


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beste allemaal, 
 
Het is dinsdag 19 juli en buiten hebben we een temperatuur van 38⁰. 
Dan kun je toch het beste binnen aan de Kameraadschap no 3 werken. 
 
Ik heb een los blad “evenementenkalender” gemaakt, voor op het prikbord!  
Deze kameraadschap bevat weer heel wat verhalen en informatie. 
 
Laat ons a.u.b. weten of er een “sobat” of familielid ziek is, een telefoontje of een kaartje is voor 
ons dan een kleine moeite! 
Als we niets weten, kunnen we ook niets doen! 
Alle zieken van harte beterschap. 
 
Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd mailen of bellen naar: 
penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com 
 
Veel leesplezier, 
Nora van der Meer-Meert 
Ambtelijk secretaris afd. COM Zeeland 

mailto:penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com
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Voorwoord Kameraadschap 03/2022 

 
 
Zaterdag 11juni 2022 was een dag met vele activiteiten.  
Dicht bij huis hadden we in Middelburg op de Zeeuwse Veteranen Dag 
en in de Stad Tholen waren de Havendagen met als thema 75 + 2 jaar 
bevrijding. Op beide events was het COM Zeeland vertegenwoordigd 
met een “Roadshow”. Een veer in de ….. van hen die dit allemaal 
organisatorisch mogelijk hebben gemaakt. Verderop in deze 
Kameraadschap kunt U er meer over lezen.  
Als klap op de vuurpijl was er ook nog de COM Mariniersdag in 
Biddinghuizen. De berichten die ik hierover hoorde waren over het 
algemeen heel positief ook al voldeed het aantal aanmeldingen en 
deelnemers niet helemaal aan de verwachtingen. Onderzocht zal 
worden hoe dit te verbeteren.  
En dan 25 juni. De Nationale Veteranendag in Den Haag met een 
Vaandelceremonie en een door de Koning afgenomen defilé.  
Het COM zou het COM niet zijn als een dergelijk event zonder voor- en 
tegenstanders op onderdelen zou verlopen.  
Zo was er vooraf een heftige discussie over het pilot-tenue en achteraf 
de negatieve geluiden dat ook COM leden die geen veteraan waren 
aan het defilé deelnamen.  
Ik moet eerlijk bekennen dat ik in eerste aanleg een fel tegenstander 
was van het pilot-tenue. Uiteindelijk heeft de discussie tot een 
compromis geleid waarbij een deel van de Faniondragers in COM 
tenue liep en een deel in het pilot tenue en zo ook bij de Sobats die in 
het defilé meeliepen.  
Als derde groep liepen de mariniers-commando met hun groene baret. 
In de laatstgehouden ledenraad is bij meerderheid besloten dat bij een 
volgende Veteranendag mariniers-commando’s met groene baret aan 
de Fanionwacht mogen deelnemen. Hoe dit in praktijk gaat uitpakken 
zal nog moeten blijken.  
De langste dag van dit jaar ligt alweer enige tijd achter ons, de dagen 
worden weer korter. Voor velen onder ons, met name diegenen die 
gebonden zijn aan schooltijden staat de vakantie voor de deur. Al 
dezen wens ik een hele fijne tijd toe, maar vooral weer een veilige 
thuiskomst.  
 

Met Korpsgroet, Jan Eertink 
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Mutaties leden nr. 73   Kameraadschap 03/2022 
 

Overleden :  J. Paauwe  Kats 

 

 

Joop is jarenlang onze redacteur geweest van de 

Kameraadschap en drukker en verdeler! 

 

Nogmaals Hartelijk dank daarvoor! 

 

Rust zacht Joop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERJAARDAGEN: 

––  

SEPTEMBER 

   
2-sep-1943 J.L.M. Burlet Oostburg 
2-sep-1931 D.W.C. Gebraad Goes 
4-sep-1944 L.Th. Hintzen Middelburg 
5-sep-1945 L. J. van der Linde Zierikzee 

6-sep-1953 C. Verkuil Goes 
6-sep-1955 D. Kik Krabbendijke 
8-sep-1956 P. Ridderhof Sint Annaland 
10-sep-1944 J. de Groot Burgh-Haamstede 
10-sept-1968 R. van den Berge Goes 
11-sep-1975 C. Fluijt Wolphaartsdijk 

12-sep-1951 A.J. de Boer Kapelle 
13-sep-1956 D. Deelen Goes 
18-sep-1950 C. Beenhakker ’s-Heer Arendskerke 
19-sep-1940 P.G. Pellegrino Goes 
19-sep-1975 D. Kik Sint Philipsland 
21-sep-1953 R. Arends Vlissingen 
22-sep-1958 J.C. Castel Vlissingen 
22-sep-1956 R.W. Ingelse Zoutelande 
25-sep-1955 L.C. Scheers Vrouwenpolder 
29-sep-1951 A. Aspeslach Goes 
30-sep-1946 J. Verpoorte Terneuzen 

   



OKTOBER   
4-okt-1946 F. de Bruijne Philippine 

10-okt-1943 C. Meerman Arnemuiden 
11-okt-1962 A.M.L. Weijler Sint Annaland 
13-okt-1971 B. Focke Oost-Souburg 
14-okt-1949 W.E. Meulenberg Kortgene 
14-okt-1954 B. Hommel Zierikzee 
15-okt-1932 H.M. de Leeuw Rilland Bath 
15-okt-1971 J.C.M. Stoutjesdijk Westkapelle 
16-okt-1947 W.E.M. van der Meer Terneuzen 
21-okt-1927 G.J. de Zeeuw Zaamslag 
26-okt-1940 P.J. van Opbergen Yerseke 
30-okt-1981 W.C. Lobbezoo Rilland 

31-okt-1955 R. Becker Heinkenszand 
31-okt-1961 E.J. Weijers Goes 

 

 
Herdenkingen 
 

Op veel plaatsen zijn Kransleggingen, herdenkingen enz. maar;  
op zaterdag 25 juni hebben wij met een kleine delegatie van COM- en AVOM leden de 
veteranen vlag boven op het stadhuis van Terneuzen gehesen. 
Na de plechtigheid kregen we allemaal een doosje chocolade! 

