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Voorwoord 

          van de voorzitter COM Gelderland  

                            Henri de Boer 

Mariniers, 

 

Voor u ligt alweer de laatste uitgave van dit jaar. We 

hadden gehoopt op een jaar met meer openingen en 

ontmoetingen. Het leek er even op dat we onze 

Korpsverjaardag gewoon konden vieren en elkaar 

weer konden ontmoeten in Bronbeek. Helaas heeft 

Corona en de daarbij gepaarde maatregelen ons 

weer parten gespeeld. Als bestuur hebben we de 

moeilijke beslissing moeten nemen om ook dit jaar 

de Korpsverjaardag niet door te laten gaan. 

Misschien zou het strikt genomen wel gemogen 

hebben, maar als bestuur hebben we de 

verantwoording voor iedereen die aanwezig zou zijn. 

Hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd elkaar wel 

weer ontmoeten, en dat deze pandemie naar de 

achtergrond is verdreven. Ik wil ons comité die alle 

voorbereidingen gedaan hebben voor de 

Korpsverjaardag hartelijk bedanken dat ze zich toch 

zo ingezet hebben. We willen graag volgend jaar 

weer een beroep op jullie doen. Natuurlijk hebben 

we als bestuur niet stilgezeten. Er zijn verschillende 

plannen gemaakt, en sommige al in uitvoering om 

onze vereniging jong en vitaal te krijgen en te 

houden. Toekomstbestendig zoals dat genoemd 

wordt. Ons oog gericht op de toekomst, en een 

beleid uit gaan stippelen waarbij we meer 

aansluiting zoeken bij jongere mariniers. Een beleid 

gefundeerd op het stevige fundament van ons 

verleden, met aanpassingen naar de 

omstandigheden van het heden. Zo wordt er weer 

een beroep op ons gedaan, een beroep op de 

kwaliteiten die ons marinier hebben gemaakt.  Ons 

aanpassend vermogen, om in elke situatie onder alle 

omstandigheden de juiste weg te vinden. Ons 

aanpassend aan de constante veranderingen met 

het behoud van de korpswaarden. Als speerpunten 

komen er twee belangrijke zaken naar voren. 

Werving van leden om zo te groeien en te verjongen, 

en waar nodig de vereniging aanpassen om dat 

mogelijk te maken. Als tweede, Lief en Leed uit te 

breiden en budgetten vrij maken om dat mogelijk te 

maken. We zijn daarin bezig om een grotere groep 

contactpersonen te verenigen die in onze afdeling 

bezoeken zullen brengen bij hen die dat nodig 

hebben. Zo roepen we ook leden op om zich 

hiervoor beschikbaar te stellen. Ons contact persoon 

hiervoor is Ton Berkeljon en zijn gegevens zijn 

verderop in deze uitgave te vinden. Als er vragen of 

opmerkingen zijn schroom niet om me te mailen, of 

om iemand anders binnen het bestuur te benaderen. 

Ik groet u allen vanaf deze plaats, en hoop een ieder 

binnenkort weer te mogen zien. 

Henri de Boer 
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Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2021 
 

Zaterdag      27 nov.       Korpsverjaardag afdeling Gelderland  in de Kumpulan  Gecanceld                
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   

Op 9 juni 1949 werd De Mok op Texel een amfibisch opleidingskamp voor mariniers. Het Korps kreeg hiermee 
eindelijk een geschikt terrein voor het oefenen van landingen. Dit is een van de belangrijkste taken van 
zeesoldaten; aan land gaan om het gevecht met een vijand aan te gaan. Bij de toen bestaande inrichtingen voor 
mariniers in Nederland ontbraken de faciliteiten om met landingsvaartuigen te oefenen. 

De Mok, een aan de zuidpunt van Texel gelegen beschutte inham, had vanaf het prille begin van de 
Marineluchtvaartdienst (MLD) in 1917 tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog dienst gedaan als 
marinevliegkamp voor watervliegtuigen. Na de oorlog werd het watervliegkamp niet meer in gebruik genomen 
door de MLD. Sinds 18 mei 1983 heet het complex de Joost Dourleinkazerne. 

Het is dit jaar tweeën zeventig jaar geleden dat het Korps Mariniers aan de Mok-
baai op Texel neerstreek. 

DE MOK 

Voorpagina 
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Mijn naam is Geurtje van den Hoek – Vermeer ( 65 )en ik 

woon in Uddel, een dorpje in de gemeente Apeldoorn. Ik 

ben er geboren en opgegroeid, getrouwd en met mijn 

man ouders van twee zonen geworden. Al die jaren 

wonen we midden op de prachtige Veluwe. 

Naast mijn werk als telefoniste / receptioniste was ik 

jarenlang correspondente voor een huis-aan-huisblad in 

Uddel en omgeving. Dit krantje is er niet meer, maar ik 

schrijf nog steeds voor o.a. nieuwsbrieven, websites en 

verenigingsbladen. Ook heb ik enkele keren meegewerkt 

aan een boek, echt mooi om te doen. Ik heb het altijd al 

erg leuk gevonden om te spreken met mensen in 

verschillende situaties. Ieder mens heeft immers een 

verhaal en als ik dat dan mag opschrijven is mijn dag 

weer goed. Voor uw blad ‘Voorwaarts’ hoop ik een kleine 

bijdrage in het leesplezier te kunnen leveren.  

Wie weet ga ik u een keer ontmoeten voor het 

optekenen van úw verhaal. In dat geval: graag tot ziens ! 

 

Mijn vriendelijke groet, 

Geurtje 

Sinds kort is de Voorwaarts uitgebreid, met een heuse reporter zij zal Mariniers gaan interviewen met een  uniek 

verhaal, de Marinier die geïnterviewd is, zal de pen doorgeven, aan een andere Marinier en op deze manier krijgen 

we hopelijk mooie en bijzondere verhalen in onze Voorwaarts. 

Zij zal zich zelf aan U voorstellen,………. 

Een nieuwe rubriek 

Ik geef de pen door aan…….. 
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In maart kon het niet doorgaan maar op zaterdag 25 
september wel. Natuurlijk hebben we gewikt en 
gewogen of we, het in het kader van Covid-19, de 
Algemene Ledenvergadering wel of niet door moesten 
laten gaan maar volgens de richtlijnen mocht het en ook 
de besmettingen waren in september zodanig dat dit 
volgens het bestuur verantwoord was. 
 
Een Algemene Ledenvergadering in het Kumpulan op 
het terrein van Bronbeek in Arnhem is voor de meeste 
bekend terrein. De opkomst was overweldigend, 56 
leden was, gezien de pandemie, een ongekend succes en 
zowel hen die aanwezig waren als het bestuur waren hier 
super content mee. Namens het landelijk bestuur was 
Peter Lammens aanwezig en ook enkele genodigden 
zoals ereleden en leden van verdienste. 
 
De agenda is vrij eenvoudig en elk jaar hetzelfde en er 
waren dan ook niet veel op- en of aanmerkingen over de 
verslagen van de secretaris en het financieel overzicht en 
de begroting van de penningmeester. Het was mooi om 
te horen van Ton Berkeljon, hoe Lief & Leed in 2020 
actief was en ook in de komende jaren veel voor de leden 
wil betekenen. Kan zijn een kaartje, een bezoekje, een 
bosje bloemen of een erewacht bij het nemen van 
afscheid. Alles ter ondersteuning en het schenken van 
aandacht aan elkaar. Bij Ton of het bestuur is niet altijd 
bekend welke sores bij ons leeft dus als jij denkt dat 
iemand wel iets extra's kan ontvangen laat het Ton dan 
weten.  
 
Ook mooi om te zien dat er Mariniers zijn die 50 jaar lid 
zijn van het COM! Een dasspeld hadden ze in maart al 
gehad maar alles werd nog eens extra benadrukt met 
een mooi bos bloemen. Chapeau mannen! 
 
Tijdens de vergadering wordt Albert Schoeman 
verkozen tot lid van de landelijke Ledenraad. Samen met 
Henri de Boer en Werner Veenendaal zijn zij gedrieën 
afgevaardigde van COM afdeling Gelderland. 
 

Na de presentaties en de huldiging was het tijd voor de 
rondvraag en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. 
De meeste vragen kon de voorzitter met gemak en naar 
tevredenheid beantwoorden. Tja en dan.... zoals 
gebruikelijk een heerlijke afsluiting met een Indische 
maaltijd die van het Kumpulan nog altijd onovertrefbaar 
is. Nog een even proosten met elkaar en dan met een 
goed gevoel weer naar huis. Bedankt mannen, het was 
een constructieve vergadering met een hoog reünie 
gehalte. 
Volgend jaar weer? 
 
Werner Veenendaal 
 

Verslag Algemene ledenvergadering 

Peter Lammens 
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Vervolg ALV 

Nieuws   9 november 2018 

Grap loopt uit de hand: bakker verrast mariniers met 2.400 stroopwafels  

Wat begon als een uit de hand gelopen grap, werd vrijdagochtend een serieuze - en vooral 
smakelijke - aangelegenheid op Marinierskazerne in Doorn. Daar overhandigde 
stroopwafelbakker Ronald Spijk driehonderd koeken aan de mannen en vrouwen van de 
marine. De Twentse stroopwafelbakker reageerde dinsdagavond op een  foto van minister 
Ank Bijleveld  van Defensie. Zij bracht een bezoek aan de troepen die aan het oefenen zijn in 
het regenachtige Schotland. Ronald vroeg zich af of ze wel regenjassen bij zich hadden? 
Defensie reageerde: "Ja, maar géén stroopwafels. Wij herhalen: géén stroopwafels."  https://
twitter.com/korpsmariniers/status/1059923246575968256  Ronald besloot hier op in te haken 
en twee dagen later heeft de bakker 2.400 stroopwafels klaarliggen voor de helden van het 
Korps Mariniers. De stroopwafels zullen de hele wereld over verzonden worden. De eerste 
lading bracht hij vandaag naar Doorn.  Spijk overhandigde de stroopwafels aan  luitenant-
kolonel Jan ten Hove, de chef staf van het Korps Mariniers.  

https://twitter.com/MinBijleveld/status/1059758289351860224
https://twitter.com/MinBijleveld/status/1059758289351860224
https://twitter.com/korpsmariniers/status/1059923246575968256
https://twitter.com/korpsmariniers/status/1059923246575968256


10 

COM Afdeling Gelderland 

Beste Marinier, 
  
Jij hebt, al dan niet met je partner, je opgegeven voor de feestmiddag op 27 november. Vanwege Corona hebben 
wij de feestmiddag moeten annuleren maar is het ons streven om zaterdag 5 maart 2022 een feestmiddag te 
organiseren gecombineerd met een Algemene Ledenvergadering (ALV). Uiteraard als de pandemie ons dat 
mogelijk maakt. 
  
Voor de feestmiddag heb jij 10 euro per persoon overgemaakt naar onze penningmeester Ger Strijbos. Als jij dat 
goed vindt laten wij dat geld staan voor de feestmiddag / ALV (op 5 maart) volgend jaar. 
  
Ben je het ermee eens dan hoef je niets te doen. Als je liever je geld terug wilt dan gaarne een e-mail naar onze 
penningmeester info@duikcentrum.com 

  

Begin februari 2022 wordt je middels een e-mail nader geïnformeerd. 
  
Het bestuur COM afdeling Gelderland  wenst U en Uw dierbaren fijne feestdagen en een gelukkig maar vooral een 
gezond 2022! 
               
  
Met vriendelijke groet, 
Werner Veenendaal 
Secretaris COM afdeling Gelderland. 
 

mailto:info@duikcentrum.com
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Ingezonden stuk 

Harry Appeldoorn 

Bronbeek herdenking 

Papoea monument 

Mesch (Zuid-Limburg). 
  
Zondag 12 september 2021. 
  
  
06.00 uur vertrekken Harry Appeldoom en Fred Volman 
in de auto naar Mesch. 
Na een rustige rit aangekomen in het prachtige dorp 
Mesch met het kerkplein als middelpunt van deze dag. 
Harry voorgesteld aan de overige aanwezigen waaronder 
de bestuursleden van het  Netwerk Veteranen FNV en de 
vertegenwoordiger van de AISP-SPIA in België. Ook de 
kapelaan van de plaatselijke kerk (mede organisator van 
deze dag) is al bezig de zondag ochtendmis voor te 
bereiden in de openlucht ! 
  
V.a. 09 .15 uur komen de eerste bewoners van het dorp 
het kerkplein op gelopen en worden door de veteranen 
(wij dus) gecontroleerd op de aanwezigheid van de QR-
code als vaccinatiebewijs, de registratie en de ID-card. 
Nadat de aangemelde bewoners zijn gearriveerd kan de 
zondag ochtendmis aanvangen. Een enerverende mis 
met zang en gebed en deelname van de plm. 100 lokals, 
het plaatselijke zangkoor dat de afgelopen 1,5 jaar niet 
meer bijeen is geweest doet het uitstekend, de organist 
met de solist complementeren het gebeuren tot volle 
tevredenheid. ·' 
Na deze kerkelijke bezigheid is het tijd voor de 
herdenking van Leonard J. Höffman, Private First class 
U.S. Army, welke op 12 september 1944 is gesneuveld 
voor onze vrijheid. Ik citeer: 
Hoffman was de eerste Amerikaanse soldaat die tijdens 
de ·bevrijding van Nederland om het leven kwam. Op de 
ochtend van 12 september 1944, niet ver van deze plek, 
verloor hij zijn leven. Hij trouwde slechts 9 maanden 
eerder met zijn vrouw Nora J. Lyons. 
Leonard was het jongste kind van het gezin en de eerste 
die stierf. 
Hij trad op 15 februari 1943 in Lewisburg, Union County, 
Pennsylvania in het leger in dienst en diende bij 117th 
Infantry Regiment, 30th Infantry Division tijdens de 

Tweede 
Wereldoorlog. 
Hij had  de rang 
van Private First 
Class. : 
Op die bewuste 
12de september 
naderde de A-
compagnie de 
grens maar werd 
hevig beschoten vanuit de Duitse linie bij een kruispunt 
800 meter ten zuiden van de Nederlandse douanepost. 
Na een lichte mitrailleuractie bereikte luitenant Maloney 
vanaf de rechter vleugel grenspaal 35 en stonden 
daarmee de eerste bevrijders op Nederlandse bodem. 
Tijdens dit korte, maar hevige gevecht, sneuvelde 
Leonard op enkele meters van grenspaal 35 en gaf hij zijn 
leven voor de vrijheid van het eerste bevrijde dorp van 
Nederland, Mesch. 
Nadat een aantal van voornoemde personen het woord 
hebben gehad en de aanwezige kinderen hun verhaal 
hebben gedaan over het onderwerp "vrede" worden er 
twee bloemstukken gelegd, eenmaal van de plaatselijke 
gemeenschap en eenmaal door de veteranen (wij dus). Er 
wordt afgesloten met het leggen van witte anjers door 
de aanwezige bewoners. 
Nadat het muziekkorps een serenade heeft gebracht 
wordt er afgemarcheerd naar de feestweide waar in drie 
tenten de brunch voor de genodigden stond gedekt, 
super uitgebreid en aangekleed ! Van de 
drinkgelegenheid en de kinder speelapparaten werd druk 
gebruik gemaakt. 
Al met al een zeer geslaagde lange ochtend en ( dit was 
voor ons de tweede maal) zeker voor herhaling vatbaar, 
volgend jaar weer ! In 2024 zal het nog uitgebreider 
worden gevierd aangezien het dan 80 jaar geleden is dat 
Mesch door de geallieerden als eerste dorp in Nederland 
werd bevrijd. 
By Fred Volrnan, en Harry Appeldoorn 
  
 

Al tien jaar staat Harry hier 
de Erewacht 
Een compliment waard!! 

