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    VAN DE VOORZITTER 

Voorwoord kameraadschap 3/2020
Hierbij weer een kort voorwoord. 
Waarom kort, kort omdat er zeer veel activiteiten niet of in kleine vorm 
door gingen. Wat ging er door (in kleine vorm) de kranslegging op de 
Sloedam, Uncle Beach, Pools monument te Axel en Oost Indië monu-
ment Terneuzen en Oostburg.
Vergaderingen op lokaal niveau (Com Zeeland) en met het landelijk 
bestuur vonden nu plaats door middel van On Line meetings. Werkt wel, 
mits ieder zich aan de regels houdt van microfoon aan/uit.
Achter de schermen werd er door het bestuur toch nog enig werk 
verricht, zoals kaarten versturen en bellen naar oudere leden; gelukkig 
hebben we onze ambtelijk secretaris hiervoor! Toch werden er ook nog 
wel zieke mariniers bezocht!
Voor zover het ons bekend is hebben wij gelukkig geen leden verloren 
aan Covid-19.  
De Veteranendag is in een andere vorm doorgegaan, maar dat kunt u in 
deze Kameraadschap lezen. 
Onze vice- voorzitter is begonnen om nieuwsbrieven naar u allen te ver-
sturen, dit gaat allemaal onder de vlag van het bestuur. We hebben zeer 
regelmatig contact met elkaar. 
Tot mijn spijt moet ik u ook meedelen dat er dit jaar maar 3 X een Kame-
raadschap verschijnt, i.p.v. nr. 4 staat u een kleine verrassing te wachten. 
Alle geplande evenementen zijn helaas afgezegd, 
Als evenement staat nog wel gepland de filmvoorstelling  “De Slag om 
de Schelde”, de zwaarste en langste slag in de Tweede Wereldoorlog op 
Nederlands grondgebied. Daar hebt u ook al een mail over ontvangen, als 
Corona het ons toestaat zal dit op zaterdag 16 januari 2021 gebeuren!
Commando overdracht, korpsconcert en viering Korpsverjaardag, zou 
eerst nog plaats vinden met afgevaardigden van de afdelingen (voorzit-
ters) maar ook dit is gecanceld, nu wordt alleen nog een zeer klein aantal 
(familie)  genodigden. 
De jaarlijkse reünie, mag en kan ook niet plaatsvinden! 
Via deze weg wil ik Leo Hintzen hartelijk bedanken, want hij heeft een 
aantal jaren voor de verzending van de verjaardagskaarten gezorgd. Per 
31 dec 2020 stopt hij ermee. Wij gaan wel door met het versturen van 
kaarten; we gaan deze taak verdelen in het bestuur! 
Rest mij u en de uwen het allerbeste en een goede gezondheid toe te 
wensen.

Wim van der Meer
Voorzitter afdeling COM Zeeland
E-mail: voorzitter.comzeeland@contactoudmariniers.com

Website COM Zeeland: http://zeeland.contactoudmariniers.com
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Mutaties leden nr. 66 Kameraadschap 03 / 2020 
 
Overleden: 
J.B. Manni   Ouwerkerk 
 

Verjaardagen: november / december 2020; januari / februari 2021 
   

2-nov-1940 G.A. van Sighem Westkapelle 
4-nov-1938 J.J. Koeman Waarde 
8-nov-1943 L.L.A. van de Berg Kamperland 
10-nov-1969 R. Verburg Kloetinge 
12-nov-1940 A. Deurloo Zierikzee 
14-nov-1940 J.C. van der Lijke Breskens 
16-nov-1937 J.A. Buijse Goes 
16-nov-1937 I.J. Meijers Middelburg 
18-nov-1977 X. Broekhart Oostburg 
19-nov-1921 H. Kuiper Middelburg 
22-nov-1968 M.C.M. de Bree Oost-Souburg 
30-nov-1956 J. Dingemanse Zoutelande 

   
5-dec-1964 A.D.W. Zandee Goes 
9-dec-1952 J.W. Bomhof Axel 
23-dec-1949 L. Booij Vlissingen 
27-dec-1950 S. Kamstra Renesse 
29-dec-1970 A.C.J. Klink Bruinisse 

   
5-jan-1935 H. Quirijns  Breskens 
11-jan-1942 I.M. Bartelson Oostburg 
12-jan-1939 C. de Schipper Kapelle 
23-jan-1957 J.R.F.M. Blommaart Goes 
23-jan-1944 E.H.J. Mees Tholen 
28-jan-1979 D. de Visser Oost-Souburg 

29-jan-1940 
L.C. van de 
Boomgaard Middelburg 

30-jan-1948 F.P.A. Meeuwissen Sint Maartensdijk 
   

8-feb-1957 G. krist ´s-Heerenhoek 
10-feb-1945 D.M. Nijssen Baarland 
11-feb-1981 M.D. van der Maas Kapelle 
11-feb-1951 M.W. van Tilburg Kapelle 
14-feb-1938 J. Jongejan  Middelburg 
16-feb-1956 C.W. Broeks Vrouwenpolder 
18-feb-1943 W.P. van der Houten Oegstgeest 
22-feb-1974 H. Bolier Scherpenisse 
25-feb-1970 A.P. Meijers Hoedekenskerke 
26-feb-1958 C.J. van Hee Kamperland 
27-feb-1942 J.J. Douwes Oosterland 



Namens het bestuur COM Zeeland,  
Hartelijk gefeliciteerd en ondanks de Corona toch een fijne dag! 
 