 

 
 

Stadhuis Terneuzen in chocolade! 

 



COM Zeeland actief op de Zeeuwse Veteranendag in Middelburg 
 
Zaterdag 11 juni 2022, gaf het COM Zeeland weer acte de préséance op de Zeeuwse 
Veteranendag in Middelburg. In een vroeg ochtendzonnetje werd de COM Zeeland 
Roadshow opgetuigd, deze keer een 2 -tal marktkramen i.p.v. de gebruikelijke tenten.  
De opzet van de COM Zeeland Roadshow was wat deze keer wat beperkter van aard, 
omdat het COM Zeeland ook afgesproken had, om aanwezig te zijn bij “de 
Havendagen Tholen 2022”. Om die reden waren de materialen voor de COM Zeeland 
Roadshow verdeeld over 2 genoemde locaties, maar op beide locaties was voldoende 
materiaal aanwezig. 
De opzet van onze COM Zeeland Roadshow is, om mensen een beetje inzicht te 
geven in het reilen en zeilen binnen het Korps Mariniers en dat was gezien alles wat 
uitgestald werd geen probleem. 

In de kramen hebben 
we doormiddel van 
historische posters met 
pakkende teksten, 
paspoppen met 
uniformen, waaronder 
een dungaree, een 
battledress, een khaki 
overhemd en een gala-
uniform van Tamboers 
en pijpers van het Korps 
Mariniers een inzicht 
gegeven in de wereld 
van het Korps. 
  
Bij het op de plek zetten 
van de poppen, werd er 
door de oud-mariniers 

wel wat geworsteld met de paspoppen, want deze vielen op de meest onhandige 
momenten uit elkaar. Dus moesten wij de uniformen weer uittrekken, pop in elkaar 
zetten en weer aankleden. Maar mariniers zijn niet voor een gat te vangen en ook dit 
probleem werd snel getackeld.     
Een compliment is zeker op zijn plaats voor Dennis, want hij heeft veel tijd gestoken in 
het verzamelen van de materialen, het schrijven van alle informatie bij de poppen etc. 
in de stand.   
 
Naast onze stand werd door een oud-marinier zijn jeep met marinierslogo geparkeerd, 
deze werd het meest gefotografeerde object van de gehele COM Zeeland Roadshow. 
Aan de achterzijde van de jeep was de gebruikelijke jerrycan bevestigd. Groot was de 
verbazing, toen ’s middags deze er af werd gehaald en geopend. Het bleek een 
koelbox te zijn met gekoelde biertjes erin.  
Zo inventief zijn de mariniers dus. De fanion van het COM Zeeland,  kreeg een 
prominent plekje en aan de voorzijde van de stand natuurlijk de banier van COM 
Zeeland.  

  



Tijdens het inrichten van de 
stand en het plaatsen van 
borden met informatie over de 
tenues en voeding binnen het 
Korps, kwam er een burger 
met een grote grijns aanlopen 
die met luide stem riep: “Ik 
weet nou werkelijk niet wie er 
lelijker zijn, commando’s of 
mariniers”. Deze man, die de 
voorzitter Zeeuwse veteranen 
bleek te zijn, kreeg natuurlijk 
gelijk antwoord, dat we 
rekening hielden met zijn 
leeftijd, want anders hadden 
we zeker het vel van zijn neus 
gehaald.  
Na een schaterende lach werden wij door hem aan de koffie uitgenodigd.  
Ruim voor aanvang van de officiële zaken waren wij gereed en konden we genieten 
van een aangeboden lunch met broodjes.  
 

 
De organisatie had een 3-tal WO-II voertuigen 
geregeld, die in het midden van het plein 
geparkeerd werden en ook deze werden 
behoorlijk bezocht. Voor de kinderen had de 
organisatie een opblaasbare hindernisbaan 
geregeld, die recht voor onze COM Zeeland 
Roadshow geplaatst werd. 
 
De gehele middag was er veel belangstelling voor 
de COM Zeeland Roadshow en werden vele 
vragen beantwoord. Ook kwamen er nog een 
aantal sobats op bezoek. Ook kregen wij van een 
wethouder van Middelburg complimenten voor de 
COM Zeeland Roadshow. 
 
De kinderen konden we verblijden met de 
bekende stickers, armbandjes en pennen. Het 

camoufleren hebben we niet kunnen doen, omdat 
camouflage creme vermoedelijk in Tholen was terecht 
gekomen. Na de kranslegging e.a. officiële zaken, was er 
tijd voor de sterke verhalen, natuurlijk onder het genot van 
een drankje en muziek van diverse bands w.o. Reünisten 
Matrozenkapel. 
Het geheel werd afgesloten met een Pasar Malam / blauwe 
hap, verzorgd door de Molukse cateraar Haturessy 
Rakanyawa. Al met al een leuke dag met prachtig weer. 
Het is wel treurig dat het aantal veteranen en bezoekers 
langzaam terugloopt bij dit soort evenementen. 
Alle oud-mariniers die tijd hebben gestoken in het 
slagen van de Zeeuwse Veteranendag bedankt. 



Tholen 11 juni 2022 

 

Na 2 jaar uitstel in verband met de 

Corona pandemie, stond de afgelopen 
dagen (8-11 juni) Tholen en omstreken 

dan eindelijk in het teken van 75-jaar 
bevrijding tijdens de Thoolse 

Havendagen 2022. De inmiddels 
befaamde "COM-Zeeland Roadshow" 

was speciaal voor dit evenement 
uitgenodigd om "acte de presence" te 

komen geven op de afsluitende dag van dit evenement.  

