatie dat wij krijgen uit Nederland moeten geloven 
dan is alles voor niets geweest. De hele wereld is tegen ons en de regeringen in Nederland en Batavia gaan maar 
door iedereen tegen zich in het harnas te jagen. En maar aan ons zeggen dat wij hier orde en rust moeten brengen. 
We worden met open ogen belazerd,’ zei een andere soldaat. 
Hardeman kon zich goed voorstellen dat deze dienstplichtige soldaten er zo over dachten. Zij waren gestuurd en 
liepen de kans nooit meer terug te komen in Nederland omdat ze slecht bewapend waren.  

 

Ook bij de mariniers waren vele dienstplichtigen die naar huis wilden. Ook zij voelden er niets voor om te sneuvelen 
voor de slechte politiek. Zij voelden zich ook belazerd. Ze hadden nog geluk dat er veel goede spullen waren over 

gehouden van de mariniers brigade. Maar dat werd ook steeds 
minder. Hardeman was beroepsmarinier en kon er beter niet 
teveel over zeggen want dat was schadelijk voor je 
marinierscarrière.  

Maar hij had wel zijn twijfels! 

 

 

 

 

  
  
 

 Zo zag een ziekenbarak 
er doorgaans uit 

Vervolg mijn verhaal 

Vervolg in de volgende Luister Uit!! 
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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  

56e jaargang nr. 1 / april 2021 

Onderafdeling Veluwe 

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

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

Algemeen                                     : Louis Vereijken                  06-40167106  louis.vereijken@gmail.com 
 
Postadres van Kees van Tiggele is gewijzigd: 
Edelhert 21, 1273 GE Huizen. 
 

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

 

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

Vaassen                                        : Anton Hagen                     0578-571738     - 

 

Redacteur van "De Walegang" 
Redactie/ aanleveren kopij : Peter Kats                            06-21272822   katschardt@planet.nl 
 

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

Website:  contactoudmariniers.com  kies afdelingen (Gelderland) , onderafdelingen (Veluwe) 
 
 

Bankrekeningnummer onderafdeling COM Veluwe 
NL94  RABO 0155  7170 22 ten name van penningmeester COM Veluwe  

mailto:bjmgabriel@kpnplanet.nl
mailto:kees@vantiggele.nl
mailto:gerrit.geurtsen14@gmail.com
mailto:jaapvanhuffelen2@gmail.com
mailto:louis.vereijken@gmail.com
mailto:jo.jager@hetnet.nl
mailto:p.hooven@hetnet.nl
mailto:riesvanginkel@chello.nl
mailto:roelofdemots@gmail.com
mailto:katschardt@planet.nl
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                                                                  LUISTER UIT !  

 

 Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Beste Korpsvrienden,  

 

We zitten met ons allen vooruit te kijken naar het einde van de corona periode, hopelijk zijn de meesten 
van ons snel gevaccineerd. Dan kunnen er weer diverse activiteiten worden georganiseerd.                     
 
Daar hoort zeker Texel ook bij, die nog steeds in de planning staat. 
 
Inmiddels hebben jullie het jaarverslag en financieel overzicht via Kees en Gerrit ontvangen, niet zo span-
nend, omdat er bijna niets is gebeurd, maar het hoort er wel bij.  
We zullen, indien gewenst er nog zeker op terug komen. We leven mee met onze zieken en de families van 
hen die overleden zijn! Zoals altijd wens ik hen beterschap. Ik sluit af zoals altijd. 
 
"Sobats Beterschap, geef nooit op". 
 
Met Korpsgroet,  

Ben Gabriël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijsheden van alle tijden: 

              VRIJHEID  

            IS DE RUGGEGRAAT  

         VAN DE LIEFDE 

Sophia Loren (1934) 

Italiaanse filmster 
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Bericht van Secretaris Bestuur COM Kees Wit 

Mariniers, 

In de vergadering van de Ledenraad van 7 januari jl. is een datum genoemd waarop de Reünie omgeven met 

Sport en Spel zou gaan plaatsvinden.  

Dat was 12 juni a.s. 

Inmiddels is al wel duidelijk dat we op deze datum een dergelijke activiteit niet kunnen uitvoeren gezien de Co-

vid-beperkingen. We hebben daarom omgezien naar een alternatief. 

