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Zomer 
 
We zijn gewend om te klagen over het weer in Nederland maar terwijl ik dit 
stukje aan het schrijven ben is het al enkele weken tropisch warm. 
 
Hopelijk hebben we dat mooie weer ook op 28 juli bij de boottocht en het tuin-
feest. 
De inschrijving loopt op dit moment nog, inmiddels zijn er al 5 boten vol. Fijn 
dat er zo veel animo voor is. 
 
Op een erg warme zaterdag in mei zijn we met een aantal mariniers door het 
Westland gewandeld en hebben het duinen en kassengebied doorkruist . 
Het was een gezellige en mooie dag. 
Deze dag werd ook gebruikt als training voor de 4 daagse. 
Dit jaar lopen er weer 2 pelotons oud mariniers mee. Als je gaat kijken moedig 
ze dan even aan. 
 
Enkele weken geleden hebben we een nieuwe landelijke voorzitter van het 
COM gekregen Piet Kruithof we wensen hem veel succes in zijn nieuwe func-
tie. 
 
In deze COMpagnon is er ook aandacht voor de herdenkingen waaraan vele 
COM- leden in de maand mei hebben deel genomen. Het is goed om te blijven 
gedenken. 
 
Als je komende tijd een dagje uit wil hetzij alleen hetzij met familieleden kan ik 
je het vernieuwde Mariniersmuseum van harte aanbevelen.  Het is echt een 
aanrader. 
 
Ik wens jullie allen een fijne zomer toe. 
 
 
Jacques van den Berg 
 
 
 

Ps  We zijn nog altijd op zoek naar een secretaris Wil je infor-
matie bel me 06-52522023 

 

VAN DE VOORZITTER 
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De Olympische winterspelen 2018 zijn in-
middels achter de rug. TeamNL heeft het 
fantastisch gedaan. Jaren hebben deze 
topsporters onder de meest gunstige om-
standigheden, met het beste materiaal en 
begeleiding, en veelal buiten beeld ge-
traind om op die ene minuut, die specifieke 
afstand of op een specifiek onderdeel hun 
beste prestatie te leveren. Meetbaar en 
zichtbaar voor de hele natie. 
 
Nu de vergelijking met onze militairen. Zij 
vertegenwoordigen ons land ook op een 
bijzondere manier. 
 
Over de hele wereld uitgezonden dragen 
zij in belangrijke mate bij aan een klimaat 
waarin topsport bedreven kan worden. Zijn 
de prestaties van onze militairen te verge-
lijken met die van topsporters? Ik denk het 
wel.  
 
Vaak onder hoge druk presteren ergens 
ver weg om de belangen van NL te verte-
genwoordigen en beschermen. Jarenlang 
trainen onder vaak de minst gunstige om-
standigheden, met verouderd materiaal, 
om misschien morgen, volgend jaar of mis-
schien wel nooit die ene topprestatie te 

 

Militair zijn is topsport 
Foto: Cees Baardman 

Column: Korpsadjudant Rob van Haastrecht 

moeten leveren.  
Volgens mij is er helemaal niet zo veel ver-
schil. Maar waarom vinden we de presta-
ties van onze sporters dan zo bijzonder en 
die van onze militairen zo gewoon? Ik heb 
het antwoord wel. Ze zijn niet zichtbaar en 
ze zijn niet meetbaar. Men ervaart onze 
vrijheid als vanzelfsprekend. Achter de 
schermen en uit het oog zijn vele militairen 
dag in dag uit bezig om ons vrij te laten 
zijn.  
 
Inmiddels zijn de sporters, zoals gebruike-
lijk, ontvangen door de Koning en de gou-
denmedaillewinnaars hebben een Konin-
klijke onderscheiding ontvangen. Begrijp 
me niet verkeerd, ik heb grote waardering 
voor hun prestaties en zij vertegenwoordi-
gen ons land op een buitengewoon goede 
manier.  
 
Maar nu even terug naar de vergelijking. 
We kunnen echt niet iedereen bij de Ko-
ning op de koffie sturen maar iets meer 
waardering voor het werk van onze militai-
ren mag best. Militair zijn is geen gewoon 
beroep en moet ook niet zo benaderd wor-
den.  Militair zijn is topsport. 

Op 22 februari 2018 was op Vliegbasis Gilze Rijen de defensie brede stafadjudanten 

contactdag . Een van de sprekers maakte een vergelijking tussen de Olympische win-

terspelen van Sotsji 2014 en die van Pyeongchang 2018. Wat is er sindsdien allemaal 

veranderd in de wereld en wat betekent dit voor de krijgsmacht? Annexatie van de 

Krim door Rusland, het neerschieten van MH17, de toename van vluchtelingenstromen, 

om er een paar te noemen. Mijn gedachten dwaalden ook iets minder ver af en ik bleef 

steken bij arbeidsvoorwaarden, MARKAZ Vlissingen en de (bijzondere) positie van de 

militair.  

‘Zijn de prestaties van onze militairen te vergelijken 
 met die van topsporters? Ik denk van wel’ 
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We zijn ons er niet steeds van bewust, 

maar we worden omspoeld door een zee 

van tekens die naar het verleden verwijzen. 

Oude gebouwen, vergeelde ansichten, his-

torische speelfilms, familieverhalen, jeugd-

herinneringen in de dorpskrant, roman en 

studieboeken - het zijn allemaal tekens die 

ons verbinden met het verleden. Zo ook 

monumenten: deze zijn zelfs speciaal opge-

richt om de herinnering aan personen en 

gebeurtenissen levend te houden. 
 

De gedenktekens die verwijzen naar de 

Tweede Wereldoorlog nemen in Nederland 

een bijzondere plaats in. Ten eerste omdat 

het er zo veel zijn. Er zijn meer gedenkte-

kens die betrekking hebben op de Tweede 

Wereldoorlog  dan alle andere monumenten 

bij elkaar. Een ander kenmerk is dat deze 

monumenten over het hele land verspreid 

voorkomen, tot in de verste uithoeken, en 

nog altijd een levende betekenis hebben.  
 

Symboliek 
In 1966 omschreef beeldhouwer Ek van 

Zanten het ontwerp als volgt: 'In de eerste 

plaats kan men zich een oorlogsmonument 

niet als iets vrolijks voorstellen, maar eerder 

als een moment van bezinning op alle ellen-

de die uit de oorlog voortvloeit. 

Het monument dient men als volgt uit te leg-

gen: dat de liggende figuur alle in de oorlog 

omgekomen mensen - de gevallenen - 

voorstelt en in ruimere zin ook de oorlogsel-

lende, terwijl de staande vrouw de mensen 

die achterblijven - de nabestaanden - ver-

beeldt. De verhouding tussen beide figuren 

onderling zou die van moeder tot zoon of 

van man tot vrouw kunnen zijn. Ten laatste 

kan men er ook een vermanend teken voor 

de toekomst in zien.'  
 

Wijziging 
In 1998 is de plaquette aan het monument 

toegevoegd. In 2010 is een namenwand 

toegevoegd. De wand bevat de namen van 

156 omgekomen inwoners van Maassluis. 