Een lid van het organisatiecomité was tijdens een eerdere voorstelling van 

de Roadshow in 2019 zo onder de indruk geraakt, dat hij ons een specifieke 

plek aan de Thoolse haven had toebedeeld.  

Eenmaal aangekomen op de opgegeven coördinaten zijn we begonnen met 

het in kaart brengen van het voorterrein, waar we direct stuitten op lieden 

van het Genie Regiment van de Koninklijke Landmacht. De Genie zou de 
Genie niet zijn als zij nog niet de beschikking hadden over stroom, waardoor 

zij in de mogelijkheid waren ons een welverdiende bak koffie aan te bieden. 
Na over en weer wat vriendelijkheden uitgewisseld te hebben, was het tijd 

om de handen uit de mouwen te steken. Binnen no-time stond de "COM-
Zeeland Roadshow" weer als een huis en konden de laatste aanwinsten in de 

collectie worden aanschouwd.   

 

Voor de gelegenheid 
hadden we specifiek bivak 

ingericht waar iedereen die 

dat wilde, als een marinier 



te velde geschminkt kon worden en gehesen in een vechtjas, omgehangen 
met rugzak op de foto kon. Hiervoor dienden al vroeg de eerste gegadigden 

aan wat voor de rest van de dag een onafgebroken stroom kinderen en hun 
ouders (opvallend veel moeders!) opleverde die maar wat graag 

gecamoufleerd en wel over het evenemententerrein wilden paraderen. Het 
ontvangen promotiemateriaal (en dat was niet te zuinig) was er dan ook half 

de middag al doorheen gejast. 

"Verbondenheid" is een van de kernwaarden van ons Korps. 

Ook tijdens de Thoolse 

Havendagen blijkt dat dit 
voor velen geen loze kreet 

is, getuige de vele 
belangstellenden die we 

gedurende de dag in de 
tent mochten 

verwelkomen. Mensen die 
zich, om wat voor reden 

dan ook, aangetrokken 
voelden tot hetgeen 

tentoongesteld of die 

simpelweg hun 
bewondering kwamen uitspreken over ons Korps en zij die er dienen of 

gediend hebben. Daarbij kwamen vele, soms zeer persoonlijke herinneringen 
en verhalen naar boven van direct betrokkenen of een van hun naasten. 

Voor die mensen boden we op dat moment een luisterend oor. 

 

We kunnen als "COM-Zeeland 

Roadshow team" spreken van 
een zeer geslaagde dag op een 

geslaagd evenement, waarbij 
we ons als COM-Zeeland op 

zeer positieve wijze aan het 
voorbijtrekkende publiek 

hebben kunnen tonen en 
waarbij we vele (kinder)harten 

hebben gestolen.  

  



Kleine impressie van de Mariniersdag! 

11 juni Mariniersdag Biddinghuizen 
 

 
Overdracht van het beschermheerschap 

Contact Oud en actief dienende mariniers. 

 

Aanmeten van het nieuwe Veteranenpak! 

sportonderdeel boogschieten. 



Oorlogshoofdkwartier (OHK) Walcheren 

 

Sinds de herinrichting van de duinen tussen Vlissingen en Koudekerke zie je er niets 
meer van want alles is gesloopt. Maar tot 1984 lag daar, aan het einde van de Van 
Woelderenlaan, het Oorlogshoofdkwartier van de marine, oftewel OHK Walcheren, maar 
daarover later meer. 

 
Een enorm complex van circa 60 bunkers is door de 
Duitsers gebouwd in 1942 als onderdeel van de 
Atlantikwall en strekte zich uit van Dishoek tot aan de 
Vlissingse boulevard. De Koninklijke Marine gebruikte 
hier na de oorlog nog ruim 20 bunkers van. 
 
De Duitse bezetting van het complex was personeel van 
de Grüne Kriegsmarine, die belast was met de 
bewaking van de zeegaten. Er waren bunkers uitgerust 
als uitkijkpost of met geschutskoepels, maar ook 
vuurleidingposten, commandocentrales en facilitaire 
diensten. Kortom, het waren complete 
kazernecomplexen. Ook waren er Duitse marva’s 
werkzaam, die werden vanwege de kleur van hun 
uniform ‘Blauwe muisjes’ genoemd. Voor wat betreft de 

recreatieve voorzieningen hadden ze zelfs gezorgd voor de aanleg van een zwembad 
aan de Duinvoet. Dat lijkt op zich een vreemde zaak met het strand en de zee op 
loopafstand, maar het strand was gebarricadeerd met obstakels en lag bezaaid met 
landmijnen, die overigens ook in een brede landstrook achter de duinen waren gelegd. 
De verzorging van het personeel kreeg nog meer aandacht. Want ten zuiden van de 
bunker die wij kennen als het kombuis AB21, stond de grootste en zwaarste bunker met 
de functie van…Varkensfokkerij ! 
 
Onder deze voortreffelijke omstandigheden moet het goed toeven zijn geweest in het 
Bunkercomplex. Maar of het altijd een onbekommerd genieten is geweest moet gezien 
het verloop van de oorlog worden betwijfeld. 
 