De datum waar we ons nu op richten is 11 september 2021. Uiteraard geldt ook voor deze datum het  

voorbehoud dat de Covid-beperkingen voldoende moeten zijn versoepeld. We hebben inmiddels de  

toestemming van de commandant van de VBHKAZ. 

Binnenkort wordt met de voorbereidingen gestart. Aan jullie de vraag om dit ook te doen. We hebben een jaar in 

te halen! Met vriendelijke groet, 

Kees Wit 

Secretaris Bestuur COM 

Beste zangers en muzikanten Marinierskoor QPO                                                                      

De start was veelbelovend voor 2020 .1e optreden was zaterdag 25 januari in Soest. 

2e zondag 26 januari in de gemeentewoning in Epe. Het was een gezamenlijk optreden met de Meppeler 

Muiters. Geslaagde optredens. Er zouden er nog vele volgen. Toen kwam Corona. Vanaf dat moment kwam 

alles op een laag pitje te staan. Geen oefenavonden (zingen) en gezelligheid meer. Zelfs de  

verjaardag van Mary kon niet doorgaan. 

25 juni zijn we nog met een aantal bij Peter in de tuin bij elkaar geweest. Sindsdien is het stil. 

Het bestuur heeft nog een voorstel gedaan om in een grotere ruimte op gepaste  (1.50 m) afstand  te  

kunnen oefenen. Helaas kon dit ook geen doorgang vinden. 

Ik hoop dat 2021 een beter jaar gaat worden voor ons allemaal. 

Ik hoop dat we elkaar het komende jaar vaker zien in goede gezondheid. 

 

Vriendelijke groet, Jaap van Huffelen. (dirigent). 
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 Een jachtteam van 4 personen gaat op 
jacht. De ervaren jachtleider van het 
groep is Jantje. Ze duiken de bossen in. 
Na wat speurwerk zien ze een klein 
zwart hol. Jantje beveelt: "Allemaal op 
de grond, het is een konijnenhol." In-
derdaad, na een poosje kwam het ko-
nijn naar boven waarbij de jagers het 
konijn neerhaalden Ze lopen verder en 
na een tijdje zien ze een groter hol. Jan-
tje beveelt weer: "Allemaal op de 
grond, het is een vossenhol." En een 
poosje later kwam er inderdaad een 
vos uit het hol, waarbij de jagers deze 
ook doodschoten. Ze gingen weer ver-
der en zagen dit maal een veel groter 
hol. Jantje gaf het order: "Iedereen op 
de grond, dit is een berenhol." En weer 
had Jantje gelijk, de beer kwam uit z'n 
hol en de jagers konden hem gemakke-
lijk neerschieten. Jantje kon zijn geluk 
niet op, want iedereen was blij met Jan-
tje. Een paar minuten verder zagen ze 
ditmaal een enorm grote hol. Jantje: "Ik 
weet niet wat er dit keer uitkomt, maar 
iedereen op de grond. We wachten ons 
geluk af." Een dag later stond er in de 
krant: "4 jagers zijn onder een trein ge-
komen. Op slag dood." 

Een leuke mop 
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Alleen De Ruyters gebalsemde, leeggehaalde lichaam 
ligt namelijk in de crypte van de Nieuwe Kerk in  

