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Vers Bloed 
 

In deze1e Compagnon van het nieuwe jaar besteden we aandacht aan de binnen-

komst van Finex blok 17/3 de 1
e
 binnenkomst van dit jaar.  

Ruim 40 mariniers behaalden de begeerde baret. 

 

Een terugblik op de binnenkomst van Finex 17/2 die eind vorig jaar de baret in ont-

vangst hebben genomen. En aandacht voor de thuisfrontdagen die gehouden worden 

tijdens de opleiding om ook het thuisfront bij te praten over de opleiding die gevolgd 

wordt. 

 

Sinds eind vorig jaar geven enkele leden van de onderafdeling Rotterdam voorlichting 

over het COM in de week nadat de nieuwe mariniers de baret in ontvangst hebben 

genomen. 

Dit blijkt een groot succes te zijn om leden te werven voor onze vereniging. 

 

In de afgelopen maanden zijn de  jaarvergaderingen van de onderafdelingen en van 

de afdeling Zuid Holland gehouden. De momenten waarin besturen verantwoording 

afleggen over het afgelopen verenigingsjaar en hun toekomstplannen toelichten. 

 

Voor de afdeling Zuid Holland staat de komende maanden een wandeltocht en de be-

kende vaartocht en tuinfeest op het programma . U vind er meer over in dit blad. 

 

Op zaterdag 9 juni staat de reünie omgeven met sport en spel op het programma in 

Doorn. Heb je interesse om mee te doen in een team meld je dan aan bij de secretaris 

van je onderafdeling. Weet je niet onder welke onderafdeling je thuis hoort kijkt dan 

ook in dit blad waarin de nieuwe postcode indeling vermeld staat.  

 

Ik hoop je op een van genoemde bijeenkomsten te ontmoeten.  

 

Een fijne zomer toegewenst  

Jacques van den Berg 
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Marinier zijn is een “way of life”, in goede en slechte tijden, 

door dik en dun. Ooit hebben we allemaal de beslissing geno-

men om ons vrijwillig af te laten beulen om de titel marinier te 

mogen dragen. Eens marinier, altijd marinier, die titel heb je 

voor het leven.  

 

De afgelopen jaren hebben een zware wissel getrokken op ons korps. Er 

is veel van ons gevraagd. We leveren onverminderd hoge kwaliteit maar 

hier moeten we ook veel voor doen.  

Tijdens de vele werkbezoeken bespeur ik een enorme betrokkenheid. We moeten uitkijken dat 
deze niet doorslaat naar negativiteit. Er zijn uitdagingen genoeg maar we moeten onszelf niet 
in een dip lullen. We mogen best wel eens wat meer trots zijn op onszelf. 
 
Als ik kijk naar de enorme diversiteit aan shirts met korpslogo’s en korpswaarden, badges, ta-
toeages met korpslogo’s op armen en benen, de glimlach op de gezichten van de mannen tij-
dens de bergtraining, dan moet ik haast wel concluderen dat we nog steeds trots zijn. Maar 
we stralen het niet meer uit. De kracht is er een beetje af. Dat moet terug.  
 
Benoemen wat beter kan en kritisch zijn is goed, daar worden we alleen maar beter van. Maar 
negatief zijn heeft nog nooit iets opgelost. Met elkaar zullen we de uitdagingen als kansen 
moeten zien en daarmee het voortzettingsvermogen van het korps in stand houden. Voor een 
aantal zaken zijn we afhankelijk van wat de politiek met defensie wil.  
 
Waar we direct invloed op hebben is de dagelijkse bedrijfsvoering. Meer dan we nu denken 
kunnen we hier iets aan doen. Samen met de mannen en vrouwen waar we de klussen mee 
klaren.  Ga eens uit van de positieve dingen, zorg dat je weer met een glimlach naar je werk 
gaat. Je omgeving gaat vanzelf mee, van positiviteit krijg je energie.  Ga eens een half uurtje 
praten met Martin Mulder, de SMJR die een zwaar ongeluk heeft gehad en al bijna 2 jaar aan 
het revalideren is. Die bruist van de energie, daar word je gewoon vrolijk van. Aangezien mari-
nier zijn voor ons allemaal een “way of live” is kunnen we er maar beter het beste van maken. 
Denk af en toe eens terug naar de tijd dat je in Rotterdam de poort binnenliep na de EVO/
EMV/POTOM. De trots die je voelde toen je voor het eerst je baret mocht opzetten. Probeer 
dat gevoel weer eens op de eerste plaats te zetten. 
 
Gelukkig hebben we sinds kort weer een cao. Niet voor iedere doelgroep zijn de uitkomsten 
even gunstig maar als geheel gezien is er in ieder geval toekomstperspectief. Ook in het re-
geerakkoord zijn voor defensie eindelijk weer positieve bedragen genoemd. Het gaat nog 
even duren voordat nieuwe investeringen zicht- en voelbaar worden maar de weg terug is in-
gezet. Ook dit zal uiteindelijk bijdragen aan het gevoel van herstel. 

 

Trots 
De kracht is er een beetje af. 
Dat moet terug. 

Column: Korpsadjudant Rob van Haastrecht 
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werd afgeremd door de zachte bodem. 

Zich van niets bewust en met een vooraf 

aangegeven hoge frequentie landde het 

volgende toestel. Toen men het eerste toe-

stel nog bij het begin van de landingsbaan 

zag staan was het euvel al geschied want 

transportvliegtuig nummer twee boorde 

zich in nummer één. Dit herhaalde zich nog 

een aantal malen alvorens men doorhad 

Dankzij zorgvuldige spionage waren de 

Duitse luchtlandingstroepen goed voorbe-

reid op de inname van Den Haag. Ze had-

den gedetailleerde stratenkaarten die hen 

de weg naar o.a. Paleis Noordeinde we-

zen. De Duitsers wisten echter niet dat het 

pas aangelegde vliegveld Valkenburg nog 

niet gereed was. De bodem werd nog be-

malen en was daardoor niet geschikt voor 

gebruik. 
 

Aanleg 
Op 17 april 1939 werd begonnen met de 

aanleg van het militaire vliegveld Valken-

burg. De aanleg ervan werd uitbesteed aan 

de Nederlandsche Heidemaatschappij die 

uit de wijde omgeving ruim duizend, voor-

namelijk werkloze, arbeiders aantrok om 

de klus te klaren. De aanleg geschiedde in 

het kader van een werkverschaffingspro-

ject. 
 

Fliegerhorst 
Tijdens de Duitse invasie in mei 1940 is om 

het vliegveld zwaar gevochten hoewel het 

nog niet vlieggereed was. Dit laatste was 

de Duitse plannenmakers kennelijk niet be-

kend. Duitse parachutisten veroverden op 

10 mei 1940 het vliegveld. Vervolgens 

strandden 60 gelande Duitse transport-

vliegtuigen van het type Ju 52 in de zachte  

grond. Het gevolg was dat, toen het eerste 

transportvliegtuig landde, deze al meteen 

De redactie heeft er tot op heden een gewoonte van gemaakt om jaarlijks in 

het kader van de 4 mei herdenking aandacht te besteden aan een onder-

werp uit WO II. Ditmaal besteden we aandacht aan de Slag om het vliegveld 

Valkenburg.  