In ieder geval was hier tot het najaar 
van 1944 weinig te merken van de 
oprukkende geallieerden, die in de 
zomer van dat jaar in Normandië 
waren geland. In september ’44 werd 
de overkant van de Westerschelde 
door de Polen en Canadezen 
veroverd, waardoor de zuidelijke 
oever van de aanvoerweg naar 
Antwerpen al in geallieerde handen 
was en de noordelijke oever hoog op 
de prioriteitenlijst stond. 
Om de Duitsers van het 
gefortificeerde Walcheren te verdrijven, werd het eiland onder water gezet door het stuk 
bombarderen van diverse dijken, waardoor eb en vloed vrij spel kregen op het land. En 
via diverse landingen werd Walcheren langzaam maar zeker heroverd. Ons 
bunkercomplex was een van de laatste forten die moest worden ingenomen. De 
kogelinslagen van de zware gevechten waren in de muren van de bunkers nog duidelijk 



zichtbaar. De laatste bunker die moest worden ingenomen kennen wij als AB11. Hier 
werd de zwaarste tegenstand geboden, zodat de Duitsers er met vlammenwerpers 
letterlijk moesten worden ‘uitgebrand.’ Toen de oorlog op Walcheren in november ’44 
voorbij was, stond het eiland nog geruime tijd onder water. Het bunkercomplex, droog in 
de duinen gelegen, werd gebruikt voor tijdelijk onderdak van gezinnen die door het water 
en oorlogsgeweld uit hun huizen en boerenhofsteden waren verdreven. 
Daarna viel er een stilte over het bunkercomplex. De bevolking ging over tot de herbouw 
op het eiland en niemand kon vermoeden dat deze stilte maar van tijdelijke duur zou zijn 
en dat deze bunkers weer een militaire bestemming zouden krijgen. 
Door de ontwikkelingen in de Oost-Westverhoudingen, trad Nederland toe tot de NAVO 
en nam op zich om in bondgenootschappelijk verband de onschendbaarheid van het 
eigen grondgebied en van het Europese vasteland te verdedigen. 
Een andere overweging in het concept was het Benelux-verdrag tussen België, 
Nederland en Luxemburg, dat ook een verdedigings-paragraaf had. 
De beide politieke besluiten, het NAVO- en het Benelux-verdrag, deed de Koninklijke 
Marine uitkijken naar een hoofdkwartier, van waaruit de operaties geleid konden worden. 
En om financiële en geografische redenen viel het oog op het bunkercomplex in de 
Vlissingse duinen. Het financiële voordeel was, dat er al veel bruikbare bunkers stonden 
en geografisch lag het op een aanvaardbare plaats voor de Belgen aan hun waterweg 
naar Antwerpen. 
Het brein achter deze planning was de toenmalige KLTZ A. J. Quanjer. En de 
Commandant der Zeemacht in Nederland werd het commando opgedragen, met als 
chef-staf een officier van de Belgische zeemacht. Aan deze constructie ontleende het 
bunkercomplex zijn nieuwe naam: commandopost van de Admiraal Benelux, (afgekort 
ABNL), ter verdediging van het Belgisch-Nederlandse zeegebied. 
 

Ook v.w.b. de NAVO kreeg men het 
commando over het Belgisch-Nederlandse 
deel van Het Kanaal en de Noordzee. De 
benaming in dit verband was Commander 
Benelux sub area Channel 
(COMBENECHAN) en in dit verband had de 
commandopost de naam Maritime 
Headquarters Walcheren (MHQ Walcheren), 
dus feitelijk had het complex twee functies. 
 
In 1951 werd begonnen met het 
rehabiliteren van het complex en de opzet 

was om alleen in oorlogstijd op volle sterkte te draaien. In vredestijd was er een kleinere 
staf die zorgde voor de aanwezigheid en het goed functioneren van de faciliteiten, zodat 
op ieder gewenst moment kon worden ‘overgestapt’. De eerste nationale oefening werd 
er in 1952 gehouden en de eerste oefening in Beneluxverband in 1953. 
Begin vijftiger jaren waren nog niet alle vaarroutes mijnenvrij en daarom werden vanuit 
het bunkercomplex de mijnenveegoperaties geleid.  
In het begin waren er nog niet zoveel bunkers in gebruik, maar door omstandigheden 
nam de behoefte tot meer ruimte toe. Ook de Russische inval in Hongarije en de crisis bij 
het Suezkanaal bijvoorbeeld, deed de behoefte aan betere en meer verbindingen 
toenemen, naarmate de structuur binnen de NAVO hechter werd. 
Door de uitbreidingen namen ook de voorzieningen toe en op zeker moment kon men er 
600 man onderhouden. 
 



   
LINKS: In bunker AB15 en op de duinen bij Dishoek, 4 km westelijker, waren de zenders en antennes al ondergebracht. 
RECHTS: Later kwam daar ook de telegraafcentrale bij, dit was het landelijk knooppunt voor het marinetelexverkeer. In 1968 werd, 
ook bij Dishoek, hiervoor de voormalige ziekenboeg- bunker van de Duitsers (AB14) verbouwd. 

 

Vanaf ‘69, na de bouw van de marine kazerne te Vlissingen, werden van deze faciliteiten 
van het complex steeds minder gebruik gemaakt. Alleen in tijden van crisis en 
oefeningen draaide dat op volle toeren. 

Ook de operationele faciliteiten van 
het OHK begonnen steeds meer 
achter te lopen bij de eisen van een 
moderne marine. Daarom werd 
vanaf 1960 al uitgekeken naar een 
plaats voor een nieuw 
hoofdkwartier. 
Aanvankelijk (’66) viel de keus op 
een bunker van de luchtdoelartillerie 
van de luchtmacht in Goes, maar 
het bleek dat deze moest worden 
gedeeld met de PTT en de dienst 
Bescherming Burgerbevolking. 
Daarna (1970), viel het oog op een 
fort uit de Eerste Wereldoorlog te 
Huisduinen. Dit bleek echter geen 
optie om bouwtechnische redenen. 
Uiteindelijk viel de blik toen op een 
voormalig navigatiestation van de 
luchtmacht bij Den Helder. Vele 
reorganisaties en namen verder is 
het nu ondergebracht op 
Willemsoord. 
 

De Vlissingse duinen zijn 
inmiddels heringericht en 
verbreed. Gebouwen en bunkers 
zijn zwakke plekken in de duinen, 
dus die zijn allemaal gesloopt en 
niets herinnert meer aan de plaats 
waar veel marinemensen een 
deel van hun diensttijd hebben 
doorgebracht. Op de laatste foto 
de officiële buitengebruikstelling 
op de binnenplaats voor AB06 en 
AB07 op maandag 2 april ‘84. 