Herdenken 
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1909: Het allereerste startschot 
De 4Daagse gaat al meer dan 120 jaar terug. Woensdag 1 
september 1909 klonk het startschot voor een 
wandeltocht die zou uitgroeien tot de The Walk of the 
World. Het idee om vier dagen lang te wandelen kwam 
van een militair. Doel: conditieopbouw bij militairen. 
Vanuit tien kazernes vertrokken in totaal 296 militairen en 
tien burgers over maar liefst vijftien parcoursen naar 
Breda. Dat gaf een hoop gedoe, dus een jaar later was er 
nog maar één startplaats: Arnhem.  

Van toen... naar nu 
Van 10 tot ruim 45.000 deelnemers; van enkele tot honderden vrijwilligers; van één tot meer dan 70 
nationaliteiten; van een verdwaalde toeschouwer tot bomvolle tribunes en van één orkestje tot de 
Vierdaagsefeesten. In ruim 110 jaar groeide een militaire oefenmars uit tot het grootste wandelevenement ter 
wereld. 
 
De 4Daagse ontwikkelde zich langs de lijnen van de wereldgeschiedenis. Ons evenement overleefde wereldoorlogen, 
ging mee in maatschappelijke ontwikkelingen, beleefde een enkel dieptepunt en véél unieke hoogtepunten. Die rijke 
historie maakt ons evenement tot wat het vandaag is: The Walk of the World! 

Historie 

1916: Verveelde soldaten 
 
De Eerste Wereldoorlog. Al twee jaar zijn er geen 
‘vierdaagsche marschen’. Het leger van het neutrale 
Nederland is wel paraat. Soldaten vervelen zich. Reden 
voor de minister om in te stemmen met een 4Daagse. 
Hij stelde wel een voorwaarde: per regiment niet meer 
dan twintig militairen. Je weet tenslotte nooit of een 
land binnentrekt. De 171 militairen worden gelegerd in 
barakken of tenten en slapen op stro. 

In 1925 wordt Nijmegen,  

dé vaste startplaats van de 4Daagse. Arnhem, Utrecht, 
Amersfoort, Den Bosch, Breda, allemaal zijn ze 
startplaats geweest. Maar nergens was de gastvrijheid 
zo groot als in de Nijmeegse Prins Hendrikkazerne. In 
1913 al. Toen serveerde de kazerne alle wandelaars geen 
bruine bonen met spek, maar soep, aardappelen, vlees, 
groenten en pudding. En er waren slaapzalen en zelfs 
een bad lokaal! Oja, niet onbelangrijk: de parcoursen 
rond Nijmegen bleken de beste.  
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De Olympische Spelen  

dit jaar zijn een mooie aanleiding om voor het eerst 
buitenlanders toe te laten: Duitsland met 48 
militairen, het Verenigd Koninkrijk met 
veertig burgers, één Fransman en twintig Noorse 
militairen. De Noren werden overigens na drie 
waarschuwingen gediskwalificeerd op de laatste dag. 
Ze bleven maar als eerste binnenkomen, renden zelfs 
stukjes. Maar de 4Daagse is geen wedstrijd. Wat 
bleek: de groep kreeg geld van een Noorse krant als ze 
iedere dag als eerste finishte   

1932: Het 4Daagselied 
 
"Natuur gaf ons een motor mee, van 't allerbeste merk." 
Het 4Daagselied klinkt nog ieder jaar op en langs het 
parcours. Het lied kregen we aangeboden door de 
Nijmeegse componist H.A. van Mechelen, de tekst is van 
J.P.J.H. Clinge Doorenbos. De marsleiding toen – en nu - 
was er blij mee. De tijd was rijp voor een verbindend lied: 
voor het eerst zijn er meer burgerwandelaars dan militaire 
deelnemers 

1946: De handen ineengeslagen 
 
Na zes jaar eindelijk weer een 4Daagse! Na de Tweede 
Wereldoorlog moest Nijmegen alle zeilen bijzetten om het 
evenement te houden, steden als Breda lagen op de loer. 
Er werd geld ingezameld onder de bevolking, bedrijven 
werkten mee, militairen overnachtten in scholen, 
burgerdeelnemers sliepen bij Nijmegenaren thuis en veel 
Nijmegenaren meldden zich als vrijwilliger. De liefde van 
de Nijmegenaren voor ons evenement is nooit meer 
verdwenen 

1956: Gestage groei 
 
Wat doe je na 200 kilometer marcheren? Swingen na-
tuurlijk… Het eerste blarenbal was in 1922, een orkestje 
verzorgde de muziek. In 1956 - de 40ste 4Daagse - was 
het dansfestijn uitgegroeid tot drie dansorkesten en 
honderden wandelaars. In de jaren vijftig groeide ons 
evenement gestaag, het aantal deelnemers nam toe 
van 6.855 tot 13.492. Er kwam steeds meer kijken bij de 
organisatie. En dus groeide ook het aantal vrijwilligers 
om alles in goede banen te leiden 

Vervolg 
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Een koninklijke deelnemer 
 
Het jaar van Prins Claus. De prins trainde 600 kilometer 
en liep zonder één blaar. De doortocht in Elst dreigde in 
een vriendelijke volksoploop te ontaarden. “Maar na de 
eerste dag raakte men aan de ‘rare vogel’ gewend en liet 
men ons rustig lopen”, aldus de prins zelf. Prinses Beatrix 
wachtte hem op de Via Gladiola op. Prins Claus vond 
‘Nijmegen’ een unieke ervaring. Het 4Daagsekruis lag 
naast de kist na zijn overlijden in 2002 

Meer dan 1,6 miljoen bezoekers 

 bezochten in 2019 de Vierdaagsefeesten. De eerste 
‘Zomerfeesten’ waren in 1970. De 4Daagse trok steeds 
meer mensen, maar in de stad was verder niets te doen. 
Enkele middenstanders sloegen de handen ineen. De stad 
werd versierd, er kwamen podia en kraampjes in de 
straten. In de jaren ’70 en ’80 groeiden de Zomerfeesten uit 
tot een megafestijn. Het is nu het grootste evenement van 
Nederland. En belangrijker: het staat bovenaan als het gaat 
om sfeer.  

1982: Protest 
 
Begin jaren ’80 liep de actiegroep ‘Is het hier oorlog?’ 
enkele malen mee. Ze protesteerden tegen ‘het 
militaristische karakter’ van de 4Daagse. Tot ergernis van 
veel wandelaars, publiek en de organisatie van toen. De 
actievoerders droegen de ban-de-bomvlag mee en 
weigerden over de militaire pontonbrug bij Cuijk te lopen. 
In 1984 werden ze gediskwalificeerd. Het leidde zelfs tot 
Kamervragen aan de minister van Defensie. Tijden 
veranderen: inmiddels lopen de militairen alweer jaren 
zonder bewapening 

Roze Woensdag is nu een van de hoogtepunten van de 
4Daagse. De aanleiding voor het roze feest was minder 
leuk. Begin jaren ’80 ontstonden er anti-homorellen 
tijdens de Vierdaagsefeesten. Belangengroepen 
organiseerden daarom alternatieve feesten. Ze groeiden 
uit tot één van de grootste en meest bekende LHBTIQ+ 
evenementen van ons land. Op de tweede wandeldag is 
de doortocht één groot swingend en verbroederend roze 
feest.   

Roze woensdag 

Vervolg 

https://www.4daagse.nl/festiviteiten/vierdaagsefeesten
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1989: Wandelen verbroedert 
 
 
Voor het eerst doen Russische militairen mee aan de 
4Daagse: 27 kadetten en één officier. Ze sliepen op 
Heumensoord, waar ook de Amerikanen verbleven. Deze 
foto van fotograaf Jan van Teeffelen ging de hele wereld 
over: een Amerikaanse soldate op schoot bij een 
Russische soldaat. Een typerend beeld voor het einde 
van de Koude Oorlog. De Russen waren eerst nogal 
schuchter, bang om uitgejoeld te worden. Onnodig, want 
ze werden overal toegejuicht: wandelen verbroedert  

1995: Rollend over het 
parcours 
 
Er doen voor het eerst rolstoelers mee. De organisatie 
toen was er niet blij mee, maar staatssecretaris Erica 
Terpstra wilde een experiment. In de jaren ’70 waren er al 
acties om rolstoelers toe te staan. Niet iedereen 
reageerde even vriendelijk op de elf rolstoelers. Toen in 
1997 de organisatie de reglementen niet wilde aanpassen, 
was de gemeente Nijmegen ‘not amused’. Sindsdien doen 
rolstoelers officieel mee. Het duurde wel nog tot 2009 
voordat ze ook een 4Daagsekruisje kregen. 

2005: Recordaantal 
inschrijvingen 
 
In 2005 moeten we voor het eerst loten. 53.336 
wandelaars schreven zich in, een record. De inschrijflimiet 
was 47.500. In 2004 concludeerden we al: de 4Daagse 
groeit te hard. Wandelaars mopperden over te drukke 
parcoursen. In dat jaar stelden we voor het eerst een 
limiet in, onder het motto: wie het eerst komt, die het 
eerst maalt. Vanaf 2005 wordt er ‘gewoon’ geloot, dat is 
eerlijker. 

2006: Dieptepunt 
 
Na één dag werd de 90ste 4Daagse afgelast. Dat was nog 
nooit gebeurd. Twee wandelaars overleden die eerste 
bloedhete dag, honderden vielen flauw. Ambulances reden 
af en aan, vele tientallen belandden in ziekenhuizen. De 
verslagenheid was groot. We hebben ervan geleerd. 
Draaiboeken zijn verbeterd, een meteoroloog trad toe tot 
onze organisatie en we informeren wandelaars intensiever 
over het weer en te nemen maatregelen. Tegelijk wijzen we 
ze erop dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun deelname. 

Vervolg 
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2016: Jubileumjaar 
 
De 100ste 4Daagse was er één om nooit meer te 
vergeten. Een greep uit de vele jubileumactiviteiten: 
50.000 inschrijvingen, een extra afstand van 55 
kilometer, iedere dag 100 wandelaars die 100 kilometer 
liepen, een biologische 4Daagse wijngaard, de aanplant 
van een 4Daagse bos, vergroening van de parcoursen, 
wandelgroepen die uit iedere provinciehoofdstad naar 
Nijmegen liepen, een symposium en een interactieve 
expositie in Museum Het Valkhof. En de wandelaars? 
Die maakten er, aangemoedigd door koning Willem-
Alexander, een echt feest van! 

2020/21: Twee afgelastingen 
op rij 
 
Teleurstelling overheerst bij wandelaars en bij ons en 
onze vrijwilligers: geen 4Daagse vanwege de 
coronapandemie. Een volledige afgelasting in vredestijd 
was nooit voorgekomen. In februari 2021 besloten we met 
pijn in het hart opnieuw de voorbereidingen te stoppen. 
De vooruitzichten waren niet goed en het moeten naleven 
van de 1,5-metermaatregel bij het grootste evenement 
van Nederland bleek een onmogelijke opgave  

Vervolg 
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Ingezonden stuk / Ger strijbos./ Albert schoeman 
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Nijmegen 10 November 2021 

Programma Herdenking Truus Mastpark v.Beethovenstraat 
6 Nijmegen plaats: Plaquette Truus Mast. 

AANVANG : 14.00 UUR 

14.00 UUR :Rob Jaspers:  WELKOM 
AANWEZIGEN :  Burgemeester van Nijmegen Drs. Hubert 
Bruls  Annemiek Onland uit Oosterbeek en verdere familie 
van Truus Mast genodigden en belangstellenden Rob zal 
hierbij kort de herinnering aan Truus Mast en andere 
ooglogsslachtoffers in de slotfase van de tweede 
wereldoorlog ter sprake brengen. 

Toespraak Drs. Hubert Bruls Burgemeester van Nijmegen  

Toespraak door Bart Janssen Auteur van de boeken De Pijn 
die blijft en het verdriet van Nijmegen. 

Toespraak Jaap Mooi initiatief nemer herdenkingen en 
naamgeving Truus Mastpark dit als getuige van de 
granaatinslag aan de voorzijde van het toenmalige 
Sportfondsenbad.  

Toespraak (indien gewenst) door Mevr. Annemiek Onland uit 
Oosterbeek als nabestaande van Truus Mast. 

Rob Jaspers aan de aanwezigen: Uitnodigen voor het leggen 
van bloemen en kransen bij het monument van Truus Mast 
en de omgekomen Amerikaanse militairen.  

Spelen van de volksliederen Nederland en de USA en 
uitnodigen tot het in acht nemen van een minuut stilte ter 
nagedachtenis van alle slachtoffer in Nijmegen in de periode 
1940-1945  

Einde om +/- 15.45 Vertrek naar de Begraafplaats Rustoord 
en voortzetting van de herdenking met een bezoek met de 
familie en belangstellenden aan het graf met een kort woord 
van Rob Jaspers en het leggen van bloemen bij het graf van 
Truus. 

In de Aula zal vervolgens de korte documentaires van TV 
Nijmegen met als interviewster Denise Eigenbrood en wijlen 
Jan Leisink met de titel: de Pijn die blijft en Gewone 
bijzondere mensen (Jaap Mooi) Kort vioolspel Hubert 
Hendriks. 

Koffie/ Thee worden in dank aangeboden aan de gasten door 
de Begraafplaats Rustoord. 

 Kort dankwoord van Rob Jaspers .Het organisatie Comité 

Jaap Mooi 

Bart Janssen 

Rob Jaspers 

 

COM Afdeling Gelderland 

Vervolg Truus Mast 



56e jaargang nr. 3 /dec. 2021 

Foto Henk Ebbink 



20 

COM Afdeling Achterhoek 

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 EN LEED 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:  

Reünie zondag 7 november 2021 in de Boshut van Eetcafé  De Veldhoek  

te Hengelo (gld). 

Voor een verslag met foto’s zie verderop in dit blad. 

 

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

 
MAAK ONZE ADVERTEERDERS TOT UW LEVERANCIERS 

Beste allemaal, 
 
Allereerst gaat mijn medeleven uit naar de nabestaanden van de veel te vroeg overleden Jan Harmans.  
Ik wens hen veel kracht en troost de komende tijd. 
 