Amsterdam, waarboven koning Willem-Alexander 
werd ingehuldigd. Straks worden ook De Ruyters hart,  
darmen en nieren gehuldigd, afzonderlijk, in Italië. 
“We hadden geen idee, waar de organen gebleven  
waren”, zegt De Ruyter de Wildt. „Je moet je  
voorstellen:  
De Ruyter sneuvelde in 1676 na een zeeslag voor de 
kust van Sicilië bij Syracuse. Hoe hou je een lichaam 
goed en in dat klimaat?  
De ingewanden moesten eruit. Om het lege lichaam 
enigszins netjes hier te krijgen, werd het gebalsemd. Al 
is dat niet helemaal goed gedaan.” 
Na een zeereis van een jaar en een uitvaart met  
hoogwaardigheidsbekleders en duizenden 
toeschouwers was het incomplete lichaam tegen 
betaling te zien, door ruitjes in de kist.  
Het geheel ging er echter niet op vooruit en uiteindelijk 
kwam er vorige eeuw een nieuwe kist rondom de oude, 
met zeeheld en al. Van ingewanden was toen nog 
steeds geen spoor. 
“Wel was bekend dat de ingewanden met een bootje 
op Sicilië aan land zijn gebracht”, zegt viceadmiraal 
b.d. Matthieu Borsboom over de resten van zijn verre  
voorganger.  
Omdat het vermoeden bestond van een begrafenis in 
de kathedraal van Syracuse, benaderde Borsboom als 
president van het Apostolat Militaire  
International zijn goede bekende mgr. Karel Kasteel, 
een van de persoonlijk secretarissen van paus  
Franciscus en meerdere eerdere pausen. 
En inderdaad. Een kloosterarchief wees uit dat wel 
toestemming voor de kathedraal was gevraagd maar 
niet verkregen.  
Een protestante zeeheld paste niet in een katholiek 
bolwerk. „De ingewanden van De Ruyter werden 
begraven bij de ’casa dei senatori’ buiten de stad”, 
ontdekte Borsboom.  
Uit :Telegraaf 02-03-2021 Stan Huygens Journaal 

Niet ver daar vandaan is het raadhuis nu gevestigd in 
het palazzo Vermexio.  
“Naast de kathedraal.  
We hebben contact over een plaquette in dit huidige 
stadhuis of aan de gevel. Onduidelijk is waar exact de 
ingewanden zijn achtergelaten. Die moeten we  
beschouwen als verloren.” 

Ieder jaar vindt in februari een De Ruyter-herdenking 
plaats in de Nieuwe Kerk. „En ieder jaar komen er meer 
mensen op af.  
Vorig jaar waren we met bijna 300 man”, zegt De 
Ruyter de Wildt, voorzitter van de organiserende 
stichting, waarbij ook Borsboom is betrokken.  
 
“Dit corona-jaar konden we niets anders doen dan het 
filmpje Herdenking 2021 Stichting Michiel de 
Ruyter maken”, zegt de nazaat. 
 
 

MICHIEL DE RUYTERS MYSTERIE OPGELOST 
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JAARVERSLAG 2020 ONDERAFDELING VELUWE 

Inleiding  
 
Het lijkt inmiddels al zo lang geleden 
dat ons verenigingsleven in volle 
gang was. Zo openden we het jaar 
2020 nog met een gezellige  
nieuwjaarsreceptie. 
  

Ons Marinierskoor genoot slechts een korte periode van 
het jaar van het samen zingen.  
In maart ging door de corona pandemie alles plat, dus 
ook activiteiten die er dit jaar gepland waren gingen niet 
door. Ondanks het gemis elkaar te ontmoeten bleven 
veel leden de verbinding zoeken, hetzij via een  
telefoongesprek, een mailcontact maar soms ook door 
een persoonlijk bezoekje waarbij de vereiste afstand 
werd gehouden.  
Ondanks dat het een teleurstellend verenigingsjaar was 
is het een goede gewoonte om aan de leden door middel 
van dit jaarverslag bestuurlijke verantwoording af te  
leggen.  
 
1. Doelstelling  
De onderafdeling Contact Oud Mariniers Veluwe is  
opgericht op 28 februari 2004.  
Het bestuur van de onderafdeling onderschrijft de  
doelstelling zoals die door de Vereniging 'Contact Oud 
Mariniers' is vastgelegd, te weten:  

 de geest van eerbied en liefde voor koningshuis en  
 vaderland vaardig te houden;  
 het handhaven en / of versterken van banden die 

gelegd zijn tijdens de diensttijd bij het Korps  
Mariniers;  

 het in herinnering houden en eren van hen die zijn 
gesneuveld of overleden in dienst van het  
vaderland, in het bijzonder van diegenen die  
dienende bij het Korps Mariniers zijn gevallen en 
het onderhouden van het contact met hun  
nagelaten betrekkingen;  

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

 
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door onder  
andere vergaderingen en reünies te houden,  
verschillende activiteiten te organiseren, periodiek het 
blad 'De Walegang' uit te geven, hulp en advies in de 
ruimste zin aan leden te verlenen en deel te nemen aan 
erewachten ter herdenking van oorlogsslachtoffers.  
 
