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Voorwoord 

          van de voorzitter COM Gelderland  

                            Henri de Boer 

Korpsgenoten, 

We mogen weer, kort en krachtig was het kabinetswoord 

enige tijd geleden. Beperkingen verdwijnen steeds verder 

op de achtergrond en de maatschappij gaat steeds verder 

open. Toch was er op het moment van schrijven van mijn 

voorwoord weer een beperking doorgevoerd. Hopelijk 

blijft het daarbij en kunnen we na de zomerstop de op 

touw gezette evenementen door laten gaan. Ik denk 

daarbij aan de reünie omgeven met sport en spel, of kort 

gezegd de sportdag in Doorn. Hopelijk zien we velen van u 

daar terug. Ik begreep dat er nog sporters gezocht worden 

voor zowel de junioren als de senioren teams. Graag uw 

deelname opgeven bij de sport coördinator van 

Gelderland. Ook onze feestavond verderop in het jaar 

staat gepland en we hopen op een grote opkomst. De 

afgelopen periode zijn we druk geweest met het bezorgen 

van de coin. Er hadden zich na mijn oproep boven 

verwachting veel maten gemeld om mee te helpen met de 

bezorging. Als het goed is heeft iedereen met het 

verschijnen van deze uitgave zijn coin ontvangen. Vele 

positieve reacties hebben we ontvangen van de 

bezorgers, en van leden. Helaas zijn er ook wat leden die 

ontstemd waren toen de coin in hun ogen niet op tijd 

bezorgd was. Ik werd gebeld met de mededeling “ 

goedendag ik ben die en die, lid van Gelderland. Ik heb de 

coin nog niet ontvangen waar ik wel recht op heb. Ik 

verwacht dat u de coin deze week bij me brengt “ 

Natuurlijk werd de coin wel bezorgd, maar op een tijdstip 

waarbij het ook bij ons uitkwam. Alle bestuursleden en 

bezorgers zijn vrijwilliger die veel uren besteden aan het 

opbouwen en onderhouden van onze mooie vereniging. 

Onbezoldigd, alleen kosten die we maken voor de 

vereniging mogen we declareren. Vandaar nogmaals mijn 

dank voor diegene die zich spontaan opgegeven hebben 

om de coin in hun regio te verspreiden. Als bestuur willen 

we nog iets organiseren voor jullie dit najaar. Als u de coin 

nog niet ontvangen heeft, graag een bericht naar mij. Ik 

ga dan kijken waar het misgegaan is, en los het op. 

Ondertussen hebben we informatieve gesprekken gehad 

met mensen die zich in willen zetten binnen onze 

afdeling. Zo komen we hopelijk van de niet ingevulde 

vacatures af. Maar nogmaals een oproep om je aan te 

melden bij ons. we zoeken nog steeds mensen voor lief en 

leed, zo belangrijk binnen onze vereniging en toch hebben 

we nog mensen te kort hiervoor. Als bestuur gaan we 

weer fysiek vergaderen, een hele opluchting na al de 

digitale ontmoetingen met elkaar. We hebben ons 

gemeld bij het comité welke de voorbereidingen doet 

voor onze nieuwe kazerne in Nieuw-Milligen, met de 

vraag of we als afdeling ondersteuning kunnen geven om 

een eigen ruimte voor het COM te realiseren. De reactie 

was positief, en zou voorgelegd worden aan het 

Rijksvastgoedbedrijf welke de kazerne laat bouwen en de 

ontwikkelaar. Zoals  jullie merken ontwikkelingen genoeg. 

Met Korpsgroet, 

Henri de Boer 
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Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2021 

 
           
Zaterdag      11 sept.      Reünie omgeven door sport en spel Doorn/ Gaat niet door!! 
 
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 
 2021 

Alles onder voorbehoud in verband met de COVID-19 richtlijnen die door het Ministerie zijn gesteld   
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“Er komt een Marinier bij de dokter” 
Steek je kop niet in het zand 

Deze kopregels van het artikel in “Houwe Zo” van januari 2021 houdt mij dagelijks bezig Wij mannen kunnen allen met de 
inhoud van dit artikel worden geconfronteerd, n.l. prostaatkanker. 

Soms is er alleen een vermoeden dat er iets niet goed gaat maar soms gebeurt er iets wat beangstigender is, 
onverwacht en vaak leidend tot stress en/of onzekerheid. 

Ieder jaar weer worden weer ruim 12.000 mannen gediagnostiseerd met prostaatkanker en 2700 zijn daaraan 
overleden. Dat is helaas niet altijd te voorkomen en het is ook niet iets waar je dagelijks aan denkt. Je bent er ook niet 
op voorbereid, voelt het ook niet aankomen en als je al iets vermoed dan praat je er liever niet over. Prostaatkanker of 
problemen met plassen is helaas nog steeds een taboe. De genoemde aantallen zijn jammer genoeg stijgende door 
verbeterde diagnose en vergrijzing. 

Als we er meer over zouden horen, samen met meerdere mariniers in een bijeenkomst, dan ligt dat waarschijnlijk wat 
makkelijker. 

Als u geïnteresseerd bent om binnen uw eigen afdeling een voorlichting over prostaatkanker te presenteren (wat wij 
‘direct naar de Coronatijd’ zeer hopen) dan ben ik zeker bereid om dat met u te komen doen samen met mijn 
vrijwilligers, die overigens ook allen ervaringsdeskundige zijn. Er over kunnen praten en er meer over te weten komen 
en er daardoor op tijd bij te kunnen zijn kan van levensbelang zijn.  

Ik hoop dat naar aanleiding van het artikel in ons COM blad de interesse is gewekt en zal het informeren van 
mariniers, jong en oud, positief bijdragen aan het tijdig onderkennen van prostaatkanker en onze leden een goed 
geïnformeerde gesprekspartner maken van een arts. 

De voorlichting is kosteloos met uitzondering van eventuele bekostiging van rand faciliteiten zoals bijv. huur van 
accommodatie e.d. 

U kunt mij vinden op het e-mailadres:  gelderland@prostaatkankerstichting.nl  
 
Ik wacht uw reactie af 
W.L.P.M. Pas, Kapitein der Mariniers bd.   
 
 

Ook gepubliceerd in de Houwe Zo 

Ingezonden stuk 

 Reünie omgeven door Sport en Spel zaterdag 11 september 2021 ----
GAAT NIET DOOR!  

 

Zo heeft COM Nederland besloten!!!! 

about:blank
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Bestuursvergadering  COM Gelderland  23-03-2021 

Op dinsdag 23 maart 2021 kwam het bestuur van COM Gelderland weer bijeen voor een  zogeheten zoom 
vergadering, voor een ieder van ons, toch een bijzondere ervaring, om je bestuurscollega,s  thuis op je computer of 
laptop te zien, en daar op die manier mee te communiceren. 

Helaas kreeg Bart Muis het niet voor elkaar om op beeld te verschijnen, en moesten we het alleen met zijn 
sympathieke stem doen. 
Al met al wel een oplossing tijdens deze Coronacrisis, om de vereniging toch op de rails te houden, 
Dat neemt niet weg dat we hopen snel weer op de oude manier bij elkaar te kunnen komen. 
Op dezelfde manier kwam ook de redactie van de Voorwaarts bij elkaar, ook deze verliep voorspoedig. 
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 Uitnodiging  

Korpsverjaardag zaterdag 27-11-2021  

De feestcommissie van COM afdeling Gelderland nodigt u uit voor de jaarlijks feestmiddag/avond ter gelegenheid 

van de 356ste verjaardag van ons Korps.  

U bent samen met uw partner van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
  
Op zaterdag 27 november a.s. vieren we het Korpsfeest in Kumpulan Bronbeek, Velperweg 147  
te Arnhem.  
Vanaf 14.00 uur kunt u binnen komen lopen en zal het feest omstreeks 14.30 uur echt losgaan!  
Naast muziek, een verrassend optreden en natuurlijk een heerlijke blauwe hap zal er dit jaar wederom flink 
‘uitgepakt’ worden met onze verloting. 

 Het belooft een gezellig feest te worden waarbij wij, Mariniers jong- en oud, elkaar ontmoeten en het reüniegehalte 
weer hoog zal zijn. 

  

De eigen bijdrage bedraagt: € 20,00 per persoon incl. 2 consumptiemunten.  

 

U kunt zich nu al opgeven door een e-mail te sturen en het bedrag van € 20,00 per persoon over te maken naar onze 

penningmeester Ger Strijbos.  

E-mail: info@duikcentrum.com  

Rekening: NL47INGB0000388629  

U wordt verzocht het bedrag en o.v.v. naam en het aantal personen uiterlijk 1 november a.s. op onze rekening te heb-

ben overgemaakt.  

Meer informatie in ons blad Voorwaarts van augustus, op www.contactoudmariniers.com en op Facebook COM 

Gelderland.  

Met vriendelijke Korpsgroet,  

Namens het bestuur en organisatieteam Korpsverjaardag 2021,  

COM afdeling Gelderland.  

Ton Berkeljon  
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 Programma Feestmiddag zaterdag 27-11-2021 

Namens het bestuur van COM afdeling Gelderland bent u en uw partner uitgenodigd voor onze jaarlijkse 

feestavond, ter gelegenheid van de 356ste verjaardag van ons Korps.  

Het feest wordt gehouden op zaterdag 27 november 2021 in Kumpulan Bronbeek, Velperweg 147 te Arn-

hem. Vanaf 14.00 uur kunt u binnen komen lopen en zal het feest omstreeks 14.30 uur echt losgaan!  

Naast muziek, een verrassend optreden en natuurlijk een heerlijke blauwe hap zal er dit jaar flink ‘uitgepakt’ 

worden met onze verloting.  

PROGRAMMA  

14:00 uur zaal open en ontvangst met koffie/thee en gebak  

14:30 uur opening door de voorzitter  

15:00 uur elkaar ontmoeten met muziek en een verrassend optreden ( The rare auld sound ) 

17:00 uur Een veteraan verteld zijn verhaal  

17:20 uur buffet  

19:00 uur verloting  

21:00 uur einde  

(vermelde tijden zijn richttijden)  

Eventuele dieetwensen graag voor 1 november per e-mail doorgeven aan Ton Berkeljon gelder-

land.com@gmail.com  

Meer informatie kunt u vinden in de uitnodiging en in/op: - Voorwaarts uitgave augustus - 

www.contactoudmariniers.com - Facebook COM Gelderland  

Het bestuur en de feestcommissie hopen u en uw partner te mogen ontvangen en zien uit naar uw komst.  

Henri de Boer Voorzitter COM afdeling Gelderland  

Wij zullen ons strikt houden aan de door de overheid bepaalde regels / voorwaarden omtrent Covid-19 (indien van toepassing)  

The rare auld sound 
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""Maestro: muziek!! 
 
Na een (te) lange periode van stilstand ziet het ernaar uit, dat er komend najaar en winter weer de nodige Korps 
festiviteiten georganiseerd kunnen worden. Hoog tijd om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten en spreken. Het 
begint al op 11 september a.s. met de Reünie met Sport en Spel in de VBHKAZ te Doorn, die nu in de planning staat. 
De muzikanten van The Rare Auld Sound - allen oud marinier- ruiken weer het podium; ze staan te popelen om uw 
activiteit of evenement weer muzikaal te kunnen omlijsten en op te vrolijken, al of niet met de beentjes van de vloer. 
We hebben het nodige in te halen! Laat je, onder het motto “voor mariniers - door mariniers” meeslepen op de 
klanken van o.a. de Dubliners, Fats, Bruce, Cliff, Gerry, Mark, Ray, Cash, Clapton, Reeves en Denver 
U kunt ons bereiken via Cees van Egmond: cpmvanegmond@hotmail.com of 0614111941. 

Deze geweldige band van oud Mariniers, kunt U ook bewonderen op ons eigen feest 27 november op Bronbeek!!!! 

The Rare Auld Sound is een groep oud-mariniers, die een muzikaal optreden hebben verzorgd tijdens de vorige 
lustrumviering in de Ahoy. Dat is ons zo goed bevallen, dat we besloten hebben de muzikale samenwerking voort te 
zetten. We hebben inmiddels diverse optredens achter de rug bij Com Zuid Holland en Den Haag en zouden afgelopen 
december wederom de Ahoy onveilig hebben gemaakt, ware het niet dat, Covid roet in het eten gooide. Nu het er 
naar uitziet, dat later dit jaar de situatie weer min of meer normaal wordt, pakken we onze activiteiten weer op. We 
zijn beschikbaar voor alle COM en mariniers gerelateerde activiteiten en willen daar op deze manier wat meer 
bekendheid aan geven.  

mailto:cpmvanegmond@hotmail.com
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DE GESCHIEDENIS VAN DE INDISCHE KEUKEN. 
 
Er is in de loop der jaren veel geschreven over de 
Indonesische keuken. Voordat u aan de slag gaat met 
Indonesisch te koken is het wellicht leuk om eerst iets te 
weten te komen over de Indonesische keuken. 
Tijdens de koloniale periode hadden de Nederlanders een 
heerlijk leven in Nederlands-Indië. Mevrouw hoefde niets 
te doen want er was een hulp in de huishouding, een 
“Babu tjoetji” voor de was en een “Babu anak” voor de 
kinderen, voor de tuin is er de Kebon en uiteraard de 
‘Kokkie’ voor de keuken. En over deze dame valt veel te 
vertellen. De Kokkie mocht voor de Toean en Njonja besar 
(man en vrouw des huizes) en de Anak-anak (de kinderen) 
koken. 
 
De recepten kreeg de Kokkie van mevrouw, meegenomen 
uit Nederland en Kokkie moest deze bereiden met de 
ingrediënten die in Indië verkrijgbaar waren. Dat viel niet 
mee, aangezien daar geen boerenkool groeit en zuurkool 
niet ingemaakt kon worden. Ondanks dit gegeven zijn de 
recepten uit het kookboek van mevrouw door Kokkie zo 
samengesteld, dat zij een keur van gerechten kon maken 
uit de Hollandse en Indonesische keuken. 
 

Een voorbeeld van gerechten uit de Hollandse keuken van 
vroeger zijn duivenpastei (pastei tutup), pasteitjes, risolles 
en zwartzuur van eend. Daarnaast maakte de Hollandse 
familie ook kennis met de Indonesische rijsttafel. Wist u 
dat de naam rijsttafel is uitgevonden door een 
Nederlandse kok van Hotel Des Indes in Batavia? 
 
De eetcultuur van de Indonesische bevolking bestaat uit 
rijst en diverse gerechten. De gerechten die daarbij 
worden geserveerd zijn van oorsprong sober, maar om 
iedere dag variatie in het menu te krijgen heeft Kokkie de 
Indonesische keuken hoe langer hoe meer uitgebreid. 
 
Toen de Nederlanders in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw weer terug gingen naar Nederland zijn de recepten 
meegenomen en deze zijn vervolgens in Nederland een 
eigen leven gaan leiden. In het begin waren er weinig 
ingrediënten verkrijgbaar en moest men roeien met de 
riemen die men had om een smakelijke en originele 
rijsttafel te koken. In de loop der jaren werden de banden 
met Indonesië weer stevig aangehaald en waren de 
producten vers en volop verkrijgbaar. Tegenwoordig heb 
je in elke grote stad wel een Toko waar je de verschillende 
ingrediënten kunt kopen. 