Groetjes 
Nora van der Meer-Meert 
Ambtelijk secretaris afdeling COM Zeeland 
 
 

 
 
 
Lief en leed: 
 
Ons mede COM lid Dirk Deelen, ligt niet meer in Rotterdam in het ziekenhuis; 
Kaartjes die hij toch wel graag zou willen ontvangen mogen gestuurd worden naar 
één van onderstaande adressen: 
 
Dhr. D. Deelen      Dhr. D. Deelen 
p/a Banjaardstraat 64     p/a Michiel de Ruytersingel 19 
4456 BR Lewedorp      4535 AW Terneuzen 
 
 
 
 
 

Veteranenperk 
 

De witte anjer is het symbool 
van de Nederlandse Veteranen. 
De gemeentes Terneuzen en 
Hulst hebben een 
Veteranenperk aangelegd uit 
respect en waardering voor hun 
inzet! 



                                                    Een marinier en z’n hobby 

 

Hoe kom je er aan en wat is de trigger er toe. In mijn geval was dat al op mijn 16e, als jonge ppr2 
werd ik op een vrijdagmiddag op het moment van schoonschippen naar de bovenste verdieping van 
de van Ghentkazerne gestuurd waar ik mij moest melden bij sergeant-majoor de Jong. 

Hij zwaaide daar op dat moment de scepter over het mariniers museum, daar zag ik de poppen 
aangekleed met de meest uiteenlopende uniformen. Een viel mij op door zijn wel heel bijzondere  
hoed. 

                                                             .  

Pas jaren later toen ik in contact kwam met de wereld van Re-enactment ging ik mij gericht met deze 
onze welbekende hoedjesmannen bezig houden. Wie waren zij en waar kwamen zij vandaan? 

Onderstaande boeken brachten mij in de goede richting: 

 J.F.Teupkens  “Kleeding en wapenrusting van Koninklijke Nederlandse troepen” uitgegeven 
in 1823 

 Jan Willem van Borselen en Karel Nicolaas “Geschiedenis van kleding en tenues bij het Korps 
Mariniers 

 En de genealogie van het Korps Mariniers 

 

Na de Bataafse periode toen het regiment Mariniers terug kwam uit Duitsland, kregen zij in de 
vestingstad Hellevoetsluis hun nieuwe uniform aangemeten. Redelijk afgekeken van het Engelse 
Mariniers uniform maar dat zal nog wel vaker gebeuren in de jaren die daar op volgden. 

Al het geel verdween van het uniform en werd vervangen door rood, een rode kraag, rode bies op de 
broek, hoge lerenhoed met metalen frontplaat.     

De uitrusting bestond uit  een infanterie sabel met rode kwast. 

Het leergoed zwart zowel voor de fluitenbos als sabel ,ook het ransel was van 
zwartleer. 

De bewapening bleef hetzelfde in 1817, eerst een Engels wapen met een kaliber 
van 17,9 mm en een vuursteenslot. Vanaf 1819 zou het worden vervangen door 
het marine geweer M1818, met een kaliber van 17,5mm en eveneens een 
vuursteenslot. 

Tamboer en pijpers waren extra uitgerust met een Duits dubbelloops percussie pistool. 

 

Het Begrip hoedjesman – meer een koddige dan een stoere bijnaam- werd al snel  een soort symbool 
voor de mariniers. Vooral in Rotterdam, waar de mariniers in 1817 hun eigen kazerne kregen. 



Overgekomen vanuit Hellevoetsluis werden zij eerst ondergebracht aan de galerij bij de Delfse Poort, 
waarna ze in 1823 hun thuis vonden in het arsenaal van de vroegere admiraliteit bij de Oostpoort, 
het latere Oostplein. 

De vriendelijke bijnaam zou ook een gevreesde klank krijgen bij de Belgen, toen die in 1830 in 
opstand kwamen tegen de noordelijke Nederlanden.  Op en langs de Schelde vochten ze verbeten 
tegen de Belgen, ook al kon dit niet de afscheiding verhinderen. 

Er kwam van alles om de hoek kijken voor dat ik het uniform kon gaan maken. Diverse technieken 
ging ik mij eigen gaan maken. Waaronder: patroon tekenen, naaien, leer bewerken en koper 
graveren. Dit resulteerde in 1 jaar tijd  in een uniform wat er mag zijn. 

