


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste allemaal, 
 
In dit blad de notulen van de Algemene Jaarvergadering COM Zeeland; maar ook het verhaal 
van “een marinier en zijn Hobby”. 

• Wie mag ik uitnodigen voor het volgende artikel:  “de Marinier en zijn hobby”? 
• U mag zich ook aanmelden om een advertentie te plaatsen! 

 
U hebt al informatie ontvangen over : 
11 juni  De Veteranendag in Middelburg; U moet zich als veteraan opgeven bij SVD. 
11 juni  De dag in Tholen 
11 juni  Mariniersdag in Biddinghuizen 
 
De Nederlandse Veteranendag is op 25 juni 2022 in den Haag. 
De aanmelding moest voor 01 mei 2022 binnen zijn.  

• Meer info op de COM Nederland website en veteraneninstituut.   
  

7 juli  De dag in Den Helder + het Postactievenpas 
 
Oploop: 18 mei in Goes 
  15 juni in Terneuzen 
  23 juli in Vlissingen ( gegevens hierover volgen nog) 
 
Toch wil ik ook Uw aandacht vragen voor de wekelijkse oplopen op de vrijdagmiddagen in het 
Veteranenbivak te Vlissingen. Een oploop met een biertje of wat iemand maar wil drinken bij het 
ouwehoeren over heden en verleden.  
Het ligt aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen; bij het parkeerterrein bij sporthal 
Baskensburg. 
 
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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Kameraadschap is een periodiek van het 
Contact Oud Mariniers Zeeland 
en verschijnt enkele keren per jaar.            

 
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: 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: ?? 
 
Contactmannen Zeeuws Vlaanderen: 
Xander Broekhart :Mobiel 06-365 469 44 
Wim van der Meer : 0115-648 790 

 
Deadline inleveren kopij 2022: 
15 juli; 10 oktober; 01 december  

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

 
 
Voorwoord Kameraadschap 02/2022 

 
We mogen weer “los”. Alle COVID maatregelen zijn ingetrokken en 
zelfs de App is uit de lucht. Maar is het COVID virus dan ook werkelijk 
geschiedenis?  
De ALV van de afdeling is achter de rug. Door een positieve COVID 
test kon ik de vergadering helaas niet voorzitten, maar de show must 
go on en werd opgepakt door de vicevoorzitter Michel de Bree.  
Vanuit het Hoofdbestuur waren de voorzitter Piet Kruithof en de 
secretaris Kees Wit aanwezig. Dat Wim van der Meer in het zonnetje 
zou worden gezet vanwege zijn 50-jarig COM-lidmaatschap was een 
bekend gegeven, maar dat hij en ook zijn echtgenote Nora in het 
zonnetje werden gezet door respectievelijk de benoeming tot Lid van 
Verdienste en een Eervolle vermelding was een totale verrassing. 
Normaals een hartelijke felicitatie hiervoor. 
Op de middag van zaterdag 2 april heeft de Zeeuwse COM 
Schietvereniging op de schietbaan in Vlissingen weer een wedstrijd 
georganiseerd. In deze Kameraadschap leest U er meer over. 
Woensdag 13 april mochten we elkaar weer ontmoeten tijdens de 
oploop bij de Chinees in Terneuzen. De oploop van mei is op de 18e in 
Goes gepland. 
Woensdag 4 mei mocht ik de Gemeente Kapelle mede 
vertegenwoordigen bij de jaarlijkse herdenking op de Nederlandse 
begraafplaats voor Oorlogsslachtoffers van WO II. in de Franse plaats 
Orry la Ville. Het ereveld telt 114 graven van Nederlanders die 
omkwamen in Frankrijk. Verder bevinden zich in het ereportaal nog 
eens vier gedenkplaten met de namen van 108 Nederlandse 
slachtoffers.  
Sobat Ron van de Berge heeft in Goes op twee dagdelen een 
reanimatiecursus verzorgd. In deze Kameraadschap leest u er meer 
over. Heel veel dank aan Ron en zijn bedrijf Simedi 
Zaterdag 11 juni, een dag waarop we keuzes moeten maken. In 
Middelburg wordt ’s middags op het Abdijplein de Zeeuwse 
Veteranendag georganiseerd met een informeel welkom en weerzien, 
een herdenking en afsluitend een Pasar Malam.  
Onder het motto Tholen Sterk zijn er in Tholen-stad de Havendagen in 
het teken van de viering 75+2 vrijheid. De roadshow van het Zeeuwse 
COM is hierbij aanwezig.  
En als klap op de vuurpijl de “Mariniersdag” in Biddinghuizen met een 
breed programma met voor elk wat wils. 
Tot slot, de zomer staat voor de deur. Voor de een, in verband met 
seizoengebonden werk, een hectische tijd en voor anderen weer een 
periode waarin spreekwoordelijk de druk een beetje van de ketel wordt 
gehaald. Ik wens eenieder een hele prettige tijd en, zoals altijd, pas 
goed op Uzelf en op hen die U lief zijn  
 

Met Korpsgroet, Jan Eertink 
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MUTATIES  NO:  72    KAMERAADSCHAP MEI 02 / 2022 
 

Nieuwe inschrijvingen: 
Dhr. W. Weststrate     Oost-Souburg 

 

Overleden: 
Dhr. H. Roos      Kamperland 

 

 

 
 

Verjaardagen: 
3-jun-1938 D.H.B. Quist Heinkenszand 
10-juni-1946 A. Reijngoudt Yerseke 

12-jun-1942 A.M. van Loon Middelburg 
14- juni-1965 J. Kamps Ovezande 
14-jun-1970 A.A.J. Wondergem Middelburg 
15-juni-1969 S. van Zijl Goes 
19-juni-1952 G.D.J. Duinkerke Oost-Souburg 
20-jun-1945 M. van der Slot Arnemuiden 
27-jun-1962 J.P. Boerma Burgh-Haamstede    

2-juli-1944 R.T.A. de Vos Terneuzen 

4-juli-1939 J.C. de Smit Nieuwdorp 

4-juli-1971 P. van Pamelen Middelburg 

5-juli-1943 J. Verhagen Vlissingen 

8-juli-1953 A.  Schilleman Biervliet 

9-juli-1960 J.P. Verduyn Breskens 

10-juli-1955 J.A. Buck Oostkapelle 

10-juli-1970 R. Sukel Middelburg 

11-juli-1942 J.J. Spaans Oost-Souburg 

14-juli-1946 J.D. Joosse 's-Heer Arendskerke 

16-juli-1941 K. Koppejan Zoutelande 

18-juli-1972 C. Kerkhove Goes 

18-juli-1963 M. Joosse Oost-Souburg 

19-juli-1951 G. Toerse Ritthem 

20-juli-1977 M. van Houdt Poortvliet 

27-juli-1960 A. van Sluijs Oostkapelle 



 

1-aug-1970 M. Keim Ritthem 

1-aug-1953 J.K. Schol Zuidzande 

2-aug-1940 J.C. Oostdijk Terneuzen 

2-aug-1937 J. Sies Burgh-Haamstede 

3-aug-1937 M.A. Staal Krabbendijke 

4-aug-1960 P. Pijcke Breskens 

4-aug-1969 M. van Fraassen Vlissingen 

6-aug-1976 R. Raayman Vlissingen 

12-aug-1970 W.J. de Putter Sluiskil 

19-aug-1943 J.P. Remijn Heinkenszand 

21-aug-1945 L. Tichem Tholen 

22-aug-1947 L. Gillesse Kamperland 

22-aug-1960 C.M.A. van der Vliet Goes 

27-aug-1944 W. Tiessens Oost-Souburg 

27-aug-1963 J.H.C. Drenth Terneuzen 

27-aug-1967 P. Boogaard Middelburg 

27-aug-1971 E. Bos Zierikzee 

28-aug-1957 A.A.L.P. Hertogh Vlissingen 

30-aug-1961 W. v/d Boogaart Axel 

31-aug-1953 J. Dommisse Aagtekerke 

   
 

 

Aantal Zeeuwse leden COM landelijk:    172 

Aantal Zeeuwse leden ook lid van de afdeling COM Zeeland  101 

Aantal Zeeuwse leden alleen lid van de afdeling COM Zeeland 27 

Aantal donateurs afdeling COM Zeeland:     9 
 

 

 

 

Henk is na een kortdurend ziekbed toch nog 

onverwacht op zaterdag 26-02-2022 

heengegaan! 

In de leeftijd van 80 jaar. 

 

Er is in stilte afscheid van hem genomen 

 

Correspondentieadres: 

Mevr. Sylvia van der Holst-de Roos 

Tarwestraat 16 

4456 CC Lewedorp 

         Hij was drager van het NNG Kruis met buton 
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Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling COM Zeeland 

Vrijdag 25 maart 2022 

 
Nr 1/2022 

 
Tijd:  19.30 uur – 21:20 uur 
Plaats: Middelburg, Kruitmolenlaan, sportcomplex de Kruitmolen   

 
Aanwezig: 

Wim van der Meer (Penningmeester) 
Marcel Slootmaker (Coördinator website COM-Zeeland) 

Michel de Bree (Vicevoorzitter en Ledenadministratie) 
Tiede van de Guchte (Veteranen/ Herdenkingen etc.) 
Nora van der Meer-Meert (Ambtelijk secretaris) 

Ronald Ingelse (Secretaris) 
Dennis de Visser (Evenementencommissie) 

L. Tichem (lid ledenraad) 
Johan Wolf (Lief en Leed) 
 

Ook waren aanwezig namens het Hoofdbestuur COM Nederland, Voorzitter Piet Kruithof 
en de secretaris Kees Wit. 

In totaal waren er 25 mensen aanwezig.  
 
Afwezig met kennisgeving: 

9 mensen hadden zich afgemeld 
 

01 Agenda 
Er waren geen op- aanmerkingen. 
 

a. Opening 
 

In verband met ziekte van de voorzitter, heeft de vice Vz Michel deze taak waargenomen 
en hij heet iedereen van harte welkom. Speciaal aan Piet Kruithof en Kees Wit die 
namens het Hoofdbestuur COM Nederland aanwezig zijn.  