    

 

Beste leden. 
 

Bij deze de uitnodiging voor de dagtrip naar: 
 

NOORD FRANKRIJK / Frans Vlaanderen 
  Op 

ZATERDAG 15 OKTOBER 2022   

 
 

PROGRAMMA 
 

7.30 uur vertrek Busstation WST te Terneuzen  (4542 NP Terneuzen) 
 Parkeerplaats voor de auto aanwezig. 

8.45 uur tot 9.30 uur Koffie/thee & koffiekoek te Poperinge. 
 

10.30 uur tot 12.15 uur Bezoek met audiogids aan het oorlogsmuseum: 
 

V2 basis La Coupôle te Wizernes. 

 

La Coupole is een onderaards complex in de Franse gemeente Helfaut, vijf km 
ten zuiden van Sint-Omaars. Het werd tijdens de tweede Wereldoorlog gebouwd 

en was bestemd voor de opslag en het lanceer klaar maken van 500 V2-
raketten. De plek werd uitgekozen omdat ze langs de spoorbaan Calais – 

Boulogne-sur-Mer lag. 
 

12.15 uur tot 12.45 uur. Voor de lunch moet je zelf zorgen, de tijd is te kort en 
we weten niet of het restaurant open is in La Coupole.  

 



13.15 uur tot 15.15 uur Bezoek met sonorsysteem met taalkeuze aan: 

 

De Bunker van Eperlecques V1 & V2 raketbasis uit WO II 
 

Het Blockhaus van Sperleke of Bunker van Waten is een Duitse 
raketlanceerbasis en bunkercomplex uit de Tweede Wereldoorlog en is nu 

onderdeel van een museum. Het is gelegen in de buurt van de stad Sint-
Omaars in het Sperlekebos in het Franse departement Pas-de-Calais 

 
15.15 uur tot 16.45 uur Toeristische trip via Duinkerke door het West-Vlaamse 

Moerenland.  

 

16.45 uur tot 18.00 uur diner te Diksmuide   

20.00 uur tot 20.15 uur terug in Terneuzen  
 

Onze route zal zijn:   Terneuzen -Zelzate - Gent - Kortrijk-- Ieper - Poperinge-

Cassel - Saint-Omer - Wizerne - Eperleques- Duinkerke-Veurne - Diksmuide - 
Brugge - A11-Sluis - Oostburg-Terneuzen. 

 

Het arrangement kost:  € 75,00 p.p.  
 
INBEGREPEN in de prijs: 

• De busreis natuurlijk met een toeristische trip. 

• De ochtendkoffie / thee & 2 koffiekoekjes 
• Museum toegang & de audiofoon in La Coupole te Wizernes. 

• Museum enz. bij de Bunker te Eperleques 
• Het diner in Diksmuide.  (Dranken NIET inbegrepen) 

 
Betalen voor deze busreis aan penningmeester COM Zeeland 
penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com 
 

NL66 INGB 0002257574 
t.n.v. Contact Oud Mariniers afd. Zeeland 

Kosten per deelnemer: € 75,00 te voldoen bij opgave (let wel: opgeven is betalen ) 
 
Met vermelding Busreis Frankrijk en met opgave van lidmaatschap COM/AVOM en 

aantal personen. Bus: vol is vol! 
 

Opgave bij de penningmeester uiterlijk 15 september vóór 18.00 uur. 

 
Namens de besturen van COM- en AVOM Zeeland 
Dennis & Nora  
Evenementencommissie COM afd. Zeeland 

 

    Komt later. 

mailto:penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com


 
Wereld Oorlog II , met medeweten  van Keizer :     Hirohito.
                              Onder leiding      van Generaal : Hideki Tojo

Mijn verhaal over WOII  van  Paul van Geldere.