 

Van een oude baret-anker werd een zilveren anker gemaakt. Onder begeleiding van het 
koperslagersgilde uit Den Bosch ontstond een fluitenbos uit 1814. 

Via het Nederlands Militair Museum kreeg ik bladmuziek uit de jaren 1814 voor de tamboer en 
pijpers, veel van deze muziek word heden te dagen nog steeds gespeeld.  

                                                                      

 

Hierna kwamen er nog twee uniformen : een fourgeoud-marinier (regiment no.xxl) en een 
fourgeoud-marinier uit 1772 (huurling) in Suriname. 

Het is goed zo’n hobby te hebben waarmee je je zo verbonden voelt! 

Rien Becker 



INDIË-HERDENKING, ZATERDAG 15 AUGUSTUS 2020 IN OOSTBURG 

In het jaar van 75 jaar vrijheid een speciaal eerbetoon aan 30 oorlogs- slachtoffers 
uit West Zeeuws-Vlaanderen, omgekomen in Zuid Oost Azië. 

Het voormalige Nederlands-Indië was van 1942 tot 1945 bezet door Japan, 
bondgenoot van Duitsland in Zuid Oost Azië. Op 15 augustus 1945, kort na de 
bombardementen op Hiroshima en Nagasaki, capituleerde Japan. Daarmee kwam 
officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. 
Miljoenen onderdanen van het Koninkrijk hebben zwaar geleden als gevolg van 
honger, dwangarbeid, geweld, vernedering en terreur. Op erevelden in Indonesië 
en daarbuiten liggen 25.000 Nederlandse doden. Op 15 augustus herdenkt 
Nederland álle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting. Dit 
jaar kan de Nationale Herdenking in Den Haag vanwege de Corona maatregelen 
geen openbaar karakter hebben.  

Het is al enkele jaren een goede traditie dat in Oostburg in solidariteit met de 
Nationale Herdenking in Den Haag een eigen Indië-herdenking plaats vindt rond 
het monument aan het Raadhuisplein. Stichting Comité 4 mei Oostburg; het 
College van B&W van de gemeente Sluis staan samen in voor de organisatie van 
de vele activiteiten die regionaal werden ontwikkeld voor de viering van 75 jaar 
vrijheid. 

De Indië-herdenking heeft dit jaar een speciaal en regionaal karakter. Recent is er 
een lijst gepubliceerd van 30 personen afkomstig uit West Zeeuws- Vlaanderen, 
die in deze oorlog in Zuid Oost Azië zijn omgekomen. Mensen van hier - ooit 
geëmigreerd naar Nederlands-Indië. Zij dienden in het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger (KNIL), waren marinier, voeren op de grote vaart of woonden en 
werkten daar als burger. De militaire expansiedrift van Japan leidt tot de Japanse 
invasie in Nederlands-Indië. Het Rijk van Insuline is vanaf 8 maart 1942 bezet 
gebied met alle gevolgen vandien. De meeste Europeanen worden geïnterneerd in 
kampen, velen worden krijgsgevangen gemaakt en gedwongen te werk gesteld in 
bezet gebied. 

Dat alles overkomt ook de op deze lijst genoemde namen. Zij komen van allerlei 
plaatsen in West Zeeuws-Vlaanderen - mannen en vrouwen van verschillende 
leeftijden, een groep die vaak “vergeten” wordt. Maar er is meer Indisch verleden 
onder ons aanwezig dan we ons vaak realiseren.  

 

 



Indië monument 

 
 

Op vrijdag 28 augustus 2020 vond in 
Terneuzen de jaarlijkse herdenking en 
kranslegging plaats bij het “Oost-Indië 
Monument Zeeuwsch-Vlaanderen”. 

 

Door het Corona virus, was het dit jaar een 
sobere plechtigheid. Het COM, de AVOM en 

KCT waren met elk 2 personen aanwezig en verder nog 3 leden van de 
organisatie.  

Op dit moment staan de namen van de 35 gesneuvelden uit de gemeente 
Terneuzen; Sluis en Hulst (na de herindeling) in zowel Nederlands Indië als 
Nieuw Guinea.  

Dit jaar werden ook de 35 + 1 namen van de gesneuvelde Zeeuws Vlaamse 
militaire voorgelezen. Dit jaar voor het eerst ook de naam van Korporaal 
Vliegtuigmaker, Abraham Paulusse, geboren te Terneuzen 21 juni 1928 en 
verdronken bij een vliegtuigongeval te Biak op 16 juli 1957, Zeemansgraf. Zijn 
naam stond niet op het monument omdat hij bij zijn overlijden ingeschreven 
stond in Katwijk aan Zee (vliegveld Valkenburg). Door vasthoudendheid van 
enkelen is zijn naam nu opgenomen in de lijst van Zeeuws Vlaamse 
gesneuvelden.  