 
Alle leden zijn in het bezit gesteld van de benodigde stukken. Deze waren eerder in de 

Kameraadschap geplaatst. 
 

b. In memoriam 

Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen i.v.m. het overlijden van een aantal leden, te 
weten dhr. Borgman, dhr. B. Hartog, dhr. A. Deurloo, dhr. H. Roos. 

 
c. In - en uitgaande post 

• Servicepunt Mariniersassociatie geopend sinds 10-12-21. 

• Brief Veteranenplatform i.v.m. wetenschappelijk meerjarig Indië onderzoek. 
• COM NL-ledenadministratie is overgenomen door Andre Westland 

• Uitnodiging ontvangen voor het bijwonen herdenking Slag om de Schelde in de St. 



 

 2 

Jacobskerk te Vlissingen, alwaar een officier van het KCT-uitleg gaf over de huidige 
werkwijze van het KCT. 

• Vanwege gezondheidsredenen heeft onze contactpersoon Schouwen-Duiveland (Lou 
van de Linde) aangegeven te willen stoppen. 
Alle van belang zijnde zaken doorgezonden naar de leden cq geplaatst in 

Kameraadschap.  
 

02 Notulen Algemene Leden Vergadering 26 maart 2021. 
Deze bijeenkomst heeft vanwege corona digitaal plaats gevonden. Er blijken geen op-of 
aanmerkingen te zijn op de notulen en deze worden vastgesteld. 

 
03 Jaarverslag secretaris. 

Ook hier geen op- of aanmerkingen. Ook deze worden vastgesteld. 
 
04 Jaarverslag penningmeester. 

Blijkt dat we financieel een gezonde afdeling zijn. Er blijken een aantal hoogbejaarde 
leden te zijn die niet hebben betaald, maar daar over is besloten om daar geen inzet 

meer op te doen. Omdat meerdere leden verzuimd hadden de vrijwillige bijdragen te 
betalen is er een aantal keren een schrijven uit gegaan.  
Dat heeft hen ertoe aangezet om gelijk maar voor 2 jaar te betalen.  

Door één van de aanwezigen wordt gevraagd of het niet mogelijk is om de leden 
automatisch te laten betalen voor hun lidmaatschap. Dit was eerder uitgezocht en dat 

bleek een kostbare zaak te zijn dus gaan we dat niet doen. 
 
05 Jaarverslag kascommissie. 

De kascommissie bestaande uit de leden Jac Verpoorte en Ruud Arends hebben de 
boekhouding bekeken. Ruud leest tijdens de vergadering het getekende verslag van de 

kascontrolecommissie voor. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd en de commissie 
geeft de aanbeveling het bestuur decharge te verlenen.  

Volgend jaar zullen Jac Verpoorte en Hans Blommaert de kascommissie vormen. Vz COM 
NL deelt terloops mee dat een wisseling van leden niet meer noodzakelijk is. 
Financieel verslag wordt vastgesteld. 

 
06 Jaarverslag ledenraad COM NL. 

Daarin hebben zitting namens COM Zeeland J. Eertink, L. Tichem en H. v Dongen. 
Aftredend in 2022 L. Tichem. Hij is van mening dat jong bloed een aanwinst zou kunnen 
zijn voor de ledenraad. Ruud Arends meldt zich aan als nieuw lid van de ledenraad 

namens COM Zeeland. Hij zal samen met Jan Eertink en Harry van Dongen Zeeland 
gaan vertegenwoordigen bij de ledenraad. De ledenraad COM Nederland komt 4 x per 

jaar bij elkaar. L. Tichem blijft wel de contactman van Tholen. 
 
07 COM Nederland 

Voorzitter Piet Kruithof praat de aanwezigen bij over hetgeen op landelijk niveau aan de 
orde is geweest: 

a. Door de Corona-maatregelen konden veel activiteiten in 2021 niet doorgaan. 

b. Het bestuur heeft gezorgd dat de bedrijfsvoering wel kon doorgaan. Daarom ook 

veelvuldig digitaal overleg. 

c. Het bestuur voert met de achterban het gesprek over “De stip op de horizon”. Wat 

moeten we gaan doen om de vereniging toekomstbestendig te maken? Zo zijn er ge-

sprekken met alle afdelingen en identiteitsgroepen. Daar komt waardevolle input uit. 

De ledenraad is op 24 maart jl. bijgepraat. Presentatie komt beschikbaar. 

d. Onderdeel van het “Stip op de horizon”- traject is een onderzoek door de Universiteit 

van Utrecht bij de actief dienende. Zie ook de nieuwsbrief die hierover onlangs is uit-
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gebracht naar alle leden met een e-mailadres. Dit onderzoek moet informatie opleve-

ren op de vraag wat de actief dienende verwachten van het COM. Dit met het oog op 

de doorontwikkeling van het COM. 

e. In de vergadering van de Ledenraad van 24 maart jl. is ook het huishoudelijk regle-

ment vastgesteld. Tijdens de vergadering zijn er nog enkele kleine wijzigingen afge-

sproken. 

f. Onlangs zijn de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek over de gebeurtenissen 

in de jaren 1945-1949 in Indië. De reactie van de commandant van de Koninklijke 

Marine, de viceadmiraal Tas, is door het COM op de website geplaatst. Uit het onder-

zoek komt gelukkig naar voren dat niet iedereen “vuile handen” heeft gemaakt.  

g. Het COM organiseert dit jaar, i.p.v. de jaarlijkse Reünie omgeven door Sport en Spel, 

een zgn. Mariniers dag met een hoog reünie-gehalte en mooie uitstallingen. Dit zal 

plaatsvinden op 11 juni a.s. In tegenstelling tot berichtgeving in de  

“Houwe Zo” zal dit niet in de VGKAZ zijn. 

 

08 Jaarverslag evenementencommissie 

Hierin hebben zitting Dennis de Visser en Nora v.d. Meer. Ook hier was corona een be-

hoorlijke spelbreker. De jaarlijkse kerstattentie en ons contact met de leden d.m.v. een 

telefoontje, een kaartje etc. is landelijk opgevallen en zal vermoedelijk navolging krij-

gen. Complimenten voor de opzet.  

11 juni vindt de Zeeuwse Veteranendag plaats in Middelburg, in een andere opzet dan 

andere jaren en in Tholen zal “Tholen sterk” plaatsvinden. In Tholen zal defensie ruim 

vertegenwoordigd worden. Ook zal een re-enactment groep komen en er zullen rondrit-

ten over Tholen zijn. Vermoedelijk zal er ook een straaljager geplaatst worden. Op beide 

plaatsen proberen we acte de présence te geven, met een grote tent, etalagepoppen en 

mogelijk een Laro. Er zal weer geschminkt worden en er zullen stickers, pennen en sleu-

telhangers uitgedeeld worden.  

Kerstdiner hopen we door te laten gaan. Oploopmiddagen gaan wijzigen. Bedoeling is 

om de ene maand in Zeeuws-Vlaanderen te laten plaatsvinden en de andere maand in 

Walcheren en v.v. ook zal er een blauwe hap zijn. De oude koffiemiddagen zijn komen te 

vervallen. Maar in het Veteranenbivak, President Rooseveltlaan te Vlissingen; (parkeer-

terrein bij sporthal Baskensburg) is bijna elke vrijdag voor alle oud-militairen en sympa-

thisanten van AVOM en COM Zeeland een oploop zonder eten! 

Mocht u zelf een evenement kunnen regelen of al geregeld hebben, geef het door aan 

de evenementencommissie, dan zal de commissie dit bekijken. Volgende week zaterdag 

2-04-22 vindt de jaarlijkse COM Zld schietwedstrijd plaats. Daar kan men zich nog voor 

opgeven er is nog plaats. Er zijn leuke prijzen. 

Het op 6 mei 22 geplande evenement van de Marinierskapel te Zierikzee gaat niet door. 

Reden onbekend. Mogelijk dat komend jaar het Polderhuis in Westkapelle bezocht gaat 

worden. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt. 

Reanimatiecursus staat nu gepland dinsdagavond 19-04-22 en maandagmiddag 

25-04-22. Mensen die zich al eerder hebben opgegeven ontvangen hierover een bericht, 

maar je kunt je nog opgeven.  

 

09 Bestuurszaken 

Xander Broekhart is afgetreden als secretaris en Ronald Ingelse heeft deze functie a.i. 

ingevuld en is bereid deze functie te gaan vervullen. Er heeft zich verder niemand bij 

het bestuur gemeld voor deze functie. 
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Johan Wolf (lief en leed) en Tiede van de Guchte (herdenkingen/erewacht) zijn aftre-

dend, maar zijn beiden bereid om deze functie wederom te gaan vervullen. De gehele 

vergadering gaat akkoord met de benoeming en herbenoemingen. Xander B. heeft aan-

gegeven contactman te blijven voor Zeeuws-Vlaanderen. 

Onze contactman Lou v.d. Linden voor Schouwen-Duiveland, heeft te kennen gegeven 

te willen stoppen i.v.m. gezondheidsreden. In de Kameraadschap is een oproep ge-

plaatst voor een nieuwe contactman. De voorzitter geeft Ronald I. even de gelegenheid 

zich voor te stellen. 

 

10 Zeeuws-COM reglement. 

Dit is gepubliceerd geweest in de Kameraadschap. Onder punt 8b in het Zeeuws-COM 

reglement wordt gesproken over tenue (kaki broek en polo). Door het bestuur is beslo-

ten de khaki broek te vervangen voor een blauwe spijkerbroek. Vanuit de vergadering 

komt ook de opmerking dat er nu wel een veelvoud (3) aan tenues ontstaat. Door de 

voorzitter van de vergadering wordt echter gesteld, dat in het jaar van het 50-jarig jubi-

leum al besloten is om een T-shirt e/o polo als marinier shirt met opschrift COM Zeeland 

te gaan gebruiken. Dus bij een evenement van COM Zeeland is dit het tenue. Er zal een 

mogelijkheid gecreëerd worden om dit te bestellen.  