Door Paul van Geldere

Geboren ben ik in Malang ,Oost – Java op 10-maart 1934.
Als kind van een KNILmilitair.Gezin samen stelling,vader/moeder en èèn broer.
In mijn eerste levens jaar werd mijn vader over geplaatst naar Tjimahi.
Hier ging ik naar het lo,dit op mijn 6e jaar van s’morgens 07,00 – tot 13,00 uur.
.s’Middags was eigelijk verplicht rusten maar dat deed ik niet.
Ons huis stond net voor een kampong en met die jongens speelde wij o.a. Katrik of verstoppertje in 
het maisveld.Op 8 maart 1942 brak WOII  ik werd op 10 mrt ‘42 8 jaar.
De lagere school was voor mij 1½ jaar.Onderwijs mocht niet meer voor ons
Het spelen,alles was voorbij.Er werd een kamp gemaakt, om onze straaat en een paar andere
werd een omheining gemaakt bestaande uit prikkel draad en van bilik.Bilik = gevlochten bamboe.
Tussen deze omheining een ruimte van ±3 mtr. Hier liepen Haiho’s = Indonesiërs in opleiding 
militair. Er was een voor en achter poort bewaakt door Japanse militairen.
Dit was het ‘’ Baros kamp’’ Het eerste wat wij hier leerden was buigen,buigen en nog eens buigen.
Mijn vader was al op transport gesteld naar Singapore voor uiteindelijk de Birma spoorweg.
Alle aanwezige radio’s moesten worden ingeleverd bij een bedrijf op de Alun Alun = Open veld.
Wij,mijn moeder ,broer en ik maar ook andere mensen werden bij elkaar gehaald en moesten 
worden verplaatst. Èèn koffer mochten wij mee nemen. Die sleepte mijn moeder mee.
Wij werden per trein vervoerd naar Bandung. De trein was snikheet,geen drinken,niets was er maar 
wel de zon. In Bandung heet het kamp ” Tjihapit’’.Op een tiker konden wij slapen.
Hier werd mijn moeder blokhoofd en verantwoordelijk gesteld voor de in dit blok wonende mensen.
Gesmokkeld werd er .Op een dag zijn er mensen geschaakt en moest het blok aantreden.
Hier kreeg mijn moeder toen met een houten lat een paar tikken op haar hoofd, dit vergeef ik de 
Jap. nooit. Ik was net 9 jaar geworden.
Na een paar maanden moesten wij weer weg. Mijn broer was inmiddels 10 jaar en moest blijven.
Mijn moeder en ik naar Semarang met de trein..Wij stonden in de rij voor de gaar keuken toen ik 
een mevrouw zag neer vallen. Mijn moeder zij tegen mij ,, Laat maar zij is al overleden,, 
Nu werd ik 10 jaar en moest naar het mannen kamp Ambarawa .Kleding had ik nauwelijks nog een 
hemd en een tjawat als onderbroek. Het eten was nagenoeg altijd Kandji en soms ikan kring.
En als wij een kikker konden vangen werd deze tussen een paar stenen dood gemaakt en dan op een
vuurtje of een Anglo geroosterd en op gegeten .Anglo = een van steen gemaakt kook toestel.
Ik moest op het land werken met de patjol,d.i. een schep haaks op de steel. Ook moesten wij op 
appel komen en aantreden  ik had nr.19 van de eerste rei. Tot 19 kan ik nog in het Japans tellen.
Inmiddels werd het 15 augustus 1945 en in eens vlogen er een paar B45 (vliegende forten genoemd)
boven ons. Deze strooiden pamfletten uit waarop stond te lezen dat WOII over was.
Dit merkten wij meteen aan de Jap. die opeens gelijk vriendelijker werden. Nu kon ik mijn moeder 
op zoeken en dan samen naar Bandung.
Mijn broer lag in het zieken huis met buikziekte.
Wij bleven nog even in Bandung en mijn moeder met andere mensen gingen naar de pasar.
Zij kochten ook wat vlees. De andere dag werd er gezegd,” U mag geen vlees meer kopen” want het
bleek mensen vlees te zijn wat er werd verkocht 
Dit werd geconstateerd door een Amerikaanse arts die aanwezig was..
Dit was tegelijk het begin van de Bersiap periode. Eind 1945.
Alle mensen met een lichte huid kleur moesten uitkijken om niet gekidnapt te worden.



Anders werd je gewoon afgeslacht en,zoals wij merkten,als vlees verkocht op de pasar.
Wij werden nu beschermd door de Jap en Britse militairen.
Begin” 46 konden wij naar Batavia  om per schip naar Holland te gaan.
Op 17 juni 1946 kwamen wij in Holland met’’ss.Tegelberg’’.Het land was koud en de Hollanders 
waren nog kouder..Mijn vader was al in Utrecht bij een zuster van mijn moeder terwijl mijn moeder
nog in Indië een brief kreeg van het Rode kruis dat mijn vader was overleden aan de Birma.
Bij mijn tante aangekomen vroeg zij meteen om Nica  geld dat wij gekregen zouden hebben in Port 
Said  tegelijk met wat warme kleding.
Zo’n kerkelijke fam. Daar had gelijk genoeg van.
Nu weer naar school,ik was inmiddels 12 jaar en moest naar klas 3 Hier werd ik uitgescholden voor 
Chinees en pinda maar dat nam ik niet en begon er gelijk op te timmeren nou dat mocht ik niet en 
moest bij de onder wijzer komen en ging in de houding staan zoals geleerd door de Jap.
Deze vertelde mij dat ik hier niet mocht slaan.
In juli vakantie en in september naar kl.4 deze heb ik helemaal gedaan.  
Toen de 5e en de 6e half. Theoretische ondergrond had ik niet. 
Ik was door de oorlog vel te speels geworden en zag studie (nog) niet zitten.
Nu naar de Ambacht school .Op mijn 17e jaar naar de Marine en hier werd eigenlijk mijn leven 
gevormd..
Bij de Marine zaten heel veel Indische jongens die net als ik in kampen hebben gezeten.
Wij begrepen elkaar.
Kandji       = Stijfsel.
Ikan kring = gedroogde  vis en wat gezouten.
Twawat     = Japanse lende doek. 
Tiker         = Matje  van dun gevlochten bambu.

Dit is in het kort het geen ik heb door gemaakt tijdens en net na WOII.

Als rest hoop ik dat er nooit meer een wereld oorlog zal komen.
 



 

 

 
 

Nieuwsflits 
 

Oplichting voorkomen 
 

We weten allemaal dat het er is en hopen even zozeer dat we er nimmer het slachtoffer van 
zullen worden. Er zijn vele vormen van oplichting. Daarom hieronder de meest voorkomende 
vormen, hoe te herkennen en/of te wapenen en wat nog belangrijker is. Hoe te voorkomen 
dat wij er zelf slachtoffer van worden.  Wil je er meer over weten, onder de oranje teksten zit 
een link voor nog meer informatie    
 
1. WhatsApp-fraude         

Een fraudeur doet zich per WhatsApp of sms voor als familielid of kennis 
en vraagt om snel een geldbedrag over te maken.      
 
Wat kun je hiertegen doen?       

• Bel de zogenaamde bekende op het telefoonnummer dat bij jou bekend is.   
• Stel de oplichter persoonlijke vragen die alleen intimi weten.   
• Wees oplichters voor: 
•  Deel geen persoonlijke informatie op internet –  
• Voorkom misbruik van je WhatsApp-account door een tweestapsverificatie in te 

stellen. 
 
Meer informatie 

• Whatsapp-fraude: hulp, melden en aangifte doen (slachtofferwijzer.nl) 
 
2. Oplichting door webwinkels  
Online iets bestellen, betalen en vervolgens niks ontvangen.   
 

Wat kun je doen?  