COM Afdeling Gelderland 

De Rijsttafel 
Zoals het Nederlands menu bestaat uit aardappels, vlees 
en groenten, bestaat de rijsttafel uit witte rijst met diverse 
gerechten van kip, vlees, vis, eieren en veel groenten 
(Sayuran). Bij feestelijke gelegenheden serveert men in 
plaats van witte rijst Nasi Kuning, gele rijst met een aroma 
van sereh en pandanblad.Een feestmaaltijd, Selamatan, 
wordt vaak gegeven bij geboorten, huwelijken maar soms 
ook bij begrafenissen. Dit is een Javaanse adat, dus geen 
Islam, maar met een Islamitische ceremonie. Men nodigt 
de priester uit voor te gaan en zijn zegen te vragen voor 
het geluk van het kind, bruidspaar of de begeleiding van 
een overledene.Vaak wordt er een Tumpeng, rijstpunt 
geserveerd van nasi kuning. Deze rijstpunt komt weer 
terug in ons bedrijfslogo 
Door de diversiteit aan kruiden en groenten is de 
Indonesische keuken gevarieerder dan de Nederlandse 
keuken. Zoals ook de Nederlandse keuken bereid wordt 
met kruiden, zo heeft de Indonesische keuken vele 
soorten kruiden, o.a. wortels, blaadjes en samengestelde 
kruidenmengsels ( Bumbu’s).Specerijen worden niet veel 
gebruikt.In de Indonesische keuken gebruiken we naast de 
uien en de knoflook, de laos, jahé( gember), kunir
( geelwortel), sereh( citroengras), daon salam (soort 
laurierblad), daon djeroek purut( citroenblaadjes), santen 
en natuurlijk de rode en groene lomboks ( Spaanse 

pepers). 
Vaak denkt men dat de Indonesische keuken pittig of 
scherp moet zijn, maar niets is minder waar. Men kan de 
gerechten net zo scherp maken als men wil. We kennen 
ook de Cabé rawits, de hele kleine rode pepertjes, deze 
kunt u beter niet gebruiken als u de Indonesische keuken 
nog niet zo goed kent, ze zijn echt heel erg scherp. 
Tip: als u het eten toch te scherp vind dan kunt u dit het 
beste blussen met een hapje suiker, een hapje rijst of met 
een stukje krupuk. Dit werkt beter De belangrijkste 
ingrediënten voor de Indonesische keuken zijn trassi en 
laos. Deze zijn werkelijk onmisbaar voor negen van de tien 
gerechten. Men denkt vaak dat je voor een rijsttafel al snel 
een dag in de keuken moet staan. Dit is niet waar. Door 
efficiënt te werken kun je in een mum van tijd de lekkerste 
gerechten op tafel zetten, niet onbelangrijk om even te 
vermelden is dat het eten een dag later nog veel beter 
smaakt. Gebruik alleen verse kruiden en geen vet-sin 
(smaakversterker).en water.  

De derde generatie Indische Nederlanders is niet meer zo 
bezig met het koken en dat is jammer want zo gaat er 
kennis verloren. Ik zou willen dat het blijft bestaan, want 
de Indische cultuur is vooral ook een eetcultuur. 

ZET 4 INDO'S BIJ ELKAAR, DAN GAAT HET BINNEN EEN 
PAAR MINUTEN OVER ETEN.   
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                          “Open brief van de dochter van kapitein Westerling over de film De Oost” 

In een open brief schrijft Palmyra Westerling over haar vader Kapitein Raymond P.P. Westerling en de film De Oost. 
De film kiest voor de Indonesische invalshoek en vervalst de geschiedschrijving.  

Geachte Lezer / Landgenoot, Ik, Palmyra Westerling (1971), dochter 
van Kapitein Raymond P.P. Westerling (1919), schrijf deze brief recht 
uit mijn hart en doe een beroep op de normen en waarden van ons 
land en waar wij als volk voor staan. Nederland heeft een complex 
koloniaal verleden waar de meningen over zijn verdeeld. En laten wij 
voorop stellen dat welke oorlog ook, die met dit verleden gepaard is 
gegaan, geen winnaars kent maar alléén verliezers. Zo ook ons kolo-
niaal verleden rondom Nederlands-Indië waar ik persoonlijk mee ben opgegroeid. Ik omarm het en draag dit 
stuk geschiedenis met grote waardigheid en respect met mij mee. Daarnaast geef ik de geschiedenis door 
aan mijn zoon, de volgende generatie die het met net zoveel waardigheid en respect zal voortzetten. 

Palmyra Wester-
ling (1971) is de dochter 
van Kapitein Raymond P.P. 
Westerling. 

Juist voor mijn zoon alsook voor mijn vader heb ik besloten deze brief te schrijven en te strijden voor rechtvaardigheid. 

Opgroeiend als de dochter van Raymond Wes-
terling heb ik veel meegemaakt rondom mijn 
vader en zijn verleden.  Ik kan met mijn hand op 
mijn hart zeggen dat de meeste ervaringen zeer 
positief waren toen ik opgroeide. 

Ik heb veel bijzondere mensen ontmoet in mijn 
leven die uit eerste hand konden vertellen over 
de periode Nederlands-Indië, na de Japanse ca-
pitulatie en de daarop volgende Bersiap-
periodes op verschillende eilanden. De dank-
baarheid naar mijn vader toe was groot, hij 
kreeg ook de bijnaam ‘Ratu Adil’, wat Recht-
vaardige Vorst betekent. 

Gast auteur 
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Zoals ook in Trouw aangegeven (publicatie 2 september 2020) was mijn vader echt een ‘mensen mens’ met veel res-
pect voor mens, dier en zijn gezin. Daarnaast heeft hij ook altijd achter zijn besluiten en handelen gestaan, letterlijk 
tot op de dag dat hij dood ging (26 november 1987). 

Bersiap 

De Bersiap-periodes wordt gekenmerkt door de vele terreurgroepen die opstonden en vaak onder het mom van 
‘nationalisme’ (na de Japanse capitulatie) hun eigen volk vermoorden. Hele kampongs, vrouwen en kinderen werden 
uitgemoord op de meest gewelddadige manier (van onder meer onthoofdingen tot spiesen en zelf het letterlijk in 
mootjes hakken van lichamen). Daar kunnen wij hier in Nederland, levend in vrede, met een Europese mindset niet bij, 
maar dit was wel de realiteit waarin de Nederlandse militairen zich bevonden. 

Het geeft inzicht in hoe ernstig de geest van die tijd geweest moet zijn en met welke noodtoestand een ieder te ma-
ken had. En in die tijd had je niet de middelen van de huidige manier van oorlogsvoering, met de voorhanden midde-
len proportioneel optreden in een noodsituatie volgens de normen van toen. Wij in het hier en nu kunnen en mogen 
dan ook niet oordelen en met vingers wijzen over wat er toen gebeurd is. 

Maar ja, zoals het spreekwoord zegt en nog steeds van toepassing is: De beste stuurlui staan aan wal! 

Respect voor de geschiedenis 

De huidige generatie, een paar uitzonderingen daargelaten, loopt naar eigen 
inzicht de geschiedenis te verkondigen zonder gegrond onderzoek en met de 
nadruk op een zeer subjectieve eenzijdige mening bezien vanuit de huidige 
geest van de tijd. Hierdoor vindt er een andere belichting plaats van de ge-
schiedenis met een andere invalshoek en dat terwijl er bijna niemand meer 
leeft die een en ander kan verifiëren. 

Wie zich oprecht wil verdiepen in de Bersiap-periodes, om zelfstandig een me-
ning te kunnen vormen, zonder anderen na te praten, vraag ik om ‘Archief van 
Tranen’ van Pia Media te kijken. Deze tweedelige documentaire is gebaseerd 
op archiefmateriaal dat godzijdank goed bewaard is gebleven. 

Gezien vanuit deze noodtoestand waren de zuiveringsacties noodzakelijk en dit wordt ook onderschreven in de Exces-
sennota op pagina 42. 

Op deze zelfde pagina 42 wordt ook specifiek ‘Kapitein Westerling’ genoemd, omdat mijn vader de eerste was die zui-
veringsacties op Zuid-Celebes heeft ondernomen. 

LET WEL: In het rapport wordt hij ook vrijgesproken, daar hij zich bekommerde om de instemming van de bevolking 
en met de nodige zelfbeheersing zou hebben opgetreden. Deze uitspraak is gebaseerd op de conclusies van de com-
missie-Enthoven alsook de conclusies van de commissie-Van Rij/Stam. 

In november 2019 is ook het boek van de heer Bauke Geersing uitgekomen, Kapitein Raymond Westerling. Jarenlange 
wetenschappelijke studies onderschrijven en bevestigen ook wat al in de Excessennota is vastgelegd, dat mijn vader 
een uitzonderlijk succesvol militair is geweest die met de nodige integriteit, respect en militaire loyaliteit zijn opdracht 
heeft vervuld. Zie ook de recente publicatie van kolonel b.d.  Maarten de Jongh Swemer, Wij hebben ons leven aan 
Westerling te danken.Feitelijk leven er bijna geen mensen meer die uit eerste hand kunnen vertellen en daarom is het 
nog belangrijker om integer met onze geschiedenis om te gaan omdat verificatie steeds moeilijker wordt. 

 

Vervolg de Oost 

https://www.trouw.nl/verdieping/mijn-vader-omstreden-hij-heeft-op-zuid-celebes-ook-veel-mensen-gered~b12161e9/
https://pia-media.nl/documentaires/archief-van-tranen/
https://pia-media.nl/documentaires/archief-van-tranen/
https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/NL-HaNA/type/fa/id/2.09.95/unitid/2.09.95+-+75
https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/NL-HaNA/type/fa/id/2.09.95/unitid/2.09.95+-+75
https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/NL-HaNA/type/fa/id/2.09.95/unitid/2.09.95+-+150
https://libris.nl/boek/?authortitle=bauke-geersing/kapitein-raymond-westerling-en-de-zuid-celebes-affaire-1946-1947--9789463387651
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/images/stories/xtra/Artikel%20'Westerling'%20van%20kol%20b.d.%20Maarten%20de%20Jongh%20Swemer.pdf
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/images/stories/xtra/Artikel%20'Westerling'%20van%20kol%20b.d.%20Maarten%20de%20Jongh%20Swemer.pdf
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Eigen (commerciële) belangen najagen 

En het moge geen verrassing zijn, er lopen helaas nog veel mensen op deze wereld rond die zichzelf op een voetstuk 
proberen te plaatsen, hun eigen waarden en normen verloochenen door feiten te verdraaien en onwaarheden te ver-
kondigen (letterlijk geschiedvervalsing) over de rug van anderen heen. 

Over de rug van mijn vader, want de inmiddels mythologische figuur ‘Westerling’ verkoopt en is een publiekstrekker, 
en over de rug van de vele (Indische) Nederlanders, Molukkers, Ambonezen, Chinezen en andere etnische minderhe-
den die slachtoffer werden van de Bersiap-periodes en uiteindelijk noodgedwongen hun geboorteland moesten verla-
ten. 

Geschiedvervalsing 

De sensatiefilm De Oost, die op 13 mei in première is gegaan, is hier een extreem voorbeeld van. De insteek van de 
film is dat de Nederlandse soldaten naar Nederland-Indië gingen om de Indonesische vrijheidsstrijd neer te slaan. 
Maar dit was niet zo, ze gingen naar Nederlands-Indië om de Indonesische terreur te bestrijden die daar vele (burger) 
slachtoffers maakte. De heer Jim Taihuttu, de regisseur van de film en ook een achterkleinkind van de kolonisatie, 
heeft er bewust voor gekozen om de Nederlandse militairen, waaronder ook KNIL-soldaten van onder meer de Moluk-
ken en Ambon, af te schilderen als NAZI-oorlogsmisdadigers. Dit onder het mom van creatieve vrijheid met een Multi 
perspectieve benadering. 

En de heer Maarten Hidskes, die de film heeft vertaald naar een historische roman, wiens vader KNIL militair is ge-
weest op Zuid-Celebes en die nu ineens zijn vader ‘oorlogsmisdadiger’ noemt in de uitzending van Nieuwsuur van 8 
mei jl.! Gebaseerd op welk vonnis??? De gehele uitzending stond trouwens in het teken van knap montagewerk dat 
een zeer eenzijdige belichting ten doel had. 

Voorbeelden van mensen die hun afkomst verloochen of zelf met een identiteitscrises te kampen hebben, hun eigen 
ego willen strelen door met het gevormde beeld door de jaren heen van de massa mee te buigen en voor de roem te 
gaan ten koste van iedereen. 

Twee mannen die zelfs bereid zijn geschiedvervalsing te plegen om er zelf beter van te worden. Ik vraag de heer Jim 
Taihuttu en de heer Maarten Hidskes dan ook of zij zichzelf nog in de spiegel kunnen aankijken? 

Maar dan krijgt deze hele kwestie rondom de film ook nog een vervolg. 

Indonesische invalshoek 

Zo blijkt de film gefinancierd te zijn vanuit Indonesië om juist de nadruk te leggen op de zogenaamde 
‘onafhankelijkheidsstrijd’ in plaats van de Indonesische oorlogsmisdaden zoals gebeurd is tijdens de Bersiap perio-
des. Deze periode wil Indonesië liever onder het tapijt moffelen, bagatelliseren dan wel vergoelijken (aldus ook 
de Federatie Indische Nederlanders). 

Verder willen de makers van de film er ook nog eens lesmateriaal aan koppelen voor onze Nederlandse middelbare 
scholen. Geschiedvervalsing in de vorm van lesmateriaal, en feitelijke onwaarheden doorgeven aan de volgende ge-
neratie!? Is dat waar ons land naar toe gaat? Waar is onze ethiek gebleven? 

Vervolg de Oost 

https://www.youtube.com/watch?v=2hLWXC-wjDU
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/08-05-2021/VPWON_1324209
https://www.federatie-indo.nl/21-01-06/
https://www.federatie-indo.nl/
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Foutief beeld van koloniale geschiedenis 

Dit foutieve beeld van onze koloniale geschiedenis ten aanzien van Nederlands-Indië in stand houden, daarmee ook 
een hele bevolkingsgroep hier in Nederland wegzetten, als ook ‘Westerling’ hierbij als zondebok blijven benoemen, 
wordt blijkbaar op vele fronten geaccepteerd. Wie zwijgt stemt toe! Hoe belangrijk zijn de feitelijke waarheden en wat 
is er in de doofpot gestopt wat men niet wil openbaren? 

Het is niet voor niets dat wij (de familie) geen toegang krijgen tot mijn vader zijn persoons- en militairen archief. Tij-
dens het hoger beroep werd aangegeven dat openbaring van mijn vaders archief nog schade aan zou kunnen richten 
aan derden. Daarbij werden de context en details achterwege gelaten alsook om wie, welke doelgroep het zou gaan. 

Mijn beroep op u 

Daarom een beroep op u, lezers van mijn brief en landgenoten, om deze fantasiefilm De Oost van regisseur Jim Tai-
huttu niet te ondersteunen en zeker niet het lesmateriaal af te nemen dat hieraan gekoppeld is. Dit geldt zeker ook 
voor de historische roman ‘De Oost’ van auteur Maarten Hidskes. 

We leven gelukkig in een vrij land en persoonlijk kan ik niemand deze keuze opleggen. Wel kan ik aan u vragen om zelf 
een weloverwogen besluit te nemen nadat u de bronnen heeft geconsulteerd zoals onder meer vermeld in deze brief. 

De rechter heeft de eis, om een disclaimer aan het begin van de film te plaatsen, afgewezen. Reden te meer u door 
middel van mijn brief te waarschuwen. Zeker zal er ook nog geageerd gaan worden tegen het gebruik van deze film in 
de vorm van lesmateriaal. 

Graag wil ik ook de Stichting Federatie Indische Nederlanders, Maluku4Maluku en AURORE alsook nog vele andere 
veteranen organisaties bedanken voor hun steun, enorme inzet en strijd om geschiedvervalsing tegen te gaan en hier-
mee ons historisch erfgoed te bewaken. 