De wand is een ontwerp van Ron Leeuwen. 

 

Nationale Dodenherdenking 2018 te Maassluis 

  Een verleden dat niet voorbij wil gaan 
Tekst bewerking & Foto’s herdenking: Jaap C. de Bruin  
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Samenvatting toespraak  

burgemeester Haan  
 

Geachte dames en heren, jongens en 

meisjes, 
 

Als je vader, moeder, man, vrouw of kind 

door oorlogsgeweld om het leven komt dan 

zal je daar de rest van je leven mee moe-

ten leven. Maar hoe verwerk je zo’n im-

mens verdriet? Kun je dat eigenlijk wel ver-

werken? Als iemand van wie je zoveel 

houdt nooit meer thuiskomt? Belangrijk 

voor het verwerken van het verdriet is een 

goed afscheid, maar dat is in een oorlogs-

situatie vaak niet mogelijk.  Een graf dat je 

kunt bezoeken, waar je bloemen kunt leg-

gen kan dan later wel helpen. 
 

Maar als u hier naar de namenwand kijkt 

van de 156 Maassluise oorlogsslachtoffers, 

dan kunt u daar veel Maassluizers vinden 

van wie er geen graf bekend is. Bijvoor-

beeld de 21-jarige Cor Vink, hij kwam op 9 

augustus 1942 aan in concentratiekamp 

Dachau, hij wist daar een half jaar te over-

leven; hij stierf op 22 februari 1943; hij 

heeft geen eigen graf. Evenzo de Maas-

sluise verzetsmensen: Job van der Zee, 

Petrus de Pagter, Jan van der Burg en Wil-

lem Weltevrede, en joodse inwoners uit 

Maassluis die in de kampen zijn gestorven. 

Zeelui die op zee gestorven zijn, zoals Arie 

van der Sjouw, ze hebben alleen een zee-

mansgraf dat de nabestaanden nooit kun-

nen bezoeken. 

Een andere categorie oorlogsslachtoffers 

zijn de Maassluizers die gedwongen wer-

den om in Duitsland te werken. Een van 

hen was Marinus van Katwijk. 
 

Burgemeester Haan maakte tijdens zijn 

toespraak bekend dat Rinus van Katwijk 

niet langer vermist is. In 1944 werd het 

sleepvrachtschip ’Willen 34’, waar Rinus op 

voer gevorderd door de Duitsers en met 

bemanning en al naar de Duitse haven Kiel 

gesleept. Wat er daarna is gebeurd, is nog 

niet helemaal duidelijk.  

De Oorlogsgravenstichting vermoed dat 

Rinus in Kiel heeft geweigerd om verder 

voor de Duitsers te varen en werd hij opge-

sloten in een strafkamp, een zogeheten 

Arbeits Erziehungs Lager. Kiel werd in die 

periode hevig gebombardeerd en Rinus 

werd door de bommen geraakt. Op 2 au-

gustus 1944 is hij uiteindelijk in het zieken-

huis aan zijn verwondingen overleden, 7 

dagen later werd hij begraven onder een 

afwijkende naam: Mariusch van Katweig 

met een verkeerde geboortedatum en een 

onbekende geboorteplaats. 
 

Aan de hand van documenten en DNA pro-

beert de Oorlogsgravenstichting een link te 

leggen met nabestaanden. Van Katwijk 

bleek een van de 150 lichamen te zijn die 

na de oorlog vanuit Kiel naar Loenen te zijn 

gebracht met verkeerde gegevens en zo te 

zijn begraven als onbekend slachtoffer uit 

de Tweede Wereldoorlog. Dankzij een 

DNA-match met en neef van hem kon er nu 

eindelijk een naam en een gezicht worden 

gegeven aan Rinus van Katwijk. Van Kat-

wijk krijgt een nieuwe graftegel op Ereveld 

►► 

Jacques van den Berg legt een bloemenarran-
gement namens het COM Zuid-Holland 
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Loenen. Dat ook na 74 jaar het verdriet nog 

steeds pijn doet, laat zien hoe ingrijpend en 

verschrikkelijk oorlog is. Het is daarom zeer 

waardevol om daar tijdens Dodenherden-

king bij stil te staan.  
 

De burgemeester besloot zijn toespraak met 

de volgende woorden. 

Ik dank u voor uw aandacht, en ik dank u 

voor uw komst. 

De Tweede Wereldoorlog 
Na de capitulatie op 15 mei 1940 classifi-

ceerde de Duitse Kriegsmarine het gehele 

gebied aan de Nieuwe Waterweg - het 

Scheur - Nieuwe Maas (beide oevers van 

Hoek van Holland tot Rotterdam) als 

Hauptstützpunkt. Alle havens in de regio 

werden in gebruik genomen voor de ver-

schillende Kriegsmarine onderdelen. De 

Maassluise buitenhaven was met name de 

thuisbasis van het 32e en 34e Minensuch-

flottille, die voor het grootste deel bestond 

uit gevorderde vissersschepen, zoals kot-

ters en loggers. Deze schepen werden be-

wapend met luchtdoelgeschut Flugabwehr-

kanone. (FLAK) en vormden een bedreiging 

voor de geallieerde vliegtuigen die richting 

Duitsland vlogen.  

Op donderdag 18 maart 1943, omstreeks 

15.35 uur, kreeg Maassluis te maken met 

een aanval van twaalf geallieerde bommen-

werpers met dertig brisant- en zestig brand-

bommen. Deze aanval miste zijn eigenlijke 

doel, de olieraffinaderij Witol aan de Held-

ringstraat. In korte tijd werd een groot ge-

deelte van de oude binnenstad vernield 

door hevige branden en instortende gebou-

wen. Achttien inwoners van Maassluis kwa-

men om tijdens het bombardement. Op het 

Schanseiland is ter herdenking een monu-

ment opgericht. 
 

Op 21 januari 1944 werd Hoek van Holland, 

tegelijk met elf andere Europese havenste-

den, door het Oberkommando der 

Wehrmacht tot Festung verklaard. Maas-

sluis werd nu officieel Festungsvorfeld, en 

de Maassluise vlieten werden als tankgrach-

ten aangemerkt.  

Bronnen:  
Tekst burgemeester: gemeente Maassluis 
Nationaal Comité 4 en 5 mei 
Tweede Wereldoorlog: Wikipedia/org.  

Kijkend vanaf de Noorddijk zien we een ver-
woest gebied rondom de Wagenstraat met de 
resten van de Noorderkerk (#WO2MS) 

Stukje Witol Olieraffinaderij in de oorlog. 
Rechtsonder gecamoufleerde olietanks (HVM) 

Familie van Rinus was aanwezig tijdens deze 
herdenking. Broer Arie was om gezondheidsre-
denen niet aanwezig. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/FLAK
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“Onze basisopstelling, waarin we de geschiede-

nis van het Korps Mariniers verbeelden, was al 

meer dan 11 jaar oud. Tijd voor vernieuwing 

dus”, stelt Christina Qualm, medewerkster van 

het museum aan de Rotterdamse Wijnhaven.  