De slag om het  
vliegveld Valkenburg 

 
Tekst: Jaap C. de Bruin 
Foto’s: Wikipedia.org 
Bron: Wikipedia.org 

De Junker Ju 52 is een vliegtuig gebouwd 

door de Duitse firma Junkers. Het toestel 

werd in opdracht van de Reichswehr, die 

destijds in het geheim werkte aan de op-

bouw van een Duitse luchtmacht, ontwik-

keld als een verkeersvliegtuig dat eenvou-

dig omgebouwd kon worden tot bommen-

werper. Het toestel vloog voor het eerst in 

maart 1932. 
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bijna alleen maar eenmotorige jachtvlieg-

tuigen. De belangrijkste taak was de lucht-

verdediging van de kuststreek en het bege-

leiden van scheepskonvooien op de Noord-

zee. Tot 1943 werd Valkenburg in gebruik 

gehouden als hulpbasis, daarna maakten 

de Duitsers het vliegveld volledig onbruik-

baar. 
 

Voedseldroppings 

Van 30 april tot en met 7 mei 1945 vonden 

boven vliegveld Valkenburg voedseldrop-

pings plaats door Lancasters van de RAF 

en B17G-toestellen van de USAF. In de 

operaties Manna en Chowhound werden in 

totaal in acht dagen 5500 voedselvluchten 

uitgevoerd. Hierbij werd 11.000 ton aan 

voedsel en goederen uitgeworpen, waar-

van 252,3 ton boven Vliegkamp Valken-

burg.  
 

Na de bevrijding kwamen 600 Canadezen 

van de Royal Engineers (RE 66) naar het 

vliegveld om dit te herstellen. Binnen een 

week was het vliegveld weer operationeel. 
 

Marine Vliegkamp Valkenburg 
In 1946 werd op Valkenburg de nr.1 

wat er bij het landen op het vliegveld 

plaatsvond. Voor zover mogelijk heeft men 

de nog aanvliegende toestellen gedirigeerd 

naar het strand tussen Scheveningen en 

Katwijk. De toestellen maakten daar een 

inderhaast aangegeven noodlanding. Tot 

aan het bekend worden van dit mislukte 

aanvalsplan, vele jaren later, hebben Sche-

veningse en Katwijkse getuigen zich afge-

vraagd waarom de Duitsers op het strand 

waren geland. Het had voor de Duitsers 

toch wel zwaarwegende consequenties 

omdat deze operatie deel uitmaakte van 

het plan om met de vele aangevoerde mili-

tairen met hoge snelheid door te steken 

naar Den Haag om daar zowel het vorsten-

huis als het kabinet gevangen te nemen 

kunnen. Tegen de avond werd het door de 

Nederlandse strijdkrachten weer terugvero-

verd. Bij de felle strijd vielen veel doden; 

een aantal militairen werden later onder-

scheiden. 

De bezetters bouwden het vliegveld verder 

af en namen het in gebruik als 

"Fliegerhorst Katwijk". Zij stationeerden er 

vanaf het najaar van 1940 tot in april 1942 

Een Lancaster boven Ypenburg (1945) 

Wrakken van Ju 52 op Valkenburg. Deze 
Junkers behoorde tot het KGzbV.2 (mei 
1940). 

 ►► 
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Advertentie 

Contact Oud Mariniers 
Schietvereniging 

 afd. 's-Gravenhage 

 

 

De vereniging is opgericht in 1969 en is ontstaan door het enthousiasme van een aantal 
oud mariniers die op bezoek waren op de open dag van de COM schietverenigingen. Dat 
beviel zo goed dat ze besloten zelf een vereniging op te richten. Na wat vergaderingen 
kwam er een bestuur en werd de vereniging ingeschreven bij de K.N.S.A. 
 

Op dit moment hebben we ongeveer 50 leden. Om lid te worden moet je wel oud marinier 
zijn, maar er bestaat ook een mogelijkheid voor niet oud Mariniers, zolang de verhouding 
tussen niet en oud mariniers niet boven 1 op 1 komt. Dus informeer gewoon bij het secre-
tariaat. Ieder lid moet ook lid worden, of zijn, van het Contact Oud Mariniers, hierdoor steu-
nen we dat gevoel van eens marinier, altijd marinier. We zijn nu eenmaal een vereniging 
waar dat voorop staat. 
 

We beschikken over een 50 meter baan met 9 schietpunten. Er kan dus geschoten wor-
den met alle kalibers, dus groot en klein en zelfs met historische wapens (zwart kruit). 

We houden jaarlijks ook contacten met de andere COM SV‘s d.m.v. het houden van on-
derlinge wedstrijden. Dit geeft de maten de kans om te schieten, maar ook om eens lekker 
bij te praten. 
 

Om de achterban, familie, vrienden en kennissen, van de schutters, ook eens kennis te 
laten maken met de mooie schietsport, organiseren we, rond de Pasen en de Kerst, regel-
matig een avond waar zij het dan ook eens kunnen proberen. Er kunnen dan ook prijsjes 
worden gewonnen. Deze avonden worden altijd goed bezocht, want het is er ook heel ge-
zellig. 
 

Door de bar in eigen beheer te houden, hebben we kans gezien een ieder een drankje en/
of snack aan te bieden, tegen een alleszins redelijke prijs. 
 

Mocht U interesse hebben gekregen, kom dan eens langs op de vereniging. Onze vaste 
avond is de donderdag, vanaf 19:00 zijn we open en er is altijd een bestuurslid aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden en uiteraard laten we u alles zien. Als er tijd is kan er mis-
schien ook wat geschoten worden. Er zijn mensen aanwezig om u te helpen. Hopelijk be-
valt alles u zo, dat U direct lid wilt worden, ook dat kan.  
 

Adres: Dr. Mansveldkade 3  

2240 CA WASSENAAR  

(direct achter de sporthal de Schulpwei)  
 

Wil je meer informatie kijk dan op onze website:  
http://www.svcomsgravenhage.nl  
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Transport Vliegtuig Afdeling (TransVA) op-

gericht van de Luchtmacht. Op 15 oktober 

1947 werd het vliegveld door de Lucht-

macht overgedragen aan de Marine Lucht-

vaartdienst. Na deze overdracht kreeg het 

vliegveld de naam "Marine Vliegkamp Val-

kenburg", kortweg MVKV. Commandant 

van de vliegbasis werd Pieter Jacob Elias 

in 1949. Door de marine werden daar toen 

de squadrons 320 en 321 gestationeerd. 

Deze hadden opsporing en bestrijding van 

Russische onderzeeboten als taak. Hier-

voor hadden ze achtereenvolgens de Lock-

heed Neptune, de Breguet Atlantic en tot 

slot 13 Lockheed P-3 Orions ter beschik-

king. 
 

Sinds de sluiting van het militaire vliegveld 

Ypenburg bij Den Haag in 1991 fungeerde 

het Marine Vliegkamp als ceremoniële ba-

sis voor VIP-vluchten voor het Koninklijk 

Huis, het kabinet en buitenlandse staats-

hoofden. Vanwege het einde van de Koude 

Oorlog verviel de taak van de MLD-

squadrons 320 en 321  
 

 

Nieuwe bestemming 
Het vliegkamp krijgt een nieuwe bestem-

ming, een woon-, werk- en recreatiegebied, 

wat zich in 15 tot 20 jaar (vanaf 2012) zal 

ontwikkelen/realiseren. 

 

Een van de hangars is verbouwd tot thea-

ter: De Theaterhangaar. Hier is op 30 okto-

ber 2010 de musical Soldaat van Oranje in 

première gegaan. Dit is sinds eind 2013 de 

langst lopende voorstelling ooit met anno 

2017 meer dan 1095 voorstellingen. 