Hoogachtend, 

(was getekend) 

Palmyra Westerling, dochter van Raymond Westerling 

Vervolg de Oost 

https://www.federatie-indo.nl/21-05-11/
https://maluku4maluku.com/
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Overeenkomst vormt basis nieuwe marinierskazerne 
Nieuwsbericht | 05-03-2021 | 15:45 

De verouderde kazerne van het Korps Mariniers in Doorn verhuist op termijn naar Kamp Nieuw-Milligen. Voordat het 
zover is, moet er nog veel gebeuren. Zo moet er een nieuwe, toekomstbestendige kazerne verrijzen en het terrein 
(deels) opnieuw worden ingericht. Defensie, de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland tekenden daarom 
vandaag een overeenkomst. Daarin staat hoe en onder welke voorwaarden zij gaan samenwerken.  

Staatssecretaris Barbara Visser: “Ik ben blij deze overeen-
komst te kunnen tekenen. Bij een complex project als dit is 
het belangrijk dat we vanaf het begin met elkaar op 1 lijn zit-
ten. Zo zorgen we ervoor dat de herinrichting van Kamp 
Nieuw-Milligen niet onnodig wordt vertraagd, maar ook dat 
iedereen straks tevreden is over het eindresultaat. Ik heb er 
alle vertrouwen in dat de 3 betrokken partijen zich hiervoor 
zullen inzetten.”  

Er moeten verschillende zaken tussen die partijen worden 
afgestemd. Denk aan het mogelijk aanpassen van het huidi-
ge bestemmingsplan van de gemeente Apeldoorn.  

Natura 2000 

Een ander aspect om zo vroeg mogelijk rekening mee te houden, is dat Kamp Nieuw-Milligen gedeeltelijk in Natura 
2000-gebied ligt. En daarom aan stikstofregelgeving zal moeten voldoen. Er moet dus een functionele en toekomst-
bestendige herinrichting komen zonder onnodige aantasting van dit bijzondere natuurgebied. 

Coördinerend Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Gelderland is een provincie waar werknemers van Defensie 
goed kunnen werken. Wij verwelkomen de mariniers dan ook graag. We hebben er vertrouwen in dat de plannen 
zorgvuldig worden uitgewerkt.” 

Betekenis voor Apeldoorn 

De komst van ruim 2.100 mariniers heeft een bredere impact op de gemeente Apeldoorn dan alleen de komst van de 
kazerne. Bijvoorbeeld op de middenstand, de vraag naar huisvesting en het gebruik van voorzieningen. Zo is het de 
bedoeling dat de mariniers gebruik gaan maken van een nieuw openbaar zwembad. De partijen zullen nog overleggen 
over de gebruiksvoorwaarden. 

De komst van de marinierskazerne is ook een kans om Apeldoorn verder te ontwikkelen tot stad van de veiligheid. Nu 
al biedt de stad plek aan de politieacademie, de Koninklijke Marechaussee en andere Defensieonderdelen. Daarnaast 
werkt Apeldoorn met verschillende partners aan een Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. Dat richt zich op digi-
tale veiligheid, fraude en opsporing Wethouder Jeroen Joon: “Deze samenwerking past ons goed én is goed voor Ne-
derland. Ik kijk er naar uit om de mariniers in onze gemeente te verwelkomen.” 

   MARSOF ook naar Kamp Nieuw-Milligen 
   Nieuwsbericht | 20-01-2021 | 17:25 

De Maritime Special Operations Forces (MARSOF) worden ook ondergebracht op de nieuwe marinierskazerne op 
Kamp Nieuw-Milligen (KNM). Dit staat in de zogenoemde A-brief die staatssecretaris Barbara Visser  aan de Kamer 
heeft gestuurd. Hierin staat de laatste stand van zaken over het project ‘Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen’. 
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Extra ondersteuning maakt special forces sterker en sneller 
Nieuwsbericht | 01-06-2021 | 15:35 

Defensie investeert de komende jaren fors in de ondersteuning van de zogenoemde Special Operations Forces (SOF). 
Het belang van SOF neemt al jaren toe, maar speciale operaties vragen ook om specialistische ondersteuning. Die 
varieert van logistieke en medische steun tot specialistische kennis van inlichtingen, luchtoperaties en explosieven. 
Met de oprichting van de SOF Supportcompagnie (SOF SPTcie) en Hoofdkwartier van het Korps Commandotroepen 
(KCT) is vandaag de 1e officiële stap gezet.  

Over een maand krijgt dit een vergelijkbaar vervolg bij de 
Netherlands Maritime Special Operations Force (NLMARSOF), 
onderdeel van het Korps Mariniers.  Daarnaast gaat per 1 
september een compagnie bij 11 Luchtmobiele Brigade zich 
speciaal toeleggen op de ondersteuning van SOF.  

Nu leveren voornamelijk andere eenheden ondersteuning aan 
het KCT en NLMARSOF. Hieraan kleven nadelen. Zo zijn deze 
eenheden niet altijd beschikbaar voor hun eigen onderdeel. 
Ook is de beschikbaarheid en inzetbaarheid van deze 
ondersteuners niet zo zeker als bij snel inzetbare SOF gewenst 
is.  Met de oprichting van de SOF Supportcomp (SOF 

SPTcie) van het korps commandotroepen werd ook 
de nieuwe onderdeelsvlag overhandigd. 

Nu leveren voornamelijk andere eenheden ondersteuning aan het KCT en NLMARSOF. Hieraan kleven nadelen. Zo 
zijn deze eenheden niet altijd beschikbaar voor hun eigen onderdeel. Ook is de beschikbaarheid en inzetbaarheid van 
deze ondersteuners niet zo zeker als bij snel inzetbare SOF gewenst is.  

 

Het verbindingspeloton wordt ver-
sterkt met nieuw personeel en mate-
rieel. 

Korps Commandotroepen 

de logistieke, geneeskundige en verbindingspelotons versterkt met 
nieuw personeel en materieel. Ook komen er nieuwe capaciteiten bij. 
De eenheid krijgt een Special Operations Intelligence Cel voor 
tactische inlichtingen. Verder krijgt de compagnie specialistische 
EOD- en Geniecapaciteit voor het onderkennen en ruimen van 
explosieven. 

Een andere belangrijke aanvulling is een speciaal opgeleid mobiel chi-
rurgisch team, een Special Operations Surgical Team. Dit team kan in 
het operatiegebied, op korte afstand van de speciale eenheden hoog-
kwalitatieve medische zorg verlenen. Een Combat Control-team on-
dersteunt bij helikopteroperaties en de bediening van UAV’s. Tenslot-
te worden de diensthondenteams van het KCT bij elkaar gebracht in 
de SOF SPTcie.  

 
NLMARSOF brengt alle ondersteunende eenheden samen in de SOF Support Troop 
(SST). Specialisten versterken de staf- en trainingsgroep, onder meer op het gebied van 
luchtoperaties en vuursteun. Verder krijgt ook NLMARSOF een Special Operations Intel-
ligence Cel voor tactische inlichtingen en een maritieme EOD-sectie. De bestaande capa-
citeit voor vuurgeleiding wordt uitgebreid en uitgerust met UAV’s. En bij NLMARSOF 
doen de eerste diensthonden hun intrede. 

Designated enablers 

De ondersteunende elementen die deel uitmaken van de organisatie van het KCT en NLMARSOF heten ‘dedicated enablers’. Zij 
zijn hiervoor speciaal georganiseerd, getraind en uitgerust en zijn onderdeel van de organisatie. Daarnaast zijn er ‘designated ena-
blers’. Die behoren niet tot de SOF, maar kunnen wel ondersteunen. Het gaat met name om eenheden van 11 Luchtmobiele Bri-
gade en het Korps Mariniers. Om de samenwerking tussen de speciale eenheden en deze designated enablers te verbeteren, krij-
gen deze laatste specifieke uitrustingsstukken. Zo investeert de luchtmobiele brigade in nachtzicht- en verbindingsmiddelen. Ook 
stemmen ze hun trainingsprogramma af op dat van de SOF. 
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56e jaargang nr. 2 / augustus 2021 

Foto Henk Ebbink 

56e jaargang nr. 2 / aug. 2021 
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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: Vacature: tijdelijke invulling, door Henk Ebbink. 

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:  

In 1926-1927 werd in Zutphen net buiten de stadsmuren een watertoren gebouwd door 

'Hollandsche Maatschappij' tot het Maken van Werken in Gewapend Beton. Deze toren 

is van de Drogenapstoren die destijds als watertoren gebruikt werd. De watertoren heeft 

een hoogte van 46,2 meter en een waterreservoir met een inhoud van 600 m³.In 1984 

zijn in het onderste deel van de toren appartementen gebouwd. Het waterreservoir bo-

ven in de toren is nog steeds in gebruik en fungeert als buffer voor enkele honderden 

mailto:henk.ebbink@hetnet.nl
mailto:th.deruiter1@kpnmail.nl
mailto:jbj.stam55@gmail.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/1926
https://nl.wikipedia.org/wiki/1927
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drogenapstoren
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Voorwoord van onze Voorzitter 

 
MAAK ONZE ADVERTEERDERS TOT UW LEVERANCIERS 

Beste allemaal, 
 
Dit is  de tweede uitgave van  ons gezamenlijke blad  Voorwaarts .  In de situatie rond covid-19 is veel ge-
beurd. Er wordt op grote schaal gevaccineerd , maar we zijn er helaas nog niet vanaf, gezien de ontwikkelin-
gen weer op dit moment.  
 
In het verenigingsleven  is het nog steeds pas op de plaats.  Het bestuur heeft wel regelmatig telefonisch 
contact, maar zijn fysiek dit jaar nog niet bij elkaar geweest. Ideeën  om elkaar weer eens te kunnen ont-
moeten zijn er wel, maar ook wij zijn nog steeds afhankelijk van wat er  eventueel georganiseerd kan en mag 
worden. 
Wel is duidelijk, dat er zich problemen aan dienen betreffende de begeleiding van oud-mariniers , bij het ver-
lenen van, wanneer men dit wenst, de laatste eer.  We worden allemaal ouder, de bezetting en instandhou-
ding van een erewacht vraagt om versterking. U dient wel in het bezit te zijn van het COM tenue. 
Belangstellenden voor deze taak kunnen zich melden bij ondergetekende.  
 
We hopen van harte dat we binnenkort elkaar weer eens kunnen ontmoeten en onder het genot van hapje en een 
drankje kunnen bijkletsen.  

 
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        
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De veteraan 

Ze vragen ons waarom wij het nog doen 
Waarom wij nog steeds willen paraderen 
Nu wij ouder en een beetje versleten zijn 

Zullen wij het nooit verleren 

Het is niet vanwege onze roem 
Of de medailles die wij dragen 

Het is gewoon omdat wij kameraden zijn 
Tot in lengte van dagen 

Dus als je een veteraan ziet 
Geef die man een hand 

Voor al die medailles op zijn borst 
Verdiend in een heel vreemd land 

En als God mij straks de vraag stelt; 
Wie bent u, wat hebt u gedaan? 
Dan zal ik vol trots antwoorden 

‘Heer, ik ben een veteraan’ 

Dit gedicht van Anton te Brake is geschreven in 1960, toen hij zijn baret kreeg. 
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Antoon te Brake trots op zijn decoraties en baret, met de landkaart van voormalig Nederlands Nieuw Guinea. Foto: Henri Walter-

bos 

Antoon te Brake (81) was marinier in Nederlands Nieuw Guinea 
LICHTENVOORDE - Hij heeft zich goed voorbereid op het gesprek. Foto’s opgezocht maar ook herinneringen 
opgerakeld, waarvan zijn vrouw Marijke na afloop zegt als Antoon zijn baret en jasje ophaalt voor de foto. “Zo veel 
heeft ie nog nooit verteld. Hij heeft er nooit veel over willen praten. 

Keuring 
“In 1957 kreeg ik bericht dat ik naar de militaire keuring moest. Daar vroegen ze waar ik bij wilde. Ik koos voor marine 
want ik hou van water. Ik was op dat moment deels werkzaam bij een baas en in de schoenmakerij van mijn vader. Ik 
wilde schoenmaker worden. Dat was mijn lust en mijn leven. Ik zat als klein kind altijd al bij mijn vader op de 
werkbank. Als mijn moeder me kwijt was, wist ze waar ze moest kijken.” Antoon werd goedgekeurd voor marinier en 
moest op 6 januari 1959 aantreden in Doorn. “Vreselijk koud was het toen, ‘het vroor dat ’t knapte’. Moesten we bij de 
munitiebunker al wachtlopen, hindernisbanen nemen. Zo wordt je langzaamaan klaargestoomd en werd ik 
uitgezonden naar Nieuw Guinea.” Dat er kans op uitzending in zat, wist Antoon voorafgaande aan de keuring niet.  
“Nee, helemoal neet.  
Het heeft er misschien mee te maken dat ik een goede conditie had. Ik rookte niet en was een sportman. 
Moesten we naar Amersfoort naar dat grote zwembad om te kijken of we zwemmen konden. De helft viel af, die  
konden niet zwemmen. Ik wal, as ne dolfijn. Dan hebt ze drek in de gaten, den is d’r wal geschikt veur.” 
‘Anstrengend’ 
Antoon doorliep in zijn geheel de zware, drie maanden durende mariniersopleiding. Na zijn goedkeuring werd hij 
direct uitgezonden. Tot dat moment wist hij helemaal niets van de oorlog aan de andere kant van de wereld. 
Nederlands-Nieuw-Guinea, nu de provincies Papoea (Pulau Irian) en West-Papoea (Papua Barat) van Indonesië, was 
van 1949 tot 1962 een overzees gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden als deel van het eiland Nieuw-
Guinea. “Er was iets gaande vanaf 1950 dat een deel van Nieuw Guinea Nederlands werd. Het was vooral afwachten. 
‘Jullie zullen vanzelf wel zien wat er gebeurt.’ Het was toch wel ‘anstrengend’ heur, dat mo’k eerlijk zeggen.’ Heel veel 
jongens zagen het helemaal niet zitten. Het was een echte oorlog.   

Door Henri Walterbos 
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Vervolg Anton te Brake  
We moesten heel goed oppassen. Gecamoufleerd 
kwamen we binnen bij kampongs waar de mensen naakt 
liepen. Mannen hadden alleen maar een peniskoker voor. 
Die mensen hadden nog nooit een blanke man gezien. 
Soms moest je met een hakmes door de bushbush om je 
een weg te banen naar andere kampongs. Het is wel een 
heftig stuk van mijn leven geweest,” bekent Antoon. 
Zijn uitzending duurde 16 maanden. "Je zat daar recht 
boven de evenaar. Een verschrikkelijke hitte. Terwijl die 
mensen daar naakt liepen, zaten wij tot zover in de 
kleding", legt Antoon een hand onder zijn kin. "Je kon daar 
malaria oplopen, er waren muskieten en slangen. Het hele 
huis had je bij je op de rug. Als je dan 's avonds in die 
bushbush was, sliep je daar op een paar takken die je daar 
neerlegde, een zeil over je hoofd heen en dan slapen. Je 
moest altijd je eigen slaapplaats voor elkaar maken. Dat 
was echt niet mis hoor. ‘Miene vrouwe zeg altied ‘doar he'j 
't van in de rugge ekrege',” doelend op de rugpijn die 
Antoon zijn leven lang had. 'Gecamoufleerd kwamen we 
bij de kampongs waar de mensen naakt liepen, ze hadden 
nog nooit een blanke gezien' Mannen hadden alleen maar 
een peniskoker voor. Die mensen hadden nog nooit een 
blanke man gezien. Soms moest je met een hakmes door 
de bushbush om je een weg te banen naar andere 
kampongs. Het is wel een heftig stuk van mijn leven 
geweest,” bekent Antoon. 
 