We gaan alweer richting de winter. Het leek erop dat we langzamerhand de pandemie onder controle kregen, 
echter op het moment dat ik aan mijn voorwoord werk, worden nieuwe maatregelen alweer aangekondigd. De 
touwtjes worden weer aangetrokken.  
Er staan nog een aantal activiteiten op de agenda en we houden ons hart vast of die nog wel door kunnen gaan.  
Wij, de leden van de Achterhoek, hebben elkaar nog wel mogen ontmoeten bij de Algemene ledenvergadering en 
mannendag. Ook de reünie van 7 november kon nog doorgaan. 
Aan de stemming te merken waren dit gezellige bijeenkomsten en waren we blij elkaar weer eens te ontmoeten. 
Het bestuur hoopt van harte dat we elkaar in het nieuwe jaar weer eens vaker mogen ontmoeten en onder het 
genot van een hapje en een drankje weer kunnen bijkletsen.  
 
Mochten er leden zijn die op dit moment ziek zijn, dan wensen we die van harte beterschap. 

Als deze uitgave van Voorwaarts bij u op de mat valt, zitten we al weer dicht bij de feestdagen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een Korpsgroet, 

 
 
 
 
 
Henk Ebbink        
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Kracht uit putten 

 
Een kort, inspirerend verhaal over het omgaan met tegenslagen.  

Hoe je van een nadeel een voordeel maakt en het negatieve overwint. 
 

De boer had op zijn erf een put liggen die hij nog niet had dichtgemaakt. 
Op een dag viel de ezel in de put. De boer vroeg zich af wat te doen.  

De ezel was toch al oud en de put moest dicht. 
Hij besloot om samen met de buren de put dicht te gooien met de ezel erin.  

Ze pakten allen een schop en gooiden zand in de put.  
De ezel besefte wat er gebeurde en maakte veel kabaal.  

Totdat het op een gegeven moment stil werd… 

 

 

Een paar scheppen zand verder besloot de boer een kijkje te nemen. 
 Vol verbazing zag hij dat de ezel elke schep zand die op zijn rug kwam, van zich afschudde.  

Vervolgens ging hij op het afgeschudde zand staan. 
Met de ladingen zand die erop volgden, kwam de ezel steeds hoger te staan. 

 Totdat de ezel zelf uit de put kon stappen. 
 

 Er zullen altijd mensen zijn die stenen gooien op jouw pad van succes. 
 Het hangt van jezelf af wat je er van maakt: een muur of een brug. 

 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Verhees 

https://www.voorpositiviteit.nl/wp-content/uploads/2012/05/stenen-brug.jpg
https://www.voorpositiviteit.nl/author/admin/


23 

COM Afdeling Achterhoek 

In memoriam Jan Harmans 

Op 7 september 2021 is ons zeer gewaardeerde lid Jan 
Harmans overleden.  
Jan heeft na een kortstondig gevecht met zijn ziekte 
helaas de strijd moeten opgeven.  

Jan was  een graag geziene gast op onze bijeenkomsten. 
Samen met zijn echtgenote Truus, waren zij altijd  trouw 
aanwezig bij de activiteiten van Contact Oud Mariniers 
Achterhoek.  

Zittend aan de bar, onder het genot  van een borreltje, 
was hij dan een aanspreekpunt voor veel collega 
mariniers. Het liefst had hij hierbij ook nog een strootje 
gerookt, maar dat was vanwege het rookverbod in de 
horeca niet meer toegestaan. 

Veel liet Jan niet los over zijn diensttijd en het is voor 
velen van ons ook niet  bekend wat Jan nu precies heeft 
gedaan bij het Korps.  
Wat wij wel weten is dat hij zich op zeer jonge leeftijd 
heeft aangemeld bij het Korps. 

Als marinier 3 gestart en daarna met bloed, zweet en ook 
met tranen, een mooie carrière bij het Korps heeft 
gehad. 

Zo was hij in het bezit van  de groene baret, dus  Marinier 
Commando en, zoals hij zelf altijd zei; ook in die 
volgorde. Jan was een sportieveling en in het bezit van 
de militaire Para Wing en nauw betrokken bij de opzet 
van de Whisky Compagnie, het skipeleton en de koud-
weer training.  
Ook als sportinstructeur heeft hij zijn sporen verdiend. 

Aan het einde van zijn diensttijd werd Jan benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden 
en heeft als Kapitein der Mariniers eervol de dienst 
verlaten.  

Op 13 september 2021 is in besloten kring afscheid 
genomen van Jan in het Yardenhuis Steenbrugge te 
Diepenveen.  

Om toch een beetje meer beeld van Jan zijn leven te 
krijgen, is in overleg met de familie gekozen om hier de 
afscheidswoorden van zijn zoon Arjan, te publiceren. 

“Mam, familie, kameraden van het Korps Mariniers, 
vrienden, bekenden. 

Welkom, blij dat jullie hier allemaal aanwezig zijn bij het 
afscheid van Jan.  

Jullie hebben mijn vader allemaal gekend.  
Misschien weet je dan ook wel dat hij echt niet graag 
naar uitvaarten ging. 
Mijn vader hield veel meer van het leven.  
En daar genoot hij van, met volle teugen.  
Ook de laatste tijd, toen hij zich niet makkelijk meer 
verplaatste en snel moe was, was hij oprecht blij met al 
jullie bezoek, de telefoontjes en de berichtjes op 
Facebook etc. 

Mijn vader vertelde mij kort geleden nog dat hij niet 
bang was voor de dood, maar alleen voel ik er heel 
weinig voor om drie miljard jaar dood te zijn.  
Het leven vind ik  veel leuker. 

Tot 1994 genoot hij van zijn werk, met als eindrang 
Kapitein der mariniers.  
 
Hij was net als wij, erg trots op zijn benoeming tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.  
Voor hem was dat een blijk van waardering voor zijn 
bijdrage aan het Korps en aan onze samenleving.  
Net zo trots was hij op zijn groene baret, maar dan 
vanwege de persoonlijke prestatie die hij daarvoor had 
moeten leveren.   

Ik heb de afgelopen tijd samen met hem op veel foto’s 
gezien uit al die jaren dat hij  bij het Korps heeft gediend.  
 

En dan hoorde ik tot het eind jullie namen, de verhalen 
en de warme herinneringen, die allemaal nog bij hem 
aanwezig waren.  

 

Na zijn Functioneel leeftijdsontslag bleef hij genieten 
van het leven.  
Van goed eten, een borreltje, een sigaretje, van de 
honden en de katten, van Tico, het tennissen en het 
spelen van het Jeu de Boules. 
Ik hoorde van onze vriend, de heer Krick de Leeuw, dat 
hij 
daarbij ook een uitmuntend voorzitter van de vereniging 
was. 

Ook genoot hij van het motorrijden, van de uitstapjes 
naar motorraces en de familie en naar de bijeenkomsten 
van het COM  
Ook genoot hij natuurlijk van zijn zeven kleinkinderen, 
maar vooral van mijn moeder en Feike, onze hond.  

En ik genoot van hem. 

Overigens ging hij voor geen goud meer, op wintersport, 
kamperen of parachutespringen. Daar was hij echt wel 
klaar mee. 

Mijn vader was niet zonder tekortkomingen.  

In zijn enthousiasme om van het leven te genieten had 
hij soms moeite oog te hebben voor de ander.   
Ik heb van heel dichtbij gezien dat hij dat de laatste jaren 
eindelijk goed onder de knie kreeg.  

Het sterkst was dit in de nacht voor zijn overlijden, toen 
mijn moeder jarig was.  
Hij kon op dat moment al erg moeilijk voorwaarts blijven 
gaan.  
En toch, met een borreltje erbij heeft hij mijn moeder op 
de rand van zijn bed gekust en gefeliciteerd met haar 
verjaardag. 

De laatste weken verliepen als een speedmars richting 
Wolk 1665.  
Het ging in een razend tempo, wij konden hem niet bij 
houden en blijven in een stofwolk achter.  

En nu is het echt tijd om afscheid te nemen, van Jan, 
Papa en van kapitein Harmans. 

Een geweldige echtgenoot, broer, vader, oom, fijne opa 
en vriend.  

Pa, ik mis je. 

 
 

IN HERINNERING 

Zij die er niet meer zijn 
ze zijn er  

aanwezig in onze gedachten 
een gebaar, een beeld, een lied 
nooit hebben ze ons verlaten 

hun naam, hun geur, hun stem 
liefhebbende gedachten, heb ik in de gaten 

zijn er het meest in ons verdriet 
verdriet is houden van  

liefhebben tot in het diepst van ons zijn 
dus denk als het er is  

het is mooi en het is goed 
al doet het nog zo’n pijn 

 
 
 

Jeroen van Huijstee 
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Herinneringen aan Jan 

 Jan benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden  
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Algemene ledenvergadering en Mannendag. 
 
Aangezien de regels in verband met het covid-19 virus  
waren versoepeld, had het bestuur besloten om dan ook 
maar weer zo snel als mogelijk iets te organiseren. 
Woensdag 12 oktober waren we uitgenodigd voor de  
Algemene ledenvergadering over het jaar 2020. Deze 
vergadering vond plaats in Brummen. 
Omstreeks half twaalf werden wij ontvangen in Gallery 
Aaldering. 
 
The Gallery is een indrukwekkend in Neoclassicistische 
stijl gebouwd pand op een opvallende locatie aan de 
doorgaande weg Arnhem-Zutphen (N348). 
Verdeeld over maar liefst vier verdiepingen zijn hier 
klassiekers van diverse merken te koop, zoals bijvoorbeeld 
Aston Martin, Morgan, Jaguar, Ferrari, Mercedes, Fiat, 
Porsche, Rolls Royce, Austin Healey, MG, Triumph en Alfa 
Romeo.  
Bij Gallery Aaldering is er altijd bedrijvigheid. Nog steeds 
weten vele bezoekers uit binnen- en buitenland hun weg 
naar Brummen te vinden. 
De collectie is gegroeid tot ruim 400 auto’s. Het 
merendeel staat op het bekende adres: in de showroom 
van The Gallery aan de Arnhemsestraat maar er staan 
inmiddels ook ruim 150 auto’s in opslag op een tweede 
locatie in Brummen. De auto’s die hier staan zijn 
uitsluitend op afspraak te bezichtigen.  
Op de eerste verdieping is het Gallery Grand Café 
gevestigd waar wij werden ontvangen met een kop koffie. 
Ook is er een vergaderruimte en zijn er diverse 
mogelijkheden voor vergaderarrangementen. Bovendien 
zijn er regelmatig kunstenaars en fotografen die hun werk 
exposeren. 
Voor de vergadering waren alleen de mannen 
uitgenodigd.  
Er hadden zich vijftien leden aangemeld en vier leden zich 
afgemeld. 
Helaas op de dag waren er nog twee afmeldingen 
binnengekomen, zodat er dus dertien mannen aanwezig 
waren bij deze activiteit. 
We begaven ons naar boven, waar we met koffie werden 
ontvangen in een ruimte met een mooi uitzicht op de 
uitgestalde oldtimers. 
Na de koffie opende voorzitter Henk de vergadering en 
hete ons allen van harte welkom. Een speciaal woord van 
welkom was er voor de secretaris van COM Gelderland 
Werner Veenendaal en voor het erelid van de 
onderafdeling COM Achterhoek Jan Dorsthorst.  
Helaas hebben we na onze reünie op 26 september 2020 
geen activiteiten meer met COM Achterhoek gehad.  
 
De activiteiten die nog wel zijn doorgegaan in 2020, de 
oliebollensoos, de ALV over 2019 en de reünie, werden 
allen goed bezocht.  
 
Op 14 maart 2020 vond  de Algemene ledenvergadering 

van  COM Gelderland plaats.  
Deze vergadering wordt nu bij toerbeurt georganiseerd in 
de regio van één van de drie onderafdelingen. 
  
Dit jaar was het in onze regio en wel in de Veldhoek. 
Helaas weinig belangstelling, ook vanuit de Achterhoek, 
maar dat had zeker te maken met de dreiging van het 
opkomende Covid-19 virus. 
 
De vergadering kende verder een vlot verloop. 
Helaas kende de vereniging weinig activiteiten, wat 
natuurlijk allemaal te maken had met de pandemie. 
Financieel gezien is de club gezond, wat ook blijkt uit de 
stukken en de kascontrole. 
  
Bij het afsluiten van de vergadering, staat de voorzitter 
nog even stil bij het plotselinge overlijden op 23 juni jl. van 
onze penningmeester Jan Murray.   
Het zal voor een ieder duidelijk zijn dat we op zoek zijn 
naar een penningmeester en hij verzoekt  iedere oud 
marinier van COM Achterhoek bij zichzelf te rade te gaan 
voor deze vacature.  
Hij bedankt onze  sponsoren voor hun financiële bijdrage, 
middels hun advertentie in ons blad Voorwaarts. 
 
Hij besluit met de aanwezigen te bedanken voor het 
gestelde vertrouwen in het bestuur en voor de inbreng in 
deze vergadering.  
 
Vervolgens gaan we dan verder met de Mannendag. 
Namens het bestuur worden we uitgenodigd om te gaan 
genieten van een gezamenlijke lunch en daarna hebben 
we de gelegenheid om de auto’s en motoren te bekijken in 
de Gallery. 
 
Al met al was het een gezellige bijeenkomst en hebben we 
genoten van de prachtige gerestaureerde oldtimers en 
ook, we weer eens even gemoedelijk hebben kunnen bij 
kletsen.  
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Algemene ledenvergadering/

Mannendag 12-10-2021 
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 Reünie 7 november 2021 

Het bestuur had besloten om het jaar 2021 af te sluiten met een reünie in “De Boshut” van café Restaurant  
“De Veldhoek” in Hengelo (gld). 

Rond 10.30 uur komen de eerste deelnemers binnen lopen en worden welkom geheten met een kopje koffie of thee. 

Nadat alle 36 aanwezigen hun QR-code hebben laten checken, opent de voorzitter deze bijeenkomst met een hartelijk 
welkom aan allen, maar in het bijzonder voor de afgevaardigden van COM Gelderland en Arnhem.  

Helaas moet hij beginnen met de trieste mededeling, dat Teun en Thea vandaag niet aanwezig kunnen zijn. 
Teun heeft een herseninfarct gehad en verblijft voor revalidatie in een verzorgingshuis. Er zal een kaart met een 
“Opkikker” voor Teun en Thea rouleren waarop alle aanwezigen hun naam op kunnen zetten.   

Onder het genot van een drankje kon men gezellig even bij praten daar vele elkaar vanwege covid 19 een lange tijd 
niet hadden gesproken of gezien.  

Rond 12.30 uur werd door het zeer vriendelijk personeel van “De Veldhoek” het buffet opgesteld.  
Dit Boerenbuffet was echt op zijn Achterhoeks heel uitgebreid, en alles smaakte perfect. 

