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Voorwoord 

          van de voorzitter COM Gelderland  

                            Henri de Boer 

Mariniers, 

We mogen weer, een veel gehoorde kreet de laatste tijd. 

Gelukkig is er een einde gekomen aan de lange tijd dat 

we door de corona pandemie elkaar niet konden 

ontmoeten. Om dat te vieren hebben we een feest 

gegeven aansluitend op de algemene ledenvergadering 

jongstleden. We mochten ons verheugen op een goede 

opkomst, en de verbondenheid was groot. Ik kon er zelf 

helaas niet bij zijn, en bedank vanaf deze plek, de 

vicevoorzitter voor het waarnemen van mijn functie 

tijdens de vergadering. Het was een zeer geslaagde 

middag en avond ,bleek tijdens de evaluatie van deze 

happening. Ondertussen hebben we als afdelingsbestuur 

gesprekken gehad met een delegatie van ons 

hoofdbestuur over het thema  “stip op de horizon”. Waar 

staan we nu als vereniging, en waar willen we staan over 

bijvoorbeeld 5 jaar. Hetzelfde als nu met een 

verouderend ledenbestand of vernieuwend bezig zijn 

met thema’s als boeien en binden. Het was een 

vruchtbaar gesprek waarin bleek dat er meerdere 

raakvlakken zijn bij aangedragen mogelijke oplossingen 

met andere afdelingen en IDG groepen. Wel waren we 

erover uit dat er geen makkelijke oplossing is ,waardoor 

we met een kleine aanpassing de vereniging ineens 

vitaal en jonger krijgen. Er zijn veel positieve 

ontwikkelingen gaande waaruit blijkt dat velen de 

vereniging een warm hart toedragen. Het is alleen nog 

wel lastig om goede ideeën tot een uitvoer te brengen. 

We zijn daarom op zoek naar mede bestuursleden die 

zich in willen zetten voor onze mooie afdeling. Mariniers 

die zich in willen zetten om samen met ons te kijken hoe 

we het potentieel mariniers wat nog geen lid is van onze 

vereniging te boeien en te binden. Zodat we met alle 

mariniers ,zowel de actief als de niet  actief dienende 

mariniers een geweldige samenhang kunnen creëren, 

waarin onze korpswaarden centraal staan. Dat zou 

kunnen binnen het COM of misschien integreren we als 

COM met behoud van onze identiteit wel bij een groter 

geheel. Alle opties staan daarin open. Ik wil ook vanaf 

deze plek buddy’s een hart onder de riem steken die 

korter of langer geleden een verlies hebben geleden. In 

de afgelopen periode werden we geconfronteerd met 

het overlijden van de vrouw van een mede bestuurslid. 

Dan kunnen we alleen maar stil zijn en zorgen dat we er 

voor hem zijn. Zo horen we ook steeds meer verhalen 

van mariniers binnen onze vereniging die vereenzamen 

door een armoedeval of het alleen zijn. Kijk eens om 

naar een buddy die je langer niet gezien hebt. Is er wat 

aan de hand, signaleer problemen en meld ze, dan 

kunnen we ondersteuning geven. Ook dat is een 

onderdeel van onze korpswaarden.  

Verbondenheid, kracht, toewijding zijn termen die altijd 

blijven gelden. Eens Marinier altijd Marinier. 

Uw  Voorzitter, 

Henri de Boer 
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Data Activiteitenagenda COM afdeling Gelderland 2022 

Zaterdag 05 maart Reünie (feestmiddag) + ALV Kumpulan 

Dinsdag 04 mei Dodenherdenking Nederland 

Woensdag 05 mei Bevrijdingsdag Nederland 

Zaterdag ?? mei Wandeldag afdeling Gelderland Veluwe??? 

Zaterdag 11 juni Mariniersdag 2022 Locatie ?? 

Zaterdag 25 juni Veteranendag Den Haag 

Vrijdag 09 september Taptoe voor Veteranen (13:30 uur) Rotterdam-Ahoy 

Zaterdag 19 november Kranslegging Mariniersmonument Sittard 

Zaterdag 26 november Korpsverjaardag afdeling Gelderland Kumpulan 

Zaterdag 10 december Korpsverjaardag 357 jaar Rotterdam 

         Zaterdag 11 juni 2022 Mariniersdag 2022  

         Locatie: ???????? 

Geen reünie Omgeven door Sport en Spel maar een fantastische dag die je 

zeker niet mag missen! 

Een vernieuwde opzet voor Jong en Oud met een hoog reüniegehalte. 

Met elkaar, eindelijke weer samenkomen en er een onvergetelijke dag van 
maken met Entertainment, Eten, Drinken een Netwerkplein en nog vele 
andere activiteiten. 

Een belangrijk verzoek aan U.!!!! 
Hier een verzoek aan u van onze penningmeester; kunt u in het vervolg uw bijdrage aan COM Gelderland pas 
overmaken in het betreffende jaar a.u.b….. ( Boekhoudkundig is dit nogal lastig ) 
Als u dit doet voor 1 februari van het betreffende jaar, dan bent u ruim op tijd. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking. 
  
Met vriendelijk groet, 
Penningmeester COM Gelderland 
Ger Strijbos. 

2022 
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Toen journalist Frits Conijn van het Financiële Dagblad profielen maakte van geslaagde mensen, stuitte hij op 
een verrassend fenomeen: grote bedrijven nemen graag oud-mariniers in dienst. Als dienstweigeraar en ex-
hippie verwachtte hij dit niet. Conijn ging op zoek naar het geheim van goed leiderschap en liet zich onder-
dompelen in de wereld van het Korps Mariniers. Aan de hand van interviews met oud-mariniers schreef hij er 
een boek over: ‘Leren leiden’.           

Leiderschapsgeheimen Korps Mariniers ontrafeld  

Tekst Henny de Boer 
Foto Evert-Jan Daniels  Defensiekrant 

Op de Van Ghentkazerne in Rotterdam wisselde Conijn onlangs met 
de voormalige commandant van het Korps Mariniers, 
brigadegeneraal Frank van Sprang, van gedachten over leiderschap. 
Wat is succesvol leiderschap en hoe word je een goede leider? 
Volgens Van Sprang is het deels talent, in combinatie met veel 
vorming. Niet iedereen kan het leren. “Ik wil niet zeggen dat leiders 
worden geboren, maar er moet wel een soort blauwdruk aanwezig 
zijn die verder kan worden ontwikkeld.”  

Er is in elk geval een aantal basisingrediënten vereist, stelt Van 
Sprang, “zoals een rechte rug voor standvastigheid, brede schouders 
voor de last die je draagt, en een gezond stel hersenen voor verstan-
dige beslissingen”. Er komen vooral mensen door de psychologische 
keuring die creatief zijn en emotioneel ontwikkeld. Mensen die liever 
op de lijntjes lopen, voelen zich minder op hun gemak bij onverwach-
te situaties.  

Brullende onderofficieren 
Conijn schreef het boek vanuit zijn eigen verbazing. “Tijgeren door de modder, gehoorzaamheid, discipline, fysieke 
kracht en het verdragen van brullende onderofficieren... Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat daar goede leiders 
worden opgeleid?” De journalist interviewde oud-mariniers die nu  succesvol zijn als operazanger, advocaat of di-
recteur. Hij kwam tot de conclusie dat hun militaire achtergrond juist goed van pas komt in hun leven na Defensie.  

Mariniers leren tijdens hun opleiding onder meer discipline, out-of-the-box-denken en teamwork. Ze opereren te-
genwoordig in kleine eenheden, vechten voor de troepen uit, ver van hun moedereenheid. Daar komen ze soms in 
chaotische situaties terecht, waar ze zelfstandig beslissingen moeten nemen. “De opleidingen zijn daarop aange-
past”, legt Van Sprang uit. “Je leert mensen op jonge leeftijd zelfstandig hun werk te doen, ook lager in de organi-
satie. Ze worden voorbereid op meerdere scenario’s om snel besluiten te kunnen nemen. Verder komt er instinct en 
intuïtie bij het werk kijken.”  
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Weerbaarheid 
“Wat me opviel bij het schrijven van de profielen is de bijzondere combinatie van strakke discipline, improvisatie-
vermogen en de gigantische loyaliteit naar de organisatie, het doel en elkaar”, vult Conijn aan. “Ook bestaan te-
genslagen niet meer; er zijn geen problemen, slechts uitdagingen. Geef mij zulke werknemers”, zegt Conijn vol be-
wondering. “Door het zware sporten, in combinatie met teamwork en mentale uitdagingen, creëer je fysieke en 
mentale weerbaarheid. Dat neem je allemaal mee naar de burgermaatschappij.” 

Volgens Van Sprang luistert een goede leider naar de mensen in zijn team en maakt hij optimaal gebruik van hun 
kennis en ervaring. Ook weet hij dat groepsbelang boven individueel belang gaat. “Tijdens de opleiding leer je blin-
delings op elkaar vertrouwen”, vertelt de generaal. “Ik moest bijvoorbeeld door een betonnen pijp heen die onder 
water stond. Dat was alleen mogelijk met hulp van mijn buddy’s. Dan train je vertrouwen, grenzen verleggen en 
zelfbeheersing in uiterst penibele situaties.” 

Zonnekoningengedrag 
Dat vertrouwen en die loyaliteit staan lijnrecht tegenover het zonnekoningengedrag dat Conijn soms ziet in de 
commerciële wereld. “In mijn boek over de val van bankdirecteur Dirk Scheringa zie je bijvoorbeeld een totaal ge-
brek aan leiderschap en zelfreflectie. Als je als commercieel directeur geleerd zou hebben om maximaal gebruik te 
maken van de capaciteiten in je team, lijkt het me veel minder waarschijnlijk dat zoiets gebeurt.” 

Het kijkje in de keuken van het Korps Mariniers heeft Conijn niet alleen een boek gebracht. Ook voerde hij bepaalde 
lessen in zijn eigen leven door. “Ik ben besluitvaardiger geworden, directer, neem meer risico’s en heb meer discipli-
ne. Ik ga nu 4 keer per week naar de sportschool”, vertelt Conijn trots. “Ik zat al jaren bij een sportschool, maar ging 
nooit. Vroeger keek ik altijd eerst of ik wel zin had. Nu ga ik gewoon. Die discipline ervaar ik als bevrijdend; ik word 
er beter van.” 

Vervolg Leiderschap 

Generaal-majoor der mariniers  Frank van Sprang werd met ingang van 28 november de nieuwe Inspecteur-
Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der veteranen en Inspecteur der reservisten. Hij volgt luitenant-
generaal Hans van Griensven op en krijgt de rang van luitenant-generaal. De functie-overdracht was op 28 
november 2019.  

Van Sprang werd in 1985 beëdigd tot officier. Hij volgde met succes de opleiding tot Officier Kikvorsman. Van 
Sprang werd onder meer uitgezonden naar Cambodja. Ook maakte hij met het United States Marine Corps een 
uitzending mee in de Middellandse Zee en voor de kust van Somalië. 

Van Sprang was docent amfibische operaties op het KIM en in 2007 volgde het commando over het eerste 
mariniersbataljon. Individueel werd hij uitgezonden naar Afghanistan in het ISAF hoofdkwartier. In mei 2014 volgde 
de bevordering tot brigadegeneraal der mariniers en plaatsvervangend directeur van de Directie Aansturen 
Operationele Gereedheid. Daarna werd hij Directeur Operaties CZSK en Commandant van het Korps Mariniers. 
Sinds 11 september 2017 is Van Sprang Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten. 

Een respectabele CV 

Met toestemming van  Inspecteur Generaal der 
strijdmacht van Sprang, 
Nogmaals dank daarvoor. 
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februari 9, 2022 Trek er op uit | 5 doe-tips 

Hoera! We kunnen ons weer laten inspireren door de rijke cultuur die Nederland kent want de (oorlogs-)musea 
en herinneringscentra zijn weer open. Speciaal voor jou hebben we daarom een selectie gemaakt van 
tentoonstellingen en andere activiteiten die de komende tijd zullen plaatsvinden. De musea staan te springen 
om jullie weer te ontvangen. Dus waar wacht je nog op? 

Doe-tip 2: Oranjehotel Scheveningen 
Verzetsmensen, Joden, communisten, Jehova’s getuigen en 
zwarthandelaren: de samenstelling van de 25.000 gevangenen die in het 
Oranjehotel, de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, hebben vastgezeten is divers. Hun uiteenlopende 
verhalen staan in het Oranjehotel centraal. Overal vandaan en allemaal 
opgepakt voor handelingen die de Duitse bezetter als overtreding zag. 
Onder welke omstandigheden leefde men en waaruit bestond het 
gevangenisregime? Op de plek waar het echt gebeurd is, besef je hoe 
kwetsbaar vrijheid is 
 
 
Doe-tip 3: Museum Sophiahof 
Binnenkort in de buurt van Den Haag? Breng dan zeker een 
bezoek aan Museum Sophiahof. Daar is de tentoonstelling ONS 
LAND – Dekolonisatie, generaties, verhalen te zien. Aan de hand 
van acht familieverhalen kom je meer te weten over de 
Nederlandse koloniale geschiedenis en de effecten van het nog 
steeds doorgaande dekolonisatieproces op onze samenleving. 
Of bezoek de speciale doe-tentoonstelling Wereldreis voor 
jongeren van 10 t/m 14 jaar. Middels interactieve opdrachten 
worden zij uitgedaagd na te denken over onderwerpen als 
anders-zijn en vooroordelen, tegen de achtergrond van de 
Indische geschiedenis. 
 
Vfonds is partner van stichting Musea en Herinneringscentra 40’-45’, een samenwerkingsverband van 15 grote musea 
en herinneringscentra en 30 kleinere organisaties. Bovengenoemde organisaties zijn allen lid. 

Afbeeldingen: Nationaal Monument Kamp Vught: Jan Willem de Venster. Oranjehotel: Ulrike Grafberger. Airborne 
Museum: Daan van Oort. Joods Cultureel Kwartier: Sakina Hadri. Foto: Hicham Ghalbane 

Doe-tip 1: Nationaal Monument Kamp Vught 
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om kinderen meer bij te 
brengen over oorlog en conflict. In het Nationaal Monument 
Kamp Vught worden jonge bezoekers door middel van on-
der andere de Audiotour Junior meegenomen in de geschie-
denis van het kamp. Waarom kwamen de kinderen Tanneke 
en Hans met hun ouders in Kamp Vught terecht? Hoe was 
het voor de Joodse Lotty, George en Ursula? Ook horen de 
bezoekers verhalen van kinderen die op een andere manier 
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Doe-tip 4: Joods Cultureel Kwartier 

Wist je dat het Joods Museum, de Portugese Synagoge, de Hollandsche 
Schouwburg en het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam samen 
het Joods Cultureel Kwartier vormen? De komende tijd is daar veel te 
doen. Bezoek in het Joods Museum bijvoorbeeld Children of Al-Analus, 
een tentoonstelling met portretten van Andalusisch-Marokkaanse mos-
lims en Joden. 