Monokwari 
“Ik koos als plek voor Manokwari. Iedere 3 maand kwam er 
een nieuwe lichting waar je mee op patrouille ging. We 
waren altijd met een man of 40. We moesten zorgen dat 
we de taal een beetje leerden, zodat we ons verstaanbaar 
konden maken bij de Papoeaas. Die waren altijd 
ontzettend blij dat wij er waren om hun te beschermen. 
We mochten soms in de school of in het kerkje slapen. Het 
verblijf daar heeft me wel gevormd. Ik heb er later met 
mijn bedrijf veel aan gehad. Doorzetten en niet opgeven. 
Ik kan het iedereen aanraden, dat als je niet weet wat je 
wilt worden, wordt marinier. Dan kom je er wel.”“Het was 
er niet altijd even gemakkelijk,” gaat Antoon verder. “Het 
mooie was wel dat je een hechte groep wordt, ondanks 
dat er etterballen tussen zitten ‘wee’j wal könt scheeten’. 
Hagenezen, Groningers, Limburgers, overal kwamen ze 
vandaan. De een was timmerman, weer een ander 
automonteur. Dan zit je in zo’n bushbush, dan moet je 
elkaar accepteren, van elkaar op aan kunnen. Je krijgt na 
een periode dan echte kameraadschap, omdat je elkaar 
nodig hebt. Vandaar dat al die veteranen nog steeds 
contact met elkaar hebben, hun ei kwijt willen over wat ze 
allemaal meegemaakt hebben.” 
Verkering 
Bang voor zijn eigen leven is hij nooit geweest. “Toen ik 

weg ging heb ik wel tegen Marijke gezegd, want we 
hadden al verkering, ‘Wat zullen we doen? Zullen we de 
verkering uitmaken want ik weet niet of ik terug kom en 
hoe het zal gaan. We wisten nergens van. Ik had nog nooit 
een vliegtuig aan de grond gezien en ineens ga je met een 
DC 7 de lucht in.  
Met de KLM vlogen we over de Noordpool ‘Da’s een dood 
spul heur. Alleen moar ies’. En dan ben je een uur aan het 
vliegen, valt de motor uit. Hebben we een noodlanding 
gemaakt in Zweden en daar anderhalve dag moeten 
wachten. Vandaaruit vlogen we door naar Tokio om te 
tanken. Hebben we daar nog even rond mogen kijken, zijn 
we in zo’n groot warenhuis geweest. Het was allemaal al 
zo elektronisch daar. We wisten niet wat we zagen. Van 
Tokio zijn we naar Biak gevlogen. Daar moesten we onze 
burgerkleding uitdoen, want je mocht boven territoriale 
wateren niet vliegen met een soldatenpak aan. Kregen we 
daar onze kleding aan en begon ons leven daar.” 
 
Kampongs 
“We gingen van de ene kampong naar de andere heen om 
de mensen daar te bewaken. Ik heb ook gevechten 
meegemaakt maar ik ben blij dat ik er nooit eentje heb 
dood hoeven te schieten. Ik heb misschien wel een engel 
meegehad. Er zijn in de tijd dat ik daar zat 33 mensen van 
ons mariniers overleden. In Nederland wisten de mensen 
meer dan dat wij wisten. Wij zaten in de bushbush met 
iemand bij ons van de verbindingen, die in contact stond 
met het hoofdgebouw in Hollandia. Ik had nummer 
109615. Als mij wat overkomen was dan was dat nummer 
overleden. Alleen als we in de kazerne kwamen, was het 
een pilsje drinken met elkaar, hadden we een beetje 
ontspanning. Dat had je ook echt nodig.  
Zongen we daar ‘En we gaan nog niet naar huis.’ Ik zat ook 
nog in het militaire team waarmee we regelmatig 
voetbalden tegen Papoeaas. Dat vonden we eigenlijk best 
wel zielig, want wij hadden voetbalschoenen aan en zij 
speelden op blote voeten. ‘Moar, ik zal ’t oe vertellen. Dat 
ging d’r op. Dee leu hadden nans gin schrik veur,” lacht 
Antoon. “Als we op weg waren naar Kampongs gingen er 
altijd een paar mee om spullen te dragen van de 
verbinding, ‘lepen ze ok in de blote kont met’. We konden 
een beetje Maleisisch. Zo hadden we een beetje contact 
met de mensen daar. Ik rookte niet. Als ik dan wat kreeg 
vanuit het leger gaf ik dat aan die mensen, want roken 
kenden ze wel. Ik was dan ‘sobat, sobat,’ een vriend,” 
lacht Antoon. “Het waren hele dankbare mensen. We 
hebben op die manier ook wel leuke dingen meegemaakt. 
meegemaakt. Eten was er voldoende. Hier ga je naar de 
supermarkt maar daar hebben de mensen niets nodig. 
Alles groeit daar buiten.” 



25 

Onderafdeling Achterhoek 

Vervolg Anton te Brake 

Kom Lichtenvoordsen tegen 
 
Iedere kampong had zijn eigen hoofd. Kom ik daar een 
keer in een kampong zie ik daar een blonde man staan. Ik 
zeg ‘woar kom ie vandan?’ ‘Ik kom uut Lichtenvoorde,’ zeg 
hee. Ik zeg ‘dat meen ie neet.’ Was hij van Wekking, van 
de melkboer, an de Schatbergstroate. A’j noar huus goat 
wil ie mien va en mo dan de groeten doon?’, vroog hee. 
Daar ben ik toen nog heen gegaan toen ik weer terug was. 
Hij woonde officieel in Limburg, maar was leraar in die 
kampong. Dan is de wereld ineens toch wel heel erg klein. 
Dan weet je niet wat je voelt als je iemand uit je eigen 
plaats daar treft. Toen ik een keer van de patrouille terug 
kwam in Manokwari, staat daar ineens Harrie Bleumink uit 
Lichtenvoorde. ‘Ie hier Harrie?’ Moest hij daar wachtlopen 
bij de poort. Hij was een soort van kleermaker in de kazer-
ne. Hij moest ook wachtlopen. Heb ik nog een paar keer 
een pilsje met hem gedronken. Daarna ben ik weer verder 
gegaan.” 
 
Veel geleerd 
Na terugkeer in Nederland ging Antoon voor nazorg naar 
een legerdokter. “Die vroeg hoe het met je ging, kreeg je 
je geld wat je verdiend had en een bedankje van de gene-
raal voor bewezen diensten. Veertien dagen later moes-
ten we in Doorn komen, werden we daar gehuldigd.” Hij 
draagt zijn decoratie nog steeds met trots. “Ik heb er drie 
en draag ze altijd op de jas. En ik heb een speciale baret 
gekregen.” Antoon leerde veel gedurende zijn uitzending. 
“Ik heb altijd geleerd, laat iedereen in zijn waarde. Ieder 
mens is anders. Dat heb ik van daaruit meegenomen bij 
mij de winkel in. Als iemand je een hand geeft dan kun je 
al voelen wat voor persoon het is. Aan de voeten van men-
sen kon ik dat ook zien. De voeten staan met hierboven in 
verbinding,” wijst Antoon naar zijn hoofd. 
'Er zijn er genoeg die heel wat meegemaakt hebben en er 
de mond over dichthouden' 
 
4/5 mei 
Antoon hecht veel waarde aan de 4/5 mei viering. Jaren-
lang was hij erewacht bij de dodenherdenking in Lichten-
voorde. “Ik denk echter dat de oorlog die mijn vader en 
moeder hebben meegemaakt erger is geweest dan ik 
meegemaakt heb. Ik kan er steeds makkelijker een streep 
onder zetten. Je hebt allemaal een leeftijd inmiddels dat je 
steeds meer genoeg aan je zelf hebt. Ik heb een paar jaar 
geleden een keer een hersenbloeding gehad, dus ik moet 
mezelf een beetje rustig houden. Het raakt me nog wel 
steeds, wordt er nog wel eens emotioneel van. We hadden 
contact met thuis middels brieven. Het was fantastisch 
dat ik dan een brief van Marijke of mijn vader of moeder 
kreeg. In de zaal waar je sliep schreef je dan terug.” Heim-

wee kende Antoon vooral met Kerst. “Dat was heel 
zwaar.” Direct wordt hij emotioneel. “Eigenlijk stond er 
nooit iets bijzonders in die brieven. Na terugkomst heb-
ben we allebei de brieven verbrand. Dat hadden we nooit 
moeten doen.” 
 
Schoenmaker 
“Toen ik thuis kwam was het direct studeren om schoen-
maker te worden. Er werd helemaal niet gevraagd ‘hoo is 
’t ewest?’ “Maar jullie mochten ook niets zeggen,” vult 
Marijke aan. “Dat klopt,” bevestigt Antoon. “We moesten 
de mond dicht houden. Er zijn er genoeg die heel wat 
meegemaakt hebben en er de mond over dichthouden.” 
Antoon vond ook de rust bij zijn Marijke. “Al die maanden 
heb ik altijd gewacht, nooit met een andere jongen uit 
geweest,” kijkt Marijke nog net als toen naar haar Antoon.  
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Oud-Indiëganger Rien van Driel met mariniersbaret en uniformjasje. Foto: Karin Stronks 

‘Niet achter de vrouwen aanjagen’ 
Oud-Indiëganger Rien van Driel vertelt 
Door Karin Stronks 
AALTEN - In Barlo, langs ’t Villeken, op het terrein van de 
familie Veerbeek, is een expositie ingericht met portretten 
van 25 veteranen uit de gemeente Aalten. Het Haarts Foto 
Collectief heeft oud-militairen gefotografeerd die in 
Nederlands Indië hebben gevochten of zijn uitgezonden 
naar vredesmissies in verschillende landen. Mannen en 
vrouwen die zich hebben ingezet voor de vrijheid van een 
ander, in een vreemd land. De tentoonstelling, die is 
opgezet in het kader van 75 jaar vrijheid, is te zien van april 
tot oktober. In deze krant komen enkele veteranen aan het 
woord die hebben meegewerkt aan de expositie.  
 
Hieronder het verhaal van Rien van Driel (93). 
De 93-jarige Rien van Driel loopt met rechte rug, schenkt 
koffie en serveert een koekje. Hij vertelt tot in details over 
zijn diensttijd in Nederlands Indië, dat vanaf medio 
zeventiende eeuw een Nederlandse kolonie is. In 1942 
komt het land in Japanse handen. Na de Tweede 
Wereldoorlog breekt opnieuw een roerige tijd aan, 
Soekarno roept in 1945, onder druk van nationalistische 
jongeren, de Indonesische republiek uit. Pas twaalf jaar 
later komt er een eind aan de Nederlandse aanwezigheid  
in Nederlands Indië. Een deel van Nieuw-Guinea blijft tot 
1962 in Nederlandse handen. 
Netjes 
Voor de fotoshoot pakt Rien zijn uniformjasje en een 
stropdas. “We moeten wel netjes op de foto hè”, zegt hij. 
De mariniersbaret zet hij op zijn hoofd. Onder de trap 
staan spullen uit Nederlands Indië, een grote dekenkist 
met een felgekleurde deken met daarop een standaard 
met muziekinstrumenten, diverse dierenfiguren, 
houtsnijwerk. Fraaie inheemse beelden hangen er aan de 
muur. “Deze kist heb ik in mijn grote kist met mijn spullen 
meegenomen.” 

Op zijn negentiende jaar, in 1946, werd oud-Aaltenaar 
Rien van Driel als dienstplichtige voor twee jaar 
uitgezonden naar Nederlands Indië. Hij dient in de stad 
Surabaya, op Oost-Java. Rien legt uit: “Tijdens de militaire 
keuring is overeengekomen dat ik zou worden ingedeeld 
als verpleger bij een medisch onderdeel. Na de training, ik 
bleek goed te kunnen schieten, werd ik echter ingedeeld 
als pionier bij een infanteriecompagnie. Daar heb ik 
bezwaar tegen gemaakt en mijn commandant zorgde 
ervoor dat ik in het Rooms-katholieke burgerziekenhuis 
werd geplaatst. Daar werkte ik onder zuster Sponzaria op 
de afdeling huid- en geslachtsziekte.” 
Klamboe dicht 
Hij komt in aanraking met mensen met ongeneeslijke 
syfilis, mensen die de dood in de ogen kijken. Hij verbindt 
wonden die openliggen tot op het bot. Na drie maanden 
gewerkt te hebben in het ziekenhuis krijgt hij de opdracht 
om nieuwe lichtingen mariniers voorlichting te geven.  
“Ik maakte een voordracht waarin ik uitleg gaf wat de 
jongens vooral niet moesten doen, zoals kip of saté ajam 
eten langs de weg en achter de vrouwen aanjagen. Ik 
vertelde ook dat ze de klamboe goed dicht moeten  
maken om malariamuggen tegen te houden. Veertig jaar 
later interviewde een journaliste op televisie een oud-
marinier uit Nederlands Indië. Deze vertelde één op één 
mijn voordracht aan de kijkers!” 
Poli 
Na een jaar wordt Rien als peloton verpleger geplaatst bij 
de brigadestaf aan de Daandelstraat in Surabaya, waar 
huizen staan die door de marine worden gebruikt voor 
diverse bestemmingen zoals Marinierskapel en Vora 
(kleding). “In een van de huizen hield ik mijn poli waar we 
ook Javaanse medewerkers hielpen. Twee keer per week 
trok ik met een tas vol medicijnen naar een kampong bij 
Surabaya om mensen te helpen, dat heb ik een jaar 
gedaan.”  
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Vervolg Rien van Driel 

In de Daandelstraat heeft Rien eens een schriftelijke 
opdracht geweigerd voor een behandeling bij een patiënt. 
”Het ging om drie keer per dag een zoutsolutie 
behandeling op een delicate plek, ik dacht dat de arts zich 
vergist had. De dokter belde de volgende ochtend dat dit 
regelrechte insubordinatie was… Ik moest acht dagen 
‘brommen’, dat heb ik gedaan. Gelukkig is  
dit voorval niet in mijn ontslagbrief gemeld en heb ik mijn 
diensttijd op een goede wijze vervuld…” 

Jeugdbeweging 
Er staan naast de militaire taken voor Rien ook veel 
burgeractiviteiten op het programma. Zo werkt hij voor 
de Protestantse Kerk en de jeugdbeweging in de wijk 
Darmo in Surabaya. Hij is lid van de PJC jongerenclub 
waar zang, toneel en volksdansen worden beoefend. Hij 
heeft de algehele leiding over de Zondagsschool op 
Oedjoeng, een marine kazerne in Surabaya, waar grote 
groepen kinderen op af komen. “Ik herinner me nog een 
reisje, uitstapje met een paar Lintwormen, 
opstapvoertuigen van de marine, naar Sumber Porro, een 
uitgaansgebied, waar we van de KM lunchpakketten en 
frisdrank hadden los gebedeld voor 300 kinderen en 
vrijwilligers”, glimlacht Rien. 
Door het Zondagsschoolwerk en het PJC-werk komt Rien 

in contact met dominee Hildering en de gezusters Kruyt. 
“Fiep Kruyt was als directeur van het zendingsziekenhuis 
Mardi Santosa betrokken bij het bevolkingsonderzoek. 
Hele kleine en te lichte kinderen werden opgevangen in 
dagverblijven waar ze extra maaltijden kregen 
aangeboden.  
Voor haar stichting heb ik later lezingen gehouden waarbij 
we in de pauze batikwerk verkochten, zodat ik haar werk 
kon steunen. Verder heb ik via onderwijzer Otto Iskandar 
een twintigtal kansarme Javaanse kinderen een 
pleegouder of een financiële adoptie kunnen bezorgen. 
Wij hebben zelf twee kinderen op deze manier 
ondersteund, tot en met de middelbare school. En ook de 
familie Veerbeek, bij wie op het erf de expositie van de 
veteranen is opgesteld, heeft een Javaans kindje op deze 
manier geholpen!” 
 
 
Gepubliceerd: Aalten Vooruit, Karin Stronks.  

 
AFSCHEID RIEN VAN DRIEL  
Op 7 juni ontvingen we het droevige bericht van overlijden van Rien van Driel. Hij is in Oost Indië gedetacheerd 
geweest als ziekenpaai en onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede. Het was en man van ernst en op z’n 
tijd een kwinkslag. Rien is op 5 juni overleden te Beek en heeft de leeftijd van 93 jaren mogen bereiken.  
De uitvaartdienst was op vrijdag 11 juni in de Grote of Laurentiuskerk  in Varsseveld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op verzoek van Rien hebben zes oud mariniers hem begeleid naar zijn laatste rustplaats  op begraafplaats  
Rentingkamp te Varsseveld.  
We wensen de kinderen, klein - en achterkleinkinderen veel sterkte met het verlies van vader en opa. 
 
