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T
rots en standvastig
kijkt de bronzen mari-
nier van beeldhouwer
Titus Leeser uit over
het ceremonieel op
het Oostplein in Rot-
terdam. De lauwe de-

cemberzon gaat verscholen achter dat
‘K..-gebouw’, sist de Zeeuwse afde-
lingsvoorzitter Rinus van der Slot van
het Contact Oud- en nog actief die-
nende Mariniers (COM) in de rich-
ting van de hoge flat. Daardoor is het
kleumen in het dunne colbert, maar
verder geniet hij zichtbaar volop van
de plechtigheid. Goesenaar Hans
Blommaart wijst bewonderend op
een oude man, die staat naast de wit-
gepette en in strak uniform gehulde
groep genodigden. De man draagt een

enigszins vale vilten gleufhoed, met
goudleerkleurige band omrand. „Dat
is Ben Schierboom. Hij heeft in de ja-
ren zestig model gestaan voor het
beeld.”
Het Oostplein hoort bij de mariniers,
zoals grondlegger van het korps
Michiel de Ruyter bij Vlissingen. Tus-
sen 1823 en 1940 stond op die plek de
kazerne van Rotterdam, onderge-
bracht in het voormalig arsenaal van
de Admiraliteit. In de meidagen van
1940 verdedigden de mariniers met
succes de Maasbruggen. Deze vorm-
den een belangrijke verbinding tus-
sen het zuidelijk stadsdeel - waar het
Duitse offensief begon - en het cen-
trum. De kazerne werd platgebombar-
deerd. Ter nagedachtenis aan dit ver-
zet werd vijftig jaar geleden (1963) het

herinneringsmonument voor de geval-
len mariniers door Prins Bernhard
onthuld.
Elke 10e december komen nog actief
dienende mariniers en oude wapen-
broeders in Rotterdam samen om de
verjaardag van het in 1665 opgerichte
korps te vieren. Dat doen ze - om te
beginnen - met een kop koffie en een
plak cake in de Van Ghentkazerne,
even verderop aan het Toepad; het op-
leidingscentrum van het Korps. Ruim
voor de aangegeven vertrektijd zitten
de pakweg 150 genodigden en oud-ge-
dienden in een van de bussen naar
het plein aan de Maasoever. De gewa-
pende wacht en marinierskapel staan
dan al eventjes in het gelid, klaar voor
de officiële verrichtingen. Terneuze-
naar Dick Dooms, voor een marinier

A
ndré Zandee valt ogen-
blikkelijk op. Als één van
de weinige jonkies tus-
sen de ouwe knarren op
de jaarlijkse feestavond

in de Vlissingse marinekazerne
draagt hij het officiële COM-tenue:
diep donkerblauw colbert met bijpas-
sende versierselen. Rechts op de borst
prijkt het vaardigheidsembleem para-
chutist. Naast de linker rever een
kleurrijk balkje waarin het vierdaagse-
kruis, de Nederlandse vlag en een
scherpschuttersvaardigheidskruis zijn
verwerkt. En daaronder, pal op het
hart, het teken van het Korps Mari-
niers. De baret heeft Zandee thuisgela-
ten. „Dit tenue is bedoeld voor offi-
ciële gelegenheden, dus vind ik dat je
het dan ook moet dragen.”
Jonkie ben je binnen de gelederen
van het Contact Oud- en actief die-
nende Mariniers (COM) al snel als
veertiger. De meeste leden van de

Zeeuwse afdeling zijn de pensioenleef-
tijd al ver gepasseerd. Het ledental
daalt door de vergrijzing met het jaar
rap en is ver onder de tweehonderd
gedoken. Maar met de voorgenomen
verhuizing van de marinierskazerne
uit Doorn naar Vlissingen in 2017,
hoopt het afdelingsbestuur stiekem
op flink wat vers bloed. De evenemen-
tencommissie van Dick Dooms (68)
en de zijnen bereidt alvast een warm
welkom voor. „Ze balen natuurlijk
ontzettend dat ze naar een ‘uithoek’
worden verbannen. Maar rationeel ge-
zien kunnen ze beter in Zeeland zit-
ten dan in Doorn. Hier is alles aanwe-
zig wat ze nodig hebben. Dus moeten
we hen zien te prikkelen met aanspre-
kende activiteiten, die hier gewoon al
volop worden aangeboden: paintbal-
len, kajakken, zeilsurfen en uitstapjes
voor het hele gezin. Dan denk ik ook
aan allerlei bestaande evenementen,
van Concert at Sea tot aan de solex-