In het Joods Museum deelt daarnaast elke maand een getuige zijn of 
haar herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog waar publiek bij kan zijn. Kom bijv. op 13 februari meer te weten 
over de oorlogservaringen van Betty Heertje-Halberstadt (1936) die in gesprek gaat met Esther Göbel, projectme-
dewerker Joods Cultureel Kwartier. 

Doe-tip 5: Airborne Museum at Hartenstein 

In het Airborne Museum at Hartenstein in Oosterbeek beleef je de Slag 
om Arnhem vanuit verschillende perspectieven. Historische beelden en 
authentieke objecten worden afgewisseld met ervaringen van Britse, 
Poolse én Duitse militairen die een van de beroemdste veldslagen uit de 
Tweede Wereldoorlog meemaakten. Ook vertellen lokale ooggetuigen 
je hun ervaringen. In de ondergrondse Airborne Experience komt de ge-
schiedenis écht tot leven, wanneer je in de voetsporen van een Britse 
paratrooper stapt. Spannend! 

Vervolg 

Gelderland 

Ergens in mei, wanneer weten we nog niet, en ook niet wie 

het precies gaat organiseren maar er komt gelukkig dit 

jaar wel weer een wandeltocht. 

 

Dit jaar gaan we lopen over de Veluwe, volop te genieten 
van het natuurschoon en het onderhouden van onze  
sociale contacten. Daarnaast is de wandeltocht een  
goede voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse.  
 

De tocht wordt gezamenlijk en onder begeleiding gelopen. 

Het parcours wat wordt uitgezet is van 5 - 10 - 20 en 30km 

maar je kunt altijd in- en uitstappen waar je maar wilt. Er 

zijn de rustpunten na 10 km en 20 km. 

De deelname is voor oud- en actief dienende mariniers 

met hun familie en/of bekenden. 

 

W
an

d
e

lto
ch

t in
 m

e
i 



11 

COM Afdeling Gelderland 

Rotterdam en de mariniers voor altijd verbonden: het is 75 jaar 
geleden dat het korps terugkeerde in de stad 

VRIJDAG 10 DECEMBER 2021, 

Het Mariniersmonument, aan het Oostplein te 

Rotterdam 

Een restant van de oude Maasbruggen hangt aan de gevel van een gebouw met de naam 
Maasbruggen op de marinierskazerne in Rotterdam. Het geeft de band van het Korps 
Mariniers met Rotterdam weer. Want zeg je in Rotterdam 'mariniers', dan zullen veel 
Rotterdammers antwoorden: 'strijd om de Maasbruggen'.  

GESCHREVEN DOOR      Marcia Tap 

Dat verwijst naar de meidagen van 1940. Dagenlang houden de mariniers stand tegen een Duitse overmacht. Het 
bombardement op Rotterdam van 14 mei maakt een einde aan de strijd. Nederland geeft zich over. De mariniers-
kazerne aan het Oostplein wordt op 12 mei gebombardeerd en brandt helemaal uit. 

De Van Ghent Kazerne aan het Toepad in Kralingen viert vrijdag het 75-jarig bestaan. Op 10 december 1946 keren 
de mariniers terug naar Rotterdam en wordt de nieuwe kazerne in gebruik genomen. 

Restant van de oude Maasbruggen aan gevel gebouw Maas-
bruggen op de Van Ghent Kazerne | Foto: Rijnmond  

Al in 1938 is een begin gemaakt met de bouw van de Van Ghent Kazerne. De Tweede Wereldoorlog zorgt ervoor 
dat de bouw stil komt te liggen. Na de bevrijding wordt de bouw hervat. De datum van de opening is niet zomaar 
gekozen: 10 december is de korpsverjaardag. Het Korps Mariniers is opgericht op 10 december 1665. 

Samen met de huidige kazernecommandant luitenant-kolonel Ben Vlasman kijken we naar de beelden van 10 de-
cember 1946. Mariniers marcheren uit verschillende windstreken Rotterdam binnen. Bij een ceremonie voor het 
stadhuis aan de Coolsingel wordt de Militaire Willemsorde op het vaandel gespeld. Vervolgens wordt er een krans 
gelegd bij de Maasbruggen en is er een defilé. 
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"Het vaandel hebben we hier", zegt Vlasman. "En de muziek is hetzelfde gebleven. Die kent elke marinier." 
Defileren op de Coolsingel gebeurt ook nog steeds: "Helaas vorig jaar met het lustrum, ons 355-jarig bestaan, kon 
het niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen." 

Vlasman pakt er een foto van de opening van de Van Ghent Kazerne in 1946 bij: "Het was hier polder en weiland. En 
dan staat daar in één keer die kazerne, op het oude sportterrein van Excelsior." Vijfenzeventig jaar later staat de 
marinierskazerne aan de rand van de woonwijk De Esch. 

Vervolg 

Vlasman: "We zijn onderdeel van de 
stad, het is een stadskazerne. Die 
heb je niet veel meer in Nederland, 
je hebt er maar één en dat zijn wij. 
Dus wat dat betreft is die binding 
met de stad is alleen maar hechter 
geworden." 

Door corona is het contact met de 
omgeving minder geworden, vindt 
de kazernecommandant: "Maar de 
jongens in opleiding sporten wel 
weer buiten en dan zijn ze in De 
Esch of het Kralingse Bos." Een 
week geleden heeft de laatste 
lichting hun opleiding afgerond. 

Het is traditie dat ze met volle bepakking, 25 kilo, vanaf Bleiswijk langs de Rotte naar de kazerne in Rotterdam 
lopen. Je ziet dan ook wel dat de reacties van mensen over het algemeen leuk zijn. Dat wij als mariniers in het 
stadsbeeld van Rotterdam sporten en onze oefeningen doen, wordt wel gewaardeerd." 

En dan toch nog even terug naar de strijd om de Maasbruggen. Het gaat dan om de oude Willemsbrug die in het 
verlengde van de Koninginnebrug heeft gelegen. Verkeer gaat over het Noordereiland in een rechte lijn van de 
ene naar de andere brug. "Het is wel de meest aansprekende gebeurtenis", vindt ook luitenant-kolonel Vlasman. 
"Rotterdammers zijn van 'niet lullen maar poetsen' en down to earth, maar wat die mariniers in 1940 hebben 
gedaan, spreekt wel aan."  

Als op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binnenvallen, is Rotterdam vanaf het eerste moment frontstad. 
Vliegveld Waalhaven wordt aangevallen en Duitse watervliegtuigen landen op de Maas. De opmars van de Duitsers 
wordt gestopt bij de Maasbruggen. Zuid en het Noordereiland hebben ze in handen, maar de noordoever van de 
Maas bereiken ze niet. De mariniers houden daar dagen stand, zij aan zij met collega's van land- en luchtmacht.  

De stad verdedigd 

Vlasman: "Uiteindelijk hebben ze na het bombardement moeten 
overgeven, maar gewoon het idee dat de mariniers de stad en 
eigenlijk het hele land, hebben verdedigd, dat spreekt aan. 
Uiteindelijk is het een activiteit geweest die een mijlpaal is 
geworden." 

Niet alleen de Van Ghent Kazerne laat de band van de 
Rotterdam met de mariniers zien. Op het Oostplein staat het 
Mariniersmonument. Het is de plek waar jaarlijks op 10 
december kransen worden gelegd ter herinnering aan 
gesneuvelde mariniers. De ceremonie gaat in verband met de 
coronamaatregelen dit jaar niet door. 

Een ingang van metrostation Oostplein herinnert aan de oude marinierskazerne op die plek. Boven de ingang is 
een gevelsteen van één van de zij-ingangen van de kazerne geplaatst. Het is één van de weinige overblijfselen van 
de kazerne aan het Oostplein. 

Parade tgv ingebruikname Van Ghent Kazerne op 10 december 1946 | 
Foto: Van Ghent Kazerne  

Overblijfselen Marinierskazerne Oostplein 
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Restant van een zijvleugel van de oude marinierskazerne bij metrostation Oostplein | 
Foto: Rijnmond  

Milan T'Hooft van het Mariniersmuseum in Rotterdam vertelt op het Oostplein over de eeuwenlange band van 
Rotterdammers met de mariniers. Hij beschrijft de zichtbaarheid van het korps: "Je kunt je voorstellen dat het een 
bezienswaardigheid was als de mariniers van het Oostplein naar bijvoorbeeld het exercitieterrein in Crooswijk 
gingen: een grote groep mariniers marcheert door de stad al dan niet begeleidt door het muziekkorps, de tamboers 
en pijpers."  

Het Oostplein met de marinierskazerne voor 1940 
| Foto: collectie Mariniersmuseum  

In Crooswijk zijn herinneringen aan de mariniers te vinden. Het Exercitieveld is lang de officiële straatnaam 
geweest, maar in de volksmond wordt het Schuttersveld genoemd. In 1993 is die naam officieel aangepast. Even 
verderop liggen de Tamboerstraat en Pijperstraat, die namen herinneren aan de tamboers en pijpers van het Korps 
Mariniers die op het nabijgelegen Exercitieveld oefeningen hielden. En dan is natuurlijk ook nog de Mariniersweg in 
het centrum. Die straatnaam is in 1947 gegeven ter herinnering aan het optreden van de mariniers in de meidagen 
van 1940. 

Terug naar de Van Ghent Kazerne in Kralingen in 2021. De 75-jarige verjaardag van de marinierskazerne kan niet 
uitbundig worden gevierd. Zelfs het geplande kleine defilé kan met de huidige coronamaatregelen niet doorgaan. 
"Dus we doen het wat soberder", zegt kazernecommandant Vlasman. "We laten een hele grote taart bakken bij een 
lokale bakkerij en daar laten we de foto van de openingsceremonie van destijds op printen. Die wordt dan door de 
commandant van het Korps Mariniers, generaal Hut, aangesneden en op de verschillende plekken op de kazerne 
verdeeld onder de bemanning. En dan kunnen we er zo bij stilstaan en toch een beetje vieren." 

groepsfoto onderofficieren marinierskazerne Oostplein (1925) | Foto: collectie Mariniersmuseum  

Vervolg 
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Op zaterdag 5 maart, vanaf 13:00 uur, mocht de afdeling 
Gelderland haar Algemene Leden Vergadering houden. Ook 
dit weer in het Kumpulan te Bronbeek. Ten eerste is de zaal 
super geschikt voor grotere groepen, is er ruime 
parkeergelegenheid, ligt het centraal in de provincie 
Gelderland en… niet geheel onbelangrijk de Indische maaltijd 
is daar onovertroffen.  
Helaas kon de voorzitter vanwege zijn vakantie niet aanwezig 
zijn maar de vicevoorzitter Werner Veenendaal, ondersteunt 
door zijn medebestuursleden Ton Berkeljon (Lief & Leed) en 
Ger Strijbos (penningmeester), nam zijn honneurs waar. We 
waren met 45 leden, 6 leden hadden zich afgemeld dus dat 
betekent helaas dat 610 leden niet zijn gekomen en hebben 
zich ook niet afgemeld. 
 Ik zeur niet en ben altijd blij met wat er wel is maar het is toch 
jammer dat het ons niet lukt om met meer leden op de ALV 
aanwezig te zijn. Temeer omdat na de ALV gelijk de 
feestmiddag/reünie begon. Veel van de leden hadden met het 
oog op de reünie hun vrouw alvast meegenomen en zij 
vermaakte zich in het restaurant met een klein gebakje en een 
kop koffie of thee. 
 
De secretaris Werner Veenendaal presenteerde het jaarverslag 
over 2021 en Ton Berkeljon deed dit v.w.b. Lief & Leed. Ger 
Strijbos presenteerde de jaarcijfers samen met de begroting 
voor 2022. Onze afdeling is financieel gezond alhoewel het 
uitgeven van de Voorwaarts (drukwerk en verzendkosten) toch 
elk jaar meer geld kost dan er uit advertentie-inkomsten 
binnenkomt. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om 
ook in 2022 met drie uitgaven te komen omdat naar hun 
mening het blad gewild is, van informatie voorziet en het zeker 
de leden met elkaar verbindt. De kascommissie, onder leiding 
van Ben Streppel verleende het bestuur decharge. 
 
Albert Smeerdijk (secretaris o.afd. Achterhoek), Gerard 
Oudsen (voorzitter o.afd. Arnhem) en Ben Gabriel (voorzitter 
o.afd. Veluwe) presenteerde het jaarverslag van de 
onderafdelingen. Helaas kon wat zij gepland hadden voor 2021 
niet doorgaan door de coronapandemie. 
 
Jaap Mooi kwam met het voorstel, om in navolging van hen die 
als zij 50 jaar lid zijn van het COM een dasspeld krijgen, dat zij 
die 60 jaar lid zijn een onderscheiding krijgen. Werner 
Veenendaal, lid van de ledenraad, zal dit in de ledenraad 
bespreken. Evert-Jan Schimmel kwam met het voorstel om de 
Voorwaarts persoonlijk rond te brengen en zeker naar de 
adverteerders. Dat geeft binding en vertrouwen naar de 
adverteerders. Dit voorstel zal besproken worden in het 
bestuur van de afdeling Gelderland. Tot slot had Jo Jager nog 
vragen over het COM tenue en het marinierskostuum (alleen 
voor veteranen). Het antwoord is dat het laatste een 
toevoeging is maar dat bij officiële COM aangelegenheden het 
COM tenue wordt gedragen. 
 
Om 14:15 was de vergadering afgelopen, kwamen de dames 
binnen en ging men zich voorbereiden op de reünie. 

Algemene 

Leden 

Vergadering 

Gelderland 
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356
e
 Korpsverjaardag 5 maart 2022. 