P. Kruithof VZ-COM reageert daarop, met de mededeling dat er gisteren in de leden-

raadvergadering besloten is om een groen shirt en zwarte outdoor broek te gaan intro-

duceren. Er is zelfs naar gekeken dat de broek ook echt zwart blijft na het wassen. Hij 

ziet geen bezwaar in de diverse tenues, maar hij vindt het juist een pré dat COM 

Zeeland een eigen tenue zal dragen.  Daar kun je dus bij het samenstellen van een pe-

loton bij bijv. veteranendag rekening mee houden.  Vervolgens wordt door hem naar 

aanleiding van vragen kort uitgelegd wat het verschil is tussen een COM tenue (grijze 

broek, blauw colbert met embleem) en het veteranen /marinierskostuum met bepaalde 

mariniers kenmerken. Bijv. rode afwerking van het knoopsgat en onder de kraag de wa-

penspreuk Qua Patet Orbis. Daaraan gestelde eisen zijn: Veteraan zijn en minimaal 2 

missies verricht hebben. 

Zie https://contactoudmariniers.com/het-mariniers-kostuum-hoe-zit-dat-nou/ 

 

 

Vz COM NL deelt verder mee dat de dungree niet meer kan worden gedragen. De reden 

is dat de meeste oud-mariniers dit niet meer aan kunnen. Een opmerking van een van 

de aanwezigen, dat er oud-mariniers verschijnen op officiële gelegenheden met witte 

sokken, bruine schoenen en COM tenue en hij is van mening dat daartegen opgetreden 

zou moeten worden. P. Kruithof wenst hem daarmee sterkte, maar stelt dat het COM NL 

daar zeker niet corrigerend tegen gaat optreden.  

 

De gehele vergadering gaat akkoord met het Huishoudelijk Reglement COM Zeeland. 

Dit zal nog aangeboden worden aan COM Nederland. 
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Mededelingen 
Xander B. wordt naar voren geroepen vanwege zijn optreden als secretaris voor 5 jaren 

en krijgt namens het COM Zeeland een VVV-bon en applaus van alle aanwezigen. 
Ook Leen T. wordt bedankt namens COM Zeeland voor zijn deelname aan de ledenraad 
en ontvangt een cadeautje en een applaus. 

Piet Kruithof en Kees Wit bedanken L. Tichem voor zijn langdurige inzet en 
overhandigen hem namens COM NL een alcoholische versnapering. 

 
Ook Wim van der Meer komt in de schijnwerper te staan. Piet Kruithof en Kees Wit delen 
mee dat hij op voordracht van het COM Zeeland, benoemd is tot Lid van Verdienste 

vanwege zijn jarenlange inzet voor het COM. De daarbij behorende versierselen worden 
door Kees Wit opgespeld. Ook wordt hem een dasspeld uitgereikt vanwege zijn 50-jarig 

lidmaatschap van het COM en ook een Zeeuwse oorkonde. 
Natuurlijk wordt ook Nora bedankt voor haar enorme inzet voor haar COM en ontvangt 
een blijk van waardering van het COM NL.  

Namens het COM Zeeland krijgt Wim een mooie fles whisky en Nora een fles vanille 
jenever en een mooie bos bloemen als dank. 

 
11 Rondvraag: 
Nora deelt mee dat een aantal aanwezigen recht hebben op een Coin i.v.m. hun 

aanmelding voor de herdenking in Sittard. Die krijgen ze na afloop van de vergadering 
uitgereikt. Verder doet ze een oproep om kopie (verhalen of foto’s) aan te leveren voor 

de Kameraadschap bijv. “de marinier en zijn hobby”. 
 
H. Blommaert vraagt naar de mogelijkheden om aandacht te vragen voor een 

wandelevenement met overnachting (kosten ongeveer 10 euro) in bijv. Houwe Zo. Dat 
blijkt mogelijk te zijn. 

 
T. v.d. Guchte regelt de herdenkingen en de erewacht en geeft een overzicht van alle 

herdenkingen: 
19 mei Kapelle,  
11 juni Zeeuwse veteranendag Middelburg,  

26 augustus Terneuzen,  
15 september bevrijding van Axel,  

Herdenking bij het kruis in de duinen te Valkenisse,  
29 oktober herdenking Sloedam en op dezelfde dag de bevrijding Vlissingen.  
Ook zal er in november nog een herdenking (Ede – Aardenburg -Sluis) plaatsvinden 

exacte datum nog niet bekend. 
Voor Kapelle kunnen zich in totaal 8 personen aanmelden bij hem. Dit heeft te maken 

met toegang krijgen tot het gemeentehuis.   
 
Voor de erewacht worden 2 nieuwe personen gevraagd, omdat een aantal personen 

(w.o. L. Hintzen) zich heeft afgemeld. Bestuur geeft aan dat er een oproep in de 
Kameraadschap zal worden geplaatst. Het COM tenue met zwarte baret is voor de 

erewacht verplicht.  
Tiede en Leo krijgen van de aanwezigen een applaus voor hun inzet. Er wordt nogmaals 
benadrukt, zoveel als mogelijk bij deze herdenkingen aanwezig te zijn. 

 
Sluiting: 21.20 uur 

Datum en plaats: 25-03-22, Middelburg 
 
 

X_____________________  X___________________ 
Jan Eertink         Ronald Ingelse 

Voorzitter  Secretaris COM Zeeland 



 

Oorlogsveteranen in het Land van Kezand 

 
Veteranen, Nederland heeft er op dit moment nog ongeveer 105.350, waarvan zes procent 
vrouwen. Honderd ervan wonen in de gemeente Sluis. Het kunnen er meer zijn, maar die 
zijn dan niet aangesloten bij eventuele verenigingen of hebben zich niet bekend gemaakt: 
Paul Timmers (77) lid van de AVOM, Algemene Vereniging Oud Marinepersoneel. 
Ons land kent gelukkig geen oorlog meer, wel zijn er steeds diverse missies waar onze 
mannen en vrouwen naartoe gestuurd worden. 
De oudere garde van de veteranen heeft nog tijdens WO II en erna gediend, ze zijn in 
Korea, Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea geweest. Andere hebben de Golfoorlog 
meegemaakt. Tegenwoordig stuurt Defensie militairen naar het buitenland om de vrede te 
herstellen. Ook al gaat het om vrede, is het zeker niet altijd ongevaarlijk. 
 
Sjaak Bartelson (79) is lid van Contact Oud Mariniers.  Deze vereniging werd in 1950 

opgericht. “Wij; COM - & AVOM Zeeland werken 
samen en gaan meestal samen naar 
herdenkingen en evenementen”, aldus de heren.  
De veteranen in het Westen van Zeeuws-
Vlaanderen zijn voor het overgrote deel ouderen: 
”Maar ook jongeren”, aldus Paul. “Veteranen 
tussen de twintig en dertig jaar die in Afghanistan 
of Irak zijn geweest. De ouderen zijn vrijwel 
allemaal in Indonesië en Nieuw-Guinea geweest. 
Zelf was ik ook nog bij de Golfoorlog. Met een 
internationaal smaldeel op een Engelse boot. Ik 
was mijn hele werkzame leven bij de Marine.” 
“Ik was maar zes jaar marinier”, vertelt Sjaak. 
“Toch voel ik me er nog steeds bij betrokken en 

het is prettig om regelmatig bij elkaar te komen. Er wordt over vroeger gepraat, maar ook 
over andere dingen. Het is misschien wel frappant, dat er dan nog steeds Malaise woorden 
of uitdrukkingen gebruikt worden. Zo hoor je woorden als ‘Sepatoe’ voor schoenmaker, 
‘baas kajoe’ voor timmerman of ‘makan’ voor eten. En rijst, die werd kleine aardappel 
genoemd!” 
Beide heren waren ruim op tijd voor hun afspraak: “Wij komen nooit te laat”, aldus Paul 
Timmers. “Wij waren en zijn gedisciplineerd. Niet op tijd? Dan hing ons een straf boven het 
hoofd, dus we komen altijd liever vijf minuten te vroeg, je weet maar nooit!” 
In eigen streek gaan de heren en andere leden van de vereniging vooral naar de 
herdenking in Sluis, Eede en Aardenburg: “Maar we gaan ook naar Terneuzen naar het 
Indië monument en vaak naar landelijke bijeenkomsten. Zo hebben we ons sterk gemaakt 
voor de instandhouding van het Koninklijk Militair tehuis Bronbeek met huisvestiging aan 
veteranen van alle krijgsmachtdelen. Er is ook een museum gevestigd dat voor iedereen 
toegankelijk is.  
 
“Vooral de spekkoek was en is beroemd”, weet Sjaak. Als zoon van de vroegere bakker uit 
Waterlandkerkje heeft hij zelf deze lekkernij ook gemaakt. “Heel zoet, de koek bestaat uit 
zeven laagjes. Niet moeilijk maar heel bewerkelijk.” 
Natuurlijk gaan de heren, indien mogelijk, naar de landelijke veteranen dag in Den Haag: 
“Dan is ook het Nationale Defilé met bijna 4000 veteranen, afgenomen door Z.M. de 
Koning; er zijn daar ook altijd heel veel bezoekers.” 
 
In iedere kern van onze gemeente Sluis wonen veteranen. “Zo ook in vrijwel alle 
gemeentes in onze provincie, Terneuzen, Hulst, Middelburg, Vlissingen en Goes. In enkele 
gemeentes worden veteranen door de betreffende burgemeesters uitgenodigd.  
Onze veteranen, we moeten ze koesteren, mede dankzij hun inzet leven we in een vrij 
Nederland. 

Bron: W. Valk; Rondje West 



Dood van gesneuvelde marinier op Nieuw-Guinea blijft Wim Elgers uit Helmond 

achtervolgen 
 

 
 
De Helmondse veteraan Wim Elgers: 
,,De drill was: als je vuur krijgt, direct 

in de aanval.” © Ton van de 
Meulenhof/FotoMeulenhof 

 

 

 

HELMOND - In 1962 is er een 
journaalploeg in Nieuw-Guinea om 

verslag te doen van de strijd die Nederlandse militairen leveren met Indonesische 
infiltranten. ‘Wij hadden gehoopt een goedlopende reportage te maken’, zegt de 
verslaggever wat teleurgesteld. ‘Maar het bos van Nieuw-Guinea bleek een 
onoverkomelijke hindernis voor camera en geluidsapparatuur’. Er zijn wat beelden van een 
‘heet, vochtig en duister oerwoud’ en een Nederlandse patrouille. De mariniers lopen 
zwijgend achter elkaar, eentje rookt een sigaret. Dan verdwijnen ze uit beeld. 