• Google het bedrijf. Zo weet je hoe anderen de webwinkel waarderen  
• Controleer of er meldingen zijn gedaan over de verkoper op politie.nl. 
• Kijk naar de contactgegevens op de website. Ontbreken die of zijn ze niet compleet, is 

dat een teken aan de wand.   
• De url van de webshop moet beginnen met https:// en er moet een slotje in de 

adresbalk staan.  
• Check verder of de webwinkel aangesloten is bij de belangenvereniging voor 

webwinkels Thuiswinkel.org of een andere organisatie die een keurmerk uitgeeft.   
• Voor alle zekerheid: betaal pas achteraf of betaal verzekerd via bijvoorbeeld 

creditcard.  

https://veiliginternetten.nl/thema/basisbeveiliging/wachtwoorden/wat-tweestapsverificatie/
https://slachtofferwijzer.nl/nieuws/whatsapp-fraude-melden-voorkomen/%2523:~:text=Heb%252520je%252520te%252520maken%252520met,doen%252520bij%252520de%252520Fraudehelpdesk.nl
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleer-handelspartij.html
https://www.thuiswinkel.org/


 

 

Meer informatie 
• Voorkom oplichting door een webshop (fraudehelpdesk.nl) 
• Check vooraf om internetoplichting te voorkomen (politie.nl) 
• Meld oplichting door nepwebshops (fraudehelpdesk.nl) 
• Juridisch advies bij oplichting door een bedrijf (consumentenbond.nl) 

 
3.  Babbeltrucs  

Babbeltrucs zijn van alle tijden, maar de smoesjes die oplichters aan de deur gebruiken 
variëren.   

Wat kun je doen? 
• Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende of gebruik een kierstandhouder.  
• Nog beter is een video deurbel. Die werkt preventief.   
• Geven mensen zich uit voor een bedrijf of organisatie? Zeg dat je dat eerst wilt 

checken door te bellen met het bedrijf en doe de deur weer dicht. Grote kans dat ze in 
de tussentijd zijn vertrokken.  

• Geef nooit je pinpas en/of pincode af.    
 
Meer informatie 

• Hulp na een babbeltruc (slachtofferhulp.nl) 
• Download de brochure Senioren & Veiligheid van het CCV 

 
 4. Phishing  
Criminelen lokken je met een e-mail of sms naar een valse website door te klikken op een 
link. Als u die link aanklikt, wordt software op de computer geïnstalleerd, waarmee oplichters 
toegang krijgen tot uw computer en persoonlijke gegevens of geld stelen.  

Wat kun je doen?  
• Klik daarom nooit op een link van een mail die u niet vertrouwt en download geen 

bijlage.  
• Bel bij twijfel de organisatie om wie het gaat, zoals de bank, PostNL of DigiD. 
• Check op fraudehelpdesk.nl of je te maken hebt met een verdacht bericht.   

 
Meer informatie 

• Alles wat je moet weten over phishing (seniorenweb.nl) 
• Meld phishing (fraudehelpdesk.nl) 
• Alles over veilig bankieren (veiligbankieren.nl) 
• Download de brochure Senioren & Veiligheid van het CCV 

 
5. Bank spoofing   

Bij bank spoofing doet iemand zich telefonisch voor als 
bankmedewerker. De oplichter zegt dat er wat mis is met je 
betaalrekening en vraagt om geld over te maken naar een zogenaamde 
kluisrekening of veilige rekening.  

Wat kun je doen?  
 Verbreek de verbinding als je het niet vertrouwt. 

• Een bankmedewerker zal nooit vragen geld over te maken of om je pasnummer / 
pincode. 

• Zoek zelf het telefoonnummer op van de bank en doe navraag.  

https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude/voorkom-dat-u-opgelicht-wordt-door-een-webshop/%2523:~:text=Controleer%252520of%252520de%252520winkel%252520is,of%252520de%252520webshop%252520wordt%252520vermeld.
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleer-handelspartij.html
https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude-melden/
https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/juridische-procedure/opgelicht-door-bedrijf
https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/babbeltruc/
https://hetccv.nl/webshop/producten/productdetail/brochure-senioren-veiligheid/
https://www.fraudehelpdesk.nl/
https://www.seniorweb.nl/artikel/alles-wat-u-moet-weten-over-phishing
https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude-melden/
https://www.veiligbankieren.nl/
https://hetccv.nl/webshop/producten/productdetail/brochure-senioren-veiligheid/


 

 

Meer informatie 
• Alles over veilig bankieren (veiligbankieren.nl) 
• Bank spoofing fraude melden (veiligbankieren.nl_ 
• Word je slachtoffer van bank spoofing, heb je sinds vorig jaar recht 

op schadevergoeding (anbo.nl) 
• Download de brochure Senioren & Veiligheid van het CCV 

 
6.  Helpdeskfraude  

Een bekend voorbeeld van helpdeskfraude zijn mensen die zich 
telefonisch voordoen als medewerkers van Microsoft en zeggen dat de 
computer beveiligd moet worden. Ze laten je de instellingen veranderen en 
krijgen zo toegang tot de computer om gegevens zoals wachtwoorden te 
ontfutselen.  

Wat kun je doen?  
• Ga niet in op zulke telefoontjes. Computerbedrijven bellen nooit ongevraagd. 
• Verbreek de verbinding.  
• Noteer het telefoonnummer waarmee je werd benaderd en doe melding 

bij fraudehelpdesk.nl.  
• Blokkeer het nummer van de beller zodat die je niet meer kan bereiken.  

 
Meer informatie  

• Bescherm jezelf tegen oplichtingspraktijken (microsoft.com) 
• Bekijk de kenmerken van nep Microsoft-bellers (consumentenbond.nl) 
• Meld helpdeskfraude (fraudehelpdesk.nl) 

 
7. Malafide bedrijven   

Sommige bedrijven met een spoedservice maken misbruik van een noodsituatie en rekenen 
honderden, soms duizenden, euro's voor hun diensten.   