 
In aansluiting op de ALV zaterdag 5 maart 2022 in 
Kumpulan Bronbeek kon er eindelijk weer eens goed 
gefeest gaan worden! 
Het organisatieteam was er natuurlijk al in 2021 volop 
mee bezig geweest om er een mooi feest van te maken. 
Maar zoals zovele evenementen en feesten kon- en vaak 
op het laatste moment- ook onze 356e Korpsverjaardag, 
door COVID-19 niet doorgaan en moest het feest helaas 
gecanceld worden. 
Dankzij de medewerking van het Management van 
Kumpulan konden wij al snel een nieuwe datum prikken. 
Op zaterdag 5 maart 2022 konden wij onze traditionele 
Korpsverjaardag vieren en elkaar weer ontmoeten, 
zonder beperkingen! 
De organisatie had dan ook alles uit de kast getrokken 
om er een fantastische feestdag van te maken. Al vroeg 
in de ochtend werden de voorbereidingen getroffen en 
werd de zaal versiert met vlaggen en de tafels gevuld 
met de cadeaus voor de verloting.  
Veel sponsors hadden cadeaus ter beschikking gesteld 
en mooie prijzen werden door de organisatie 
aangekocht. Geen grote TV als hoofdprijs dit keer maar 
enkele andere mooie praktische cadeaus- en 
verrassingen.  
Een weekendje weg voor 2 personen met diner en 
ontbijt, een Airfryer, een mooie Philips DAB radio met 
bluetooth, twee flinke dinerbonnen etc..  

 

voor een impressie.  
Muziek, The Rare Auld Sound, was ook al vroeg 
aanwezig om hun instrumenten te instaleren en uit te 
proberen. Willem van Wegen was druk doende zijn tafels 
met allerlei KM / Mariniersspullen aan te kleden. Ook 
Sjaak Malipaard, bewoner Bronbeek, met zijn Indische 
toko-spullen was van de partij. De koks van Kumpulan 
waren in de keuken al bezig met de voorbereidingen om 
een heerlijk Indisch Buffet klaar te maken. 
Leden en genodigde kwamen onder muzikale 
begeleiding tussen 14.15 uur en 15.00 uur binnen.  
De Korpscommandant liet zich vertegenwoordigen door 
de AOOMARNALG M. Haverkamp en zijn echtgenote. 
Even de laatste controle bij binnenkomst en de 
consumptiemuntjes in ontvangstneming. Hierna konden 
de enveloppen met de loten gekocht worden t.b.v. de 
verloting later op de avond.  
Na 1 minuut te hebben stilgestaan bij onze leden die ons 
het afgelopen jaar waren ontvallen, opende om 15.10 uur 
de vicevoorzitter, Werner Veenendaal, de 356e 
Korpsverjaardag.  
De sfeer zal er al goed in toen er een optreden werd 
aangekondigd van twee Indische danseressen. Enkele 
mooie traditionele dansen werden uitgevoerd. Aan het 
eind van het optreden deed nog één van onze leden, een 
‘dansje’ mee.  

Gelderland 
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Onze Hof fotograaf, Jo Jager van de onderafdeling 

Veluwe, ‘schoot’ vele leuke plaatjes. Zie  de website 

www.contactoudmariniers.com met een mooie foto 

impressie van de feestdag. 

Een aantal leden zochten de dansvloer op en genoten 

zichtbaar van een  gezellig feest. Ook het Marinierslied 

werd door een ieder uit volle borst meegezongen. Na 

diverse lekkere hapjes en een paar ‘sapjes’ te hebben 

genoten, was het tijd om te gaan genieten van een  

heerlijk Indisch Buffet met een lekker ijsdessert na. 

Omstreeks 18.45 uur kon de verloting van start gaan en 

werden er vele mooie prijzen gewonnen.  

Met enkele KM-gadgets; polsbandje, Korpssticker en 

een balpen, ging een ieder moe maar voldaan 

huiswaarts.  

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u als lid 

en/of genodigde te bedanken voor uw komst en 

gezelligheid.  

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle 

sponsors, zie overzicht elders in het artikel, die mede 

hebben bijgedragen aan het welslagen van een mooi en 

wel verdiende 356e Korpsverjaardag COM Gelderland. 

Ook de band wil ik graag bedanken voor hun geste, 

namelijk; het afgesproken bedrag voor hun optreden 

werd door de bandleden beschikbaar gesteld voor de 

Sobats die het fysiek/mentaal en/of financieel niet goed 

gaat. Het geld is inmiddels overgemaakt naar de 

Stichting Sociaal Fonds COM en naar Lief & Leed COM 

Gelderland. 

Tot slot wil ik het management- en het personeel van 

Kumpulan Bronbeek bedanken voor hun gastvrijheid, de 

ontvangen waardebonnen t.b.v. de loterij en de 

wederom voortreffelijke Indische maaltijd! 

Op zaterdag 26 November 2022 staat onze 357e 

Korpsverjaardag gepland, ook weer in Kumpulan 

Bronbeek. 

Wij, het bestuur- en het organisatieteam van COM 

Gelderland, hopen u dan weer in goede gezondheid te 

mogen begroeten. 

Met vriendelijke QPO groet, Ton Berkeljon   

Vervolg Korpsverjaardag 

Gelderland 

http://www.contactoudmariniers.com
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Sponsors heel hartelijk be-

dankt voor jullie fantastische 

bijdrage. 

Bloemisterij Karel uit Velp, Jumbo 

Velp, Paul van Zeeland Velp, Intratuin 

Velp, Fruitcompagnie Presikhaaf Arn-

hem, Bakker Bart Presikhaaf Arnhem, 

Kumpulan Bronbeek, Slijterij Jan van 

Doorn Velp, Zuivelboerderij Arnhem, 

Aardappelpakhuis Velp, Nico Phielix 

COM onderafdeling Arnhem, Ashley en 

Ger Strijbos COM Gelderland. 

Met jullie steun kunnen wij, Oud- en 

actief dienende Mariniers Gelderland, 

terugzien op een geslaagde feestdag 

met mooie prijzen mede door jullie be-

schikbaar gesteld, super! 

Vervolg Korpsverjaardag 
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Rust zacht 

A.J van Aggelen Oud Marinier is op 26 oktober 2021 te 

Eerbeek op  86 jarige leeftijd overleden. 

B.C. Bakker  Oud Marinier is op 26 maart 2021 te Epe op 

88 jarige leeftijd overleden. 

F.E.M. de Boer Oud Marinier is op 1 maart 2021 te Laag 

Soeren op 88 jarige leeftijd overleden. 

Jr. M.C. Burgers Oud Marinier is op 15 april 2021 te 

Culemborg op 64 jarige leeftijd overleden.  

E. Th. Courbois Oud Marinier is op 25 februari 2021 te 

Arnhem op 93 jarige leeftijd overleden. 

C. van Doesburg Oud Marinier is op 20 augustus 2021 te 

Tiel op 79 jarige leeftijd overleden 

C.D. van Geest Oud Marinier is op 19 juni 2021 te Dieren 

op 81 jarige leeftijd overleden. 

J.W. Haanschoten Oud Marinier is op 28 juni 2021 te 

Lunteren op 85 jarige leeftijd overleden. 

.G. Hulleman Oud Marinier is op 29 juni 2021 te 

Apeldoorn op 86 jarige leeftijd overleden. 

B.R.de Huu Oud Marinier is op 25 december 2021 te 

Borculo op 78 jarige leeftijd overleden. 

J.G.V. Jacobs Oud Marinier is op 6 juli 2021 te 

Lichtenvoorde op 84 jarige leeftijd overleden. 

L. Jansen Oud Marinier is op 28 april te Rheden op 84 

jarige leeftijd overleden. 

M.J.A. van Leth  Oud Marinier is op 11 mei 2021 te 

Nijmegen op 80 jarige leeftijd overleden. 

W.H. Martens Oud Marinier is op 1 december 2021 te 

Arnhem op 94 jarige leeftijd overleden. 

R.G.J. van Moerkerk Oud Marinier is op 9 november 

2021 te Groesbeek op 65 jarige leeftijd overleden. 

 

G. Mons Oud Marinier is op 5 juni 2021 te Hummelo op 

81 jarige leeftijd overleden. 

J. Murray Oud Marinier is op 23 juni 2021 te Vorden op 

76 jarige leeftijd overleden. 

L. Oosterhoff Oud Marinier is op 6 januari 2021 te 

Apeldoorn op 86 jarige leeftijd overleden 

P.C. de Rooij Oud Marinier is op 9 januari 2021 te 

Arnhem op 94 jarige leeftijd overleden. 

J.A. Ruijsch Oud Marinier is op 9 juni 2021 te 

Kootwijkerbroek op 74 jarige leeftijd overleden. 

G.T.W. Simons Oud Marinier is op 31 december 2021 te 

Apeldoorn op 83 jarige leeftijd overleden. 

H.de Velde Harsenhorst Oud Marinier is op 18 januari 

2021 te Barneveld op 95 jarige leeftijd overleden. 

P.J.G.K. Verfuurden Oud Marinier is op 13 mei 2021 te 

Arnhem op 72 jarige leeftijd overleden. 

G.T. Willemsen Oud Marinier is op 27 september 2021 

te Nijmegen op 87 jarige leeftijd overleden. 

J.B. Wissekerke Oud Marinier is op 29 juni 2021 te 

Nijmegen op 72 jarige leeftijd overleden. 

2021 
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57e jaargang nr. 1 / april 2022 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/ACTIVITEITEN: 

              Teun de Ruiter 

              Jan Scholten              Gruttostraat 7 

              6942 KG Didam              Tel. 0316 -223912 

              Mail: sc70968@concepts.nl 

        

  

LIEF EN LEED  

                         Jan Stam  Aaldersbeeklaan 155 

              7091 EE Dinxperlo         Tel. 0315 -651944 

              Mail: jbj.stam55@gmail.com 

              Henk Ebbink 

BETAALADRES: 

             Contact Oud Mariniers 
             Rabo: NL61 RABO 0139 4154 08 

REDACTIE:  

                        Katern  COM Achterhoek 

            Henk Ebbink  

 

  

Foto Voorblad 

                Blik op kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenberg. 

Kasteel Huis Bergh is een kasteel dat zijn defensieve kracht ontleent aan de gracht die 

het gebouw omringt. De directe omgeving van het kasteel was in de vroege 

Middeleeuwen een moerasgebied.   

Kasteel Huis Bergh is een van de grootste kastelen van Nederland en stamt uit de 12e 

eeuw.  

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

 
MAAK ONZE ADVERTEERDERS TOT UW LEVERANCIERS 

Beste Sobats, 
 

Terugkijkend laten we weer een bewogen jaar achter ons. Weer een jaar dat werd geregeerd door covid-19. We 
hebben het allemaal op onze eigen wijze ervaren en een ieder heeft de regels verbonden aan de pandemie op zijn 
of haar eigen manier moeten verwerken. 
Op het moment dat de teugels wat werden gevierd en er weer een mogelijkheid was om iets te organiseren, 
hoorde je op de activiteit veel ”wat fijn dat we elkaar weer eens kunnen zien”. 
 

Helaas was er aan het begin van het nieuwe jaar nog steeds sprake van een pandemie, dus nog geen activiteiten 
mogelijk. Toen het duidelijk werd, dat de voorschriften in het kader van covid wat zouden worden versoepeld, 
was dat direct te merken bij het bespreken van een ruimte in de horeca. 
Iedereen was op zoek naar een plek om een feestje of iets van dien aard te houden. 
 

Het hoogtepunt in het afgelopen kwartaal was dan ook voor de oud mariniers, de Algemene ledenvergadering, 
met daaraan gekoppeld een feestmiddag van afdeling Gelderland  in de “Kumpulan” te Arnhem. 
 

Met het afgeslankte bestuur van de Achterhoek, hebben we de draad ook weer opgepakt. In de vergadering van 
15 maart jl. werd direct besloten om op korte termijn iets te gaan organiseren. 
Op zaterdag 2 april houden we in ons vertrouwde adres in ‘de Veldhoek’ voor onze leden, de Algemene 
ledenvergadering, met als afsluiting een Tapas hapjes buffet.  
Hoe deze activiteit is verlopen gaat u lezen in de volgende uitgave van de Voorwaarts’.  
Tot op heden zijn we er nog niet in geslaagd om u aan een kandidaat penningmeester te kunnen voorstellen. 
 

 Voorwaarts, het blad wat bij u bezorgd wordt, is steeds moeilijker te vullen. Het legt veel druk op de schouders 
van de redactie. Geen activiteiten, dus ook weinig tot niets te vermelden hierover in ons katern.  
Dus maar terugvallen op berichten, of artikelen uit andere bladen. Dit heeft natuurlijk niet de voorkeur, maar 
nood breekt wetten.  
De noodkreten aan u, leden van de Achterhoek hebben tot op heden ook niets opgeleverd.  
Maar, als alles zo blijft zoals het nu is en er weer mogelijkheden zijn om activiteiten te organiseren, verwacht de 
redactie van u respons op onze noodkreet! 
Klim in de pen en laat ons weten hoe u een activiteit heeft beleefd. 
 

Met vriendelijke groet, 
Henk Ebbink  
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IN MEMORIAM RINUS DE BEER. 
 

Het is woensdagavond 23 februari 2022.  
Na onze overwintering in Portugal komen wij na een drie daagse tocht met de auto 
aan in Brummen. 
Wij zijn nog bezig met het uitruimen van de bagage, als de telefoon gaat.  
Een bericht van Albert Smeerdijk, onze secretaris.  
“Hallo Henk en Cuny, ik las in de krant dat ons lid, Rinus de Beer, overleden is. Ik heb 
tot op heden nog geen kaart mogen ontvangen”. 
Na overleg met Albert, besluiten we de volgende dag actie te ondernemen. 
 

Van de begrafenisbegeleider horen we, dat de nabestaanden alles al hebben gere-
geld, voor een passend afscheid.  
Onder andere is er een team Oud Mariniers die Rinus gaan begeleiden in zijn laatste 
gang. 
Ook weet hij mij te vertellen dat zijn vriendin in het ziekenhuis is opgenomen met 
hartklachten en ook niet aanwezig kan zijn bij de begrafenis. 
Omdat wij benieuwd waren wie van de mariniers deze taak op zich hadden genomen, 

kom ik telefonisch in contact met Wil Pleister. In een zeer plezierig gesprek met hem, krijg ik inzage in de werk-
wijze van het ”Uitvaartteam”.  
  
Om deze uitvaarten op de juiste manier te verzorgen, heeft Stichting Mariniers Ziekenboeg eigen Uitvaartteams 
beschikbaar waarin alle specialistische kennis is samengebracht. De teams bestaan uit vrijwilligers die door het 
hele land kunnen worden ingezet. Zij zijn getraind om bijzondere uitvaarten met beperkt militair ceremonieel te 
verzorgen, zij dragen door hun aanwezigheid bij aan een persoonlijk, mooi en betekenisvol afscheid. De teams 
zijn uniform gekleed. 
Zij verzorgen de uitvaart op een zelfde wijze, zoals wij dat bij de onderafdeling ook gewend zijn. 
 