Als verrassing werd het buffet afgesloten met een voortreffelijk ijsdessert.  
Als ik jurylid zou zijn geweest , had dit alles een dikke tien gekregen!  

Na de maaltijd werd er nog een groepsfoto (zie voorblad) genomen, waarna men het gezellige samenzijn rond 15.30 
uur afsloot met koffie of thee zodat een ieder voor het donker thuis kon zijn. 

Al met al kunnen we terugzien op een zeer geslaagd en gezellig samenzijn, wat zeker voor herhaling vatbaar is. 

 
Een tevreden deelnemer 

 

Mede door een financiële bijdrage van het 

Vfonds, was de organisatie van deze reünie 

 mogelijk . 
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Marinier 
 
Na 4 maanden op zee is een marinier toe aan een verzetje, hij gaat dus naar een dame van plezier. 
Na een tijdje met deze dame gevreeën te hebben, roept hij ineens: Stop maar het wordt niets. 
Waarop de dame zegt, wat is er aan de hand dan? 
Ja zegt de marinier, als je op dat schip zit en je hoort het water klotsen langs het schip, dan krijg je pas echt zin om 
seks te hebben. 

 
Oh zegt de dame, dat kan geregeld worden, ze staat op, vult een emmer water en zegt tegen de marinier: ga maar 
weer verder, intussen rammel ik met mijn hand in de emmer, dan is het net alsof je op het schip zit. 
Dat ging ff goed, totdat de marinier weer zei, stop maar, het wordt niets. 
Hoezo niet vraagt de dame. 
Ja zegt de marinier, als je op een schip zit, en je hoort de wind langs het schip gieren, dan krijg je pas echt zin om 
seks te hebben. 

 
Dat kan ook geregeld worden, dus de dame pakt  een dagblad, en rammelt met de hand in de emmer water, en met 
de andere hand wuift ze met de krant. De marinier vindt het fantastisch, maar na een paar minuten roept hij weer: 
stop maar het wordt niets. Hoezo niet vraagt de dame. 

 
Ja zegt hij, als je op dat schip zit, en het onweert als een gek, dan krijg je pas echt  zin in seks. 
De dame weer, dat kan geregeld worden, dus  pakt ze de lichtknop  van het nachtlampje, stopt die in haar mond en 
laat vervolgens het licht uit en aan gaan , en  maar rammelen in het water, en waaien met de krant. 
Dat gaat ff goed, totdat de marinier zegt, ik hou er mee op, het gaat niet. 
Hoezo dan niet, vraagt de dame. 

 
Waarop die marinier antwoord, het is veel te slecht weer om  seks te hebben 
 
 

Een Mariniers mop 

COM afdeling Achterhoek 
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Artikel augustus 11, 2021 

Ariadne Asimakopoulos over het maken 
van de website De Wereld van de Oost 

De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, 
de koloniale tijd, de Japanse bezetting, de kampen 
en de Bersiap. We raken er niet over uitgesproken, 
nog steeds niet. Over de politieke beslissingen om 
soldaten in te zetten, over het lot van burgers aan 
verschillende zijden, over wat veteranen tijdens de 
strijd en ook na terugkomst over zich heen krijgen 
en waar ze de rest van hun leven mee moeten 
leven. In het lespakket dat hoort bij de film De Oost, 
komen verschillende verhalen aan bod over wat er 
met mensen gebeurt die in een oorlog 
belanden. Een lesprogramma dat naadloos past bij 
de speelfilm, maar waarbij ook enorm veel ander 
bronmateriaal samenkomt, waaronder gesprekken 
met veteranen en onderzoek vanuit alle denkbare 
perspectieven. Een gesprek met een en van makers 
van de website www.dewereldvandeoost.nl.  

‘We waren ons altijd bewust van de gevoeligheden 
en dat namen we mee in de keuzes die we maakten 
tijdens het maakproces’, zegt Ariadne 
Asimakopoulos, een van de makers van de website 
www.dewereldvandeoost.nl. ‘Net als de regisseur 
Jim Taihuttu daar rekening mee hield bij het maken 
van zijn film De Oost. Maar we vonden dat deze 
verhalen verteld moesten worden. Het koloniale 
verleden is nog steeds heel gevoelig, ook nog na 

zoveel jaren. Dat was al zo toen de veteraan Joop 
Hueting in 1969 voor het eerst openlijk sprak over 
oorlogsmisdaden begaan door Nederlandse 
militairen tijdens de politionele acties in Nederlands
-Indië. En die gevoeligheid is er nog steeds.’  

Ariadne Asimakopoulos studeerde Conflict Studies 
en Human Rights en is nu creatief & impact 
producer en redacteur van het educatieve 
platform De Wereld van de Oost. Wat wist jij van 
deze tijd? Asimakopoulos: ‘Bijzonder was dat ik met 
mijn studie die vooral ging over gewapende 
conflicten in onze tijd eigenlijk maar heel weinig 
wist van wat er in die tijd is gebeurd. Het koloniale 
verleden was mij niet goed bekend en op de 
middelbare school had ik er weinig over geleerd. En 
wat ik ervan wist was eigenlijk alleen het 
Nederlandse perspectief. De makers van de film, de 
regisseur Jim Taihuttu en toenmalig producent van 
De Oost Julius Ponten, hebben vanaf het begin de 
intentie gehad om meer verdieping bij de film De 
Oost te bieden zodat het publiek zich zou kunnen 
verdiepen in deze periode waarover in het 
algemeen beperkte kennis is. Voor verhalen 
“achter” De Oost gebaseerd is in de film weinig 
ruimte en zo ontstond het idee om een project te 
ontwikkelen waarin meerdere perspectieven de 
ruimte krijgen. Een team werd samengesteld en 
toen kwam ik aan boord.’ 

“Het gesprek aangaan over een tijd waarover we maar 

weinig hebben geleerd”” 

COM afdeling Achterhoek 
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Wat kun je leren van conflicten met jouw kennis en 
ervaring? Asimakopoulos: ‘Tijdens mijn studie ging 
het erom wat een conflict is en hoe het ontstaat. Mijn 
masterscriptie ging over wat er gebeurde met 
soldaten in Oeganda die ooit als kindsoldaten waren 
geronseld en later als volwassenen ontsnapten aan 
het leger. Hoe gaat dat dan met het weer integreren 
en hoe ga je om met berechting voor daden die je als 
kind hebt begaan? Ik heb daar later ook een 
documentaire over gemaakt. Door daar lang mee 
bezig te zijn leer je dat dingen vaak enorm complex 
zijn en ook dat geen conflict hetzelfde is, maar je leert 
zeker ook hoe belangrijk het is om open te blijven 
kijken naar een onderwerp, je oordeel uit te stellen. 
En dat juist bij dit soort gevallen, de gevallen dus waar 
we het grijze gebied tussen de zogenaamde hokjes 
van goed/kwaad, schuld/onschuld willen 
onderzoeken. Door conflicten te onderzoeken leer je 
ook hoe je conflicten af kunt pellen om ze beter te 
begrijpen. Dat is waar we mensen toe willen 
aanzetten met De Wereld van de Oost. Zelf te gaan 
onderzoeken. Er zijn zo’n twee miljoen mensen die op 
een en of ander manier betrokken zijn bij wat er in 
Indonesië is gebeurd er niet het fijne van weten. Niet 
iedereen zal het boek Revolusi van David van 
Reybrouck lezen, ook deze site helpt je om je eigen 
mening te vormen.’ 

Over welke perspectieven hebben we het dan? 
Asimakopoulos: ‘De film heeft vooral het perspectief 
van een persoon, de soldaat Johan die naar Indië gaat 
om voor zijn land orde op zaken te stellen. Naast de 
hoofdpersoon leren we in de film vier andere 
karakters kennen die we voor De Wereld van de 
Oost verder hebben uitgediept. Deze karakters zijn 
een ingang naar historische en persoonlijke 
verhalen. Op de website gaat het over het perspectief 
van de fictieve persoon Agus, die het verhaal vertelt 
van de vrijheidsstrijders, over Samuel, een fictieve 
Molukse KNIL-soldaat, over een vrouw die in de film 
Gita heet en die een ingang vormt naar verhalen over 
de bevolking en het verhaal van het koloniale gezag, 
verteld door de Turk. In de film zien we hen tijdens de 
Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en op de 
website volgen we hun levens ervoor en erna. Niet 

alleen vertellen we over hun fictieve persoonlijke 
levens, maar ook van alles over de historische 
gebeurtenissen waarbinnen hun levens zich 
bewogen. Alle karakters zijn gebaseerd op de levens 
van echte personen, gebaseerd op jonge Indonesiërs 
in die tijd. Alleen De Turk is echt terug te brengen tot 
echt persoon, de man die we kennen als kapitein 
Raymond Westerling.’  

Heb je zelf iets met een van de karakters? 
Asimakopoulos: ‘Wat mij bij het uitwerken van het 
karakter van Gita opviel is dat bij gewapende 
conflicten het perspectief van de vrouw vaak veel 
minder aandacht krijgt. Ik vind het interessant wat 
zo’n conflict met gewone burgers doet. Het gaat 
meestal over de strijd tussen soldaten en wat 
regeringsmensen daarover te zeggen hebben terwijl 
het in de meeste gevallen toch gaat over gewone 
mensen die het slachtoffer worden. Hoe kom je als 
burger uit het conflict en hoe ga je dan verder? Welke 
strijd en offers moeten dan gebracht worden, ook 
voor vrouwen. Bij vrouwen wordt dan vaak gesproken 
over seksueel geweld en over slachtofferschap, maar 
vrouwen zijn ook vaak strijders. Wat doet een conflict 
met zo iemand als Gita en hoe kan ze ermee verder 
leven? Ik kwam tijdens mijn research ook het verhaal 
tegen van een oude vrouw, die toen een jonge 
vriendin was van een soldaat die is uitgezonden. Zij 
staat voor het achterblijversperspectief. Zij vertelde 
dat er nooit aandacht is geweest voor hun verhaal. 
Ook niet over hoe te leven met een getraumatiseerde 
man. Dat is een perspectief dat je zelf kunt 
ontdekken.’  

Jullie kiezen voor vijf perspectieven. Zijn er niet veel 
meer? Asimakopoulos: ‘Natuurlijk zijn er veel meer 
perspectieven dan de vijf die we hebben uitgewerkt, 
maar het gaat ons vooral ook om de houding die we 
aan de hand willen doen. Dat je dit gewapend con-
flict, maar ook in heel veel andere conflicten waarmee 
je te maken kan krijgen, vanuit verschillende perspec-
tieven kunt bekijken en dat je door dat te doen samen 
verder kunt komen. Dat is de waarde van een multi-
perspectieve benadering. In de sociale media zie je 
vaak alleen het perspectief van je bubbel. Door de 
website kun je misschien makkelijker van het ene per-
spectief naar het andere overstappen, ook al zijn het 
maar vijf. Op basis daarvan kun je eigen perspectief 
creëren die gebaseerd is op vele andere.’   

COM Afdeling Achterhoek 
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Voor wie maakten jullie de website? 
Asimakopoulos: ‘We merken dat er heel veel 
docenten zijn die heel erg hebben gewacht op dit 
initiatief. Maar de site is niet alleen bedoeld voor 
het onderwijs, het is voor iedereen die benieuwd is 
naar wat er is gebeurd en wat je daarvan zou 
kunnen leren. Doel is dat mensen zich gaan 
afvragen wat de Indonesische 
Onafhankelijkheidsoorlog betekent en misschien 
ook aan opa vragen gaan stellen over die tijd. Het 
gaat er ons om mensen te inspireren en voeden 
met kennis waarmee ze hun eigen positie kunnen 
bepalen. De Wereld van de Oost is dus voor 
iedereen bedoeld, niet alleen jongeren. Iedereen 
vanuit zijn of haar eigen motivatie. Tegelijkertijd is 
het bronmateriaal voor lesmateriaal. We hebben 
mooie werkvormen gemaakt waarmee de 
docenten aan de slag kunnen. In het VMBO is het 
een eindexamenonderwerp, daar kunnen ze de site 
gebruiken voor verdieping. Daarnaast is het te 
gebruiken voor derde tot zesde van Havo en Vwo 
en past het goed in het MBO bij het burgerschap 
onderwijs. Wat op dit moment de situatie is, is dat 
dit verhaal weinig aandacht in het curriculum krijgt. 
Leraren moeten er nu zelf ruimte voor maken. Als 
ik mijn inbox mag geloven is daar veel behoefte 
aan in het middelbare onderwijs.’  
Wat hopen jullie te bereiken in het onderwijs? 

Asimakopoulos: ‘We hopen dat we met de website 
de komende jaren relevant blijven in het 
lesmateriaal. Het gaat niet alleen om de historische 
feiten, maar ook hoe je die kritisch kunt afpellen. 
Over onderwerpen als makerschap bijvoorbeeld. 
Door het analyseren van scenes leer je informatie 
te plaatsen. Dat je niet alleen leert wat de maker 
wilde overbrengen, maar ook dat je die boodschap 
kritisch kunt onderzoeken. En dat er paralellen zijn 
met andere conflicten, met dezelfde dilemma’s en 
vraagstukken. Zo kunnen we misschien bijdragen 
aan meer mediawijsheid. Dat je bijvoorbeeld leert 
waarom Jim zijn scenes zo heeft gedraaid en wat 
het Polygoonjournaal probeerde over te brengen.’  
Wat denk je, zijn ouderen mediawijzer of jongeren? 
Asimakopoulos: ‘Ik vind het moeilijk om daar iets 
over te zeggen. Misschien dat oudere generaties 
vaker traditionele media blijven gebruiken en 
gewend zijn daarop te kunnen vertrouwen. Er zijn 
nu echter veel meer bronnen en beelden en ook 
nemen jongeren misschien wat vaker nieuws tot 
zich via (sociale) media waarvan de herkomst niet 
altijd duidelijk is. Dat maakt het kritisch leren 
kijken naar bronnen en informatie nog belangrijker 
dan dat het al was. Nadenken over makerschap, 
wie een foto, poster of film heeft gemaakt en met 
welke bedoeling dat is gebeurd is iets waar we ook 
op ingaan op de Wereld van de Oost.’ 