Het bestuur namens alle leden. 
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De zoon van Korporaal Aart Vierhout heeft met succes de marsof dsi opleiding gevolgd.  

Ingezonden stuk 

Terroristische aanval in Nederland? Wie komen in actie? 
Geplaatst door info@noventas.nl 

Na de aanslag in Parijs zijn ook in Nederland politie en Defensie in verhoogde 
staat van paraatheid. Maar welke eenheden komen er in actie als er in Neder-
land een terroristische aanval plaats vindt? Of een andere activiteit? 

De Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie is verantwoordelijk om Ne-
derland te beschermen bij terroristische aanvallen. De DSI bestaat uit verschil-
lende onderdelen, allemaal uitgerust met pistool, (automatische) pistoolmi-
trailleurs en snelle gepantserde auto’s. De afdeling Arrestatieteams bestaat uit 
zo’n 150 man, verdeeld over zes teams. 

Een standaard AT-eenheid bestaat uit acht man en een commandant. Momenteel de-
len ze zich op in kleinere groepjes. Sinds de aanslagen op Charlie Hebdo in januari zijn 
deze groepen in heel Nederland constant paraat om bij ernstig geweld meteen in actie 
te kunnen komen. Deze zogenoemde Rapid Response Teams (RRT) kunnen bij een 
terreurmelding direct in actie komen. Ook de Brigade Speciale Beveiligingsopdrach-
ten van de marechaussee levert mensen voor deze Rapid Response Teams. 
De Luchtmobiele Brigade helpt de Koninklijke Marechaussee bij grenscontroles. Ver-

Het Eskadron Hoog Risico beveiliging (HRB) van de Koninklijke Marechaussee bewaakt sinds vorig jaar de gebouwen 
welke voorkomen op de door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) opgestelde lijst. Dit 
nieuw opgerichte onderdeel moet uit zes pelotons van ieder 60 man gaan bestaan. Het eerste peloton is nu actief. 
Eind dit jaar is het tweede peloton paraat en volgend jaar worden de volgende pelotons opgeleid. Deze marechaus-
sees zijn getraind om op te treden in gevaarlijke situaties met zwaardere wapens: ze trainen nu met de Colt C8-
karabijn en moeten zich kunnen weren als ze vijanden met kalasjnikovs tegenkomen. 

 

https://noventas.mobi/index.php/terroristische-aanval-in-nederland-wie-komen-in-actie/
https://noventas.mobi/index.php/author/infonoventas-nl/
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Naast de Rapid Response Teams kent de DSI nog de kleine afdeling Interventie (19 mariniers, politiemensen en leden 
van de marechaussee). Deze afdeling wordt als eerste ingezet bij dreigende aanslagen. Men beschikt over geweren 
waarmee nauwkeuriger geschoten kan worden, ook door bepantsering heen. Deze eenheid rukt ook uit als er een risi-
co is dat een verdachte zichzelf opoffert of bij een nucleaire, biologische of chemische dreiging. 
Verder is er nog de Unit Expertise en Operationele Ondersteuning (UE&OO). Deze unit telt momenteel acht mensen, 
scherpschutters, die tegenstanders op lange afstand kunnen uitschakelen.  

Tot slot is er nog de M-Squadron Marsof (Marine Special Operations Forces). Deze speciaal getrainde mariniers wor-
den ingezet voor grootschalige en moeilijke terreursituaties. Zij kunnen in de zwaarste en gevaarlijkste omstandighe-
den worden ingezet. Het is tevens de oudste en grootste antiterreureenheid van Nederland, opgericht in 1973. Ze heb-
ben een groot arsenaal aan wapens. Ze zijn het laatst in Nederland in actie gekomen bij de beveiliging van verschillen-
de tunnels in 2001, na de aanslagen van 11 september in de VS. 

Bron: RTL Nieuws / Defensie 

Vervolg Marsof 
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Afscheid Jan Murray 

Op donderdag 17 juni horen we van Dika dat Jan is opgenomen in het ziekenhuis te Zutphen.  
Jan heeft een hersenbloeding gehad en helaas kan zij nog niet veel vertellen over hoe de toekomst er uit gaat zien. 

In de daarop volgende dagen gaat het niet beter met Jan, maar het is wel duidelijk dat Jan niet meer naar huis zal ko-
men. 

Op dinsdag 22 juni komt van Dika het bericht dat Jan is overgebracht naar de hospice in Warnsveld, waar hij de vol-
gende dag in de avond rustig is ingeslapen. 

Helaas heeft Jan de laatste jaren veel tegenslagen gehad met zijn gezondheid, maar bleef altijd wel optimistisch.  

Op dinsdagavond 29 juni was er gelegenheid om in crematorium “de Omarming” te Zutphen afscheid te nemen van 
Jan en de familie te condoleren.  

De afscheidsdienst was op woensdag 30 juni in het voornoemde crematorium en heeft het bestuur, samen met de fa-
milie en genodigden op waardige wijze afscheid genomen.  

In verband met de Corona maatregelen mochten hierbij maar een beperkt aantal personen aanwezig zijn.  

 
Een paar notities uit het leven van Jan: 
Op de feestavond van COM Gelderland in Almen in het najaar van 1979, waren vele leden uit de omgeving van  
Zutphen aanwezig.  
Onder het genot van een drankje kwamen we in gesprek met de adjudant onderofficier der Mariniers Arie Koenders. 
Hij vertelde ons dat hij in februari 1980 met pensioen ging.  Al snel werd toen voorgesteld om te gaan inventariseren in 
Zutphen naar de belangstelling voor het oprichten van een onderafdeling. 
Jan en Arie hebben deze taak toen op zich genomen. 
Op 22 mei 1980 was er een contact avond georganiseerd in café Modern te Zutphen. Op deze avond waren 37 oud ma-
riniers aanwezig en 5 berichten van verhindering.   
Jan en Arie nemen voorlopig de taak waar van voorzitter en secretaris/ penningmeester. 
Aan het einde van de contactavond werd met algemene instemming van de vergadering besloten om de vereniging 
COM Regio Zutphen op te richten.  
Jan blijft aan als voorzitter en Arie als secretaris/ penningmeester. 
Zij worden ondersteund door een werkgroep van acht personen.  
In februari 1991 stopt Jan om privé reden als voorzitter, maar blijft hij wel deel uitmaken van het bestuur en is hij altijd 
inzetbaar bij de organisatie van vele activiteiten. 
Na de samenvoeging van de onderafdelingen COM Zutphen en COM Achterhoek in januari 2014, blijft Jan aan als be-
stuurslid. 
Bij de samenvoeging van de onderafdelingen is Jan ook zeer betrokken geweest en mede dankzij zijn inzet heeft dit 
tot een positief resultaat geleid.  
In de ledenvergadering van februari 2015 neemt Jan de taak van penningmeester COM Achterhoek op zich. Het geza-
menlijk bezoeken van de activiteiten van COM Gelderland en Nederland, heeft ook altijd zijn aandacht.  
Jan is een sociaal bewogen mens, altijd bereid zich in te zetten bij de organisatie van activiteiten en een zeer gewaar-
deerd lid in onze vereniging. Ook voor zijn inzet bij andere verenigingen is Jan benoemd tot Lid in de orde van Oranje 
Nassau.  
Jan is al meer dan veertig jaar actief voor Contact Oud Mariniers en hiervoor kreeg hij op onze bijeenkomst van 26  

september 2020 een blijk van waardering uitgereikt door de voorzitter van COM Gelderland.  

 

Beste Dika, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, namens de leden van COM Achterhoek wensen we jullie veel 

sterkte om dit grote verlies te verwerken. 

Groot is de leegte die je achterlaat, 
Mooi zijn de herinneringen die blijven. 
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Herinneringen aan Jan  

Jan bedankt voor die vele mooie jaren. 
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De wereld verbeteren.  
Een bekwaam onderzoeker zit in het bureau te werken aan een project om de wereld te verbeteren, wanneer plots 
zijn dochtertje van vijf binnenkomt. "Ik wil spelen," zegt ze... maar de onderzoeker antwoordt dat hij geen tijd heeft 
omwille van zijn werk. Het meisje zegt: " Laat mij je dan helpen om de wereld te verbeteren, dan ben je vlugger klaar 
en kunnen we daarna samen spelen..." 
De onderzoeker vindt in een tijdschrift een wereldkaart, scheurt die in stukken en geeft zijn dochter de opdracht dat 
zij de wereld "opnieuw in orde moet brengen". Hij hoopt zo minstens enkele uren van haar af te zijn, vermits het 
meisje nog klein is en het beeld van de wereld niet kent... 
Maar na een kwartiertje komt ze fier terug binnen, met de wereldkaart netjes aan elkaar geplakt: "Klaar!", roept ze 
uit. 
"Hoe heb je dat gedaan?" vraagt de papa verbaasd. 
"Simpel," zegt het meisje; "toen je het blad uit het tijdschrift scheurde, zag ik dat er op de achterkant een foto van een 
man stond. Omdat ik er niet in lukte om de wereld ineen te puzzelen, heb ik alle stukken omgedraaid en eerst 'de 
mens in orde gebracht'. Toen ik daarna het blad omdraaide, zag ik dat de wereld ook in orde was...' 
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LUISTER UIT 
 

Contact    Oud   Mariniers 
 

Regio Arnhem 
 

56e jaargang nr. 2 / augustus 2021 
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Geïnteresseerd? Meldt U zich dan vrijblijvend aan voor 
een aspirantendag op 15 februari, 10 mei, 13 september 

en 29 november 2021 
 
 

Genoemde data zijn onder voorbehoud, i.v.m. op dat 
moment geldende regels m.b.t. Covid-19 

Voor info. Bel 026-3763555 
 
 

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum 
Bronbeek te Arnhem organiseert aspirantendagen voor wie 

overweegt in het militair tehuis te gaan wonen. 
U kunt het leven in Bronbeek van dichtbij ervaren en kennis 
maken met zijn bewoners. U wordt geinformeerd over alle 
voorzieningen en de relatief gunstige bijdrage in de kosten. 

 
Kijk voor de toelatingsvoorwaarden op www.bronbeek.nl 

of vraag een informatiemap aan. 
Er zijn ook mogelijkheden voor tijdelijke opname 

van Veteranen 
Contact: 

Zorgmanager Bronbeek Arnhem T ( 026 )  3763555 
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Luister Uit is een uitgave van Contact Oud Mariniers Arnhem augustus 2021 
 
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 
 
Bestuurslid   Frits Baars  Goudwindestraat 105 6833 DN Arnhem 
   tel:026-3212090     06 54673248  email: fritsbaars@live.nl 
 
    Vacature 
    
Comm.lief en leed Frits Baars en Dik vd Brink   gegevens zie hierboven   
Redactiecomissie  Bart Muis en Willem Rutten    gegevens zie hierboven 
Adresgegevens   zie bij secretaris 
 
 
Foto voorpagina: Jaarlijks wordt op Bronbeek het einde van de Korea oorlog herdacht. Dit jaar was dat bij 

het KNIL-monument voor het museum. 

mailto:fritsbaars@live.nl
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 Van de voorzitter 

We zijn nog steeds niet helemaal van de ellende van 
Corona verlost. Gelukkig zijn er al enkele versoepelingen 
ingevoerd en kunnen we uitkijken naar ons oude leventje, 
met activiteiten, bijeenkomsten, herdenkingen, enz. Er 
was al met organiseren begonnen  om onze 
jubileumreünie dit jaar toch door te laten gaan, maar al 
snel bleek dat dit ook in mei niet door kon gaan. Daarna 
is gekeken naar het najaar, maar dan zijn er al meerdere 
activiteiten zoals de korpsverjaardag van COM 
Gelderland in november. Dit betekent voor zover ik nu 
kan zien dat we onze eerste reünie toch pas volgend jaar 
zullen kunnen houden. 

Dan de problemen rond de herdenkingsmunten. In 
verband met het 155-jarig bestaan van het Korps 
Mariniers heeft COM Nederland voor alle mariniers die 
lid zijn van COM-Nederland een herdenkingsmunt laten 
vervaardigen. Ook de oud-mariniers van Arnhem 
kwamen hiervoor in aanmerking. Echter, daar is vanuit 
ons bestuur iets jammerlijk mis gegaan. Wat wil het 
geval. We hebben via Vz van COM Gelderland het exacte 
aantal coins gekregen om te verspreiden. We hebben als 
bestuur het besluit genomen om de coins binnen 
redelijke afstand van Arnhem (dus gemeenten Arnhem, 
Rheden, Oosterbeek) zelf te bezorgen. Daarmee werd 75
-80 % van de oud-mariniers bereikt die voor een coin in 
aanmerking kwamen. Van 16 personen die verder weg 
woonden werd nagegaan of die ook per post verzonden 
zouden kunnen worden. Onze secretaris heeft daarvoor 
navraag gedaan bij een loket van PostNL met een 
voorbeeld envelop en daarin de brief, kaart en een coin. 
En dat kon zonder probleem was het antwoord. Nu blijkt 
echter dat sommige enveloppen bij het sorteercentrum 
in Nieuwegein (waar alle post machinaal wordt 
gesorteerd) in de machines stuk zijn gegaan en dat de 
coin er uit is gevallen. Gevolg is dat de betreffende 
personen alleen de envelop met brief en museumkaart 
hebben ontvangen. Onze secretaris heeft contact 
opgenomen met het sorteercentrum Nieuwegein, en 
daarover met een medewerker gesproken en het 
probleem voorgelegd. Er zou naar worden gekeken of er 
coins zijn terug te halen, maar dat heeft niks opgeleverd. 
We moeten constateren dat we deze coins niet meer 
terug krijgen en dat de gedupeerden de coin gaan 
missen. 

Enige hoop was nog dat COM Nederland toch nog een 
aantal coins zou hebben maar die kans is erg klein.  

Het is het gevolg van een verkeerde keuze die wij 
achteraf betreuren.  Maar ook ingegeven door de 
mededeling van PostNL dat het geen problemen zou 
geven. U kunt van me aannemen dat we, met name onze 
secretaris, er alles aan hebben gedaan om het probleem 

op te lossen, echter zonder resultaat. Alle gedupeerden is 
middels een brief, mail of telefonisch onze excuses 
aangeboden door de secretaris. Nogmaals excuus 
namens het bestuur .  

Mochten er oud-mariniers zijn die weinig of geen 
waarde hechten aan de ontvangen coin en deze 
beschikbaar willen stellen aan mannen die er wel veel 
waarde aan hechten maar niet hebben ontvangen, 
meldt dit dan even aan onze secretaris. Dan kan 
geregeld worden dat zij alsnog een coin krijgen.   

Met Mariniersgroeten    Gerard Oudsen    Vz  o.afd. 
Arnhem e.o.   

 Van de secretaris   In memoriam 

Op 28 april is oud-marinier en bestuurslid Bart Jansen op 
83-jarige leeftijd overleden. Op 3 mei hebben we met een 
aantal oud-mariniers op gepaste wijze afscheid genomen 
van Bart. We wensen de nabestaanden nog veel sterkte 
bij dit grote verlies. 

Op 13 mei 2021 is te Arnhem op 79-jarige leeftijd P J G 
K Verfuurden overleden; oud-marinier onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis 

Op 19 juni is te Dieren Nieuw Guinea veteraan Cor van 
Geest op 80-jarige leeftijd overleden.  

Op 25 juni hebben we op gepaste afscheid van Cor 
afscheid genomen met een viertal oud-mariniers. 

Agenda 

In verband met de onduidelijkheid rond Corona en de 
maatregelen is er geen agenda samengesteld.    