Op vrijdag 25 februari hebben we met enkele leden van de onderafdeling de afscheidsdienst van Rinus bijge-
woond en kennis gemaakt met het aanwezige uitvaartteam.  
Mede door de aanwezigheid van het uitvaartteam en de aanwezige leden van COM Achterhoek is op waardige 
wijze afscheid genomen van Rinus. 
 

Rinus was al lid vanaf de oprichting van COM regio Zutphen. Vele leden zullen zich hem niet direct herinneren. 
Rinus was niet vaak aanwezig op onze bijeenkomsten en was ook niet spraakzaam over zijn diensttijd. Wel, als hij 
weleens wat vertelde ging het over zijn tijd op Aruba, waar hij met volle teugen van zijn tijd daar heeft genoten. 
 

Na een kort ziek zijn is toch nog vrij plotseling overleden, een Oud Marinier, succesvol ondernemer, lieve man, 
vader, opa en overgrootvader. 
 
 
 

 

Marinus Jacobus de Beer 

 Rinus 

 

*Apeldoorn, 4 april 1938 †Apeldoorn, 20 februari 2022 

 

Hij was er trots op marinier te zijn, maar zeker ook op zijn succesvol ondernemerschap. 
 
 

Wij wensen Alie, kinderen en kleinkinderen, veel sterkte in de komende tijd bij het verwerken van dit verlies. 
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JAAROVERZICHT 2021 COM ACHTERHOEK  
 

Ook dit jaar was covid 19 nog steeds een grote plaag dus hierbij een beknopt overzicht van de activitei-
ten over het jaar 2021.  
Op 12 oktober hebben we nog wel onze Algemene ledenvergadering gehouden in "Gallerij" Aaldering te 
Brummen.  
De vergadering kende een vlot verloop zodat we na de aanwezige lunch nog ruimschoots de gelegen-
heid hadden, om alle aanwezige klassieke “Old Timers" en motoren te bezichtigen. 

 
Het bestuur had bedacht om op 7 november het sobere jaar af te sluiten met een reünie in ons thuis-
honk "De Veldhoek" met een uitgebreid Boeren buffet en ijs dessert.  
Al met al is dit een leuke afsluiting geworden. 

 
Hopelijk wordt het komende jaar weer als vanouds met veel activiteiten.  
Het aantal leden per 01-01-2021 bedroeg 43 leden.  
Door driemaal beëindiging door overlijden van de leden, Rien van Driel, Jan Murray en Jan Harmans en 
twee nieuwe donateurs, mevrouw Murray en mevrouw Harmans is het ledenbestand op 31-12 2021, 42 
leden inclusief donateurs.  
 

Het bestuur heeft twee maal vergaderd inclusief de Algemene ledenvergadering. 
Secretaris COM Achterhoek  
Albert Smeerdijk 
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FOTO IMPRESSIE VAN LEDEN COM ACHTERHOEK 
                            AANWEZIG ALV-FEESTMIDDAG COM GELDERLAND 

Aandachtig luisteren naar de mededelingen van het 

bestuur  

Een luisterend oor voor de opening van het 
feestgedruis  

Het is weer genieten van de voortreffelijke 
 Indische hap  

Bij het afscheid van de gezellige bijeenkomst,……….  

  Ab, onze secretaris geeft inzage in zijn jaar overzicht 
 

Willem en Joke geven het voorbeeld, hier is de 
dansvloer  

 is er voor een ieder nog een presentje.  
Met dank aan de fotograaf Jo Jager voor de foto’s.  

Eet smakelijk!!!! 
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Vfonds en het Veteranen 
Search Team sluiten 
strategisch partnership 

februari 15, 2022 Artikel 

Op 14 februari tekenden het Vetera-
nen Search Team (VST) en vfonds 
een intentieverklaring waarin is vast-
gelegd dat vfonds de stichting de 
komende drie jaar financieel onder-
steunt. De organisatie zet zich tij-
dens door de politie gecoördineerde 
zoekacties naar vermiste personen 
belangeloos in. Het VST, met meer 
dan 2000 vrijwilligers, is met haar 
kennis en kunde al ruim 4 jaar een 
gedegen partner van de politie. 

Voorzitter Dennis van der Kraats en bestuurslid Hendrik Knol tekenden de intentieverklaring namens het VST. Di-
recteur Lisette Mattaar en Bestuursvoorzitter Matthieu Borsboom tekenden de verklaring namens vfonds. Tijdens 
deze speciale gebeurtenis, in Huis ter Heide vlakbij Vliegbasis Soesterberg, waren locoburgemeester van Zeist San-
der Jansen, Commandant Territoriaal Operatiecentrum (TOC) bij de Koninklijke Landmacht Kolonel Michiel Verlin-
den, Hoofd Bureau vermiste Personen bij de Politie Izanne de Wit en Politiekorpschef Henk van Essen aanwezig. 
Over het belang van het VST zei van Essen hij het volgende;  

Nog geen vijf jaar oud en nu al is het Veteranen Search Team een belangrijke 
partner voor de politie. Bij de eerste grote zoektocht in 2017, naar Anne Faber, 
wisten ze binnen enkele uren tweehonderd veteranen te verzamelen. Nu staat 
er een team van ruim tweeduizend vrijwilligers, voornamelijk militairen, oud-
militairen en oud-politiemensen. Een uitstekende mix aan kennis en ervaring 
uit groen en blauw. Daarmee ondersteunen zij de politie tientallen keren per 
jaar bij de zoektocht naar een vermiste. Het VST zorgt voor veerkracht en vol-
doening bij de deelnemers, voor verbinding tussen veteranen onderling en met 
burgers. Maar het allerbelangrijkste: ze bieden hoop. Aan families, bij de zoek-
tocht naar hun dierbare. Omdat – zoals zij zelf zeggen – ‘Iedereen recht heeft 
op antwoord.’ 

Het is mooi dat het Veteranen Search Team zich de komende jaren, met be-
hulp van de steun van vfonds, nog verder kan ontwikkelen.’ 
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Over het Veteranen Search Team 

De inzet van het VST is van grote meerwaarde voor de maatschappij. Vfonds steunt de stichting omdat het bij-
draagt aan het vergroten van de publieke erkenning en waardering voor veteranen, militairen en politiemensen. Zo 
wordt duidelijk wat zij niet alleen in het verleden, maar ook in het heden nog steeds voor de samenleving beteke-
nen. Daarnaast is een klein deel van de vrijwilligers bij het Veteranen Search Team tijdens uitvoering van vredes-
missies of in het werkveld in het verleden beschadigd geraakt. Deelname aan het VST geeft hen kracht en kame-
raadschap, wat uiteindelijk het herstel kan bevorderen. Door het VST de komende drie jaar financieel te ondersteu-
nen kan de organisatie verder professionaliseren, de kwaliteit van inzetten op grote schaal garanderen en zorgdra-
gen voor een solide basis voor de toekomst. 

Dennis van der Kraats over de steun van vfonds: 

“Het partnership met vfonds biedt beide partijen een mooie mogelijkheid elkaars gezamenlijke doel breder te delen. 
Daarnaast kan het Veteranen Search Team zichzelf door de samenwerking verder professionaliseren. We gaan mooie 
jaren tegemoet.” 

Vervolg 



28 

COM Afdeling Achterhoek 



29 

COM Afdeling Gelderland 

Geachte (buitengewone) 
leden en toehoorders, 
  
Hierbij een bericht 
n.a.v.  het Meerjarig 
Indië Onderzoek (MJO). 
Onlangs verscheen in de 
media 
een brochure over de 
uitkomsten van het 
meerjarig Indië 
onderzoek. 
Hierin presenteren de 
onderzoekers de 
verschillende deelstudies 
en het overkoepelende 
samenvattende 
slotwerk, 
de officiële presentatie is 
op 17 feb 2022. 
 Voor uw informatie is 
de brochure bijgevoegd 
als bijlage. 
Deze publicatie is voor 
het bestuur van het 
Veteranen Platform 
aanleiding hierover een 
standpunt in te nemen. 
Dit statement is ook in 
bijlage gevoegd. 
Graag verzoeken wij u 
om dit bericht (met 
bijlagen), te verspreiden 
onder uw achterban en 
ook te delen via social 
media. 
  
Namens het bestuur VP 
en 
  
  

 

Met veteranen-
groet, 
  
C.J.B. (Charlie) 
Malschaert 
Veteranen Plat-
form (VP) 
Hoofd Bureau VP 
Willem van Lan-
schotlaan 1 
3941 XV Doorn 
 

Een statement 

Achterhoek 
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Vervolg statement Vervolg 

Achterhoek 
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Meerjarig Indië Onderzoek. 
Onlangs verscheen in de media een brochure over de uitkomsten van het meerjarig Indië onderzoek. Hierin 
presenteren de onderzoekers de verschillende deelstudies en het overkoepelende samenvattende slotwerk, 
vooruitlopende op de officiële presentatie op 17 feb 2022. Voor uw informatie is de brochure bijgevoegd. 
Deze publicatie is voor het bestuur van het Veteranen Platform aanleiding hierover een standpunt in te 
nemen. 
----------------- 
“Als Veteranen Platform en daarmee een belangrijke vertegenwoordiger van Nederlandse Indië veteranen, 
zijn wij verrast door het persbericht van Amsterdam University Press, waarin de 12 publicaties worden 
aangeprezen van het Meerjarig Indië Onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden 17 feb 2022 officieel 
gepresenteerd, maar met het vrijgeven van de titels en korte inhoudsopgaven van de afzonderlijke delen 
nemen de onderzoekers een voorschot op deze resultaten. De voorpublicatie leidt tot verontwaardiging en 
vragen, niet alleen bij de Indië veteranen en hun nabestaanden.  
 
Met name de suggestieve titel van het Slotwerk, dat fungeert als een samenvattend document van het gehele 
onderzoek, baart ons grote zorgen. Als deze titel (“Over de grens. Nederlands extreem geweld in de 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949”) de lading moet dekken van de inhoud, vragen wij ons af of 
de onderzoekers zich hebben gehouden aan de opdracht van het kabinet, die o.a. stelt: ‘Een dergelijk onderzoek 
dient zich niet te beperken tot de geweldspleging door alle partijen ……., doch nadrukkelijk in te gaan op de 
brede context van de naoorlogse dekolonisatie (inclusief samenleving) en het politiek, bestuurlijk, justitieel en 
militair optreden in 1945–1949 in voormalig Nederlands-Indië /Indonesië, zowel vanuit Haags als vanuit lokaal 
perspectief’ (Kamerstuk 26049, nr. 82). 
 
Het optreden van de krijgsmacht zou dus moeten worden beschouwd vanuit de toenmalig politieke en 
juridische context en tijdsgeest vanuit een multiperspectieve invalshoek. Naast het Nederlandse optreden 
zouden ook de rol en acties van de Indische autoriteiten, strijdgroepen en andere groeperingen fundamenteel 
moeten worden onderzocht en gewogen. Afgaande op de  titels van zowel het Slotwerk als de deelstudies, 
heeft het er nu alle schijn van dat onze Nederlandse en KNIL veteranen worden geslachtofferd en als zondebok 
worden aangewezen voor het wederzijds gebruik van (incidenteel buitensporig) geweld. Dit beeld doet geen 
recht aan de 220.000 Nederlandse militairen die door onze regering zijn uitgezonden naar Nederlands Indië en 
waarvan het overgrote deel zich loyaal, integer en naar eer en geweten heeft ingezet, met oog voor de lokale 
bevolking. Het doet zeker geen recht aan de ca. 6.000 Nederlandse veteranen die daar hun leven lieten en hun 
nabestaanden.” 

Vervolg statement 

Achterhoek 
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GEHANDICAPT 

  

Met het stijgen van de jaren 
krijgt een mens wat ongemakken. 
Alles gaat wat hangen en zakken. 
Er verdwijnen steeds meer haren. 

  
Lettertjes op straatnaamborden 
baren je ook steeds meer zorgen. 

Willem dacht laatst op een morgen: 
Help, ik ben half doof geworden. 

  
Maar zijn arts begon te sussen: 
“Nee, dat kan ik niet geloven. 
Je hebt horenden en doven, 

Daar zit heus niet half doof tussen. 
  

Zeg mij na, ik test het even. 
“Veertien”, liet hij zachtjes horen. 

Willem spitste beide oren 
en zei vastberaden; ”Zeven.” 

  
Marjolein Kool 
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Generaals met pensioen 
Het Pentagon vond dat het te veel generaals in dienst 
had en besliste er een paar met vervroegd pensioen te 
sturen. Ze beloofden elke generaal die pensioneerde 
een volledig jaarinkomen en alle bijhorende voordelen 
plus $10.000 voor elke inch gemeten in een rechte lijn 
tussen twee zelf te kiezen punten op zijn eigen lichaam. 
 
De eerste die het pensioenplan accepteerde vroeg om 
de afstand te meten tussen de tippen van zijn tenen en 
de bovenkant van zijn hoofd. Zes voet. Hij wandelde 
naar buiten met een cheque van $720.000. De tweede 
vroeg om gemeten te worden tussen zijn boven zijn 
hoofd uitgestrekte handen en zijn tenen. Acht voet. Hij 
wandelde naar buiten met een cheque van $960.000. 
 
Ondertussen had de eerste generaal er nog een inge-
licht. En toen men de derde generaal vroeg waar ze 
moesten meten, zei hij tegen de meter van dienst: "Van 
de top van mijn penis tot de onderkant van mijn ballen." 
"Goed", zei de meter van dienst, "maar dan haal ik er 
even een medisch officier bij". De medisch officier gaf 
het bevel: "Laat uw broek zakken!" en de generaal deed 
dit. De officier plaatste het begin van de lintmeter tegen 
het topje van zijn penis en begon naar onder toe te wer-
ken. "Djiezes", zei hij, "Waar zijn je ballen?" "In Viet-
nam", antwoordde de generaal. 
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I.v.m. ruimtegebrek Geplaatst bij Achterhoek!! 
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LUISTER UIT 
 

Contact    Oud   Mariniers 
 

Regio Arnhem 
 

57e jaargang nr. 1 / april 2022 



36 

Onderafdeling Arnhem 

Samen met Veteranen wonen 

op een landgoed 

Geïnteresseerd? Meldt U zich dan vrijblijvend aan voor 
een aspirantendag op 15 februari, 10 mei, 13 september 

en 29 november 2021 
 

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

Voor info. Bel 026-3763555 
 

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

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

 
Kijk voor de toelatingsvoorwaarden op www.bronbeek.nl 

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

van Veteranen 
Contact: 

 
Zorgmanager Bronbeek Arnhem T ( 026 )  3763555 
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Luister Uit is een uitgave van Contact Oud Mariniers Arnhem                                                                     april 2022 
 
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. 

