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Voorwoord Kameraadschap 03/2021
Op moment van het schrijven van mijn bijdrage aan ons 
Zeeuwse afdelingsorgaan, “Kameraadschap”, zijn de teugels 
van de corona regels flink gevierd. We mogen weer bij elkaar 
komen en een aanvang maken met het organiseren van 
activiteiten. Een eerste fysieke bestuursvergadering is 
geweest en ook als voorzitters en ledenraad zijn we weer bij 
elkaar geweest. Het was goed om weer mensen te ontmoeten 
en om weer concrete plannen te maken voor de toekomst.
Om voort te borduren op het laatste, ook op landelijk niveau 
is het COM zoekende naar ideeën om het COM 
toekomstbestendig te maken; onder de naam TOECOM. Zie 
verder in dit blad.
De voorzitters, ledenraad, commissies Lief & Leed zijn ook in 
gesprek geweest over wegen en doelen die leiden naar één 
vereniging, Uw vereniging, dat bestand en ingericht is voor de 
periode die nog gaat komen. 
Vrijdag 10 oktober jl. heeft de IGK, Luitenant-generaal der 
mariniers Frank van Sprang, een werkbezoek gebracht aan 
het Veteranenbivak achter Sporthal Baskenburg te Vlissingen. 
Zie verder het verslag in deze Kameraadschap.
In september en oktober hebben we in samenwerking met de 
AVOM bij een Chinees restaurant in Goes-Zuid een oploop 
gehad met blauwe hap. De opkomst was naar tevredenheid, 
maar leuker zou zijn wanneer de groep deelnemers gaat 
groeien. In november staat er een oploop gepland in 
Terneuzen. Twee oplopen zonder blauwe hap zijn er geweest 
op Walcheren en Zuid Beveland. Voor december staat er weer 
een kerstdiner in de planning. Over het wat waar en hoe zult 
U op korte termijn worden ingelicht.
Voor wat betreft de herdenkingen die in de planning staan:
30 oktober; de herdenking op de Sloedam; de Mallard mars 
en is er een herdenking in de Sint Jacobskerk te Vlissingen. 
Op 20 november gaan we met 11 leden naar Sittard voor een 
grootschalige herdenking bij het Mariniers monument.
Ik wens U allen veel leesplezier met deze nieuwe uitgave van 
de Kameraadschap. 
Met Korpsgroet
Jan Eertink

Website COM Zeeland: http://zeeland.contactoudmariniers.com
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MUTATIES NO: 69 KAMERAADSCHAP OKTOBER 03/2021 
Verjaardagen: 
 

 

Namens het bestuur allen hartelijk gefeliciteerd! 

04-10-46 F. de  Bruijne Philippine 
10-10-43 C. Meerman Arnemuiden 
11-10-62 A.M.L. Weijler Sint Annaland 
13-10-71 B. Focke Oost Souburg 
14-10-49 W.E. Meulenberg Kortgene 
14-10-54 B. Hommel Zierikzee 
15-10-32 H.M. de Leeuw Rilland Bath 
15-10-71 J.C.M. Stoutjesdijk Westkapelle 
16-10-47 W.E.M. van der Meer  Terneuzen 
19-10-42 J.J. Paauwe Kats 
21-10-27 G.J. de Zeeuw Zaamslag 
26-10-40 P.J. van Opbergen Yerseke 
30-10-81 W.C.J. Lobbezoo Rilland 
31-10-55 M.J. Becker Heinkenszand 
01-11-71 J. Roelse Vlissingen 
02-11-40 G.A. van Sighem Westkapelle 
04-11-38 J.J. Koeman Waarde 
04-11-52 R. Heijboer Vlissingen 
07-11-34 Mevr. De F.  Leeuw Vlissingen 
08-11-34 J. Louwerse Goes 
08-11-43 L.J.A. van de Berg Kamperland 
09-11-53 M.E. Hoogerheide Kapelle 
10-11-69 W.R. Verburg Kloetinge 
12-11-40 A Deurloo Zierikzee 
14-11-40 J.C. van der  Lijke Breskens 
16-11-37 J.A. Buijse  Goes 
16-11-37 I.J. Meijers Middelburg 
16-11-52 L.J.S Hobert Westkapelle 
18-11-77 X.B. Broekhart  Oostburg 
19-11-31 H. Kuiper Middelburg 
22-11-68 M.C.M. de Bree Oost-Souburg 
23-11-73 J. Poppe Middelburg 
25-11-38 J.  Bakker Terneuzen 
25-11-50 H.E.  Kranendonk Zoutelande 
26-11-53 J.J.P. Meerman Middelburg 
26-11-63 D.H.B. Pietersen Vlissingen 
30-11-56 J.  Dingemanse Zoutelande 
05-12-64 A.D.W. Zandee Goes 
09-12-52 J.W. Bomhof Axel 
11-12-43 H.M. van Gelder Axel 
11-12-57 Th. Aloserij Stavenisse 
13-12-97 B. Heerkens Scharendijke 
15-12-50 L.J. Kempe Bruinisse 
20-12-41 N. Moes Oost Souburg 
23-12-49 L. Booij Vlissingen 
24-12-53 A.J. Prince Middelburg 
27-12-50 S. Kamstra Renesse 
29-12-70 A.C.J. Klink Bruinisse 



Indië-herdenking te Terneuzen.  
 
