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De hete zomer is voorbij  
 

 

Na een hete warme zomer zijn we, terwijl ik dit schrijf, de regen aan het inhalen met regelma-

tig flinke stortbuien. 
 

Vanmorgen onderweg hoorde ik op de radio van de roeitocht met 4 sloepen die oud mariniers 

aan het maken zijn van Vlissingen naar Rotterdam om daar tijdens de havendagen te arrive-

ren. Een geweldige prestatie ze hopen daarmee geld op te halen voor (oud)mariniers die zicht-

bare of onzichtbare problemen hebben.   

Als ze ook zulke stortbuien hebben gehad als ik onderweg hebben ze het erg zwaar. 
 

Gelukkig was het op 28 juli de dag van de boottocht en tuinfeest vanuit Wateringen wel mooi 

weer en hebben we er van kunnen genieten tijdens de vaartocht ,het bezoek aan de brouwerij 

in Den Haag en het tuinfeest. 

We kunnen terugzien op een geslaagde dag met vele bezoekers. 
 

Het was ook warm tijdens de 4 daagse in Nijmegen waar 2 pelotons oud- mariniers aan heb-

ben deelgenomen en er vele complimenten mochten ontvangen. 
 

In een gebied waar het meestal mooi weer is nl de kazerne Savaneta gaat men de kazerne 

volhangen met zonnepanelen om daarmee een energiezuinige kazerne te worden. Elders in 

dit blad leest u er meer over. 
 

Ook een verslag over de uitnodiging die de Commandant der strijdkrachten luitenant –

admiraal Rob Bauer deed aan een aantal jonge mensen om enkele dagen mee op bivak te 

gaan. 
 

We besteden aandacht aan waar vele kranten de afgelopen maanden over hebben geschre-

ven namelijk gaan we wel of niet naar Vlissingen. Er is veel over geschreven en er zijn vele 

meningen waarover de politiek zal moeten beslissen.  

We zijn benieuwd wat er gaat gebeuren. 
 

De herfst staat nu voor de deur en misschien voor u en goed moment om eens een soosavond 

te bezoeken in Rotterdam, Dordrecht of Den Haag. Kom eens langs en ontmoet mogelijk een 

oude bekende. 

 

Ik wens jullie allen veel leesplezier  
 

Jacques van den Berg 
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Bewaak onze 
goede naam 
 

Mariniers zijn over het algemeen geen lie-

verdjes. Lichamelijk en psychologisch ge-

keurd volgens de hoogste norm die defen-

sie hanteert. Vervolgens de initiele oplei-

ding zien door te komen om dan bij de 

operationele eenheden verder te bekwa-

men in war-fighting om op elk continent te 

kunnen worden ingezet. 

Daar heb je een bepaald type mens voor 

nodig. Onder extreme omstandigheden in 

het hoogste geweldsspectrum kunnen 

functioneren. De opdracht succesvol uit-

voeren en het gewenste effect zien te be-

reiken. In het verleden hebben we al vaak 

genoeg bewezen om onder extreme om-

standigheden de kwaliteit te leveren die 

nodig is. De basis hiervoor leggen we in de 

opleiding, de korpswaarden worden in het 

DNA verankerd.  

Inzet is gelukkig geen lopende band werk. 

Je kunt het ook niet plannen. We zijn af-

hankelijk van de opdrachten die we krijgen. 

Maar je moet er wel staan als het nodig is. 

Grotendeels moeten we dus opwerken en 

trainen, het nabootsen van oorlogsomstan-

digheden, in een vredesbedrijfsvoering. 

Dat is niet altijd makkelijk.  

We werken steeds meer met stakeholders, 

partners die ons ondersteunen bij ons 

werk. Denk hierbij aan Zr.Ms. schepen, 

eenheden van de andere krijgsmachtdelen, 

buitenlandse eenheden, oefenlocaties in 

binnen- en buitenland en logistieke onder-

steuning. We zijn nu eenmaal op veel vlak-

ken afhankelijk van ondersteuning en be-

geleiding.  

Daar waar we tijdens missies en opdrach-

Column: Korpsadjudant Rob van Haastrecht 

ten er alles voor doen om het gewenste 

effect te bereiken moeten we ons afvragen 

welk effect we bereiken in de vredesbe-

drijfsvoering bij onze stakeholders. Of we 

het nou leuk vinden of niet, regels en pro-

cedures komen niet altijd uit maar ze zijn 

er wel om ons aan te houden.  

We hebben een goede naam en dat moet 

zo blijven. Wees je ervan bewust dat zodra 

je als marinier waar ook ter wereld en in 

welke hoedanigheid dan ook herkenbaar 

bent je de vertegenwoordiger van ons 

Korps bent. Straal dan die professionaliteit 

uit die ons Korps groot heeft gemaakt. In 

woord en gebaar.  

Met gepoetste schoenen win je niet de oor-

log, dat weet ik. Maar uitstraling is een niet 

te onderschatten waarde als het gaat om 

imago. Vertrouwen komt te voet en gaat te 

paard.  

‘There is only chance to  
make a first impression’. 
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dorpjes, Maasland, De Lier,  Den Hoorn, 

Schipluiden deze keer voeren wij via de 

Zwet, de Schie en de Vliet naar de deels 

ontsloten waterwegen rondom Den Haag. 

Er schijnt zelfs een geheime route te zijn 

welke naar het centrum van Den Haag gaat 

maar deze is helaas nog niet geschikt voor 

het type boten waar wij mee opstap waren. 

Wie weet in de toekomst? 

Met ruim 170 deelnemers uit het hele land 

blijft dit jaarlijkse evenement groeien in po-

pulariteit. Kwamen de eerste deelnemers 

ruim op tijd aan, velen hadden last van de 

wegafsluiting van de A4 en arriveerden nog 

maar net op tijd voor de afvaart. Met maar 

liefst 5 boten werd het een fantastisch eve-

nement. Waren wij in voorgaande jaren al 

in Maassluis, Delft en de diverse pittoreske 

COM-ZH Reünie 2018  

Groot succes 
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Helaas besloten de weergoden in plaats 

van zonovergoten ons te vergasten op een 

paar, overigens heerlijk verkoelende, bui-

en, maar dat mocht de pret niet drukken.  

Alle boten werden weer ruim voorzien van 

koffie/thee en lunchpakketten waar gretig 

gebruik van werd gemaakt. 