 

  

 

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  
 

Foto voorpagina:  

Ook voor de bewoners van Bronbeek hebben de maatregelen i.v.m. Corona van de afgelopen maanden veel 
impact. Minder vrijheid en minder bezoekers bijvoorbeeld.  

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

Allereerst wil ik u, ook namens het 
bestuur van onderafdeling Arnhem, u 
allen nog een voorspoedig en vooral 
gezond 2022 toewensen. Ik weet dat 
het al april is als u deze uitgave van de 
Luister Uit ontvangt, maar ik vind het 
toch wenselijk om u ook van mijn 
kant het allerbeste toe te wensen, 
ook al omdat we elkaar niet konden 

ontmoeten bij de Nieuwjaarsreceptie. 
Wat wordt het dit jaar?  Gelukkig lijkt het op dit 
moment de goede kant op te gaan en zijn er inmiddels 
al veel  maatregelen afgeschaft. Dat geeft ons de ruimte 
om weer wat meer te ondernemen. Zo konden we in 
februari weer onze contactavond bij SML houden. Er 
waren maar 9 man maar was het toch weer lekker om 
elkaar weer eens te zien. Ik hoop alleen dat er in de 
toekomst wat meer mannen hier naar toe komen. 
De jaarlijkse reünie van ons is vastgelegd voor zaterdag 
21 mei bij Wieleman en die lijkt nu door te kunnen gaan. 
Dat geldt ook voor de jaarvergadering die is gepland 
voor 9 mei in de kantine van SML 
Op zaterdag  11  juni is de Mariniersdag gepland 
(voorheen Sportdag). Het is onzeker of dat in Doorn 
wordt gehouden of elders. Voor alle zekerheid is het 
altijd zinnig om even contact op te nemen met een van 
de bestuursleden voor zekerheid 
Met Mariniersgroeten    Gerard Oudsen    Vz  o.afd. 
Arnhem e.o.   
  
Van de secretaris 
De nachtmerrie van een secretaris 
Als secretaris heb je de taak om de nodige documenten 
als verslagen, agenda’s en ledenlijst op een goede 
manier af te handelen en te bewaren. Voorheen kon dat 
allemaal met papieren documenten. Maar in deze 
digitale tijd kan dat allemaal veel eenvoudiger en 
efficiënter. Daartoe heb je op een computer de 
mogelijkheid om alles digitaal  te bewaren. 
Erg mooi en handig, behalve als er iets niet goed of 
kapot gaat en er is geen deugdelijke back-up gemaakt. 
Dat is mij overkomen: alle documentatie van onze 
onderafdeling werd door mij opgeslagen op een 
zogenaamde externe harde schijf. Daarop kun je enorm 
veel kwijt. Alleen als die defect raakt en niet meer aan 
de gang kan worden gekregen, is het een enorm 
probleem. Zo ben ik dus alle voorgaande documenten 
in een klap verloren. En zoals gezegd geen deugdelijke 
back-up. Via andere kanalen heb ik wel een groot aantal 
zaken terug kunnen krijgen, maar de mogelijkheid dat 
bijv.. de ledenlijst van mij niet meer optimaal is, is niet 
ondenkbaar. Maar we houden moed. Mogelijk vraag ik 

sommigen van u nog een keer om extra gegevens aan 
mij op te geven. Die personen krijgen van mij nog 
bericht.  Bart Muis 
 

Van de penningmeester             

Contributiebetaling 2022 

Alle leden en  begunstigers worden verzocht hun 
jaarlijkse bijdrage binnenkort over te maken naar de 
rekening van de penningmeester. De minimum bijdrage 
is door de Algemene Ledenvergadering van  
12-2-2007 vastgesteld op € 15,= per jaar, dus meer mag!   
Wij verzoeken u uw bijdrage te storten op 
bankrekeningnummer/IBAN:        
NL11INGB0004963797  t.n.v. Contact Oud Mariniers 
Arnhem te Westervoort.      
 

Agenda 
Woensdag 27 april Vlaggenparade ivm koningsdag 
Bronbeek  09.00 uur 
Maandag 9 mei  Jaarvergadering CPOM 
Arnhem bij SML 19.30 uur 
Zaterdag 21 mei Reünie COM Arnhem bij Wieleman 
Westervoort 15.00 uur 
Zaterdag  11  juni Mariniersdag (voorheen Sportdag)  
Doorn is onzeker mogelijk andere locatie 
Begin augustus  Jeu de boule bij JdeB 
vereniging Zevenaar, waarschijnlijk 2e zaterdag 
Alles onder voorbehoud ivm mogelijke nieuwe Corona 
maatregelen.                                       Bart Muis    
 
Uit de ziekenboeg 

Onze voorzitter Gerard Oudsen is lelijk ten val gekomen 
(letterlijk) en heeft daarbij zijn elle boog gebroken. 
Nico Phielix heeft een operatie ondergaan en ook Dik 
van de Brink zit al een tijd in de lappenmand. 
We wensen alle zieken een spoedig en goed herstel toe. 
  
Mutaties:  D Schoonderwald uit Arnhem is lid 
geworden van onze onderafdeling.  
Dhr. Mooijweer, bewoner van Bronbeek, is verhuisd 
naar Putten .  
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.   
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SUDOKU 
 

De regels voor deze puzzel:   

 

op elke horizontale regel, op elke verticale 
regel, en in elk 3x3 vierkantje moeten de cij-
fers 1 t/m 9 (in willekeurige volgorde) worden 
ingevuld. Echter zodanig invullen dat op elke 
horizontale regel, op elke verticale regel en in 
elk 3x3 vierkantje maar 1 keer de cijfers 1 t/m 
9 voorkomen. 

 

             

 

 

8 4 1     9 5     

9 7       5   2   

        8 1 6 9   

       7 6 8   1 

7   5       2   3 

4   8 1 2         

  5 7 3 4         

  8   9       7 6 

    2 6     4 8 5 

 

   

 

 

Hansi's bar en eetcafé 

 Groenestraat 56  

6991 GG Rheden 
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  Mr. B. van Leeuwenplein 7 
                         6991 EW  Rheden 

  

 

Tel.  026-4952019 
Email: info@onshuisrheden.nl 

 

Afscheid van oud-marinier Martens 

Op 1 december 2021 is oud marinier Willem Martens overleden.  

Willem was bewoner van het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen Bronbeek in 
Arnhem. Hij was vaste deelnemer aan de zondagochtend bijeenkomsten op 
Bronbeek  met een aantal oud-mariniers van Arnhem. Bij die gelegenheden 
wordt er koffie gedronken en uiteraard wordt veel gepraat over allerlei 
onderwerpen. Die kunnen gaan van politiek tot voetbal, maar uiteraard ook over 
de doorgebrachte diensttijd; in het geval van Willem was dat in Nieuw Guinea. 
Dit koffie-uurtje wordt door de bewoners altijd zeer op prijs gesteld. 

Zoals altijd werd op de gebruikelijke wijze van Willem afscheid genomen op 
Bronbeek. Dit is altijd een indrukwekkende gebeurtenis. Daarbij worden de 
nabestaanden en genodigden vooraf uitgenodigd in de commandantswoning, 
waar op het voorterrein de Nederlandse vlag half stok hangt en een trompettist 

klaar staat. Daarna kunnen zij plaatsnemen in een tent voor de commandantswoning, waarna  de verdere 
plechtigheid plaatsvindt op het terrein voor de commandantswoning.  

De bewoners van Bronbeek kunnen plaatsnemen op de veranda voor het gebouw. 

Er is  uiteraard eerst een toespraak door de commandant van Bronbeek waarbij de levensloop van de overledene 
kort wordt weergegeven. Daarna wordt zijn favoriete muziek gespeeld, gevolgd door het spelen van de Last Post 
door de trompettist. Dan een minuut stilte en de eregroet van alle aanwezige soldaten. 

Na het leggen van een bloemstuk op de kist van de overledene vertrekt deze naar het crematorium waarbij door de 
belangstellenden nog de laatste eregroet wordt gebracht. 
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Zr.Ms. Holland leidt antidrugsoperatie: 4.735 kilo cocaïne onderschept 05-01-2022  

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland heeft van eind 
november tot medio december 4.735 kg cocaïne onderschept 
tijdens 5 verschillende acties. Dat gebeurde in nauwe 
samenwerking met de US Coast Guard en de Kustwacht 
Caribisch Gebied. Daarbij heeft Zr.Ms. Holland voor het eerst 
de coördinatie en aansturing van de deelnemende eenheden op 
zich genomen. De maand ervoor was het marineschip ook al 
betrokken bij 3  drugsvangsten. 
In november is een zogenaamde go-fast onderschept. De snelle 
smokkelboot werd opgepikt door de sensoren aan boord van 
Zr.Ms. Holland in de buurt van een bekende smokkelroute. Het stationsschip zette hierop de achtervolging in en 
lanceerde haar FRISC-onderscheppingsboten. Zodra de opvarenden in de gaten kregen dat zij gevolgd werden 
begonnen zij de pakketten drugs over boord te zetten. De go-fast is met waarschuwingsschoten tot stoppen 
gedwongen. Aan boord is circa 200 kilo drugs aangetroffen en nog eens 1.000 kilo is uit het water gevist. Het totaal 
komt hiermee op 1.200 kilo. De 4 opvarenden zijn door de Amerikaanse kustwacht aangehouden. 

Waarschuwingsschoten 

Tijdens een patrouille merkte een Dash-8 kustwachtvliegtuig een verdacht vaartuig op. Het vliegtuig gaf de 
positie door aan Zr.Ms. Holland, waarop het schip haar FRISC’s en NH90-helikopter inzette en een van de 
Amerikaanse kustwachtcutters naar het contact dirigeerde. Tegen de tijd dat het Amerikaanse schip aankwam, 
hadden de NH90-helikopter en de FRISC’s de go-fast middels waarschuwingsschoten tot stoppen gedwongen. 
Een Amerikaans kustwachtteam heeft 1.855 kilo cocaïne in beslag genomen en 3 opvarenden aangehouden.   

Weer is het raak 

Op 3 december ontdekte een Amerikaans patrouillevliegtuig een snel varende go-fast, waarop een van de 
Amerikaanse kustwachtcutters opdracht kreeg om deze te onderscheppen. Bij de onderschepping werden 4 
verdachten aangehouden en 1.000 kg cocaïne in beslag genomen. Enkele dagen later merkte wederom een 
patrouillevliegtuig een go-fast smokkelboot op. De NH90-helikopter en FRISC-boten konden de drugsboot 
onderscheppen, nadat Zr.Ms. Holland de go-fast enige tijd had achtervolgd. Het Amerikaanse kustwachtteam 
aan boord van de FRISC’s trof 570 kilo cocaïne aan en heeft 3 verdachten aangehouden. 

Uitgeschakeld 

Maandag 13 december werd net buiten zichtafstand van Zr.Ms. Holland een go-fast ontdekt door een 
patrouillevliegtuig. Binnen korte tijd werden de boordhelikopter en beide FRISC’s gelanceerd om de go-fast te 
onderscheppen. Ditmaal weigerde het vaartuig echter te stoppen en na het lossen van waarschuwingsschoten 
werden de buitenboordmotoren uitgeschakeld vanuit de helikopter. 3 opvarenden zijn aangehouden en 110 
kilo contrabande is in beslag genomen en overhandigd aan de Amerikaanse Kustwacht.In totaal is 4.735 
kilo cocaïne onderschept en zijn 17 verdachten aangehouden. De drugs en verdachten zijn overgedragen aan de 
Amerikaanse kustwacht en worden aan land uitgeleverd voor vervolging.         

 Bron: Ministerie van defensie 

Vlaggenparade en veteranenborrel op Bronbeek 
Nadat enkele jaren de jaarlijkse vlaggenparade op Koningsdag  bij Bronbeek was afgelast, heeft de commandant 
onlangs aangegeven dat dit jaar de vlaggenparade weer in oude glorie wordt hersteld. 
Dat betekent dat iedereen van de oud-mariniers op 27 april as. welkom is op Bronbeek. 
De aanvangstijd is nog niet bekend maar we waren altijd om 09.00 uur aanwezig, uiteraard in COM-tenue. 
Verder meldde hij dat er op 28 april weer een veteranenborrel op Bronbeek is. Ook daarvan is de tijd niet bekend 
maar voorheen startte dat om 15.00 uur; dit zal ook nu wel het geval zijn. 
  
Contactavond Arnhem naar Bronbeek 
COM Arnhem is met de commandant van Bronbeek overeen gekomen dat de maandelijkse contactavonden in de 
toekomst op Bronbeek mogen worden gehouden. Dat betekent dat de contactavonden waarschijnlijk per juni op 
Bronbeek worden gehouden. Alleen kan dit niet meer op de maandagavond omdat die elke week bezet is door de 
bewonerscommissie. Mogelijk wordt het dan de 2e dinsdag van de maand. 
  
  

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2022/05/onderschepping-zwart-wit.png
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Ter kennismaking: John Visser van mariniers naar luchtmacht 
 
Op de afbeelding is alles eigenlijk al vermeld en zichtbaar gemaakt; om de 
overgang van het Korps- Mariniers naar de Koninklijke Luchtmacht duidelijk te 
maken, is de uitleg niet zo eenvoudig.   Om te beslissen, wel of niet doorgaan 
bij het Korps, is een overeenkomst  nodig, die men samen als echtpaar moet 
delen en een keuze moet maken.      
De keuze was gevallen om verder in de Krijgsmacht   te mogen doordienen.     
Dit gezegde, zal veel vragen doen opwerpen, graag had ik bij het Korps door 
willen gaan, maar verder wil ik hierop niet ingaan, het is en blijft één beslissing, 
die wij als echtpaar hebben genomen. 
Het klinkt oneerbiedig, wanneer ik zeg; dat ik ben overgelopen, maar gelukkig 
blijft het onder één noemer en dat is onze Krijgsmacht.  

Bij de KLu. is een hele andere soort van discipline, meer overhellend naar het 
vliegbedrijf, maar één ding vooropgesteld, de discipline die ik meegekregen heb van het Korps, is mij altijd bij 
gebleven en nog steeds, terwijl ik vanaf 1989 van mijn Militaire pensioen en AOW geniet.         

Ook de Korpsgeest, is nog steeds duidelijk in mij aanwezig en daar heb ik vele mooie herinneringen aan. 