27 augustus 2021 
Vertegenwoordigers van COM en AVOM  hebben traditiegetrouw een Indië-
herdenking gehouden in Zeeuws-Vlaanderen. Vanwege corona in een veilige en 
zeer beperkte setting.  
 

    
 
 

Ook in Oostburg was er op 15 augustus 
een herdenking met een zeer beperkte 
setting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op meerdere plaatsen en herdenkingen zijn er bloemen of 
kransen gelegd; samen door het COM en AVOM Zeeland.  



Herdenking Vlissingen  
 
 
Afgelopen zaterdag, 4 september, was de 
Indië-herdenking op de 
Noorderbegraafplaats Bij deze herdenking 
werden alle slachtoffers herdacht die in de 
Tweede Wereldoorlog in toenmalig 
Nederlands-Indië vielen, maar ook werden 
de mensen herdacht die stierven in de 
jaren erna tijdens de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd.  
Burgemeester Bas van den Tillaar noemde in zijn toespraak het belang van de 
herdenking; ook werd er gesproken namens Indische organisaties.  

Een krans en bloemstukken werden gelegd namens 
de gemeente Vlissingen, Indische organisaties en 
verenigingen van oud en actief dienende militairen 
en veteranen.  
Door het COM/AVOM werd een bloemstuk gelegd. 
De herdenking werd muzikaal met koraalmuziek 
begeleid door Ons Genoegen uit Vlissingen. 
 
 
 

 
=================================================== 



De IGK en het Veteranenbivak. 
 

Op vrijdag 10 september 2021 heeft de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, 
Luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang een uitgebreid werkbezoek aan 
Vlissingen gebracht. 
Na de opening van het VOCZ gebouw, waar ook onze voorzitter en enkele 
mariniers aanwezig waren ging het gezelschap rond 13.00 uur naar  
het Veteranenbivak achter de sporthal Baskensburg, een veteranenhuis dat 
inmiddels al 16 jaar op deze locatie staat  
Hier hebben we een goed gesprek gehad met de IGK ook over het reilen en zeilen 
van de organisaties van en voor oud en actief dienende militairen in Zeeland en de 
rol die het AMVZ in het geheel vervult. 
 

 
 
Ook aan de besturen van deze organisaties werd door de IGK naar hun mening 
gevraagd over de ontstane situaties. 
Of hij een rol kan spelen in de verdeeldheid hier in Zeeland weten we niet. Feit is 
wel dat hij beide kanten heeft aangehoord 
 
 
 
EXTRA INFO: 
Het Veteranenbivak is oorspronkelijk opgezet door de Indië- en NNG-veteranen, 
maar alle leden van de AVOM en het COM zijn hier ook iedere vrijdag vanaf 13.30 
uur tot 17.00 uur welkom. 
Je moet hier geen veteraan voor te zijn, alle leden hebben toegang. 
 
Het ligt aan de President 
Rooseveltlaan te Vlissingen;  

 Rij het parkeerterrein bij 
sporthal Baskensburg op tot 
aan het einde en daar ziet u 
een bord met de tekst:  
Kegel en biljart vereniging 
Veteranen Bivak  

 



Ontvangst in de Sint Jacobskerk, 
Oude Markt 2 te Vlissingen

Start herdenking

Graag nodigen wij u uit voor de herdenking van de bevrijding 
van Vlissingen en de Slag om de Schelde op zaterdag
30 oktober 2021 in de Sint Jacobskerk.

Het programma van de herdenking ziet er als volgt uit:

13:30 uur
 

14:00 uur

15:00 uur 

U kunt zich aanmelden voor de herdenking via het emailadres:
kabinet@vlissingen.nl. Bij de ingang is een controle van uw 

Hoogachtend,
College van burgemeester en wethouders,

R.H. Hendrikse, 
plv. secretaris

drs. A.R.B. van den Tillaar,
burgemeesterW
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Mijn hobby: Mariene schelpen; door Jan Buijse 
In mijn eerste jaar op het KIM deed ik mee met een oefenweek op het AOK Texel. Een van de 
oefeningen was het overstappen van een schip op een LCA. Bij mij ging dat mis, ik verloor mijn 
grip en landde 5 meter lager rechtstandig op het dek. Resultaat: een scheur in mijn hielbeen. 
Auw!  Maar de pijn werd enigszins verdoofd door een shot cognac van de commandant. 
Vervolgens werd ik via via naar Overveen gepiekeld waar ik loopgips kreeg en daarna naar huis 
mocht. Het was zomer en de vakantie in augustus brachten we met ons gezin jaarlijks in 
Oostkapelle door. Maar voor mij was het dus dat jaar niet zwemmen en geen volleyballen en ik 
vermaakte mij aan de waterkant met te kijken of er iets interessants te vinden was. Zo vond ik 
een klep van een fossiele schelp in de vorm van het logo van Shell. Ik liet dat aan mijn vader 
zien. Die had voor de oorlog in Indië een baan bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij. Na 
zijn repatriëring kreeg hij van de maatschappij een gouden reverspeldje in de vorm van een 
‘Shellschelp” met een diamantje.  Hij was van mening dat ik een zeldzame vondst had gedaan, 

maar tot zijn verbazing overhandigde ik hem op zijn verjaardag op 20 
augustus een luciferdoosje vol met zulke fossiele kleppen.  grijs en 
okergeel, allemaal van die familie. Dat vormde de aanzet van mijn vaders 
belangstelling voor fossiele schelpen. 
Dat bleek aanstekelijk, want mijn twee broers en ik bleken in de kortste 
keren fanatieke verzamelaars. Daarvoor gingen we regelmatig vanuit Goes 