 

Oproep 
Aan de (oud) mariniers de vraag om indien 

mogelijk, om tijdens de komende herden-

kingen in Zuid-Holland in grote getale aan-

wezig te zijn.  

Luchtfoto van Valkenburg oktober 1943 
Foto: NIHM 

Voormalige kapel van het vliegkamp, Was-
senaarseweg, hoek 1e Mientlaan (richting 
ingang voormalig vliegveld)  
 

Gemeentelijk monument nr. 0537/VKV01  

Het Marinevliegkamp Valkenburg in 1975: 
het passenbureau, gelegen aan de weg 
naar het vliegveld. 
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trokkenheid zal hij zich eerder ‘thuis’ voelen 

bij het Korps Mariniers en zich gemakkelijk 

aanpassen aan het veeleisende karakter 

van de opleiding. Ik wil u dan ook graag 

uitnodigen om deel te nemen aan de thuis-

frontdag.” 

 

Veel ouders en relaties hebben gehoor ge-

geven aan de uitnodiging. Tijdens de thuis-

frontdag konden de ouders nader kennis 

maken met de instructeurs en de oplei-

dingsstaf. Na een welkomstwoord van de 

groepsofficier ELNTMARNS Mark ter Mors 

van het opleidingsblok werden de ouders 

voorgesteld aan het kader. Aansluitend 

konden ze  in verschillende informatieses-

sies van gedachten wisselen over de oplei-

ding en werden ze in de gelegenheid ge-

steld om vragen te stellen. Een interactieve 

rondleiding over de kazerne en de maaltijd 

sloot om ca.15:00 uur de dag af.  

Na het aantreden van Brigade-generaal 

Frank van Sprang, als Commandant Korps 

Mariniers, 18 maart 2016 tot 25 augustus  

2017, heeft hij aangekondigd een perma-

nent thuisfrontcomité te willen opzetten. De 

generaal had daar meerdere redenen voor. 

Ten eerste omdat een thuisfront normaliter 

pas wordt georganiseerd als een eenheid 

Op 22 januari 2018 zijn 93 aspirant-
mariniers opgekomen. Na circa drie weken 
wordt een eerste thuisfront dag georgani-
seerd. Dit maal vond die op 9 februari 
plaats. 
De ouders / relaties ontvingen van Hoofd 
Opleidingsafdeling Initiële opleidingen,  
Majoor der mariniers J.H.H. de Jong de 
volgende uitnodiging. 

“Op 22 januari 2018 is uw zoon /relatie ge-

arriveerd bij het Mariniers Opleidingscen-

trum in de Van Ghentkazerne te Rotterdam 

voor het volgen van de Eerste Militaire Vor-

ming Mariniers (EMV MARNS). De ervaring 

leert dat ondersteuning van het  thuisfront 

gedurende de opleiding van groot belang is 

voor de marinier in opleiding. Door uw be-

Thuisfrontdag  

Tekst & Foto’s: Jaap C. de Bruin 
Bron: Mariniers Opleidingscentrum & Thuisfront  Comité  Mariniers 
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op missie gaat. In de huidige tijd opereren 

en oefenen de mariniers veelal in klein  

verband en geheel conform onze wapen-

spreuk ‘zo wijd de wereld strekt’. Ook voor 

die activiteiten is behoefte aan een georga-

niseerd thuisfront. Ten tweede speelt er 

veel in en rondom het Korps Mari-

niers  

 

 

 

 

 

 

waardoor de  

belasting van het thuisfront toeneemt.  

Generaal Frank van Sprang heeft zich ver-

heugt dat er zoveel belangstelling is ge-

toond om deel uit te gaan maken van het 

thuisfrontcomité mariniers. Het zegt ook 

iets over de hoge mate van betrokkenheid. 

Hij kijkt uit naar de interactie met het thuis-

front.  

Op het moment van de start in 2017 had-

den zich 27 vrouwen en mannen zich aan-

gemeld bij het ‘Thuisfront mariniers’. 

Inlichtingen:  Thuisfront mariniers is bereik-

baar via, Koninklijke Marine (ook Caribisch 

gebied). Bureau Operationele Personeels-

zorg: thuisfrontactiviteiten en familieberich-

ten. Tijdens kantooruren telefoon: 0800-

627 46 31 (gratis) of (0223) 65 76 00. Bui-

ten kantooruren telefoon: (0223) 65 82 20. 

E-mail: opz.czsk@mindef.nl. 
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Bron: Marineblad 1983 
Tekstsamenvatting: Jaap C. de Bruin   
Afbeelding: Mariniers Museum  
Achtergrondfoto:  Het verbranden van de Engelse vloot voor Chatham, door Peter van de Velde.  

Jacoba Jacobs, een  
marinier van 1665 

Een collega van ons heeft enige boeken cadeau gekregen, waaronder  ”DE MARINIER EN 

ZIJN UNIFORM” van de auteurs Jan Willem van Borselen en Karel Nicolas, als redacteur 

mocht ik daar ook in bladeren. Op pagina 33 staat een tekst die mijn aandacht trok. 

Citaat 

 “Een pikante bijzonderheid: bij de aanneming van de eerste nieuwe zeesoldaten wist ook een 

vrouw door de selectie heen te glippen, Jacoba Jacobs uit Gorinchem. Ze droeg mannenkle-

ren en een medische keuring bestond nog niet. Ze maakte in juni 1666 zelfs de Vierdaagse 

Zeeslag mee, waarna ze als dappere krijger ook nog kon meeprofiteren van de behaalde buit. 

Aan boord vielen haar vrouwelijke vormen niet op, want de grove en weinig bevallige scheeps-

kleding verhulde veel.” 

Einde citaat 
 

Als toevoeging wordt vermeld dat in het Marinieblad  van 1983, een artikel geplaatst is ge-

weest over Jacoba Jacobs.  
 

Het is intussen alweer een jaar geleden dat de volgende koppen werden verspreid. 
 

Website Defensie / Actueel 

“Korps Mariniers open voor vrouwen”  
 

QPO Jaargang 2016, nummer 3  

“Krijgt Korps Mariniers straks ook rok met rode bies?”  
 

Als redactie is het onze taak u zo goed mogelijk te informeren en wilden u graag kennis laten 

maken met Jacoba Jacobs. Door ons is aan het Marine Museum in Den Helder de vraag ge-

steld of zij ons aan de tekst konden helpen, zij waren niet in het bezit van dit nummer van het 

Marineblad, maar werden doorverwezen naar de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren 

(KVMO). De vereniging heeft ons kunnen helpen aan de tekst. 

 

Samenvatting tekst. 

In 1981 is een boekwerkje verschenen bij Ambo boeken te Baarn dat geschreven is door Ru-

dolf Dekker en Lotte van de Pol, met als ondertitel: „Nederlandse vrouwen als matrozen en 

soldaten, een historisch onderzoek.” Het boekwerkje kreeg als ondertitel mee  „Met vrouwen 

naar Zee .”N.a.v. het verschijnen van dit boekje heeft C.B. Nicolas, Luitenant-kolonel der 

mariniers b.d. een artikel geschreven. 
 

Na het lezen van het boekje resulteerde dit in het steeds weer neuriën van het oud vaderland-

se liedje „Daar was laatst een meisje loos”. 
  