Terugkomend op de ervaring bij de intreding van de KLu.  
 In de begintijd was het uitgesproken moeilijk om aan het geheel te wennen; ik was echt een beetje de draad 
kwijt, maar die kon ik snel oppakken, omdat ik toch het Mariniersgevoel in mij had en dat heeft mij nooit in de 
steek gelaten. Wat ik opgestoken had bij het Korps, kon ik uitstekend goed gebruiken, maar des ondanks heeft 
het toch wel een paar jaartjes geduurd, dat ik mijn draai gevonden had bij de KLu.    

Ook bij mijn KLu., daar heb ik een prettige en fijne tijd door gemaakt en ook vele vrienden aan overgehouden, net 
zo als bij mijn Korps, maar de naam Marinier, heb ik altijd mogen behouden 

Militairen in Noord-Irak ingezet voor beveiliging vliegveld Erbil  

Een  groep Nederlandse militairen is vorig jaar aangekomen op vliegveld Erbil en werden ingezet om te helpen 
deze internationale luchthaven te beveiligen.  Het ging voornamelijk om militairen van 13e Lichte Brigade.  
Zij zijn inmiddels  afgelost door militairen van het Korps Mariniers. De hoofdtaak van de Force Protection-
compagnie is om het personeel en het materieel in de binnenring van het vliegveld te beveiligen. Dat doen zij 
samen met Koerdische strijdkrachten en Amerikaanse militairen. 
 Daarnaast patrouilleren zij binnen de basis en treden zij op als er zich op de basis een veiligheidsincident 
voordoet. De Koerdische troepen beveiligen de buitenring van de luchthaven. 
Belangrijkste logistiek centrum 

Met de force protection levert Nederland een belangrijke bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie in Irak. Het vliegveld 
geldt als het belangrijkste militaire en logistieke centrum van de coalitie in Irak. Alle partnerlanden werken van 
daaruit samen met de Koerden aan de veiligheid in het noorden van het land. Tot wanneer Nederland troepen 
voor de force protection blijft leveren is afhankelijk van de ontwikkelingen in de bredere campagne van de anti-
ISIS-coalitie. 
ISIS nog altijd gevaar  

De anti-ISIS-coalitie is er voor advisering van de regionale militaire autoriteiten. Met deze adviestaak, helpt 
Defensie de Irakezen om organisaties nog verder te professionaliseren, zodat ze ISIS op termijn volledig zelf 
kunnen bestrijden. Deze terreurorganisatie vormt namelijk nog altijd een groot gevaar voor Iraakse en Syrische 
burgers en voor Europa.   

Eerder trainden Nederlandse mili-
tairen Peshmerga in Irak. 

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2020/01/07/d180312ge1256-1920.jpg
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UITNODIGING reünie COM Arnhem 

Het Contact Oud Mariniers onderafdeling Arnhem en omstreken organiseert op zaterdag 21 mei as. de jaarlijkse 
reünie met een buffet en een verloting De reünie wordt gehouden bij Zalencentrum Wieleman te Westervoort 
zaal open 15.00 uur,  
welkomstwoord van de voorzitter om 15.30 uur.  
Einde 19.00 uur  
In verband met de catering graag vroegtijdig opgeven bij Bart Muis of een van de andere bestuursleden. Per oud 
marinier, begunstiger of adverteerder is 1 introducé toegestaan.  
De reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds en daardoor kunnen de kosten worden beperkt. De 
kosten voor deelname aan deze reünie en het buffet zijn 5,= per persoon.   
Uiteraard is e.e.a. nog afhankelijk van mogelijke Corona beperkingen.  

 

Jaarvergadering 

Het COM Arnhem houdt op 9 mei 2022 de jaarvergadering. 
Deze zal worden gehouden in de kantine van vv SML te Arnhem. Aanvang 19.30 uur. 
De agenda voor deze vergadering is reeds geplaatst in de vorige Luister Uit maar is ook beschikbaar op de 
vergadering. 
Uiteraard is  ook hierbij  e.e.a. nog afhankelijk van mogelijke Corona beperkingen.  
 

MP reünie 
Op 13 oktober 2021 vertrokken Ger Strijbos, Ton Berkeljon en ondergetekende naar Rotterdam voor de reünie 
van MP-ers.  
Deze werd voor de 14e keer gehouden, dit keer weer in de Van Ghentkazerne. 
Eerdere reünies werden ook op andere plaatsen gehouden zoals Doorn en Bronbeek Arnhem, maar het thuishonk 
van de MP is toch de plek waar we allemaal de opleiding hebben gevolgd, en wel Rotterdam. 
Zoals altijd had organisator Jan Hartog het weer voor elkaar gekregen om een aardige dag voor de deelnemers in 
elkaar te zetten. Jammer dat dit werd verstoord omdat een gastspreker op het laatste moment had afgezegd.  
Maar Jan lost dit op door zelf een verhaal te vertellen over een monument dat onlangs is onthuld in Almere ter 
nagedachtenis aan de bemanning van een Engelse bommenwerper die in de tweede wereldoorlog in het 
IJsselmeer is neergestort. 
 
Bijzonder was dat er dit keer een tafel was ingericht ter nagedachtenis aan alle mariniers die in het verleden zijn 
gesneuveld. Op deze gedekte tafel waren een aantal attributen neergezet die moesten herinneren aan de 
gevallenen. Zoals een vlag die herinnerde aan het feit dat zij waren gevallen voor het vaderland en een bord en 
glas op zijn kop die moest weergeven dat zij nooit meer zouden aanschuiven voor de maaltijd. 
Na een prima blauwe hap konden we in de middag op eigen gelegenheid nog een keer het terrein rondlopen en 
herinneringen ophalen aan de tijd die men op deze kazerne had doorgebracht, voornamelijk tijdens de MP-
opleiding. 
 
Afgesloten werd uiteraard met nog een drankje en napraten over de geslaagde dag. 

        
  Bart Muis 
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GEBAKKEN MARINIER. 
 

Bij het lezen van deze tekst zullen velen, niet oud Nieuw
-Guineaganger zijnde, zich de wenkbrauwen fronzen en 
denken, waar gaan we het nu over hebben. Voor velen, 
zo niet de meeste oud Nieuw-Guineagangers, klinkt het 
als een bekend geluid uit de tijd van weleer en gaan hun 
gedachten uit naar een culinair lekkernij dat toen alleen 
nog maar bestond in dat paradijselijk land. Twee tot 
drie maal per week werd het aan de maaltijd 
toegevoegd als bijgerecht en dat kon zowel bij een 
brood als rijstmaaltijd. Maar wat is dan precies dat 
"overheerlijke" paradijselijke gerecht? In die periode 
waren de maaltijden heel erg sober, niet van de beste 
kwaliteit en de variatie heel eentonig. Het meeste was 
blikvoeding of gedroogde artikelen, terwijl de z.g. verse 
artikelen, w.o. groente en aardappelen niet bepaald van 
hoogwaardig niveau waren. Vers vlees was uit de 
diepvries en matig aanwezig terwijl verse vis alleen in 
zeer kleine hoeveelheden soms verkrijgbaar was en 
daardoor dus geen haalbare zaak was dit aan de 
menulijst toe te voegen. Creatief werken en omgaan 
met de artikelen die er wel waren was dus geen 
overbodige luxe en werd dan ook op diverse manieren 
gedaan. Zo ook door de toen gestationeerde chef-kok 
van de oude Marinekazerne Biak, ook wel bekend als de 
"Base". Bij mijn weten was dat de majoor-kok Oenema. 
Het was een veteraan uit de tweede wereldoorlog die 
het nodige aan ervaring had meegemaakt en daarvoor 
was onderscheiden met het Bronzen-Kruis. Bovendien 
was het een man die enig respect afdwong en een goed 
gevoel voor humor had.  

Nu waren er, in die tijd, ladingen corned beef en 
boterhamworst in blik in voorraad die dan ook, naar 
verhouding,werden geserveerd. Heel dikwijls dus. Het 
gevolg was dat men geen boterhamworst of corned 
beef meer kon zien, laat staan eten. Die majoor-kok, de 
honger van de oorlog meegemaakt hebbende,zag dit 
met lede ogen aan en wist dat het ook anders kon. Hij 
nam een blik corned beef en één blik van die worst en 
snee dat in z.g. dobbelsteentjes. In een koekenpan deed 
hij wat boter, liet dit smelten om er vervolgens 
gesnipperde ui, knoflook en sambal aan toe te voegen. 
Nadat alles goed was opgewarmd en de uien glanzig 
waren, voegde hij de corned beef en dobbelstenen 
worst toe en warmde het geheel nog wat op om het af 
te maken door een beetjes ketjap-manis toe te voegen. 
De "delicatessen"was geboren en enkele proevers 
vonden het geweldig en overheerlijk. Maar nu, hoe 
verder. Bij een onderbezetting van de kombuis ga je 
niet zo maar even voor zo'n kleine1000 man 
dobbelsteentjes worst snijden 

Omdat men daarvoor niet gestudeerd behoeft te 
hebben en mariniers, in het algemeen, werken en 
handelen met een eenvoudig en normaal 

denkvermogen en soms wel eens wat tijd hadden,was 
de keus snel bepaald wie dat klusje ging doen. Daar 
kwam nog bij dat de mariniers en het kombuis 
personeel een gezonde haatliefde verhouding hadden. 
Dat kwam mede door het feit dat wanneer de mariniers 
op patrouille gingen of op bivak, altijd eerst nog een 
bezoek werd gebracht aan het kombuis om te kijken of 
er nog wat te ritselen was. Dat liep uiteen van 
keukenspullen tot blikken voeding en potten sambal. 
Alles was bij de mariniers welkom. Als de chef-kok dan 
weer eens iets kwijt was dan wist hij dan ook meteen in 
welke richting hij de dader moest zoeken al kon hij hem 
nooit aanwijzen. Zoals verwacht werd inderdaad dat 
klusje, en velen daarna, gedaan door de mariniers onder 
persoonlijke leiding van de majoor-kok. 

Succes was verzekerd en het smullen kon door de 
bemanning beginnen. Bij het opdienen in de eetzaal van 
de vlooteenheid, ook weer tegenstanders van de 
mariniers, was de chef-kok zelf aanwezig om waar te 
nemen hoe dit gerecht aansloeg.Hij vertelde hierbij, als 
komische anekdote,dat dit is gebakken door een 
marinier. Dit kwam niet helemaal goed over doordat de 
twee woorden "door een"niet duidelijk genoeg over 
kwamen. Men verstond dus; "dit is gebakken marinier" 
De naam van het gerecht was ontstaan en is, tot de dag 
van heden, nog steeds een bekend recept bij oud Nieuw
-Guineagangers van alle onderdelen zonder dat de 
majoor-kok ooit heeft geweten dat hij de naamgever is 
geweest.  

Ik spreek nu over de periode 53-55. Daarvoor had nog 
nooit iemand van dat gerecht gehoord en daarna was 
het een vanzelfsprekendheid. Als U dit gerecht ook 
eens wil maken dan dien ik U er op te wijzen dat men 
uitsluitend de Ingrediënten gebruikt zoals ze zijn 
vermeld en er niet iets aan toevoegt of weglaat. Het 
oorspronkelijke recept gaat dan verloren. Wie weet wat 
de naam zal zijn voor een volgend, zelf uitgevonden, 
recept. De mariniers hebben in ieder geval, zoals 
gewoonlijk, de spits afgebeten.  
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Indië herdenking 2021 
In 2021 konden  door de Corona maatregelen vrijwel alle evenementen en herdenkingen geen doorgang vinden. 
Zo ook de jaarlijkse herdenking bij het Indië-monument in Roermond. Een jaarlijkse traditie van een aantal oud-
mariniers van Arnhem om daar naar toe te gaan. Daar zijn ook altijd een aantal bewoners van Bronbeek bij 
aanwezig die per bus naar dit evenement worden vervoerd. 

Altijd een zeer geslaagde en gezellige dag waarvan we hopen dat het dit jaar weer doorgang kan vinden. Wel is er 
een sobere herdenking gehouden voor genodigden op 4 september. Het bestuur van de Stichting Nationaal Indië
-monument 1945–1962 bedankte in een ingezonden brief alle vrijwilligers en deelnemers. De tekst van die brief is 
o.a. verzonden naar KOVOM, de vereniging van oud-militairen die in de tijd van de Koude Oorlog hun 
dienstplicht hebben vervuld. 

Hieronder de tekst van de brief zoals die in het blad van KOVOM was opgenomen 

 

Geachte heren en mevrouw,  

De Stichting Nationaal Indië-monument 1945–1962 mag terugkijken op een waardige, eervolle en ingetogen 
herdenking op zaterdag 4 september jl. in het Nationaal Herdenkingspark Hattem in Roermond.  

Gedwongen door maatregelen ter bescherming tegen het coronavirus was de herdenking wederom niet 
toegankelijk voor publiek maar wel voor een groter aantal genodigden waaronder een 150-tal Indië en Nieuw-
Guinea veteranen.                                                     

Natuurlijk stonden de veteranen, die namens Nederland in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea hebben gediend 
en zijn omgekomen, centraal tijdens deze herdenking bij het Nationaal Indiëmonument.                                              

 Maar wij hebben ook gezamenlijk de omgekomen veteranen van de latere (vredes)missies herdacht bij het 
Monument voor Vredesoperaties.                   

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning van de vele vrijwilligers. De trieste gebeurtenis 
tijdens de voorbereidingen in de ochtend, waarbij de veteraan Jim Overklift Vaupel Kleyn, vanaf het begin van de 
stichting in 1988 betrokken bij de voorbereidingen en organisatie van de herdenking, onwel werd en later 
overleed, heeft echter de gehele herdenking overschaduwd.                   Jim stierf in het harnas en wij zullen ook 
hem blijven gedenken.             

Namens het stichtingsbestuur willen wij iedereen oprecht bedanken voor de inspanningen en bijdrage om deze 
herdenking waardig en eervol te laten verlopen.                                                             

Wij hopen in de toekomst samen met jullie, met de veteranen en autoriteiten de herdenkingen te Roermond tot 
het gewenste succes te kunnen blijven maken.  

Namens het bestuur,      Jan Litjens  Voorzitter werkgroep herdenking        
Charlotte van Dijk-Pieters  secretaris            Bron: Geeft Acht van KOVOM 

  

Vorig jaar een sobere herdenking 
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Dit is het verhaal van marinier Hardeman over zijn uitzending naar Nederlands Indië 
dat is opgetekend door Gees Hartsuiker. 

 

In deze Luister Uit het vijfde deel. 
 