op de fiets naar de stranden bij Domburg, Westkapelle en de Kaloot. In Yerseke waren we 
attent gemaakt op een berg schelpen van de baggerwerkzaamheden bij de haven van 
Vlissingen. En ook de afgraving voor de tunnel in Antwerpen leverde heel wat interessante 
vondsten. Vader determineerde deze aan de hand van kopieën van literatuur die hij bij het 
British Museum had weten los te peuteren. Vanwege mijn opleiding en de werkzaamheden na 
mijn beëdiging kwam dit alles voor mij op een laag pitje te staan.  
Van 1963 tot 1965 was ik geplaatst in Markaz Suffisant op Curaçao. Een eiland met kleine 
baaien waar aan de kant wel veel dood hertenkoraal was aangespoeld, maar weinig schelpen. 
Tijdens een detachering op St. Maarten in 1964 vond ik die wel.  Ik had toen het commando 
over het V- en I-peloton. Daarmee werden we een volle maand geplaatst op St. Maarten met 
een bivak vlak bij het vliegveld, met als opdracht het in kaart brengen van diverse baaien, van 
de 0-meter waterlijn tot 8 meter diepte. Met sergeanten als Roepers en Schierboom was het 
niet moeilijk om van de mannen een hechte club te maken. Met een zodiac werd een lijn 
uitgevaren volgens een koers bepaald met een kompasrichttoestel, met om de 5 meter een 
knoop. Bij elke knoop een marinier zwemmend met een loodlijn. Op commando werden op al 
die punten de diepten bepaald en doorgeven aan een marinier tulis in een andere zodiac. 
Tijdens die detachering vond ik ook her en der schelpen die ik verzamelde.   

Terug op de thuisbasis toog ik met mijn vondsten naar het Caraïbisch Marien-Biologisch 
Instituut om te pogen de namen van de schelpen te vernemen, alvorens die naar mijn vader op 
te sturen. Echter, de directeur daar vertelde had hij gespecialiseerd was in ‘vissen’ en niet in 
schelpen en dat ik contact zou kunnen opnemen met een zekere Kees de Jong, plaatselijk Hoofd 
van het IJkwezen. Ik belde hem op, vertelde waar ik was geweest en na mijn relaas nodigde hij 
me met buitengewoon veel enthousiasme diezelfde avond nog bij hem thuis uit. Hij bleek een 
ontzettend aardig persoon, op en top een gentleman! Achter elkaar noemde hij van mijn op 
tafel uitgespreide gevonden soorten de naam, ik pende alles keurig op tot er een paar 
overbleven waarvoor hij zijn eigen collectie moest raadplegen. “Nou moet je even wachten”, 



zei hij en kwam even later terug met een kartonnen doos.  Het deksel ging er af en mijn klus viel 
op dek: “Hoe krijg je die zo mooi glimmend?” Hij vertelde dat wat ik verzameld had, in de zon 
was gebleekt en in de branding en het zand dof geworden. En dat wat hij in zijn collectie had 
vers materiaal was: “Dat verzamel ik levend”. Op zijn uitnodiging om een keer mee te gaan 
snorkelen zei ik volmondig ja, kocht een paar flippers en een duikbril.  

Diezelfde week bezochten we Barbara Beach. Daar bracht hij me de eerste beginselen van 
snorkelduiken bij en vond ik op zijn aanwijzing op 4 meter diepte mijn eerste jachttrofee. Het 
bleek een helmschelp (Cassis flammea),   ingegraven in het zand, met alleen het bovenste 

knobbeltje op zijn rug er bovenuit, waar Kees me in een gezamenlijke duik 
op had gewezen.. Ik pakte de schelp, draaide hem om en bij het zien van 
de glanzende, geglazuurde eeltlaag sloeg mijn hart een slag over. Dat was 
het moment dat ik dacht: “Wat schitterend, heel anders dan fossielen, dit 
ga ik verzamelen.” Op zijn Zeeuws gezegd: ”Mok ok hè!”. Mijn nieuwe 
hobby was geboren: schelpen verzamelen. Kees de Jong bleek de 

plaatselijke animator te zijn van een natuurhistorische werkgroep op het gebied van mariene 
mollusken, waarbij ik mij aansloot. Eens in de maand gingen we gezamenlijk naar een der 
baaien op schelpenjacht.   De week erna volgde dan een bijeenkomst, om de beurt bij een der 

leden thuis, om het verzamelde materiaal te bekijken en te 
bespreken. Van Kees leerde ik de namen en hij wees mij de 
weg in de taxonomie van mollusken. Ik wist zo tijdens de 
resterende tijd in de West een aardige collectie van zo’n 400 
verschillende soorten bij elkaar te krijgen, al met al mocht ik 
niet mopperen, van veel soorten had ik meerdere 
exemplaren die later goed van pas kwamen. 

Toen ik in 1966 met mijn gezin in Nederland was teruggekeerd en we ons hebben en houwen 
hadden uitgepakt, bleek mijn vader geen interesse te hebben voor mijn vondsten. Ik liet hem 
zijn fossielen en abonneerde me op Hawaiian Shell News, een maandelijkse publicatie waarin 
ook een rubriek was opgenomen van verzamelaars die contact zochten, soms om te ruilen. 
Daar maakte ik gebruik van en kreeg zo wereldwijd ruiladressen. Met dubbele exemplaren uit 
de West begon ik zo aan een universele verzameling. Ik werd lid van de Nederlands 
Malacologische Vereniging die jaarlijks verzamelreizen organiseerde met bestemmingen als 
Bretagne, Zanzibar en Thailand. De Belgische zustervereniging deed soortgelijks in Egypte.   Met 
allemaal enthousiaste mensen die een grote diversiteit aan belangstelling aan de dag legden, 
waardoor de gesprekken altijd wel weer nieuwe invalshoeken boden. Allengs groeide mijn 
collectie. 

