


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste allemaal, 

 

Allereerst hartelijk dank aan veel leden die de vrijwillige bijdrage al betaald hebben; het was 

heel fijn om te zien dat een aantal leden voor 2021 & 2022 betaald hebben 

Op de binnenzijde van het achterblad staat de nota voor de vrijwillige bijdrage van 2022, voor 

hen die het rekening nummer vergeten zijn.  

 

De Contacten bij het rondbrengen van de Kerstattentie was hartverwarmend, enige reacties 

staan in deze Kameraadschap.  

Verder in dit blad veel informatie voor de Algemene Jaarvergadering COM Zeeland. 

De agenda en het concept Huishoudelijk reglement voor COM Zeeland hebt u allen per mail 

ontvangen.  

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd mailen of bellen naar: 

penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com 

 

• Wie mag ik uitnodigen voor het volgende artikel:  “de Marinier en zijn hobby”? 

• U mag zich ook aanmelden om een advertentie te plaatsen! 

 

 

De Nederlandse Veteranendag is op 25 juni 2022 in den Haag. 

U kunt zich aanmelden via: mijn.veteraneninstituut.nl. lukt dit niet?  

Bel dan 088 334 00 50 op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur. 

De aanmelding moet voor 01 mei 2022 binnen zijn.  

Meer info op de COM Nederland website en veteraneninstituut.    

     

 

Veel leesplezier, 

Nora van der Meer-Meert 

Ambtelijk secretaris afd. COM Zeeland  

mailto:penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com
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Redactieadres: 

Michiel de Ruijtersingel 19 – 4535 AW Terneuzen 

Tel. 0115-648790 // 06-2371 7038 

 
Eindredactie: Nora v/d Meer-Meert 

Email: emameert@zeelandnet.nl 

BESTUUR COM-ZEELAND 

Voorzitter: Jan Eertink   

Mobiel 06- 13179674  

E-mail: 

voorzitter.comzeeland@contactoudmariniers.com 

 
Secretaris a.i..:  Ronald Ingelse 

Mobiel : 06-53175874 

E-mail: 

secretaris.comzeeland@contactoudmariniers.com 

 
Penningmeester: 

Wim & Nora van der Meer 

Tel: 0115-648 790; Mobiel 06 23717038 

E-mail: 
penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com 

Bank: NL66 INGB 0002257574 

t.n.v. Contact Oud Mariniers afd. Zeeland. 

 
Lid algemeen + Evenementencommissie: 

Dennis de Visser, Mobiel: 06 46016763 

Email: 

evenementen.comzeeland@ contactoudmariniers.com 

 
Lid algemeen + Ledenadministratie: 
Michel de Bree, Mobiel: 06 24692017 

Email: ledenadministratie.comzeeland@ 

contactoudmariniers.com 

 
Lid algemeen en Contactman Walcheren a.i.: 

Tiede van de Guchte 

Tel.: 0113-613 101, Mobiel: 06-4294 1039 

Email: tiedevandeguchte@telfort.nl 

 
Lid algemeen en Contactman Z- en N-Beveland: 

Johan Wolf ; Tel. 0113-221552 

E-mail: johanenellywolf@hetnet.nl 

 
Lid algemeen & Webmaster: 

Marcel Slootmaker, Mobiel: 06 15060035 
Email: 

webmaster.comzeeland@ contactoudmariniers.com 

 
Ambtelijk secretaris 
Nora van der Meer-Meert;  
Mobiel: 06-23717038 

 
Contactman Schouwen-Duiveland: 

Vacature: ?? 

 

 
Contactman Zeeuws Vlaanderen: 

Xander Broekhart, 

Tel.: 0117-451 195, Mobiel 06-365 469 44 

E-mail: mrx@zeelandnet.nl 

 

 
 

Deadline inleveren kopij 2022: 

15 april; 15 juli; 10 oktober; 01 december  

 

 

 
Voorwoord Kameraadschap 01/2022 

 

Op moment dat ik dit voorwoord uit mijn figuurlijke pen laat vloeien is 
2022 alweer ruim een maand onderweg. Alhoewel de tijd van het 
traditionele Nieuwjaarswensen alweer bijna vergeten is wil ik van deze 
gelegenheid toch gebruik maken om iedereen voor de komende jaren 
al het goeds, maar bovenal heel veel gezondheid, toe te wensen. En 
als ik de mediaberichten van de laatste dagen op een juiste manier 
meen te hebben gehoord, zijn de beperkingen, waarmee we de 
afgelopen jaren mee te maken hebben gehad, op zijn retour en kunnen 
en mogen we weer nadenken aan het organiseren van bijeenkomsten. 
Het cancelen van het Kerstdiner in december en de 
Nieuwjaarsbijeenkomst eind januari is toch het allerlaatste wat op je  
to-do lijstje staat. Het afgelopen jaar waren er bestuurlijk wat 
rimpelingen. Zo had onze secretaris al vroegtijdig te kennen gegeven 
dat hij aftredend was en niet meer voor een nieuwe periode 
herkiesbaar, maar om persoonlijke reden was hij genoodzaakt zijn 
functie tussentijds neer te leggen. Gelukkig werd Ronald Ingelse bereid 
gevonden om de opengevallen bestuursfunctie ad-interim op te pakken 
en we hopen dat deze invulling bij de jaarvergadering uw goedkeuring 
mag vinden,  
Actueel is de recentelijke verschijning van het onderzoeksrapport over 
het Indië-onderzoek. Er is al veel over gezegd en geschreven. 
Persoonlijk maar ook als uw afdelingsbestuur staan we volledig achter 
de reactie van het Veteranen Platform onder de titel “Herhaling van 
Zetten”. Hierin staat dat het rapport geen recht doet aan een 
evenwichtige geschiedschrijving, dat niet alleen Indië- en KNIL 
veteranen onnodig worden beschadigd, maar ook alle veteranen en 
hun families die in latere missies zijn ingezet.  
In deze Kameraadschap kunt u de oproep tot en alle informatie lezen 
over deze jaarvergadering die geagendeerd staat op vrijdag 25 maart 
in de Kruitmolen in Middelburg. Stilletjes hopen we dat u in groten 
getale gehoor geeft aan deze oproep om aan de vergadering deel te 
nemen. Als bestuur willen wij niet graag over u, maar zeer zeker ook 
met u, besluiten nemen over het wel en wee binnen onze vereniging. 
Naast de standaard zaken wil ik toch uw speciale aandacht vragen 
voor “Het Zeeuwse COM Reglement” en de invulling van een nieuw lid 
voor de Ledenraad omdat Leen van Tichem na vele jaren aftredend is 
en zich niet herkiesbaar heeft gesteld.  
 

Met Korpsgroet 

Jan Eertink 

 
Website COM Zeeland: http://zeeland.contactoudmariniers.com 
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Nieuwe inschrijvingen: 

R. Deurloo   Wilhelminadorp 

J. van Toledo  Ossendrecht 

 

Verjaardagen:  Maart –April –Mei 

   

2-mrt-1947 C.K. Prooij Nieuwerkerk 

4-mrt-1973 E.C.L. Eekhout Terneuzen 

7-mrt-1966 J.G.J. Wauters Terneuzen 

10-mrt-1937 J. Fokke Goes 

10-mrt-1943 F.J. van den Heuvel Kapelle 

11-mrt-1945 J. van Dongen Arnemuiden 

11-mrt-1938 R. Deurloo Wilhelminadorp 

13-mrt-1935 A. Katsman Wolphaartsdijk 

20-mrt-1941 P. Hamelink Zaamslag 

21-mrt-1954 H.J. Klopmeijer Oost-Souburg 

22-mrt-1982 M. Verbeeke Arnemuiden 

26-mrt-1944 A. Groenevelt Oost-Souburg 

28-mrt-1965 N. Boom Vlissingen 

30-mrt-1940 A. Adriaanse Schore 

31-mrt-1970 M.C. Slootmaker Kapelle 

   

1-apr-1970 M.J.G. Rijn Zierikzee 

6-apr-1942 T.J. van de Guchte Lewedorp 

8-apr-1966 L. Hengst Aagtekerke 

8-april-1954 I.J. Duine Rijsbergen 

9-apr-1963 J.J. Traas Goes 

18-apr-1945 J. van der Weijde Kapelle 

19-apr-1968 O. Haver ´s-Heer Abtskerke 

20-apr-1946 J.G.M. Smolders Middelburg 

22-apr-1958 J. van den Brink Oost-Souburg 

26-apr-1949 H. Harinck Ritthem 

   

4-mei-1941 J. van Liere Kapelle 

5-mei-1946 F.A.G. Stevense Yerseke 

9-mei-1941 C.A.P. de Klerk Oost-Souburg 

10-mei-1954 R. Dijke Ritthem 

12-mei-1942 J.A. Houmes Middelburg 

17-mei-1969 C.J. van der Veer Serooskerke 

17-mei-1945 J.C. Wolf Goes 

23-mei-1950 W. van der Burgh Oostburg 

29-mei-1953 J. Eertink Kapelle 

   

Heren hartelijk gefeliciteerd! 