 

Het was mooi te zien hoe de herontwikke-

ling van het ooit zo sombere industriege-

bied de Binckhorst zijn moderne vorm aan 

begint aan te nemen. Deze metamorfose is 

momenteel in volle gang en geeft ook  veel 

startende ondernemers mooie kansen. 

Door de in wording zijnde ontsluiting van 

de Rotterdamsebaan , kantoorpanden wor-

den deels woningen, de aanleg van een 

jachthaven, diverse  horeca maken dit ge-

bied straks Hip and Happening. De Haagse 

Bierbrouwerij De Kompaan, alwaar wij on-

ze tussenstop maakten, heeft daar zijn plek 

gevonden. Zowel binnen als buiten op het 

terras konden wij genieten van overheerlij-

ke drankjes.  Pas 3 jaar timmeren zij aan 

de weg en hebben een enorme groei door-

gemaakt wanneer je bedenkt dat deze 

mannen in hun schuurtje zijn begonnen 

met brouwen. Inmiddels hebben zij 20 ver-

schillende bieren op fust ontwikkeld.  

 

Groot succes 

►► 
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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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Tekst: Ingrid van den Haak 

Foto’s: Wim Marcus  

Het is zeker de moeite waard hen nog-

maals privé  te bezoeken en te genieten 

van een BBQ diner. 

 

Een vrolijke vaart terug naar de Midden-

zwet met  gezang en veel gelach en de 

door Jacques  aangeleverde drankjes voor 

de terugweg werden in dank aanvaard.  

Aangekomen bij kwekerij Tass konden wij 

zowel binnen als buiten genieten van een 

drankje [nog nooit zoveel advocaatjes met 

slagroom zien eten/drinken!] en een hapje. 

Goed gevulde koelkasten stonden op ons 

te wachten.  Ook dit jaar werden wij ver-

gast op een heerlijk optreden van de 4 kop-

pige Oud Mariniers band Rare Auld Sound. 

Mannen het was weer geweldig en de 

stemming zat er goed in getuige de voetjes 

die van de vloer gingen. 

 

Rond zessen arriveerde de vaste cateraar 

met de overheerlijke “blauwe hap”. Een 

grote variëteit aan gerechten werden ook 

dit jaar weer goed ontvangen door de deel-

nemers.  Tot slot mochten wij als dessert 

bij de ijscokar een overheerlijk ijsje halen. 

 

Rond 20:00 uur kwam deze succesvolle 

reünie ten einde, met als geschenk een 

prachtige Calathea Crocata Tassmania,  

keerden wij zeer voldaan huiswaarts. 

 

Een zeer groot compliment voor Guus, 

Jacques v.d. Berg, Mariëlle en Rob voor de 

perfecte  organisatie en hun gastvrijheid 

deze dag. We kijken al weer uit naar vol-

gend jaar. 
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dat Nederland bij de opvang van de vetera-

nen in gebreke is gebleven. De overheid is 

mede door het initiatief in Roermond wak-

ker geschud. Gelet op het nationale ka-

rakter van het monument, stellen wij er bij 

Defensie een eer in het monument en de 

zuilengalerij te onderhouden."  
 

Nadat in november 2007 al enkele klokken 

van het carillon gestolen waren werden in 

de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 

december 2010 ruim dertig bronzen pla-

quettes waarop de namen en wapens van 

de legeronderdelen van in Indië overleden 

Nederlandse militairen vermeld waren van 

het monument afgehaald en meegenomen. 

De plaquettes hadden elk een gewicht van 

dertig kilo.  
 

Het monument, een ontwerp van de Roer-

mondse beeldend kunstenaars Wijnand 

Thönissen en Dick van Wijk, bestaat uit 

verscheidene onderdelen. Centraal staat 

de obelisk met kroonduif. Bij de obelisk is 

een fontein met karbouwkoppen geplaatst.  

Bij de derde herdenking op 7 september 

1990 onthulde Relus ter Beek, toenmalig 

minister van Defensie, een zuilengalerij 

achter de obelisk. Op de zuilen staan alle 

namen van de slachtoffers. Hij sprak de 

volgende woorden:  
 

"Hiermee is een nieuwe stap gezet op de 

weg naar erkenning waarop deze overlede-

nen en hun nabestaanden en ook zij die 

toentertijd wel uit de strijd zijn teruggekeerd 

recht kunnen en mogen doen gelden. In 

ronde bewoordingen kan worden gesteld 

Op zaterdag 1 september 2018 vond in het Nationaal Herdenkingspark in Roer-

mond bij het Nationaal Indië-monument  de jaarlijkse herdenking plaats van de 

ruim 6.200 Nederlandse militairen die in de periode tussen 1945 en 1962 in het 

voormalig Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea zijn omgekomen. Het monument 

is onthuld op 7 september 1988 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. 

De jaarlijkse herdenking is sinds 2010 altijd op de eerste zaterdag van septem-

ber.  

“In dienst van de vrede” 
Bron: Stichting Nationaal Indië-monument, Hans Ursem  & Wikipedia 
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van Wijnand Thönissen en Dick van Wijk, 

die hiermee een evenwicht creëerden tus-

sen het Vredesmonument en het Nationaal 

Indië-monument 1945-1962. 
 

Bij het Monument voor Vredesoperaties 

staat de globe centraal, waarover Irene, 

godin van de vrede waakt. In haar handen 

heeft zij de toorts met de ‘eeuwige vlam’. 

Tegenover haar zit de Feniks, als symbool 

van de herrijzenis. Vanaf de oever wijst 

een puntvormig plateau naar de globe in 

het water. Op het plateau staan stenen ta-

fels met plaquettes waarop de namen ver-

meld staan van de militairen die in dienst 

van het Koninkrijk der Nederlanden als ge-

volg van vredesoperaties zijn gesneuveld.  
 

Aan de rand van het plateau staan zes 

‘vredeswachters’ in V-vorm opgesteld. Eén 

van hen verbeeldt de gevallen krijger. Het 

plateau in hun midden bevat een driehoeki-

ge zuil, waarin het ‘Draaginsigne Vetera-

nen’ verwerkt is. 

 

Het opschrift op het gedenkteken luidt:  

“IN DIENST VAN DE VREDE”. 