In Curaçao had ik geleerd om schelpen te determineren. Met vragen over de juistheid daarvan, 
of om af en toe schelpen te vergelijken kreeg ik toegang tot de collectie van het Rijksmuseum 
voor Natuurlijke Historie in Leiden en tot die van het Zoölogisch Museum van Amsterdam 
(ZMA). Van de collectiebeheerder van dit museum leerde ik hoe de verzameling 
wetenschappelijk te beschrijven. Daarnaast legde ik contacten met andere verzamelaars. Het is 
uiterst boeiend om elkaars verzameling te bekijken en te zien hoe een ander die ordent en 
opbergt.  Alle vakanties stonden verder in het teken van de verzamelwoede, gelukkig bleek mijn 
vrouw even enthousiast. Terwijl ik al snorkelend op jacht ging, stroopte Jerphie de waterkant af 



en verraste me vaak met vondsten die soms meer bijzonder waren dan die van mezelf. Al met 
al geweldige vakanties, waar we met groot plezier aan terugdenken. Wij kregen contacten over 

heel de wereld en zo reisden we erheen, naar Queensland en Mactan in 
de Filippijnen, of gingen we zelf op pad naar Mexico, de Rode Zee en de 
Dominicaanse Republiek.  

Thuis werden de vondsten geprepareerd en in 
de collectie ingevoerd en geregistreerd, eerst 
handmatig, later in Excel. Mijn bibliotheek dijde 

uit en mijn kennis van de malacologie groeide, wat resulteerde in 
publicaties.  Ik schreef artikelen alleen, of samen met anderen.   Zo 
schreef ik een verhandeling over de geldschelpen van de Malediven die 
door de VOC naar Nederland werden vervoerd als ballast in het 

scheepsruim, daarna werden ze gekuist en 
overgedragen aan de WIC voor de slavenhandel vanuit Benin.  

Ook heb ik enige nieuwe soorten op naam gebracht en ben ik zelf 
tweemaal vernoemd.   

Wat moet je met een wetenschappelijke verzameling? Aan wie laat je die 
na? Mijn kinderen hebben mijn passie niet geërfd. De Universiteit van 
Amsterdam had aangegeven belangstelling voor de verzameling te 

hebben en notarieel is vastgelegd dat die in de toekomst zou worden opgenomen in de 
collectie van het ZMA. Dit museum is inmiddels opgeheven en de collectie ondergebracht in 
Naturalis Biodiversity Center in Leiden, een museum met een internationale reputatie. 
In 2016 voltrok er een kleine ramp. Bij thuiskomst, na een vakantie van 8 weken in het 
buitenland bleek intussen de aanvoer van de verwarming gelekt te hebben, met een 
overstroming op zolder die was doorgesijpeld naar de kamer waar mijn verzameling stond 
opgeborgen in een viertal ladekasten. Klote, twee kasten onbruikbaar, spaanplaat had gewerkt 
als een spons, schimmel in de collectie die inmiddels 13.000 registratienummers omvatte.        
Condensatiedroger pas nadat de natte vloerbedekking eruit was gehaald. Alles moest weg,    

Zo kwam er een einde aan 50 jaren schelpenkoorts. Ik belde naar de collectiebeheerder in 
Naturalis: “Jeroen, ik ben nog niet dood, maar kom de schelpen maar halen“, conform de 
afspraak uit een ver verleden met het ZMA. En zo geschiedde. 

 

 

 

brengt een lade naar de verhuiscombi! Medewerker van Naturalis 



Voorstellen van: Ronald Ingelse. 
 
Enige weken geleden werd ik door de Vz. Jan Eertink 
telefonisch benaderd of ik secretaris wilde worden. 
Xander Broekhart de huidige secretaris had 
aangegeven dat hij er mee wilde stoppen. Ik heb 
ingestemd en heb inmiddels 1 x een 
bestuursvergadering meegemaakt. 
Ik ben opgegroeid in Middelburg en ben als 
dienstplichtig Marinier opgekomen in 1976 in de van 
Braam Houckgeestkazerne te Doorn. In 1977 ben ik 
over gestapt naar de Koninklijke Marechaussee, 
(KMar). Dankzij het Korps hoefde ik geen militaire 
vorming meer te doen bij de Kmar en ben ik gelijk aan 

de studie gegaan. In dat jaar ben ik ook lid geworden van het COM/ COM Zld. mede 
op aandringen van mijn vader, Willem Ingelse en mijn oom, Piet Roeleven, allebei 
oud-marinier. 
 
Ik heb jaren deel uitgemaakt van het sportteam van het COM Zeeland in Doorn, 
waaronder een optreden met ons sportteam samen de sterkste man van Nederland in 
Rotterdam. Met een klein groepje Zeeuwen al die disciplines doorlopen op de sportdag 
was een flinke opgave, gezien ons kleine aantal deelnemers, maar we hebben wel veel 
gelachen. 
 