 

Overleden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERDENKINGEN IN 2021 

 
 

 

 

Kort jaarverslag over de bijgewoonde herdenkingen in dit Coronajaar. 

 
In 2021 zijn er verschillende herdenkingen geweest in klein comité maar ook met publiek. 

Zoals Axel, Sloedam, Vlissingen, Terneuzen, Oostburg, Eede, en Sluis. 

In de Kameraadschap is hier melding over gemaakt.  

 

De Alternatieve Veteranendag in Nieuwdorp was weer een succes.  Voor het tweede jaar 

alweer. 

 

Dit jaar (2022) is er weer een Zeeuwse Veteranendag in Middelburg op 11 juni 2022. 

 

Deze foto van Onbekende auteur is 

http://flickr.com/photos/scoobygirl/164787003
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 
 

 

Notulen ALV COM afdeling Zeeland op 26 maart 2021 

 

01  Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom op deze digitale ALV. Helaas kan het niet fysiek door de 

Corona, voor velen een wat onbekend terrein, vandaar dat er ook maar 17 aanmeldingen zijn 

binnengekomen; waaronder de bestuursleden. Wij zullen een goed, duidelijk verslag maken zodat 

alle leden straks toch op de hoogte zijn.  

Marcel wordt bedankt voor het versturen van de links naar de aangemelde leden, zodat ze nu deel 

kunnen nemen aan deze ALV. 

Anders dan voorheen zijn alle stukken voor de vergadering al per mail, via de Kameraadschap 

verzonden. De vragen zijn al vooraf binnen gekomen. 

Een speciaal welkom aan Kees Wit, hoofdbestuurslid COM Nederland. Hij praat ons straks bij over 

het Huishoudelijk reglement en de sportdag enz. 

Door Corona zijn veel geplande activiteiten niet doorgegaan en hebben we elkaar amper gezien.  

Doordat de bestuursleden de “Coin” bij de leden hebben rond gebracht, vernamen we toch wel wat 

lief en leed van onze leden. Het is en blijft de bedoeling dat zaken van ziektes en andere problemen 

bekend worden bij onze contactmannen, zodat we eventueel actie kunnen ondernemen. 

 

Laat ons hopen dat we snel allemaal gevaccineerd worden /zijn zodat we elkaar weer kunnen 

ontmoeten! 

 

a. Vaststellen agenda. 

Er zijn een paar punten die toegevoegd moeten worden. 

Bij punt 09, aftreden en benoeming nieuwe voorzitter afdeling COM Zeeland. 

Punt: 6a De Kameraadschap 

Punt: 8 c. Erewacht 

 

b. In memoriam  

Ook dit jaar hebben we helaas weer afscheid moeten nemen van 4 Zeeuwse leden:  

Dhr. H. Akkermans uit Vlissingen; dhr. J.B. Manni Ouwerkerk;  

Dhr. W. Huibregtse Domburg; Dhr. Heetkamp uit Zierikzee. 

We houden een minuut stilte!  

 

c. In- en uitgaande post secretaris 

• Meerdere uitnodigingen van het landelijke COM bestuur voor de voorzitter en ledenraad 

voor een digitale vergadering 

• Concept nieuw huishoudelijke COM reglement 

• Brief over uitreiken Coins voor het 355 jaar bestaan korps Mariniers voor alle landelijke 

COM Leden.  

• Uitnodiging sportdag 11 september 2021 te Doorn  

 



d. Mededelingen: 

• Landelijke Sportdag komt straks terug. 

• De Coin wegens 355 jaar bestaan van het Korps Mariniers. 

Deze zijn door onze bestuursleden rondgebracht. Het was toch heel fijn om zo even contact te 

hebben met de leden. Zo hoorden en zagen we toch veel Lief en leed achter de voordeuren, we 

hebben al meerdere malen aangegeven geef een berichtje bij ziekte zodat we mee kunnen leven of 

helpen!  

• Ondanks dat er in de Kameraadschap een opvallende plaats was 

ingeruimd voor de betaling van de vrijwillige bijdrage, worden we nog regelmatig gebeld hoe het geld 

overgemaakt moet worden en welk bedrag! 

 

02  Notulen 06 maart 2020  

De notulen van 2020 heeft iedereen ontvangen en / of kunnen lezen op de site of in de 

Kameraadschap 2021 / 01 

Deze worden per pagina besproken; als er geen op - en of aanmerkingen over zijn, worden de 

notulen vastgesteld. 

Het ondertekenen wordt op een later tijdstip gedaan; na de Corona. 

Xander en Nora worden bedankt voor het maken van het verslag. 

 

03  Jaarverslag secretaris 2020 

Er zijn geen vragen over het jaarverslag van de secretaris, het voordeel was dat iedereen het al had 

kunnen lezen in de Kameraadschap. 

 

04  Financieel verslag penningmeester 2020  

Nora geeft een zeer kort verslag, want ook het financieel verslag heeft iedereen ontvangen; deze 

stukken stonden ook in de Kameraadschap. 

Nora geeft wel aan dat COM Zeeland een gezonde financiële vereniging is. Het geld voor de film 

Slag om de Schelde, staat veilig op de rekening om uitgegeven te worden zo gauw we weer naar de 

bioscoop mogen. 

 

05  Verslag van de Kascommissie 

De kascommissie bestond uit Hans Blommaart en Ruud Arends. 

Hans doet het woord namens de kascommissie, zij hebben ieder afzonderlijk dit jaar, wegens 

COVID 19,  de boeken gecontroleerd en goedgekeurd. Zij hebben geen afwijkingen gevonden.  

Hans leest het getekende verslag van de kascontrole commissie voor.  

Het komende jaar moet er een wijziging in komen, COM Zeeland moet veranderen in COM 

Nederland; het hoofdbestuurslid gaat hiermee akkoord. 

 

Decharge van het bestuur 

De aanwezige leden geven het bestuur decharge. Dit wordt met applaus ontvangen. 

 

A. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie  

Wie van de heren kunnen we noteren voor de kascontrole over 2021? 

Hans Blommaart is aftredend, bedankt Hans 

Ruud Arends mag nog een jaar, we hebben een 2e lid nodig en een reserve lid. 

Via de mail heeft een lid aangegeven dat hij wel in de kascommissie wil; dat is Jac Verpoorte uit 

Terneuzen. leden van de kascommissie moeten wel Landelijk COM lid zijn!  

Als reserve lid mogen we Peter Pellegrino noteren. 

 

Vraag: vaststellen vrijwillige bijdrage voor 2022 ? 

Alle aanwezige leden gaan akkoord dat het bedrag voor 2022 hetzelfde blijft. 

Dus € 20,00. 

 



06  Jaarverslag ledenraad COM Nederland 2020  

Leen Tichem, Lid van de Ledenraad bedankt Nora voor het verslag dat zij voor hem gemaakt heeft; 

dit staat ook in de Kameraadschap. Hij hoopt dat het komende jaar weer fysiek vergaderd kan 

worden. 

 

06 a De Kameraadschap 

Joop Paauwe is gestopt met het opzetten en verzenden van de Kameraadschap.  