Achter de obelisk staan achttien driehoeki-

ge roestvrijstalen zuilen, gedenktafels met 

plaquettes en een bronzen borstbeeld van 

generaal Simon Hendrik Spoor (1994 - Ma-

rian Gobius), de toenmalige bevelhebber 

van de Nederlandse strijdkrachten. Door 

krijgsmachtonderdelen van de toenmalige 

krijgsmacht zijn op de gedenktafels bijna 

200 plaquettes geplaatst. De zuilengalerij 

bevat de namen van ruim 6.200 gesneuvel-

de Nederlandse militairen. 

De tekst op de roestvrijstalen zuil luidt: 

“PALMAM QUI MERUIT FERAT”. 
 

In de vijver ligt het Monument voor Vredes-

operaties. Het monument is opgericht ter 

nagedachtenis aan de Nederlandse militai-

ren die sinds het begin van de Korea-

oorlog in dienst van het Koninkrijk der Ne-

derlanden als gevolg van vredesoperaties 

zijn omgekomen. Het monument is op 24 

oktober 2003 onthuld door o.a. staatsse-

cretaris van Defensie, de heer Van der 

Knaap, Dit monument is ook een ontwerp 

Foto: ANP 



de COMpagnon Nr.3| 2018     12 

 

luitenant-kolonel der mariniers  

Timon van Dishoeck  

Energieneutraal heeft misschien een gei-

tenwollensokkenimago, maar we kunnen er 

alleen al op deze kazerne honderdduizen-

den euro’s mee besparen”, reageert deta-

chementscommandant Van Dishoeck trots. 

“En dat geld kunnen we weer investeren in 

bijvoorbeeld ons materieel. Ja, dan wordt 

het interessanter hè! En je doet ook nog 

iets goed voor het milieu.” 

 

Werkt het wel? 

Hoofd Materieelsdienst LTZ 2OC (TD) Je-

roen van Dasselaar (36) deed de laatste 

maanden onderzoek naar het energiever-

bruik op Savaneta. “Dag en nacht stond de 

airco aan en soms de ramen erbij open, 

verouderde verlichting en een paar zonne-

panelen waarvan niemand wist of ze het 

überhaupt wel deden”, vertelt hij. 

Ambitieuze plannen op Aruba 
 

‘De eerste energieneutrale kazerne ter wereld’. Het is een ambitieus plan, 
maar luitenant-kolonel der mariniers Timon van Dishoeck wil over een paar 
jaar al de energie die ze verbruiken op Marinierskazerne Savaneta Aruba 
zelf opwekken.  

Eerste energieneutrale  
kazerne ter wereld 

Bron: Defensiekrant / 2018/15 

Tekst ritmeester Jessica Bode 

Foto sergeant-majoor Maartje Roos 
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Eerste energieneutrale  
kazerne ter wereld 

Veel geld besparen 

Een simpel sommetje leerde dat er jaarlijks 

bijna 3.5 miljoen kWh energie werd ver-

bruikt. Dat komt neer op € 1 miljoen per 

jaar. Daar kun je ook 15.000 vaatwassers 

een jaar lang dagelijks voor laten draaien.  

Driekwart van die kosten ontstond door 

loeiende airco’s. Door al die apparaten aan 

te sluiten op een schakelsysteem, gaan ze 

op gezette tijden aan en uit. Dat bespaart 

jaarlijks ruim € 200.000,-. Van Dasselaar 

vertelt: “En het systeem kost ons slechts  

€ 16.000,-. Ofwel, we hebben het binnen  

1 maand terugverdiend.”  

 

Zonnepanelen 

Door ook fors te investeren in 4.000 zonne-

panelen, moet de totale energierekening 

volgend jaar met 30% naar beneden. In 

2020/2021 moet er net zoveel (zonnen)

energie worden opgewekt als op de kazer-

ne wordt verbruikt. “Het uiteindelijke doel is 

energieonafhankelijk zijn”, benadrukt over-

ste Van Dishoeck. “Dan kun je in feite de 

kabel met de energiemaatschappij door-

knippen. Maar dat betekent ook dat je de 

opgewekte energie moet opslaan met ac-

cu’s, om het ’s nachts te kunnen gebruiken. 

Dat is nu nog te duur.”  

 

Uitrollen 

Het gaat overste Van Dishoeck niet louter 

om geld besparen, maar ook om onafhan-

kelijk te zijn van externe partijen. “Hoe 

mooi zou dat zijn in een missiegebied? Nu 

rijden we af en aan met brandstof om de 

generatoren draaiend te houden. Als je dat 

zelf kunt opwekken, bespaar je niet alleen 

brandstof, maar ook kosten voor transport 

en beveiliging.” Hoewel hij vol enthousias-

me is over de plannen, is het energieneu-

traal maken van missiegebieden nog wel 

verre toekomstmuziek. “Klopt, laten we 

eerst beginnen op kazernes. Dan kunnen 

we het daarna op basis van ervaringen ver-

der uitrollen.”  

Hoofd Materieeldienst LTZ 2OC (TD) Jeroen 

van Dasselaar deed de laatste maanden on-

derzoek naar het energieverbruik op Savaneta 

Een simpel schakelsysteem tussen airco’s 

scheelt jaarlijks ruim € 200.000,-. 

De resultaten van dit soort energiebesparende 

maatregelen worden gebundeld in een compu-

terprogramma.  
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Eind februari 2018 wordt op de postafdeling van het Duitse 

ministerie van Defensie een pakje aangeboden. Een klein uit 

karton bestaand pakketje, geadresseerd aan minister Ursula 

von der Leijen. De ambtenaren van de postafdeling lichten 

het pakketje door om er achter te komen of het gif of spring-

stof bevat. 

Wanneer ze het openen komt er een donkergroen stuk stof 

tevoorschijn: een lange onderbroek, één zoals de militairen 

van de Bundeswehr die dragen wanneer ze op missie zijn als 

het koud is. 

 

De Duitse regering moet er zorg voor dragen, aldus de bege-

leidende brief, de  militairen verstandig en adequaat uit te rus         

ten. Afzender is een voormalige militair.  

 

De erop volgende tijd komen uit alle hoeken van Duitsland pakketten binnen bij het ministerie 

van Defensie. Het ontbreekt de Bundeswehr niet alleen aan kleding, maar er is ook gebrek 

aan technische hulpmiddelen 

en ander zwaar materiaal. Er 

heerst een uitrustingsmisère 

in alle delen der troepen. De 

inzetgereedheid van hoofd-

wapen systemen is in veel 

legereenheden dramatisch 

laag. 