Het onderzoek beperkte zich tot de 17
e
 en 18

e
 eeuw. Uit voornamelijk scheepsjournalen en 

gerechtelijke stukken is een honderdtal gevallen tevoorschijn gekomen. De studie tracht een 
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antwoord te geven op vragen als: waarom deze rolverandering, hoe kwam zij tot stand, hoe 

lang duurde dit, op welke wijze werd één en ander ontdekt  en hoe was de waardering van pu-

bliek en superieuren over de prestaties van deze vrouwen als man. 

Op blz.103 wordt vermeld dat een juffrouw de beroemde tocht naar Chatham zou hebben 

meegemaakt. In een notariële akte uit het Gemeente Archief van Rotterdam, staat Jacoba Ja-

cobs te boek als soldaat op de vloot. 

Is zij een marinier, of is zij een soldaat van de landmilitie? Beide categorieën  hebben meege-

daan aan de tocht naar Chatham. 

Notaris Philips Basteels legt een aantal bruikbare gegevens nauwkeurig vast  in een akte 

waarbij Jacoba Jacobs haar recht op buitgeld overdoet aan ene Maria Florisdochter. 

Het gaat om Jacoba Jacobs, ongehuwd, wonende te Rotterdam, die als soldaat de marine on-

der de naam Jacoba Jacobs van Gorkum in de Engelse oorlogen, in de compagnie van kapi-

tein Knoppert, heeft gediend. 

 

Ernst Knoppert was luitenant in de Compagnie van majoor Ree-

de van Renswoude en werd op 18-12-1665 kapitein van een 

compagnie mariniers in het regiment van de kolonel Van Ghent. 

De eerder genoemde notaris gaat verder en vermeldt dat ze 

recht heeft op buitgeld omdat ze diende aan boord van de  

„Wassenaar” onder kapitein Ruth Maxmilliaan, toen dit schip het 

Engelse schip de  „Convertine” buit maakte. Dat gebeurde op de 

laatste dag van de vierdaagse zeeslag op 14 juni 1666. Dit laat-

ste gegeven bewijst dat Jacoba Jacobs inderdaad een marinier 

van 1665 was. De akte geeft echter geen antwoord op een groot 

aantal interessante vragen. Hoe was het mogelijk dat een vrouw 

de voor die tijd strenge keuring kon passeren? Men had n.l. zul-

ke slechte ervaringen met gewone soldaten op ’s lands vloot op-

gedaan. In de resolutie van 10 december 1665 zijn namelijk een 

aantal artikelen gewijd aan de werving. 

  

Gelukkig voor Jacoba was dat ze bij de Admiraliteit, niet door de 

mand valt, er geen medische keuring bestond. In die tijd was er 

en duidelijk afgebakend rollenpatroon, waarbij de kleding ken-

merkend was. Men was of als man gekleed, of als vrouw. Hij,  

die mannenkleding droeg, was dus een man. Over een andere 

mogelijkheid dacht men eenvoudig niet. Als men bedenkt dat 

vrouwen een opgedrongen huwelijk wilden ontlopen en in man-

nenkleding de vlucht namen. 

 

De conclusie moest zijn: Jacoba Jacobs, is een marinier!!  

Curieus is het feit dat op 22 januari 2018 de eerste vrouw is op-

gekomen om de opleiding tot marinier te gaan volgen!  

 

Onze dank gaat uit naar: het Marine Museum, mevrouw drs. A. 

Jonker en KVMO –Marineblad, mevrouw M. Lijmbach, voor de 

medewerking die wij hebben mogen ondervinden. 

“Mijn broer Moses als zee-
soldaat” van Gerard Ter-
borch. In deze tijd bestond 
er geen  uniform voorschrift, 
men droeg de gebruikelijke 
“bedrijfskleding” vervaardigd 
van ruwe stof en zeer vor-
meloos . Hetgeen Jacoba 
goed van pas moet zijn ge-
komen om haar vrouwelijke 
vormen te kunnen verber-
gen.  

Afbeelding: Mariniers Museum 
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portefeuille Landmacht en W. den Toom 

(VVD), beheerde de portefeuille  Lucht-

macht. De vier bewindslieden hadden allen 

een militaire achtergrond. Te dien tijde be-

zet Nederland een robuuste krijgsmacht.  

Het kabinet M. Rutte II telde slechts één 

bewindspersoon op Defensie: mevrouw J. 

Hennis- Plasschaert (VVD). 

 

Het huidige kabinet telt twee bewindslieden 

op Defensie: minister mevrouw A. Th. B. 

Bijleveld-Schouten (CDA), en Staatsecreta-

ris mevrouw B. Visser (VVD).  

 

Hedentendage is het Defensie beleid ge-

richt op een adaptieve krijgsmacht. Volle-

digheidshalve verwijs ik daaromtrent naar 

het Marineblad, orgaan van de Koninklijke 

Vereniging van Marine officieren. 

In 1795 schreef Immanuel Kant “zum ewi-

gen Frieden”. Hij ontleende die titel voor 

één van zijn vele filosofische onderwerpen 

aan een schild dat aan de gevel van een 

Hollands hotel prijkte. Op dat schild was 

een kerkhof geschilderd. Ik laat aan de fan-

tasie van de Lezer over hoe een en ander 

te interpreteren 

Ten tijde van mijn diensttijd – 4 september 

1962, 29 mei 1964 – regeerde het kabinet 

de Quaij: 19 mei 1959 tot 24 juli 1963. Mi-

nister van Defensie was Ir. S.H. Visser  

(VVD), die werd bijgestaan door twee 

staatssecretarissen, te weten M.R.H. Cal-

meijer (CHU) en P.J.S. de Jong (KVP) 

Het kabinet de Quaij (KVP)  werd opge-

volgd door het kabinet V.G.M. Marijnen 

(KVP) dat regeerde van 24 juli 1963 tot 14 

april 1965.  

Minister van Defensie werd P.J.S. de Jong 

(KVP) bijgestaan door drie staatssecretaris-

sen: R. van Es (ARP), beheerde de porte-

feuille Marine, J.C.E. Haex (CHU), kreeg de 

Putten uit herinneringen 
 

“Adaptieve krijgsmacht”  
 

Tekst: Leen Solleveld 
Foto’s: NIMH &  Wikipedia 
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van de Hefbrug in Rotterdam 

 

Met het ontvangen van de baret mogen de 

aspirant-mariniers zich tegelijk ‘marinier’ 

noemen. En met recht, want na een lood-

zware opleiding van 24 weken stond hen 

nog een eindoefening, de FINEX, te wach-

ten. In deze oefening van een week moes-

ten alle fysieke, militaire en tactische vaar-

digheden in de praktijk worden gebracht. 

De aspirant-mariniers legden in 5 dagen 

ongeveer 100 kilometer, met bepakking, te 

voet af. 

 

In de opleiding komen alle facetten van het 

marinierschap aan bod. Van lessen 

‘rangen en standen’ tot afdalen van de 

klimtoren, wapeninstructies en Optreden in 

Verstedelijkt gebied.  

Tijdens de FINEX werden de mariniers ge-

toetst in de beheersing van al deze vakge-

bieden. Vooral de wisselende weersom-

standigheden van afgelopen week zorgden 

ervoor dat de aspirant-mariniers nog eens 

extra op de proef werden gesteld. 