Bel zo nodig voor zekerheid over activiteiten met een van 
de bestuursleden. 

                       

Uit de ziekenboeg 

Ons lid Evert van Brenk uit Rheden heeft enkele weken 
problemen gehad met zijn gezondheid. De pijnlijke 
aandoening gordelroos heeft er voor gezorgd  dat hij 
wekenlang ellende heeft gehad.  

 

Wij wensen Evert en alle overige zieken een spoedig 
herstel toe.  

 

Mutaties Er zijn geen opzeggingen van leden. Wel 
hebben enkele adverteerders aan gegeven te stoppen 
met hun advertentie in ons blad. Weet iemand nog een 
adverteerder aan te melden?  
      
      

Bart Muis 
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Hansi's bar en eetcafé 

 Groenestraat 56  

6991 GG Rheden 

Van de penningmeester. NOODOPROEP !!! 

Er is nog een behoorlijk aantal leden en donateurs die de jaarlijkse bijdrage voor onze onderafdeling nog niet hebben 
voldaan. Dringend verzoek om dit alsnog te doen en de afgesproken 15,- euro over te maken op de rekening van het 
COM Arnhem. Voor gegevens zie pag 3. 

 

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. 
 

  
 
 
         

 

 

 

    8 4       3 7 

  9 3     7   1   

    1     9   2 8 

 9     7 8 5     1 

 5   7       8   6 

 1     9 2 6     3 

8 4   6     3     

  1   2     5 6   

7 6      3 1     

Vervolg pag. 39 
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  Mr. B. van Leeuwenplein 7 

                         6991 EW  Rheden 

  

 

Tel.  026-4952019 

Email: info@onshuisrheden.nl 

Marinier voorkomt aanslag  Wel enige tijd geleden maar toch goed om te weten!!  

 

Oud-marinier Thomas overnachtte in mei 2015 samen met zijn collega’s in de woestijn. Ze waren eropuit gestuurd 
om collega’s te helpen die met hun Bushmaster bij Kidal op een bermbom waren gereden, maar werden zelf belaagd 
door een zelfmoordterrorist. 
De aanslag gebeurde in alle vroegte op zo’n honderd kilometer van de basis in Gao. Marinier Thomas zag een ver-
dachte pick-up plotseling de weg verlaten en met hoge snelheid op de eenheid af komen. De marinier stond op een 
plek waar hij zich niet kon verschuilen achter zijn eigen voertuig, zag de wagen naderen en aarzelde toen geen mo-
ment. Terwijl hij achteruit liep om dekking te zoeken, pakte hij zijn wapen en vuurde gericht op de ramen van de au-
to. 
Op zo’n 25 meter voor het kamp ontplofte het voertuig. Door de enorme knal werden Thomas en zijn collega’s om-
ver geblazen. De stalen resten van de auto werden de lucht in geblazen en verwondden één collega licht. Marinier 
Thomas krabbelde overeind en bekommerde zich direct om zijn gewonde collega. Daarna rende hij naar zijn voer-
tuig en kroop achter het boordwapen. Thomas wist: een aanslag als deze komt zelden alleen. Toch bleef het die dag 
bij die ene aanval. 
Later bleek dat de pick-up maar liefst honderd kilo springstof in de laadbak had. De gevolgen waren niet te overzien 
geweest als dat dichterbij de eenheid was ontploft. ,,Gebruik je je wapen wel, of toch niet?‘’, zei minister Ank Bijle-
veld van Defensie toen ze de dapperheids-onderscheiding uitreikte. ,,Het is een lastige keuze die je binnen enkele 
seconden moet maken, recht in de baan van de zelfmoordterrorist.  

Thomas koos. En zorgde ervoor dat de levens van zijn collega’s en hemzelf gespaard bleven.’’ 
 

De missie in Mali draaide om het vergaren van inlichtingen voor de Verenigde Naties. Er zij in totaal zo'n zesduizend 
militairen op uitzending geweest. Inmiddels is de missie gestopt. 
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Twee nieuwe schietfaciliteiten voor Speciale Eenheden  
 
De Speciale Eenheden van Defensie krijgen beschikking over 2 nieuwe schietfaciliteiten. Deze komen in Soesterberg 
en Ossendrecht. De nieuwe faciliteiten zorgen ervoor dat de Speciale Eenheden hiermee oefenmogelijkheden 
krijgen die aan alle moderne eisen voldoen. Dat is voor de commando’s heel belangrijk, zegt Bart de Graaff van het 
Korps Commandotroepen. "In operaties wil je niet op situaties stuiten die je nog nooit hebt meegemaakt. Trainen 
zoals je in het echt ook zou vechten, helpt in missiegebieden om het aantal slachtoffers naar beneden te 
brengen.’’De bedoeling is dat de faciliteit in Soesterberg op zijn laatst in 2023 klaar is, terwijl die in Ossendrecht op 
zijn vroegst 2024 in gebruik wordt genomen. Militairen trainen nu nog op 
een tijdelijke schietlocatie in Roosendaal. 

De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) en de Netherlands 
Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) van het Korps Mariniers  
kunnen in de toekomst in Soesterberg terecht. Daar komt de faciliteit op 
een nieuw in te richten terreindeel op de Sergeant-majoor Scheickkazerne.  

De locaties worden met dezelfde faciliteiten ingericht. Zo komt er een close 
quarter battle live fire-schiethuis, waar zowel met scherp als oefenmunitie 
kan worden geschoten in een bebouwde omgeving. Ook komt er op de 
locaties een snipertoren en een 100 meter 270-graden-binnenschietbaan. 

Met het oog op de veiligheid komen er mobiele kogelvangers en een videovolgsysteem met intercom, dat vanuit de 
regiekamer wordt bediend. Daarnaast worden beide banen voorzien van mechanische ventilatie om 
schietbaangassen af te kunnen voeren.Met het project is € 25 tot 100 miljoen gemoeid. 

Militairen in Noord-Irak ingezet voor beveiliging vliegveld Erbil  
  
Een groep Nederlandse militairen is begin dit jaar aangekomen op vliegveld Er-
bil. Zij werden daar ingezet om te helpen deze internationale luchthaven te be-
veiligen. Daarmee was  de eerste rotatie compleet van de zogeheten Force Pro-
tection-compagnie, die rond de 120 man sterk is. Het ging voornamelijk om mil-
itairen van 13e Lichte Brigade. Zij zijn inmiddels  afgelost door militairen van het 
Korps Mariniers. De hoofdtaak van de Force Protection-compagnie is om het 
personeel en het materieel in de binnenring van het vliegveld te beveiligen. Dat 
doen zij samen met Koerdische strijdkrachten en Amerikaanse militairen. 

Ook zorgen de militairen voor controles op in- en uitgaande personen en goe-
deren. Daarnaast patrouilleren zij binnen de basis en treden zij op als er zich op 
de basis een veiligheidsincident voordoet. De Koerdische troepen beveiligen de 
buitenring van de luchthaven. 

Belangrijkste logistiek centrum 

Met de force protection levert Nederland een belangrijke bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie in Irak. Het vliegveld 
geldt als het belangrijkste militaire en logistieke centrum van de coalitie in Irak. Alle partnerlanden werken van 
daaruit samen met de Koerden aan de veiligheid in het noorden van het land. 

Tot wanneer Nederland troepen voor de force protection blijft leveren is afhankelijk van de ontwikkelingen in de 
bredere campagne van de anti-ISIS-coalitie. 

ISIS nog altijd gevaar 

De anti-ISIS-coalitie schakelt over op advisering van de regionale militaire autoriteiten nu de trainingen op de grond 
aan de Koerdische strijdkrachten zijn beëindigd. Met deze nieuwe adviestaak, helpt Defensie de Irakezen om organi-
saties nog verder te professionaliseren, zodat ze ISIS op termijn volledig zelf kunnen bestrijden. 

Deze terreurorganisatie vormt namelijk nog altijd een groot gevaar voor Iraakse en Syrische burgers en voor Europa. 
De anti-ISIS-coalitie voert een belangrijk deel van haar activiteiten in het noorden van Irak uit vanaf deze luchtha-
ven. 

Archieffoto: Eerder trainden Ne-
der-landse militairen Peshmerga 
in Irak. 

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2021/01/14/d151020mr0070-1920.jpg
https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2020/01/07/d180312ge1256-1920.jpg
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 “Burger Ondergoed”   of groene pendek 

Na mijn oproep en daarna goedkeuring voor de militaire 
dienst werd ik vervolgens opgeroepen voor de marine 
keuring in Hollandse Rading. Nadat ook die keuring goed 
was verlopen werd ik ingedeeld bij het Korps Mariniers in 
mei 1965.  

Na de eerste vier maanden basisopleiding in Doorn werd 
ik vervolgens ingedeeld bij de vervolgopleiding in de Van 
Ghentkazerne in Rotterdam voor de MP (Marine 
Patrouille). Samen met nog 6 anderen. Aan het eind van 
die opleiding konden wij aangeven of we bereid waren 
om de diensttijd te vervolgen op Curaçao. Er waren daar 
3  MP-ers nodig, maar van onze mannen waren er 4 
vrijwilligers. Er werd geloot en ik viel buiten de boot en 
ging dus niet naar de West.  

Ik werd geplaatst als MP-er voor een korte tijd in Doorn, 
waar ik wel mijn militaire rijbewijs heb gehaald. Mede 
omdat ik mijn burger rijbewijs al had voordat ik in dienst 
ging was ik na 1 les van Sergt.maj. Liesemeijer geslaagd. 

Na enige tijd werd ik overgeplaatst naar Den Helder. 
Daar heb ik de laatste 12 à 13 maanden uitgediend. De 
taken waren naast stads- en treinpatrouilles ook bijv. het 
overbrengen van arrestanten van hun boot naar Fort 
Erfprins en terug naar hun werkzaamheden aan boord.  

Maar ook kregen we regelmatig vlootbezoek en dan 
werd de commandant van het bezoekende eskader 
uitgenodigd op de Seinpost voor koffie en een drankje. 
Daarover het volgende voorval:  

De sergeant Mak kreeg op donderdag te horen dat er 
vlootbezoek zou komen in het weekend, ik dacht een 
Canadese boot. Het was mijn vrije weekend en had mijn 
tas al gepakt voor de reis naar huis, toen de sergeant me 
kwam vertellen dat mijn weekendverlof niet door kon 
gaan en dat ik beschikbaar moest blijven voor het 
vervoer per jeep van de commandant van de bezoekers. 
Een zware tegenvaller uiteraard. Zaterdagmorgen kreeg 
ik te horen dat het bezoek in de middag moest worden 
opgehaald.  

Nou hadden wij als ondergoed natuurlijk het bekende 
groen van defensie gekregen. Maar uiteraard droeg 
iedereen bij ons burger ondergoed, toen nog altijd 
gewoon wit. Uiteraard omdat dat spul van defensie nooit 
paste, het was of te groot of te klein.  

Dat burger ondergoed nam iedereen altijd van huis mee, 
maar omdat ik onverwacht binnen moest blijven had ik 
geen schoon wit ondergoed meer voorhanden. In een 
apart rommelhok waar ook onze tassen en dergelijke 
konden worden opgeborgen stond een kookplaat. Dus 
een metalen teiltje op de kookplaat gezet met water en 

zeep om enkele vuile onderbroeken schoon te koken 
zodat ik de rest van de week weer ondergoed had.  

Terwijl ik rustig in de koffiekamer de krant las kwam 
sergeant Mak binnen:”Tikoes (mijn bijnaam), direct naar 
de bezoekende boot om de commandant op te halen, ze 
komen nu al”. Direct mijn spullen en kleding in orde 
gemaakt, in de jeep en naar de boot om de gasten op te 
halen. Na terugkomst voor het bezoek een hartelijk 
onthaal met koffie en een borrel op het kantoor van de 
sergeant en al snel kwamen er diverse verhalen over en 
weer los. Ik mocht daarbij aanwezig blijven, zo vloog de 
tijd voorbij en na een paar uur nodigde de sergeant het 
bezoek uit voor een korte rondleiding.  

Na de slaapruimte en enkele andere lokalen wilde hij als 
laatste het rommelhok laten zien (waar ik mijn 
ondergoed aan het koken was en dat was echter al enkel 
uren geleden).  En toen de sergeant de deur van dat hok 
opende, kwam er een enorme zwarte rookwolk naar 
buiten.. De sergeant stond natuurlijk voor schut en 
foeterde luid: “Verdomme Tikoes, wat is hier aan de 
hand? Direct de ramen open maken”. Ik moest dus de 
ruimte die vol rook stond naar binnen en na veel moeite 
(ik moest er ook nog voor klimmen) heb ik de ramen 
kunnen openen. De sergeant liep met zijn bezoek 
uiteraard direct door en nam hen weer mee naar zijn 
kantoorruimte, ondertussen zich verontschuldigend.  

Nadat de rook was opgetrokken keerde ik terug naar het 
rommelhok om de schade op te nemen: in het teiltje 
waar voorheen 3 witte onderbroeken in de sop stonden, 
lagen nu op de bodem van de droog gekookte teil een 
aantal pikzwarte velletjes, de resten van mijn witte 
onderbroeken.  

Moest ik toch weer groen gaan dragen…!    
   
 Bart Muis 

 

Graag zien wij meer van dit soort verhalen in ons blad. 

Heb jij herinneringen aan een leuke gebeurtenis in je 
diensttijd, een mooie anekdote of een ontmoeting met 
een bekende persoonlijkheid: zet het op papier en laat 
het ons weten. Denk je moeite te hebben met het op 
papier zetten, dan kunnen wij je mogelijk helpen om een 
verhaal in elkaar te zetten. 
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Jaarverslag 2020 COM Arnhem 

Ik heb me afgevraagd of het zinnig zou zijn een 
jaarverslag over 2020 te maken.  

Het jaar 2020 werd tenslotte gekenmerkt door maar één 
ding: de Corona pandemie die veel invloed heeft gehad 
op onze samenleving en zeker ook binnen het Contact 
Oud Mariniers van Arnhem. 

Hierdoor zijn alle activiteiten niet doorgegaan en is er 
nauwelijks contact geweest met de leden. 

 

Maar, het is een goede gewoonte en zelfs een 
verplichting om alle leden, donateurs en adverteerders 
op de hoogte te houden van de gang van zaken.  

Daarom alsnog een kort jaarverslag die we dan maar 
opnemen in ons blad Voorwaarts/Luister Uit. 

In 2020 hebben we nog wel onze jaarvergadering kunnen 
houden in februari, dus voor de uitbraak van de 
pandemie. Een verslag van deze jaarvergadering wordt 
uitgereikt zodra we weer een jaarvergadering kunnen 
houden, hopelijk in een later stadium dit jaar. 

Enkele punten uit die vergadering: 

- In 2020 waren Bart Muis en Ben Veulings aftredend 
maar stelden zich wel weer beschikbaar. Zij worden 
herbenoemd na instemming van de vergadering.  Nico 
Phielix stopt als bestuurslid; als nieuw bestuurslid wordt 
Bart Jansen welkom geheten door de vz. Aan de 
aanwezigen wordt gevraagd of er iemand bezwaren 
heeft; is niet het geval, Bart Jansen treedt toe tot het 
bestuur.  

( Later hebben  Ben Veulings en Ton Tinnebroek alsnog 
aangegeven te stoppen als bestuurslid). 

- Kascontrole: Piet Bos en Cock vd Mee/Frits Baars 
hebben  geen bijzonderheden kunnen ontdekken. De 
kascommissie stelt voor de penningmeester en het 
bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat 
hiermede akkoord. Nieuwe kascontrolecommissie is 
Cock vd Mee en Cees IJsselstein. Als reserve meldt 
Gerard Streng zich aan.  

- Willem Rutten geeft nadere toelichting op enkele 
punten in het financieel jaarverslag. De vergadering gaat 
akkoord met de begroting voor 2020. 