Verbluffend 

Meer actie, meer doen, was de insteek bij de 

vernieuwing. De gehele 3e verdieping ging op 

de schop. Al bij binnenkomst neemt de introduc-

tiefilm bezoekers mee naar de werkplek van de 

marinier: 'zeesoldaten, zo wijd de wereld strekt'. 

Een verbluffend filmisch spektakel, waarin oude 

en nieuwe beelden en digitale effecten kunstig 

zijn samen gesmeed. De kenmerkende Rotter-

damse spoorbrug De Hef vormt hierin het decor 

voor de strijd om de Maasbruggen in mei 1940. 

Door middel van een rode tijdsbalk doorloopt de 

bezoeker de geschiedenis van het Korps Mari-

niers. Laagdrempelig en publieksvriendelijk ge-

presenteerd, maar natuurlijk wel met historisch 

verantwoorde informatie. Zo blijkt, verrassend, 

dat de zeesoldaten zich al in 1670 bezighielden 

met anti-piraterijmissies. Dat deden ze tot voor 

kort nog steeds voor de kust van Somalië. 

Stoerste uitje 
Bron tekst Loe de Rooij  
Foto’s: Louis Meulstee  

Even zelf marinier zijn. Het lijkt de 10-jarige Stefan wel stoer. Totdat 'ie de 
volle rugzak omgehangen krijgt... “Pfff, da's best zwaar!” Het scherfvest 
geeft de doorslag: nog maar een paar jaartjes wachten. “En je bord voort-
aan leeg eten”, ziet zijn moeder haar kans schoon. Welkom in het ver-
nieuwde Mariniersmuseum. 
 
Met deze woorden ving de Defensiekrant eind maart aan. Aangezien dit voor de COMpag-
non, Nr.1 te laat was, om daar aandacht aan te schenken besteden we daar alsnog aandacht 

aan. 

Een kijkje in het vernieuwde 
Mariniersmuseum 

Met helm op en scherfvest om voel je jezelf al 
snel een echte marinier. 
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Voor even marinier 

De interactieve inrichting daagt vooral de jeugdi-

ge bezoekers uit zich even zélf marinier te voe-

len. Op de foto met helm, (loeizware) rugzak en 

scherfvest. Aan een touw afdalen uit een heli-

kopter (fastropen), of klauteren over de touw- en 

hindernisbaan. Zelf vanaf een deinend schip dat 

piratenbootje met je mitrailleur tot stoppen dwin-

gen.  

Levensecht 

Oud-marinier Teun de Niet uit Spijkenisse 

(lichting '69, meldt hij trots) is met kleinzoon 

Thomas een dagje op pad. “Ik was hier nog 

nooit geweest moet ik eerlijk bekennen, maar dit 

is echt leuk gedaan. Vooral die levensechte kijk-

kastjes (diorama, red.), waarin zo'n veldslag 

wordt uitgebeeld. Echt een aanrader!” 

 

Stoerste uitje 

Natuurlijk schenkt het museum ook ruimschoots 

aandacht aan de band van het Korps Mariniers 

met de stad Rotterdam, aan de moderne vredes-

missies van het Korps en aan de persoonlijke 

ervaringen van mariniers tijdens hun inzet. Het 

Mariniersmuseum is niet alleen het stoerste uitje 

van Rotterdam, maar volgens ANWB-leden ook 

nog eens het leukste uitje van Zuid-Holland.  

Veel belangstelling voor de vernieuwde etage 

van het Mariniersmuseum. 

Lekker in de touwen hangen of de hindernisbaan nemen. Voor jeugdige bezoekers Aron, Viggo en Si-

mon vormt de doe-factor de grootste aantrekkingskracht. 

De borstbeelden van Michiel de Ruyter en Jo-

han de Witt gebroederlijk naast elkaar. 
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De resolutie van 10 december 1665 bevatte nog geen bepalingen op het gebied van kleding. 

De mariniers van het eerste uur droegen  dan ook nog geen echt uniform. Bovenstaande 

tekst is overgenomen uit het boek; “DE MARINIER EN ZIJN UNIFORM”. In de loop van de 

jaren is bij mij de vraag opgekomen waarom dragen vlag- en opperofficieren boven de Gou-

dengalon een Zilverenster. Tijdens het doorbladeren van het boek viel mij het volgende op. 

 

Epauletten voor officieren 
 

Per decreet van 17 september 1806 werd door koning Lodewijk Napoleon een nieuw systeem 

ingevoerd voor epauletten van officieren. Het betrof alle officiersrangen van maarschalk (niet 

van toepassing bij de mariniers) tot tweede luitenant, inclusief de zogenoemde contra-

epauletten. Bij dit nieuwe systeem werd voor vlag- en opperofficieren voor het eerst gebruik 

gemaakt van sterren: voor de kolonel-brigadier (de latere brigade-generaal)  één ster, gene-

raal-majoor twee sterren en voor de luitenant-generaal  

drie sterren. 

 

Gouden galons voor officieren 
 

Het besluit van 1862 bracht ook nieuwe rangonder-

scheidingstekens voor officieren. Ze droegen voort-

aan gouden galons rond hun ondermouw. Een ko-

lonel kreeg vier galons, een luitenant-kolonel 

(overste) drie, een majoor twee met een gouden  

koordje ertussen, een kapitein twee galons, een 

eerste luitenant één galon en een tweede luite-

nant alleen een gouden koordje.de nieuwe ga-

lons kwamen alleen op het klein tenue. Zowel  

op het groot tenue als het klein tenue bleven 

ook de bekende epauletten prijken met afhan- gen 

de franje van bouillons (dikke kwast) of torsa 

des (dunne kwast), waaraan de rang herken 

baar was.  

 

Nog steeds was niet duidelijk waarom de  

sterren bij officieren op de ondermouw in  

zilver zijn uitgevoerd.  

 

De Collectiebeheerder van het Mariniersmuseum, Sjak Draak  

reageerde als volgt op de  vraag; Waarom zijn de sterren op mariniers uniformen in zilver uit-

gevoerd met het volgende antwoord. 

“In de achttiende eeuw ontstond in diverse landen het rangonderscheidingssysteem met 

   

Goud en Zilver wat er blinkt 
 

Bron: DE MARINIER EN ZIJN UNIFORM 
Tekst bijdrage: Sjak Draak 

Tekst: Jaap C. de Bruin  
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epauletten, waar aan het eind van de eeuw sterren aan werden toegevoegd. De epauletten 

van de verschillende marines waren goudkleurig, waarop in een duidelijke onderscheidende 

kleur aanduidingen van de rang werden geplaatst. Dit kon in de vorm van bijvoorbeeld een 

streep in rood of zilver galon op de bovenkant (de tong) van de epaulet. Maar al vrij snel 

werd internationaal een systeem met zilverkleurige sterren gebruikelijk. Goud op goud zie je 

niet zo goed, zilver op goud is duidelijker. 