"De vereniging onthoudt zich, met eerbiediging van de 
individuele overtuiging van onze leden, van godsdienstige 
en politieke actie”. 
 
2. Het bestuur  
De algemene leiding van de onderafdeling berust bij het 
bestuur. Gedurende het verslagjaar is het bestuur niet 
gewijzigd. 

 

JAARVERSLAG 2020 ONDERAFDELING VELUWE  

 
Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld:  
Ben Gabriël : Voorzitter  
Gerrit Geurtsen : Penningmeester  
Kees van Tiggele : Secretaris en vicevoorzitter  
Louis Vereijken : Algemeen adjunct met Lief en leed  
Jaap van Huffelen : Algemeen adjunct - Cdt. Koor QPO  
 
Het bestuur vergaderde in 2020 drie keer.  
 
3. In memoriam  
In het verslagjaar werd van drie leden melding gemaakt 
van hun overlijden:  
• Ben ten Wolde uit Nunspeet: * Amersfoort, 26  
december 1940 Elburg, overleden 15 maart 2020;  
• Bart Poolman uit Nunspeet: * Staphorst, 12 mei 1941 
Harderwijk, overleden 16 maart 2020; 
• Ties Sok uit Swifterbant: * 25 juni 1928 te Nijeveen 
Swifterbant overleden 15 november 2020. 
 
4. Financiën  
Het verslag over het boekjaar 2019 werd in de algemene 
ledenvergadering van 20 februari 2020 vastgesteld.  
Het verslag van de Commissie tot onderzoek van de  
jaarcijfers, kortweg de kascommissie genoemd, gaf een 
positief advies aan het bestuur om het bestuur en de 
penningmeester te dechargeren.  
 
Dit advies werd unaniem door de vergadering overgeno-
men. De kascommissie bestond uit de leden Aart  
Vierhout en Jan Luiting.. 
 
Voor het boekjaar 2020 bestaat de kascommissie uit de 
leden Aart Vierhout en Wout van de Kleut. Roelof de 
Mots meldde zich aan als reserve lid.  
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Vervolg jaarverslag 

 

5. Lief en Leed en Afdelingsactiviteiten  
In onze onderafdeling zijn er ook in dit verslagjaar diverse 
leden geweest die te maken hebben gehad met ziektes 
en / of andere lichamelijke gebreken. Onze coördinator 
Lief en Leed Jo Jager heeft hieraan op een uitstekende 
wijze aandacht besteed maar ook veel leden en hun  
partners hebben op hun “eigen wijze” deze leden een 
hart onder de riem gestoken.  
 
In de algemene ledenvergadering van 20 februari 2020 
verzorgde korporaal der mariniers Arno Vierhout een  
presentatie waarop hij op perfecte wijze “het leven van 
een korporaal der mariniers” vertolkte.  Verder zijn er in 
dit jaar geen afdelingsactiviteiten ontplooid.  

 
56. Voorwaarts  
Middels het informatiebulletin “Voorwaarts” werden  
onze leden en donateurs op “onze eigen wijze”  
geïnformeerd over het wel en wee binnen onze  
onderafdeling. Dank hiervoor aan de redactiesecretaris 
COM Veluwe Peter Kats.  
 
7. Marinierskoor Qua Patet Orbis  
Het Marinierskoor Qua Patet Orbis is het zangkoor van 
de onderafdeling Veluwe en verzorgt optredens zowel 
binnen de contacten van het COM als daarbuiten.  
De samenstelling van het koor bestaat uit zangers en  
muzikanten. De zangers dienden actief als marinier in het 
Korps Mariniers. In principe geldt dit ook voor de  
muzikanten maar in bijzondere omstandigheden kan 
hiervan worden afgeweken in verband met de  
continuïteit van de muzikale begeleiding.  
 
Binnen het Marinierskoor is een werkgroep muzikale 
begeleiding actief. Deze werkgroep zorgt ervoor dat 
goede randvoorwaarden zijn geschapen waardoor het 
koor optimaal kan functioneren. Zij heeft een informele 
status en geen beslissingsbevoegdheid; dat is 
voorbehouden aan het bestuur van de onderafdeling.  
In 2020 is slechts één optreden geweest in het 
“Kultuurhuus” te Epe waar samen met de Meppelse  
Muiters een prachtig optreden werd verzorgd.  
 