,,Klopt, we hadden vaak een sigaretje in de mond, en niet voor niks”, zegt Wim Elgers. ,,Als 
je werd gebeten door een lintah hield je de sigaret tegen z’n kont. Dan viel-ie eraf. Als je 
zo’n bloedzuiger er zomaar aftrok, kreeg je een etterende tropenzweer.” En dan heeft de 
oud-marinier het nog niet over de mijnwormen, dysenterie, schurft en andere kwalen die op 
de loer lagen op de Raja Ampat-eilanden. Plus de klamme hitte. ,,Je liep in de natte rotzooi. 
Als je een keer aan je jas trok, scheurde die af. De jungleboots waren van kunststof. Die 
krompen. Je moest de voorkant eraf snijden.” 

Elgers is nu 77 en oogt onvervalst militair. Vorig jaar nam hij na 40 jaar afscheid als 
bestuurslid van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen, tussendoor 
was hij tien jaar penningmeester van het Veteranen Platform. Gedrongen postuur, rechte 
rug, gedisciplineerde pas. Als de fotograaf zich meldt in het appartement langs de 
Helmondse Kasteel-Traverse, komt er een doos tevoorschijn met drie baretten: de 
lichtblauwe van de VN (Beiroet 
1990-1991), de groene van het 
Korps Commando Troepen en de 
donkerblauwe van de mariniers. Hij 
zet de mariniersbaret op en zwelt de 
borst waarop negen medailles 
prijken. 

 
 

Uitreiking van 
Dapperheidsonderscheidingen aan 

boord van Hr. Ms. Karel Doorman in Den 
Helder. 

 
 

https://www.ed.nl/helmond/dood-van-gesneuvelde-marinier-op-nieuw-guinea-blijft-wim-elgers-uit-helmond-achtervolgen~aa896fed/125906186/
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Veruit de belangrijkste is de militaire dapperheidsonderscheiding het Bronzen Kruis. ‘Heeft 
zich in de periode van 9 mei tot 18 augustus 1962 meermalen onderscheiden door moedig 
gedrag tegenover de vijand in Nederlands Nieuw-Guinea’, aldus het Koninklijk Besluit dat 
in het bijzonder memoreert aan hetgeen voorviel op 14 augustus. Die dag is Elgers 
levenslang bijgebleven. ,,Hoe dichter we naar 14 augustus gaan, hoe meer problemen. 
Ieder jaar. Ik heb wel vaker ernstige dingen meegemaakt, maar dit heeft de grootste indruk 
gemaakt. Iemand zomaar verliezen.” 
 
Jungle 
Marinier der Eerste Klasse Elgers zat in een Verkennings- en Inlichtingenpeloton van de 
mariniers. Het had als taak Indonesische troepen die werden gedropt met vliegtuigen en 
motorboten, op te sporen en uit te schakelen. ,,We waren heel jong, flexibel en goed 
opgeleid. De drill was: als je vuur krijgt, direct in de aanval.” 

Zo zwerft het vlijmscherpe peloton soms wekenlang rond in de jungle. Ze hebben wat rijst, 
maar leven vooral van het land: vis, wilde varkens, inheemse groenten zoals kangoon 
(‘smaakte als spinazie’) en meripapalm (‘daaruit kon je wit spul halen met een 
bloemkoolsmaak’). Soms, als ze dicht bij de kust zijn, zet een marineschip blikgroenten en 
vers gebakken brood aan wal. 
 
Op 14 augustus krijgt het peloton informatie dat er 
Indonesiërs zijn gesignaleerd bij kampong Weij op Zuid-
Missool. ,,De kampong bleek zo goed als verlaten, De 
Papoea’s waren gevlucht voor de Indonesiërs. 
Wij kregen opdracht achter die lui aan te gaan; vanuit de 
kampong, achter elkaar over een smal geitenpaadje de 
berg op.” 
 
Marinier Peter Mannie (rechts) in 1962.  
Hij sneuvelde op 14 augustus van dat jaar op Nieuw-Guinea. 
 

Hinderlaag 

Na twee uur treffen de 23 Nederlanders een verlaten bivak. Maar de Indonesiërs liggen 
even verderop in een hinderlaag. Bij het vuurgevecht dat volgt worden twee Nederlanders 
getroffen: luitenant der mariniers Hans Woortman raakt zwaargewond, marinier Peter 

Mannie sneuvelt. Onder 
vuurdekking slaagt de 
twintigjarige Elgers erin zijn 
leeftijdgenoot Mannie te 
bereiken in de hoop zijn leven 
te kunnen redden. ,,Hij lag op 
zijn buik, toen ik hem 
omdraaide ontsnapte hem nog 
een zucht. Ik weet vrijwel zeker 
dat hij direct gedood was.” De 
mariniers slagen erin Mannie 
over een boomstam heen te 
trekken en terug te halen. 
Daarna neemt Elgers hem in 
de brandweergreep op zijn nek 

en draagt het lichaam het smalle pad af, terug naar de kampong. De Indonesische 
commando’s intussen zijn op de vlucht geslagen. 
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Zinloos? 

Wat het peloton niet weet is dat er hoog boven hun hoofden in Washington, Den Haag en 
Jakarta al weken daarvoor een voorlopig akkoord is gesmeed. Dat zou de volgende dag 
worden ondertekend. Was de dood van Peter Mannie - de laatste Nederlander die 
sneuvelde op Nieuw-Guinea - dus zinloos? Elgers: ,,Dat is een onmogelijke vraag, want de 
zin konden wij niet beoordelen. Wij wisten niets van de politieke situatie, hooguit dat er werd 
onderhandeld.” 

Toch blijkt ook hij zichzelf die vraag te hebben gesteld. ,,Ik heb compagniecommandant 
Romijn gevraagd: jij stuurde ons op 14 augustus die heuvel op, wist je dat er een staakt-
het-vuren aan zat te komen? Nee, zei hij, anders had ik jullie niet omhoog gestuurd.” 

Veel later komt Elgers in contact met de familie Mannie en hoort hij over het verwoestende 
effect op de nabestaanden. Peter Mannie kwam uit de Marconistraat in Tilburg, de oudste 
uit een gezin met zeven kinderen waarvan de moeder was overleden. ,,Toen de pastoor 
zijn vader vertelde dat zijn zoon een dag voor het akkoord was gesneuveld, stortte hij in. 
Een zus van zijn overleden moeder heeft het gezin verder grootgebracht. De vader was er 
niet meer toe in staat.” 

Wat Elgers kon doen, was de familie geruststellen, vele jaren later: Peter Mannie had niet 
geleden nadat hij in de kop van de patrouille plotseling onder vuur was genomen. In 
diezelfde periode nam Elgers het initiatief voor een herbegrafenis van Peter Mannie op 
Ereveld Loenen in 2002 

 
 

 

Het graf van marinier Peter 
Mannie. Wim Elgers was 

erbij toen Mannie 
sneuvelde op Nieuw-

Guinea. © nvt 

 

 

 

 

Nachtmerries 

Bij Wim Elgers werd in 2008 een ‘chronisch posttraumatische stressstoornis met verlaat 
begin’ vastgesteld. In een lezing voor de Commissie Dapperheidsonderscheidingen 
omschreef hij het zo: ‘Ik heb wel eens slaapproblemen en soms nachtmerries. Ook ben ik 
altijd overmatig alert bij het observeren van mijn omgeving. Tenslotte kan ik niet naar 
oorlogsfilms kijken die zich afspelen in de jungle. Een serie als Tour of Duty -die zich 
afspeelt in Vietnam- moet ik niet aanzetten. Doe ik dat wel, dan komt alles in mijn slaap 
weer boven’. Elgers wijst naar de stoel die bij het raam staat. ,,Daar zit ik wel eens te janken. 
Mijn vrouw kan daar goed mee omgaan, die laat mij dan zitten. Zo hebben we het ook 
afgesproken; laat mij maar in mijn vet gaar koken, niet te veel vragen stellen. Het droogt 
vanzelf wel weer op.” 
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Dit is weer een nieuwe manier van fraude plegen. 

2022 
 
Phishing namens bank per post 
Heeft u een brief van uw bank ontvangen? Let dan goed op. Want er worden phishing-
brieven verstuurd die lastig van echte te onderscheiden zijn. 

De brieven worden persoonlijk gericht aan de ontvanger, dus u wordt 
aangesproken met uw naam en de brief komt op het juiste adres. 
Ook wordt het juiste bankrekeningnummer genoemd en is de brief 
zogenaamd afkomstig van de bank waar u daadwerkelijk bankiert. De 
brief is voorzien van het bank-logo. 

In de brief wordt gesteld dat uw bankpas is vervallen en dat u daarom een nieuwe pas 
moet aanvragen. Dat moet zogenaamd door het uitgebreide formulier in te vullen dat is 
meegestuurd. Hierin worden diverse persoonlijke gegevens gevraagd, waaronder uw 
geboortedatum, informatie over het type bankrekening en de pincode. 

Vervolgens wordt beschreven hoe u de oude pas moet doorknippen en 
waarnaartoe u deze zou moeten sturen    

Advies 
Heeft u een dergelijke brief ontvangen? Gooi deze dan weg en geef geen gegevens door. 
Stuur ook uw pasje niet op.  Uw bank zal nooit om uw pasje, pincode of wachtwoorden 
vragen. Bovendien zijn de meeste in deze brief gevraagde gegevens al bij uw bank 
bekend. 
Heeft u gegevens doorgegeven en/of uw pasje opgestuurd? Neem dan zo snel mogelijk 
contact op met uw bank. Daarna kunt u een melding doen bij de Fraudehelpdesk. Wij 
adviseren u dan over de vervolgstappen. 

 
Mocht u meer willen weten over fraude neem hier eens een 
kijkje: https://www.fraudehelpdesk.nl 
 
 
 

https://www.fraudehelpdesk.nl/


 

 

Friendly Fire.! 
 