Joop, hartelijk bedankt voor het vele werk en tijd van de afgelopen jaren. De laatste 2 edities zijn 

door het bestuur (vooral Nora) gedaan; met hulp van Joop. Ook Rinus Slot stopt zijn met zijn 

lidmaatschap in de redactie. Vorig jaar is daar ook al even aandacht voor geweest, bedankt Rinus. 

Hij zit dankzij de Corona al maanden in Spanje. 

Er is contact geweest met Luc Scheers en Hans Blommaart. Zij gaan weer verder met de redactie 

van de Kameraadschap. Nora wordt de eindredacteur en zo gaat het voorlopig verder. 

Redactieadres : lscheers@zeelandnet.nl 

Tel: 0118 - 592444 

De redactie wil graag een eigen COM emailadres; Marcel gaat dat uitzoeken. 

Vraag: kan het emailadres op de site van COM Zeeland; zodat de leden hun artikelen kunnen 

mailen. We gaan het ook in de colofon van de Kameraadschap vermelden. 

 

07  COM Nederland 

Kees Wit krijgt het woord namens het Hoofdbestuur; hij bedankt voor de uitnodiging.  

Korte terugblik over 2020 

• Er is vorig jaar veel gecanceld, maar toch zijn er een paar initiatieven wel 

door gegaan. Een extra vermelding over de kerstpakketten die door COM Nederland financieel 

mogelijk zijn gemaakt en waar de uitvoering bij de onderafdelingen lag. Kees wil wel vermelden dat 

de uitvoering door COM Zeeland door een zeer enthousiaste ploeg gedaan werd en hij heeft dat ook 

tegen de andere voorzitters verteld; om dit voorbeeld te volgen. Regelmatig met Wim & Nora hier 

over contact gehad; hij wil hen bedanken voor het enthousiasme waar dit mee gedaan is. 

• Onze vereniging bestond vorig jaar 70 jaar dat hebben we niet samen 

kunnen vieren. Maar we hebben dit gedaan door de leden van het eerste uur een schildje en 

oorkonde uit te reiken; in HouweZo, staat er al een stukje over geschreven. De voorzitters van de 

afdelingen hebben de schildjes ieder op zijn eigen wijze uitgereikt. 

Voor onze afdeling was er 1 oud marinier 70 jaar lid. Dhr. Gerrit de Zeeuw. 

Bij een afdeling was er iemand die zo blij met dit schildje was; 2 dagen later is hij met een glimlach 

om zijn mond overleden. Hier doe je het voor; 25 personen waren er geïnventariseerd er zijn alweer 

3 van hen overleden. 

• De lustrum viering van 355 jaar ging ook niet door. 

Daarvoor in de plaats is er een herdenkingsmunt geslagen; die door de onderafdelingen zelf 

gedistribueerd moeten worden; Zeeland is klaar. Zelf heeft Kees er 50 rondgebracht. Mooie 

krachtsinspanning voor allemaal 

 

2021 

• In 2021 hebben we nog wat reguliere zaken op de rol staan. 

Jaarverslag COM Nederland en de jaarrekening over 2020. In het najaar hebben we verkiezingen 

Bestuursverkiezing er treden 2 leden terug nl. de heren Bosschard en Peter Lammens. 

Voor wij de nieuwe bestuursleden gaan voorstellen aan de ledenraad komt er een notitie van het 

bestuur, dit wordt ook aan de ledenraad voorgelegd, welke capaciteiten, kwaliteiten ect. die leden 

moeten hebben; in die notitie geven we aan hoe we het bestuur samen gesteld willen zien. We 

verwachten die notitie voor de zomer af te hebben zodat we hem in het najaar kunnen behandelen 

in de ledenraad  

• Aanvulling op Xander zijn gegevens van inkomende post. ;  

Er is een brief naar de secretaris gestuurd over de toekomst van de vereniging COM Nederland. 

Zodra de coronamaatregelen het weer toelaten komt onze vicevoorzitter met een bestuurslid naar 

mailto:lscheers@zeelandnet.nl


Zeeland om samen met de voorzitter en 10 -12 personen op een locatie een gesprek te voeren over 

de toekomst van het COM er moet iets gaan gebeuren anders bestaan we over 25 jaar niet meer; 

het ledenaantal loopt aanzienlijk terug. Met die input uit alle afdelingen gaan we aan de slag zodat 

onze vereniging weer up do date is. Het COM regelt de zaal enz. we kunnen het eigenlijk wel 

“discussie de stip aan de horizon noemen”. We gaan dit dan weer bespreken met de ledenraad!  

 

• De sportdag 11 september is in Doorn.  

Er wordt gevraagd om met 1 team te komen maar liever dat we een junior en senior team vormen. 

De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen dat het door mag gaan er zal groots uit gepakt 

worden. Oproep is : Kom met een junioren team en een seniorenteam. 

Het voorbereidingsteam zal het programma naar de secretaris sturen. 

Als afdeling zullen we het een en ander gaan regelen, we zullen de leden op de hoogte brengen en 

houden. Maak a.u.b. allemaal reclame voor de sportdag. 

Het moet een happening worden en we hopen dat het doorgang kan vinden. 

Door het V-Fonds wordt hier een flinke bijdrage aangeleverd. 

• Ledenraad.  

Wij hopen dat alles vlug normaal wordt waardoor er weer fysiek overleg kan plaats vinden. Er is 

vorig jaar geen ledenraad vergadering geweest; wel digitale ontmoetingen met de voorzitters. De 

ledenvergadering is dit jaar getrapt geweest, de stukken zijn door gestuurd naar de leden en onder 

regie van de voorzitters is dat met de ledenraad besproken die hebben daar 7 januari een besluit 

over genomen. 

• Huishoudelijke reglement , 

 Het huishoudelijk reglement; dit traject is opgestart n.a.v. de herziene statuten in 2019 vastgesteld; 

er is een concept uitgekomen die is door gestuurd naar de afdelingen. Deze krijgen tot half april de 

tijd om er kritisch naar te kijken; voor de zomer komt er een voorstel naar de ledenraad. Het bestuur 

heeft het advies ontvangen. Met een kleine groep is hier aan gewerkt. 

In die groep zat onze vicevoorzitter Jan Eertink 

Opmerking:  Binnen het COM Nederland zijn er nogal wat afspraken, regels en reglementen en/of 

voorschriften in omloop, waarvoor nu het HHR in de plaats is gekomen. Wat er mist in het nieuwe 

HHR is een zinsnede c.q. artikel waarin deze “oude” niet meer van toepassing zijnde reglementen 

worden “opgedoekt” en als beëindigd worden verklaard.  

Het is het basisreglement COM Nederland voor de afdelingen. 
Kees maakt hier een notitie van en komt daar op terug. 

 

07a Het Zeeuwse COM reglement. 

Jan Eertink doet het woord; hij gaat een (concept) puur Zeeuws COM reglement opstellen, voorstel 

is om dit het komende jaar te maken en vast te leggen en daar bij de volgende jaarvergadering een 

besluit over te nemen en vast te stellen, heb je ideeën en of suggesties stuur deze dan naar het 

bestuur. 

 

08  Evenementen commissie 

a. Jaarverslag 2020  

U hebt allen het verslag in de Kameraadschap kunnen lezen. 

**Voor 2020 bestond de evenementen commissie uit Dennis de Visser en Nora, met hulp en 

samenwerking van alle bestuursleden.  

We hebben 2 activiteiten ondanks de Corona toch gehad.; de Nieuwjaarsreceptie en wandeltocht in 

de Ardennen; alle 2 zeer geslaagd 

**In 2021 is het plan om naar Rotterdam te gaan, we hebben allemaal een uitnodiging van het 

Mariniersmuseum ontvangen met een digitale wandeling; misschien ook abseilen van de 

Euromast??  Dit staat in de planning. 

**Reisje naar Frankrijk, bezoek le Blockhouse / La Coupole blijft natuurlijk ook in de planning. 

**Film Slag om de Schelde, hier zijn al veel aanmeldingen voor en betalingen, Dit is stip 1 op de 

planning 

**Sportdag in Doorn gaan we aan werken, daar horen jullie meer over. 



Vragen / opmerkingen: Hoe gaat het met de afspraak van vorig jaar om met oude en zieke oud 

mariniers regionaal iets te doen?  