8. Herdenkingen - Erewacht  
In dit verslagjaar zijn er geen erewachten gehouden.  
 
9. Het ledenbestand  
Per 31 december 2020 bedroeg het ledenbestand van 
onze onderafdeling Veluwe 67 leden.  
Daarnaast heeft de onderafdeling 11 donateurs.  
 
Namens het Bestuur van de onderafdeling Veluwe  
C.P. van Tiggele Secretaris COM Onderafdeling Veluwe 

 

IS DE MARINIER BEREID ALLES TE DOEN ? 
 

Teneinde een  misverstand te voorkomen moet  
duidelijk worden onderstreept dat het feit, dat een  
Marinier alles kan, geenszins wil zeggen dat hij bereid is 
alles te doen. 
Er zijn mensen die- overigens zonder enig gevaar voor 
eigen leven -met klem beweren of zelfs eisen ,dat de  
militair bereid moet zijn om voor zijn vaderland te  
sneuvelen. 
 
Is een Marinier bereid om voor zijn vaderland te  
sneuvelen? 
 
  Neen ! Een Marinier is niet bereid om voor zijn 
vaderland te sneuvelen. Wij zijn wel steengoed, maar niet 
knettergek!  Is de Marinier bereid om te vechten?    
Ja, de Marinier is bereid om te vechten. Dat wil zeggen, 
dat de Marinier bereid is te vechten voor de overwinning. 
Is de Marinier bereid om tot het uiterste te gaan?  
Zowel vriend als vijand zijn er van overtuigd dat de  
marinier, als vanzelfsprekend, bereid is tot het uiterste te 
gaan. In dit misverstand echter, zit nu juist dat  
verrassende element verscholen, waarmee hij de vijand 
verbijstert en zijn vriend verbaast.  
De marinier gaat niet tot het uiterste. De marinier gaat 
nooit tot het uiterste. Voor hem bestaat geen uiterste!! 
De marinier maakt bij de vraag of hij al dan niet bereid is 
tot vechten, verschil tussen een tegenstander en een 
vijand. De tegenstander bestaat uit politici. Deze 
onduidelijke heren/ vrouwen, vinden dat er immers op 
het Korps moet worden  
bezuinigd.  Sommigen zijn er zelfs voorstander van dat 
het Korps in zijn geheel moet verdwijnen. Eén en ander 
sluit niet uit, dat diezelfde politici van het ene op het  
andere moment van mening kunnen veranderen en  
kunnen eisen dat we voor hen de kastanjes uit het vuur 
halen.  Vechten wij tegen deze politici ? Nee, wij vechten 
niet tegen weerloze burgers. Wij vechten zeker niet tegen 
politici, omdat wij vrijheid van politieke mening wensen 
te verdedigen. Wij vechten allen tegen de vijand.  
Wie is dan de vijand ? Dat weten we niet.   
We weten wel wie onze tegenstanders zijn, maar we 
weten niet wie de vijand is. Wie de vijand is wordt door 
de politici uitgemaakt !!!  
 
Groet, Jo Jager 
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Gij zult mij leiden door uw raad 
En daarna mij in heerlijkheid opnemen 

(Psalm 73:24) 
Na een veelbewogen en lang leven is toch nog plotseling overleden 

Hendrik de Velde Harsenhorst 
Henk 

 Harderwijk 10-10-1926         Barneveld 18-01-2021 
Drager van: 

oorlogsherinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Roode Kruis; 
draaginsigne oorlogsvrijwilligers Schotland 1940 – 1945; 

draaginsigne oorlogsvrijwilligers Koninklijke Marine; 
Ereteken Orde en Vrede met gespen; 

medaille van verdienste in brons met gesp van het Nederlandse Rode Kruis; 
medaille van verdienste in zilver van het Nederlandse Rode Kruis; 

Elfsteden kruis 1954, 1956. 

Bericht van onze  secretaris Kees van Tiggele 

Op 18 januari 2021  is ons oudste lid  

Hendrik (Henk) de Velde Harsenhorst overleden in de 

leeftijd van 94 jaar (10-10-1926). 