 

Overigens waren bij die militairen 

waarbij de epauletten zilverkleurig 

waren (bijvoorbeeld de schutterij en 

de cavalerie) de sterren goudkleu-

rig.  

 

Rond het midden van de negen-

tiende eeuw werd internationaal 

gebruikelijk dat galons gedragen 

werden op de mouwen van de ma-

rinejassen. De sterren van de 

epauletten van de vlagofficieren 

verhuisden mee naar de galons op 

de mouwen. De kleuren bleven on-

derscheidend, goud voor de ga-

lons, zilver voor de sterren.  

 

In Nederland werden de galons 

voor officieren der mariniers inge-

voerd in 1862. Overigens zonder 

sterren, want de hoogste mariniers-

rang was toen kolonel. Zeeofficie-

ren konden een hogere rang berei-

ken en zij konden dus wel sterren 

boven hun galons hebben. Van 

Braam Houckgeest was volgens mij 

de eerste marinier in de negentien-

de eeuw die de generaalsrang be-

reikte.”  

 

In het voornoemde boek wordt geconstateerd dat de mariniers sinds de oprichting van het 

Korps vele verschillende uniformen en tenues hebben gekend. Dat is ook niet vreemd omdat 

het Korps ruim 353 jaar bestaan. In de ontwikkeling van uniformen en tenues van de Neder-

landse mariniers valt dan ook een aantal fases te onderscheiden. 

 Eerste Marinierskleding (1665 – 1699). 

 Marinierstenue in de Franse tijd (1795 - 1813) 

 Marinierstenue in het Nieuwe Koninkrijk (1814 – 1860) 

 Vernieuwde Marinierstenue en Tropenkleding (1860 – 1900) 

 Marinierstenues voor diverse taken (1900 – 1940) 

 Engelse en Amerikaanse Marinierstenues (1940 – 1945) 

 Marinierstenues na de Tweede Wereldoorlog (1945 tot heden) 
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Het Belgische leger schaft het verplicht sla-

pen op de kazerne tijdens de militaire op-

leiding mogelijk af. Te veel rekruten haken 

namelijk voortijdig af vanwege heimwee. 
 

In de afgelopen tien jaar beëindigden 3877 

rekruten hun militaire opleiding; 16,2 pro-

cent stopte omdat ze thuis misten. Defen-

sie wil hen tegemoetkomen. 
 

Normaal gesproken moeten de militairen in 

opleiding vanaf zondagnacht tot vrijdag-

middag op de kazerne blijven. Defensie wil 

toestaan dat rekruten doordeweeks ook 's 

avonds naar huis mogen. Om het weekend 

langer te maken, wordt gekeken of de les-

sen dichter op elkaar gepland kunnen wor-

den. Het leger onderzoekt nog of het inter-

naatregime versoepeld of zelfs opgeheven 

kan worden. 
 

Personeelstekorten 
De grootste vakbond voor defensieperso-

neel in België, VSOA, hoopt dat door de 

extra vrije tijd de militaire opleiding niet ver-

traagd wordt, zegt een woordvoerder tegen 

de Belgische krant Nieuwsblad.  
 

Hoogleraar en defensiespecialist Luc de 

Vos begrijpt de beslissing, maar denkt dat 

de maatregel een negatief effect kan heb-

ben op het moreel van militairen. "Wat als 

die jongens en meisjes die nu tijdens de 

week al naar huis willen, straks voor vier 

maanden op buitenlandse missie moe-

ten?", vraagt hij zich af in de krant. 
 

“Zo kweek je mietjes” 
Oud-paracommando Danny Lams is min-

der genuanceerd. De man is voorzitter van 

de Para-Commando Vriendenkring van 

Oostende, Kust en Hinterland, en zou het 

een zeer domme beslissing vinden. “Zo 

kweek je een Defensie van niks, een leger 

waar je niet op kan rekenen. Mietjes, in de 

plaats van soldaten die moeten worden 

klaargestoomd om oorlog te voeren. Naar 

oorlogsgebied trek je niet met mannen die 

hun mama missen. Wij sliepen vroeger op 

de -koude grond onder een lek tentzeil. We 

wilden ons land dienen. We zaagden niet 

om naar huis te kunnen. Als je de rekruten 

toelaat tijdens de week naar huis te gaan, 

vragen de militairen straks om een mobil-

home als ze naar het front worden -

gestuurd.”  

 

De Belgische defensie heeft een groot per-
soneelstekort door vergrijzing. Dit jaar wil 
het leger nog 160 officieren, 611 onderoffi-
cieren en 810 vrijwilligers en matrozen in 
dienst nemen. 

Belgische leger kampt met heimwee 
 

Bron: NOS TeleTekst  12 april 2018 & Belgische krant Nieuwsblad.  
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die wegens verplichtingen elders niet aan-

wezig kon zijn, had vervangen. 
 

Uit handen van de CZM kreeg de sergeant-

muzikant Westerdijk, die dirigent van de 

Marine Kapel Willemsoord was, een tevre-

denheidsbetuiging uitgereikt, geldend voor 

alle leden van die kapel. De kapel bestond 

uit beroeps en dienstplichtig personeel ten 

gevolge  waarvan de omvang van de Kapel 

nogal eens varieerde. 
 

Toegelaten tot de kapel 

werd je wanneer je ten 

overstaan van de diri-

gent een geslaagde 

voorspeltest had afge-

legd. Aldus lukte het 

mij deel te kunnen 

gaan uitmaken van de 

kapel. Ik speelde bari-

ton-euphonium (*) en 

trombone hetgeen ik bij 

de plaatselijke harmo-

nie in mijn geboorte 

dorp had geleerd. De plaatselijke harmonie 

vereniging stond te dien tijde o.l.v. Henk C. 

van Lijnschoten die later de opvolger van 

Gijsbert van Nieuwland bij de Marinierska-

pel der Koninklijke Marine werd.   
 

(*) -  Bariton-Euphonium 

Een Euphonium is een groot koperblaas instrument. 

De Marinierskapel heeft momenteel 3 euphonium 

spelers in haar orkest. In de amateur wereld worden 

die instrumenten ook wel eens baritons genoemd. 

Het mondstuk waar ze op spelen is van een verge-

lijkbare grootte als dat van een trombone, dus het is 

vaak een gebruikelijke combinatie dat een eupho-

niumspeler soms ook wel trombone speelt. Maar het 

speel verschil is dat een euphonium/bariton net als 

een trompet bespeeld wordt door het indrukken van 

ventielen, terwijl je op trombone de toonhoogte voor-

al bepaald door het schuiven = de lengte van de 

buis groter of kleiner maken. 
 

Aoobdmzkt Bart van Tienen 

Wie enigszins bekend is in Den Helder 

weet wel waar het Paleis staat en wat de 

betekenis ervan is. Aldaar zetelde de com-

mandant der Zeemacht in Nederland, in 

mijn tijd mr. Albrecht Nicolaas baron de 

Vos van Steenwijk, vice-admiraal. 
  