Vfonds en het lespakket De Wereld van de Oost 
 
Nederlands-Indië staat dit jaar volop in de belang-
stelling. Het gaat daarbij niet alleen over 
de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, maar 
ook over de geschiedenissen van de koloniale tijd, 
de Japanse bezetting, de kampen, de Ber-
siap. Daarnaast zijn er op deze geschiedenissen 
verschillende perspectieven, zoals het lot van bur-
gers en dat van militairen die te maken krijgen 
met wat boven hun hoofden politiek wordt beslo-
ten. Vfonds ziet dit ook terug in de vele aanvragen 
die over dit onderwerp gaan. Bij de film De 
Oost heeft vfonds geen inhoudelijke of financiële 
betrokkenheid, wel is het fonds (mede)financier 
van het lespakket De Wereld van de Oost. Lisette 
Mattaar is directeur van vfonds en vertelt waar-
om het fonds het lespakket ondersteunt. 
‘Herdenken hoort bij onze collectieve identiteit en 
dat kan niet met een incompleet verhaal, of het nu 
gaat over trauma’s van de Tweede Wereldoorlog, 
Nederlands-Indië, de koloniale tijd, Srebrenica, de 
Molukkers of de veteranen. Bijzonder is dat de 
Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog een zeer 
grote impact heeft gehad op het leven van meer 
dan twee miljoen Nederlanders, terwijl het tegelij-
kertijd voor velen nog steeds een onbekende oor-

log is, een oorlog waar nauwelijks over gepraat 
werd en die meestal werd verzwegen. Dit educa-
tieve project verschaft kennis over het ontstaan 
van deze oorlog en belicht het belang van vrijheid 
in onze tijd. Ons fonds zet zich in voor vrede en 
vrijheid. Vanuit de lessen getrokken uit oorlog en 
conflict proberen we bij te dragen aan een sterke 
democratische rechtsstaat en een vreedzame sa-
menleving. Dit lespakket doet dat precies. Het 
lespakket vergroot kennis van oorlog en conflict, 
het vergroot waardering van de democratische 
rechtsstaat, het vergroot daarnaast de waardering 
voor veteranen en het vergroot vaardigheden om 
actief bij te dragen aan de vreedzame samenle-
ving. De Wereld van de Oost laat vanuit verschil-
lende perspectieven zien wat er tijdens de Indone-
sische Onafhankelijkheidsstrijd tijdens, ervoor en 
erna is gebeurd en hoe we dat kunnen begrijpen. 
Het lespakket wil dat mensen het gesprek aan-
gaan waarbij er plaats is voor persoonlijke getui-
genissen over oorlog en conflict. Kortom, met dit 
lespakket worden jongeren meegenomen om op 
constructieve manier kennis te maken met de ge-
schiedenis van voormalig Nederlands-Indië. Heel 
belangrijk dat dat gebeurt.’ 

COM Afdeling Achterhoek 
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Gezien de gevoeligheid van het 
onderwerp Nederlands-Indië, heeft het 
fonds aanvullende criteria opgesteld waaraan 
projecten moeten voldoen, zo stelt de directeur van 
vfonds. Welke zijn dat precies? ‘Ten eerste gaat het 
daarbij om de aanwezigheid van multiperspectief. 
Het onderwerp van het project en/of de verhaallijn 
moet vanuit meerdere oogpunten worden 
gepresenteerd.  Daarnaast moet er een beschrijving 
zijn van de gekozen invalshoek. Er is vervolgens een 
verschil als men een subjectief perspectief wil 
schetsen, zoals een persoonlijke/familiegeschiedenis 
of een objectief perspectief, zoals het feitelijke 
verloop van de geschiedenis te vertellen. Bij 
aanvragen met een objectief perspectief vragen we 
de aanvrager te verantwoorden op welk onderzoek 
of op welke bronnen men het project baseert. Binnen 
deze objectieve categorie kan vfonds de toevoeging 
van een disclaimer verplicht stellen. Bij aanvragen 
met een subjectief perspectief is er meer 
speelruimte. Vfonds kan evenwel verplicht stellen dat 
het subjectieve karakter van het project expliciet 
kenbaar wordt gemaakt aan het brede publiek. Een 
volgend criterium is de aanwezigheid van een door 
aanvrager opgestelde risicoanalyse ten aanzien van 
mogelijke maatschappelijke gevoeligheden. Voor het 

opstellen van een risicoanalyse levert vfonds een 
sjabloon-document aan. Als de door aanvrager 
ingevulde risicoanalyse reële of zelfs zorgwekkende 
risico’s aanduidt, dan kan vfonds het gesprek met de 
aanvrager hierover aangaan met als inzet dat een 
niet aanvaardbaar risico aanleiding kan zijn de 
aanvraag af te wijzen. Vervolgens vragen we de 
aanvrager een overzicht van en inzicht in de volledige 
omvang van het project, programma of de 
campagne. Soms betreft de aanvraag een project dat 
feitelijk een deelproject is binnen een groter 
programma of campagne. Dit is het geval wanneer 
verschillende deelprojecten in verschillende vormen 
aan het brede publiek worden gepresenteerd onder 
dezelfde naam of noemer. In een dergelijk geval 
ontvangt vfonds het overzicht van en inzicht in het 
geheel. Ook bovengenoemde risicoanalyse omvat 
het geheel.In aanvulling op de bestaande vragen over 
doelgroepen en bereik in het aanvraagformulier 
vraagt vfonds verder een nadere beschrijving van wie 
men met het project beoogt te bereiken, met welke 
boodschap of met welk effect. Ten slotte moet er een 
beschrijving zijn van samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen. Dit is al vervat in het 
aanvraagformulier en weegt in dit kader extra zwaar. 
Het vfonds vraagt een extra uitgebreide beschrijving 
op dit punt.’  

Vervolg de Oost 
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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 

 

Samen met Veteranen wonen 
op een landgoed 
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Luister Uit is een uitgave van Contact Oud Mariniers Arnhem                                                          December 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 secretariaat. 

 

Foto voorpagina :       Ook het bronzen  beeld van de KNIL-militair werd getooid met zonnebloemen bij de Indië-  

herdenking in augustus op Bronbeek 

  

 

Groenten- en fruitspecialist 
 

Wij verzorgen de mooiste fruitmanden 
 

Leuk als kado of  
om een zieke op te vrolijken 

 

Graag even van tevoren bellen, 
 zo hoeft u niet onnodig te wachten 

 
 

 

Hanzestraat 143 

6826  MJ Arnhem  

Telefoon: 

026-3621610 

  

 

Met winkels op de Paasberg, Steen-
straat,  Law. Van Pabststraat  
en Kronenburg 
 

Tel. 026 - 3118254  

E-mail:  info@bakkerijkoenen.nl 

 

Voor info betreffende openingstijden  
verwijzen we u naar 
www.bakkerijkoenen.nl  

mailto:fritsbaars@live.nl
mailto:info@bakkerijkoenen.nl
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                    Van de voorzitter 
 

Beste oud mariniers, begunstigers en adverteerders  
Het gehele Contact Oud mariniers en dus ook onze onderafdeling heeft een bijzonder saai en 
teleurstellend jaar achter de rug.  Met name door alle beperkende maatregelen ten gevolge van 
Corona hebben we het afgelopen jaar vrijwel geen evenementen of bijeenkomsten kunnen 
organiseren.  

Vanaf augustus konden we met toestemming van het bestuur van de voetbalvereniging eindelijk weer naar SML 
voor onze contactavond; en gelukkig kwam er een tiental mannen weer naar de bijeenkomst. Zonder uitzondering 
was iedereen zeer verheugd dat we elkaar weer eens troffen. De hernieuwde kennismaking na meer dan een jaar 
elkaar niet of nauwelijks gezien te hebben, zorgde voor blijde gezichten alom. En over en weer werden de 
belevenissen van het afgelopen “verloren” jaar met elkaar gedeeld.   
Ook in september en de daarop volgende maanden was e.e.a. weer mogelijk bij SML 
Helaas moesten we ook vaststellen dat we inde afgelopen periode afscheid moesten nemen van enkele oud-
mariniers die ook lid waren van onze onderafdeling. Zeer aansprekend was het overlijden van ons bestuurslid Bart 
Jansen in april. Hij was een geliefd persoon binnen onze kring en zorgde al enkele jaren op onze contactavonden 
voor een goed verloop van onze klaverjas competitie. 
Het was even de vraag of er nog wel voldoende animo zou zijn om tijdens de contactavonden nog een 
klaverjascompetitie te houden. Maar er werd toch gekozen om het kaarten weer op te pakken en voorlopig zonder 
competitie-element een kaartje met elkaar te leggen.  
Groot gemis was natuurlijk ook de sportdag in Doorn. 
Ook onze reünie kon wederom niet doorgaan en er is nu een optie genomen voor volgend jaar. 
Op 7 november waren Frits Baars en ik samen met onze eega’s aanwezig bij de reünie van de oafd Achterhoek. Het 
werd een zeer geslaagde bijeenkomst met een voortreffelijke boerenmaaltijd die werd besloten met een 
gezamenlijk drankje na afloop. Achterhoek: het was geweldig. 
We houden de Nieuwjaarsreceptie van onze onderafdeling ook in 2022  weer  bij Wieleman in Westervoort, en wel 
op zaterdag 15 januari. Als Corona dit tenminste toelaat. Bel voor zekerheid met een van de bestuursleden. 
Mede namens alle leden van het huidige bestuur wensen wij u en allen die u dierbaar zijn in elk geval een 
voorspoedig 2022  en vooral heel veel gezondheid.  Ik zie u allen graag bij de Nieuwjaarsreceptie. 
 
Met Mariniersgroeten    Gerard Oudsen    Vz  o.afd. Arnhem e.o.   
  
Van de secretaris 
Agenda 
Zaterdag 15 januari Nieuwjaarsreceptie bij Wieleman 15.00 tot 17.00 uur. Er is dan op 10 januari geen contactavond 
bij SML. 
Maandag 9 mei 2022 Jaarvergadering; deze wordt gehouden in de kantine van SML 
Zaterdag 21 mei reünie COM Arnhem van 15.00 tot 19.00 uur bij Wieleman Westervoort 
Zaterdag (?) in augustus jeu de boule 
Alles uiteraard als de Corona beperkingen e.e.a. toelaten. 
Bel zonodig voor zekerheid met een van de bestuursleden.                                      
Wij vertrouwen er op dat juist in deze moeilijke tijden voor ons allemaal, iedereen ons trouw zal blijven en lid blijft 
van onze onderafdeling. Alleen enkele adverteerders hebben aangegeven te stoppen.  
 
In memoriam 
 Op 19 oktober is overleden dienstplichtig sergeant en  oud-marinier Aad van Der Luit (geb. 1935).  
Op 25 oktober hebben een vijftal oud-mariniers op gepaste wijze zijn afscheid op Moscowa in Arnhem begeleid. 
 
Uit de ziekenboeg 
Gelukkig zijn er geen meldingen binnengekomen van nieuwe zieken 
  
Mutaties:  er is 1 nieuwe begunstiger: Jac Maliepaard, bewoner van Bronbeek. 

Bart Muis    
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Luidt Poetin een nieuwe koude Oorlog in?     

 

De Russische president Poetin heeft in een van zijn jaarlijkse 
toespraken een schokgolf teweeggebracht.  

Rusland heeft een groot aantal nieuwe kernwapens ontwikkeld. 

 
Poetin zei in een van zijn agressiefste speeches in jaren, dat Rusland in staat is om zichzelf niet alleen te verdedigen, 
maar ook om ongenadig terug te slaan. Waar dan ook ter wereld, en met kernwapens waar geen raketschild tegen 
bestand is. 
Hij had een boodschap voor iedereen ‘die in de laatste vijftien jaar de wapenwedloop heeft aangewakkerd’ en op 
‘eenzijdige wijze’ overwicht probeerde te krijgen op Rusland: “Jullie hebben gefaald in het indammen van Rusland.” 
Hij refereerde hiermee aan het Amerikaanse raketschild, de uitbreiding van de NAVO in Oost-Europa en de 
modernisering van Amerika’s nucleaire wapensystemen. 
Poetin was bijzonder zelfverzekerd in zijn toon, en ondersteunde zijn betoog met filmpjes van Ruslands nieuwe 
wapens. Hij maakte bekend dat Moskou erin is geslaagd om een onbemande nucleaire onderwater-drone te 
ontwikkelen, die beschikt over een groot bereik, een hoge snelheid kan bereiken, en die onmogelijk is tegen te 
houden. De onderwater-drone kan worden gebruikt voor een nucleaire aanval, en tevens ingezet worden voor de 
vernietiging van vliegdekschepen. 
 

Hypersonische wapens 

Maar dat was niet alles: Rusland heeft ook hypersonische wapens ontwikkeld met een bereik en een snelheid die 
alle geavanceerde raketsystemen kunnen ontwijken. De raketten zijn zo snel en zo vernietigend dat zij lijken op ‘een 
meteoriet, of vuurbol’, aldus Poetin. Hij maakte bekend dat er nieuwe intercontinentale ballistische raketten zijn 
ontworpen. Het Westen is daarmee even kwetsbaar als gedurende de Koude Oorlog. De Russische minister van 
defensie vergeleek het Amerikaanse raketschild in Alaska, Roemenië en Polen met een ‘paraplu met gaten’. 

Veel zorgen over een nieuwe wapenwedloop maakt Poetin zich niet, want geen land is in staat om de Russen te 
evenaren. “Niemand in de wereld heeft zoiets als wij”, zei hij. “Het zou weleens kunnen gebeuren, maar tegen die 
tijd hebben wij al iets nieuws.” 
De tijd dat de Russen moeten bedelen voor concessie van het Westen is voorbij, liet Poetin weten. Zijn land zag met 
lede ogen aan hoe vanaf de ineenstorting van de Sovjet-Unie de NAVO verder oprukte richting hun landsgrenzen 
ondanks Russische bezwaren, net als de ontwikkeling van raketschilden door het Westen.  
De nieuwe wapens zijn Poetins antwoord op die ontwikkeling: “Niemand luisterde naar ons. Nu zullen jullie 
luisteren.” De harde woorden kwamen vlak voor de Russische presidentsverkiezingen, die Poetin zonder veel 
moeite zou winnen. 
Bang hoeft het Westen niet te zijn, zei Poetin. “We bedreigen niemand, en we gaan niemand aanvallen, en we gaan 
niemand iets afpakken.”  

Sterker nog: “De groeiende Russische militaire macht zal de wereldvrede garanderen.” 

 

Ongerustheid neemt toe 

De westerse regeringen denken daar heel anders over. In het Westen neemt de ongerustheid over de Russische 
militaire ontwikkelingen juist toe, net als de roep om hogere defensie-uitgaven om deze dreiging te pareren. De 
Amerikaanse president Trump riep eerder op tot een ‘vertienvoudiging’ van het nucleaire arsenaal. Hoewel dat plan 
niet doorgaat, werken de Amerikanen door aan de ontwikkeling van nieuwe en de modernisering van oude 
massavernietigingswapens. 
Poetin zei tevens dat Rusland niet alleen met een nucleaire wapens zal toeslaan als zijn land met hetzelfde soort 
wapens wordt aangevallen, maar dat Moskou ook zijn bondgenoten op dezelfde manier zal beschermen. 

                                                

Met deze uitspraak lijkt de nieuwe Koude Oorlog officieel te zijn ingeluid.      Bron: KOVOM              
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Hansi's bar en eetcafé 

 Groenestraat 56  

6991 GG 6991 GG Rheden 

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. 

 

             

9 8         5   4 

  5     3   2     

  1   4 5 7     6 

     2   4 3 6   

 7   3 5   8 1   9 

 6 4 1   3       

 8    7 4 6   2   

   1  8     5   

 2   9         7 8 
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Het Contact Oud Mariniers oafd.           