Henk begon in 1945 zijn militaire dienst als  

oorlogsvrijwilliger en zijn eerste militaire vorming 

werd in Schotland gegeven. Samen met zo'n 1000 

andere mannen werd hij ingescheept op de Queen 

Elisabeth met als eindbestemming de Marine Corps 

Base "Camp Le Jeune" in North Carolina (VS), het 

kamp van de Amerikaanse mariniers.   

De voorbestemde mariniers waren de eerste  

buitenlandse militairen die getraind werden op  

Amerikaanse bodem. Het was de bedoeling dat zij tot 

taak zouden krijgen deel te gaan nemen in de strijd 

tegen Japan. Door de capitulatie van Japan in 

augustus 1945 ging dit plan niet door.  

 

De doelstelling van de inmiddels opgeleide  

mariniers werd gewijzigd en de Mariniersbrigade 

North Carolina waarvan zij inmiddels deel  

uitmaakten werd ingescheept met de bedoeling om 

ingezet te worden in de strijd tegen de  

nationalistische weerstandsgroepen in Nederlands 

Indië, met als standplaats Soerabaja.  

 

Tot augustus 1949 heeft Henk aan diverse  

opdrachten in het voormalig Nederlands Indië 

deelgenomen.  

Ook is Henk geplaatst geweest op de torpedo- 

jagers de Piet Hein en de Jan Evertsen.  

Inmiddels bevorderd tot sergeant-majoor der  

mariniers gaf hij leiding aan een groep mariniers om 

op de eilanden, onder andere op Bali,  

voorverkenningen uit te voeren en daarover de  

militaire leiding te rapporteren. 

In augustus 1949 keerde hij met het troepen-

transportschip De grote Beer weer terug naar  

Nederland.  

Aan Henk werden diverse eretekens toegekend 

onder andere het Ereteken voor orde en vrede met 

gespen. 

Als COM Veluwe kennen wij Henk als een  

betrokken oud marinier met name bij activiteiten in 

de gemeente Barneveld. 

Op 14 november 2019 heeft het Marinierskoor ter ere 

van Henk nog een optreden gehad bij  

Woonzorgcentrum NeboPlus waarvan hij toen 

zichtbaar genoot.  
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Begrafenis Henk de Velde Harsenhorst 

Op vrijdag 21 januari 2021 vond op de begraafplaats De 

Plantage, Narcissenstraat 260 te Barneveld de herden-

kingsdienst en begrafenis plaats van Henk de Velde  

Harsenhorst. 

Door een afvaardiging van het Contact Oud– en actief die-

nende Mariniers, onderafdeling Veluwe is de kist met 

Henk op een baar in de aula geplaatst.  

Na afloop is de kist door de oud-mariniers naar buiten  

gedragen en op een baar geplaatst. 

De baar met de kist is vervolgens naar het monument  

gereden waar een bloemengroet  plaatsvond. Vervolgens 

is de kist met Henk naar het graf gereden en op het graf 

geplaatst.  
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Verjaardagskalender april t/m augustus 2021 

April 
Ben Streppel  7 april 1939 
Jan Luiting   15 april 1945 
Bart Bakker  24 april 1933 
 
Mei 
Johan van Ginkel  04 mei 1965 
Henk Elzerman  05 mei 1940 
Gerrit Slijkhuis  14 mei 1951 
Frits Jurrien   23 mei 1954 
Aart Vierhout  24 mei 1957 
Wout van der Kleut 27 mei 1942 
Henny van der Kraats 28 mei 1940 
Hans van Ginkel  29 mei 1980 
Wim Zieverink  30 mei 1936 
 
Juni 
Henk Bruijn  21 juni 1945 
Wim Bos    21 juni 1954 
Geert van Egten  27 juni 1938 

Juli 
Henk Ebbink  2 juli 1948 
Cees Damen  6 juli 1942 
Patrick Janssen   7 juli 1974 
Jan Smit   15 juli 1949 
Henri de Boer  18 juli 1972 
Ben Gabriël  21 juli 1942 
Leen Noordergraaf 30 juli 1948 
  

Augustus   
Theo Timmers  1 augustus 1967 
Herke Poelstra  2 augustus 1942 
Cees Polhout  2 augustus 1932 
Arie van Dijk  3 augustus 1941 
Paul Bosschart  7 augustus 1947 
Ron Folman  7 augustus 1959 
Jo Jager   24 augustus 1938 
Andries van Ingen 30 augustus 1952 
 

Namens het bestuur van het Contact Oud Mariniers onderafdeling Veluwe hartelijk  
gefeliciteerd en ondanks de Corona  beperkingen toch een fijne dag. 