Het gebouw ligt naast het KIM alwaar de 

opleiding tot officier voor de Koninklijke Ma-

rine en Mariniers plaats vindt. 

Welnu, op de 28
ste

 september 1963 diende 

ik mij bij de CZM te melden, zo ook serge-

ant-muzikant G. Westerdijk, de korporaal 

tambour-maître Abbenhuis en de een ma-

troos der eerste klasse wiens naam mij is 

ontschoten. 
 

Gevieren vormden we een representatieve  

afvaardiging  van de “Marine Kapel Wil-

lemsoord” welke op 5 en 6 september1963 

bij de beëdiging van officieren, aan boord 

van Hr. Ms. Karel Doorman, vliegdekschip, 

de Marinierskapel der Koninklijke Marine 

Putten uit herinneringen 
 

“Muziek” 
Tekst: Leen Solleveld  Foto’s: NIMH &  Mariniersmuseum 
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Marine Kapel Willemsoord 

Henk  van Lijnschoten 
Kapitein de Mariniers-
kapel 
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De Stichting Nederlandse Veteranendag 

koos opnieuw voor de bekende succesfor-

mule: opening in de Ridderzaal, medaille-

uitreiking op het Binnenhof, een defilé van 

een kleine 4.000 veteranen en actief dienen-

de militairen afgenomen door koning Willem

-Alexander én de ontmoetingsplaats voor 

veteranen op het Malieveld. Daar traden di-

verse artiesten op, al ging het de veteranen 

vooral om het ontmoeten van hun maten. 
 

Meer dan 115.000 Nederlandse ve-

teranen 
Nederlandse veteranen zijn mannen en 
vrouwen van alle leeftijden en missies. Van 
de Tweede Wereldoorlog tot en met Mali. 
Van deze groep zijn er 30.000 nog in dienst 
als militair. Het COM nam weer met een 
groot aantal leden deel aan het defilé.  
 

Bedankt 
Premier Mark Rutte opende de dag in de 

Ridderzaal. “Dank jullie wel”, zei hij tegen de 

aanwezige veteranen. “Jullie verdienen ons 

grootste respect en dankbaarheid”. Hierna 

ging iedereen naar het Binnenhof waar 80 

Dankbaarheid op zonovergoten 

Veteranendag 
Den Haag was zaterdag 30 juni in de ban van de Nederlandse Veteranendag. Voor de 
14e keer kregen veteranen van vroeger én nu het eerbetoon dat ze verdienen vanwe-
ge hun inzet voor vrede en veiligheid. Er was veel publiek en de bijna tropische tem-
peraturen zullen menig veteraan hebben herinnerd aan zijn of haar missiegebied. 

veteranen een medaille kregen. 
 

Medaille voor 95-jarige 
Minister Ank Bijleveld-Schouten zette 5 oud-

gedienden extra in het zonnetje. Onder gro-

te belangstelling bedankte zij de 95-jarige 

Indiëveteraan Van Baal. Hij ontving het Mo-

bilisatie-Oorlogskruis uit handen van minis-

ter-president Rutte. De Nieuw-Guinea-

veteranen Hakkert en Bosman kregen het 

Nieuw-Guinea Herinneringskruis van staats-

secretaris Barbara Visser en Commandant 

der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob 

Bauer. 

Erkenning 
De Molukse KNIL-veteraan Kipuw kreeg het 

Ereteken voor Orde en Vrede. Minister Bijle-

veld erkende dat er té weinig aandacht is 

geweest voor Molukse veteranen. "Alhoewel 

het jaren te laat is, zeg ik namens de Neder-

landse regering 'dank u wel'. Dank voor uw 

inzet. En niet in het minst, voor de door u 

gebrachte offers.” 
 

 

Veteranen salueren tijdens het defilé. 

Premier Rutte en minister Bijleveld bedanken 
veteranen  
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Bronnen: Ministerie van Defensie. Foto’s: Defensie en Wim van Wegen 
Tekst bewerking: Redactie COM-ZH  

we met z’n allen trots op u zijn en u steu-

nen." 
 

Thuisfront niet vergeten 
Minister Ank Bijleveld eerde ook het thuis-

front van uitgezonden militairen in de per-

soon van Yvonne van Oosten. "Ik wil je be-

danken voor je steun en toewijding. Mede 

dankzij mensen zoals jij dragen mensen net 

als ik vandaag de witte anjer." 

Noodlanding 
De enige nog actief dienende militair van de 

5 was Afghanistanveteraan adjudant Jon-

ker. Hij ontving het Draaginsigne Gewon-

den. Het speet de bewindsvrouw dat hij na 

een traumatische noodlanding met een heli-

kopter onvoldoende steun kreeg. "Weet, dat 

Veteranenstoet rijdt langs podium met hoog-
waardigheidsbekleders.  
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Na een loodzware eindoefening hebben op 

vrijdag 6juli 2018,  68 mariniers hun baret 

in ontvangst mogen nemen op de Van 

Ghentkazerne in Rotterdam. De nieuwe 

mariniers werden bij de poort van de ka-

zerne o.a. welkom geheten door 25 oudge-

dienden.  

De nieuwe mariniers rondden met succes 

de Elementaire Vakopleiding af. De bin-

nenkomst van de Final Exercise, de FI-

NEX, is voor veel mariniers een van de 

mooiste momenten uit hun loopbaan. 

  

Tijdens FINEX zijn de aangeleerde kennis 

en vaardigheden op de proef gesteld. Tij-

dens de opleiding hebben ze laten zien te 

beschikken over een grote mentale weer-

baarheid en fysieke hardheid. Ze hebben 

de eigen grenzen opgezocht en zijn daar 

over heen gegaan. Eigenschappen die ken-

merkend zijn voor de leden van het Korps 

Mariniers. Deze eigenschappen in combi-

natie met een professionele uitstraling ge-

ven het Korps Mariniers haar onderschei-

dend vermogen de kernwaarde KRACHT. 

  

Majoor der Mariniers Jelle  de Jong, hoofd 

Opleidingsafdeling voor Initiële  

Opleidingen (OCIO), bedankte de  familie 

voor hun komst zo vroeg naar Rotterdam 

en voor de steun op de achtergrond. De lei-

ding beseft heel goed wat zij de afgelopen 

maanden voor hun marinier hebben bete-

kend. Na de toespraak van de Majoor 

mochten de gevechtspetten voor de don-

kerblauwe baret worden verwisseld, het be-

wijs dat de mannen officieel tot het Korps 

Mariniers behoren. Na het afmelden van de 

eenheid klonk de kreet: “Dames en heren 

ze zijn van u.”  
 

De trotse ouders, familieleden, vrienden en 

bekenden sloten de nieuwe Mariniers in de 

armen onder toeziend oog van collega’s en 

oud-mariniers. 