 

Genoegzaam bekend is dat 

binnen de Nederlandse 

krijgsmacht vergelijkbare om-

standigheden aan de orde 

zijn.  

De 2% BBP (bruto binnen-

lands product) aan Defensie 

uitgaven duldt geen  

langer uitstel.  

COMniversum 
 

“COMniversum” is een nieuwe rubriek waarin de wereld rondom ons heen 
wordt beschreven. 

 

Gebrek aan alles 
 

Tekst: Leen Solleveld 
Foto’s: Wikipedia.org & Trouw.nl/home 

Onderhoud aan een Leopard 2-gevechtstank van de Duitse land-

macht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ursula von der Leijen.  
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Rotterdam nieuwe stijlRotterdam nieuwe stijl  
  
 

Bron: Defensie Materieelgezien 

Tekst ritmeester Djenna Perreijn 

Foto Paul Tolenaar 

 

Groot onderhoud voor langer leven 
 
Wie aan een midlifecrisis lijdt, is toe aan ‘groot onderhoud’. Dat geldt voor 
mensen, maar zeker ook voor schepen. Waaronder Zr.Ms. Rotterdam, 1 van 
de grootste schepen van de marine. Na 20 jaar ondergaat het amfibisch 
transportschip een midlife update. Het levensverlengend onderhoud bestaat 
uit een aantal grote modificaties en talloze kleine klussen. Want met een likje 
verf á 25.000 liter, zijn ze er nog niet. Wie denkt dat de Rotterdam hierna als 
nieuw is, komt bedrogen uit, zegt projectleider namens DMO, Roy van Kruis-
bergen. 

De commandocentrale en amfibische operatieruimte waren altijd gescheiden, maar komen na de ver-

bouwing samen in 1 ruimte. 

Een leek zal zich afvragen of dit nog wel 

goed komt. Uit de plafonds hangt een wir-

war van losse snoeren en leidingen. Vloe-

ren liggen open of zijn bedekt met stuclo-

per. De stern ramp (grote klep aan de ach-

terzijde van het schip, red.) en ankerketting 

liggen los van het schip. “Het komt echt 

goed, de Rotterdam kan in de loop van vol-

gend jaar weer naar zee”, lacht overste 

Marcel van der Windt, Hoofd Technische 

Dienst (HTD). “Alles wat problemen veroor-

zaakte, is eruit gehaald en wordt vervan-

gen of gerepareerd. Zo zijn beide schroef-

assen getrokken om te laten repareren in 

Denemarken. Ook wordt de complete com-

mandocentrale en amfibische operatieruim-

te volledig vernieuwd en geïntegreerd in 

één ruimte. Het schip moet er hierna weer 

ruim 10 jaar tegenaan kunnen.” 
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Monsterklus 

Het HTD is uitvoerend senior projectleider 

van de Directie Materiele Instandhouding 

(DMI). Eind vorig jaar voer hij voor het 

laatst mee met de Rotterdam, voor de kust 

van Somalië tijdens antipiraterijmissie Ata-

lanta. Van der Windt: “Dagelijks waren be-

manningsleden tijd kwijt met het repareren 

van verstopte leidingen. Een monsterklus, 

omdat ze er niet altijd gemakkelijk bij kon-

den. Nu vervangen we al deze leidingen 

voor makkelijk te onderhouden kunststof 

exemplaren. Ontzettend veel werk, maar 

hopelijk is het nu gedaan met de verstop-

pingen.” 

 

Amsterdam, Rotterdam 

Van der Windt werkt 6 maanden in Amster-

dam, waar de Rotterdam in het dok ligt bij 

Damen Shiprepair Amsterdam. “Zo’n 85 

bemanningsleden, voornamelijk van de 

Technische Dienst, zijn meegekomen. Le-

ven en werken op het schip kan nu niet, 

dus blijven ze in portocabins ernaast.” 

Naast de marinemensen lopen er dagelijks 

zo’n 300 werklieden door het schip van ex-

terne bedrijven en onderaannemers. Het 

projectteam van de DMI begeleidt hen. 

Naast het geplande werk zijn er zo’n 250 

meewerkopdrachten gegund voor bijvoor-

beeld extra reparaties aan pompen, afslui-

ters en elektra. Eind augustus keert het 

schip terug naar thuishaven Den Helder. 

“In 6 maanden ronden we daar de 2e helft 

van het onderhoud af.” 

Moderne tijd 

Wie denkt dat de Rotterdam hierna als 

nieuw is, komt bedrogen uit. “Cosmetisch 

gezien is het nog steeds een groot verschil 

met bijvoorbeeld de Karel Doorman uit 

2012". “De slaaphutten komen uit 1998, dat 

is te zien, vertelt Roy van Kruisbergen, pro-

jectleider bij de Defensie Materieel Organi-

satie (DMO). We hebben nu met de meest 

moderne systemen wél elektronische ze-

kerheid. Op de brug en in de commando-

centrale werken we voortaan met de 

nieuwste communicatie- en radarsys-

temen. De 35 jaar oude luchtwaarschu-

wingsradar maakt plaats voor een modern 

lucht- en zeedoelradar. Nog een leuk feitje 

voor de bemanning: naast elk bed komt 

een usb-aansluiting om de mobiele tele-

foon op te laden. In technisch opzicht is het 

schip klaar voor de komende jaren.” 

Overste Marcel van der Windt en Roy van 

Kruisbergen houden de vorderingen aan het 

schip dagelijks bij.  

Van buiten ziet de Rotterdam al gelikt uit: de 

hele buitenkant is opnieuw geverfd. 

Very big job’ grijnst een werknemer die laswerk 

aan de buitenkant van het schip verzorgd. 
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Editie 102 van de Nijmeegse Vierdaagse 

zit erop. De deelnemers aan de Vierdaagse 

kregen deze week te maken met zeer 

warm weer. Het werd zo’n 29 graden in de 

regio van Nijmegen. In de binnenstad kon 

het met 30-32 graden tropisch warm wor-

den. Op de Via Gladiola, de Sint Anna-

straat, passeerden vrijdagmiddag, 20 juli 

2018, o.a. de actief dienende Mariniers en 

oud-mariniers de afgeladen tribunes. Voor 

het wandelevenement hadden zich 5.849 

militairen uit 28 landen ingeschreven. 