Jaarverslag 2020 

- In 2020 zijn diverse activiteiten, normaal o.a. 

georganiseerd met of door Bronbeek, niet doorgegaan:  

herdenking slag in de Javazee, Koningsdag 
vlaggenparade 27 april ,sportdag 13 juni, Herdenking 
Roermond, diverse  veteranen café middagen, 
korpsverjaardag Rotterdam in december, enz 

Maar ook onze eigen jaarlijkse activiteiten gingen niet 
door, zoals onze 35-jarige Jubileumreünie, wandeltocht, 
contactavonden, jeu de boule, haring avond en 
korpsverjaardag 

- In een poging om leden aangesloten te houden en te 
laten weten dat we aan hen denken,  is er naar leden, 
donateurs en adverteerders waarvan het email-adres 
bekend was een mail gestuurd.: de inhoud hiervan was : 
“blijf lid en blijf aangesloten bij het COM Arnhem”.   

Sommigen is een brief gestuurd ivm onbekend email-
adres. 

- Vanuit Arnhem is aktie ondernomen om  (kleine) 
adverteerders, enige korting te geven in verband met 
wegvallen van inkomsten voor deze, meestal kleine, 
ondernemingen.  

- Vanuit COM Nederland zijn kerst pakketten 
beschikbaar gesteld. Ook in Arnhem zijn aan enkele oud-
mariniers deze pakketen uitgereikt         

- Dick vd Brink is bereid om naast Frits te gaan fungeren 
in de Comm Lief en leed 

- Het bestuur vergaderde ondanks Corona toch 5 keer 

- Het aantal leden per 31 december was  57 en het aantal 
begunstigers 25. 

Bart Muis secr. COM Arnhem 
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Overeenkomst vormt basis nieuwe marinierskazerne     

De verouderde kazerne van het Korps Mariniers in Doorn verhuist op termijn naar 
Kamp Nieuw-Milligen. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. Zo moet er 
een nieuwe, toekomstbestendige kazerne verrijzen en het terrein (deels) opnieuw 
worden ingericht. Defensie, de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland te-
kenden daarom in maart een overeenkomst. Daarin staat hoe en onder welke voor-
waarden zij gaan samenwerken. 

Staatssecretaris Barbara Visser: “Ik ben blij deze overeenkomst te kunnen tekenen. 
Bij een complex project als dit is het belangrijk dat we vanaf het begin met elkaar op 

1 lijn zitten. Zo zorgen we ervoor dat de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen niet onnodig wordt vertraagd, maar 
ook dat iedereen straks tevreden is over het eindresultaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 3 betrokken partijen 
zich hiervoor zullen inzetten.” 

Er moeten verschillende zaken tussen die partijen worden afgestemd. Denk aan het mogelijk aanpassen van het hui-
dige bestemmingsplan van de gemeente Apeldoorn. 

Natura 2000 

Een ander aspect om zo vroeg mogelijk rekening mee te houden, is dat Kamp Nieuw-Milligen gedeeltelijk in Natura 
2000-gebied ligt. En daarom aan stikstofregelgeving zal moeten voldoen. Er moet dus een functionele en toekomst-
bestendige herinrichting komen zonder onnodige aantasting van dit bijzondere natuurgebied. 

Coördinerend Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Gelderland is een provincie waar werknemers van Defensie 
goed kunnen werken. Wij verwelkomen de mariniers dan ook graag. We hebben er vertrouwen in dat de plannen 
zorgvuldig worden uitgewerkt.” 

Betekenis voor Apeldoorn 

De komst van ruim 2.100 mariniers heeft een bredere impact op de gemeente Apeldoorn dan alleen de komst van 
de kazerne. Bijvoorbeeld op de middenstand, de vraag naar huisvesting en het gebruik van voorzieningen. Zo is het 

Mariniers testen revolutionair vliegpak  Nieuwsbericht 16-04-2021 
 

Het Korps Mariniers heeft aan een futuristisch experiment gewerkt. In samenwerking met innovatiecen-
trum MIND is getest met het GRAVITY Fly Suit. Hierdoor kunnen de Special Forces verticale obstakels eenvoudiger 
overwinnen. 

In het vliegpak kan iemand zich in een harnas met straalmotoren door de lucht verplaatsen. Het pak is getest in ver-
schillende situaties, bijvoorbeeld bij het aan boord gaan van schepen. Ook is getest in een bebouwde omgeving. 

Dankzij het Fly Suit kunnen de militairen op plekken komen, die voorheen vrijwel onbereikbaar waren. Het pak geeft 
daardoor nieuwe opties voor tactische inzet. Ook kan het civiele hulpdiensten nieuwe mogelijkheden bieden. 

Het experiment kwam voort uit de wens voor nieuwe manieren van boarding operaties. 

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2021/03/05/d180710lm1074.jpg
https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2021/04/16/flysuit2.jpg
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MARSOF ook naar Kamp Nieuw-Milligen 
Nieuwsbericht 
 
De Maritime Special Operations Forces (MARSOF) worden ook ondergebracht op de nieuwe marinierskazerne op 
Kamp Nieuw-Milligen (KNM). Dit staat in de zogenoemde A-brief die staatssecretaris Barbara Visser aan de Kamer 
heeft gestuurd. Hierin staat de laatste stand van zaken over het project ‘Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen’. 
Het project voorziet in een nieuwe, toekomstbestendige kazerne voor de mariniers. Het gaat om de eenheden uit 
het oorspronkelijke project Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) en MARSOF. 
 
De special operations forces van de mariniers zitten nu nog 
op 2 locaties: Doorn en Den Helder. Beide MARSOF-
eenheden moeten worden geherhuisvest, vanwege afstoting 
of omdat een deel van hun huidige onderkomen tijdelijk is. 
Vanwege de terreurbestrijdingstaak, en de bijhorende reac-
tietijden en daarmee de noodzaak om centraal in het land te 
worden gevestigd, was de MARSOF-eenheid in Doorn al 
geen onderdeel van het oorspronkelijke project MARKAZ. 
 
Uit onderzoek blijkt dat Nieuw-Milligen de beste locatie voor 
de mariniers van MARSOF is. Daarnaast zijn MARSOF en de 
operationele marinierseenheden sowieso sterk met elkaar 
verweven. De medezeggenschap (GMC vervanging en ver-
huizing Van Braam Houckgeestkazerne) is nauw bij het pro-
ject betrokken.  
 
Nieuwbouw 

Om KNM geschikt te maken, wordt het grootste deel van 
het huidige, sterk verouderde vastgoed vervangen door 
nieuwbouw. Er komen 1- en 2 persoonslegeringskamers en verschillende soorten kantoorwerkplekken. Verder is er 
behoefte aan eet- en ontspanningsfaciliteiten en een geneeskundig centrum. 
Er komen leslokalen en voorzieningen voor binnen- en buitensport. Voor operationele training blijven de mariniers 
gebruikmaken van de bestaande schietbanen en oefenterreinen in binnen- en buitenland. 
 

Opslag, stalling en onderhoud 

Ook komen er voorzieningen voor opslag- en overslagcapaciteit voor munitie, wapens, verbindingsmiddelen en per-
soonlijke (gevechts-) uitrusting. Dat geldt tevens voor overkapte parkeerruimte voor militaire (rups-) voertuigen en 
een garagewerkplaats. 
 

Onderzoek 

Voor dit project is een vergelijkingsonderzoek verplicht. Hiermee wordt bepaald welke contractvorm de meeste 
kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde oplevert. De uitkomst hiervan volgt deze zomer. Op basis van de huidige 
planning kan de kazerne eind 2028 worden opgeleverd. 

 

MARSOF-leden oefenen het zogenoemde fastro-
pen (langs een touw afdalen uit een helikopter) in 
de Rotterdamse Haven (archieffoto mei 2020) 

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2021/01/18/20200528phn2479.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 vierde deel. 

 

Er waren veertien dagen voorbij in het hospitaal voor Hardeman 
en voor Dijkstra een week. 
Ze konden goed opschieten met de jongens van de landmacht. Er 
werd heel wat afgelachen en er werd flink onder elkaar gepest.  
 
Hardeman had na het bezoek van Jan Joling nog een paar maten 
op bezoek gehad..  
Van zijn compagniescommandant had hij niets meer gehoord of 
gezien. Dat had hij ook niet verwacht. Zijn vrienden hadden hem 
destijds al gewaarschuwd dat hij moest oppassen voor deze CC. 

Dat incident met dat Samoeraizwaard had hem geen goed gedaan. Maar dat was het niet alleen natuurlijk.  
Deze CC stond bekend als een hond van een vent. Voor niemand had hij een goed woord. Hardeman dacht er wel 
over na, omdat hij in zijn verdere marinierscarrière deze officier zou tegenkomen.  
 
Vandaag werd het verband van zijn hand gehaald. Hij was benieuwd hoe de hand er zou uitzien. 
‘Goedemorgen mannen,’ zei de dokter toen hij met zijn ziekenverplegers de zaal binnen kwam lopen.. 
‘Zo, sergeant, we zullen eens kijken hoe mooi je hand is geworden. Haal het verband er maar af, verpleger,’ zei de 
dokter. 
‘Jouw verband halen we er ook af, marinier. Je vingers zijn ook wel genezen.. 
Intussen kwam de hand van Hardeman tevoorschijn. Het was een slanke hand geworden. Een slanke vrouwenhand. 
‘Nou, wat zeg je ervan, sergeant,’ vroeg de dokter trots, ‘’ Het is nog mooier als dat ik  gedacht had.. Ik moest er veel 
aan knippen. Het ziet er keurig uit. Tevreden sergeant? ‘’ vroeg de dokter. 

 
‘Ja, dokter. Het ziet er keurig uit. Ik moet er wel aan wennen,’ zei Hardeman, zijn hand bekijkend in alle standen. 
‘Goed zo, doe er maar een licht verband om, verpleger.’ 
‘Met je voet gaat het ook goed en je dijbeen groeit ook weer dicht. Alles komt weer in orde.’ 
De hand van Dijkstra was ook uit het verband gehaald. 

 
‘Dokter, moet je kijken. Wat hebt u er nu van gemaakt,’ zei Dijkstra teleurgesteld., ‘ Het lijkt wel of ik twee scheef 
gedraaide doppen op mijn vingers heb gekregen.’’ 
‘Ja, jongen. Het zag er heel lelijk uit. Het viel niet mee om er nog iets van te maken,’ antwoordde de dokter, ‘De vin-
gers waren helemaal gerafeld ik kon er echt niet meer van maken.’ 

 
Het was inderdaad een lelijk gezicht. Het was net of er twee vingertoppen dwars op zijn vingers waren gedraaid. 
Dijkstra lag beteuterd naar zijn hand te staren. 
‘Mijn leven lang loop ik nu voor joker,’ zei Dijkstra. 
‘Je gaat er best aan wennen, marinier,’ zei de dokter en hij verliet de zaal. 

Rusten tijdens een patrouille 
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‘Volgens mij heeft hij een stuk in zijn reet gehad toen hij mijn vingers moest maken,’’ zei Dijkstra. 
‘Moet je verdomme kijken. Hier kan je toch niet je hele leven mee blijven lopen. Dan had hij ze beter recht kunnen 
snijden.’ Dijkstra zat er echt mee in zijn maag. 
De anderen op de zaal moesten er om lachen. 
‘Ja, lachen jullie maar. Ik loop er mee voor flikker. Moet je jouw hand eens bekijken. Dat is toch een mooi handje ge-
worden. Nee, volgens mij had de dokter een stuk in zijn reet toen hij mij moest behandelen.’ 
Dijkstra had nog een paar dagen moeite met zijn hand. Maar hij ging er toch aan wennen en hoorde je hem er niet 
meer over. Een paar dagen later ging Dijkstra terug naar Banjoe Oerip. Hardeman maakte vijf weken vol in het hos-
pitaal. Daarna werd hij ontslagen. Hij mocht geen patrouilles lopen omdat zijn voet dat nog niet aankon. Zijn hand 
zag er goed uit. En de wonden in zijn dijbeen waren genezen. 
 
Hardeman moet zich terug melden bij de compagnie. 
Hardeman werd afgehaald door zijn pelotonscommandant. En de 
chauffeur Rinus Batenburg. Deze chauffeur was de vriend van de ge-
sneuvelde Van Delft. 
De mannen begroetten elkaar vriendelijk en de luitenant was blij dat 
Hardeman weer terug was bij zijn peloton.  
De chauffeur sprak weinig. Hij was nog steeds niet over het verlies 
van zijn vriend heen. Hardeman zat er een beetje mee maar zei of 
vroeg ook maar niets. Hardeman dacht aan de verlofdagen die hij nu 
kreeg. En misschien kon hij wel in Soerabaja blijven bij zijn meisje 
Olga. 
Het was een goede gewoonte dat mariniers die gewond waren ge-
weest een verlof kregen en konden dan naar Tretes in de bergen. 
Daar was een marine vakantieoord. Hardeman had er wel zin in. Zo-
lang hij nu in Indië was had hij nog nooit verlof gehad. Behalve dan 
de vier dagen verlof om naar Soerabaja te gaan. Daarvan waren twee reisdagen. Hij verheugde zich er helmaal op. 
En misschien kon hij wel bij zijn meisje het verlof doorbrengen. Van zijn meisje had hij vernomen dat zij, maar ook de 
familie behoorlijk geschrokken waren en hadden gehoopt dat hij naar het marine Hospitaal in Soerabaja zou worden 
gebracht. 
 
De truck arriveerde op het terrein van de commandopost. Nu arriveerde Hardeman er anders als vijf weken geleden. 
Hij was blij weer bij zijn compagnie te zijn. Hij zou nog weinig kunnen doen maar om weer bij je eigen mensen te zijn 
was heel prettig. 
Hardeman werd door vele mariniers hartelijk ontvangen. Ze gaven hem een hand en klopten hem op de schouder.  

Een adjudant  van de motorcompagnie kwam op Hardeman af en zei,  
‘Fijn dat je weer terug bent, Ik heb de truck onder handen gehad waarmee je in die hinderlaag ben gereden. Het is 
ongelooflijk dat jullie nog levend onder de truck vandaan zijn gekomen. Het was een vergiet.  

Er zaten honderden gaten in de truck. Jongen, wat heb jij gesloft.’ 
‘Ja, wij hebben wel gelukt gehad,’ zei Hardeman, ‘Bedankt, adjudant. Ik moet mij nu eerst bij de CC melden.’ 

 
         Vervolg in de volgende Luister Uit  

 

Vakantie in Tretes op Java in de jaren ‘40 

Vervolg mijn verhaal 
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Katern “de Walegang” deel uitmakend van het blad Voorwaarts 
COM afdeling Gelderland  

56e jaargang nr. 2 / augustus 2021 

               Contactorgaan van de Onderafdeling VELUWE 

Contact Oud- en actief dienende Mariniers 

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 en  

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  
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Beste Korpsvrienden,  

Zojuist terug van een vakantie, wordt ik gebeld om een voorwoord te schrijven in de "Voorwaarts".  
Met veel plezier geef ik hieraan gehoor!  
 
Alleen hebben we vanwege de Corona, helemaal geen activiteiten.  
Op dit moment staat alleen de jaarlijkse BBQ, ook onze Veteranen reünie, gepland op 24 Juli,  
we zijn dan weer terug op het oude nest in Uddel.  
 
Met betrekking tot het marinierskoor hoop ik, dat we eind september weer kunnen starten met oefenen. 
Dat moet natuurlijk ook als we in Epe op 31 oktober in het Kulturhus willen starten samen met de  
"de Meppeler Muiters". Ik hoop in de volgende "Voorwaarts" wel veel te kunnen melden!  
Afsluitend wil ik onze zieken van harte beterschap toe te wensen.  
 
"Sobats Beterschap, geef nooit op".  
 