Arnhem wenst u   

 

  
 Uitnodiging   

Op  zaterdag 15 januari 2022 wordt van het COM Arnhem de  

 

Nieuwjaarsreceptie 

 
gehouden voor de leden en begunstigers en hun partner, en de adverteerders van het Contact 

Oud Mariniers van de onderafdeling Arnhem. 

Dan is er helaas geen bekendmaking van de uitslag van het klaverjassen omdat er geen 

normale competitie is geweest ivm Corona. 

Plaats :  Zalencentrum Wieleman  te Westervoort 

tijd :  van 15.00 tot 17.00 uur 
 

Aanmelden is niet nodig; wij hopen dat zoveel mogelijk van onze leden,  

begunstigers en adverteerders op deze middag aanwezig zullen zijn. 

 

  Mr. B. van Leeuwenplein 7 

                         6991 EW  Rheden 

  

 

Tel.  026-4952019 

Email: info@onshuisrheden.nl 
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Wat verdient een soldaat?  

Nederland kent sinds het einde van de Koude Oorlog 
een beroepsleger. Het is 25 jaar geleden dat de laatste 
lichting dienstplichtige soldaten opkwam. Tegenwoor-
dig verdedigen beroepssoldaten onze landsgrenzen. 
Maar wat verdient een soldaat eigenlijk? Op het eerste 
gezicht komt een soldaat eerste klas van de Koninklijke 
Landmacht er karig van af. Een gemiddeld brutosalaris 
van nog geen € 2000 per maand lijkt geen bedrag om je 
leven voor op het spel te zetten. Maar er zijn extra belo-
ningen die het aantrekkelijk maken om je beste krach-
ten voor het volk en vaderland te geven. Zo ontvangen 
soldaten de Vergoeding Extra Beslaglegging. Dit is een 
maandelijkse toelage van 9% op het basissalaris. Zij 
krijgen jaarlijks ook 8% vakantiegeld en een eindejaars-
uitkering die afhankelijk is van het loon. Soldaten kun-
nen hun inkomen verder opkrikken dankzij toelages 
voor onregelmatige werkuren, uitzendingen naar het 
buitenland en deelname aan oefeningen. Het komt dan 
ook voor dat zij netto meer geld verdienen dan bruto. 
Aanlokkelijk is ook dat militairen voor circa € 70 per 
maand een uitgebreide zorgverzekering kunnen afslui-
ten. Zij hoeven geen eigen risico of inkomstenafhanke-
lijke bijdrage te betalen voor zorg. Soldaten kunnen 
gebruikmaken van dokters, tandartsen en 13 fysiothera-
peuten van het leger. Ook zijn er veel sportfaciliteiten 
waar zij gratis toegang tot hebben. Soldaten krijgen 
eveneens reiskosten vergoed. Wonen zij ver van hun 
werkplek, dan is het mogelijk om gratis te overnachten 
op de kazerne en ontvangen zij tevens een vergoeding 
voor maaltijden. Interessant is ook dat soldaten veel 
opleidingen en trainingen kunnen volgen. Mochten zij 
later Defensie willen verlaten, dan kunnen hun opgeda-
ne kennis en ervaringen van pas komen bij het vinden 
van een baan in het bedrijfsleven of bij de overheid. Sol-
daten bouwen pensioen op bij het ABP. Een tegenvaller 
is echter dat dit fonds de pensioenen al tien jaar niet 
heeft geïndexeerd. Een minpunt is ook dat de onder-
handelingen over een nieuwe CAO voor militairen eind 
vorig jaar zijn stukgelopen. De vakbonden eisen een 
loonsverhoging van 2,5%, maar het ministerie van De-
fensie wil niet verder gaan dan 1,25%. De soldaten zul-
len dus moeten vechten voor een beter CAO resultaat. 
De bonden tonen zich strijdlustig en sluiten acties be-
paald niet uit. Bron De Telegraaf. 

 

Herdenking bij het Papua-monument. 

Op 2 september vond  de jaarlijkse herdenking plaats bij 
het Papua-monument op Bronbeek. De door de Vereni-
ging van Nieuw-Guinea veteranen georganiseerde bij-
eenkomst werd bijgewoond door ± 60 personen, waar-
onder een vertegenwoordiging van de PVK het Papua 
Vrijwilligers Korps. Ook was er een grote vertegenwoor-
diging van oud-mariniers aanwezig. Dit voornamelijk na 
de oproep aan meerdere leden om aanwezig te zijn, 

omdat bij de vorige herdenking slechts 1 oud-marinier 
van COM Arnhem aanwezig was. Toen werd er ook 
geen bloemstuk namens het COM gelegd.  

Dat was gelukkig dit jaar anders: er waren ± 15 oud-
mariniers aanwezig en er werd een bloemstuk gelegd 
door oud-mariniers en Nieuw-Guinea-veteranen Post-
ma en Talsma van COM Arnhem.   

Naast de officiële plichtplegingen als het hijsen van de 
Nederlandse vlag en het spelen van het Wilhelmus, 
werd er door twee personen een toespraak gehouden. 

De heer van Luin van Vereniging van Nieuw-Guinea ve-
teranen vertelde hoe belangrijk de rol van de Papua’s is 
geweest  voor de Nederlandse militairen destijds. Zon-
der hun kennis van de gewoontes van de bevolking en 
met name de soms ondoordringbare jungle waren er 
zeer waarschijnlijk veel meer Nederlandse slachtoffers 
gevallen. Daarnaast memoreerde hij dat tot op de dag 
van vandaag er nog misdaden op Papoea-Nieuw-
Guinea plaatsvinden die worden gepleegd door het re-
gime van Indonesië. Er is daar zelfs sprake van een ge-
nocide en hierover zijn vragen gesteld in de Tweede 
Kamer.  

Door de vice-voorzitter van de Vrienden van Bronbeek 
werd een korte geschiedenisbeschrijving van Nieuw-
Guinea gegeven en de nauwe betrokkenheid van deze 
vereniging met Bronbeek en met name met de verschil-
lende monumenten nogmaals onderstreept. Na afloop 
kon men in De Kumpulan gebruik maken van een In-
disch buffet als men zich vooraf daarvoor had opgege-
ven. 

Oud-mariniers Postma en Talsma leg-
gen een bloemstuk bij het Papua-
monument 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING ONDERAFDELING COM  ARNHEM. 

 

Hierdoor nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze 
onderafdeling, die zal worden gehouden op maandag  9 mei  2022 in de kantine van de voetbalvereniging SML te 
Arnhem. (uiteraard mits Corona dit toelaat).  

De agenda voor deze vergadering zal ook op de avond beschikbaar zijn voor de aanwezigen alsmede het verslag van 
de laatste jaarvergadering.  Aanvang vergadering 19.30 uur.  

 

Agenda 
1. Opening.      10. Verkiezing kascontrolecommissie  
2. Mededelingen     Aftredend is  Cees IJsselstein zodat Gerard Streng en  
3. Vaststelling agenda.    Piet Bos aantreden. Benoemd dient te worden een   
4. Ingekomen- en uitgaande stukken reserve lid 
5. Notulen d.d. 10-2-2020                               12. Bestuursverkiezing: Gerard Oudsen en Willem       
6. Jaarverslag secretaris                                   Rutten zijn aftredend en herkiesbaar  
7. Jaarverslag penningmeester                      13. Achterstand in bijdrage 2020/2021, afvoeren ? 
8. Verslag kascontrolecommissie.  14. Evenementen 2022 
9. Begroting 2022    15. Rondvraag 
                                                                                    16. Sluiting.  
 
  

Noteer alvast in uw agenda ! 

COM Arnhem nodigt u uit voor de Reünie op zaterdag 21 mei van 15.00 tot 19.00 uur bij Wieleman Westervoort 
(onder voorbehoud ivm Corona). Meer informatie in de Luister Uit van april 2022. 

      . 

Tas neemt leiding marine over van Kramer   

In september werd René Tas Commandant Zeestrijdkrachten.  
Hij nam het roer over van Rob Kramer en is nu de leider van de Koninklijke Marine.   
Een professioneel bestuurder met visie noemde Kramer zijn opvolger. “Als er iemand is die, met oog voor zijn 
bemanning, dit schip verder naar rustiger vaarwater kan leiden dan ben jij het.” 
 
Terugblik 

Kramer, die met functioneel leeftijdsontslag gaat, zwaaide bijna 4 
jaar de scepter over de marine. Hij blikte terug op mijlpalen onder 
zijn leiding, maar de scheidend commandant plaatste ook 
kanttekeningen, onder meer over de complexiteit van processen. 

 “Het gaat allemaal traag. Te traag.  

Traag is een maat voor gebrek aan wendbaarheid, en dat is killing 
voor een organisatie als de onze. Dat is killing voor het product dat 
we moeten leveren, namelijk veiligheid op en vanuit zee.” 

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten bevestigde dit 
tijdens de commandowisseling. “Er zijn meer financiële middelen 
nodig om de inzetbaarheid van de marine, en van de andere 

operationele commando’s, minimaal weer op peil te brengen. De toegenomen dreigingen maken het pure 
noodzaak om verder te investeren in de bescherming van ons Koninkrijk. Ook op de langere termijn, in een wereld 
die steeds onvoorspelbaarder wordt.” 

De nieuwe marinecommandant begon zijn loopbaan in 1982 op het Koninklijk Instituut voor de Marine. Hij voer 
op diverse marineschepen waarmee hij aan verschillende internationale  operaties deelnam.  

Ook was hij commandant van Hr.Ms. van Speijk en Hr.Ms.Tromp. De laatste nam onder zijn leiding deel aan een 
missie bij de kust van Libië en de antipiraterijoperatie Ocean Shield.  

Tas vervulde ook diverse functies op de Haagse Defensiestaf.  

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2021/09/09/kramer.jpg
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Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog en oorlog in Indië 

Ieder jaar wordt met name in Den Haag een 
herinnerings ceremonie gehouden voor  het 
beëindigen van de oorlog in Indië. Dit gebeurt 
altijd bij het Indisch m0nument in de 
Scheveningse boschjes.  

Het Indisch Monument is opgericht ter 
nagedachtenis aan alle Nederlandse burgers en 
militairen die in de Tweede Wereldoorlog het 
slachtoffer zijn geworden van de Japanse 
bezetting van het voormalige Nederlands-Indië. 
Zij kwamen om in de strijd, in de kampen of 
tijdens dwangarbeid. 

 

In Den Haag sprak Thom de Graaf (voorzitter 
Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945) 
over het gedenken van ons gedeeld verleden; een 
verleden dat brandt en schuurt, maar ook verbindt 
en verenigt. Nu 76 jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog voor het gehele toenmalige Koninkrijk der 
Nederlanden, herdenken we mensen en de menselijke waarden die zo lang, vaak zelfs letterlijk met voeten 
werden getreden.  

Ook sprak Thom de Graaf over zijn eigen tijd in Indië.  

“Meer nog dan in de Maleise woorden die ik later af en toe hoorde, sprak de oorlog voor zich over  wat er in al die 
jaren in ons gezin niet werd gezegd.”. 

 

Door de Corona maatregelen konden er dit jaar 
bij de plechtigheid maar weinig mensen 
aanwezig zijn. Ook vanuit Bronbeek kon er 
niemand worden afgevaardigd. 

De Stichting Herdenking 15 augustus 1945 
stuurde daarom dit jaar de zonnebloemen die 
normaal bij het monument worden gelegd 
massaal het land in naar instellingen met een 
Indisch karakter. Ook Bronbeek heeft enkele 
honderden zonnebloemen ontvangen.  

Door bewoners en personeel werden de 
bloemen als eerbewijs aan hen die zijn gevallen 
neergelegd bij de verschillende monumenten 
op het Bronbeek terrein. De bewoners konden 

aangeven of zij hieraan deel wilden nemen en 
velen hebben daarop positief gereageerd.  

 

Zo werden op 15 augustus de bloemen gelegd bij o.a. het monument voor de gevallenen bij de Birma en Pakan 
Baroe-spoorlijn, de vrouwen- en jongenskampen, maar ook bij het Indië-monument voor de gevallen Arnhemse 
soldaten en bij het Papoea-monument. 

 

Na afloop volgde nog een gezellig samenzijn in de Poorterszaal onder het genot van een hapje en een drankje. 

Oud marinier Vondenhof, inwoner van Bronbeek, legt bloe-
men bij het Vrouwenmonument 

Ook Paresto-medewerker Alex legde bloemen bij het monu-
ment van de Birma- en Pakan Baroe spoorlijn 
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Afghanistan   

Door voormalige inspecteur-generaal Hans van Griensven.  

Bron: Geeft Acht van KOVOM en dagblad Trouw 

 

Was inzet in Afghanistan zinvol ?  

Of onze inzet in Afghanistan zinvol is geweest? Absoluut wel!!  

De oorspronkelijke doelstelling na 9/11 was om er voor te zorgen dat Afghanistan geen uitvalsbasis meer zou zijn 
voor terroristen als het Al-Qaeda van Bin Laden (is gehaald). Nederland wilde een serieuze rol op het 
wereldtoneel spelen en moest daarvoor ook haar verantwoording nemen, haar ‘fair share’ (gehaald, we schoven 
tijdelijk aan bij de G20). We wilden aantonen dat onze krijgsmacht ook op het hoogste geweldsspectrum haar 
mannetje/vrouwtje kan staan. Meer dan bewezen; internationaal gerespecteerd! (gehaald).  

We wilden het volk van Afghanistan helpen een democratie te bouwen met een beter toekomstperspectief en 
meer welvaart. In 20 jaar hebben we veel bereikt, sterftecijfers naar beneden gebracht, economie ontwikkeld, 
welvaart verhoogd, infrastructuur verbeterd, onderwijssysteem verbeterd, rechtspraak ontwikkeld, 
veiligheidsstructuren (politie en leger) gebouwd, mensen een keuze gegeven, een hele generatie opgegroeid in 
relatieve vrijheid. Dat deden we langs de lijnen van Development, Diplomacy en Defence (3D’s). Het was nog niet 
af. Misschien zijn de Afghanen daar nog niet aan toe. Misschien moeten we Afghanistan aan de Afghanen laten, 
zodat zij het zelf vorm kunnen geven, zoals ze dat al eeuwen doen, ‘with a little help of their friends’. Onze 
krijgsmacht heeft op verschillende fronten bewezen een zeer capabel instrument van de Nederlandse regering te 
zijn. 

Mijn gedachten gaan naar hen die het hoogste offer brachten en hun nabestaanden. Als je gelooft in wat je doet, 
is het altijd zinvol.  

Zij deden dat. We made it happen. 