 

De FINEX-week van Blok 17/3 begon met een spectaculaire afdaling vanaf de 
Hefbrug in Rotterdam, en eindigde op vrijdag 9 maart om 09.00 uur. Toen mar-
cheerden 41 aspirant-mariniers onder luid applaus van familie, vrienden en col-
lega’s de oude poort van de Van Ghentkazerne door. Daar mochten zij hun felbe-
geerde baret eindelijk opzetten. 

               de COMpagnon Nr.1| 2018        16 

Spectaculaire afdaling 

Bron: Defensie 
Tekst: Jaap C. de Bruin 

Foto’s: Ministerie van Defensie en  Jaap C. de Bruin 
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Verbondenheid, Kracht en Toewijding : dat 

maakt hun MARINIER 

Vanaf vandaag horen de nieuwe mariniers  

bij het Korps. 

Het Korps Mariniers heeft een naam hoog 

te houden. 

Als mariniers staan ze op de schouders 

van onze voorgangers. 353 jaar historie 

Marinier zijn geeft je een status die grote 

verantwoordelijkheid met zich meebrengt. 

Als marinier ga je niet naast je schoenen 

lopen en pak de verantwoordelijkheid. 

Marinier ben je 24 uur per dag.  

 

Ze zijn vanaf nu een vertegenwoordiger 

van het Korps Mariniers, van de Koninklijke 

Marine en van de Nederlandse Krijgs-

macht.  
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ADVERTENTIE  
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MARNS 17-3 vond vandaag een bijzonde-
re gebeurtenis plaats. Tijdens de schiettrai-
ning in februari in Grafenwöhr (Duitsland) 
vond er een incident plaats waarbij een ge-
wonde viel. De mariniers-in-opleiding Car-
los en Marc, destijds geplaatst in de Reme-
dial Training Group, hebben door daad-
krachtig, stressbestendig en vakbekwaam 
handelen het leven gered van hun collega. 
Zij kregen uit handen van overste Van den 
Berg en sergeant Erik het Erekoord Konin-
klijke Marine uitgereikt. 

Na een hartelijk welkom aan de genodig-
den door Luitenant-kolonel der mariniers 
X.E. van den Berg, volgde een korte toe-
spraak. Hierin werd ingegaan op de waar-
den van de eed of belofte. De marinier 
zweert of beloofd trouw aan het vaandel 
van het Korps Mariniers, ‘trouw aan de Ko-
ning. gehoorzaamheid aan de wetten en 
onderwerping aan de krijgstucht’. 

De beëdiging gebeurde ten overstaan van 
familie van de nieuwe mariniers, vrienden, 
en een delegatie van oud-mariniers. 
 

Tijdens de beëdiging verzorgden de Tam-
boers en Pijpers van het Korps Mariniers 
de muzikale entourage. 
 

De “Best man” van blok 17/3:   
Marinier 2 T. van Keulen hij ontving een 
replica van De Marinier, het monument dat 
op het kazerne in Doorn staat.  
De beste schutter van blok 17/3:  
MARN 2  F. Kruidenberg.  Uit handen van 
Peter van Meurs ontving hij de Schutters-
penning en een bijbehorende Oorkonde. 
Na afloop van de beëdiging van EMV 

Erekoord Koninklijke Marine 
uitgereikt aan twee  

mariniers-in-opleiding! 
 

Bron: Mariniers Opleidingscentrum Foto’s: Ministerie van Defensie 

Het Korps Mariniers heeft op vrijdag 16 maart 2018, 41 nieuwe mariniers be-
ëdigd. De locatie voor deze ceremonie was de Van Ghentkazerne in Rotterdam. 
De genodigden ontvingen een korte uitleg over het ceremonieel. 
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Adjudanten van de koning bereiden de openbare optredens voor van de leden van het Ko-

ninklijk Huis en bieden ondersteuning bij grote evenementen. Dit gebeurt over het algemeen 

samen met de persoonlijk adviseurs en hofdames. 

De adjudanten komen altijd van de marine, de landmacht, de luchtmacht of de marechaussee. 

Adjudanten worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De koning kan een adjudant na zijn vertrek 

benoemen tot adjudant in buitengewone dienst. Dat betekent dat hij of zij in bijzondere om-

standigheden tijdelijk kan worden teruggeroepen. 
 

Herkenbaar 

De adjudant-generaal en de adjudanten dragen op de rechterschouder van hun uniform een 

goudkleurige nestel (gevlochten koorden). Op de revers zijn de letters WA van Willem-

Alexander te zien, met een kroontje erboven. Adjudanten van de marine dragen de letters WA 

op de schouder in plaats van op de revers. 
 

CDS 

Middendorp was van 2012 tot oktober 2017 Commandant der Strijdkrachten (CDS). De CDS 

is Defensies hoogste militair en is verantwoordelijk voor de planning, aansturing en inzet van 

de krijgsmacht. Hij is verantwoordelijk voor de inzet van militairen op missie en is de belang-

rijkste adviseur van Nederlands politieke leiders. 

Koning benoemt Middendorp 
tot adjudant  

 

Bron: Ministerie van Defensie 

Koning Willem-Alexander heeft generaal Tom Middendorp benoemd tot ad-
judant in buitengewone dienst. Middendorp is benoemd vanwege zijn ver-
diensten voor de Nederlandse krijgsmacht. 

Schout bij Nacht L. (Ludger) H.I. Brummelaar, Chef van het militair Huis, bevestigd de goudkleurige nestel.   
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De bedoeling is de dag om ca. 20.00 uur te 

beëindigen. 

De muziek wordt verzorgd door “The Rare 

Auld Sound” een groep oud mariniers 
  

De kosten bedragen € 25.00 p.p. voor de 

rondvaart, eten en de drankjes. 

Personen die niet mee varen worden om 

ca.15.30 uur in Wateringen verwacht.  

De kosten bedragen € 20.00 p.p. 

  

Aanmelding kan door het verschuldigde 

bedrag over te maken aan de penning-

meester. 
  

Betalingen dienen voor 10 juli binnen 

te zijn bij de penningmeester  

C. Grimbergen  

Rekeningnummer  

NL61 INGB 0006560681  

t.n.v. Contact Oud Mariniers,  

afdeling Zuid- Holland te Rotterdam. 
 

Je betaling is tevens je bewijs van toegang  
  

Vragen?  
Bel Jacques van den Berg  06-52522023  

Hierbij nodigen we jullie - met partner / in-

troducee - uit voor een boottocht  en het 

tuinfeest op zaterdag 28 juli 2018.  
  

Dit maal wordt de mooie stad Den Haag 

aangedaan. De rondvaart vangt aan op het  

vertrouwde adres in Wateringen. Via het 

Westland wordt naar Den Haag gevaren.  
  

  

Tijdens de boottocht kan je optimaal genie-

ten van de omgeving. 

Na de boottocht ontmoeten we elkaar bij 

kwekerij Tass. 

Deze dag is voor alle COM leden toegan-

kelijk. 

 

Programma  
Verzamelen bij kwekerij Tass om 11.00 uur 

aan de Middenzwet 10, 2291HM Waterin-

gen. 

Vandaar gezamenlijk vertrek naar de bo-

ten, 11.30 uur afvaart  Aan boord wordt er 

gezorgd voor koffie/thee en een broodje.  

We varen via het Westland naar Den Haag 

onderweg maken we een stop waarbij de 

drank voor eigen rekening is. 
  

Om ca 15.30 uur zijn we terug bij het ver-

trekpunt.    

Daarna gezellig samenzijn met de moge-

lijkheid de kwekerij te bezoeken.  

Gezamenlijk eten we een voortreffelijke 

Chinese maaltijd.  

Deze reünie wordt  

mede mogelijk gemaakt 

door het vfonds. 