Na de opleiding van de KMar  ben ik in 1978 gaan werken in Den Haag bij de 
beveiliging van Ministeries en paleizen. Ongelofelijk saai en veel lui meegemaakt die 
dachten van belang te zijn (veel poeha en kouwe kak). 
Vervolgens overgeplaatst naar Vlissingen en gewerkt in de grensbewaking. Wat 
inhield het afhandelen van aan- en afmonsteringen van bemanningsleden van schepen 
en natuurlijk de grensbewaking bij de Olau-line tussen Vlissingen en Sheerness (GB). 
Naast de grensbewaking ook actief geweest als motorrijder en heb zo heel veel 
kilometers gemaakt als verkeersbegeleider van militaire transporten maar ook een 
aantal hoogwaardigheidsbekleders. 
 
In 1985 overgestapt naar de politie en heb daar alle disciplines doorlopen. Tijdens het 
werken bij de politie heb ik van nabij 2 schietpartijen mee gemaakt, wat in combinatie 
met het motorrijden wat ik daar ook deed, heeft geleid tot gehoorschade ook bekend 
als tinnitus (piep in de oren). Sindsdien zijn gehoorapparaten noodzakelijk. De laatste 
jaren ben ik actief geweest als Senior Intelligence en heb daar samen met de Vz. Jan 
Eertink aan diverse interessante onderzoeken gewerkt. 
Ik ben ruim 40 jaar getrouwd met Hilda en heb 2 leuke volwassen dochters. Sinds 
1987 woon ik naar volle tevredenheid in Zoutelande. 
 
Op sportgebied heb ik jarenlang hard gelopen en heb deel genomen aan een aantal 
marathons waar onder 2 x de Kustmarathon Zeeland en Rotterdam.  
Daarnaast ruim 6 jr vechtsport (Krav Maga) beoefend, een zeer realistisch Israëlische 
zelfverdediging. Ondanks de gebroken ribben en de blauwe ogen een prachtige vorm 
van zelfverdediging. Wegens gezondheidsredenen ben ik hiermee moeten stoppen. 
Momenteel houd ik mij bezig met fitness, wandelen en fietsen.  
Mijn hobby’s zijn fotograferen, computeren en lezen.  



TOECOM?   
 

U zult misschien denken: Wat is dat? Maar deze 
afkorting is eigenlijk heel eenvoudig. Het is een vraag 
over de toekomst van het COM. 

Het bestuur is een tijdje geleden bij elkaar geweest met als doel zich te richten 
op de toekomst van onze, lees ook Uw, vereniging. 

Het is best een ingewikkelde materie en daarom heeft het bestuur een aantal 
vragen opgesteld die zij tijdens een brainstorm sessie aan de leden wil 
voorleggen. De vragen waarop zij antwoord zoeken zijn: 

 Waar staan we als COM over 5 of 10 jaar? Met andere woorden wat is 
Uw of onze stip op de horizon 

 Hoe komen we daar en welke drempels komen er op ons pad? 

 Welke doelen willen wij nog dit jaar bereiken? 

 En zijn deze doelen dan realistisch en meetbaar? 

 Welke initiatieven kunnen bijdragen tot het bereiken van deze doelen? 

 En, wie kan welk initiatief omarmen? 

 

Allemaal boeiende vragen die veelal meerdere antwoorden kennen. In het 
laatste kwartaal van 2021 willen wij graag samen met u proberen deze vragen 
te beantwoorden.  
Uw inzichten en antwoorden zullen gaan leiden tot een geïntegreerd plan van 
aanpak, waarbij gemeenschappelijke doelstellingen, resultaten en initiatieven 
zullen worden geformuleerd en dat op verschillende niveaus.  
Voor de korte termijn maar ook voor de langere termijn: “Hoe kunnen we weer 
aanwas krijgen vanaf de onderkant”. 
 

Deze sessie zal worden gehouden op initiatief van het hoofdbestuur en worden 
geleid door de landelijk vice voorzitter Derk Wisman en commissaris P&R en 
werving Eimert van de Griend. 

Er zijn al een paar afdelingen die deze sessie gehad hebben met veelal positieve 
reacties vanuit de deelnemers en organisatoren. 

Wanneer : 4e kwartaal 2021 

Duur  : 2 à 2,5 uur 

Waar  : Zeeland, plaats n.t.b. 

Kortom : Wilt u meedenken over de toekomst van onze vereniging? Heeft u 
goede ideeën over het uitgangspunt van deze brainstormsessie?  

 
GEEF U DAN OP! vóór 15 november 2021 (per e-mail en graag in het 
onderwerp regel: “TOECOM” en in de tekst uw NAW en contact gegevens).  

Email: penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com 



Waar komt de nieuwe Mariniers kazerne? 
 

 
Zoals eenieder weet niet in Zeeland. 
 
Voor een vergadering van het Landelijk 
COM; de commissie Lief & Leed;  
moesten wij naar UDDEL! 
 
Inderdaad dáár komt de nieuwe Mariniers 
kazerne. 
 
De Zeeuwse vlag hebben we daar alvast 
in het klein naar toegebracht. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Omdat ik (Wim) afscheid heb genomen als 
voorzitter COM afdeling Zeeland; kreeg ik 2 
flessen wijn aangeboden! 
 