 

 



776e Herdenking van  
de Bevrijding van Axel 

          
          Axel, 26 augustus 2020 

Hierbij nader bericht van de ‘Werkgroep Bevrijding 1944’ over de herdenking van de bevrijding van Axel 
op 18 september. 

Door de voortdurende coronadreiging heeft de werkgroep besloten om dit jaar te herdenken met een 
kleine groep. Wij vinden het risico te groot en hebben niet voldoende capaciteit om de veiligheid van de 
alle aanwezigen te waarborgen.  

Daarom vragen wij u vriendelijk dit jaar niet naar Axel te komen op 18 september voor de herdenking. 
De ceremonie organiseren we dit jaar met een kleine groep vrijwilligers, enkele schoolkinderen uit Axel 
en de burgemeester van Terneuzen, Dhr. Jan Lonink. Om u toch een beeld te geven van deze 76e 
herdenking in Axel laten we de herdenking op video opnemen. U krijgt van ons later een link 
doorgestuurd waarmee deze video te bekijken is.  

 We hopen dat u begrip heeft voor onze beslissing en hopen u natuurlijk volgend jaar weer te kunnen 
begroeten in Axel. 

 
Hoogachtend, 
 
 

 
 
 
Videofilm 76e Herdenking van de bevrijding van Axel 

Control knop + klik op link 

https://youtu.be/uyL8odlLgqQ 

 

 



 
 
 

Mariniers in Washington DC 
 

Door: Wim van der Meer, oud-marinier, (Washington februari 1969 / augustus 1969) 
 
Deel 1  

Mariniers op de Nederlandse ambassade te Washington DC 
 

Van 1964 tot 1994 waren er 6 mariniers, als bewakingsdienst op de ambassade geplaatst. 
Het was een plaatsing van 6 maanden en om de 3 maanden, kwamen en gingen er 3 terug naar Nederland of door naar 
de West. De bezetting was 1 sergeant, 2 korporaals en 3 mariniers eerste klas. 
Men diende de Engelse taal te beheersen, in het bezit te zijn van een rijbewijs en over goede conduite te beschikken. 
Het was toch wel min of meer een erebaantje. 
De taak was het bewaken van de ambassade van 17.00 uur tot 08.30 uur. Voor en na die tijd werd de desk bij de ingang 
door burger ambassade medewerkers bemand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In mijn tijd hadden we een geweldige kokkin, in de persoon van mrs Ida Edwards, met trots en zeer terecht, “The 
Mother of the Marines”, genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de traditie van die tijd, op woensdag Indische rijsttafel, ook hier draaide zij haar hand niet voor om. Nu ik eraan 
terugdenk, zou ik best nog even aan willen schuiven. Heel wat anders dan de kleffe nasimaaltijden die je nu in de 
kazernes krijgt opgediend. Op woensdagen schoof ook regelmatig de Sergeant-Major van de USMC aan. Die man werd 
binnen het korps als een godheid gezien. De USMC heeft veel generaals maar slechts een Sergeant-Major. 
 
Alvorens over de taak van het mariniers detachement te bespreken eerst iets over de accommodatie.  
De ambassade was een splitlevel gebouw. Via een lange oprit kwam je op het ambassade terrein en de ingang. 
Vanuit de hal kon je met trap naar boven ging je naar de ontvangsthal en de kantoren. 
Met een trap naar beneden kwam je in het mariniersverblijf. Dit verblijf bestond uit een keuken maar aansluitend de 
gemeenschappelijke ruimte. In deze ruimte was een bar, de eettafel en een zitje ondergebracht. Daar naast de slaapzaal 
voor de korporaals en de eersteklassers en daar weer naast het kantoor en het slaapverblijf van de sergeant. 
Voor de begrippen van toen, netjes en ruim. 



 
Het eten was voortreffelijk terug thuis of in de West, moest er bij de meeste heel wat kiloótjes af. Het eten was voor die 
tijd, “Lux” met een hoofdletter. Waar in Nederland het vlees werd opgediend en verdeeld, kreeg je daar gewoon een 
flinke lap vlees op je bord, niks delen met broertjes of zusjes. 
Toen ik daar in 1969 zat, was het een Nederland nog een erg schralen keuken. Met in ieder stad een frietkraam en een 
automatenhal, waar je een kroket of zo uit de muur kon halen. 
Hier had je Mc Donalds, Pizza tenten, KFC enz. waar je 24 uur de klok rond eten kon halen of laten bezorgen. Zover ik 
me kan herinneren lieten we weinig komen of halen, het eten was te goed er was geen behoefte aan meer. Ida had ons 
wel geleerd om Luxe sandwiches te maken voor tijdens de nachtdiensten en de weekends. 
 