 

Mariniers ontvangen baret 
Tekst en Foto’s: Jaap C. de Bruin 
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Ceremoniële beëdiging 

In Rotterdam was het op vrijdag 13 juli 

2018 voor 68 mariniers een bijzondere dag, 

zij moesten vandaag de Eed of Belofte af-

leggen aan het Vaandel van het Korps Ma-

riniers, met de woorden “Ik zweer trouw 

aan de Koning, gehoorzaamheid aan de 

wetten en onderwerping aan de Krijgs-

tucht’. 

De beëdiging gebeurd ten overstaan van 

familie, vrienden en een delegatie oud-

mariniers.  

De beëdiging, het sluitstuk van de oplei-

ding bij het Korps Mariniers, vond plaats in 

de Van Ghentkazerne te Rotterdam.  
 

Nieuwe COM-leden  

De avond voorafgaande aan de beëdiging 

vond een presentatie plaats over  de Ver-

eniging “Contact Oud- en actief dienende 

Mariniers” (COM).  
 

Beste schutter 

Namens het LOOCOM overhandigde  

Frans Schoots marinier 2 N.A. Botterhuis, 

de beste schutter van dit blok 18/1, de 

Schutterspenning en Oorkonde.  
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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 worden 
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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niet op. Er werd gekozen om Doorn te ver-

laten omdat het daar te klein is en er geen 

mogelijkheden tot uitbreiding zouden zijn. 

 

Oplossingen 
De bewindsvrouw gaat op zoek naar oplos-

singen. Zo worden de faciliteiten voor de 

nieuwe kazerne nog eens onder de loep 

genomen. Volgens de mariniers worden op 

dat terrein niet alle beloftes nagekomen. 

Visser praat al met Zeeland over meer oe-

fenterreinen. 

Verder onderzoekt Defensie nog waarom 

momenteel meer mariniers dan verwacht 

het korps verlaten. Dat baart Visser ook 

zorgen. Op verzoek van de Kamer krijgt die 

ook nog eens een overzicht van het 

"financiële plaatje" van de nieuwe kazerne, 

die begin 2022 in gebruik moet worden ge-

nomen. 

Onder de mariniers is veel weerstand tegen 

het vertrek uit de Braam Houckgeestkazer-

ne in Doorn. De commandant van het 

Korps Mariniers waarschuwde onlangs dat 

de uitstroom onder de mariniers nog vele 

malen groter zal worden als de verhuizing 

naar Zeeland doorgaat. 
 

Al in 2012 is tot de verhuizing besloten, 

maar de laatste tijd wordt de weerstand bij 

de mariniers steeds duidelijker. De meeste 

mariniers wonen in de buurt van de kazer-

ne en willen vanwege hun gezin niet ver-

huizen. 
 

Een deel van de Kamer wil pas op de 

plaats maken. Voor regeringspartij D66 

staat het besluit weer ter discussie. De 

PVV'er Emiel van Dijk wil "serieus onder-

zoek" of het onderkomen in Doorn kan wor-

den opgeknapt. Isabelle Diks (GroenLinks) 

wil een pauze in het aanbestedingsproces 

van de nieuwe kazerne. 
 

"Dit proces stoppen kan zomaar niet", al-

dus Visser. Stoppen zal leiden tot claims 

van tientallen miljoenen euro's en lost het 

probleem van de huisvesting volgens haar 

Kabinet houdt vast aan verhuizing 
van mariniers naar Vlissingen  
 

Bron: NU.nl  Foto: Defensie  & COM-ZH 

Het kabinet is niet van plan om de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen 

te stoppen. Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) benadrukte donderdag, 

21 juni 2018, dat de Tweede Kamer het besluit in 2012 heeft genomen. "Wij 

gaan uitvoering geven aan dit besluit."  
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Na de evaluatie van vorig jaar bestond de 

behoefte aan enige vernieuwing. Binnen de 

sportcommissie is t.a.v. de vorm en uitvoe-

ring tot een vernieuwde opzet   besproken. 

Voor deze nieuwe opzet zijn ook de be-

vriende verenigingen van de actief dienen-

de mariniers uitgenodigd, teneinde de on-

derlinge saamhorigheid en het  reüniege-

halte nog meer te verhogen.  
  

Na het openingswoord van voorzitter Piet 

Kruithof gingen om 10:00 uur de eerste ac-

tiviteiten van start. Voor de junioren de 8-

kamp, voor de senioren de Oriëntatie loop, 

pistool-  en handboogschieten en Jeu de 

boules.  
  

Een aantal nieuwe activiteiten belichten we 

hierna. 
 

Afmat race. 

Tijdens de afmatrace mag je alleen met je 

handen aan een buis proberen om trapsge-

wijs een steile helling te beklimmen. Als de 

deelnemer bovenaan is 

gekomen laat hij de 

bel zo snel moge-

lijk rinkelen.  
 

Doelschieten.  

De deelnemer probeert bij het doelschieten 

de bal in de ronde gaten te schieten, daar-

na volgende deelnemer enz., om op die 

manier de meeste punten bij elkaar te sco-

ren totdat de tijd stopt op het signaal van 

de scheidsrechter. 
  

Bungee run.  

De deelnemer probeert zoveel mogelijk 

punten/meter bij elkaar te rennen. De moei-

lijkheid was echter dat de deelnemers aan 

een elastiek vastzitten dat hen bij hun po-

gingen tegenwerkt. De deelnemer moet 

een stoffenrol van ca. 20 cm meenemen 

die zover mogelijk op de rand moet worden 

geplakt. 

De volgende deelnemer wisselt daarna met 

de vorige enz., totdat de tijd stopt op sig-

naal van de scheidsrechter. 
  

Twistladder.  

De twistladder voor het team is een even-

wichtsspel waarbij de deelnemers een 

     Tekst & Foto’s: Jaap C. de Bruin 
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 Reünie COM omgeven door sport en 
spel nieuwe stijl  

enthousiast ontvangen 

Basketbal 

Afmat race 
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touwladder moeten beklimmen. Bovenaan 

de twistladder is een bel geplaatst om ie-

dereen te laten horen dat je de twistladder 

beklommen hebt. Per bel rinkelen 1 

punt. De deelnemer gaat daarna weer naar 

beneden en tikt de tweede deelnemer aan 

die voor de attractie wacht enz., totdat de 

tijd stopt op signaal van de 

scheidsrechter. 

 Basketbal 

De deelnemer doet een poging 1 bal in de 

basket te werpen, daarna de volgende 

deelnemer enz., totdat de tijd stopt. Iedere 

correcte worp levert 1 punt op. 
  

Survivalbaan 

Deze survivalbaan is maar liefst 17 meter 

lang. Elke deelnemer doet een poging om 

aan het eind van de baan te komen, 'over 

heuvels, door kruiptunnels en onder netten 

door'. Aan het einde van de baan rent deel-

nemer terug naar beginpunt en tikt de vol-

gende deelnemer aan totdat de tijd om is. 

Elke deelnemer die de baan correct geno-

men heeft krijgt 1 punt. 
 