race in Serooskerke. De jonge garde
huldigt het standpunt dat wij een
oubollige club zijn. En als je hier zo
om je heen kijkt, moet je concluderen
dat het nu gewoon ook zo is!”
Op de feestavond voorafgaand aan de
korpsverjaardag , wordt volstaan met
een bescheiden dansje op live mu-
ziek, bier voor de mannen, een wijn-
tje voor de vrouwen die meegekomen
zijn, en een prijzenloterij. Voor de
43-jarige Marcel Slootmaker en zijn
maatje van het eerste uur Michel de
Bree was de hang naar de onderlinge
verbondenheid van mariniers de voor-
naamste reden om zich aan te sluiten
bij de COM. Slootmaker: „Wat dat is?
Dat ontstaat in de opleiding. Je wordt
gevormd tot marinier. Er wordt be-
paald hoe je moet staan, hoe je kijkt;
álles! Dat zit op een gegeven moment
in je en raak je nooit meer kwijt.”
Zij kwamen in 1990 als dienstplichti-
ge bij het korps en werden gestatio-

neerd op Curacao. Dooms, die zelf des-
tijds als kort verband vrijwilliger voor
zes jaar tekende, benadrukt dat bin-
nen de COM geen onderscheid wordt
gemaakt tussen mannen die voor hun
nummer onder de wapenen werden
geroepen of de beroepssoldaten. „Ster-
ker nog, de COM is juist opgericht
door dienstplichtigen. Kijk, als 22-jari-
ge ben je met heel andere dingen be-
zig. Maar voor elke marinier komt er
een moment in zijn leven dat hij weer
behoefte heeft aan die kameraad-
schap. Je wil dat speciale gevoel weer
oppakken. Of je nu met oude knarren
uit mijn lichting praat of met de jon-
gere garde, door hun levens loopt de-
zelfde rode draad. Wij hebben onder-
ling aan een paar woorden genoeg om
elkaar te begrijpen.”
Daarbij draait alles om de teamgeest,
probeert De Bree uit te leggen. Het
trotse Vlissingse waakvlammetje
(met Michiel de Ruyter historisch ge-

Oude knarren zoeken jong bloed voor de Zeeuwse

348 jaar verbonden in

reportage

Met het oog op de ver-
huizing van de kazerne
naar Vlissingen, is de
vereniging van oud-mar-
niers COM-Zeeland op
zoek naar jong bloed.

door Marcel Modde

De harde kern van de COM-Zeeland bij de jaarlijkse herdenking in Rotterdam, met uiterst links Wim van
der Meer, naast hem afdelingsvoorzitter Rinus van der Slot, vooraan in het midden Dick Dooms en rechts
naast hem Hans Blommaart. foto Dirk-Jan Gjeltema

De feestavond van COM-Zeeland in de marinekazerne. Vlnr: Marcel Slootmaker, Sjaak
Severs, Michel de Bree en Gert-Jan Coumou. foto Ruben Oreel
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klein van stuk, heeft achteraan een
plekje gevonden op een afscheidings-
muurtje. Zo kan hij prima over de me-
nigte uitkijken. Hij heeft gekozen
voor een net pak, met een lange don-
kere overjas. Geen baret, evenmin een

colbert met de gebruikelijke versierse-
len. „Ik hou daar niet zo van!” Hij is
in de minderheid. Zijn plaatsgenoot
Wim van der Meer laat zijn zwarte ba-
ret weliswaar tot aan het Oostplein in
zijn jas zitten, maar dán gaat het
hoofddeksel fier op.
De baret kan ook zomaar een visite-
kaartje zijn, bleek eerder die ochtend
bij het vertrek uit Goes. Aangekomen
op het verzamelpunt voor het station,
was het huurbusje in geen velden of
wegen te bekennen. Nu wáren de
twee Terneuzenaren iets aan de late
kant... Van der Meer beent naar de res-
tauratie, trekt zijn baret tevoorschijn
en vraagt de vrouw achter de verkoop-
balie of ze ‘toevallig een groepje man-
nen met zo’n pet op hebben zien
staan’. Wat hij vermoedt, wordt beves-