 
 
 
Na de vergadering zeiden inwoners tegen ons: 
 
 



Texel en de Tweede Wereldoorlog 
 

Op 10 april 1945 loopt de 18-jarige Jetty Bakker samen met haar vader Abraham naar 
bunker De Vlijt, tegenover het vliegveld. Ze worden verwacht. Tientallen Georgische 
soldaten en ook aanvoerder Sjalva Loladze en regimentsleider Nicolai Melikia zijn 
aanwezig. Jetty is gevraagd om berichten van BBC Radio te vertalen. Er moet nieuws 
zijn uit Engeland. De reddingboot Joan Hodshon is immers de nacht ervoor uitgevaren 
om hulp te halen. 
 

 
 
Het Luchtvaart-en Oorlogsmuseum Texel vertelt op een geheel nieuwe manier het 
ongelofelijke verhaal van de Georgische opstand op Texel, ook wel bekend als de 
Russenoorlog. In de ‘3d audio experience’ in bunker De Vlijt beleef je met Jetty haar 
ontmoeting met Sjalva Loladze, hoe ze de Engelse radioberichten vertaalt en hoe de 
spanning onder de soldaten oploopt als duidelijk wordt dat de opstand geen succes is. 
Zullen ze hun wapens nog een keer oppakken voor een laatste offensief of leggen ze 
zich neer bij de situatie en is het ieder voor zich? 
De afloop is bekend. Jetty blikt terug op wat er werkelijk is voorgevallen en hoe ze het 
heeft beleefd. Waren deze dappere Georgiërs nu helden of kunnen we achteraf stellen 
dat het eigenbelang van Loladze en zijn mannen belangrijker was dan het welzijn van 
de Texelaars. 
De 3d audio experience is een nieuwe manier van presenteren, waarbij iedere 
bezoeker met een koptelefoon op kan ronddwalen en ervaren wat zich in de ochtend 
van 10 april 1945 (mogelijk) heeft afgespeeld in bunker De Vlijt. Hiermee brengt het 
Luchtvaart- & Oorlogsmuseum Texel op een indringende manier het verhaal van de 
Georgische opstand opnieuw over het voetlicht. 
Voor mensen die het verhaal niet kennen is het een bijzondere eerste ontmoeting. 
Voor iedereen die het wel kent, biedt de 3d audio experience verdieping en een 
andere kijk op de opstand. Want ook 75 jaar na dato blijft het belangrijk uit te dragen 
dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. 
 
Noot Jan Eertink: 
In het kader van vorenstaande wil ik in de komende uitgaven van ons blad 
“Kameraadschap” een aantal artikelen wijden aan Texel en WO II 



Atlantikwall met 550 “Texelse” bunkers 
 

Maar liefst 550 bunkers liet Hitler bouwen om Texel te beschermen tegen de invasie 
van de Geallieerden. Ze maakten deel uit van de Atlantikwall, een meer dan 5.000 
kilometer lange verdedigingslinie, die vanaf het noordwesten van Spanje langs de 
kusten van West-Europa tot het noordelijkste puntje van Noorwegen liep. 
Hitlers Bunkers 
Hitlers bunkers waren niet de eerste verdedigingswerken op het eiland. Fort De 
Schans bij Oudeschild werd al in 1574 in opdracht van Willem van Oranje gebouwd en 
eeuwen later door Napoleon flink uitgebreid. Het Nederlandse leger bouwde in 1938 
en 1939 Batterij Den Hoorn: een commandopost op het Loodsmansduin en drie 
bijbehorende geschutskazematten in de nabijgelegen Bollekamer. De Duitse marine 
confisqueerde deze direct na de capitulatie. Het geschut werd verplaatst naar de 
duinen bij De Cocksdorp, waar later de Noordbatterij zou worden gebouwd. 
 

 
 
Neue Westwall  
Vanaf 1941 namen de Duitsers hun taak steeds serieuzer. De douane in De Koog, De 
Cocksdorp en Oudeschild werd bewapend en er kwam een luchtafweerbatterij bij De 
Mok aan de zuidkant van het eiland. Ook op het vliegveld werd afweergeschut 
geplaatst. In het dak van de commandopost op Loodsmansduin werd een gat 
gemaakt, zodat het luchtruim beter in de gaten kon worden gehouden. En ook op het 
Badhotel in De Koog en bij de vuurtoren bij De Cocksdorp werden luchtwachtposten 
ingericht. 
Toen duidelijk werd dat de bunkers te klein waren, liet de Duitse legerleiding een 
reeks nieuwe ontwerpen en bouwen. Van beton dit keer in plaats van baksteen of 
hout. Van mei tot augustus 1942 werd gewerkt aan de Neue Westwall en in de winter 
van 1943 werd een begin gemaakt met de Atlantikwall. 
 
September 1943 
Naarmate de oorlog langer duurde, kwamen er steeds meer soldaten naar het eiland, 
onder wie ook ingelijfde krijgsgevangenen, zoals Brits-Indiërs, Kaukasiërs en 



Georgiërs. Op het ‘hoogtepunt’ van de bezetting, in september 1943, ging het in 
totaal om een kleine 2800 manschappen. Om hen onder te brengen, werden onder 
meer in de Bollekamer en in De Dennen op grote schaal manschappenverblijven 
gebouwd. 
 

 
 
De Bevrijding 
Direct na de bevrijding namen Texelaars bezit van de Duitse bouwwerken. Alles wat 
ze konden gebruiken, werd meegenomen. Sommige bunkers veranderden in een 
paardenstal of kippenhok. In het zogenoemde bunkerdorp nabij Den Hoorn woonden 
nog jaren Texelaars die door de woning schaarste nergens anders terecht konden. 
Later werden ze verhuurd als vakantiehuisjes. 
 