 
Dit jaar is het 60 jaar geleden, dat Nederland een groot stuk van haar grondgebied –via de 
Verenigde Naties- kwijtraakte aan Indonesië. Van 1950 t/m 1962 dienden vele duizenden 
personeelsleden van het Korps Mariniers en de Koninklijke Marine in dit voormalige tropische 
land.  
Daar zijn heel veel interessante, 
maar ook vervelende dingen 
gebeurd, die de 
geschiedenisboeken niet gehaald 
hebben en misschien is dat maar 
goed ook.  
Een van die dingen is hieronder 
beschreven; ik wil deze 
gebeurtenis de leden van het 
C.O.M.-Zeeland niet onthouden. 
De schrijver van dit verhaal, was bij 
het grootste gedeelte van dit 
gebeuren, niet zelf aanwezig, 
alhoewel ik er toch zijdelings bij 
betrokken was. Ik schrijf dit stukje 
Marine-geschiedenis als een eerbetoon aan enkele van mijn beste maten, uit mijn tijd bij het 
Korps Mariniers, n.l. de klasgenoten uit de opleiding Van Aalten en Janssen.  
 

Beide mariniers maakten, net als 
ondergetekende, deel uit van de 21e 
Infanterie Compagnie (21INCO) die begin 
1962 werd ingevlogen naar Nederlands 
Nieuw Guinea, om de reeds aanwezige 
militairen aldaar, bij te staan in hun strijd 
tegen de Indonesische infiltranten. Na een 
acclimatiserings-periode van een week in 
Biak, werd 21INCO verplaatst naar Sorong, 
dat gedurende de aanwezigheid in Nieuw 
Guinea een soort thuisbasis zou vormen.  
 
De Compagnie (+ 300 mariniers en enkele 

leden van de Vloot) werd opgesplitst in 3 Verpels (versterkte pelotons), Verpel 211, 212 en 213, 
waarbij elk Verpel o.a. een mortiergroep kreeg, met een 81mm en 61mm mortier. Onze 
Compagnie werd de “Holland-Compagnie” genoemd, omdat een week eerder eenzelfde 
eenheid (22INCO) van de Nederland Antillen naar Nieuw Guinea was vertrokken, die de “West-
Compagnie” werd genoemd. 21INCO werd gehuisvest in een grote groep woningen van 
voormalige olie-werknemers in de Wijk Klademak-III in Sorong. Van daaruit werden de diverse 
Verpels op een aantal locaties ingezet, waar hun aanwezigheid gewenst was, omdat de 
infiltraties van allerlei soorten Indonesische troepen met de dag toenamen. 



 

 

Op 26 april sprongen 42 parachutisten van het “Resimen Para Kommando” (van de 
Indonesische Landmacht) uit 3 Dakota’s bij de Kampong Nemboektep, niet ver van Fak Fak. 
Mariniers van Verpel 423 (van 42INCO) en een peloton van het Papoea Vrijwilliger Korps (PVK) 
werden ingezet, om de para’s uit te schakelen, dan wel 
gevangen te nemen. Terwijl deze eerdergenoemde 
opsporingsacties bezig waren, “dropten” wederom 3 Dakota’s, 
op 13 mei, bij de Kampong Wajatie (ongeveer 7 km ten 
Westen van Fak Fak) 39 Parachutisten van de “Para Banteng 
Raiders” (eveneens van de Indonesische Landmacht). Verpel 
422 werd met spoed naar de Kampong gestuurd en vanuit 
Sorong vertrok –met hoge snelheid- op 15 mei, Verpel 212 op 
de Onderzeebootjager Hr.Ms. Utrecht naar Fak-Fak, waar ze 
werd ingedeeld bij de bescherming van het stadje.  
Omdat de mortiergroep van Verpel 423 was ingezet in Kokas, 
aan de Noordkant van het Onin-Schiereiland (waar Fak Fak 
op ligt), werd de mortiergroep van Verpel 212 (waar de 
schrijver van dit verhaal bij was ingedeeld), met een 
motorboot van de Gouvernement-Marine (een soort 
kustwacht) afgeleverd bij de Kampong Wajatie, die 
hooggelegen is in de heuvels aan de Zuidkant van het Onin-
Schiereiland, waar ook een gedeelte van Verpel 422 was 
ingezet. Tijdens de diverse zoekacties werden hier op 17 mei 
opnieuw 39 para’s van “Para Banteng Raiders” door 3 
Dakota’s afgeworpen. De heuvels van het Onin-schiereiland zijn vele honderden meters hoog, 
met daarop reusachtige bomen die wel 50 tot 60 meter hoog kunnen worden. Als je dan in de 
stikdonkere nacht parachutisten laat springen en ze op een paar honderd meter hoogte 
“afwerpt”, dan krijgen de parachutes nauwelijks tijd, om helemaal te openen. Daardoor kwam 
een aantal van de Indonesische parachutisten, al voor ze ingezet konden worden, om het leven. 
Ze hingen dood in de bomen, wat geen prettig gezicht was. In de periode van 16 t/m 28 mei 
1962 nam Verpel 212 intensief deel aan de opsporing en uitschakeling van de gelande para’s, 
om vervolgens weer terug te keren naar Sorong, om ingezet te worden bij andere acties en in 
andere gebieden. Bij een gecombineerde patrouille van PVK en een andere eenheid, sneuvelde 
tijdens een vuurgevecht met para’s bij Fak Fak, een luitenant van de Koninklijke Landmacht 
(KL). 
In de ochtend van 17 mei sprong een groep van 40 Indonesische parachutisten, uit 3 Dakota’s, 
in de buurt van de kampong Maladotok (gelegen in de “Vogelkop” ten Oosten van Sorong). Een 

infanterie-eenheid van de Koninklijke 
Landmach maakte wekenlang zeer 
succesvol jacht op deze infiltranten en 
uiteindelijk werd deze gehele eenheid, na 
langdurig en intensief patrouilleren geheel 
vernietigd.  
Bij de talloze vuurgevechten, tijdens deze 
zuiveringsactie, sneuvelden wel 2 leden van 
de KL en werden er een aantal gewond. In 
de nacht van 19 mei sprongen ongeveer 90 
parachutisten van de “Pasukan Gerat 
Tjepak” (een eenheid van de Indonesische 
Luchtmacht) uit een C130 Hercules 
transportvliegtuig bij het kleine stadje 
Teminaboean, aan de Zuidkust van de 
“Vogelkop”.  



 

 

Het was de bedoeling, dat deze groep zich zou aansluiten bij de eerder gelande eenheid bij 
Maladotok, maar de vliegers van de Hercules hadden haast gehad en hadden de parachutisten 
zo snel mogelijk laten springen, zodat zij terug konden keren naar Indonesië.  
 
Twee dagen tevoren was n.l. een Indonesische Dakota neergeschoten door een P2V Neptune 
van de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) en de Herculesvliegers voelden er waarschijnlijk weinig 
voor, om het lot van hun collega’s te delen. De parachutisten landden dus eigenlijk op de 
verkeerde plaats en te ver van de eerder gedropte eenheid, om met hun contact te kunnen 
maken. Teminaboean was het administratieve centrum van dat gebied en er was permanent 
een detachement van de KL gevestigd. Gezien de grootte van de eenheid gelande 
parachutisten, werd aan de Operationele Staf in Biak om ondersteuning van de Koninklijke 
Marine gevraagd.  
Op de ochtend van de 21e mei kreeg de Commandant van 21INCO,  
Majoor der Mariniers Romijn (de latere Korpscommandant) het verzoek van de Marinestaf in 
Biak, om ondersteuning te verlenen aan het detachement van de KL in Teminaboean.   
Omdat Verpel 211 en 213 op dat moment in de “thuisbasis” Sorong aanwezig waren, werden 
deze eenheden met “Klep 8” (de L9608, een groot type landingsboot) naar de omgeving van 
Teminaboean vervoerd. Er werd tevens een peloton van het Papoea Vrijwilligers Korps (PVK) 
ingezet en een aantal Papoea 
politieagenten. 
 
 Op 19 mei had een eenheid van de KL 
reeds een aantal para’s in een hinderlaag 
gelokt en uitgeschakeld. Op 21 mei werd 
door 2 Neptunes van de MLD een 
bombardement uitgevoerd op de 
vermoedelijke verblijfplaats in de jungle van 
de parachutisten. Er werden tevens raketten 
afgevuurd en met de 4 boordmitrailleurs 
(20mm Oerlikons) op de infiltranten 
geschoten. Op 23 mei arriveerde Verpel 
211 en –op een later tijdstip- Verpel 213 in 
het operatiegebied. Besloten werd om de 
groep parachutisten bij de kampong Wersar 
in een gecombineerde aanval met o.m. het PVK direct aan te vallen. Daarbij werd luchtsteun 
aangevraagd en werden rode markeringslappen voor de eigen eenheid uitgelegd. Tijdens deze 
luchtsteun ging een en ander goed mis. Bij contact met de bemanning van de Neptune, bleek 
dat zij het doelwit (de stellingen van de para’s) niet goed konden waarnemen. Een eerste bom-
run werd afgebroken en het toestel draaide af. Kapitein der Mariniers Toet (p.l.v. commandant 
21 INCO) verzocht de bemanning via een bepaalde route aan te vliegen en om op zijn sein, de 
bommen af te werpen.  

 
Toen de Neptune weer aanvloog, wierp 
deze -voordat de Kapitein het sein kon 
geven- zijn bommen af, te midden van de 
eigen troepen. Zes bommen van 500 pond 
vielen vlak bij de rode markeringslappen in 
de eigen stelling. Door de enorme 
ontploffingen, werd de dekking van de 
voor de aanval gereedliggende eenheden 
weggeslagen.  