We hadden een bijeenkomst gepland staan in Goes; die is door de Corona niet doorgegaan  

**Planningen / activiteiten voor alle doelgroepen wordt nagedacht in de commissie; maar COVID 19 

gooit roet in het eten! 

**Met het bestuur van de Zeeuwse Veteranendag zijn ze aan het kijken om kleine bijeenkomsten te 

houden in Zeeuws-Vlaanderen; Walcheren, Goes enz.  

 

b. Jaarverslag 2020 Herdenkingen/ kransleggingen. 

Ook het jaarverslag van de kransleggingen enz. staat in de Kameraadschap. 

Tiede zal ons iets vertellen over de herdenkingen en kransleggingen. 

Er waren dit jaar wat kleine herdenkingen en hier hebben we kleine kransen gelegd. Die door ons 

zelf betaald zijn. Dit gaat buitenom het veteranen bestuur. 

Opmerking van Peter Pellegrino: Krans in Goes wordt door de gemeente Goes betaald!! 

 Peter gaat met Tiede eens kijken of er bij de gemeente of de Provinciale staten er een 

mogelijkheid is om de kransen gesponsord te krijgen. 

** Juli 2021 komt het bestuur van de veteranendag bij elkaar, 

en dan willen ze gaan bekijken om op 3 verschillende plaatsen bijv. Schouwen, Nieuwdorp en 

Terneuzen een herdenking te houden. Dit alles onder voorbehoud en Covid 19 en de vaccinaties. 

**In Tholen wordt de kranslegging verzorgd en betaald door de gemeente  

** Als bestuur gaan we een brief sturen naar het V-Fonds om een bijdrage voor de kransleggingen. 

 

c. Erewacht. 

Naar aanleiding van een vraag van Siem Kamstra over het landelijk uitvaartteam of onze Zeeuwse 

erewacht, dit antwoord:   

In het afgelopen jaar is het onderwerp Erewacht bij begrafenissen een aantal malen onderwerp van 

gesprek geweest in onze bestuursvergaderingen.  

Wij als bestuur kunnen ook niet in de toekomst kijken, maar mede op grond van de positieve 

reacties en berichten na uitvaarten de afgelopen jaren, hebben we het volgende besluit genomen: 

* .01. Zolang het organisatorisch op te brengen is onderhoudt het COM Zeeland een Erewacht ten 

behoeve van uitvaarten van COM leden.  

*.02. Leden van de Erewacht dragen tijdens de plechtigheden het COM-verenigingstenue zoals 

genoemd in de Statuten. 

*.03. Het bestuur wijst uit hun midden een bestuurslid aan als contactpersoon en initiator. 

* 04. Ter dekking van te maken onkosten wordt een vergoeding gevraagd van € 150,- per uitvaart. 

Deze vergoeding is niet van toepassing voor COM Zeeland leden die aan hun donatie verplichtingen 

hebben voldaan. 

 

Tot slot: Tot op heden lukt het nog steeds om aan de vraag voor een Erewacht te voldoen met 

voldoende menskracht. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de tand des tijds ook op de huidige 

Erewacht-vrijwilligers zijn tol gaat eisen. En buiten dat, zijn we niet allemaal mensen van de dag?  

Daarom een dringende oproep aan alle COM leden erover na te denken om zich ook beschikbaar te 

stellen voor deze Erewacht. 

 

09  Bestuurszaken:    

 

Aftreden voorzitter en benoeming nieuwe voorzitter 

We hebben geen aanmeldingen gehad voor bestuursfuncties. Maar ik wil vanaf vandaag de 

voorzittershamer overdragen aan Jan Eertink. Binnen het bestuur is dit van de week besproken 

maar u allen moet hier in de ALV uw goedkeuring aan geven. 

 

Ik blijf wel penningmeester en zo hebben we dan weer een voltallig bestuur. 

Het vroeg / vraagt toch te veel inspanning voor mij, door mijn lichamelijke handicap. Ik heb het 

samen met Nora toch 5 jaar volgehouden. 



Willen jullie aub de hand opsteken of je akkoord gaat met de benoeming van Jan Eertink als 

voorzitter. 

Dank u wel en voor Jan proficiat!   

Wim draagt symbolisch de hamer over.  

 

Wim sluit af met: 

Het is fijn als een club een goede voorzitter heeft; maar het is ook fijn dat er 

op tijd voor een goede opvolging wordt gezorgd. En dat hebben we hier in 

Zeeland goed voor elkaar. Met Jan als nieuwe voorzitter en een voltallig bestuur kunnen we de 

toekomst met vertrouwen tegemoet treden. 

 

Kees de Wit ( hoofdbestuur) bedankt Wim voor zijn werk als voorzitter. 

 

10  Rondvraag – wat verder ter tafel komt 

Vraag over emailadres. 

 

11  Sluiting (uiterlijk 21.30 uur) 

Mag ik u allen bedanken voor uw deelname aan deze digitale vergadering en het  

“after drankje” nemen we maar allemaal thuis. Voor we de computer sluiten wil ik toch nog even 

Nora extra bedanken voor het vele werk wat zij voor ons clubje doet. 

Hopelijk tot snel ziens. 

 

Voor verslag Xander & Nora 

01 mei 2021 

 

 

Handtekening Voorzitter     Handtekening secretaris / notulist 

 

 

 

Wim van der Meer      Xander Broekhart 



 

 

JAARVERSLAG LEDENRAAD 

 

De Ledenraadvertegenwoordiging vanuit het Zeeuwse is de afdelingsvoorzitter en de 

gekozen leden Harry van Dongen en Leen van Tichem. De Ledenraad van het COM is in 

de afgelopen verslagperiode vanwege alle Covid-beperkingen maar 1 maal lijfelijk bij elkaar 

geweest en dat was op 30 september van het vorig jaar in het Vossegat te Uddel. Overige 

bijeenkomsten waren digitaal met een zogeheten getrapte vertegenwoordiging vanuit de 

afdelingen. Dit wil zeggen dat de voorzitters aan deze digitale vergaderingen deelnamen. 

Naast lopende zaken zijn er de afgelopen periode een aantal items aan de orde geweest. 

 

1. In bijna elke vergadering, kwam de vraag aan de orde hoe moeten we verder met 

het COM in de toekomst. Op welke manier kunnen we er een levendige vereniging 

van maken die recht doet aan de doelstelling zoals in de statuten staan genoemd. 

Hiervoor zijn brainstormsessie geweest en met de resultaten van deze sessies is 

een werkgroep samengesteld die uit al de geuite voorstellen en ideeën een 

strategisch plan moeten samenstellen. 

2. Een van de kerntaken is de zorg voor elkaar. Hiervoor heeft er een overleg plaats 

gevonden tussen vertegenwoordigers uit de afdelingen die het “pakket” Lief en Leed 

in hun portefeuille hebben. Het was een open en constructief overleg waarbij vele 

mogelijkheden werden besproken. Het heeft in ieder geval al tot resultaat gehad dat 

de landelijke afdracht naar de afdelingen ten behoeve van Lief en Leed zal worden 

verhoogd. 

3. Tijdens de laatste digitale vergadering zijn de financiën van het COM besproken. Op 

zich zijn we een financieel gezonde vereniging. Afgesproken is om de contributie met 

een paar euro te verhogen om de grotere afdracht naar de afdelingen voor Lief en 

Leed nagenoeg neutraal te kunnen bekostigen. 

4. Besproken zijn de mogelijkheden voor de viering van de Korpsverjaardag. Bekend is 

inmiddels geworden dat een viering zoals voorgaande jaren met een defilé op de 

Coolsingel en een hapje en snapje in AHOY  het niet meer gaat worden. De kosten 

hiervoor mede door het ontbreken van overheidssteun zijn niet meer op te brengen. 

Gebrainstormd wordt over de mogelijkheid gebruik te maken van de ruimtes op het 

terrein van de Van Gendtkazerne.  