Vanaf de jaren vijftig werden bunkers op grote schaal opgeblazen en afgevoerd. Wat 
nu rest, is niet veel meer. In 2011 nam het Waddenfonds het initiatief om de 
geschiedenis van de Atlantikwall voor de toekomst veilig te stellen. Het Luchtvaart- & 
Oorlogsmuseum Texel werd als meest geschikte partij gevraagd om hier op Texel 
inhoud aan te geven. In de winter van 2017/2018 haalden vrijwilligers een groot deel 
van het museum leeg en richtten ze het opnieuw in. Een groot aantal maquettes van 
bunkers en een indrukwekkende expositie over de Russenoorlog zijn sindsdien de 
‘eyecatchers’. Op touchscreens is heel eenvoudig allerlei informatie op te vragen over 
de bunkers. 
Vanaf september 2020 is een ‘audio experience’ te bezoeken in De Vlijt, de bunker 
tegenover het vliegveld. Ook deze expositie gaat over de Russenoorlog, de laatste 
veldslag van de Tweede Wereldoorlog in Europa, die op Texel werd uitgevochten en 
zelfs tot weken na de officiële bevrijding voortduurde. 
 



Van de evenementencommissie. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Er zit weer wat schot in de maatschappij. Maar we kunnen nog niet met volle 
bak onze plannen concreet maken vanwege toch nog een aantal maatregelen. 
 

In juli zijn we dan eindelijk naar de film  
‘de Slag om de Schelde” geweest 
Het was gezellig druk en Corona proof! 

 
Er zijn oploopmiddagen met en 

oploopmiddagen zonder maaltijd geweest. 
 

5 leden in Serooskerke! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dit waren de deelnemers in Kapelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wat zit er voor de komende tijd in de planning??     
 
 
*Onder voorbehoud is het plan om in november richting Rotterdam te gaan 
dus zoek alvast uw rode kaart op die u gekregen heeft voor het lustrum van 
vorig jaar. 
 
*Het AVOM Zeeland is een Kerstdiner aan het voorbereiden voor AVOM en 
COM leden. Wat precies horen we nog. De datum is zaterdag 11 december 
2021 in het Veteranenbivak in Vlissingen 
Er is een “Kleine rijsttafel” en een verloting! 
 
*In januari zal er weer een nieuwjaarsreceptie georganiseerd 
worden door het COM. Hier komt natuurlijk meer info over!    
 
*Hopelijk vindt er in 2022 weer een mars in de Ardennen plaats 
waar we als groep aan deel mogen nemen. 
 
*Tholen sterk wordt ook weer een mogelijkheid. 
 
*Komend jaar gaat er weer een kampeerweekend komen. In mei 2022 komt 
de MARKAP weer naar Zeeland dus wellicht wordt dat een combioptie. 
 
*Er is een idee om een rit met de stoomtrein Goes te gaan maken. 
 
*Het bezoek aan bunker Le Blockhouse (FR) mogen we ook nog niet vergeten. 
 
Kortom, genoeg op stapel maaaarrrrrr….. 
 
Mocht u suggesties hebben dan vernemen wij die graag. Bent u zelf in een 
bepaald museum geweest wat een aanrader is of is er een evenement waar u 
denkt dat onze roadshow er bij thuis hoort?? Geef het aan ons door!! 
 



Wist u dat:

De afdeling COM Zeeland bezig is met nieuwe 
Huishoudelijke regels en andere regelingen.   
Alle afdelingen zijn hierin vrij, maar deze HHR’s en 
Reglementen mogen niet strijdig zijn met de statuten 
en het nog vast te stellen nieuwe HHR van het COM -NL. 

Een lustrum viering in de AHOY en een parade op de Coolsingel niet meer zal gaan 
plaats vinden. Het prijskaartje hieraan is veel te hoog. Het is bijna een prijs van 
ruim € 100,- PP bij een AHOY viering. Gedacht wordt en er zijn prille plannen om 
uit te wijken naar de Van Gendt kazerne waar ruimte en faciliteiten zijn. 

Er op 6 oktober een overleg geweest is met betrekking tot de Lief en Leed 
activiteiten. Onderwerpen van gesprek waren o.a. samenwerking met de 
Ziekenboeg en met andere gremia die gelieerd zijn in het samenwerkingsverband. 
Gesproken is over een centralisering van lief en leed activiteiten.

De ledenadministratie ter sprake is geweest. Voor een optimalisering is de 
ledenadministrateur nog steeds bezig en gedacht wordt aan een soort van 
mutatieformulier waarop vice versa mutaties van gegevens kunnen worden 
doorgegeven. Wijzigingen in het systeem blijven voorbehouden aan de 
ledenadministrateur van het COM NL. 

We in onderhandeling zijn om een reanimatie training te laten geven door: 
onze donateur Ron van de Berge; eigenaar van SiMedi Opleidingen .
Zie advertentie elders in dit blad!

De 3e OPLOOP met maaltijd in 2021 in TERNEUZEN is?
Waar: het Chinees restaurant LANGE MUUR , 

De BLOKKEN 20;   4531 GN  Terneuzen;  tel: 0115-614615
Wanneer: woensdag 10 november 2021, vanaf 11 uur
Wie: Alle COM- en AVOM leden met partner 
Parkeren: Oostkolk, parkeergarage ; de Blokken 21, 

Parkeerplaats Scheldekade, Scheldekade 16. Overal betaald parkeren. 
Kosten: voor de maaltijd € 12.00 p/p.
Betalen voor de maaltijd aan penningmeester COM via NL66INGB 0002 2575 
74 t.n.v. Contact Oud Mariniers afd. Zeeland. Met vermelding “Oploop 10 
november” en met opgave van lidmaatschap COM/AVOM en aantal personen.
Opgave uiterlijk zaterdag 6 november 2021 vóór 15.00 uur.
U moet wel volledig gevaccineerd zijn, bewijs meenemen a.u.b.