 

 

Twee Papoea politieagenten raakten gewond en marinier Janssen werd zwaargewond aan zijn 
onderbeen. Een geluk bij een ongeluk was het feit, dat de bom die vlak naast marinier van 
Aalten insloeg, een blindganger was. De verwonding van marinier Janssen was zo ernstig en 
zag er zo gruwelijk uit, dat de aanwezige -jonge- Marine-arts niet in staat was, om hulp te 
verlenen. Marinier van Aalten werd daarop zeer boos en dwong de Marine-arts -met de karabijn 
in de nek- om toch eerste hulp te verlenen. Door de gevolgen van het bombardement werd de 
aanval op de para’s -die zich ongeveer 600 meter verderop bevonden- afgelast. Marinier 
Janssen werd op de drijver van een kleine Bell-helikopter (de enige in het gebied) vastgemaakt 
en afgevoerd naar Sorong, waar een spoedoperatie plaatsvond en vervolgens –per KLM- naar 
het Marine hospitaal in Overveen, in Nederland overgevlogen. Het ongeluk werd in de krant 
vermeld, als zijnde dat marinier Janssen zijn been, door een landingsklep had verwond.  Hoezo, 
doofpot? Marinier Janssen kon na een aantal operaties zijn been behouden, maar door allerlei 
medische complicaties, werd zijn onderbeen in de ’80-jaren toch nog geamputeerd. Hij bleef wel 
in dienst bij de Koninklijke Marine als chauffeur/rijinstructeur en zwaaide af als sergeant-majoor 
van de Motor Transport Dienst. De KM voorkwam hierdoor, dat bij een eventuele afkeuring er 
een grondig onderzoek naar het gebeuren zou plaatsvinden en dat werd nu dus voorkomen. 
Wat de parachutisten betreft; op 25 mei voerde Verpel 213 een aanval uit op een 
paraconcentratie bij de kampong Menelek. Een groot aantal parachutisten werden hierbij 
uitgeschakeld. De KL-eenheid legde wederom een hinderlaag in een ander gebied en 
schakelde nog meer parachutisten uit. Op 27 en 29 mei werden door een gecombineerde 
marinier-PVK eenheid weer een aantal para’s uitgeschakeld of gevangengenomen.  
Tussen 29 mei en 20 juni werden tijdens 
diverse patrouilles incidenteel para’s 
gevangengenomen of gaven zij zichzelf over 
aan de bevolking. Tijdens één van die acties 
wist marinier Van Aalten enkele para’s –die 
zich in het oerwoud verborgen hadden- met 
handgranaten en automatisch geweervuur, uit 
te schakelen. In de periode die volgde werd 
het restant van de drie Indonesische 
parachutisten-pelotons bijna geheel 
vernietigd. Op 20 juni keerden Verpel 211 en 
213 en de eenheid van het PVK, met “Klep 8” 
terug naar Sorong; het opruimen van de 
resterende para’s (ongeveer 10 man) werd 
aan de KL overgelaten.  
De eenheden van 21INCO werden vervolgens elders ingezet, maar dat is een ander verhaal. 
Eind augustus/begin september 1962 was 21INCO in zijn geheel weer teruggekeerd uit de 
diverse inzetgebieden en voorafgaande aan het -spoedig te verwachten- vertrek naar 
Nederland, gedetacheerd op de Marinekazerne “Sorido” in Biak. Nu er een overeenkomst met 
Indonesië was getekend en men in afwachting was van VN-militairen uit Pakistan, was er niet 
veel meer te doen, voor de voormalige Verpels. Omdat de Militaire leiding van Nieuw Guinea 
niet wilde, dat materiaal van de Nederlandse Krijgsmacht, dat niet mee terug kon naar 
Nederland, t.z.t. in handen zou vallen van het Indonesische Leger, werd de inhoud van de 
munitiemagazijnen van Biak (en dat was heel veel) en het aanwezige voertuigenpark van de 
Koninklijke Landmacht, op de landingsvaartuigen geladen en een eind uit de kust in de diepe 
zee “gedumpt”. 



 

 

Ik zag, nadat we gezamenlijk de voertuigen een duwtje hadden gegeven -terwijl ik op de 
uitgeklapte landingsklep stond- 
nog de 6 nieuwe “Dikke DAF’s” 
(YP408), met eraan gekoppeld 
een 40mm luchtdoelmitrailleur, in 
zee storten.  
 
Het waren net “Dinky Toy’s” die in 
het zwembad vielen. Even een 
paar luchtbelletjes en de 
voertuigen verdwenen naar de 
bodem van de zee. “Klep 7” en 
“Klep 8” werden eind oktober 1962 
op een rif gevaren en vernietigd, 
voordat ze in handen van de 
Indonesische Marine konden 
vallen. “Klep 9” vertrok naar de 

Nederlandse Antillen en was wekenlang “zoek” op de Stille Oceaan. Ook dat, is een verhaal op 
zich. 
Toen ondergetekende op een middag weinig te doen had, besloot ik om te proberen enkele van 
mijn dorpsgenoten te lokaliseren. Ik had vernomen, dat zij inmiddels ook naar Biak waren 
teruggekeerd. Er was een soldaat van de KL bij en een matroos van de KM. Tijdens mijn 
zoektocht liep ik een barak binnen, waar een eenheid van de landmacht, plunjezakken aan het 
inpakken was. Een soldaat stond bij zijn geopende kast en ik zag een soort vlag hangen. 
Nieuwsgierig als ik was, vroeg ik wat hij daar had. Hij zei: “O, ik was met mijn eenheid in 
Teminaboean geplaatst en had dienst als schildwacht/uitkijkpost in de nacht, toen daar de 
Indonesische parachutisten zijn “gedropt”.  
 
 In het midden van de kampong 
stond een enorme waringinboom 
(een soort grote eik) en in de top 
daarvan hadden we een klein 
plateautje gemaakt. Als je daar op 
post zat, kon je de hele omgeving 
overzien. 
In de eerdergenoemde nacht van 
19 mei zat ik met mijn Brengun op 
post in de waringin en hoorde het 
Hercules-transportvliegtuig –in het 
pikdonker- rondcirkelen, om een 
goede afwerppositie voor de 
parachutisten te bepalen. Er werd 
beneden in de kampong alarm 
gemaakt en iedereen wachtte gespannen af, op de dingen die komen zouden. De eerste para 
die uit het vliegtuig sprong, had het vaandel van zijn eenheid, op zijn lichaam gebonden. 
Ongelukkigerwijs (voor hem) kwam hij bijna boven op mijn plateau terecht, in de top van de 
waringin. Omdat ik in het donker niets kon zien en me bovendien een ongeluk schrok, heb ik 
enkele magazijnen van mijn Brengun rondom mij, leegeschoten. ’s Ochtends vonden we de 
gesneuvelde para en heb ik het vaandel losgemaakt van zijn lichaam en dat hangt nu in mijn 
kastje. Ik mocht het vaandel even vasthouden. Het was precies hetzelfde embleem, als ik bij 
eerder gevangengenomen para’s op hun camouflagepak had gezien, alleen groter. De 
gekruiste AK47 met een kanon en de letters Pasukan Gerat Tjepak.  



 

 

Het geheel was fraai geborduurd met gouddraad en er zaten diverse grote bloedvlekken op en 
een aantal kogelgaten in. Nadat ik het gezien had, borg de soldaat het weer op in zijn kastje en 
sloot snel de deur. Jammer genoeg had ik geen fototoestel bij me, maar ik heb het vaandel echt 
gezien en aangeraakt. Ik heb er overigens nooit meer wat over gehoord. Ik vervolgde mijn 
zoektocht naar mijn dorpsgenoten, maar kon ze helaas niet vinden.  
Enkele dagen later werd ik, met een gedeelte van 21INCO naar het vliegveld van Biak gebracht 
en vlogen we met een Douglas DC7 terug naar Nederland. Na een korte verlofperiode werd ik 
en de rest van mijn mortiergroep, geplaatst op de “Van Braam Houckgeestkazerne” in Doorn, in 
afwachting van een uitzending naar de Nederlandse Antillen, maar ook dat is een ander 
verhaal. 

Het “Teminabuan-muisje” had toch nog een heel 
apart staartje. Jaarlijks houden 21INCO, 22INCO en 
42INCO een reünie op de “Van Ghentkazerne” in 
Rotterdam. Zo ook in 2014. Na een zeer aangenaam 
weerzien met “de maten”, worden er dan een paar 
korte lezingen gehouden of wordt er een interessante 
film vertoont, over het voormalige Nederlands Nieuw 
Guinea. Uiteraard wordt er ’s middags genoten van 
de “blauwe hap” en worden nostalgische 
herinneringen opgehaald. Zo zat een gedeelte van de 

voormalige mortiersectie van 21INCO aan dezelfde tafel. Er zat ook een persoon, die door zijn 
“deftige kleding” eigenlijk niet aan deze tafel thuishoorde. Tijdens allerlei gesprekken, viel een 
paar keer de naam Janssen (die daar ook aan tafel zat). De “deftige mijnheer” zei: “Ben jij die 
Janssen uit Teminaboean?” Die beaamde, dat hij dat was. “Nou, ik ben de Marine-arts, die jou 
daar verbonden heeft, toen je zwaargewond was!” “En ik ben die marinier, die jouw met mijn 
karabijn in je nek gedwongen heeft, om mijn maatje te verbinden, omdat “je het in je broek deed 
van angst”; zei Van Aalten. De “deftige mijnheer” werd spierwit en stamelde” “Eh, eh.…. maar 
dat weet toch niet iedereen, dat zou ik helemaal niet leuk vinden?” “Nou, iedereen hier aan tafel 
weet dat”, zei Janssen. De “deftige mijnheer” (waarvan we later hoorden, dat hij een hoge 
functie in de medische wereld had gehad, n.l. een soort Inspecteur-Generaal van alle 
Nederlandse Bedrijfsartsen), at zwijgend zijn bord leeg, verliet haastig de tafel en verliet zeer 
snel de kazerne. 
Tijdens het middaggedeelte van de reünie, moesten we hem “helaas” missen. Ook de volgende 
reünies schitterde hij door afwezigheid. ’s Middags vernamen we van de marinier 
ziekenverpleger van Verpel 211, dat de Marine-arts een morfine-injectie aan marinier Janssen 
had gegeven, maar verzuimd had, om de gebruikte naald door de kraag van zijn dungaree te 
steken, zodat iedereen kon zien, dat hij die injectie had gehad. De ziekenverpleger had –
onwetend van de eerdere injectie- marinier Janssen, die heel veel pijn had, ook een morfine-
injectie gegeven, zodat die eigenlijk een soort “overdosis” kreeg. Dankzij zijn zeer goede 
conditie (hij was o.m. Marine kampioen hardlopen) overleefde marinier Janssen dit. Uiteraard 
helemaal geen wonder, dat de voormalige Marine-arts de kazerne zo snel verliet. E.e.a. was 
toch een “vlek op zijn blazoen”! 
In de jaren na het gebeuren bij Teminaboean ging het verhaal rond, dat marinier Van Aalten  -
door het “uitschakelen” van de in hinderlaag liggende parachutisten- was voorgedragen voor 
een Bronzen Kruis. Omdat marinier Van Aalten toch een zekere reputatie bij het Korps 
Mariniers had en bovendien de Marine-arts (uiteraard zeer begrijpelijk) met zijn vuurwapen had 
bedreigd, werd de onderscheiding aan een sergeant toegekend, die ook in het gebied aanwezig 
was geweest. Bij navraag bij de diverse Marine-autoriteiten, werd in alle toonaarden ontkend, 
dat dit verhaal op waarheid berustte. Tja, zo zijn er heel wat gebeurtenissen uit het voormalige 
Nederlands Nieuw Guinea, die achteraf stevig ontkend zijn. Ook toen waren er al personen, die 
aan geheugenverlies leden!  