COM-ZH Reünie 2018 
 

 

Boottocht naar  
Den Haag en tuinfeest 

 
 
                    Tekst: Jacques van den Berg    Foto: Archief COM-ZH 
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Op vrijdag 15 december 2017 heeft onze 
afdeling de jaarlijkse reünie gehouden in de 
Frederikkazerne. Rond 17.00 uur was het 
bestuur er al om de zaal in orde te maken. 
Ook Les Autres was al weer aanwezig met 
de benodigde apparatuur. 
 
Iedereen werd ontvangen met koffie en ca-
ke. Daarna nam Joep Caminada als voor-
zitter a.i. het woord en heette iedereen van 
harte welkom, met name de 
voorzitter van het hoofdbe-
stuur Sjaak Severs met zijn 
echtgenote, de afgevaardig-
de van het hoofdbestuur, 
Eimerd van de Griend met 
partner, de voorzitter van 
COM Zuid Holland, Jacques 
van den Berg, en de afge-
vaardigde van COM Rotter-
dam, Adriaan van Westen-
brugge met echtgenote. 
 
Wijnand Punt, die vanwege 
gezondheidsproblemen in 
2017 was gestopt met zijn 
bestuurslidmaatschap, werd 
door Joep met een fles 
drank in het zonnetje gezet 
en ook zijn echtgenote, Lenie, werd met 
een boeket bloemen verwend voor haar 
inzet voor de club.  
 
Jacques en Inga Severs werden met een 
Haagse kakker, een Haagse likeur en een 
fraai boeket bloemen speciaal bedankt voor 
hun inzet voor COM Nederland. 
 
Dick van der Lugt werd door Jacques van 
den Berg, voorzitter van COM Zuid Hol-
land, geëerd met een blijk van waardering 
voor zijn jarenlange inzet voor COM Den 
Haag. Jacques haalde aan dat Dick zich 
bijna 20 jaar met veel enthousiasme als be-

stuurslid heeft ingezet voor de reünies in 
Bijhorst en De Wildhoef. Ook heeft hij de 
onderafdeling vertegenwoordigd in de 
Raad van Afgevaardigden. Dick was ver-
rast en vereerd met deze onderscheiding. 
 
De loterij, die was voorbereid door Herman 
en Henny Koning en Wijnand en Lenie 
Punt, was weer een groot succes.  
 

Ondanks een pijnlijke keel van de vrouwe-
lijke helft van Les Autres speelden en zon-
gen ze de sterren van de hemel en werd er 
door de aanwezigen enthousiast gebruik 
gemaakt van de dansvloer. 
  
Het was supergezellig met een fantastische 
Indische maaltijd, verzorgd door Paresto. 
Het ijsbuffet zag er prachtig uit en smaakte 
voortreffelijk. 
 
Rond 23.00 uur toog iedereen huiswaarts 
en konden we terugkijken op een gezellige 
reünie. 

 

Terugblik op reünie van  
COM O. afdeling Den Haag 

 
Tekst : Mieke Caminada Foto: Wim Marcus 



23     de COMpagnon Nr.1| 2018     

 

 
Bron: Hoogheemraadschap van Delfland 
 
In 2015 bij het 350-jarig bestaan van het Korps Mariniers bestond het COM 65 jaar. 

Ter gelegenheid van het jubileum van het COM zijn er toen door geheel Nederland een wan-

delestafette gehouden. 

 

Vanuit de deelnemers in Zuid-Holland kregen we de vraag om wederom een wandeltocht te 

organiseren. Aan dit verzoek voldoen we graag. Als datum hebben we zaterdag 26 mei ge-

pland de afstand is 20 à 25 kilometer. De keuze is gevallen op het Westland. 

Vertrek- en eindpunt is de Middenzwet 10 in Wateringen. 

Je wordt om 09:00 uur verwacht voor een kop koffie of thee waarna we om 09:30 uur vertrek-

ken. Uiteraard houden we onderweg een stop.  

 

Glazenstad 

De wandeltocht gaat door de Glazenstad en 

duingebied. Het Westland biedt een mooie 

omgeving met veel bedrijvigheid. Het land-

schap wordt gekenmerkt door polders, koei-

en, knotwilgen, glastuinbouw en boerderijen. 

U wandelt langs de lage, uitgestrekte polders  

met zijn talloze polderslootjes.   

 
Foto: Nationaal Park Hollandse Duinen  

 

Duingebied  

De blanke top der duinen, iedereen kent de uitdrukking wel. Een ‘Nederlandser’ plekje valt 

nauwelijks te verzinnen! Op onze duinen zijn we met recht trots. De kust en zijn achterland 

zijn uniek in Europa, mede dankzij de uiterste zorg die er eeuwen lang aan gegeven is.  

 

I.v.m. de organisatie hebben wij het volgende verzoek aan je om je uiterlijk  

20 mei 2018 aan te melden bij Jacques van den Berg via,  

e-mail, bergjong@caiway.nl of telefonisch 06-52522023  
   

Wandelen in de  
Glazenstad en duingebied 

 

Foto: Wikipedia.org 
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Maandag, dag 1  

Wij begonnen met een korte speedmars, 

op een tempo waar je "U" tegen zegt. Via 

de Van Brienenoordbrug richting de LCU 

die vier km buiten de kazerne op ons lag te 

wachten. De LCU bracht ons naar de loca-

tie waar het echte werk zou gaan begin-

nen. De eerste mars zou plaats vinden. Ik 

was gemotiveerd en keek totaal niet op te-

gen het marsen en wat er allemaal zou 

gaan gebeuren. De stemming in de groep 

was goed, er werd gelachen, gepraat en 

voornamelijk veel gespeculeerd over wat 

we deze week allemaal gingen doen.  De 

eerste echte mars, het tempo zat er goed 

in. Helaas, na ongeveer twaalf kilometer 

voelde ik iets kraken in mijn rechter voet. 

Met een scherpe pijn kwam ik met de 

groep aan bij het pick-up point waar de 

LCU  ons zou opwachten. Die bracht ons 

op tien/twintig minuten afstand van het Fort 

Sabina Henrica  waar wij die avond een 

Vrijdag 24-11-2017, blok 17/2 wordt voor de 

laatste keer tijdens de opleiding bedankt om 

op weekend verlof te gaan. De spanning 

was bij iedereen op het gezicht af te lezen, 

na het weekend ...... DE FINEX. 

Drieëntwintig weken lang gestompt om vier 

en halve dag te laten zien aan het kader en 

voornamelijk aan jezelf dat jij marinier waar-

dig bent. Zelf ging ik het weekend in met 

een gebroken linker voet. Op dat moment 

niet wetende dat ik mijn voet gebroken had, 

maar soepel liep ik in ieder geval al weken 

niet meer. Al dat zorgde ervoor dat het 

"spichtigheids" level erg hoog was.  

Het weekend voor de FINEX bestond voor-

namelijk uit slapen, zoveel mogelijk laf voer 

naar binnen proppen en herstellen van de 

pijntjes. Ook dit weekend  vloog voorbij en 

was het alweer zondag en tijd om naar de 

kazerne te gaan. Na een laatste check van 

de uitrusting was het tijd voor de  FINEX 

briefing van de Luitenant  M. ter Mors. 