Met Korpsgroet, Ben Gabriël 

 

Wijsheden van alle tijden: 

De ontmoeting met de ander is altijd een  

                              UITDAGING 

een oproep tot groei, tot de doorbraak, de 

                              METAMORFOSE 

Hella S. Haasse (1918-2011) 

Nederlandse schrijfster 
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PAARDEN4DAAGSE  EPE 2022 

In tegenstelling zoals eerst werd voorgesteld 

heeft het bestuur besloten om de uitvoering 

van de EP4D 2022 te laten plaatsvinden van  

31 mei 2022 t/m 3 juni 2022. 

Dit is de week tussen Hemelvaartsdag en het 

Pinksterweekend. 

Het bestuur hoopt dan ook dat wij in 2022 

weer een beroep op jullie, als verkeers-

regelaar, kunnen doen.  

Immers een EP4D zonder de inzet van jullie 

SOBATS is geen optie en kan dan ook geen 

doorgang vinden. 

Alvast bedankt voor jullie inzet en we spreken 

elkaar voorafgaande aan de EP4D 2022. 

Peter Kats | voorzitter EP4D 
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                                                                Dankbaar voor wie hij was, laten wij in liefde los    

Bart 

Bartholomeus Cornelis Bakker 

  

 Bussum, 24 april 1933      Epe, 16 maart 2021 

 

20 leden van COM Veluwe hebben op 31 maart 2021 afscheid genomen van Bart. Bart was opgebaard in het 

tuinhuis bij zijn woning aan de Torenweg 29 te Epe. Bart zijn laatste wens was, dat hij graag de  

afscheidshymne en het lied Sarie Marijs gezongen wilde hebben. Sarie Marijs was voor hem een geliefd lied.  

Door zes oud-mariniers werd de kist, onder de tonen van het koraal “blijf mij nabij” vanuit het tuinhuis  

begeleid naar de tuin. Door twee oud-mariniers werd de driekleur halfstok gehangen. Door de voorzitter Ben 

Gabriel werd een woord ter herdenking gesproken. Door Kees van Tiggele werd het signaal Tap Toe geblazen 

en werd door de oud-mariniers afscheid genomen van Bart. 

De dankdienst vond plaats in besloten  kring op 1 april 2021 in de VEG kruiskerk in Heerde. Aansluitend werd 

Bart begeleid naar zijn laatste rustplaats Nieuw Valkenveen in Naarden. 

HERINNERINGEN AAN BART 
 

We werden onlangs geconfronteerd met het overlijden van onze vriend Bart bakker. Er werd mij gevraagd 
weet jij nog iets bijzonders over Bart, zijn militaire dienst bijvoorbeeld ? Ik moet zeggen dat ik niet onmid-
dellijk een antwoord paraat had. Na wat denken kwamen toch wat details boven.  

We denken vaak aan bijeenkomsten en repetities van het shantykoor. De muzikale begeleiding. Waar we 
ook gingen Bart zorgde altijd voor de vrolijke noot. We denken aan de trip naar Texel. De een zorgt voor een 
versnapering en een ander laat de fles rond gaan.  

Bart haalde altijd de trekzak te voorschijn. Oude bekende nummers als Sari Marijs e.d. werden dan uit  
volle borst mee gezongen. Muziek brengt plezier was zijn motto.   

Terugdenkend aan de gezamenlijke trip naar Sauerland is 
ons bijgebleven dat  Bart het vaak had over zijn kleinzoon 
die lichtelijk gehandicapt was. Hij sprak daar altijd zo lief-
devol over. Dat typeerde hem zeer.  

Bart, dank voor je vriendschap. Mas  en nabestaanden  
vanaf deze plaats heel veel sterkte in deze moeilijke tijden. 

 

Ben Streppel 
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FOTO REPORTAGE AFSCHEID BART BAKKER 



58 

Onderafdeling Veluwe 

 WIE KENT HEM NIET ? 

In dit artikel een beschrijving van een 
markant persoon, een  
veteraan in hart en nieren.  
 
Wie kent hem niet en wat weet je 
van en over hem? 
Hendrik Binnekamp, geboren op 9 
januari 1930 te Elburg, zoon van een 
visboer / handelaar. 
 

Na de lagere school en een paar jaar voortgezet onderwijs 
kwam hij als 14 jarig mannetje in dienst van zijn oom, een 
groenteboer die met paard en wagen ventte in de omge-
ving van Elburg. 
Na 2 jaar had hij dit werk wel gezien en ging hij als visboer 
met een transportfiets met kistjes bot, schol en schellevis' 
zelf de boer op totdat zijn vader een  
A-fordje aanschafte, zo’n 2 zit auto met een laadbak.  
 
Zonder rijbewijs mocht hij van zijn vader in de A-Ford rij-
den, maar ja wat een pech: politiecontrole.  
De boete werd afgekocht met paling;  ja dat kon nog.  
 
Henk werd opgeroepen om zijn militaire dienst te gaan 
vervullen. Na drie dag keuren in de Marine  
Kazerne te Voorschoten werd hij goedgekeurd en ge-
schikt bevonden om zijn dienstplicht te gaan  
vervullen bij het Korps Mariniers. 
Op 9 februari 1950 volgde Henk zijn eerste militaire vor-
ming tot marinier op Vliegveld Volkel gevolgd door de 
opleiding tot chauffeur in het MOC te  
Hilversum.  

Vanwege een slepend conflict tussen Nederland en Ne-
derlands-Indië werd zijn hele bak na de opleiding uitge-
zonden naar Nieuw Guinea.  
In september 1950 scheepte hij in op de “Tabinta” en na 
een zeereis van 5 weken arriveerden zij in  
Hollandia Nieuw Guinea.  
Wat een ervaring was dit voor een eenvoudige  

Elburgse jongen, nog wereldvreemd arriveren in een an-
der deel van ons koninkrijk, een ander klimaat dan in Ne-
derland en een bevolkingsgroep Papoea’s  
waarvan hij amper het bestaan wist. Dat was wel even 
wennen! De kazerne was nog in opbouw, alles moest nog  
worden ingericht en als chauffeur kreeg hij diverse taken. 
Zo moest Henk verschillende “vergeten Japanners”  ver-
voeren en op enig moment werd hij de vaste chauffeur 
van de pater en dominee.  
 
Alhoewel Henk vroeger met de “karwats’ naar de kerk 
moest kwam het er daar niet van om de  
dominee te horen preken.  
 
Zijn leven in Nieuw Guinea was niet zo spannend, er wer-
den geen activiteiten ontplooid en passagieren was er niet 
bij. Zwemmen, daar vermaakte Henk zich mee samen 
met een Brabantse sobat. Van de soldij van 85 gulden per 
maand moest hij zijn   
burgerkleding kopen, het bier was duur maar de  
sigaretten waren goedkoop. 
 
In december 1951 kwam er een einde aan zijn  
uitzending en vertrok hij vanuit Hollandia naar Biak en 
met een vlucht van de KLM via Singapore, Brussel naar 
Amsterdam. Dit ging niet onopgemerkt voorbij, de Elbur-
ger Courant berichtte in een artikel aan de terugkomst 
van de Oostvaarder. 
In januari 1952 meldde Henk zich weer in de Van Braam 
Houckgeest Kazerne in Doorn en na 
het  
uit rouleren werd hij eervol uit de 
militaire dienst ontslagen. Maar ook 
voor Henk geldt nog steeds:  
 
“Eens marinier, altijd marinier!” 
 
En natuurlijk jaren later driemaal op 
herhaling geweest want wie zou zo’n 
sobat niet in zijn gelederen willen 
hebben. In ieder geval wel de be-
manning van de mobiele brandweer-
eenheid in Laren, ook weer als 
chauffeur en pompbedienaar van een brandspuit. 
 
Op de vraag hoe Henk zijn mariniersperiode had  
ervaren antwoordde hij op zijn eigen wijze:  
“Achteraf is alles mooi”. 

 
Kees van Tiggele 
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HET MOSTERDZAADJE HERDENKT AIRGUNNERS 

Zo’n honderd leerlingen van CBS Het Mosterdzaadje uit Gortel zijn zeer geconcentreerd en muisstil. Zij kij-
ken naar het oorlogsmonument, midden in het Gortelse bos. Waarom? 
 
Op donderdagmiddag 8 april 2021 werd door leerlingen, personeel van de CBS en ouders samen met drie 
oud mariniers herdacht dat op 16 december 1942 een Stirling bommenwerper op die plek in het bos neer-
stortte waarbij de bemanning van het vliegtuig het leven lieten. 
 
Op de tekst van het monument staat:  
“Hier vielen 6 geallieerde vliegers voor uw vrijheid”. “At this place 6 allied airmen died for your freedom.”  
 
De omgekomen bemanning van dit vliegtuig ligt begraven op de begraafplaats aan de Tongerenseweg in 
Epe. 
 
Onder leiding van Jaap van Huffelen COM Veluwe en de directeur van Het Mosterdzaadje werden op  
indrukwekkende wijze door leerlingen gedichten voorgelezen, psalmliederen ten gehore gebracht,  
bloemen neergelegd, kruisjes bij het monument in de grond gestoken en de vlag van halfstok in top gehe-
sen.  
Ook het signaal taptoe mocht daarbij niet ontbreken. 
 
 

QUA PATET ORBIS 
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IS DE MARINIER OOK PARACHUTIST   

Zogenaamd goed geïnformeerden willen tegenover 
mariniers nog wel eens de opmerking  
plaatsen : 
“Jullie zijn mariniers, he? zeesoldaten”…… maar jullie 
kunnen niet uit een vliegtuig springen!  
Daarvoor moet je bij het korps commandotroepen 
zijn ! “ 
De marinier zegt: ”Inderdaad, de commando’s  
kunnen uit een vliegtuig springen. Er zijn zoveel para-
chutisten onder de commando’s, dat zij  
gemakkelijk uit één vliegtuig kunnen springen. Het 
korps mariniers kan niet uit één vliegtuig springen. 
Daar zijn meerdere vliegtuigen voor nodig! “   
“Wat zeg je me nou?  Zijn jullie dan ook  
parachutist?” “ Nee wij zijn geen parachutist, wij zijn 
marinier.”  “Wat is dan het verschil tussen een com-
mando en een marinier? “  “Een commando kan uit 
een vliegtuig springen . Een marinier kan alles, dus 
kan hij ook uit een vliegtuig springen. Wat voor de 
commando’s hoofdzaak  is, is voor de marinier bij-
zaak. “ Zo hebben wij ook parachutisten , die gerust 
boven water  kunnen worden gedropt.  
 

Wanneer zij kopje onder gaan, gaan zij verder als kik-
vorsman . Wanneer je een  commando boven water 
dropt, kan je hem gelijk van de sterkte afvoeren.  Een 
marinier is een marinier en blijft een marinier. Een 
commando is een soldaat, die na een korte comman-
do training een groene baret krijgt. De soldaat wordt 
commando.  De marinier blijft na welke training dan 
ook , gewoon marinier. Wij dragen een blauwe baret. 
Wij zouden ook wel de rode parachutisten baret, de 
groene commando baret, de lichtblauwe van de 
Verenigde Naties, of weet wat voor baret kunnen 
dragen, maar wij hebben maar één hoofd. En blauw 
is nou eenmaal de kleur van de Koninklijke Marine. 
De rest ? Het zijn en blijven zandhazen!!` 
Laatst zij een commando tegen een marinier: “Als ik 
geen commando was, zou ik best marinier willen 
zijn.”  “ Ja dat begrijpen wij heel goed.”  En wat ant-
woordde de marinier ?  De marinier antwoordde :  
“Als ik geen marinier was, zou ik er best één willen 
zijn!”  Wat zou een marinier anders willen zijn dan 
een marinier ?  Als je leeuw bent, wil je toch ook geen 
muis worden?  

Jo Jager 
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ZIEKENBOEG / LIEF EN LEED 

Mariniers van Com Veluwe, 
De ziekenboeg laat weten ,dat we 2 ziekmeldingen hebben, 
waarvoor we Jullie aandacht vragen . Verder twee families waar 
het wat beter gaat. 
1. Henk Binnekamp, (91) Telefoon: 0525-68 47 50  

 e-mail: h.binnenkamp@kpnmail.nl 
 adres: H. Binnekamp, Wildemaetstraat 37  
 8081 AH Elburg 

2. Henk Elzerman (81) Telefoon; 038 376 12 77 
 e-mail : h.elzerman@hetnet.nl 
 adres: Nieuwlandseweg 20 d, 8091 HN Wezep 

Familie Bomhof,  het gaat beter met Janny de vrouw van Chris, over 6 maanden terugkomen.   
1. Familie Buitenhuis, Henk en Dinie berichten dat zij hun zorgen bij het grofvuil hebben gezet en  

 dat zij met de caravan naar de Algarve gaan. 
 

De ziekenboeg heeft hen namens de COM-leden een fijne en ontspannen vakantie gewenst. 
 

“BIJ DE ZIEKENBOEG GING DE VLAG UIT “ 
 
Op zaterdag  26 juni was het VETERANENDAG, een gedenkdag voor onze VETERANEN. 
Deze dag waar de ziekenboeg speciale aandacht vraagt voor onze PTSS mensen. 
 
De noodopvang voor Veteranen schiet geregeld tekort. Ze krijgen soms niet genoeg dagen hulp en  
het noodlokaal waar ze zich kunnen melden is niet altijd bereikbaar. De Veteranen ombudsman zegt dat 
naar aanleiding van klachten. 
Veteranen in acute nood worden volgens de veteranenombudsman vaak doorverwezen naar particuliere 
initiatieven of naar vrijwilligers. De opvang is vaak beperkt tot hooguit tien dagen, terwijl er juist behoeft is 
aan langdurige opvang. Dus……ging ( onze) marinier Robin Imtorn, zelf PTSS, de afgelopen dagen  
5 dagen lang elke dag de marathon lopen om aandacht te vragen en dit onderwerp bespreekbaar te  
maken. Hij wil aantonen dat hij er sterker door is geworden. Hij liep als marinier tijdens zijn verblijf in 
Uruzgan n 2009 PTSS op doordat zijn sergeant met een legervoertuig op een berm bom stuitte. 
Imtorn was getuige van dit alles, met alle noodlottige gevolgen van dien. 
Robin startte zijn marathonmissie vrijdag bij de mariniersbrug in Amsterdam. Na meerdere etappes, ook 
langs de militaire ziekenboeg, dat was prachtig. Want Imtorn heeft een missie: de Posttraumatische  Stress 
– Stoornis bespreekbaar maken. 
 
Ongeveer 100 mariniers en zijn vrouw en 2 kinderen vingen hem juichend op toen hij de poort van de Van 
Ghent binnenliep. Hiermee heeft hij al bijna  30.000 euro bijeen gelopen ! 
 
Jo Jager | coördinator lief en leed 
 
Coördinator Lief en leed, jo.jager@hetnet.nl  
Jo Jager | 06-53 22 14 50 
 
 

Z 

IEKENBOEG / LIEF EN LEED 

Qua Patet Orbis 

mailto:jo.jager@htnet.nl
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ACTIVITEITEN KALENDER COM VELUWE 
Vanaf 13 juli 2021 

MARINIERSKOOR QUQ PATET ORBIS en MEPPELER MUITERS 

Op 31 oktober 2021 treedt het Marinierskoor Qua Patet Orbis samen met de Meppeler Muiters op in het Kulturhus te 
Epe. Het Marinierskoor Qua Patet Orbis is een gezelligheidskoor  bestaande uit leden van het COM Veluwe. Dit koor is 
in 2005 opgericht. Dit naar aanleiding een “uitje aan boord van een schip”, alwaar op enig moment spontaan door de 
oud mariniers Shantyliederen werden gezongen. Omdat de leden toch al  regelmatig bij elkaar kwamen om bepaalde 
mariniers exercities te oefenen, werd het voorstel om na het oefenen te gaan zingen enthousiast ontvangen.  
Het Marinierskoor QPO bestaat inmiddels uit zo’n 25 zangers en  
zeven muzikanten die verspreid over de Veluwe wonen.  
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