De dienst ving aan te 17.00 uur en duurde tot 08.30 uur. Nadat het gebouw leeg was en voor de komst van de 
schoonmakers, werd er een veiligheidsronde gelopen. Dit hield in dat er gekeken werd of er geclassificeerd materiaal op 
de bureaus was blijven liggen. Als dit werd aangetroffen werd het overgedragen aan de sergeant en die droeg het weer 
over aan de veiligheidsdienst van de ambassade.  
Met twee man werd de avond- en nachtdienst gelopen. Afwisselend zat met achter de desk van de ingang, terwijl de 
andere dan z’n ronde liep. Ook een paar slaapuren waren hierbij ingelast. Niet in de eigen kooi, maar in een kamer recht 
tegenover de hoofdingang, in een ander vleugel van de ambassade. 
Zover mij bekend zijn er weinig incidenten geweest, die ingrijpen behoefde. Ik zelf herinner mij maar een incident. Dit 
incident speelde zich af tijdens mijn wacht. Midden in de nacht, zat ik achter de desk en de tweede man lag op z’n 
tampat, toen er met hoge snelheid een auto over het terrein reed kort daarop gevolgde door een tweede auto. Ik sloeg 
onmiddellijk alarm, porde de tweede man en belde de sergeant en daarna de politie. Ondertussen waren de auto’s 
gestopt. Ze konden namelijk niet verder. De weg eindigde bij de overdekte parkeergarage. Ik bleef op mijn post en 
hoorde de deuren slaan, gillende vrouwen en roepende mannen. De politie was met 7 voertuigen snel ter plaatse en de 
Klp.marn.Dirk Otsen, ging met de politie mee polshoogte nemen. De inzittenden van de voertuigen waren voorzien van 
wapens en snel door de politie overmeesterd en geboeid afgevoerd.  
Enkele dagen later werden wij verwacht bij Schout bij nacht Reeser. In volgorde van rang werden de complimenten 
uitgedeeld. De sergeant voor het leiding geven, de korporaal voor zijn koelbloedig optreden en voor mij als laagste in 
rang kon er ook nog een klein dankwoordje af. En dat was dat. 
 
Wat deden we verder. In de dagdienst reden we met de chauffeur van de ambassade mee en moesten op diverse plaatsen 
documenten halen dan wel brengen. Zo ben ik zelf eens verdwaald in het Pentagon. Ik kan je vertellen dat dat een 
immens groot gebouw is. Toen ik in het meer beveiligd deel kwam, werd ik door een US marine keurig teruggeleid naar 
de reeds ongeduldig wachtende chauffeur. 
 
In het weekend hadden we de weekenddienst. We bemanden de desk aan de ingang, liepen rondes door de ambassade 
en over het ambassade terrein. Op dit terrein stond ook nog een prachtig villa, voor de tweede man. De ambassadeur 
zelf woonde in een prachtig en statig huis in de stad. Dat hing vol met kunst, het Rijksmuseum waardig. Heel soms 
moesten wij daar ook dienstdoen, dat was dan meer iets van een ceremoniële taak. Twee man buiten voor de deur en 
iedere genodigde de militaire groet brengen.  
De man aan de desk moest de telefoon aan nemen en om die reden was de eis, kennis van de Engelse taal geen 
overbodige luxe. Als er berichten in de telexkamer binnen kwamen, gingen wij daar naar binnen en keken naar de 
urgentie en moesten indien nodig de codeur van dienst bellen, die dan een dringend bericht uit Nederland moest 
decoderen en afhandelen. Om die reden hadden we allemaal een geheimhoudingsplicht moeten ondertekenen.  
 
Eten moesten we zelf, in het weekend, klaarmaken. Meestal wat opwarmen wat door Ida was klaar gemaakt of werkte 
de goed gevulde sandwiches naar binnen. 
 
Einde deel I 
 
  



 





Sloedam, 31-10-2020 

 

Stil, maar wel mooi weer en met een goede intentie aanwezig. 

 

Vorige maand de laatste vergadering gehad voor deze dag, alles met een zeer klein comité en dus 
korte vergaderingen. Soms heeft men aan weinig woorden genoeg om veelzeggend te zijn. 

En dan is het zaterdag 31oktober, het is stil op de Sloedam, daar waar normaal op de laatste zaterdag 
van oktober enkele honderden mensen de herdenking bijwonen is er nu buitenom ons clubje, 
niemand aanwezig. Er wordt een krans gelegd ter herdenking aan de grote slag die hier heeft 
plaatsgevonden namens de Zeeuwse veteranen en oud militairen. 

In de loop van de morgen zijn er enkele prominenten van gemeentelijke overheden en militaire 
organisaties ons voor gegaan in het leggen van bloemen en kransen om groepsvorming te 
voorkomen in de tijd van CORVID 19 regels. 

Ondanks dat is het toch ook indrukwekkend om het nu in een oorverdovende stilte te mogen doen, 
het enige wat je hoort zijn de commando’s van Tiede en de wind die lekker waait en de linten alle 
kanten op doen gaan. 