Marinier 1 b.d. W.P. van den Houten. 



 

 

               Schietwedstrijd C.O.M.-Zeeland.                       
 
 
Op zaterdag 2 april jl. organiseerde de evenementcommissie van het C.O.M.-Zeeland, in de 
persoon van de heer de Visser, een schietwedstrijd voor de leden van deze afdeling. Voor zoiets 
heb je natuurlijk een schietbaan en een schietvereniging nodig en de aangewezen (schiet)club 
daarvoor was uiteraard de C.O.M.-s.v. Zeeland.  
 
Om 13.00 uur arriveerden de eerste deelnemers aan deze wedstrijd, bij de gezellige 
accommodatie van de Schietvereniging, op het voormalige terrein “Zuid” van de Koninklijke 
Marine in Vlissingen, waar thans o.m. het Veiligheidscentrum Zeeland is gevestigd.  
Het bestuur van de C.O.M.-s.v. was reeds gedeeltelijk aanwezig en voorzag de binnenkomers 
van “koek en zopie”, oftewel van koffie en een gevulde koek. Er hadden zich 15 leden van het 
C.O.M.-Zeeland aangemeld en die arriveerden kort na elkaar. Zowel de Voorzitter van de 
C.O.M.-s.v., de heer Buijsse en de Voorzitter van het C.O.M.-Zeeland, de heer Eertink, maakten 
enige tijd later hun opwachting. 
 
Omstreeks 13.30 uur sprak de heer de Visser het gezelschap toe en legde uit wat de bedoeling 
van deze bijeenkomst was. Onder de bezielende leiding van de Secretaris, de heer Toerse, zou 
er met twee wapens worden geschoten, n.l. met klein-kaliber-pistool (.22) en met klein-kaliber-
geweer (.22), over een afstand van 50 meter. Bij het pistool mocht de schutter 5 proefschoten 
lossen en vervolgens 10 wedstrijdschoten. Bij het geweer mochten eveneens 10 
wedstrijdschoten worden gelost. Beide uitslagen c.q. scores zouden bij elkaar worden opgeteld. 
Voordat men overging tot de schiet-wedstrijd, werd er nog een “staatsieportret” van de 
deelnemers gemaakt. 
 
 

   
 
Rond 16.00 uur was de wedstrijd afgelopen en even later werden de uitslagen bekend gemaakt 
en werden door de heer de Visser de prijzen uitgereikt. Ook kreeg elke deelnemer nog een aantal 
leuke “hebbedingetjes” oftewel p.r.-artikelen van het Korps Mariniers. 



 

 

De uitslagen waren als volgt: 
01.  J. Eertink        218 punten.  1e prijs. 
02.  R. van Dijke        201 “      “  2e prijs. 
03.  D.H.B. Quist        153 “      “  3e prijs. 
04.  X. Broekhart        152 “      “  . 
05.  D. de Visser        144 “      “  . 
06.  M. de Bree        141 “      “  . 
07.  O. Haver        139 “      “  . 
08.  C. Kerkhove        134 “      “  . 
09.  B. Polderdijk        123 “      “  . 
10.  W.P. van den Houten      123 “      “  . 
11.  M. Slootmaker       116 “      “  . 
12.  J. Stroo        105 “      “  . 
13.  R. van den Berg       100 “      “  . 
14.  G. Verrips         95  “      “  . 
15.  J. Polderdijk          79 “      “  .  

 
Na de wedstrijd kon men overgaan op het gebruiken van wat drankjes en werden blokjes kaas en 
worst rondgedeeld.  
Ook het aantal “sterke verhalen” steeg met de minuut. Inmiddels was de heer Toerse, met behulp 
van de heer Haver, bezig om de maaltijd ("blauwe hap”) op te starten, wat een zeer aangename 
afsluiting aan deze bijeenkomst zou worden. Echter er vond een soort “Gazprom-sabotage” 
plaats, want het gas was plotseling op, zodat er even gewacht moest worden, om de maaltijd 
klaar te maken en te serveren. Toen de problemen even later waren opgelost, kon genoten 
worden van een uitstekende maaltijd, klaargemaakt door de heer Toerse en zijn echtgenote. 
 
Voor de vervaardiger van dit korte verslagje, die zelf ruim 32 jaar lid van de C.O.M.-s.v. Zeeland 
is geweest, was het weer even leuk om op de “oude stek” terug te zijn en nog vele attributen van 
zijn lidmaatschap terug te zien. Na 20 jaar in Zeeland bij de K.M., gediend te hebben, moest 
helaas worden verhuisd naar de omgeving van Leiden, waar een plaatsing bij het “Marine 
Electronisch en Optisch Bedrijf” en het “Marine Vliegkamp Valkenburg” ervoor zorgden, dat –door 
de grote afstand- een lidmaatschap van de C.O.M.-s.v. Zeeland op de lange duur, helaas moest 
worden opgegeven. 
 

 
W.P. 
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NASI KOENING DADAR DAN SATÉ (rijst met omelet en kalkoensaté) 
 
375 gram langkorrel rijst 4 dl kokend water  
400 gram kalkoenfilet 
2 theelepels koenjit; 1 laurierblad; 1 zakje santen  
1 omelet van 3 eieren; 1 komkommer; 1 rode lombok; 1 groene lombok; Zout naar 
smaak;  
Marinade: 2 eetlepels ketjap manis; 1 eetlepel citroensap; 1 teen knoflook geperst; peper 
en zout  
Pindasaus: 1 zakje pindasatésaus 1½ dl kokend water  
Kalkoenfilet in blokjes snijden en in een kom doen.  
Marinade maken en over de kalkoenfiletblokjes gieten. Afdekken met plasticfolie en een 
half uur in laten trekken.  
Intussen water voor de rijst aan de kook brengen. In een pan met dikke bodem de rijst 
vermengen met de koenjit en wat zout. Kokend water erop gieten en laurierblad 
toevoegen. Opnieuw aan de kook laten komen en de santen erdoor roeren. Deksel op de 
pan doen en in 15 min. op een laag pitje gaar laten worden.  
De blokjes gemarineerde kalkoenfilet aan satépennen rijgen en roosteren onder de grill of 
in een met olie ingevette koekenpan.  
In een steelpan de pindasaus vermengen met kokend water en heel even door laten 
koken.  
De gele rijst in een schaal doen en versieren met reepjes omelet, rode en groene lombok 
waarvan de kroontjes en zaadjes verwijderd zijn.  
De saté in een apart schaaltje erbij geven met de pindasaus er overheen gegoten.  
Men kan dit gerecht uitbreiden met atjar tjampoer en sambal goreng boontjes. In plaats 
van omelet kunnen ook partjes hardgekookte eieren gebruikt worden. 
 
 

NASI KERRIE TELOR (rijst met ei) 
250 gram rijst;  
1 eetlepel olie; 1 grote ui fijngesneden; 1 teen knoflook fijngehakt;  
100 gram gepelde garnalen;  
2 eetlepels kerrie 
4 eieren hardgekookt;  
Zout en peper  
Fruit in wat olie de ui, knoflook en de garnalen.  
Doe er dan de droog gekookte rijst en kerrie bij.  
Roer alles goed om.  
Maak het af met zout en peper en naar behoefte meer kerrie.  
Serveer er de gehalveerde eieren bij. 
 
Smakelijk eten! 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-
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Na vorig jaar een digitale ALV te hebben gehouden in verband met beperkende Corona maatregelen, 
heeft op vrijdagavond 25 maart j.l. de reguliere ALV voor 2022 van COM-Zeeland plaatsgevonden. 
Met een opkomst van ruim 30 personen kon in de Kruidmolen te Middelburg weer fysiek worden 
vergaderd. Als bewijs dat het Coronavirus toch nog niet helemaal is uitgebannen bleek in de absentie 
van onze voorzitter Jan Eertink die, in de week voorafgaand aan de ALV, “positief” op het virus was 
getest. Zoals het mariniers betaamt neemt, bij het wegvallen van een der kaderleden, iemand anders 
de bevelvoering over en stuurt “de troepen” verder aan. In dit geval werd de vergadering geleid door 
onze vice-voorzitter: Michel de Bree, in het bijzijn van de heren Piet Kruithof en Kees Wit namens 
het landelijk COM-Bestuur. 

Aan het eind van een vruchtbare vergadering werden enkele personen, die zich soms jarenlang voor 
de vereniging hebben ingezet, in het zonnetje gezet. Als afzwaaiend secretaris COM-Zeeland werd 
als eerste Xander Broekhart bedankt voor zijn inzet. Gelukkig blijft Xander zich wel inzetten voor 
COM-Zeeland als contactman voor West Zeeuws-Vlaanderen. Bij het niet bestaan van bedenkingen 
en in algemene stemmen aangenomen in de ALV, zal de rol van secretaris COM-Zeeland worden 
overgenomen door Ronald Ingelse. 

 

            
Voorts werd Leen Tichem als afzwaaiend lid van de 
Ledenraad van COM-Zeeland bedankt voor zijn Zeeuwse 
inbreng in het landelijk Ledenraad overleg.  
Gelukkig blijft ook Leen zich nog inspannen voor COM-
Zeeland in de vorm van contactman voor Tholen en 
omgeving.  
In die rol zullen zowel Xander als Leen voor sommige leden 
van COM-Zeeland zichtbaar blijven.  
Tijdens de vergadering heeft Ruud Arends aangeven de plek 
van Leen over te nemen, waardoor de Zeeuwse afvaardiging 
in de Ledenraad bestaat uit Harry van Dongen en Ruud 
Arends. 



Daarnaast heeft, bij monde van Piet Kruithof, het landelijk COM-bestuur gemeend Wim van der 
Meer te benoemen tot “Lid van Verdienste” van het COM voor zijn jarenlange inzet in diverse 
hoedanigheden voor zowel COM-Zeeland als in diverse landelijke gremia. De daarbij behorende 
versierselen werden door Kees Wit opgespeld.  