5. 20 november 2021 was de dag dat er een grote herdenking zou gaan plaats vinden 

bij het Mariniersmonument te Sittard. Vanuit heel het land zouden COM-delegaties 

met bussen afreizen, maar vanwege Covid moest deze herdenking op het laatste 

moment worden gecanceld. 

6. Tot slot is het COM nog steeds doende om een landelijk Huishoudelijk Reglement op 

te stellen. De concept versies hiervan zijn klaar, maar een definitieve versie moet en 

zal nog door de Ledenraad goedgekeurd moeten worden. Hieraan gekoppeld is 

vanuit Zeeland de vraag gesteld in hoeverre eigen Afdelings-reglementen kunnen 

worden opgemaakt. Antwoord was dat er geen controle op zal plaats vinden maar 

dat eigen reglementen niet strijdig mogen zijn met de Statuten en Reglementen van 

het COM.  
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Jaarverslag secretaris 2021-2022 t.b.v. Algemene Ledenvergadering in 
Kruitmolenlaan te Middelburg. 

 
Bestuur 
Jan Eertink, (Voorzitter) 
Wim van der Meer, (Penningmeester) 
Marcel Slootmaker, (Coördinator website COM-Zeeland) 
Michel de Bree, (Ledenadministratie) 
Tiede van de Guchte, (Veteranen / Herdenkingen etc.) 
Nora van der Meer-Meert (Ambtelijk secretaris) 
Johan Wolf, (lid) 
Dennis de Visser, (Evenementencommissie) 
Xander Broekhart, (Aftredend secretaris) 
Ronald Ingelse, (lid) 
 
Het bestuur is het afgelopen jaar een aantal keren bij elkaar gekomen. 
1e    26 januari 2021        online vergadering 
2e    26 februari 2021       online 
3e    22 maart                   online 
4e    26 maart ( ALV)        online 
 5e   7 mei                         online 
 6e   16 juli                        online 
 7e   3 september             fysiek in Kapelle 
 8e   22 oktober                fysiek in Kapelle 
 
Tussentijds is er regelmatig telefonisch / per mail + groepsapp contact geweest! 
 
Belangrijke aandachtspunten op de agenda waren: 

• Aanstellen Vicevoorzitter conform reglement 

• Algemene ledenvergadering 

• Administratie, 

• Huishoudelijk reglement COM Zeeland 

• Kameraadschap en Nieuwsflits 

• Kransleggingen/ herdenkingen 
Kerstpakketten met bouwplaat 

• Lief en leed (hoe kunnen we aandacht geven aan leden in tijden van corona 
om zo eenzaamheid te doorbreken) 

• Ledenraad (aan/ aftreden van huidige leden COM Zeeland) 

• Reanimatiecursus voor de leden 

• Vrijetijdstenue voor COM Zeeland  

• Website  
 
Vertegenwoordigers van het COM Zeeland hebben de ledenraad bijgewoond. 
 
Opgemaakt te Zoutelande, 15 februari 2022 
Ronald Ingelse, 
Secretaris COM Zeeland a.i. 



OVERZICHT EVENEMENTEN 2021: 

 

 
 
 

 
 
In tegenstelling tot 2020 hebben we in 2021 meer kunnen organiseren. Niet zoals vanouds maar er 
is wel e.e.a. de revu gepasseerd wat vanuit de evenementencommissie is gelanceerd. 
 
 
Vrijdag 26 maart onze 1e digitale Algemene Leden Vergadering van COM Zeeland 

 
03 juli;  Film De Slag om de Schelde. Eindelijk! Na aanvang van de voorbereidingen in september 
2020 is daar op 03 juli de filmavond. Mét gastspreker en tank voor de deur. Een kleine 100 personen 
van COM / AVOM / COMSV zijn aanwezig. 
 
28 juli 1e oploop met blaauwe hap bij de chinees in Goes 

 
4 september. De eerste koffiemiddag. In gebouw ’t Westeinde in Serooskerke treffen 5 personen 
elkaar voor een bakkie en knabbeltje. 
 
02 oktober is er een tweede koffiemiddag maar dan in Kapelle. Hier komen 6 personen op af. 
 
9 oktober heeft een team van 7 oud marns deelgenomen aan de teamwedstrijd van COMSV.  
De Olympische gedachte was overheersend in de uitslag:  
1. COMSV  
2. Oud Commando’s en  
3. COMZLD 
 
13 oktober is de 2e oploop met blaauwe hap bij de Chinees in Goes 
 
Woensdag 10 november 3e oploop met blaauwe hap bij de chinees, maar nu in Terneuzen! 
 
27 november is er met 10 oud mariniers gegeten bij Tafelen. 
Conform de maatregelen konden we tot 20.00 uur tafelen waarna 
symbolisch de deur is dichtgedaan.  
 
De herdenkingen en kransleggingen zijn in zeer klein verband en 
dan zeer sober doorgegaan. 
Zie verslagen in de Kameraadschappen. 
 
Reanimatie cursus is verplaatst, er zijn nog plaatsen vrij!  
Nieuwe data wordt bekend gemaakt in 2022  
 
 
De kerstattentie van COM Zeeland voor haar leden werd heel 
enthousiast ontvangen. 
Alle bestuursleden hebben hun bijdrage geleverd bij het rondbrengen! 
 
 
 
Zijn er nog leden die er zich aan gewaagd hebben om de marinier te 
bouwen? 
  Gebouwd model door Jac Bartelson 



   OVERZICHT JAARPLANNING 2022: 
 
 
 

 
Voor 2022 staat er genoeg in de planning maar hoe dit allemaal stand gaat houden met komende of 
geldende maatregelen wachten we weer maar af. 
 
De nieuwjaarsreceptie van 29 januari is afgelast. Gezocht gaat worden naar een goed alternatief. 
 
Reanimatie cursus hier moet nog een nieuwe datum voor gepland worden! 
 
Zaterdag 2 april zal er weer de onderlinge COM Zeeland schietwedstrijd zijn te Vlissingen met als 
gastheer het COMSV. 
 
Op vrijdag 6 mei komt o.v.b. de Marinierskapel weer naar Zierikzee en wellicht wordt daar omheen 
een kampeerweekend georganiseerd. 
 
11 juni de “Veteranendag” in Middelburg. 
11 juni Tevens is deze dag het evenement “Tholen Sterk”. Dit is al een aantal keren uitgesteld en we 
hopen dat het dit jaar wél doorgang kan vinden. 

COM Zeeland zal proberen om op beide evenementen aanwezig te zijn. 
 
In juli ligt het in de bedoeling om “de rode kaart” van het lustrum te gaan gebruiken in Rotterdam bij 
het Mariniers museum. 
 
29 oktober staat een 12e editie van de Mallardmars op het programma. We gaan kijken om het dit 
jaar weer in teamverband te lopen. 
 
6 november is de Canadese bevrijdingsmars. Deze wordt gelopen van Hoofdplaat naar Knokke. Ook 
deze zal in teamverband opgezet gaan worden. 
 

Kerst diner / reünie hopen we dit jaar toch ook weer te kunnen organiseren samen met de AVOM 
 

Herdenkingen / kransleggingen zullen iedere keer in de Kameraadschap bekend gemaakt worden. 
of  u wordt per mail bericht.   
 

In december komt het Tafelen en/of eindejaarsborreltje weer aan bod. 
 

Tevens ligt het ook nog in de planning om naar Frankrijk te gaan i.v.m. het bezoek aan LaCoupole / 
Blockhouse.  
 

Gdynia museum Axel; Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp. 
 

Er zullen dit jaar geen koffiemiddagen meer georganiseerd worden. Wanneer u een gezellig bakje 
koffie e.d. wilt doen wordt u verwezen naar de vrijdagmiddagen in het veteranen bivak te Vlissingen, 
nabij sporthal Baskensburg. 
Ook de oploopmidag met blaauwe hap kan daar georganiseerd worden! 
 

Bovenstaande items zijn alleen items vanuit de evenementencommissie. Voor alle acutele zaken en 
herdenkingen kunt u zich wenden tot de website. 
 

Mocht u suggesties hebben dan kunt u deze altijd kwijt bij de evenementencommissie. Deze 
vernemen wij graag en kunnen dan bekijken wat haalbaar is. 
 