Het was kort maar met een goed gevoel alles weer achter gelaten voor de volgende bezoekers die 
ongetwijfeld nog komen op deze dag. 

We hopen het volgende jaar weer met vele deelnemers aanwezig te kunnen zijn en dan ook de 
MALLARDMARS weer te kunnen lopen, sommigen hebben dit op eigen initiatief gedaan waarvoor ik 
enkel dank en respect kan uitspreken. 

Het gaat u allen goed, wees wijs en denk aan u naaste oudere sobats door een telefoontje of kaartje. 
Ze hebben het nodig. 

Met QPO groet, 

Hans & Tiede 

  



Verhalen belangrijk voor Veteranen. 
 
Op zaterdag 19 september 2020 had de Stichting Zeeuwse Veteranendag [SZVD 
] een alternatieve Veteranendag georganiseerd bij het Bevrijdings Museum in 
Nieuwdorp. 
Openingswoord door de voorzitter van de Stichting Zeeuwse Veteranendag de 
Kolonel der Jagers. b.d. Sjaak Duine.   
De circa 40 Veteranen en hun partners hebben zich goed vermaakt. Volgens het 
bestuur van deze stichting was het doel bereikt. Door de uitbraak van het corona 
virus konden we niet zo als in Zeeland gebruikelijk is in Middelburg terecht. Dat 
was de éérste keer sinds 2006 dat we het buiten Middelburg moesten houden. 
Verder hoorden wij dat de oudjes minder behoefte hebben aan een defilé. Men 
voelt wel aan dat de leeftijd gaat tellen. Verder krijgt het bestuur het idee dat er 
steeds meer moet worden geregeld, terwijl het aantal inzetbare Veteranen sterk 
afneemt. 
Normaal kwamen er elk jaar als alles goed gaat zo’n kleine 200 veteranen op die 
dag. Maar door de vergrijzing werd het in de afgelopen jaren al behoorlijk wat 
minder. 
Er waren nu aanwezig oud Indië, Korea, en Nieuw-Guinea gangers, Bosnië en 
Afghanistan.  De dag begon rond 11.30 uur met koffie en thee en niet te 
vergeten de gebruikelijke cake.   
 
Er was een goed gevulde maaltijd voor ons klaargemaakt door het Bevrijdings 
Museum met soep en broodjes; wat eenieder zich goed liet smaken. 
 
Op uitnodiging van het bestuur was Kolonel Ludy Vos directeur van het 
Veteraneninstituut aanwezig (ook een Zeeuw) hij sprak de woorden: “Het is heel 
belangrijk om alles wat er is beleefd, te delen met elkaar. Wat heb je beleefd, 
maar ook wat je wil delen met de samenleving die je op pad heeft gestuurd naar 
de verre landen, waar de veiligheid niet van zelfsprekend is”.  
 
De verzorging bij het Bevrijdings Museum was uitstekend. Ten eerste een 
prachtige plaats om dit te houden, zeker een aanrader om dit een keer te 
bezoeken als je Zeeland aandoet. 
Directeur van het Museum Stef Traas met zijn personeel had alles tot in de 
puntjes geregeld voor ons, niemand kwam iets te kort. Zeker voor herhaling 
vatbaar in de komende jaren.  
Er was na afloop zo rond 16.00 nog een versnapering geregeld met koffie en 
natuurlijk ben je in Zeeland dus met een Zeeuwse bolus. 
Tiede van de Guchte. 

 



Hans Blommaart wil zijn beeldje terug!  
 
Hij kan het moment nog goed voor de geest halen. De ondertekening van 
de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen op 19 juni 2014. Hij 
mocht daar als oud-marinier bij aanwezig zijn. Hij overhandigde op die 
dag een beeldje aan voormalig minister van Defensie Jeanine Hennis. 
Maar nu er een streep is gezet door de komst van de marinierskazerne 
naar Zeeland, wil hij graag het beeldje terug hebben.  
Het gaat om een kleine versie van het mariniersmonument aan het 
Oostplein in Rotterdam. Het beeldje was van Hans zelf, maar hij 
overhandigde het aan de minister namens de oud-mariniers. 
En dus schreef Hans een brief aan de huidige staatssecretaris van 
Defensie Barbara Visser.  
Als het beeldje nog ergens bewaard is gebleven denkt Hans het snel terug 
in zijn bezit te hebben. "Als er zo rigoureus een streep gezet kan worden 
door iets wat afgesproken is, dan moet dit ook niet zo'n probleem zijn.  
Het beeldje zelf heeft niet zoveel emotionele waarde, maar het gebaar 
destijds wel vindt hij. Zoals jullie allemaal heeft hij namelijk nog altijd 
goede herinneringen aan zijn tijd als marinier. Hij heeft een aantal jaren 
van zijn carrière in de oude marinierskazerne in Vlissingen doorgebracht. 
"Het gebouw staat nu leeg, het is afgelopen. En dat is jammer." 
 