Vroege lopers waren de hele week in het 

voordeel. De temperatuur lag ’s morgens, 

rond zonsopkomst, op ongeveer 16 gra-

den. Daarmee is het de eerste uren nog 

Defileren op Via Gladiola 

na snikhete Vierdaagse 

Een marcherend detachement militairen eerder 
in de week.. 

lekker wandelweer. Vanaf negen uur ’s 

ochtends werd het zweten, wanneer de 

temperatuur de 20 gradengrens passeer-

de. Na het middaguur is het echt warm met 

temperaturen van ver boven 25 graden. 
  

De laatste dag van het van oorsprong mili-

taire wandelevenement leidde de deelne-

mers via Grave, Beers en Cuijk terug naar 

Nijmegen. Op de militaire rustplaats Char-

lemagne kregen zij het begeerde Vierdaag-

sekruisje. De oud-mariniers hadden hun 

Bron: Defensie, Algemeen Dagblad & Wandel.nl 
Tekstbewerking: Jaap C de Bruin Foto’s: Defensie e.a.. 

Het AD opende, op zaterdag 21 juli, het artikel met de volgende kop: “Trots, blaren, 

emoties, feest”. Volgens de 4DAAGSE organisatie liepen 41.006 wandelaars mee en 

zo’n 1,6 miljoen mensen bezochten Nijmegen. De 4DAAGSE werd door 38.409 perso-

nen uitgelopen er waren 3.627 uitvallers. Het COM was met twee detachementen ver-

tegenwoordigd, het 30 km team met 24 en de 40 km team met 14 wandelaars. Het 

aantal COM-wandelaars dat is uitgevallen in beide teams 1 deelnemer. 

 

82 Nationaliteiten 

Aan de 4DAAGSE namen 82 Nationalitei-

ten deel, van Afghanistan, Gambia, Mexi-

co,  Singapore, Vietnam tot Zwitserland. 

De Militaire deelnemers kwamen uit 28 

verschillende landen. 

Foto: P. van Geresteijn 
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kruisje reeds op het sportcomplex “De 

Kluis”  in ontvangst genomen. Aansluitend 

maakten de militairen en oud-mariniers 

zich klaar voor het defilé door de binnen-

stad. 

Vaantjes 
Ook dit jaar was er een aandenken voor de 

Nederlandse detachementen die zich door 

geoefendheid, tenue en uiterlijk voorkomen 

hadden onderscheiden. Dat gebeurde op 

de militaire rustplaats Charlemagne. De 

Interservice Beoordeling– en Controlecom-

missie hadden hen beoordeeld. 
  

De eer ging bij de marine naar het Korps 

Mariniers. Bij de landmacht ging de eer 

naar het 30 Natres Bataljon. Het detache-

ment van Vliegbasis Woensdrecht won bij 

de luchtmacht. De Koninklijke Militaire Aca-

demie was de beste eenheid van het De-

fensie Ondersteuningscommando. 

 

Fysieke prestatie 
Vergis je niet: de 4DAAGSE van Nijmegen 

is een echte prestatietocht. Afhankelijk van 

je geslacht en leeftijd ben je verplicht om 

elke dag 30, 40 of 50 kilometer te lopen, 

vier dagen lang. Dat vraagt om een goede 

training en voorbereiding, voldoende eten 

en drinken onderweg, regelmatig een rust-

pauze en ingesteld zijn op alle weersom-

standigheden. Als je de Vierdaagse van 

Nijmegen voor het eerst wilt lopen,  

 

Rolstoeler finisht als eerste 

Ronald van Dort uit Ridderkerk, Afghanis-

tan-veteraan, die op missie beide benen 

verloor, passeerde als eerste de Via Gla-

diola. Ronald was zo vroeg dat de pon-

tonbrug over de Maas bij Cuijk nog niet 

gereed was. De rolstoeler werd met een 

speedboot naar de overkant gebracht. 

Minister Bijleveld applaudisseert bij de binnen-
komst van militairen op Kamp Heumensoord. 

►► 
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Foto’s: Piet van Geresteijn  
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dan is het trainings- en begeleidingspro-

gramma Via Vierdaagse een aanrader.  

 

Vaantjes 
Ook dit jaar was er een aandenken voor de 

Nederlandse detachementen die zich door 

geoefendheid, tenue en uiterlijk voorkomen 

hadden onderscheiden. Dat gebeurde op 

de militaire rustplaats Charlemagne. De 

Interservice Beoordeling– en Controlecom-

missie hadden hen beoordeeld. 
  

De eer ging bij de marine naar het Korps 

Mariniers. Bij de landmacht ging de eer 

naar het 30 Natres Bataljon. Het detache-

ment van Vliegbasis Woensdrecht won bij 

de luchtmacht. De Koninklijke Militaire Aca-

demie was de beste eenheid van het De-

fensie Ondersteuningscommando. 

 

Gladiolen 

De dood of de gladiolen’ riep het publiek al 

tijdens gladiatorgevechten in de Romeinse 

tijd. Het latijnse woord gladius betekent 

zwaard en daar zijn zowel gladiator 

(zwaardvechter) als gladiool (zwaardlelie) 

van afgeleid. In de Romeinse tijd verloor de 

verliezer het leven en werd de winnaar on-

der gladiolen bedolven. Ook nu staat de 

gladiool nog steeds symbool voor kracht, 

overwinning en trots. En omdat Nijmegen 

een Romeins verleden heeft, word je op de 

laatste dag van de Vierdaagse als een held 

binnengehaald op de Via Gladiola. Onder 

begeleiding van muziekkorpsen, met de 

toejuichingen van een massaal publiek en 

ja, met gladiolen. 

 

Hulp aan de organisatie 
Defensie ondersteunde het evenement ook 

dit jaar weer op tal van manieren. Op Heu-

mensoord verrees een barakkenkamp dat 

onderdak bood en maaltijden leverde aan 

de duizenden militaire deelnemers. Evenals 

voorgaande jaren legden genisten een pon-

tonbrug over de Maas bij Cuijk. Op verzoek 

van de politie hield een ScanEagle vanuit 

de lucht de tienduizenden deelnemers en 

daarna de feestgangers in de gaten. 
  