Wij hopen dit jaar u te mogen treffen op 1 van bovenstaande mogelijkheden. Heeft u wel zin om te 
komen maar gaat dat logistiek lastig?  
Laat ons dat dan óók weten!! Wij kijken dan of en hoe we een oplossing voor u kunnen bedenken!! 
 

Graag tot dan!!  
Evenementencommissie. COM Zeeland 



Hier staan een paar reacties en bedankjes op onze Kerstattentie. 

 

We hebben met het gehele bestuur deze rondgebracht en bijna met al onze COM Zeeland leden 

persoonlijk contact gehad! 

Geen lange maar wel leuke; indringende of pijnlijke gesprekken gehad. 

Door de corona veelal aan de deur, maar ook koffie; een wijntje of biertje werd er aangeboden. De 

provincie hadden we onderling verdeeld. 

Bedankt allemaal voor jullie vertrouwen in ons! 

 

 

Fijne mooie Kerstdagen samen. En een goed Gezond 

gelukkig 2022 toegewenst  

Nogmaals bedankt voor het Kerstpakketje 👍 

 

Bedankt voor de attentie 
EN ook een gezond Nieuwjaar 

 
Bedankt; geslaagd idee 

 

 
 

Hartelijk dank voor deze onverwachte attentie. 

Zoals altijd zijn dergelijke onverwachte attenties het leukst! 

Bravo & Chapeau! 

 

Ik zie dat het wederom gelukt is in deze moeilijke tijd. 
Het geheel ziet er weer prima uit. 

Afgelopen vrijdag heb ik de kerstattentie mogen ontvangen, dank hiervoor. 
Ik wil jullie vanaf deze plaats goede kerstdagen en een voorspoedig 2022 wensen. 

 
 

Complimenten voor de uitgave van de 4e kameraadschap com Zeeland, 
het ziet er goed uit, want het is niet makkelijk in dit digitale tijdperk clubs overeind te houden. 
Wij wensen jullie Prettige Feestdagen en een gezond 2022 toe. 

 
 

Gebouwd door Jac Bartelson Dank COM Zeeland 



BERSIAPPERIODE BREEKT UIT IN INDONESIË NA DE WOII 

Nadat Japan in augustus 1945 capituleerde, was het in Nederlands-Indië nog allerminst vrede. In het 
machtsvacuüm dat ontstond na de Japanse overgave en het uitroepen van de Indonesische 
onafhankelijkheid, namen gewelddadige radicale strijdgroepen de macht op straat in Indonesië over. 
Deze periode na afloop van Tweede Wereldoorlog, die in Nederland de Bersiapperiode wordt genoemd, 
staat bekend als erg gewelddadig. Veel Indische Nederlanders werden slachtoffer van nationalistische 
Indonesische strijdgroepen. 

 
Vernielingen in de Chinese wijk. Foto: collectie Tropenmuseum 

Machtsvacuüm na de Tweede Wereldoorlog 

Op 15 augustus 1945 gaf Japan zich over aan de geallieerden, waarmee de Tweede Wereldoorlog ten 
einde kwam. Op dat moment ontstond er in Indonesië een machtsvacuüm. Soekarno en Hatta riepen 
op 17 augustus 1945 de Republiek Indonesië uit. Deze republiek werd echter niet door Nederland 
erkend en de Nederlandse regering wilde haar macht in Nederlands-Indië herstellen. Het Nederlandse 
leger was door de Duitse bezetting ernstig verzwakt en moest op dat moment noodgedwongen de hulp 
van Britse troepen inroepen. Doordat deze troepen in september 1945 Java nog niet hadden bereikt 
werd de macht op veel plaatsen overgenomen door “Pemoeda’s’, Indonesische nationalistische en 
radicale strijdgroepen. In dat machtsvacuüm was geen sprake van een vrolijke bevrijdingssfeer zoals in 
Nederland. Eerder het omgekeerde. De situatie was onduidelijk, gespannen en grimmig. 

Hoe grimmig en gespannen, bleek op 19 
september in Soerabaja. Een aantal Nederlanders 
hees na vrijlating uit een Jappenkamp de 
Nederlandse vlag boven Hotel Yamato. In een 
reactie daarop scheurden Permoeda’s de blauwe 
strook van de vlag en maakten zo van de 
Nederlandse driekleur de rood-witte vlag van de 
Republiek Indonesië. Dat wekte weer woede op bij 
een groep Nederlanders die behandeld werd in 
een nabijgelegen post van het rode kruis. In de 
grote vechtpartij die volgde, kwam een 
Nederlander om. 

Pemoeda’s 

De Pemoeda’s waren strijdgroepen die 
voortkwamen uit de jeugdbewegingen van arme 

jongeren die tijdens de Japanse overheersing waren ontstaan. Deze nationalistische strijdgroepen 
schroomden niet om veel geweld te gebruiken om hun doelen te bereiken. Hoewel de term Permoeda’s 
een zekere mate van eenheid suggereert, is het voor historici nog de vraag in hoeverre er echt sprake 
was van eenheid en organisatie. De verschillende groepen hadden uiteenlopende achtergronden. 



Sommige groepen hadden een meer radicaal-religieus karakter, andere groepen hadden meer het 
karakter van criminele bendes die gebruikmaakten van het machtsvacuüm. 

Ondanks de verschillen hadden ze wel één ding gemeen: vrijwel iedereen die zich aansloot bij de 
strijdgroepen was zich ervan bewust dat Indonesië na de Japanse capitulatie op een kantelpunt stond en 
dat zij, als zij wilden voorkomen dat de vooroorlogse koloniale machtsorde werd hersteld, nu in actie 
moesten komen. Dat zou ook de snelle escalatie van het geweld na de aankomst van Britse en 
Nederlandse troepen verklaren. 

Helemaal ongeorganiseerd waren de groepen echter niet. Via propagandapamfletten en ophitsende 
radio-uitzendingen, werd de radicalisering aangewakkerd. Vooral de radio-uitzendingen van de 
onafhankelijkheidsstrijder Stom werden berucht om hun ophitsende karakter. Ook was er invloed van de 
paramilitaire groeperingen die de Japanners tijdens de bezetting hadden opgezet en getraind. Echter, er 
is tot nu toe betrekkelijk weinig onderzoek gedaan naar de Bersiapperiode, waardoor historici op dit vlak 
vaak nog in het duister tasten. 

Bersiapperiode in Indonesië 

De strijdkreet van de Pemoeda’s luidde ‘Bersiap! wat ‘wees paraat’ betekent. Hieraan is dan ook de 
naam voor de periode ontleend. Als wapens maakten zij vaak gebruik van kapmessen en geslepen 
bamboesperen.  

De Pemoeda's richtten hun geweld niet alleen op de Nederlanders. Ook 
andere bevolkingsgroepen die door de Pemoeda's als niet-Indonesisch 
werden beschouwd, moesten het ontgelden, net als mensen die veel met de 
Nederlanders hadden samengewerkt. Zo werden ook veel Chinezen en 
Molukkers het slachtoffer. Een ander doelwit was de Indonesische adel die 
met de Nederlandse regering had samengewerkt. Het geweld was het 

hevigst op plekken waar de autoriteit van de Indonesische 
Republiek nog niet gold en waar de Britse troepen nauwelijks voet 

aan de grond kregen. Zo duurde het in gebieden als Soerabaja en Semarang tot ver in de herfst van 
1945 voordat het westerse gezag zich daadwerkelijk kon laten zien. 

Veel Indische Nederlanders en andere Indo-Europeanen waren tijdens de oorlog door de Japanners in 
Jappenkampen opgesloten. Na de bevrijding waagden zij zich weer op straat. Hier merkten zij echter dat 
ze niet meer welkom waren en dat er een vijandige sfeer hing. Eind september arriveerden de Britse 
troepen in dusdanig grote getale dat zij controle konden gaan uitoefenen Maar door de komst van de 
Britten, werden de onrust en spanningen alleen maar groter. Hier en daar werd de situatie écht grimmig 
en gewelddadig. De Pemoeda’s wilden de terugkeer van de oude verhoudingen en het gezag van 
Nederland koste wat kost voorkomen en begonnen met het plegen van aanslagen op Indische 
Nederlanders. 