Hardeman liep naar het huis van de CC. In een kamer zat een marinier die dienst deed als schrijver commandant. 
‘Ik kom net terug uit het Hospitaal. Zeg tegen de kapitein dat ik 
mij wil terug melden,’ zei Hardeman tegen de schrijver. 
‘Ja, sergeant.’’ 
Even later kwam de schrijver terug en zei, ‘Komt u maar verder, 
sergeant.’’ 
Hardeman liep achter de schrijver aan. Aan zijn linkervoet droeg 
hij een slipper. De kapitein zat als een sfinx achter zijn. Hij was 
geheel gekleed in dungaree. 
‘Sergeant Hardeman meldt zich terug uit het hospitaal, kapitein. 
Ik heb hier een papier dat ik veertien dagen vrij van dienst ben,’ 
zei Hardeman. 
De kapitein keek Hardeman met een koude blik aan. Zijn dunnen 
lippen zijn op elkaar geperst. Hardeman keek naar zijn CC. Net 
een slang! Wat een rotvent. Hij heeft geen enkele belangstelling 
voor Hardeman. 
‘Goed sergeant,’ zei hij dan, ‘ Je gaat direct terug naar Banjoe 
Oerip en meld je bij je pelotonscommandant. Je kunt direct 
vertrekken. Bedankt!’ 
De kapitein wende zijn blik naar iets anders alsof hij het erg druk 
had.  

Hardeman liet zich niet uit het veld slaan. 
‘Ik heb mijn pelotonscommandant al gesproken, kapitein. Hij 
weet dat ik terug ben. Hij heeft mij afgehaald van het hospitaal. 
Ik heb toch recht op verlof, kapitein. Ik neem aan dat ik eerst 
veertien dagen met verlof kan.,’ sputterde Hardeman tegen. 
‘Ik neem aan, sergeant, dat je mij hebt begrepen. Ik zei dat je NU 
terug gaat naar je peloton op Banjoe Oerip. U kunt daar niet 
worden gemist. Je pelotonscommandant heeft een nieuwe 
opdracht voor je, sergeant. Voortaan wil ik wel dat een onderofficier 
gekleed bij zijn commandant komt. Ik bedoel met twee schoenen. 
Je kunt nu gaan.’ 
‘Ik heb een kogel in mijn voet gehad, kapitein. Aan  de gewonde 
voet kan ik nog geen schoen dragen,’ zei Hardeman. 
‘Je komt gekleed bij je commandant op zijn bureau.’ 
Hardeman keek zijn commandant aan met alle haat die in hem zat. 
Geen enkele belangstelling voor zijn mensen.  

Geen woord over de hinderlaag geen woord over de gesneuveld 
mariniers. De rothond.! 
Hardeman keek zijn CC recht in de ogen met het risico dat hij in het 
rapportenboek zou staan vanwege een onmilitaire blijk naar zijn 
commandant. 
Hardeman keerde zich om en verliet het bureau van de CC.  

 

Het bekende dungaree tenue 
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Buiten moest hij meerdere keren adem halen. Wat een schoft. Dat was nou een mariniersofficier. Hardeman 
dacht aan de eerste woorden in 1946, officieren van het korps mariniers behandelden hun mariniers naar eer en 
geweten, rechtvaardig maar gestreng. 
Als Hardeman was gesneuveld zou hij er geen probleem mee gehad hebben. Hardeman was woest!. 
 Allereerst dat hem een verlof door de neus werd geboord. Maar ook voor de belediging die de gesneuvelde 
mariniers en de gewonden werd aangedaan. 
 
 
Op Banjoe Oerip werd Hardeman door zijn mensen opgewacht. Ook hier werd hij hartelijk ontvangen. Iedereen 
was blij dat hij weer terug was bij het peloton. Vooral zijn eigen mensen. Zijn baboe vloog hem om de hals. Ze 
huilde weer met dikke tranen. 
 

’s Middag kwam de luitenant het huis van Hardeman binnen. 
‘Klaas, jij moet met je groep naar een ander gedeelte van het boorterrein. Er is daar een soort werkplaats 
gebouwd waar een  paar employees van de BPM werken. Die mensen moeten worden beschermd. Het is jouw 
taak daar voor te zorgen. Nu je toch voorlopig geen dienst kan doen kan jij daar mooi met je groep naar toe. Ga 
straks maar even kijken. Er staat een grote loods waar je je met je groep kunt installeren.. Morgenochtend ga je er 
naar toe. Neem alle spullen mee.’ 
‘Goed, luitenant.’ 

 
De luitenant sprak ook niet over verlof. Maar Hardeman wist zeker dat ook de luitenant met zware verliezen bij de 
CC was terug geslagen. 
‘Klaas, ik ben blij dat je weer terug bent. Wat heb ik in de knijpert gezeten toen ik hoorde wat er aan de hand was,’ 
zei Jan Haag. 
‘Ja, Jan. Voor mij is het goed afgelopen.’ 
‘Weet je, Klaas dat ik een poosje geleden zei dat de CC jou nog eens te pakken zou nemen,’ zei Nelis Hartong, 
‘Dat heeft hij nu dus gedaan. Je niet naar Tretes laten gaan.’ 
‘Daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben. Maar het is een klerestreek dat je eigen commandant dat doet. 
Dat verwacht je niet van een mariniersofficier,’ zei Hardeman. 
‘Van een officier niet, nee,’ zei Van der Noot veelbetekenend. 
‘Ik kan mij zo goed herinneren dat wij in onze opleiding in Bergen op Zoom er steeds op gewezen werden dat 
onze officieren zo goed waren. Zo eerlijk en rechtvaardig daar moesten wij dan trots op zijn om onder deze 
officieren te mogen dienen.  

Maar ik ben intussen wel teleurgesteld over onze officieren van het korps. Eén officier heeft mij bezocht in het 
hospitaal en dat was de bataljonscommandant, Paatje Rikkers. Voor de rest kon ik barsten. Uitgezonderd dan, 
luitenant Van de Berkhof,’ zei Hardeman. 

 

Vervolg Marinier Hardeman 
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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 

 57e 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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. 

 
 
 
 

Beste Korpsvrienden, 
 
Dit is de laatste Voorwaarts waarin ik, als voorzitter van de onderafdeling Veluwe, een stukje schrijf.  
Mijn bestuursperiode was van 1 juli 2013 t/m 7 april 2022, een korte periode als penningmeester  
en de laatste 9 jaar in de rol van voorzitter. Mijn gezondheid laat dit verder niet toe, ik moet stoppen.  
We hebben als bestuur een goede opvolger gevonden. Peter Kats zullen we op 7 april in de algemene  
ledenvergadering voordragen als nieuwe voorzitter, een jonge kerel , die er heel veel zin in heeft.  
Peter succes!  
Ik heb deze functies met veel plezier bekleed, samen met de andere bestuursleden, die ik bedanken wil 
voor de prettige samenwerking.  
 
Verder wil ik nog noemen, dat ik het een hele eer vond om een sobat, die was overleden, samen met de 
erewacht naar de laatste rustplaats te begeleiden. Mannen van de erewacht, het was perfect!  
Dan 4 mei de dodenherdenking in Barneveld, die zeer gewaardeerd werd door de bewoners van  
Barneveld. We waren er altijd met 9 oud-mariniers. Zeker zal ik lid blijven van het marinierskoor QPO!  
Sobats bedankt!!!  
Rest mij nog de zieken onder ons, beterschap te wensen.  
 
Ik eindig met de leuze; sobats geef nooit op!! 

 
Met Mariniersgroet, 
Ben Gabriël 

Wijsheden van alle tijden 

 

Verliefd-zijn is altijd de herinnering met je meedragen 
aan één of enkele moment(en) waarop die ander op een 

bepaalde manier keek, een bepaald gebaar maakte,  

op een bepaalde manier een wijsje neuriede. 

Maarten ‘t Hart (1944) 

Nederlandse schrijver 
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JOOST DOURLEIN KAZERNE / AMFIBISCH OPLEIDINGSKAMP 

De kazerne is vernoemd naar kapitein Joost  
Dourlein, een Nederlandse marinier die op 28  
september 1928 in Rotterdam werd aangenomen 
als marinier derde klasse.  

Op 1 februari 1938 werd hij bevorderd tot korporaal 
der mariniers. Hij was drager van de hoogste  

militaire onderscheiding, de Militaire Willemsorde. 
Die kreeg Dourlein voor zijn moedige optreden 
tijdens militaire acties in Oost-Java.  

 
Hij overleed in Oss op 29 februari 1980 en ter  
nagedachtenis kreeg de marinierskazerne op Texel 
zijn naam. 

 
Vanwege bezuinigingen zijn in 
2015 alle onderdelen van de 
SATG overgeplaatst naar Den 
Helder en wordt de Joost  
Dourleinkazerne alleen nog 
gebruikt voor opleidingen van  
mariniers, net zoals dat in de  
jaren tachtig het geval was. 
Aanvankelijk zou de kazerne 
helemaal worden gesloten, maar daar zag defensie 
(onder druk) toch vanaf. 

Onze secretaris Kees heeft contact gehad met Roel 
de Jong, majoor der mariniers, over een bezoek van 
de onderafdeling Veluwe aan de Joost  
Dourleinkazerne te Texel. 

Het bezoek is gepland op   

WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2022.  

Helaas is deze activiteit alleen voor onze leden, dus 
geen partners!  

Omdat er toch al wat tijd overheen gegaan is, 
“uitstel werd geen afstel” vraagt de secretaris om 
je (opnieuw) aan te melden voor deelname. 

Kees van Tiggele 
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Namens het bestuur van het Contact Oud Mariniers Onderafdeling Veluwe nodig ik, de 

secretaris, u uit voor de  algemene ledenvergadering  op donderdag 7 april 2022, 

aanvang 19.30 uur in “Ons Honk” te Uddel. 

AGENDA 

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24-07-2021 -  zie bijlage  

3. Jaarverslag 2021 - zie bijlage 

4. Verslag Kascommissie: Wout van de Kleut en Roelof de Mots 

5. Financieel jaaroverzicht 2021: verslag penningmeester door Gerrit Geurtsen - zie bijlage 

Gaat de vergadering akkoord met het Financieel Verslag 2021 en het door het bestuur gevoerde  

financiële beleid en daarmee het bestuur te dechargeren? 

6. Benoeming Kascommissie 2022: 

De Kascommissie wordt voor een periode van 2 jaar benoemd. 
Wout van de Kleut treedt om die reden uit. 
Roelof de Mots is bereid om voor 2022 lid van de Kascommissie te zijn. 
Wim Bos was reserve lid 2021 – stelt zich als  lid Kascommissie 2022 beschikbaar. 
Benoemen reserve lid Kascommissie 2022: WIE? 
Gaat de vergadering akkoord met de benoeming van deze leden voor de Kascommissie 2022? 
 

7. Bestuursverkiezing COM Veluwe: 

  Ben Gabriël heeft aangegeven zijn bestuursfunctie voorzitter COM Veluwe om  

  gezondheidsreden  neer te leggen. 

 Louis Vereijken heeft medio 2021 i.v.m. verhuizing naar Winssen zijn bestuursfunctie  

 neergelegd. 

Als kandidaat stelt het bestuur voor Peter Kats als bestuurslid te benoemen in de functie van voorzitter 

Onderafdeling COM Veluwe. 

De leden zijn uitgenodigd om tegenkandidaten in te dienen.  

Activiteiten 2022 en Lief en Leed - zie bijgevoegde agenda april 2022 

1. Toekomst Marinierskoor QPO: ontwikkelen beleid en visie 

10.   Rondvraag 

11.    Sluiting 

Onderafdeling Veluwe 
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Uitreiking Vaandelopschriften 

Goed nieuws, zo bleek vorige week toen gesteld 
werd dat buitenevenementen weer kunnen wor-
den georganiseerd zonder verplichte testen. Dus 
een weer Nederlandse Veteranendag zoals we  
gewend waren: open voor alle bezoekers 
(uiteraard onder voorbehoud verstrekte  
vergunning gemeente Den Haag) 

Maar er is nog meer mooi nieuws, want de editie 
2022 wordt een hele bijzondere. In het programma 
wordt ruimte gemaakt voor een unieke ceremonie 
van staat. Aan maar liefst achttien eenheden van 
de krijgsmacht wordt een vaandelopschrift  
uitgereikt voor hun inzet in Afghanistan. 

Het betreft zestien detachementen van de  
Koninklijke Landmacht, een detachement van de 
Koninklijke Luchtmacht en een detachement van 
het Korps Mariniers. 

Deze bijzondere ceremonie komt in de plaats van 
de reguliere medaille-uitreiking tijdens de dag en 
wordt uitgevoerd op pontons op de Hofvijver. 
Daarna gaan de detachementen met hun vaandels 
voorop in het defilé, een kleurrijk en  
indrukwekkend gezicht. 

 

Natuurlijk is er ook weer een compleet programma 
op zaterdag 25 juni. Met een opening in een volle 
Koninklijke Schouwburg, daarna de uitreiking van 
de vaandelopschriften en het nationale defilé voor 
Z.M. de Koning. En weer een vol en gezellig  
Malieveld voor een hapje, een drankje, muziek, om 
elkaar bij te treffen. 

De projectorganisatie gaat nu met gezwinde 
spoed verder aan de slag om alles voor te bereiden 
en te organiseren.  

 

Volg voor meer details over het programma,  
nieuwigheden en praktische informatie onze site 
en Facebook. 

 

Contact 

Nederlandse Veteranendag 
Postbus 427, 2501 CK Den Haag 
e-mail: info@veteranendag.nl 

 

mailto:info@veteranendag.nl
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Op vrijdag 16 maart 1951, om klokslag 12.00 uur,  
verliet torpedojager Hr.Ms. Van Galen met  
naamsein D803 op zijn boeg onder commando van 
KLTZ A.M. Valkenburg de marinehaven in Den  
Helder. 

Het kon bijna een zusterschip zijn van de Evertsen, 
Piet Hein en Kortenaer, voormalige S-klasse jagers 
van de Britse marine. De Van Galen behoorde tot de 
N-klasse en de uiterlijke verschillen beperkten zich in 
hoofdzaak tot het geschut. 

De Van Galen bezat drie dubbelloops kanonnen van 
11,9 cm met lichte bepantsering rondom, maar open 
aan de achterzijde. Deze schepen waren ingedeeld 
bij de Amerikaanse 7e vloot.  
 
De route naar Zuid-Korea was als volgt: 
Middellandse zee, Gibraltar en door het Suezkanaal 
richting Colombo, Sri Lanka. Gedurende de  
heenvaart werd geoefend met man overboord, 
luchtdoelschieten, scheepsschade door treffers,  
met gewonden, en je kon zo gek niet kijken of  
de 1e officier had wat nieuws bedacht. 