Irak, Jordanië en Mali 

I 

n de uitzendgebieden deden militairen mee 

aan de alternatieve "vierdaagse". In Irak, 

Jordanië en Mali liepen zij aangepaste af-

standen. In Irak en Jordanië gebeurde dat 

voor het eerst; in Mali al voor de 3e keer. 

Over verbondenheid gesproken! 

 

Tientallen militairen deden in Mali mee aan de 
alternatieve vierdaagse. 

Voetjes van de vloer 
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sie, maar heeft weinig zicht op de dagelijk-

se praktijk bij operationele eenheden. Dit 

laatste geldt ook voor de jonge politici, ter-

wijl zij in de toekomst misschien wel be-

langrijke besluiten over de krijgsmacht ne-

men. Voor beide groepen geldt dat we ze 

een onvergetelijke ervaring willen geven. 

Het kan zijn dat ze later besluiten moeten 

Zo’n 60 jongeren gingen de uitdaging met 

veel enthousiasme aan. De ene helft was te 

gast bij School Luchtmobiel in Schaarsber-

gen. De andere groep mocht naar het Korps 

Mariniers op Texel. 

 

Onvergetelijke ervaring 
Bauer: “We vinden het belangrijk om deze 

doelgroep kennis te laten maken met de mi-

litaire organisatie. Een deel werkt bij Defen-

Jongeren 
op bivak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron tekst & foto’s:  Defensie 

De twintigers en dertigers werden een paar dagen ondergedompeld in het militaire le-

ven. Dat deden jonge burgermedewerkers van Defensie en leden van politieke jonge-

renorganisaties 2 dagen( op Texel duurde het bivak 3 dagen) Commandant der Strijd-

krachten luitenant-admiraal Rob Bauer had ze uitgedaagd om deel te nemen aan een 

militaire bivak. 

Voor de deelnemers op Texel stond het water 
centraal. 

Een rondje over de stormbaan mocht niet  

ontbreken.  
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ambtenaren met hun groep in een nage-

bootst missiegebied 3 zwaargewonden 

evacueren terwijl er maar 2 brancards wa-

ren. Kielman: “Knallen en ander lawaai, 

lichtflitsen in het donker: het was complete 

chaos. In korte tijd hebben we veel geleerd 

over leiderschap. De militairen die ons be-

geleidden, leken allemaal geboren leiders, 

maar ook zij hebben veel moeten leren. Zo-

als het switchen tussen verschillende lei-

derschapstypen, directief of coachend, af-

hankelijk van de situatie.” Wat Kielman be-

treft is de opzet van de CDS geslaagd. Niet 

alleen was het een onvergetelijke ervaring, 

ook vond ze het ontzettend leerzaam en 

bruikbaar. “In mijn kantoorbaan, maar ook 

in het dagelijks leven.” 

nemen die van invloed zijn op de organisa-

tie. Ik hoop dat ze dat dan doen met de 

kennis in het achterhoofd die ze tijdens de-

ze dagen hebben opgedaan.” 

Om dit te bereiken wachtte de deelnemers 

een uitdagend programma. Denk aan fysie-

ke en mentale beproevingen als de klimto-

ren, overnachten in het veld, een medische 

evacuatie, maar ook een les leiderschap. 

Marike Kielman werkt op het ministerie in 

Den Haag: “Het was pittig. Er waren mo-

menten dat ik dacht: wat doe ik hier? Maar 

ik heb zoveel meer respect gekregen voor 

militairen. Onvoorstelbaar wat ze allemaal 

moeten kunnen en dan ook nog eens on-

der onvoorspelbare omstandigheden met 

stresssituaties.” 

 

Complete chaos 
Ook teamspirit en leiderschap werden op 

de proef gesteld. Zo moesten de Defensie-

Bij een bivak hoort rantsoen. 

Lopen over de evenwichtsbalk en springen van de klimtoren wordt als meest spannende activiteit  
ervaren  

Op Texel werd een mars afgelegd langs onder 

meer het strand.  
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duurzame karakter van de Rotterdamse 

haven en de vele innovaties die de haven 

naar een schoner tijdperk brengen. Ook de 

marine ontwikkelt zich op het gebied van 

duurzaamheid. Onder andere met de hybri-

de sleepboten van de Waddenzeeklasse 

en het varen op duurzame brandstof door 

de mijnenjagers en hydrografische sche-

Publiekstrekker tijdens het 3-daagse festijn 

was het luchtverdedigings- en commando-

fregat Zr. Ms. Evertsen Op dit schip van de 

marine kon iedereen die wilde een kijkje 

nemen. Gasten waren ditmaal de mijnenja-

gers Ruslins uit Letland en de Homburg uit 

Duitsland.   
 

Het thema van de Wereldhavendagen was 

dit jaar 'Energize'. Dat verwijst naar het 

Grootste haven van Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Wereldhavendagen & Ministerie van Defensie  
Foto’s: Mediacentrum Defensie & archief COM-ZH 

WERELDHAVENDAGEN 

De Wereldhavendagen vonden alweer een aantal weken geleden plaats. De or-

ganisatie kan terugkijken op een zeer succesvolle 41ste editie. Dit jaar was er 

weer veel te beleven op de kades, op het water, in de stad en in de haven.  

In totaal trokken de  Wereldhavendagen ruim 380000 bezoekers     

Hybride sleepboot 
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pen. 
 

Mariniers 
 

Uiteraard ontbrak ook het Korps Mariniers 
niet. In een opgebouwd mariniersdorp aan 
de Parkkade waanden bezoekers zich in 
een compleet andere wereld. Een ritje in 
een rupsvoertuig, je gezicht laten camoufle-

ren of de hindernisbaan bedwingen: het 
kon allemaal in Rotterdam, de bakermat 
van het elitekorps. 

 

Piraten.  
 

De marine trakteert het publiek tijdens de 

Wereldhavendagen daarnaast 2 keer per 

dag op verschillende spectaculaire demon-

straties. Het oudste krijgsmachtdeel de-

monstreert onder andere hoe zij een koop-

vaardijschip bevrijdt van Somalische pira-

ten en hoe de marine drugssmokkelaars in 

het Caribisch Gebied onderschept. De ma-

ritieme gevechtshelikopter NH90 speelt sa-

men met de snelle onderscheppingsvaar-

tuigen FRISC’s een belangrijke rol in deze 

operaties.  