Het aantal deelnemers en toeschouwers 

was groot tijdens de Sportdag. De weers-

omstandigheden werkten daar ook voor-

treffelijk aan mee. 
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Kolombreedte 
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De wedstrijdleiding 

was zoals al vele ja-

ren in handen van 

Rob Miltenburg en 

een groot aantal 

scheidsrechters. Aan deze 

sport en speldag namen in 

totaal negen afdelingen en 

groepen deel. Onderverdeeld in 

Senioren met (6 teams) en Junioren 

met (5 teams). De gehele dag waren de 

teams weer fanatiek aan het strijden.  
 

Het reüniegehalte was ook weer zeer hoog 

in de omgeving van de bartent. Vele 

werden daar gezien zittend op een bank, 

stoel of hangend aan de hangtafel met mu-

ziek op de achtergrond. Onder de aanwezi-

ge waren en aantal prominente belangstel-

lende aanwezig. Zoals de Generaals 

Richard Oppelaar, Frank van Sprang en de  

CKM  Jeff Mac Mootry en de commandant 

van de VBHKAZ, KLTZ René van de 

Burgt.  
 

Winnaars 

De Afd. Noord-Holland  is als eerste geëin-

digd bij de Senioren. Bij de Junioren is de 

Afd. Noord als eerste geëindigd. De Sporti-

viteitsprijs ging naar de Junioren van  

Noord-Brabant,   

 

Dames Jeu 

de boules. 

De eerst plaats was 

daar voor het team 

van H. van Baaren.  

De complimenten gaan uit 

naar de wedstrijdorganisatie 

dat ze het aangedurfd hebben 

om het welbekende Sport en Spel-

programma aan te passen. Zowel 

door de deelnemers als toe-

schouwers is 

e.e.a. positief 

ontvangen. 

Doelschieten 
Deze marinier schoot  

3x 100 punten 

Jeu de boules 

Survivalbaan 

Waar is de bal? 
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Befaamde baret als  
pronkstuk op de muur 
 
Bron tekst: Algemeen Dagblad  Foto: Frank de Roo 

dracht van de commandant LTKOLMARNS 

Jan ten Hove. “De muurschildering is on-

derdeel  van het plan om het terrein van de 

Van Ghentkazerne op te knappen. De lege, 

grijze muren riepen bijna om verfraaiing”, 

zo luidt de toelichting op dit kleurrijke kar-

wei. 
 

Het tafereel loopt door over die aaneenge-

schakelde gebouwen. ”Het geld hiervoor is 

ter beschikking gesteld door een Alumni-

vereniging van de mariniers. De keuze viel 

op TelmoMiel vanwege hun Rotterdamse 

roots in combinatie met de band die het 

korps heeft met Rotterdam.” 

De artiesten schitteren over de hele we-

reld, net als de mariniers zelf. “Ze behoren 

tot de top van hun vakgebied. Hun speciali-

teit is werken op groot formaat.” 

Het is voor elke aanstormend zeesoldaat 

een bijkans sacraal moment als de veldpet 

kan worden afgeworpen en de felbegeer-

de, donkerblauwe baret wordt opgezet. 

Dan is de loodzware, intensieve en langdu-

rige opleiding volbracht en mag de – tot 

voor kort – aspirant zich officieel marinier 

noemen. 
 

Logisch dus, dat op het terrein van de Van 

Ghentkazerne -  waar regelmatig aspiran-

ten hun eindoefening afronden – een magi-

strale muurschildering is verschenen, met 

als hoofdthema dat binnen en buiten het 

Korps Mariniers befaamde hoofddeksel. 

Een vele meters hoog en breed kunstwerk, 

dat één van de forse wanden op het com-

plex omtovert tot een waar spektakel. 
 

Van de hand van het Rotterdamse kunste-

naarsduo TelmoMiel, en gemaakt in op-
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kwamen om de beurt langs. Het M-
squadron bestaat uit Maritime Special Ope 
rations Forces (Marsof). Het is een specia-
listische eenheid die in actie komt als de na-
tionale veiligheid in geding is. Dat doen ze  

De schiethuizen en -banen van de locatie in 
Arkansas maakten het mogelijk om alle 
denkbare terrorismescenario’s levensecht 
na te bootsen. Zo was het zelfs mogelijk om 
te trainen met de expert-precisieschutter die 
vanuit een helikopter ondersteuningsvuur 
met scherpe munitie gaf. 
Leidinggevend officier luitenant Paul: “De 

faciliteiten hier zijn top. Maar wat deze oefe-

ning ook waardevol maakt, is het feit dat we 

hier zo lang in deze samenstelling kon-

den  trainen. Door de piketdiensten die wij 

draaien, gebeurt het niet vaak dat deze 

groepen zo compleet 7 dagen onafgebroken 

scenario’s draaien.” 
 

Terreuraanslag Parijs 
 

‘Deze groepen’ zijn 2 pelotons van elk onge-
veer 30 leden van het M-squadron. Die 

Mariniers oefenen  
antiterrorisme op toplocatie 

 

Bron en Foto’s: Defensie 
 
Het zijn de jongens die in actie komen als er ergens in Nederland een aanslag 
wordt gepleegd. Maar om dag en nacht op scherp te kunnen staan, moet je ook 
met scherp trainen. Dat was precies waarvoor het M-squadron van het Korps Ma-
riniers de afgelopen 3 weken in Amerika was. Dat deden ze samen met teams van 
de Afdeling Interventies van de Dienst Speciale Interventies (DSI). 

Een van de 2 pelotons van het M-squadron. De mariniers dragen hun persoonlijke wapens, maar ook 
zware gereedschappen voor het 'breachen' van huizen en granaatwerpers. 

Mariniers oefenen in een met rook gevulde ka-
mer in een schiethuis. 
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ongeacht het dreigingsniveau of de com-
plexiteit van de situatie. Denk aan de terro-
ristische aanslag in Parijs, met zwaarbewa 
pende schutters die zoveel mogelijk doden 
willen veroorzaken. Het M-squadron gaat 
in dergelijke gevallen op in de DSI, samen 
met speciale politie-eenheden.  
 

Deuren ‘breachen’ 
 

Paul: “We kunnen hier binnen 360 graden 
vuren mét scherp. En dat doen we ook in 
het donker, dus met nachtzichtapparatuur. 
We ‘breachen’ deuren met explosieven, 
shotguns en zwaar gereedschap. We ge-
bruiken verschillende transportmiddelen, 
waaronder dus zelfs een heli. Daarmee oe-
fenden we een gijzelingssituatie waarbij de 
expert-precisieschutter op afstand een 
dreiging wegnam voordat de jongens op de 
grond naar binnen gingen.” 

Geen 2e kans 
 

Je kan het dus zo gek niet bedenken of het 
kwam in een van de vele scenario’s langs. 
Op dag 1 stond bijvoorbeeld een ‘koude 
run’ op het programma. Dat betekent dat 
ze een actie doen zonder voorkennis over 
bijvoorbeeld een gebouw of een uitgebrei-
de planning. Paul: “Precies zoals wij in het 
echt opereren. Deze jongens zijn stuk voor 
stuk goed opgeleid. Met scherp schieten 
vinden ze ook niet heel spannend, maar 
het is belangrijk om regelmatig te doen. 
Het doet toch iets met je mindset. Die moet 
altijd goed zijn. Bij de situaties waarin wij 
worden ingeschakeld, heb je geen 2e 
kans.” 