 

1e Nieuwsflits nu in de Kameraadschap 03/2021 

 
 

Nieuwsflits 
nr. : 2021-01 

 
Sobats, oud en actieve Zeeuwse Mariniers 

 
Op moment dat ik dit aan het schrijven ben is het alweer half oktober. De herfstvakanties 
voor het lager en voortgezet onderwijs is aan de gang of zeer aanstaande. Met andere 
woorden, we zitten nu in het laatste kwartaal van 2021. In mijn vorige “Nieuwsbrief” heb 
ik al een op handen zijnde aanpassing van de informatie voorziening aangekondigd. We 
zijn er nog niet helemaal uit, maar helder is wel dat de Nieuwsbrieven, zoals we deze de 
afgelopen tijden, hebben uitgegeven is passé. In de loop der tijd is de nieuwsbrief 
uitgegroeid naar een periodiek met informatie, verhalen en verwijzingen en bij tijd en 
wijle dubbelend van ons eigen Zeeuwse lijfblad “Kameraadschap” en het landelijke 
periodiek “HouwZo”.  
Vandaar ook de wijziging van de naam van Nieuwsbrief naar Nieuwsflits. Met deze 
Nieuwsflits willen we actuele informatie verstrekken om de uitgangspunten en doelen 
van onze COM vereniging, zowel landelijk als lokaal. 
Te weten “Toen samen, nu Samen”; “Eens marinier, altijd marinier” en de kernwaarden 
“Verbondenheid, Kracht en Toewijding” ten volle tot uiting te laten komen.  
 
De Nieuwsflits, zoals nu voor u ligt, is een eerste versie en er zal ongetwijfeld nog aan 
gevijld en geschaafd moeten worden. Zoals gezegd nogmaals op een rijtje wat we met 
deze Nieuwsflits willen bereiken. 
 

1. De verjaardagskalender over de lopende en de eerst volgende maand. Deze 
verjaardagskalender is gemaakt aan de hand van de ledenlijst zoals deze bij 
het COM bekend is. Ik ben ervan overtuigd dat ik niet het enige COM lid ben 
die bij het lezen van deze kalender erachter kwam dat een dorps- of zelfs 
een wijkgenoot ook lid van het COM was, terwijl ik dit nooit heb geweten.  
 

2. Een herdenkingen en evenementen kalender. In deze kalender zullen worden 
opgenomen de door het COM, zoals landelijk als lokaal te organiseren 
evenementen en activiteiten, zoals de maandelijkse oploop met blauwe hap 
die samen met de AVOM wordt gehouden, de oploop elke vrijdag in het 
Veteranenbivak te Vlissingen een glaasje bier en een pot ouwehoeren. In de 
herdenkingen kalender zullen worden vermeld de herdenkingen waar we als 
COM al dan niet samen met andere verenigingen aan zullen deelnemen. 

 
3. Tot slot alle overige informatie waarvan wij als opstellers van deze Nieuwsflits 

denken dat deze moet worden gedeeld onder de COM leden. 
 



 

1e Nieuwsflits nu in de Kameraadschap 03/2021 

Heeft U ideeën en/of suggesties dan horen we dat graag van U. 
 

Herdenkingen 

30 oktober 2021 Om 10.30 uur Herdenking Sloedam. Tevens inschrijving 
voor de Mallard Mars 

30 oktober 2021 Om 13.30 uur Herdenking bevrijding van Vlissingen en 
De Slag om de Schelde in de Sint Jacobskerk te 
Vlissingen. (aanmelding hiervoor is noodzakelijk) 

5 november 2021 Herdenking en bevrijdingsmars in de gemeente Sluis 
20 november 2021 Herdenking Mariniersmonument te Sittard 

 

Activiteiten 
 

10 november 2021 Oploop AVOM / COM met blauwe hap in Terneuzen 
20 november 2021 Mariniersherdenking Sittard 
11 december 2021 Kerstdiner met Indische rijsttafel van restaurant Bandoeng 

uit Souburg 
 
 
 

Magazines 
 
Defensiekrant 37. 
 https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2021/37/index 
Defensiekrant 38. 
 https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2021/38/index 
Defensiekrant 39. 
 https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2021/39/index 
Defensiekrant 40. 
 https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2021/40/index 
 
 
Defensie Materieel 07 https://magazines.defensie.nl/materieelgezien/2021/07/index 
 
AlleHens 08  https://magazines.defensie.nl/allehens/2021/08/index 
 
 
 
 



 
 

 

Nota  
Voor de vrijwillige bijdrage 

 COM ZEELAND 2021  
 

Ad:  € 20,00 
 

Op rekening: 
NL66 INGB 0002 2575 74 
T.n.v.: Contact Oud Mariniers afd. Zeeland 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim van der Meer 
Penningmeester COM Zeeland 
 
 

 
 
 
 
 

============================================================== 
 
 
 

 
 

We verkopen & verhuren / controleren 
AED’s, Blusmiddelen, EHBO koffers etc. etc. 

Mail: info@simedi.nl 