tigd. Het busje is zonder hen vertrok-
ken. Aan stipt acht uur valt ook voor
oud-mariniers nu eenmaal niet te tor-
nen. En dus zelf de auto maar gepakt,
achter de bende aan.
Op het Oostplein ontgaat de veertien-
koppige Zeeuwse delegatie geen de-
tail van het ceremonieel. „Ik moet er
een vrije dag voor nemen, maar dat
heb ik er graag voor over”, zegt Blom-
maart. Hij voelt zich bovenal verbon-
den met de herdenking van de geval-
len kameraden, die aan de feestelijkhe-
den voorafgaat. Op het monument
zijn ook de namen bijgeschreven van
de in april 2010 in Uruzgan omgeko-
men Jeroen Houweling (29) en Marc
Harders (23). „Ik vind het belangrijk
om ook daar even bij stil te staan.” Bri-
gadegeneraal der mariniers Richard

Oppelaar richt zich in zijn toespraak
specifiek tot de nabestaanden van de
jongste slachtoffers uit zijn gelederen.
De tamboer slaat een ereroffel. Alles
wat een pet, baret en wapen draagt op
het Oostplein, springt op het com-
mando strak in de houding. En sa-
lueert. „Eens marinier, altijd marinier.
Qua patet orbis”, besluit Oppelaar
zijn overdenking.
„Hoe ouder je wordt, des te meer je
het korps, die onderlinge verbonden-
heid, gaat missen. Ik ben er altijd bij”,
vertelt een grijze veteraan uit het mid-
den van het land. De verhuizing van
de marinierskazerne uit Doorn naar
Vlissingen in 2017 is voor hem een uit-
gemaakte zaak. In Doorn kunnen ze
geen kant meer op. Het gemeentebe-
stuur was volgens hem niet bereid tot
concessies. Totdat bekend werd dat de
Van Braam Houckgeestkazerne moest
sluiten. „Nu kan opeens alles! Maar
nu is het te laat voor Doorn.”
De marinierskapel zet een mars in.
COM-Zeelandvoorzitter Van der Slot
begint te glimmen. „Man! Als je deze
muziek hoort, loop je toch zo weg?!
Over twee jaar mogen we weer”, ver-
wijst hij naar de lustrumviering en
het grote défilé op de Coolsingel. Met
een dikke knipoog: „En daarna de me-
tro in naar Ahoy en zuipen!” „In de
houding”, klinkt het zacht in het cor-
don jonge korporaals dat de rijen be-
zoekers begrenst. „Oh, het vaandel”,
ziet Blommaart. De Zeeuwen zwijgen
weer en staan strak. Dan gaat het te-
rug de bussen in, naar de Van Ghent-
kazerne. Voor een stevige kom erw-
tensoep met roggebrood en spek. En
een borrel, voor de liefhebbers.

zien hoe dan ook de bakermat van het
korps) laait bij hem in het vooruit-
zicht van de nieuwe kazerne al voor-
zichtig wat op.
Ook De Bree aarzelde geen moment
toen hij werd gevraagd lid te worden
van de COM Zeeland om zo te kun-
nen meedoen aan de landelijke sport-
dag in Doorn. „We moeten natuurlijk
wel het goede voorbeeld geven. Die
kazerne komt straks hier te staan.
Wanneer je dan niet eens een sport-
team op de been weet te krijgen, sla je
een modderfiguur!”
Voorzitter Sjaak Severs van de koepel
COM Nederland (met ruim 8000 le-
den verreweg de grootste vereniging
van oud-militairen) heeft in het licht
van de garderobe zijn toespraak geoe-
fend. Drie trouwe gedienden worden
door hem uitgebreid in het zonnetje
gezet en lid van verdienste gemaakt.
Tot achterin de zaal klappen de stoere
mannen hun applaus van waardering.

gelederen

kracht en toewijding

Man! Als je deze
muziek hoort, loop je
toch zo weg?! Over
twee jaar mogen we
weer
Rinus van der Slot, COM-Zeeland

De vaandeldrager van het Korps Mari-
niers. foto Dirk-Jan Gjeltema

Veteranen en actief dienende mariniers herdenken ieder jaar bij hun monument in Rotterdam, de gesneuvelde kameraden. foto Dirk-Jan Gjeltema
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