Hoe kun je dit voorkomen?  
• Klik nooit zomaar op de bovenste zoekresultaten in Google. Malafide bedrijven kopen 

vaak advertentieruimte in om als eerste te verschijnen.   
• Check verder of er reviews of klachten zijn over het bedrijf, bijvoorbeeld op klacht.nl of 

trustpilot.nl  
•  Controleer of er adresgegevens staan op de site. 
•  Malafide bedrijven aan de deur? Ga er niet mee in zee, maar informeer bij bekenden 

naar betrouwbare vakmensen.  
 

Meer informatie: 
 

• Doe aangifte van internetoplichting 
(politie.nl)  

http://veiligbankieren.nl/
https://www.veiligbankieren.nl/meld-fraude/%2523:~:text=Waar%252520kan%252520ik%252520fraude%252520melden,online%252520aangifte%252520bij%252520de%252520politie
https://www.anbo.nl/nieuws/nu-ook-vergoeding-bij-spoofing
https://hetccv.nl/webshop/producten/productdetail/brochure-senioren-veiligheid/
https://www.fraudehelpdesk.nl/
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/bescherm-jezelf-tegen-oplichtingspraktijken-met-technische-ondersteuning-2ebf91bd-f94c-2a8a-e541-f5c800d18435
https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/microsoft-helpdesk-oplichting
https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude-melden/
https://www.politie.nl/onderwerpen/internetoplichting.html


Korpsverjaardag 1965 

Dat jaar op 10 december werd herdacht dat het 300 jaar geleden was dat het Korps Mariniers was 

opgericht, zij het nog onder een andere naam.  Het was derhalve een bijzondere herdenking die zowel in 

Nederland als in de West groots werd gevierd. Op Curaçao vonden die dag landingsdemonstraties plaats 

alsook een mars door de stelling. En zowel in Rotterdam als in Willemstad werden er 

herdenkingspostzegels uitgegeven. Over de laatste hiervan gaat dit artikel, dat ik op verzoek van onze 

penningmeester heb opgetekend.  

Ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het Korps Mariniers werd op 10 

december 1965 een bijzondere frankeerzegel uitgegeven door de Nederlands 

Antilliaanse posterijen die op de eerste dag van uitgifte werd voorzien van een 

speciaal stempel. In de bijbehorende folder die gelijker tijd met de uitgifte van de 

postzegel werd uitgegeven, stond een historisch overzicht van wapenfeiten van 

ons Korps. In de kop van de tekst staat vermeld dat de zegel was ontworpen door 

kapitein der mariniers J.A. Buijse. 

 

Figuur 2 eerste dag enveloppe 

Het was inderdaad in dienst bekend dat ik sinds mijn jaren op het KIM vaker illustratief werk had 

gemaakt.  Het was dan ook niet verwonderlijk dat dat jaar in de aanloop naar het jubileum ik betrokken 

raakte met het overleg hoe dit vorm te geven.  Toen de berichten uit Nederland binnenkwamen dat 

daar een postzegel zou worden uitgegeven, was het Sgtmarns J. Visser uit Savaneta (Aruba) die met het 

idee kwam om dat ook in de Antillen te doen. Hij ontving hiervoor naderhand een geldelijke beloning 

van Nfl 250,- van Minbiza, afdeling Rijksideeënbus.  

De volgende stap, met een delegatie van onze staf naar de posterijen op Curaçao, was een logische. 

Toen de kogel voor de uitgifte door de kerk was, kreeg ik de opdracht om ontwerpschetsen te maken. 

Die kunnen bij dit artikel niet getoond worden, ze zijn jaren geleden geschonken aan het 

Mariniersmuseum. Dus we moeten het doen met wat bijvangst.  

Uit mijn archief: afbeelding 1 toont het originele ontwerp, met witte belettering.  De 2e kreeg een 

groene belettering bij de bewerking door Johan Enschedé & Zonen; dit om fraude tegen te gaan.  De 

afmeting van het ontwerp is 30x21 mm, die van de postzegel 33,66x25 mm.  Behalve het ontwerp kreeg 

ik ook de opdracht de ‘eerste dag envelop’ te ontwerpen en een folder om het publiek te informeren die 

gelijker tijd met de zegel werd uitgegeven. Daarvan heb ik nog wat schetsjes.  

De speciale herdenking werd op Curaçao groots gevierd.  Op 2 december werd op het kazerneterrein 

een grootse kermis gehouden die door 1200 kinderen druk werd bezocht, op de twee dagen erna 

Figuur 1 het 
oorspronkelijke 
ontwerp 



gevolgd door een herhaling voor het algemene publiek.  Op 6 december was er een muziekwedstrijd in 

het Katholiek Militair Tehuis, waarbij onder meer drie steelbands het tegen elkaar opnamen. De 

mariniersfanfare ontving daarbij zes dieptrommen van de Koninklijke Vereniging Onze Vloot, met 

beschildering van het Korpswapen en de vlaggen van Nederland en de Antillen. De KLM voerde op 7 

december 2000 zoute haringen aan bestemd voor de mariniers en de Curaçao Dok Maatschappij voegde 

daar per stuk een flesje bier aan toe.  

Op 10 december legde Kolmarns A.F. van Velsen (RMWO) een krans op de militaire begraafplaats, later 

gevolgd door een ontvangst voorgenodigden ib de longroom. Tijdens de feestavond de volgende avond 

trad schrijver Godfried Bomans op.  

Na diens optreden bedankte kolonel Van Velsen hem en overhandigde hem de herinneringsmedaille, 

een 22 krt gouden penning met op de ene kant het Korpswapen en op andere zijde een afbeelding van 

drie mariniers tijdens een landing.  

 

Figuur 3 herinneringsmedaille 
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