  

Marine jaagt met NAVO-partners op mijnen in Waddengebied 

De Koninklijke Marine was vanaf augustus zeer actief in het gebied ten noorden van de Waddeneilanden. Samen 
met België en andere partnerlanden van de NAVO 
werden oefenmijnen geruimd. In totaal waren er 15 
marineschepen en zo’n 600 militairen naar Nederland 
gekomen. Reden: de internationale mijnenbestrijdings
-oefening Sandy Coast 21. Die is bedoeld om te trainen 
hoe bijvoorbeeld havens en zeegebieden vrij zijn te 
maken van explosieven. Doel daarvan was niet alleen 
dat het water veilig is voor militaire operaties. Ook 
voor niet militaire partijen leveren explosieven gevaar 
op. Denk aan vissers die zo’n projectiel in hun netten 
krijgen. De marine was aanwezig met verschillende 
schepen, waaronder Zr.Ms. Zierikzee en Zr.Ms. 
Mercuur en het duikvaartuig Hydra. 
“Mijnenbestrijding is een belangrijke taak van de 
Koninklijke Marine en haar bondgenoten”, aldus oefenleider kapitein-luitenant ter zee Peter Baars. “Commerciële 
scheepvaart en visserij hebben nog altijd te maken met de gevaren van explosieven op de zeebodem en bij 
haveningangen. Zoals oude explosieven afkomstig uit de Tweede en soms zelfs Eerste Wereldoorlog. Ook 
vormen havens een potentieel doelwit van terrorisme.” 

Het Waddengebied leent zich uitstekend voor de oefening. Zo is er sprake van ondiep water, sterke stroming, een 
dynamische zeebodem en wisselende weersomstandigheden. Daarnaast gebeurt alles in de nabijheid van drukke 
scheepvaartroutes en windmolenparken. 

De komende jaren vervangen Nederland en België ook gezamenlijk de huidige mijnenjagers voor nieuwe schepen 
en systemen. Sandy Coast 21 duurde tot 10 september. 

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2021/08/23/d160930ed0015-1920.jpg
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Er was in de vorige uitgave aangekondigd dat in deze Luister Uit het vijfde deel van het verhaal van Hartmann zou 
komen. 

Dit gaan we echter plaatsen in de eerste uitgave van het volgende jaar. 

Het leek ons beter om een verslag van een reis naar Normandië te plaatsen waaraan enkele oud-mariniers van 
COM Arnhem hebben deelgenomen. 

 

Reis naar Normandië, de start van de bevrijding van West Europa 

 

Vorig jaar werd  door COM Overijssel een 5-daagse reis georganiseerd naar Normandië in mei. Maar Corona 
gooide roet in het eten en de reis werd enkele keren uitgesteld. 

Maar eindelijk was het dan zover; na twee keer te zijn uitgesteld kon deze reis op 6 september jl. doorgaan. 
Omdat er nog plaatsen over waren konden ook enkele Arnhemmers mee. 

In Hengelo Overijssel waren de meeste deelnemers al ingestapt. 

In Arnhem stapten negen deelnemers op de bus, 
waaronder ondergetekende en oud-mariniers Piet 
Postma en Ben Streppel met echtgenote, alsook 
onze begunstiger Joep Brood en genodigde Willem 
Jansen. 

In Eindhoven werd nog een keer gestopt om ook 
daar enkele deelnemers op te halen. 

Na een halve dag rijden werd gestopt voor een lunch 
en arriveerden we tegen de avond in Caen, dat onze 
uitvalsbasis voor de komende dagen zou worden.  

Na inchecken aanschuiven voor het diner in het 
hotel en daarna nog een tijdje bijkomen van de reis 
in de lounge van het hotel. 

 

De volgende dag werd per bus een bezoek gebracht 
aan de Pegasus-brug in Benouville. 

In het nabijgelegen Ranville landde de 6e Britse Airborne Divisie en nam ter voorbereiding op de grote landing de 
brug in en bevrijdden de bewoners daar van de Duitsers. Het café/restaurant Pegasus is ernaar genoemd en dit 
gebouw wordt beschouwd als eerste gebouw op het vaste land van Europa dat werd bevrijd. Uiteraard hebben we 
daar koffie gedronken en onze lunch gebruikt.  

Daarna een bezoek aan de Britse begraafplaats in Ranville. Ook ontbrak een bezoek aan het Airborne-museum bij 
de Pegasusbrug niet.  
Verder naar de stranden Sword Beach en Juno Beach met o.a. het monument met de Canadese Sherman-tank.  
Op de terugweg werd nog een bezoek gebracht aan de Canadese begraafplaats in Beny-sur-Mer waar een 
bloemstuk werd gelegd door twee oud-mariniers als blijk van waardering voor de omgekomen soldaten.  
’s Avonds werden we verwend met een diner in een lokaal restaurant in Caen. 
 
De derde dag op weg naar Gold Beach, waar de Britse troepen landden voordat  ze doorgingen naar Arromanche.  

Aldaar bezichtiging van de resten van de kunstmatige haven van Arromanche en een bezoek aan het 
landingsmuseum aldaar, het Musee de Debarquement. Een geallieerde haven was van levensbelang om de 
troepen te bevoorraden. De beslissing werd genomen om twee havens te bouwen met losse onderdelen die 
vanuit Engeland over Het Kanaal werden gesleept. De aanleg begon met de bouw van een golfbreker die uit oude 
vrachtschepen bestond en die men liet afzinken. De golfbreker werd vervolgens versterkt met 115 enorme 
betonnen blokken, Phoenix-  

Het café-rest. bij de Pegasusbrug 



49 

Onderafdeling Arnhem 

caissons genoemd die ook werden afgezonken. Zo ontstond 2 kilometer uit de kust een dam tussen de Pointe de 
Tracy en Asnelles, oftewel 8 kilometer caissons waardoor de geallieerden over een haven beschikten van 500  
hectare, ongeveer 1000 voetbalvelden.  

 

Daarna door naar de Amerikaanse begraafplaats nabij Omaha Beach en de batterij van Longues sur Mer. Ook 
uiteraard naar de steile kliffen waar de geallieerden tegenop moesten zien te komen bij Pointe du Hoc en een 
bezoek aan de Duitse begraafplaats La Cambe. 
Ook nu werd de dag afgesloten met een diner in een restaurant in Caen. 
 
Op  dag vier een hoogtepunt: het dorp Saint-Mere Eglise, met de bekende kerk waaraan een parachutist is blijven 
hangen. Er hangt nog een parachute aan de kerk met (uiteraard) een pop als parachutist. Dit is een bekende 
scene uit de film “De langste dag”.  
Aansluitend een bezoek aan het Airborne-museum in Saint- Mere-Eglise.   
Saint-mere-Eglise werd op 6 juni bevrijd door de 82e luchtlandings-divisie. 
 

Daarna naar Utah-beach, het strand waar o.a. Theodore Roosevelt jr. is geland en heeft deelgenomen aan de 
gevechten.  
Verder een bezoek aan de Poolse begraafplaats in Grainville-Langanerie en door naar St.Lambert-sur-Dive, het 
dorp dat het sluitstuk was van de omsingeling van de Duitsers.  
Vervolgens naar de Corridor van de Dood bij Saint-Lambert-sur-Dive, Chambois en Mont Ormel waar hevig is 
gevochten door de Poolse pantserdivisie. 
De dag werd ook nu afgesloten met een diner in een restaurant in Caen. 
 
Op vrijdag weer naar Nederland en na een heerlijke blauwe hap in Eindhoven als afsluiting konden we terug 
kijken op een zeer geslaagde reis. 

 

Het aantal gedenkstenen, monumenten en andere herinneringsuitingen in 
Normandië is niet te tellen en bij verschillende daarvan hebben we een kijkje 
kunnen nemen.  

 

Op een aantal gedenkstenen staat: ”THEIR NAME LIVITH FOR EVERMORE” , 
moge hun naam voor eeuwig voortleven.  
Zeker een waar gezegde; we mogen deze mannen nooit vergeten en altijd 
blijven waarderen. 
Ik denk dat dit voor alle deelnemers een onvergetelijke reis is geweest.  
En krijgt u ooit de kans om ook Normandië te bezoeken dan raad ik u zeker 
aan om dat te doen. 
 

Mijn dank gaat met name uit naar Rudi Leusink van COM Overijssel die  zich 
enorm heeft ingezet om de reis te organiseren. 
Maar ook de kennis en kunde van onze chauffeur was bewonderenswaardig.  
 
Het was een zeer aan te bevelen reis met bezoeken aan de vele 
herdenkingsplaatsen van de invasie op D-day in 
juni 1944.       
    

                                                                         Bart Muis   

De steile rotskust bij Pointe du 
Hoc waar de geallieerden tegen-
op moesten klimmen 

Vervolg Normandië 

Wapen van Normandië 
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               Contactorgaan van de Onderafdeling VELUWE 

Contact Oud- en actief dienende Mariniers 

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

 56e jaargang nr. 3 / december 2021 

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                                     : (vacature) 
 

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

 

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

Vaassen                                        : Anton Hagen                     0578-571738     - 

 

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

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

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

Bankrekeningnummer onderafdeling COM Veluwe 

NL94  RABO 0155  7170 22 ten name van penningmeester COM Veluwe  

mailto:bjmgabriel@kpnplanet.nl
mailto:kees@vantiggele.nl
mailto:gerrit.geurtsen14@gmail.com
mailto:jaapvanhuffelen2@gmail.com
mailto:jo.jager@hetnet.nl
mailto:p.hooven@hetnet.nl
mailto:riesvanginkel@chello.nl
mailto:roelofdemots@gmail.com
mailto:katschardt@planet.nl
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Beste Korpsvrienden, 
 
Dit is alweer de laatste Voorwaarts van 2021, waarin ik een stukje schrijf.  
De activiteiten zijn vanwege de Corona, zeer beperkt gebleven.  
 
Gelukkig kon de BBQ op 24 juli wel doorgang vinden, die door velen bezocht werd en zoals altijd  
prima verzorgd was. Op 31 oktober werd door ons Marinierskoor, een optreden verzorgd in het 
Kulturhus te Epe, dat zeer geslaagd was.  
 
Verder kan ik U nog vermelden, dat Louis Vereijken wegens de verhuizing naar Winssen, zijn  
functie als bestuurslid heeft neergelegd in verband met de grote afstand. Ik zelf ben  
voornemens, in verband met mijn gezondheid, tijdens de algemene ledenvergadering van  
12 februari 2022 mijn voorzitterschap neer te leggen .  
Afsluitend wil ik onze zieken van harte beterschap toe wensen. "Sobats geef nooit op!!" 
 
Met Korpsgroet, 
Ben Gabriël 

 

Wijsheden van alle tijden: 

Je kunt mensen niet meeslepen als je zelf  niet 

                      HALSOVERKOP VERLIEFD   

                                 kunt worden 

Clarence Day  (1874-1935) 

Amerikaanse schrijfster 

 



54 

Onderafdeling Veluwe 

FOTO-IMPRESSIE OPTREDEN KULTURHUS EPE 
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Ondanks dat de coronapandemie nog niet geheel 
over is en wij nog rekening dienen te houden met 
beperkende maatregelen heeft het bestuur van 
COM Veluwe de draad weer opgepakt. 
In mei hebben wij weer onze eerste  
bestuursvergadering van dit jaar gehouden en  
inmiddels komt het bestuur periodiek bij elkaar.  
In het activiteitenprogramma COM Veluwe staan 
de data waarop het bestuur vergadert. 
 
Wat kwam er de afgelopen periode aan de orde? 
Natuurlijk of het mogelijk was of de leden en  
donateurs van COM Veluwe elkaar weer konden 
ontmoeten. Ook het bestuur wilde dat graag maar 
de realiteit van de pandemie achterhaalde het 
voornemen elkaar te kunnen ontmoeten. 
Ook wel/geen oefenavonden met het koor gaan 
toestaan? Ook dat leek ons niet mogelijk, om  
anderhalve meter uit elkaar te staan om te zingen 
ontbrak daarvoor de beschikbare ruimte.  
Maar uiteindelijk goed nieuws! Op 30 september 
2021 kon ons marinierskoor Qua Patet Orbis weer 
gaan oefenen. Even wennen aan een andere soort 
begroeting (boxen en niet knuffelen of kussen) 
maar de blijdschap van de koorleden elkaar weer te 
ontmoeten en weer samen te zingen was er niet 
minder om.  
Ook kon het koor direct weer aan de “bak” want 
het eerste optreden in het Kulturhus te Epe samen 
met de Meppeler Muiters stond alweer gepland. 
Helaas hebben wij alweer moeten besluiten, gezien 
de COVID-19 beperkingen, om de oefenavonden 
voorlopig te cancelen. 
Onze penningmeester heeft de financiële situatie 
van COM Veluwe onder de loupe genomen.  
Immers de kosten van met name het marinierskoor 
zoals lidmaatschap Shanty Nederland, de Buma-
rechten enzovoorts liepen gewoon door en  
inkomsten door optredens van het koor waren er 
niet meer. Om die reden heeft het bestuur aan het 
leden van het marinierskoor voorgesteld om in 
2022 een bijdrage van € 35,- te betalen  ter dekking 
van de te maken kosten.  
Ook de te organiseren activiteiten kwamen aan de 
orde. Een reeds in 2020 voorgenomen bezoek aan 
de Joost Dourleinkazerne kon ook in 2021 geen  
doorgang vinden. Het bestuur gaat ervan uit dat wij 
in 2022 wel welkom zijn op Texel. 
De uitgestelde jaarvergadering van 2020 maar ook 

de jaarlijkse BBQ kon weer op 24 juli in “Ons Honk” 
te Uddel worden gehouden. Voorafgaande aan de 
BBQ werd de ledenvergadering COM Veluwe ge-
houden. De kascommissie heeft de financiën over 
het boekjaar 2020 gecontroleerd en in orde bevon-
den. Ook het Jaarverslag 2020 was in orde. 
Tijdens deze vergadering namen wij afscheid van 
Mary van der Walle, jarenlang vaste accordeoniste 
van ons marinierskoor. Met een mooie bos  
bloemen werd zij voor haar inzet beloond. 
Ook de eindejaarbijeenkomst COM Veluwe op  
23 november 2021 kon helaas, door de COVID-19 
beperkingen, geen doorgang vinden. 

 

Bestuur COM Veluwe 
 
Louis Vereijken is verhuisd van Ede 
naar Winssen. Om die reden heeft 
Louis gemeend zijn bestuursfunctie in  
COM Veluwe neer te leggen. Gezien 

de afstand van Winsum naar Uddel heeft Louis be-
sloten geen deel meer uit te maken van het Mari-
nierskoor. Het bestuur van COM Veluwe wil Louis 

bedanken voor zijn getoonde inzet.  
 
Ben Gabriël heeft aangegeven dat hij 
zijn bestuursfunctie als voorzitter wil 
beëindigen. In de ledenvergadering van 
2022 zal dit zijn beslag krijgen. 

 
 
OPROEP  
Het bestuur verzoekt  leden om zich voor een  
bestuursfunctie beschikbaar te stellen en/of  
kandidaten daarvoor voor te dragen door een  
e-mail te sturen naar infocomveluwe@gmail.com.  
 