Het geweld escaleert 

In de loop van oktober ’45 begon het geweld te escaleren. De maanden oktober, november en 
december werden gekenmerkt door toenemende terreur. Ook vonden er hevige gevechten plaats tussen 
de Pemoeda’s en Britse troepen, die vaak nauwelijks buiten de steden konden komen. Op een aantal 
plaatsen kregen ook Japanse soldaten, die na de capitulatie nog aanwezig waren en nog altijd de orde 
moesten bewaken, in toenemende mate te maken met geweld.  

Waar de strijdgroepen buiten de invloed van de Republiek en de Britse troepen vrij spel hadden, trokken 
zij de straten in. Overdag werden Indo-Europeanen aangehouden en gefouilleerd op controlepunten en 
er werden huiszoekingen gedaan. De groepen waren vaak zwaarbewapend en gedroegen zich 
intimiderend tegenover iedereen die zij als niet Indonesisch beschouwden. Die intimidatie escaleerde in 
sneltreinvaart tot extreem geweld. Na een oproep tot boycot van niet-Indonesische winkels veranderde 
de controlepunten in barricades, fouilleringen werden arrestaties en huiszoekingen veranderden in 
gewelddadige plunderingen, ook wel rampoks genoemd. 

Er was verzet tegen de Pemoeda’s. Vooral in delen van Batavia verenigden mensen zich om weerstand 
te bieden tegen de Permoeda’s. groepen Nederlanders en Indo-Europeanen richtten lokale milities op, 
waar ook veel Molukkers zich bij aansloten. Deze maar milities waren vaak een vorm van 



zelfbescherming, maar net zo vaak namen ze bloedig wraak op de Permoeda’s. In delen van Batavia 
ontstonden zo min of meer veilige zones, maar de bloedige gevechten tussen de verschillende groepen 
betekenden vooral dat het geweld nóg verder escaleerde. 

Onder de invloed van radicale pamfletten waarin werd opgeroepen om iedereen die Indo-Europees was 
te vermoorden, werd de situatie steeds gewelddadiger en kreeg het geweld ook een etnisch karakter.  
De meest radicale Pemoeda’s gingen met grof geweld tekeer tegen iedereen die niet Indonesisch 
was. Waar zij zich goed konden organiseren, waren de rampoks goed gecoördineerde acties, waarbij 
hele wijken systematisch werden uitgekamd en iedereen die Europees of Indo-Europees was, werd 
opgepakt, mishandeld of vaak ter plekke werd gemarteld en vermoord. De Japanse soldaten die in 
opdracht van de Britten de orde moesten bewaken, konden nauwelijks op tegen dit geweld en ook de 
Britse troepen die de koloniale orde moesten herstellen, hadden de grootste moeite om vaste voet aan 
de grond te krijgen. In oktober en november 1945 liep de situatie rondom Soerabaja dusdanig uit de 
hand dat er sprake was van een dagenlange strijd om de stad, waarbij het Britse leger tanks, vliegtuigen 
en oorlogsschepen inzette en duizenden mensen (Indonesische en Indo-Europese burgers, Pemoeda’s, 
achtergebleven Japanse soldaten en Britse troepen) omkwamen.  

Voor hun eigen veiligheid besloot een deel van de Indische Nederlanders en andere Indo-Europeanen in 
de interneringskampen te blijven. Hoewel de omstandigheden daar vaak nog altijd miserabel waren, 
waren ze daar onder bescherming van Japanse of Britse troepen vaak veiliger dan buiten de kampen.  
In gebieden waar de Republiek Indonesië vastere voet aan de grond had, werden veel Indo-Europeanen 
weer opgesloten in kampen, maar ook daar waren ze relatief veiliger dan in de gebieden waar 
gewapende groepen ongecontroleerd huishielden.  

Veel van de slachtoffers van 
de Bersiap werden eind 1945 
en begin 1946 per schip 
teruggebracht naar Nederland 
of andere geallieerden 
gebieden Het aantal 
slachtoffers is niet geheel 
duidelijk, geschat wordt dat er 
in deze periode minimaal 3.500 
Indische Nederlanders zijn 
omgekomen, maar er zijn ook 
schattingen die oplopen tot 
30.000 doden. Hoe veel 
slachtoffers er onder andere 
etnische groepen zijn gevallen, 
is evenmin duidelijk. Ook 
sneuvelden er in het najaar 
van 1945 nog honderden 
Japanse soldaten en kwamen honderden Britse troepen, vaak afkomstig uit India, om het leven. Voor de 
Britten was de strijd, met name de bloedige gevechten in Soerabaja, aanleiding om de macht zo snel 
mogelijk over te dragen aan de Nederlanders en zich niet mee te laten zuigen in de koloniale strijd van 
de Nederlanders 

Einde van de Bersiap 

Pas eind december wisten de Britse troepen op delen van Java de rust te herstellen. In veel andere 
gebieden bleef het echter nog onrustig tot maart 1946. Op dat moment arriveerde het Nederlandse 
leger, dat in de grotere steden de rust enigszins wist te herstellen. Dit maakte een einde aan de 
Bersiapperiode, maar niet overal. De relatieve rust in de steden maakte geen einde aan de verdeeldheid 
binnen Indonesië en evenmin aan het geweld in de kolonie. Buiten de steden werden nog altijd 
aanslagen gepleegd. In de zomer van 1947 en aan het einde van 1948 lanceerde het Nederlandse leger 
de 'politionele acties' in een poging de Nederlandse koloniale macht te herstellen, voordat zij in 1949 de 
Republiek Indonesië uitroepen.. 

Bron: Jan Eertink 



Tijdslijn Nederlands Indië 

 

1602 – 1798  VOC factorijen op de Molukken en Java 

1798  werd de VOC genationaliseerd en ging over naar de toenmalige Bataafse Republiek  

1806   Bataafse republiek werd ingelijfd door Frankrijk.  

Eerste Nederlandse koning Lodewijk van Holland, broer van keizer Napoleon. 

1810 – 1814 onder Brits bestuur 

1814 – 1942 Onder Nederlands bestuur. 

1873 – 1914 Atjeh oorlog 

1942.--.1945  onder Japans bestuur 

07-08-1945 2 dagen na de Japanse capitulatie roept Indonesië de onafhankelijkheid uit en de 

Bersiap breekt uit. 

1945-1946 onder Brits bestuur 

1946   Maart 1946 de mariniersbrigade komt aan in Ned. Indië 

1947   Eerste politionele acties 

1948   Tweede politionele acties 

1949   Ontbinding mariniers brigade. 

1949   27 december de Soevereiniteitsoverdracht  

 

Na de overdracht, bleven er nog mariniers, onderdeel van de militaire missie, in Indonesië om het 

nieuwe Indonesische Korps Mariniers op te leiden. 

 

Met de Bataafse periode erbij, gaat het dus over ongeveer 150 jaar koloniaaltijd onder Nederlands 

bestuur.  

 

Kruiser De Ruyter 

De Slag in de Javazee, 27 februari 1942. 

 

De Ruyter was vlaggenschip van de Combined Striking Force, onder leiding van:  

Schout-bij-nacht Karel Doorman. 
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Erewacht COM Zeeland 

De Erewacht van het COM Zeeland bestaat momenteel nu uit acht man. De leden zijn 

oproepbaar wanneer een lid is overleden en een erewacht op prijs wordt gesteld. 

Ik neem altijd, nadat ik hiervan bericht heb gekregen van het secretariaat of voorzitter 

contact op met de familie, of een Erewacht op prijs wordt gesteld. Zo ja dan ga ik ook 

altijd naar de nabestaanden toe voor overleg, de meeste families vinden dat fijn. 
 

Na het bezoek aan de familie weet ik hoe en wat zij wensen.  Hierna ga ik de leden van 

de erewacht bellen wie beschikbaar is op de dag van crematie c.q. begrafenis. 