Hans heeft een mailtje gehad dat hij op 4 december, samen met zijn 
partner het beeldje van de Oostplein marinier mag ophalen in de 
werkkamer van Barbara Visser in Den Haag! 
 
Wordt vervolgd!   
Nv/dM 
 

 



Mariniers in Washington DC 

Deel 2 : Door Wim van der Meer (oud-marinier, Washington februari 1969 tot augustus 1969)  

Mariniers op de NL ambassade te Washington DC, USA 

 

In het originele verhaal stonden de namen van de mariniers waarmee ik in Washington zat, maar door de 
AVG mag dat niet meer, jammer maar het zei zo. 

Wat deden wij on ons vrije tijd. 

Wat Lourdes is voor de katholieken is Washington van de Amerikanen, een soort bedevaartsoord. 

Washington is ruim voorzien van vele musea met een ruim aanbod en veel diversiteit. Volgens mij waren de 
musea gratis toegankelijk.  Ik heb volgens mij alle musea bezocht en diverse zelfs meerdere malen. 

Gelukkig was er een groot aanbood van openbaar vervoer en goede voeten kwamen ook goed van pas. 

We bezochten Arlington Memorial, volgde de ceremonie bij het graf van de onbekend soldaat en waren stil 
bij het graf van John Kennedy. Ik maakte nog een foto van de begrafenisstoet, wat eigenlijk niet mocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om toch fit te blijven deden we aan veldlopen, 
dit kon prachtig achter het bos nabij de 
ambassade. Dit was min of meer vrijwillig 
verplicht, zoals dat ze mooi heet bij de mariniers. 

T. te B, ik, H. K. 

Na onze diensttijd bij de mariniers bleken we alle 
3 naar de politie te zijn overgestapt. Twee naar 
de gemeentepolitie te Rotterdam en ik naar de 
Rijkspolitie te Water. 

 

 

 

Na de komst van de klpmarns Dirk O, in mei 1969, werd er contact gelegd met de marinierskazerne in 
Washington, “Henderson Hall” en gingen we op cursus parachutespringen. Door de weeks droog oefenen 
en parachutes pakken en in het weekend springen. Dirk O had z’n eigen bestuurbare parachute bij zich en 
wij moesten het doen met US military parachutes. Later is vanuit dit groepje springers het paracentrum 
Texel ontstaan en volgens mij ook het hele springgebeuren bij het Korps Mariniers.  



In ons verblijf hadden we veel aanloop van zowel mannelijke als vrouwelijke US marines en regelmatig 
werden er ook feestjes georganiseer. Op deze feestavonden werd de gasten ontvangen door een marinier 
in Volendams kostuum. Marinier Henri L. en z’n gelegenheidsbruid Trees, liepen dan beiden de hele avond 
verkleed rond.  Wij waren perfecte gastheren, er ontbrak je aan niets op z’n feest. Wij konden royal doen, 
de drank ed was allemaal tax free.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn broer Hans, die in New York medisch behandeld werd, een proefkonijn voor de net in opkomst zijnde 
micro chirurgie, was tussen de behandelingen een lopend patiënt. Hij kwam regelmatig naar Washington 
en was ook altijd zeer welkom in het mariniersverblijf. Later in Curaçao bezocht hij me ook en mocht van de 
marineleiding op Michielsbaai verblijven.  

Bijzondere ontmoeting, toen ik met mijn broer bij het het Marine Memorial liep, zei mijn broer, kijk daar 
daar loopt Charlie van Vliet, deze Charlie kwam net als ons uit Terneuzen. Daar we het niet zeker wisten 
riepen we zijn naam en toen hij zich omdraaide wisten we het zeker. Charlie was met z’n Canadese neef 
een toertje US aan het maken al met al een leuke middag welke in de ambassade werd afgesloten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even het vermelde waard: Tot tweemaal toe, trokken er bijzondere mensen aan de touwtjes bij de marine. 
De eerste maal dat ik naar Washington kon en mijn broer kon bezoeken in New York en de tweede maal 
dat hij over mocht komen en verblijven op Michielsbaai. Al met al toch wel bijzonder. 

 



Hoe kwamen er nu mariniers op de ambassade terecht, terwijl het eigenlijk een Marechaussee taak is. 

Het verhaal gaat, door Hr. Luns, zelf aan mij vertelt tijdens zijn bezoek aan Washington met premier De 
Jong, dat hij Luns dus er persoonlijk voor had gezorgd. Op de US ambassades over de wereld waren US 
Marines geplaatst. Dus vond hij het logisch dat in de US op de NL ambassade ook mariniers moesten zitten. 
Hij voegde er nog aan toen. Dat de Amerikanen het woord Koninklijke Marechaussee nooit zouden leren 
uitspreken.  Dus door een klein duwtje van een dienstplichtig seiner, zaten er dus mariniers op de NL 
ambassade te Washington. 

Waar of niet waar, wie het weet mag het zeggen. 