Kees van Tiggele 

 

BESTUURSPERIKELEN COM VELUWE 

mailto:infocomveluwe@gmail.com
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Mary, 86 jaar, was de 
partner van Luc  
Vlaardingerbroek, een oud 
marinier, lid van het COM 
Gelderland en de 
Onderafdeling Veluwe. Luc 
was een veteraan, een oud 
marinier in hart en nieren. 
Als oorlogs-vrijwilliger 
werd hij in 1946 ingedeeld 
bij de  
Mariniersbrigade en heeft 

tot medio mei 1949  
gediend in het voormalig Nederlands-Indië. 
In 1998 kreeg Mary een relatie met Luc en vanaf die 
periode werd zij besmet met het “mariniersvirus”. 
Zij bezocht samen met Luc veel bijeenkomsten van 
onder andere het COM  
Gelderland. Zo ook in december 2006. In Bronbeek 
waren zij aanwezig bij de viering van de  
Korpsverjaardag Korps Mariniers COM Gelderland. 
Samen zaten Mary en Luc aan een tafeltje met 
“lege stoelen”. 
Een jongere oud marinier (Teus Bosch) die in hun 
buurt zat kwam naar hen toe en vroeg of die  
stoelen bezet waren en of hij ze dan mee mocht 
nemen. Mary’s antwoord was kort maar krachtig: 
NEE! Echter, Teus liet zich niet afschepen en vroeg 
naar de reden. Omdat wij dan alleen aan dit  
tafeltje komen te zitten was haar antwoord.  
Daarop nodigde Teus hen uit om bij hen te komen 
zitten, zij waren immers allemaal oud mariniers 
met hun partners en behoorden bij de  
onderafdeling COM Veluwe. 
Later schoof Bart en Mas Bakker daar nog aan. 
Al snel was het ijs gebroken en werd over en weer 
informatie uitgewisseld, onder andere ook over het 
bestaan van het Shantykoor van oud mariniers. Luc 
sprong daarop in en meldde dat Mary al vele jaren 
niet onverdienstelijk accordeon speelde. Het genre 
Shantyliederen was haar zeker bekend en geen 
probleem voor haar om die liederen op de 
accordeon te spelen. Het resultaat was dat Luc en 
Mary beiden werden “ingelijfd” bij COM Veluwe, 
maar vooral bij het Shantykoor. 

Vanaf dat moment begon Mary als 
vaste accordeonist bij het 
Shantykoor van de mariniers. Bart 
Bakker, speelde al in het koor met 
zijn “trekzak” of een kleine 
accordeon. Samen vormden zij een 

goed duo waaraan zij 
veel plezier aan 
beleefde. 
Blij was zij dat op enig 
moment versterking 
kwam: Loes, een  
Amsterdamse meid 
die de accordeon ook 
goed beheerste. Op enig moment groeide de 
muzikale begeleiding en werden er nog andere 
muzikanten en instrumenten toegevoegd: een 
drumstel, fluit, gitaar en een trompet. Bij vele  
optredens en oefenavonden heeft Mary haar  
muzikale vaardigheden ten dienste gesteld van het 
Marinierskoor. Of het nu een optreden was bij de 
Korps Verjaardag 350 jaar bestaan van het Korps 
Mariniers of bij de Veteranendag in Den Haag,  
altijd was zij erbij. In juli 2021 besloot zij te stoppen; 
de accordeon bespelen werd haar te zwaar. 
 
Mary: “Wat een prachtige tijd heb ik meegemaakt 
bij het koor. Tijdens de oefenavonden werd ik  
altijd met open armen ontvangen; het was voor 
mij echt “een warm nest”. 
 
Al met al na een periode van zo’n 14 jaar als  
accordeoniste van het Marinierskoor werd op  
24 juli 2021 in aanwezigheid van bijna alle  
koorleden afscheid van Mary genomen in “Ons 
Honk” te Uddel, de locatie waar zij vele jaren haar 
“accordeonmuziek” liet schallen. Jammer dat de 
corona perikelen het niet toe liet om Mary “uit te 
zingen” met het prachtige lied “Tabé Mary, Tabé”.  
 
Mary’s favoriete lied: Het Zeeslavenkoor –  
Nabucco maar ook het “Vissersmeisje”. Het 
favoriete lied van Mary en Luc: Whispering Hope. 

Het bestuur van 
de Onderafdeling 
COM Veluwe en 
de koorleden van 
het Marinierskoor 
QUA PATET 
ORBIS bedanken 
Mary hartelijk 

voor de vele muzikale jaren die zij in ons midden 
was en wij wensen haar het allerbeste toe. 
 

Kees van Tiggele 

MARY VAN STRAALEN – ACCORDEONISTE MARINIERSKOOR QPO 2007-2021  



57 

Onderafdeling Veluwe 

Het verhaal van Jaap Tuinder uit zomerbijlage 2021 
checkpoint “verhalen van veteranen”. 
 

We waren jong en we waren drie maanden in de  
tropen. Een deel van 2-41 Regiment Veldartillerie 
was gelegerd in Tjikaoem, iets ten noorden van 
Bandoeng, in 1948 in voormalig Nederlands-Indië. 
We liepen dagelijks patrouille op verschillende 
tijdstippen, meestal overdag, maar ook ’s nachts.  
 
Een deel van 2-41 Regiment Veldartillerie was 
gelegerd in Tjikaoem, iets ten noorden van 
Bandoeng, in 1948 in voormalig Nederlands-Indië. 
Het kanon was verzegeld en een veldradio was er 
niet. Ik was opgeleid tot radiotelegrafist, had geen 
taak en werd patrouillestamper en 
brenmitrailleurschutter.  
 
We waren gehuisvest in de stenen woning van de 
plantage-eigenaar, die gevlucht was vanwege de vele 
bedreigingen door de rampokkers. We liepen  
dagelijks patrouille op verschillende tijdstippen, 
meestal overdag, maar ook ’s nachts. We waren jong 
en we waren drie maanden in de tropen. 
 
Kerstmaal 
Op eerste kerstdag 1948 waren we allemaal  

aanwezig in de eetzaal om 
gezamenlijk het  
kerstmaal te gebruiken. Deze 
keer geen rijst, maar 
aardappelen uit blik, veel 
groente en gebraden kip. 
Alles dankzij onze kok uit de 
kampong, die dit  
allemaal bij elkaar 
gescharreld had. Onze 
luitenant las het 
kerstevangelie uit Lucas 2 en 
we dronken een biertje uit de 
veld mok. 

 
Loerah 
Daarna gingen we op pad om te laten zien dat we de 
boel in de gaten hielden. Alles was rustig en tegen de 
avond waren we weer terug. Om half twee ’s nachts 
werden we gewekt door onze wacht. De loerah, het 
dorpshoofd van een nabijgelegen kampong liet ons 
weten dat er weer verdachte mannen bijeenkwamen 
en had een boodschapper gestuurd. Wij gingen 
eropaf, lopend, met acht man. De boodschapper liep 

voorop om ons de weg te wijzen. Opeens verliet hij 
ons, bang om als verrader herkend te worden. 
 
Koloks in beslag 
genomen 
In de bewuste 
kampong 
aangekomen 
wees de loerah 
ons het huis 
waar de mannen 
samen zouden 
komen. We 
trapten de deur 
in en binnen 
bevonden zich 
vier mannen, die 
we naar buiten 
dirigeerden. Binnen vonden we vier koloks (grote 
messen), twee  
bamboesperen en een junglekarabijn met dertien 
patronen. Alles werd in beslag genomen. 
De loerah wist met enige dwang de  
mannen aan de praat te krijgen. Ze wilden  
binnenkort een aanval plegen op ons kamp. 
Plotseling sprong een van de vier mannen op en 
rende naar ons toe. Hij had een rijstmesje in de hand, 
maar kreeg geen kans daar iets mee te doen omdat 
een van ons hem in zijn arm schoot. We bonden de 
mannen vast en liepen met hen terug. 
 
35 graden 
Niet ver van de kampong kwamen we op de grote 
weg, waar een drietonner klaarstond om ons naar 
ons kampement terug te brengen. We droegen de 
vier mannen over aan de burgerpolitie en gingen 
naar bed. 
De volgende middag gingen we weer op patrouille. In 
de bewuste kampong aangekomen werd ons verteld 
dat de loerah die ons gewaarschuwd had, die nacht 
vermoord was. Van de dader geen spoor uiteraard.  
 
Wij liepen terug naar ons kampement, erover  
nadenkend wat er gebeurd zou zijn als ze niet met z’n 
vieren maar met meer personen waren geweest. Wij 
gingen mandiën, douchen met een emmer lauw  
water, en dachten aan thuis, waar ze nu kerst  
vierden, in wintertijd, met sneeuw, terwijl het hier 35 
graden was. 

KERST IN DE TROPEN 1948 
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 BBQ UDDEL 24 juli 2021 
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 Nadat het vorig jaar niet  
 mogelijk was heeft zondag  
 14 november weer de  
 herdenking plaatsgevonden 
 genaamd Poppy Day.  
 
 Poppy staat voor de klaproos  
 die sinds 1922 symbool staat  
 van de veteranenorganisatie, 
 de Royal British Legion. 
 
 

De klaproos wordt sindsdien gedragen ter  
nagedachtenis aan de gevallenen. De herdenking vindt 
plaats op de zondag het dichts bij 11  
november, de datum waarop de Eerste  
Wereldoorlog eindigde. Nu worden op deze dag ook alle 

gevallenen herdacht uit andere oorlogen en  
gewapende conflicten sindsdien. 
Leden van de Harmonie Nunspeet speelden de volkslie-
deren van Engeland en het Wilhelmus.  
Kransen werden gelegd door burgemeester Van de 

Weerd en wethouder Marije Storteboom, alsook door de 
vertegenwoordiger van de oud militairen en mr. Keith 
Allan, namens de Britse Ambassade. 
 

Afgelopen zaterdag werden op de Oude Begraafplaats 
aan de Tongerenseweg in Epe en op de Algemene Be-
graafplaats aan de Apeldoornseweg in Vaassen de geal-
lieerde vliegeniers herdacht die tijdens de Tweede We-
reldoorlog omkwamen bij crashes op grondgebied van 
de gemeente Epe.   
 

Deze 33 vliegeniers liggen begraven op de genoemde 
begraafplaatsen. Deze Poppy Day herdenkingen worden 
jaarlijks georganiseerd door de stichting Broken Wings 
’40-’45.  

Er werden bloemen en poppykruisjes gelegd, de ere-
wacht werd betrokken door Oud Mariniers, leden van 
COM Veluwe en was er muzikale begeleiding door Piper 
Joeb Koppenrade.  

POPPY-DAY HERDENKING IN  NUNSPEET/ EPE/ VAASSEN 
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ZIEKENBOEG / LIEF EN LEED 

Mariniers van Com Veluwe, 
Het zijn nu deze letters en cijfers die het papier raken, de 11e van de 11e en 
u krijgt een overzicht van de ziekenboeg op dit moment. 
 
Er zijn op dit moment geen nieuwe meldingen bekend van zieken of 
gekwetsten. Voor alle zekerheid geef ik nog een keer de namen door van 
allen die uitzien naar een beetje medeleven en bij de ziekenboeg bekend 
zijn. 
 
De gezinnen van de Sobats, H. Buitenhuis, H.A. van Beek, L.J. de Coninck, 
H. Elzerman, G. van Egten,  
B.J.M. Gabriël, H.B. van de Kraats en W. Timmer. 
Leef mee, en doe wat ons geleerd is “Een hand voor jezelf en een voor die ander”. 
Ook een aantal vragen over de huidige situatie van Lief en Leed COM Veluwe. Waarom en waarvoor? 
COM Nederland is bezig met een inventarisatie van Lief en Leed bij de afdelingen en onderafdelingen. 
Het blijkt dat veel afdelingen Lief en Leed het niet op orde hebben, althans niet eensluidend. Te denken 
valt aan de aandacht voor onze zieken (in de breedste zin) kaarten en bloemen voor onze zieken/ 
gekwetsten en jubilarissen. De ceremonie bij overlijden, de laatste wil, wel of geen erewacht en het in– 
en uitdragen van de kist bij uitvaarten, wel of geen bloemstuk. Allemaal vragen van het bestuur Lief en 
Leed van COM Nederland. 
Zijn er suggesties en/of gedachten waar wij meer of minder aandacht aan zouden moeten besteden  
of juist niet meer moeten doen? Laat jullie gedachten er over gaan en laat het mij weten. 
 
Coördinator Lief en leed, e-mail jo.jager@hetnet.nl  
Jo Jager | 06-53 22 14 50 

 

UITREIKING DASSPELD 50 JAAR 
LIDMAATSCHAP COM NEDERLAND 

 
Tijdens de bijeenkomst van COM Gelderland op 25 
september 2021 te Arnhem  heeft de voorzitter van 
COM Gelderland Henri de Boer aandacht besteed aan 
het 50 jarig lidmaatschap van het COM Nederland van 
Jan Smit, Anton Hagen van de onder 
afdeling COM Veluwe en aan Gerard Centen en  
Bart Wijhe lid van COM Nederland . 
Uit de archieven blijkt dat zij sinds 1 januari 1971  
beschreven staan als lid. I.v.m. de COVID-19  
beperkingen werd de dasspeld op 26 april 2021  aan 
Jan Smit per post gezonden en aan Anton Hagen thuis 
uitgereikt. 
 
Beiden namens de SOBATS gefeliciteerd met  
dit jubileum. 
 

 
 

QUA PATET ORBIS 

mailto:jo.jager@htnet.nl
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ACTIVITEITEN KALENDER COM VELUWE 

Vanaf 01-11- 2021 

DATUM ACTIVITEIT 

 13-01-2022 Oefenen Marinierskoor QPO aan het Staverhul te Uddel:  

Eerstvolgende oefenavond Marinierskoor op donderdag 13 januari 2022 

  ACTIVITEITEN 2021/2022 

  

10-12-2021 Kranslegging standbeeld mariniers Oostplein te Rotterdam 

11-12-2021 Korpsverjaardag 356 jaar Van Ghentkazerne Rotterdam 

08-01-2022 Nieuwjaarsreceptie COM Veluwe vanaf 15.00 tot 18.00 uur in “Ons Honk” te Uddel 

17-02-2022 Ledenvergadering COM Veluwe in “Ons Honk” te Uddel 

31-05-2022 Optreden Marinierskoor QPO tijdens de Paardenvierdaagse Epe 

31-5 / 03-06-2022 Paardenvierdaagse Epe: activiteit verkeersregelaars leden COM Veluwe 

19/22-07-2022 Wandelvierdaagse Nijmegen 

23-07-2022 BBQ COM Veluwe in “Ons Honk” te Uddel. 

  Floriade Expo 2022: datum nader te bepalen. 

  Bezoek Joost Dourleinkazerne Texel: datum nader af te stemmen met de  

Commandant kazerne. 

  

  Alles onder voorbehoud COVID-19 richtlijnen 
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