Als u denkt dat het lid zijn van de Erewacht wel iets voor U is dan wordt het volgende 

van u verwacht. Je moet ongeveer een half uur op de plaats rust kunnen staan.  

Wij staan naast de kist als de familie en belangstellenden binnen komen. 

Vroeger bleven we de gehele dienst staan, maar nu gaan we, gezien onze leeftijden, 

wanneer de dienst begint zitten tot het einde van de dienst. 

Wij gaan weer naast de kist staan tijdens het afscheid nemen en begeleiden de kist 

naar de rouw auto,  

De manier en hoe er afscheid wordt genomen gaat altijd in samenspraak met de familie. 

Wil je hier aan mee doen moet je beschikken over een volledig COM tenue. Dat bestaat 

uit een grijze broek, donker blauwe blazer met korpswapen, zwarte schoenen, COM 

stropdas, en zwarte baret, en een licht blauw overhemd. { eenheid van tenue } 
 

Het vormen van een erewacht vergt veel tijd en energie. Vele handen maken dan licht 

werk. Laat snel weten of je beschikbaar bent en kan/wil deelnemen.  

U kunt mij mailen of bellen: 

 

Tiede van de Guchte  

Banjaardstraat 64;  

4456 BR Lewedorp.  

06-42941039. // 0113-613101. 

E-mail tiedevandeguchte@telfort.nl  

 

Als er een wens bestaat bij een van de leden om bij leven al iets voor de uitvaart vast te 

leggen kunnen we dit bespreken. Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. 

mailto:tiedevandeguchte@telfort.nl


De Vlissingse marinierskazerne  
 
Nee, het gaat dit keer niet over de zeperd van de huidige Korpsleiding en Defensie 
verantwoordelijken. Over die marinierskazerne gaat het hier niet. Tijdens het onderzoek 
voor een nieuwe expositie op het Vlissingse Museumschip “Mercuur”,  werden er foto’s 
aangetroffen over een vorige marinierskazerne en dat was helemaal nieuwe informatie. 
Ook de locatie was een grote verrassing, wat nooit werd verwacht.  
 
Maar om te beginnen eerst een stukje geschiedenis. 
  
Na de Franse tijd kreeg Vlissingen opnieuw een detachement mariniers. Dit was op 
verzoek van de Vlissingse marinecommandant i.v.m. de ‘oproerige stemming onder de 
bevolking’.  
In 1844 telde het Korps 50 officieren en 1506 onderofficieren en manschappen, verdeeld 
over twee divisies en een depotcompagnie. De 1e divisie lag in Vlissingen en de 2e te 
Willemsoord.  
Twaalf jaar later waren er zeven compagnieën, waarvan de 5e en de 7e in Vlissingen 
waren gelegerd.  
 
Dit duurde tot 1869, waarna de twee compagnieën per boot naar Rotterdam werden 
gestuurd vanwege het zogenaamde ‘Vletter-oproer’, waarbij arbeiders probeerden 
politiebureaus te bezetten en op verschillende plekken braken gevechten uit tussen 
betogers en de politie.  
Dat was het moment dat de Vlissingse marinierskazerne leeg kwam te staan en begon de 
Rotterdamse geschiedenis als mariniersstad.  
 
De oude marinierskazerne stond tegen de Boulevard De Ruyter aan het einde van de 
Pluimstraat. Dit is niet de kazerne bij de Gevangentoren, want die stond een stukje 
verderop en die was van de landmacht.  
 
 
Bron: Rob Schouw 
 

 
 

Dit is het gebouw, gezien vanaf de Pluimstraat. 



 
 
Gezien vanaf Michiel de Ruyter. Rechts 
naast de lantaarn toont het dak van de 

kazerne.  
 

  
 
 
Het dak links is de marinierskazerne. Verderop 

zie je de kazerne bij de Bomvrije.  
 
 
 
 
 
 

 
 
De kazerne heeft niet altijd leeg gestaan. De Marechaussee heeft er later ook nog gebruik 

van gemaakt, in afwachting van hun eigen kazerne. 
 

 
 
 
 
 
 
Bron: Rob Schouw 



Update uw slimme apparaten  

Hoeveel slimme apparaten, die zijn verbonden met internet, heeft u in huis? 

Waarschijnlijk meer dan u denkt. Denk aan een slimme deurbel, smart-tv of router. 

Een oplichter kan inbreken via slimme apparaten en kan zo bij persoonlijke gegevens 

op uw computer. Laat u niet hacken, blijf uw updates checken. 

 

 

Alert zijn, Bescherm jezelf en Check altijd 

 

Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Ze gebruiken bijvoorbeeld technieken 

die callcenters ook gebruiken.  

Verder zijn ze bedreven in babbeltrucs en hebben ze soms veel gegevens over 

slachtoffers.  

Zo kan de cybercrimineel zich voordoen als de bank, een andere instantie, uw 

dochter of zoon of andere zogenaamde vertrouwde bekende.  

Het zijn vaak onverwachte, ongebruikelijke verzoeken en bijna altijd voorzien van 

enige spoed of urgentie.  

Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft 

namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is.  

Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het 

complot zit. 

Ga hier niet in mee en verbreek meteen de verbinding, dat is helemaal niet 

onfatsoenlijk!  

Om de kans te verkleinen dat u slachtoffer wordt van digitale 

criminaliteit, is het belangrijk om wanneer u digitaal gaat, de standaard 

regels van de ABC in acht neemt:  

De ABC methode staat voor: 

 

A = alert blijven 

Te mooi om waar te zijn, is niet oké 

Blijf op de hoogte 

Klik nooit zomaar op een link 

 

B = bescherm jezelf 

Blijf up-to-date met updates 

Gebruik sterke wachtwoorden 

Gebruik actuele anti-virus programma’s 

Maak offline back-up’s 

 

C = check altijd 

Vertrouw je het niet, verbreek het contact. 

Check de contactgegevens van de afzender. 

De check afzender kun je doen, door op de email van de afzender met de 

rechtermuisknop te klikken en dan zie je het complete emailadres. Vaak is dat een 

ander dan dat ze voordoen. 

https://pub.mail.abnamro.nl/public/r/RBq+KVcNaaH_i+nBeJym6w/qBGjJInKze0+qDmf7vwwcQ/HCB1vUr0mB7gin6Wsr6ZlA


REANIMATIE TRAINING   
 

In samenwerking met onze sponsor "SiMedi Opleidingen" kunnen we onze leden een 
Reanimatie/AED training aanbieden. 
 
In deze 3 uur durende training leert u hoe te herkennen en te handelen wanneer iemand in 
uw directe omgeving wordt getroffen door een hartstilstand. 
De training geeft een heldere uitleg over reanimatie en de omgang met een AED en zal aan 
de hand van praktijktraining worden geoefend op dummies. 
 
De training zal worden verzorgd door Ron van den Berge, eigenaar van “SiMedi Opleidingen”, 
welke al ruim 30 jaar actief is in dit werkveld. 
De training worden gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse reanimatieraad. 
 
Alle deelnemers aan de Reanimatie/AED training krijgen bij goed gevolg een landelijk erkend 
certificaat uitgereikt en krijgen deelnemers de mogelijkheid tot toegang tot een website alwaar 
nadere documentatie en instructiemateriaal te vinden is.  
 
U kunt zich nog aanmelden de geplande data zijn wegens Corona niet doorgegaan  

Wij moeten nog nieuwe data plannen in 2022! 
Oude inschrijvingen blijven staan! 
 
Locatie: wijkcentrum "De Pit" te Goes 
Locatiegegevens kunt u vinden op:  www.buurthuisdepit.nl 
 
Opgeven: 
 
U kunt zich per mail opgeven: penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com 
Kosten per deelnemer: 15 EURO, te voldoen bij opgave (let wel: betalen is opgeven) 
 

Reanimatietraining doe je niet voor jezelf! 
 

 
 
NB: Uiteraard zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de Corona pandemie nauwlettend worden gevolgd en 
de daaruit voortvloeiende maatregelen worden gevolgd. 

http://www.buurthuisdepit.nl/


 

Nota  
Voor de vrijwillige bijdrage 

 COM ZEELAND 2022  
 

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 
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