Militairen mogen vanaf 26 maart hun uni-
form weer dragen op straat en in het open-
baar vervoer. Het verbod, dat sinds sep-
tember 2014 gold, is ingetrokken. Dat 
maakt minister van Defensie Ank Bijleveld-
Schouten bekend in de Defensienota die ze 
vandaag presenteert. 

Na overleg met de MIVD en Beveiligings-
autoriteit heeft Bijleveld besloten tot het op-
heffen van het verbod. “Militairen dragen 
het uniform met trots en wij kunnen hen de-
ze vrijheid niet langer meer ontnemen. De-
fensie moet daarmee terugkeren in het 
straatbeeld en meer zichtbaar worden in de 
samenleving.” Hiermee komt Nederland 
weer in lijn met een aantal omringende lan-
den. 
 
Op grond van een advies van de beveili-

gingsautoriteit besloot de secretaris-

generaal in 2014 tot het verbod. Aanleiding 

was destijds de dreiging van aanslagen te-

gen militairen. De maatregel werd in de-

cember 2016 al versoepeld. Toen mochten 

militairen hun tenue wel weer dragen in de 

auto. 

Het is overigens niet verplicht om buiten 
militaire complexen het uniform te dragen. 
Dat wordt overgelaten aan de individuele 
militair. 

Mariniers schieten met scherpe munitie tijdens 
een gijzelingsoefening in een schiethuis. 

Militair  
uniform terug 
in straatbeeld 

Bron en Foto’s: Defensie  
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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 dinsdag van de maand Mari-
niersavond in Paviljoen “De Punt” Badweg 10 
te Dordrecht.  
Inlichtingen  
M: COMDrechtsteden@gmail.com 
 

Reguliere bijeenkomsten 

AFDELINGS NIEUWS 

een royaal lunchpakket en eind van de dag was 
er voor een uitgebreide barbecue gezorgd. 
De muziek in de kantine was erg hard. Dat was 
jammer. Voor de rest was de dag goed ver-
zorgd en zijn er al mannen die hebben toege-
zegd volgend jaar weer mee te doen.  
 

Uitgaansdag 11 september 2018. 
 

Op dinsdag 11 september a.s. organiseert 
COM Den Haag een uitgaansdag met een 
rondleiding in het privé museum Chateau du 
Lac van Piet van der Meer in Hoek van Hol-
land, waar voor koffie/thee en broodjes zal wor-
den gezorgd. De dag wordt vervolgd met een 
bezoek aan het Mariniersmuseum (lift aanwe-
zig), een boottocht met Spido door de haven 
van  Rotterdam en afsluitend een gezamenlijke 
barbecue met COM Rotterdam in de van 
Ghentkazerne, Echo’s home (drankjes voor 
eigen rekening).  
De bus zal om 10.30 uur vertrekken vanaf het 
busplatform Centraal Station Den Haag. Rond 
21.00 uur zijn we weer terug in Den Haag. De 
kosten voor deze dag bedragen € 45,00 per 
persoon.  
Er zijn al heel veel aanmeldingen ontvangen, 
maar wellicht zijn er nog plaatsen vrij. Wilt u 
aan deze dag deelnemen, meld dit dan per mail 
bij ondergetekende en maak het te betalen be-
drag over naar rekeningnummer NL83 INGB 
0004892564 t.n.v. Oud Mariniers Den Haag 
onder vermelding van uitgaansdag 11 septem-
ber 2018. 
Joep Caminada 
joep.caminada@hetnet.nl 
 
 

Reünie COM Onderafdeling Den 
Haag  
. 

Dit jaarlijkse gebeuren zal plaatsvinden op vrij-
dagavond 14 december 2018. Nadere info 
komt in de volgende COMpagnon. 

Berichten 

Terugblik op sportdag  
 

COM Onderafdeling Den Haag was dit jaar 
weer met twee seniorenteams aanwezig. Ook 
heeft er een damesteam meegedaan aan de 
oriëntatieloop en hebben er drie dames meege-
speeld met jeu de boules.  
Met veel enthousiasme hebben we aan deze 
sportdag meegewerkt en diverse supporters 
kwamen kijken hoe we het deden. Het resultaat 
was dit keer wat minder goed dan andere jaren, 
maar de sfeer was prima. 
Tussen de middag werden we verwend met 
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"Als we bij Defensie overgaan van plastics 

naar biologisch afbreekbaar. Als we schoon 

inkopen en als wij al ons afval recyclen, 

hergebruiken of omzetten naar grondstof-

fen, maken we een behoorlijk verschil in 

Nederland", aldus Bijleveld. Velen, ook bij 

Defensie, denken dat afval scheiden geen 

zin heeft. "Zij denken dat hun kleine, dage-

lijkse handelingen geen effect hebben. Wie 

een berg ziet, bekommert zich niet om de 

kruimels. Terwijl die berg uit kruimels be-

staat. Niet 1 flesje, maar een berg van 1,6 

miljoen flesjes." Wat haar betreft moet voor-

lichting zorgen voor gedragsverandering, 

dienen er betere technieken te komen om 

afval te scheiden en moet inkoop 'schoon' 

zijn. 

Sprekers 
Grondstoffen, materialen en producten her-

gebruiken biedt Defensie kansen, was de 

teneur van de bijeenkomst. Meer ketensa-

menwerking, meer innovatie, minder grond-

stoffenverbruik en minder afval. In de circu-

laire economie gaat het niet alleen om tech-

nische innovatie, maar vooral om proces-

sen anders te organiseren. Het symposium 

richtte zich op het leren toepassen en ge-

bruiken van de mogelijkheden van de circu-

laire economie. 

"We moeten veel doen, we zijn begonnen, 

het kan altijd sneller en beter. Uw hulp is 

van harte welkom", aldus Bijleveld bij de 

afsluiting van het symposium. Dat werd ge-

organiseerd door Vraag- en aanbodma-

nagement, onderdeel van het Defensie On-

dersteuningscommando. 

 Militairen gebruiken per jaar 
1,6 miljoen flessen water  

 
Bron en foto’s: Ministerie van Defensie 

Tekst bewerking: Jaap C. de Bruin 

Defensie is verantwoordelijk voor ruim 14.000 ton aan afval. Tijdens oefeningen ge-

bruiken militairen elk jaar 800.000 liter water, verpakt in een plastic halveliterflesjes. 

Een flinke berg plastic. "Zie hier ook het belang van een schone inkoop. Zijn er geen 

biologisch afbreekbare alternatieven voor de plastic waterfles? Ik zie ‘m graag ver-

schijnen bij Defensie." Minister Ank Bijleveld-Schouten zei dit op woensdag 18 april 

2018 tijdens het Symposium Circulaire Economie in Stroe 

Militairen gebruiken per jaar 1,6 miljoen 
flessen water (september 2017).  
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