Schildersbedrijf & Decorette Gabriël  /  Loenenseweg 36, 6961 CR Eerbeek  /  schildersbedrijf Gabriël.nl / T. 0313-651387 
Schildersbedrijf & Decorette Gabriël  / Loenenseweg 36. 6961 CR Eerbeek / schildersbedrijf Gabriël.nl / T 0313 651387 
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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. 
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ZIEKENBOEG / LIEF EN LEED 

Bericht uit de “ ZIEKENBOEG “ 
 

De ziekenboeg wil iedereen een heel mooi nieuwjaar toewensen, een 
jaar waarin we weer alles kunnen wat we willen. We hopen dat het 
snel zover is. U kunt op de ziekenboeg blijven rekenen, ook in het 
nieuwe jaar!   
 
Een jaar om gauw te vergeten, maar ook respect en dank. 
2020 kende wel degelijk een aantal aspecten die het verdienen even 
bij stil te staan. In de allereerste plaats wil de ziekenboeg de  
slachtoffers van Covid-19 gedenken en de nabestaanden condoleren 
met het verlies van hun dierbare naaste. De mensen die ten prooi zijn gevallen aan het coronavirus en nog 
steeds kampen met de zware lichamelijke en niet te vergeten de geestelijke gevolgen daarvan, de 
ziekenboeg wil iedereen veel sterkte toe wensen en een spoedig herstel, en een diepe buiging voor alle zorg 
medewerkers die vaak met gevaar voor de eigen gezondheid dag en nacht hulp hebben geboden aan ernstig 
zieke patiënten.  
 
Een mooi vooruitzicht 

Dus het was een raar en vreemd jaar, ook de ziekenboeg kan dat niet ontkennen. Het jaar waarin we 75 jaar 
bevrijding vierden, maar tegelijkertijd sterk in onze vrijheden beperkt voelden. Het C.O.M. Veluwe heeft 
weer een hoop moois voor u in petto. Ze kunnen op de MARINIERS blijven reken in 2021. Maar…….. laten we 
blijven omzien naar elkaar en ook naar onze omgeving. 

  

Narcissen ,sneeuwklokjes, ooievaars, kieften, grutto’s en alle struiken verheugen ons dat het voorjaar is in-
getreden, kijk er naar en geniet er van en zet de zorgen van Corona even buiten de deur. Maar blijf wel 
waakzaam en blijf positief denken, wat een Marinier eigen is!!  
Er is licht aan het einde van de tunnel. Maar toch ………  We hebben afscheid moeten nemen van onze 
“Oostganger” Henk de Velde Harsenhorst op de leeftijd van 95 jaar.  
De zaalartsen, Anton, Ries en Roelof  doen een beroep op jullie zorg. We willen graag aandacht voor de vol-
gende Sobats en hun gezin:  
 
Henk van Beek, Valkseweg 167 3771 SE Barneveld. 
Henk Buitenhuis, De Hovenlaan 128 7325 VJ Apeldoorn 
Geert van Egten, Roekenhof 81 7331 JZ Apeldoorn 
Chris Bomhof, Abraham Kuijperstraat 78 7331 SP Apeldoorn 
Wim Zieverink, Krugerstraat 79 8172 BG Vaassen 
Anton Hagen, Laan van Fasna 61 8171 KH Vaassen 
 
 
Jan  Luiting   Harderwijk. 

Henk  Binnekamp    Elburg 
 

En alle anderen die in de ziekenboeg niet bekend zijn. Er is maar één weg “Voorwaarts “. 
Onze wereld is momenteel klein, doch tijd om over allerlei zaken na te denken en “ Omzien “ naar  
elkaar. Resumerend kunnen we vast stellen dat er volop plannen zijn om ook in 2021 te werken aan de 
toekomst van onze onderafdeling. Laten we dit vooral doen door met elkaar in gesprek te blijven, en de 
verbindingen onderhouden. “Geloof “ in de zekerheid dat het weer beter gaat worden.  

Eén hand voor jezelf en één hand voor de medemens !!                               EEN MARINIER EIGEN. 
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