Wij arriveerden in Colombo en meerden af op de 
boei.  
Er werd olie geladen, vers water en victualie, en het 
personeel dat niet nodig was mocht even de benen 
strekken aan de wal, maar wel in lang wit uniform. 

Boete 

Twee scheepsmaten gingen ook van boord met de 
sloep en meerden af bij een pier waar de douane 
voor oponthoud zorgde.  

Een van de douanebeambten merkte op dat Cees, 
een van de scheepsmaten , een grote bult had in zijn 

zij. “Het is een fles water, kijk maar”, zij Cees tegen 
de douanebeambte. Hij had bij de onderofficier een 
fles jenever geritseld. Maar toen hij de fles ter  
inspectie wilde overhandigen, liet hij de fles per  
ongeluk vallen. Dat werd dus een boete, en hij  
had al zo weinig vreemd geld opgenomen bij de  
officier van administratie. 

Cees en zijn maat zochten een kroegje op en werden 
verwelkomd door twee Nederlandse  
bemanningsleden van een koopvaardijschip dat net 
kolen had gelost.  

Na een poosje ging de bar dicht en gingen de  
marinemensen mee aan boord van het  
koopvaardijschip. Daar was nog drank. Aan boord 
werd ook het nodige drank genuttigd totdat het op 
was.  

Een van de koopvaardijmannen zei tegen Cees dat in 
het kolenruim nog drank was, waarna Cees op zoek 
ging. 

De Van Galen zou ‘s ochtends vroeg weer naar zee 
gaan, en de koopvaarder vroeg mrt zijn seinlamp 
aan de torpedojager of ze de twee matrozen wilden 
ophalen.  

Toen ze weer aan boord van de Van Galen kwamen, 
ging Cees voor de Nederlandse vlag in de houding 
staan, groette, ging even met zijn schoen  
achterlangs zijn witte broek, en zei tegen de officier 
van de wacht: “Meneer, terug aan boord, en mijn 
schoenen zijn gepoetst”. 

Het werd 10 dagen arrest met werkzaamheden. Ik, 
de schrijver, zie ze nog voor me, zwart als roet, ze 
waren in hun witte kleding door het lege kolenruim 
gestrompeld. 

 
Date 1951. Van Galen was an N-class destroyer, built as the  
British Royal Navy destroyer HMS Noble (G84), but was  
commissioned into the Royal Netherlands Navy shortly after 
completion in 1942. The ship served throughout World War II and 
was stricken in October 1956 and scrapped in February 1957 in 
the Netherlands. 

 
Door: Herman Pierre Repping, missie Korea 1951-1952, rang, 
Functie Matroos 1, kanonnier 1.. Uit “Terug naar toen” 2021 

OP WEG NAAR DE OOST 
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Beste sobats/ leden Veluwe, 
 
Zoals jullie hebben kunnen lezen in het  
voorwoord van onze scheidende voorzitter  
Ben Gabriël en in de agenda (agendapunt 7)  
voor de  ledenvergadering op 7 april 2022, stelt het 
bestuur van de onderafdeling Veluwe van het 
Contact Oud Mariniers voor Peter Kats te  
benoemen in de functie van  voorzitter  
Onderafdeling COM Veluwe. 
 
Mochten de leden van de onderafdeling tijdens de 
ledenvergadering positief stemmen over het 
voorstel van het bestuur, dan wordt Peter Kats, met 
ingang van 7 april 2022 voorzitter van de  
onderafdeling. 
 
Het probleem dat zich dan voordoet is dat Peter 
Kats op dit moment als redacteur van het katern 
van de Veluwe in het periodiek van de afdeling 
Gelderland “Voorwaarts” actief is. Hij stopt, als hij 
gekozen wordt met deze activiteit. 
 

 
 
 
 
We zijn op zoek naar jou! 
 
Naast het verzamelen van kopij voor de  
eerstvolgende uitgave heb je ook zitting in de  
redactievergadering van “Voorwaarts”, waarin zijn  
vertegenwoordigd afgevaardigden van de 
onderafdelingen Arnhem (Bart Muijs), Achterhoek 
(Henk Ebbink) en van afdeling Gelderland (Werner  
Veenendaal).  De eindredactie wordt verzorgd door 
Ferry Roks. 
 
Ook behoort tot de taak van de redacteur  het 
onderhouden van contact met onze “onmisbare” 
adverteerders (deze rol kan ook door een   
assistent redacteur worden uitgevoerd). 
 
U begrijpt het al, u wordt verzocht zich aan te 
melden voor deze zeer uitdagende functie. 
 
U kunt zich aanmelden via het e-mailadres  
infocomveluwe@gmail.com  of  vervoegen bij het 
bestuur van de  onderafdeling Veluwe. 
  

 

VACATURE FUNCTIE  REDACTEUR  VAN “DE  WALEGANG VELUWE” 

Nog niet bekend 
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HOE NIEUW-AMSTERDAM NEW YORK WERD  

 In de jaren '20 van de 17e eeuw, enkele jaren nadat het 
Nederlandse schip "De Halve Maen" onder de Engelse 
kapitein Hudson tevergeefs had geprobeerd via de rivier 
die nu de Hudson heet een weg naar  
Indië te vinden, stichtte de West-Indische  
Compagnie een stad op het eiland dat de Indianen 
Manhattan noemden.  

De W.I.C. begon een profijtelijke handel in  
beverhuiden, die werden gekocht van de Indiaanse stam 
de Mahawks waarmee de Nederlanders  
bevriend raakten. Voor goederen ter waarde van ca. 60 
toenmalige guldens werd van deze Indianenstam een 
stuk grond gehuurd, en daarop werd de stad  
gebouwd.  

Het werd na enkele jaren een echte Nederlandse stad, 
met een kerk, een stadhuis, en zelfs toen al een vorm van 
armenzorg. Het was de enige echte stad in Noord-
Amerika.  

De Engelsen hadden al koloniën in Virginia (genoemd 
naar de ongehuwde koningin Elisabeth I die 
verondersteld werd maagd te zijn: virgin is maagd in het 
Engels). Ook in Maryland, genoemd naar Mary Tudor, de 
vroeg overleden zuster van  
Elisabeth, die bekend is als Bloody Mary omdat ze als 
Katholieke koningin de protestanten genadeloos 
vervolgde, was een Engelse kolonie.  

Beide Engelse gebieden werden gebruikt als  
strafkolonie. De Engelsen met een straatarme  
bevolking van miljoenen paupers waren keihard voor de 
wetsovertreders: onderzoek heeft uitgewezen dat tussen 
1550 en 1900 iedere dag gemiddeld in  
Engeland op diverse plaatsen 8 personen werden 
opgehangen. Kleinere misdadigers werden met schepen 
naar eerst de Amerikaanse, later de Australische 
gebieden overgebracht die langzamerhand dus werden 
bevolkt door Engelssprekenden.  

Het is de voornaamste reden waarom het Engels een 
wereldtaal is geworden. 

Noordoostelijk van Manhattan, dat inmiddels de naam 
Nieuw-Amsterdam had gekregen, bevond zich het gebied 
waar de Pilgrim Fathers zich hadden  
gevestigd, het gebied waar nu Boston ligt in de staat 
Massachusetts. Deze Pilgrim Fathers waren wat men in 
Engeland noemde Dissenters, protestanten die echter 
niet de Anglicaanse staatsgodsdienst  
aanhingen.  

 

Dat was in Engeland verboden en die  
andersdenkende protestanten werden evenals de Engelse 
Katholieken vervolgd. Ze weken zoals zoveel Europese 
protestanten uit naar de Republiek der Zeven Verenigde 
Provinciën, toen het meest tolerante gebied van Europa.  

Van 1608 tot 1620 woonden ze in de omgeving van 
Leiden. Hun leider merkte echter na enkele jaren dat zijn 
volgelingen steeds meer hun eigen weg begonnen te 
gaan, omdat in de Nederlanden immers vrijheid heerste 
en de noodzaak om bij gelijkgezinden steun te zoeken 
niet meer aanwezig was. Jonge Engelsen huwden met 
Nederlanders en gingen naar een andere kerk.  

Zijn autoriteit werd aangetast, hij dreigde de grip op zijn 
volgelingen te verliezen. Daarom besloot hij de in zijn 
ogen te tolerante Republiek te verlaten. Met hulp van 
enkele gefortuneerde bevriende  
Nederlanders werden twee Nederlandse schepen 
gekocht, volgestouwd met volgelingen, en ze  
zeilden naar Dover. Eén van de schepen verdwaalde, de 
scheepsofficieren waren niet deskundig genoeg, en het 
schip keerde terug naar Nederland;  
de opvarenden zijn in Nederland gebleven en gingen op 
in de bevolking. Het andere schip was inmiddels 
omgedoopt tot Mayflower, kwam in Dover aan en de 
leider, Winthrop, vroeg aan de Engelse koning  
James I toestemming om zich te mogen vestigen in 
Noord-Amerika.  

Die werd gegeven, en in en rondom Cape Cod, een 
schiereiland tegenover het huidige Boston, werd een niet
-levensvatbare volksplanting opgezet. Door ziekte en 
honger nam de bevolking schrikbarend af.  

Dank zij genereuze hulp vanuit Nieuw-Amsterdam lukte 
het om te overleven. In het begin werden de kolonisten 
met voedselhulp van de Nederlanders in leven gehouden.  

Ze spraken naast hun moedertaal ook Nederlands 
vanwege het langdurige verblijf in Leiden, en er is een 
lange vriendschapsband ontstaan. De oversteek naar 
Boston, op het vasteland, werd na enige tijd gemaakt, en 
mede dank zij Nederlandse hulp begon de kolonie wat 
welvarender te worden.  

Maar de afhankelijkheid van Nieuw-Amsterdam bleef 
vooralsnog. 



60 

Onderafdeling Veluwe 

Schildersbedrijf & Decorette Gabriël  / Loenenseweg 36. 6961 CR Eerbeek / schildersbedrijf Gabriël.nl / T 0313 651387 



61 

Onderafdeling Veluwe 

Ziekenboeg / Lief en leed 

  
Marinier van C.O.M. Veluwe, bericht uit de 
ziekenboeg. 
Gisteren ,Woensdag , uitgebreid gesproken met “ 
 Het Meisje van de zang vereniging, Mary v.d. Walle “ 
Ze bedankt iedereen voor de getoonde 
belangstelling, Kaarten, Telefoon en E-mailen, 
maaaaar…….. 
 
Mary is nog niet de oude Mary, er speelt nog het een en ander, vandaar misschien 
op een ander adres een vervolg onderzoek, dus….ze is erg alleen en 87 jaar jong en 
wat een feest toen ze 85 werd !!  

 
Daarom , Een hand voor je zelf ,en een kaart en of telefoontje voor die (Mary ) ander. 
Dus , je wilt niet weten wat het voor zieke , eenzame betekend,  AANDACHT is belangrijk.  
 

KOM OP !! 
Nogmaals haar adres en Telefoon nummer. 
Mevr. M. van der Walle,  
Burgermeester van  Dijkerplein   72 
8711 M D  E de. 
Telefoon; 0318- 41 40 78 

Mobiel; 06 54 23 79 90 

E- mail;  maryvanstraaten@hotmail.com 

Het is toch mooi dat we nog wat kunnen betekenen voor onze medemens. 
Coördinator Lief en leed, e-mail jo.jager@hetnet.nl  
Jo Jager | 06-53 22 14 50 
 

SERVICEPUNT 
 

Het servicepunt is het aanspreekpunt voor alle mariniers en mariniersorganisaties. Je kunt hier terecht 

voor meldingen, klachten, oproepen en vragen. Het is de bedoeling dat binnen 10 minuten een antwoord 

volgt óf dat er wordt doorverwezen naar de juiste instantie.  

De Mariniersassociatie 

De Mariniersassociatie is een samenwerkingsverband van organisaties die gerelateerd zijn an het Korps 

Mariniers.    

Locatie 

Het servicepunt wordt gehuisvest op de VGKAZ in Rotterdam in de “De Ruyterzaal”. Het servicepunt is 

vooralsnog 5 dagen per week van 9h tot 12h geopend. Daarnaast is het servicepunt per e-mail en ook 

telefonisch bereikbaar. 

Bemanning 

Het COM vervult een voortrekkersrol en zal zorgen voor de personele bezetting. Daarvoor is een aantal 

vrijwilligers nodig. Geïnteresseerden kunnen zich uiteraard aanmelden. Graag zelfs! Opgave kan via de 

eigen afdeling of identiteitsgroep. Of bij Peter Lammens: blitcomnl@gmail.com. 

Wanneer 

Het is de bedoeling dat het servicepunt op 10 december wordt geopend. 

 

 

 

mailto:maryvanstraaten@hotmail.com
mailto:jo.jager@htnet.nl
mailto:blitcomnl@gmail.com?subject=Servicepunt&body=Servicepunt
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ACTIVITEITEN KALENDER COM VELUWE 

DATUM ACTIVITEIT 

 13-01-2022 Oefenen Marinierskoor QPO aan het Staverhul te Uddel: vanaf 3 maart 2022 elke 2 

weken op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

  ACTIVITEITEN  2022 

05-04-2022 Bestuursvergadering COM Veluwe 

07-04-2022 Ledenvergadering COM Veluwe in “Ons Honk” te Uddel 

23-04-2022 Optreden marinierskoor QPO voor Broken Wings (kasteel de Cannenburgh) 

24-05-2022 Bestuursvergadering COM Gelderland 

25-05-2022 Optreden Marinierskoor QPO, veterane café Alleman Triasplein Harderwijk 

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

31-5 / 3-6-2022 Paardenvierdaagse Epe: activiteit verkeersregelaars leden COM Veluwe 

18-6-2022 Optreden Marinierskoor in Verpleeghuis Naarderheem te Naarden (ovb) 

25-06-2022 Veteranendag 

27-06-2022 Floriade Almere – optreden Marinierskoor QPO 

19/22-07-2022 Vierdaagse Nijmegen 

23-07-2022 BBQ COM Veluwe gecombineerd met reünie veteranen in “Ons Honk” te 

Uddel. 

26-07-2022 Bestuursvergadering COM Gelderland 

09-09-2022 Taptoe voor Veteranen Ahoy Rotterdam 

14-09-2022 Bezoek leden COM Veluwe Joost Dourleinkazerne Texel 

20-09-2022 Bestuursvergadering COM Gelderland 

22-11-2022 Bestuursvergadering COM Gelderland 

26-11-2022 Korpsverjaardag COM Gelderland 

10-12-2022 Korps Verjaardag 
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