Kokkin Ida Edwards, kookte niet alleen voor ons. Zij runde ook nog een cateringbedrijf en ging koken en 
verzorgde buffetten voor rijke Afro-Amerikanen. Een maal per jaar werd er door deze rijke Afro-
Amerikanen een groot feest georganiseerd en werd er een compleet hotel afgehuurd. Ook Ida werd dan 
uitgenodigd en die keer dat ik er was, mocht ze haar eigen jongens meenemen. Met een paar mariniers 
gingen we daar naartoe. Dit was een Feest met een dikke hoofdletter. Zeer veel beroemde artiesten traden 
daar op. 

Ondanks dat we de enige blanken waren, dansten we er lustig op los. Wij waren die avond echt Ida’s boys. 

Toen in augustus met 6 maanden erop zaten, vertrok ik naar de Curaçao om mijn term (1,5 jaar) af te 
maken. 

 

In juli 1991 ging ik met mijn vrouw en dochter op 
vakantie naar de US en ook Washington werd 
aangedaan. Ik nam contact op met de ambassade 
en werd door de sergeant der marns. B. 
uitgenodigd om even langs te komen. We kregen 
van hem een rondleiding maar zagen verder geen 
mariniers. Die verbleven niet meer op de 
ambassade maar woonden allemaal aan de wal. 
De bar was nu voorzien van een prijslijst, met 
“Welcome tot the Dutch Marines bar”. Hoe zaken 
dus kunnen veranderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een later bezoek in juni 2010 aan Washington heb ik de moeite niet meer genomen om langs te gaan. 

Epiloog: 

Op 19 juli 1974, kwam Ida Edwards naar Nederland en verbleef bij verschillende mariniers en ter afsluiting 
een groot feest. Ik was er niet bij, waarom ik er niet was, weet ik niet meer, maar het verdriet mij nog zeer.  
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 Oplossingen mailen of sturen naar:  penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com 

  Voor 10 januari 2021       
           
           

 De puzzel 2020 / 02 uitslag was:      marinenummer.     

           

 De prijs is gewonnen door:       
 * 01  Joop Sies         
           
 * 02  Leo Hintzen     Veel succes weer!   
       Groetjes Nora   

 



 
 

 

 

 

 

Heren luister uit: 

Voor het volgende evenement kunt u zich opgeven: 

DATUM   : 16 januari 2021 
TIJD   : 18.30 uur 
SOORT EVENEMENT : Bezoek film De Slag om de Schelde Cine City Vlissingen 
OVERNACHTEN : N.v.t. 
KOSTEN  : € 15,00 p.p. (inclusief 1 consumptie) 
TENUE   : Vrijetijd + barret 
OPGAVE  : Uiterlijk voor 01 januari 2021 bij penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com 
BETALING  : Over te maken naar: NL66 INGB 0002 2575 74 tnv. Contact Oud Mariniers afd. Zeeland 
    Ovv. Slag om de Schelde + (namen van de deelnemer(s)) 
 
 
Omschrijving van het evenement: 
 
16 januari 2021 heeft het COM Zeeland 2 zalen in bioscoop CineCity te Vlissingen geboekt voor het bekijken van de film 
De Slag om de Schelde. U kunt zich, evt. met partner vanaf nu opgeven. 
 
Schema: 
 
Het is om 18.30 uur aanwezig. Gezien de huidige maatregelen is er geen “catering mogelijk”. Voorafgaande aan de film 
mag er evt. 1 drankje  mee naar binnen genomen worden. Tot nader order is de shop GESLOTEN! Per zaal mogen 30 
personen plaats nemen. WIE HET EERST KOMT, WIE HET EERST MAALT. 
19.00 uur vangt de avond aan. Dit met een woord van welkom en een lezing over ….. van niemand minder dan 

 
Dhr. Frits de Ruijter de Wildt 

 
Hierna zal de film aanvangen zonder pauze! Eigen plaspauze mag maar de film loopt door. Na de film gaat ieder zijns 
weegs. 
 
LET WEL: 
 
Wij voelen en weten de behoeften van de leden om elkaar weer eens te ontmoeten. Met dit in onze gedachte blijven we 
op zoek naar evenementen/uitjes o.i.d. De reeds gemaakte afspraken zijn dan ook gemaakt onder de huidige 
Coronamaatregelen. Officieel is de release van de film op 17 december. Ook dit kan nog wijzigen In samenspraak met 
de bioscoop is nu gegokt op 16 januari. Mocht deze datum niet doorgaan dan blijft uw reservering en betaling 
gewoon staan en zullen we een nieuwe datum uitkiezen. Na 1 januari 2021 ontvangt u de bijzonderheden over 
hoe het die avond zal verlopen. 
 
 

 

Fr                               
 
                                Frits de Ruijter-de Wildt 

 

Met vriendelijke groet, 

Evenementencommissie COM Zeeland                                                                                                   





COM Zeeland