 

Avondshow 
 

De zaterdagavond van de Wereldhavenda-

gen draaide traditioneel om de spectacu-

laire avondshow op het water. Als opzet 

was dit jaar gekozen voor een moderne 

versie van een botenparade.  

Conform het thema ‘Energize’ werden de 

schepen verlicht als een reis door de tijd. 

Eerst met fakkels en verlichte kabels, om 

uiteindelijk te eindigen in een moderne 

lichtshow, op het water, kade en de Eras-

musbrug. 
 

De muzikale omlijsting van de show was op 

en top Rotterdams. Op de kade dansten 

studenten van dansopleiding van Codarts, 

de choreografie was van Conny Janssen 

Verder traden op DJ Niles Alister en het 

Rotterdams Philharmonisch Orkest.Het tra-

ditionele vuurwerk werd dit jaar volledig ge-

ïntegreerd in de show. 

  Foto: Anne  Reitsma  fotografie 
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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 
 

Onderafdeling Den Haag 
 

Reünie vrijdag 14 december 2018 
 

Dit jaarlijkse gebeuren zal weer plaatsvinden in 

gebouw 147 van de Frederikkazerne en wel op 

vrijdagavond 14 december 2018, aanvang 

17.30 uur. De kosten bedragen € 27,50 per per-

soon. Dit bedrag is inclusief een uitgebreide 

rijsttafel en een nagerecht “du chef”.  Het muzi-

kale gedeelte zal dit keer worden verzorgd door 

“The rare Auld Sound”, de band die ook bij de 

Westlanddag van COM Zuid Holland heeft ge-

speeld. 

Wilt u aan deze reünie deelnemen, meld dit dan 

per mail bij ondergetekende en maak het te be-

talen bedrag over naar rekeningnummer NL83 

Reguliere bijeenkomsten 

Deze reünie wordt  

mede mogelijk gemaakt door 

het vfonds. 

AFDELINGS NIEUWS 

INGB 0004892564 t.n.v. Oud Mariniers Den 

Haag onder vermelding van reünie 14 decem-

ber 2018. 

 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2019 
 

Deze zal net als voorgaande jaren worden ge-

houden in het buurthuis van de toekomst aan 

de Mozartlaan 195, 2555 JK Den Haag, aan-

vang 19.00 uur. Uiteraard zijn de partners van 

harte welkom. Aanmelden graag bij ondergete-

kende. 

Joep Caminada, mail: 

joep.caminada@hetnet.nl 

 

Nieuwe website 
 

Binnenkort komt een nieuwe website in de 

lucht. Waarop stukjes tekst en foto’s van de 

o.a. Den Haag zullen worden geplaatst. 

Via een Nieuwsbrief van de afdeling COM Zuid-

Holland wordt u geïnformeerd hoe de nieuwe 

website is te vinden. 

Foto: archief COM-ZH 

Gehoord … Op het Perron 
 

Mijn broers, zussen en hun partners, opge-
groeid in een groot katholiek gezin het oosten 
van het land, zijn allen op een gezegende leef-
tijd. Samen vieren we uitbundig mijn verjaar-
dag en mijn intrek in een nieuw appartement. 
‘s Avonds vertrekt het gezelschap in opperbes-
te stemming naar het station voor de terug reis. 
Op het perron worden ze bij het instappen ge-
holpen door een galante conducteur. 
Alles wordt ingeladen, inclusief wandelstokken, 
krukken, rollator, looprek. Bedankjes, handkus-
sen, zwaaien. Net voordat zijn vertreksignaal 
zal klinken, kijkt de conducteur me aan vraagt: 
“Gaat u niet mee naar Lourdus?”   

AD 18/08/1018 
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Verhuizing mariniers: Ja / Nee 
 

Bron tekst:  NOS Politiek  Tekstbewerking: Redactie 
Foto’s: Archief COM-ZH  

Tot nu toe is er al 
36,8 miljoen euro 
uitgegeven aan 
de voorbereiding: 
voor het kopen 
en bouwrijp ma-
ken van grond, 
voor manuren 
van Defensie en 
het Rijksvast-

goedbedrijf, voor werkzaamheden van de 
provincie Zeeland en de gemeente Vlissin-
gen.  De Staatssecretaris   B. Visser houdt 
rekening met nog hogere claims als het 
plan nu wordt stopgezet. 
 
Staatssecretaris B. Visser wijst erop dat de 
Tweede Kamer in 2012 zelf de verhuizing 
heeft goedgekeurd. De aanbesteding aan 
bouwbedrijven om de nieuwe kazerne en 
de terreinen aan te leggen is al in volle 
gang. "De bedrijven die het bouwconsorti-
um vormen, zeggen misschien 'Ik ben er 
wel klaar mee' als we nu een pauze inlas-
sen", zegt B. Visser. 
 

Aanleiding reactie 

Een deel van de Tweede Kamer, waaron-
der regeringspartij D66, maakte zich zor-
gen over de gevolgen van de verhuizing 
van het midden van het land naar de pro-
vincie Zeeland. Mariniers met gezinnen en 
schoolgaande kinderen zouden massaal 
vertrekken als de verhuizing doorgaat. 
 
De vaste kamer commissie voor Defensie 
heeft de Staatssecretaris B. Visser ver-
zocht toestemming te verlenen voor deel-
name van maximaal vijf mariniers aan een 
gesprek, inzake de ophanden zijnde ver-

huizing van de Van Braam Houckgeestka-
zerne te Doorn naar de nieuwe Michiel 
Adriaanszoon de Ruyterkazerne te Vlissin-
gen. 
Aan dit gesprek namen de volgende mari-
niers deel. 

- de Plaatsvervangend Commandant Zee-
strijdkrachten, generaal-majoor der mari-
niers F.V. van Sprang, 

- de directeur Operaties CZSK, tevens 
Commandant Korps Mariniers, brigadege-
neraal J.R. Mac Mootry en twee actief 
dienende Mariniers   

 
Generaal Mac Mootry en zijn collega's van 
het Korps Mariniers waren uitgenodigd 
door de Tweede Kamer om hun bezwaren 
tegen de voorgenomen verhuizing toe te 
lichten. Vooral het 'moderne gezinsleven' 
kan tot de uitstroom van honderden erva-
ren mariniers leiden, zeggen zij. 
De uitstroom bij het korps mariniers zal 
alarmerend groot zijn als de verhuizing van 
de kazerne van Doorn in het midden van 

Het kabinet is voorlopig niet van plan de verhuizing van het korps mariniers van 

Doorn naar Vlissingen stop te zetten. In een debat met de Tweede Kamer zei 

staatssecretaris B. Visser dat het afblazen van de verhuizing schadeclaims van 

het bouwconsortium kan opleveren. 
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in. 
 