  

Het scenario wat zich zou afspelen in de 

FINEX zorgde ervoor dat voor mij de zenu-

wen iets werden omgezet in enthousiasme 

en gezonde spanning. De laatste uitrusting 

werd na de briefing opgehaald, wapens, ra-

dio's en alle tassen werden de trucks inge-

laden. Na twee uur wachtlopen en drie uur 

slaap was het dan eindelijk maandag och-

tend. Door mijn hoofd ging maar één ding: 

jij gaat die baret fiksen.   

  

Terugblik op De FINEX Terugblik op De FINEX Terugblik op De FINEX    
van blok 17/2van blok 17/2van blok 17/2   

 
Tekst: Marinier Marvin Windmeijer 

Foto’s: Mariniers Opleidingscentrum & Hans Korbee 
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CTR op zouden doen. Ik bleef samen met 

wat buddy's achter in het FRV. Op dat mo-

ment deed mijn voet zo'n pijn en was zo dik 

dat mijn "Jij gaat die baret fiksen instel-

ling" was omgezet in voornamelijk twijfel en 

angst. Ga ik de FINEX nog wel uitlopen?  

Dinsdag, dag 2 

De volgende ochtend gingen wij  in de aan-

val op het fort Sabina Henrica. Ik probeer-

de bij te blijven bij de groep maar om met 

de MAG ook nog eens heuvel op en af te 

moeten zorgde ervoor dat mijn gestrompel 

opviel bij mijn sergeant die mij, na de ge-

slaagde aanval, naar de ziekenboeg stuur-

de.  Diagnose; "overbelasting van de voet" 

en "kom na de FINEX nog even 

langs ....." Op tijd terug in de groep om deel 

te nemen aan een mars van tweeëntwin-

tig kilometer en een verplaatsing met LCU 

naar Dordtse Kil om daar vervolgens een 

actie te doen op het veiligheidscentrum 

Spinel. Dag 2 volbracht. 

 

Woensdag, dag 3  

Te voet richting Ossendrecht waar er we-

derom een actie plaatsvond. Overleven 

was mijn motto maar zag gelukkig dat dat 

voor al mijn collega's gold. De pijn in mijn 

voet deed me allemaal niet meer zoveel. 

Langzamerhand ging ik net als iedereen in 

het "standje overleven". De marsen waren 

nog steeds lang en pittig en de aanvallen 

waren nog steeds even stompen. Door het 

gebrek aan slaap, in combinatie met de fy-

sieke inspanning kwam ik in een soort 

roes. Gaan, gaan, gaan .... ! 
 

Donderdag, dag 4  

Donderdag was voor mij de mooiste dag. 

Twee uur varen op een FRISC met drie 

graden en natte sneeuw, een patrouille 

door de binnenstad van Gorinchem, een 

stukje roeien en vervolgens de eind aanval 

op bedrijventerrein de Koornwaard. Daar-

na, de eindmars, op weg naar de ba-

ret! Door mijn hoofd ging nog maar één 

ding en dat was het moment van aankomst 

onder de Van Brienenoordbrug maar dat 

was nog  wel vijfentwintig kilometer ver 

weg.  

Nog één keer naar de ziekenboeg om wat 

blaren te prikken en om te kijken of ik nog 

een dosis pijnstillers kon fiksen.  
 

  ►► 
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Donderdag naar Vrijdag, de eindmars en 

aankomst 

De eindmars ging wederom in een tempo 

wat ik maar amper bij kon houden. Nor-

maal fatsoenlijk lopen was voor mij al een 

paar dagen niet meer mogelijk. Nog nooit 

heb ik zo hard moeten stompen als bij die 

laatste vijfentwintig kilometer.  

Eindelijk, na vijf uur "wandelen", een paar 

goeie blaren en velen tranen later kwam hij 

in zicht, die verdomde Van Brienenoord-

brug! Vanaf dat punt kan ik mij niet meer 

zoveel herinneren. Het gevoel om onder 

die brug te liggen is onbeschrijfelijk! De 

ontlading, het gevoel van voldoening, de 

eerste keer in vier dagen je slaapzak uit je 

Crusader halen om er ook daadwerkelijk 

even in te liggen! Een belevenis waar je 

vierentwintig weken naar toeleeft. Het was 

tevens ook de eerste keer dat ik met kisten 

aan in mijn slaapzak lag. Mijn voeten wa-

ren zo dik dat ik zeker wist dat ik mijn kis-

ten niet meer aan zou krijgen als ik ze uit 

zou doen.  

De binnenkomst was nog mooier dan ik mij 

had voorgesteld. Eindelijk, het moment van 

petten af, baretten op. Niets kan je voorbe-

reiden op dat moment, de ontlading, de 

trots, 2 gebroken voeten en de 4 weken 

gips is het allemaal dubbel en dwars 

waard. 

 

Eén ding is zeker en dat is dat ik deze 
week nooit had gefikst zonder de buddy's, 
H. van Goinga, M. Meulenbelt, S. Blonk en 
D. van Loon, het kader en het thuisfront.  
 

Zij waren de juiste mix van Verbonden-
heid, Kracht en Toewijding! 
 

 

V.l.n.r.: Buddy H. van Goinga en Marvin 
Windmeijer 
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Mededeling van het COM-ZH Bestuur 

Aanpassingen postcodegebied 
Onderafdelingen  
 

Het afgelopen jaar heeft er binnen het bestuur van Zuid Holland overleg plaats 

gevonden om tot een hernieuwde indeling te komen van de onderafdelingen. 

Onderstaand vind u de nieuwe indeling naar postcodegebied. 

PERSBERICHT 
 
 

Nieuwe vestigingsdirecteur voor het Mariniersmuseum 
 

Met ingang van 1 maart aanstaande zal mevrouw Frédérique van Steekelenburg-van der 

Stelt MA. Msc, benoemd worden tot vestigingsdirecteur van het Mariniersmuseum te 

Rotterdam. De Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers (SHVKM) en de Ko-

ninklijke Stichting Defensiemusea (KSD) hebben in nauwe samenwerking de selectie-

procedure gevolgd en hebben tot benoeming besloten. 
 

Met deze benoeming spreken de Raad van Toezicht en de Algemeen Directeur van de Konin-

klijke Stichting Defensiemusea hun vertrouwen uit dat Frédérique van Steekelenburg het Mari-

niersmuseum, binnen de ministeriële opdracht aan de KSD, verder zal ontwikkelen in de rich-

ting van een publieksmuseum om zo aandacht, kennis en gevoel over te brengen over het 

verleden en het heden van het Korps Mariniers. 

Frédérique van Steekelenburg heeft na haar studie Museologie de studies Communicatiewe-

tenschap en Kunstgeschiedenis voltooid aan de Universiteit van Amsterdam. Na een carrière 

in verschillende Nederlandse musea is zij sinds 2013 tot heden Hoofd Communicatie en De-

velopment bij de RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Tevens is zij bestuurslid 

van ICOM-Nederland. 

Wij wensen Frédérique van Steekelenburg een creatieve en coöperatieve samenwerking met 

alle betrokken partijen, om zo dit mooie museum verder onder de aandacht te brengen buiten 

en binnen het Korps Mariniers. 