Tot slot werd Wim’s vrouw Nora ook in het zonnetje gezet met een dikke “Blijk van Waardering”. 
Als “ambtelijk secretaris” van Wim en COM-Zeeland is Nora niet alleen de drijvende kracht achter 
tal van initiatieven en activiteiten maar tevens een gewaardeerd en volwaardig lid van de club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf deze plek nogmaals dank aan alle afzwaaiende en nog zittende bestuursleden en de mensen in 
hun nieuwe rol veel succes en een vruchtbare samenwerking gewenst namens bestuur COM-Zeeland. 
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Voor de rubriek de Marinier en zijn hobby’s besteden we deze 

 keer aandacht aan een goedlachse Zeeuw, Arie van Sluijs.  
In 1979 is Arie bij het Korps begonnen als zee milicien en is 
vervolgens doorgegaan als kort verband vrijwilliger tot 1984. Hij  
was actief als chauffeur, is werkzaam geweest bij de boot 
bemanning van een LCA op het AOK  te Texel en heeft ook  
nog kans gezien om de Nederlandse en de Duitse para-opleiding te 
volbrengen.  
 

Eén van zijn hobby’s is het verzamelen van WOII militaria en onder het genot van een bakkie 
koffie en natuurlijk een paar sterke verhalen hebben we een kijkje genomen in zijn 
privémuseum. 
 
Als je bij hem op zijn zolderkamer binnenkomt, stap je werkelijk een andere wereld binnen.  
Iedere marinier herkent de lucht van de tent van een bivak nog wel en als je die lucht ruikt ga je 
in gedachten terug naar die tijd. Deze ervaring overkwam mij ook toen ik de ruimte 
binnenstapte. Een ongelofelijke hoeveelheid aan militaire uitrustingsstukken zijn uitgestald in 
zijn privémuseum, waaronder een aantal zeer bijzondere zaken. 
 

 
 
Zijn liefde voor de militaire uitrusting van WOII begon, toen hij op de lagere school zat. Zijn opa 
vertelde graag over de WOI en gaf Arie een oude bajonet cadeau. Arie zijn opa was als militair 
van het 14e Regiment Infanterie gemobiliseerd geweest van 1916 tot 1918 en had aan de 
Zeeuws-Vlaamse/ Belgische grens gestaan. Het militair zakboekje van opa neemt een 
prominente plaats in op Arie zijn zolder. Op mijn vraag hoe hij aan zijn militaire spullen kwam 
vertelde hij het volgende: “Omdat veel mensen na de WOII niet veel spullen hadden, gebruikte 
zij veel oude militaire spullen”. Van parachutestof werd bijv. een trouwjurk gemaakt en een 
uniformjasje werd voorzien van andere knopen en men kon er de winter weer mee doorkomen. 
Dus veel militaria bleef bewaard en in gebruik. Zo ook bij een tante van hem, die een bord van 
het Duitse leger nog steeds gebruikte. Dit wekte zijn interesse en hij kreeg dit mee naar huis. 
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Langzamerhand werd het in zijn omgeving bekend, dat Arie interesse had in deze militaria en zo 
kon het gebeuren dat ouderen naar een verpleeghuis moesten verhuizen en de kinderen het 
ouderlijk huis opruimden. Daar bleek menig militair uitrustingsstuk te liggen en wat dan bij Arie 
terecht kwam. Want de kinderen hadden er geen interesse in en anders gooiden ze de militaria 
toch maar weg.  
Na verloop van tijd groeide zijn verzameling en ging hij zijn kennis vergroten door het lezen van 
boeken, maar ook het internet was een prima bron om te raadplegen over zijn hobby.  
Zo groeide een bescheiden verzameling uit tot een serieuze verzameling. Maar werd door 
schade en schande wijs. Want hij werd wel eens opgelicht, maar nu is hij voor velen een bron 
van kennis.  
 
Aangezien de wereld van de verzamelaars van WOII niet zo groot is, weten ze elkaar te vinden en 
vind er dus regelmatig ruilhandel plaats, of uitrustingsstukken worden gekocht en verkocht. Ook 
de websites waar militaire uitrustingstukken te koop werden aangeboden, bleek een leuke bron 
om zijn verzameling groter te maken. Zoals eerder gezegd was hij chauffeur bij het Korps en 
zodoende moest hij af en toe meerijden met de Explosieven Opruimingsdienst Vlissingen. Zoals 
jullie weten was er in die tijd keihard gevochten op o.a. Walcheren en Beveland (Slag om de 
Schelde). Als gevolg daarvan worden er jaren later nog steeds explosieven (1000 ponders en 
granaten) in de grond aangetroffen. Ook dit was voor Arie na ontmanteling van het explosief, 
van springstof een leuke aanvulling voor zijn verzameling. Bijvoorbeeld een betongranaat en 
Mills handgranaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walcheren is bevrijd door Royal Marines commando’s maar ook Noorse commando’s en hij 
heeft dus beiden commandobaretten met embleem uit die tijd in zijn bezit.   
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Feit is dat er veel nepmilitaria te koop 
worden aangeboden, dus is het belangrijk 
te weten waar op te letten. Om te testen of 
de militaire uitrusting van de juiste tijd was, 
stak Arie bijv. een stiksel van een 
uitrustingsstuk in brand. Als het stiksel 
smolt i.p.v. branden was het nylon en dat 
was er in die tijd nog niet. Nep dus. 
 
Begin 2000 werd er in zijn dorp de 
herdenking van D-day georganiseerd, 
waarbij Arie deel uitmaakte van de 

organisatie. Er was een vlieg- en bootshow met o.a. para’s van het Korps Mariniers, die uit een 
Lynx helikopter sprongen en zo een landing uitvoerden op het strand, voorzien van de vlag van 
het Korps Mariniers. Verder reden er voertuigen van Keep them Rolling rond in het dorp, maar 
ook voertuigen van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marechaussee, dit alles vooraf gegaan 
door de doedelzakband Inter Scaldis - Pipes and Drums.  
Arie was die dag gekleed in het complete uniform (w.o. smock) van een Engelse commando. Een 
commando die gevochten had bij de landing in Westkapelle. Arie wist te vertellen dat de smock 
(jas) oorspronkelijk bedoeld was voor de para’s, maar dit bleek zo’n succes dat de Engelse 
commando’s ze ook gingen dragen. (Pop in het midden van onderstaande foto). 
 

 
In zijn zoldermuseum liggen een groot aantal 
verrekijkers en afstandsmeters, die in die tijd 
voor diverse doeleinden ingezet werden. 
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De aanwezige vitrinekast puilt uit van de badges en Engelse- maar ook Duitse emblemen. Maar 
ook diverse boekjes en andere interessante materialen. Brillen van Duitse gasmaskers en over 
alles weet Arie iets te vertellen en voor je het weet vliegt er een paar uur voorbij. 
 
Enkele bijzondere zaken die Arie in zijn bezit heeft zijn een commando dolk, een mariniershelm 
(1e en 2e versie) 
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Een originele Duitse para helm, die volgens hem zeer zeldzaam is en als toefje op de taart een 
compleet medische operatieset gebruikt door militaire wehrmacht artsen in Nieuw- en Sint 
Joosland. 
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Onderste betreft een dubbelloops seinpistool van de Luftwaffe. 
 

 
 
Vanwege zijn WO II hobby en kennis van materialen heeft hij 
diverse tentoonstellingen georganiseerd en o.a. als figurant 
mogen opgetreden in de re-enactmentscenes documentaires: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rG1IGr2ZnUo 
Soldaat zonder wapen https://www.youtube.com/watch?v=msx2hOj_3zc 
 

Daarnaast speelt hij ook nog base-drum, bij eerdergenoemde Inter 
Scaldis - Pipes and Drums. Opgericht als levend eerbetoon aan de KOSB-
Schotse bevrijders van Vlissingen in november 1944. Daarmee heeft hij 
opgetreden bij o.a. het bevrijdingsdefilé Wageningen, de herdenking 
Slag om de Schelde, herdenkingsmonument bij de Sloedam en vele 
anderen, maar ook op festivals in Moskou, D-day herdenkingen in 
Normandië en vele andere landen. Zijn netwerk is hiermee nog verder 
uitgebreid. 
 
 
 
Arie het was heel gezellig, bedankt voor je verhaal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rG1IGr2ZnUo
https://www.youtube.com/watch?v=msx2hOj_3zc


Op 19 april en 25 april 2022 waren de twee sessies van de door COM-Zeeland 
georganiseerde Reanimatietraining in wijkcentrum “De Pit” te Goes.  
Na een korte introductie van instructeur Ron van den Berge, werden de deelnemers, aan 
de hand van waargebeurde voorvallen, meegenomen in het herkennen van de symptomen 
bij een hartaanval/stilstand en daarop op juiste wijze anticiperen.  
Door middel van interactie met de deelnemers heeft Ron elke schakel in de “de keten van 
overleven” voor het voetlicht gebracht. 

 

 

 

 

 

Na de pauze werden de deelnemers aan het werk gezet op slimme dummy’s. Aan de hand 
daarvan kon de kwaliteit van reanimatie per deelnemer worden bepaald. Tot slot werd een 
gecoördineerde interventie geoefend, waarbij meerdere personen zich toelegden op een 
onderdeel van de reanimatie in combinatie met het gebruik van een AED. Ron zorgde voor 
de nodige afleiding door als omstander zich met de situatie te bemoeien, zoals dat in de 
praktijk ook vaak aan de hand is…. “De chaos bij een reanimatie krijg je er gratis bij”. 

De focus lag dan ook niet alleen bij de reanimatietechniek alleen, maar ook bij situaties en 
voorvallen uit de dagelijkse praktijk, het gedrag van omstanders hierbij, impact op de 
hulpverlener zelf als ook de rol van 112-centralisten in de hele keten. 



Al met al een zeer geslaagde cursus, gegeven door een instructeur die de klappen van de 
zweep kent en daardoor in staat is alledaagse situaties en hulpverleningsverzoeken te 
duiden. 

Langs deze weg nogmaals dank aan Ron en Marleen (team SiMedi) voor de bereidheid 
deze training te faciliteren! 

 

 

 

 



 

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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