Voldongen feit 

Plaatsvervangend Commandant Zeestrijd-
krachten Van Sprang was niet betrokken bij 
het besluit uit 2012. Hij zag zich later voor 
een voldongen feit geplaatst. "Je voelde wel 
dat die nieuwe locatie uit koers lag", merkt 
hij droogjes op. 
Hij heeft begrip voor het politieke besluit 
van destijds. "2012 was een tijd van bezui-
nigingen op defensie. Wat betreft de ar-
beidsmarkt zouden mensen toch wel bij ons 
blijven. En de kazerne zou fit for purpose 
worden", blikt hij terug. "Zes jaar later in 
2018 krijgt defensie meer budget. De ar-
beidsmarkt trekt aan, en onze mensen zijn 
gewild." 
 

Heroverweging 

Van Sprang schrijft een nieuwe kazerne in 
Zeeland niet helemaal af. Ook geeft hij 
voorbeelden van andere defensieactivitei-
ten die daar beter op hun plaats zouden 
zijn, zoals scheepsbouw. "Maar al zou je in 
Doorn blijven, dan moet er ook heel wat ge-
beuren", zegt hij. "Sinds 1982 toen ik aan-
trad is daar niks veranderd." 
 
De Kamerleden die de mariniers hadden 
uitgenodigd om hun verhaal te komen doen 
laten doorschemeren dat zij bereid zijn om 
het besluit uit 2012 in heroverweging te ne-
men. Daarbij spelen de waarschuwingen 
voor de veiligheidsrisico's een grote rol.  
 
Maar een verandering van de plannen mag 
ook weer niet te veel geld kosten. 
Het kabinet doet op dit moment ook zelf on-
derzoek naar de verhuizing. 
 

Gezinnen en schoolgaande kinderen 

De Staatsecretaris gaat het komende half-
jaar de uitstroom van mariniers in de gaten 
houden, zowel de aantallen als waarom de 
mariniers zeggen te vertrekken. "Ik deel de 
zorg", zegt de staatssecretaris. Komende 
zomer moet ook blijken of de te bouwen ka-
zerne nog steeds wel kan voldoen aan de 
eisen die het korps mariniers heeft gesteld. 
Zo niet dan staat de verhuizing alsnog op 
losse schroeven. 

het land naar Vlissingen doorgaat. Honder-
den jonge officieren, sergeanten en korpo-
raals met gezinnen zullen vertrekken, waar-
schuwt brigadegeneraal der mariniers  
Mac Mootry. 
 

Hinderlaag van de Taliban 

Het vertrek van ervaren personeel zal tot 
veiligheidsproblemen leiden, zegt Mac 
Mootry. "De ervaring van goede mariniers is 
in minstens twaalf jaar opgebouwd". "Het is 
het verschil tussen wel of niet in een hinder-
laag van de Taliban lopen." 
 
Hij noemt ook operationele voordelen aan 
blijven in Doorn. De gemeente Utrechtse 
Heuvelrug heeft gebieden aangewezen 
waar de kazerne het terrein zou mogen uit-
breiden. Op twee minuten afstand van de 
kazerne zijn oefenterreinen, waar ook met 
zwaar materieel gereden mag worden. En 
het onderdeel van de landmacht waar de 
mariniers mee samenwerken zit dichter in 
de buurt 
 

Verhuizen van Utrechtse Heuvelrug 

naar Zeeland 

Tijdens het kabinet-Rutte I besloot Defen-
sieminister Hillen in 2012 dat de mariniers-
kazerne van Doorn zou verhuizen naar Vlis-
singen in de provincie Zeeland. Daar was 
meer ruimte, de nieuwe kazerne zou aan 
de hoogste eisen gaan voldoen en het zou 
goed zijn voor de werkgelegenheid in de 
krimpprovincie. De Tweede Kamer stemde 
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Op dinsdag 11 september jl. vertrokken we met een bus van Theo’s Busreizen keurig op tijd 

vanaf de Prinsessegracht in Den Haag naar Chateau du Lac, het privé museum van Piet van 

der Meer in Hoek van Holland. Piet stond ons al op te wachten en loodste onze chauffeur keu-

rig naar binnen. 
 

We werden met klokgelui verwelkomd en door 

de dochter van Piet werd een foto van onze 

groep gemaakt.  In de fresiakas werden we ver-

wend met koffie en koek. Vervolgens werden we 

rondgeleid over het terrein. Het Chateau is ge-

bouwd met oude stenen van allerlei gebouwen 

uit het gehele land en ingericht met spullen van 

jaren geleden. Piet vertelde vol enthousiasme 

over zijn hobby en tot welk resultaat dat heeft 

geleid. Annelies, Piet, Joep en Mieke hadden 52 

lunchpakketten gemaakt, die in de kas bij Piet 

mochten worden verorberd. Voordat we ver-

trokken kregen alle deelnemers een bosje fresia’s mee. 

Theo bracht ons vervolgens naar Spido in Rotterdam. Alle deelnemers werden vlakbij de loop-

plank afgezet en Mieke regelde de kaartjes met inlevering van volgeplakte bingokaarten en 

vouchers, zodat we allemaal op tijd aan boord waren. Gedurende vijf kwartier hadden we van-

af diverse dekken uitzicht op de havens en de 

skyline van Rotterdam. 

Vervolgens werden we naar het Mariniersmuse-

um gebracht waar een van de gidsen het nodige 

vertelde over de nieuwste expositie. 

Tegen vijven vertrokken we naar Echo’s Home 

bij de Van Ghentkazerne, waar we door het be-

stuur van COM Rotterdam werden ontvangen. 

De barbecueluchtjes kwamen ons al tegemoet 

en we lieten het ons goed smaken. Gré Looten 

had weer voor de loterij gezorgd en menigeen 

ging met een prijsje naar huis. 

We kunnen terugkijken op een gezellige dag met een fantastische groep mensen en mooi 

weer. 

Terugblik op uitgaansdag 
 

COM o.a. Den Haag 
 
 

Tekst. Mieke Caminada  
Foto’s:  Piet van de Meer 
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