A. ONDERAFDELING DEN HAAG 

 Postcodegebieden:  2159 – 2498  

                                                   2500 -  2649 

      2670 -  2739                                                

  

B. ONDERAFDELING ROTTERDAM 

 Postcodegebieden:  2650 – 2669  

      2735 – 2779  

      2800 – 2879 

      2900 – 2919  

      2980 – 3299  

C. ONDERAFDELING DRECHTSTEDEN 

 Postcodegebieden:  2920 - 2979 

      3300 - 3389 

      4120 - 4163 

      4200 - 4249   

 

D. Een klein aantal leden woont niet binnen 

deze postcodegebieden deze leden wor-

den in 2018 aan een onderafdeling toe-

gevoegd. 
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de woorden: De kar moet niet alleen worden 
getrokken maar ook worden geduwd.   
Piet Wakker was aftredend en stelde zich nog 
voor één jaar beschikbaar. Hij werd met alge-
mene stemmen herkozen. Joep Caminada gaf 
aan dat hij het komend jaar nog een dubbele 
taak wil vervullen, maar dat hij graag een opvol-
ger wil voor een van beide functies.  
Het bestuur bestaat thans uit: 
Joep Caminada, voorzitter ad interim, tevens 
secretaris, 
Herman Koning, penningmeester, 
Piet Wakker en Peter van Slingerland, be-
stuursleden. 
Kascommissie: Ton van Ruiten en Aad Heij-
steeg, reserve John Blok. 
 
Terugblik op nieuwjaarsreceptie COM 
Onderafdeling Den Haag 
 

De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op vrij-
dagavond 12 januari 2018 in de kantine van 
handbalvereniging WHC aan de Mozartlaan. Er 
waren zo’n 75 personen aanwezig. Iedereen 
werd verwelkomd met koffie en een oliebol.  
 

Daarna werden alle aanwezigen door Joep Ca-
minada welkom geheten, met name diegenen 
die al 50 jaar lid van het COM zijn, alsmede 
Jacques v.d. Berg, voorzitter van COM Zuid-
Holland, en Pieter Wijbenga, vicevoorzitter van 
COM o.a. Rotterdam.  
 

Om de onderlinge samenwerking te bevorderen 
hebben de besturen van Rotterdam en Den 
Haag inmiddels enige malen contact met elkaar 
gehad en er zal worden bekeken of bepaalde 
activiteiten gezamenlijk kunnen worden gehou-
den. 
Ook hoopte hij de komende tijd wat meer res-
pons en assistentie van de leden te krijgen. 
Voorstellen voor een dagje uit of een kort meer-
daags reisje zijn van harte welkom. 
 

Daarna werd er met een glas champagne ge-
proost op het nieuwe jaar. 
De volgende 10 oud-mariniers kregen een das-
speld overhandigd: Gerrit van den Burg, Jac. 
van Hykoop, Joost Hubeek, Maarten de Jager, 
Dick Kemper, Henk Lammertink, Dick van der 
Lugt, Frans van der Meer, Piet Pool en Karel 
Pronk.  
 

Frank van WHC stond achter de bar en 3 leden 
van jeu de boules club AVW hielpen in de be-
diening. Er waren weer heerlijke hapjes en het 
was supergezellig.  
Rond half 11 vertrokken de laatste bezoekers. 
 
Tekst: Mieke Caminada 
 

Joep Caminada, secretaris  
Mail: joep.caminada@hetnet.nl 

Onderafdeling Rotterdam 
Sociëteit- en overige avonden op iedere 3e 
dinsdag van de maand (behalve september 2e 
dinsdag) in Echo's Home "het Anker" bij de van 
Ghentkazerne aan het Toepad 120 te Rotter-
dam. 
In de maanden juli en augustus zijn er geen 
soosavonden. 
De soosavonden beginnen om 19.00 uur.  
Vooraf is er gelegenheid om vanaf 17.00 uur 
een warme maaltijd te gebruiken. 
 

Opgave vooraf i.v.m. toegangsregeling via 
www.com-rdam.nl bij kalender. 
Denk aan geldig legitimatiebewijs/COM pas. 
 

Inlichtingen over activiteiten via de commissaris 
activiteiten Adriaan van Westenbrugge,  
M: 06-48 80 66 42  
E: activiteiten@comrdam.nl  
W. www.com-rdam.nl 
 

  
Onderafdeling Den Haag 
Iedere tweede dinsdag van de maand vaste 
soosavond in de Citadel van de Frederikkazer-
ne, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag 
 

Legitimatie bij de poort verplicht. 
Inl. Joep Caminada, M: 06-24796096,  
E. joep.caminada@hetnet.nl 
 

Indien de deur van de Citadel gesloten is, dan 
contact opnemen met bovenstaand mobiel 
nummer. 
 

 

Onderafdeling Drechtsteden 
Iedere tweede donderdag van de maand Mari-
niersavond in Paviljoen “De Punt” Badweg 10 
te Dordrecht.  
Inlichtingen  
M: COMDrechtsteden@gmail.com 
 
 

 

Onderafdeling Den Haag 
 

Algemene ledenvergadering 
 

Op 13 februari 2018 werd in gebouw 147 van 
de Frederikkazerne onze ALV gehouden. Er 
waren 31 leden aanwezig. Sjaak Severs be-
dankte de leden voor het vertrouwen en de 
steun die hij tijdens zijn voorzitterschap van 
COM Nederland had ondervonden, alsmede 
voor de geschenken die hij en zijn echtgenote 
kregen aangeboden bij de reünie van 15 de-
cember 2017. Hij spoorde de vergadering aan 
om actief te blijven voor de onderafdelingen met 

Reguliere bijeenkomsten 

AFDELINGS NIEUWS 

Berichten 
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Oproep 
  

Reünie Mortiersectie Curaçao  
 
Heb jij in 1968 in Suffisant Curaçao bij de mortiersectie gezeten? Dan zijn wij naar jou op 
zoek.  
Op woensdag 6 juni 2018 komen die morseccers in de Van Braam Houckgeest-kazerne in 
Doorn bijeen. Na de geslaagde bijeenkomst in 2016 wilde iedereen dat nog eens overdoen. 
Nu na 50 jaar hopen we, op een voor allen bekende plek, met de nog niet gevonden mariniers 
weer een fijne middag te hebben.  
 
We zijn o.a. op zoek naar Henk de Jong, Koos Vos, Rob Meijer, Piet Vink, Onno Scherpen-
zeel, Tony Nieuwenhuis, Hylkema en Christen.  Ben jij of ken je deze mensen? Neem dan 
contact op met Fred van Bochem of Arie Teunissen. Dat geldt natuurlijk ook voor alle niet ge-
noemden waarvan we de namen niet meer weten, die kort of langer in 1968 in barak 4 verble-
ven bij de mortiersectie.  
 
Meld je aan voor 15 mei, voor deze voorlopig laatste reünie bij fredbochem@yahoo.com,  
tel. 06 45957606 of bij arieteunissen47@gmail.com, tel 0318 417393.  

1968, de morsec na een oefening op Aruba  
 
V.l.n.r. zittend: Nieuwenhuis, Bochem, de Jong, Kamperman, van Weersch en Hendrikx 
Staande: v.d. Rijt, Meijer, Geerlings, van Minnen, van de Haar, Boer, Wolf, Teunissen, Boo-
mer, van de Poel, Vermeer, Panneman, Broekman, van Bentum, Eckhardt, Freijee en Pagie 
 
We zoeken in het bijzonder op zoek naar Henk de Jong (marinier zm uit Rotterdam) en Rob 
Meijer (in 1968 korporaal marinier bij de morsec, later facteur op Suffisant). Meijer zou vol-
gens de laatste informatie later werkzaam zijn geweest bij de opleidingen in Rotterdam. Hij 
staat op de  foto als tweede van links. Henk de Jong zittend derde van links. 

mailto:fredbochem@yahoo.com
mailto:arieteunissen47@gmail.com
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