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Voor u ligt de1e Compagnon van het jaar 2019.  
 
Jullie vinden hierin weer een aantal interessante artikelen zoals de kolom van 

de Korpsadjudant. 

 

Ook de verandering binnen COM Rotterdam die van de naam soos overge-

stapt is naar de naam COM Café Rotterdam. 

 

Binnen COM  Nederland wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de 

aanpassing van de statuten en ook het huishoudelijk reglement word aange-

past. 

Wanneer deze beiden gereed zijn zal de Raad van Afgevaardigden worden 

opgeheven en zal er een ledenraad worden geïnstalleerd. 

 

Ook vind u weer de oproep om deel te nemen aan het Tuinfeest en Vaartocht 

op 6 juli 2019. Als u wilt komen geef u tijdig op door het bedrag over te maken 

want de belangstelling is de afgelopen jaren erg groot.  

 

Verder artikelen over een weekend op bivak in Nieuw Guinea en over de aan-

gepaste opleiding tot marinier.  

 

Zelf heb ik begin deze maand de groep die in Maart de Finex heeft gedaan 

door mijn woonplaats zien komen ze hadden het op dat moment erg zwaar en 

moesten nog ruim een dag door.  

 

De herdenking in Wassenaar die elk jaar in de duinen plaatsvind werd dit jaar 

door velen bezocht er was een ruime delegatie actief en oud mariniers aanwe-

zig om dit 75 jaar na dato te gedenken 

 

De komende tijd zijn er weer vele herdenkingen die door velen van jullie wor-

den bijgewoond dit is een goede zaak om te blijven gedenken.   

 

De afgelopen weken hebben we helaas vele overlijdensberichten mogen ont-

vangen Ik wens alle nabestaanden veel sterkte toe om dit verlies te dragen  

 

Jacques van den Berg    

 

 

 



COMpagnon Nr.1 | 2019      4  



5    COMpagnon Nr.1 | 2019    

Collega’s, 
 

Het jaar 2018 zit er alweer een paar maanden op en we hebben onze 

wapenspreuk QPO weer eer aangedaan. Van Canada tot Litouwen en 

van Noorwegen tot de Golf van Aden, over de hele wereld hebben we 

onze kracht en expertise getoond.  
 

Daar waar ik de eenheden in het afgelopen jaar heb bezocht zijn de uitda-

gingen voor het Korps Mariniers uitvoerig besproken. Evenals vorig jaar 

hebben we te maken met een bovenmatige uitstroom van personeel, juist in de categorieën 

waar we dat niet willen. Mannen met ervaring, het middenkader en onmisbaar op de werk-

vloer. En dat is niet de enige uitdaging, vervangingsprojecten, denk aan de wielvoertuigen, 

persoonlijke en gevechtsuitrusting, en de onzekerheid rond de voorgenomen verhuizing naar 

Vlissingen zorgt voor onrust onder de mannen. 
 

Wat mij echter vooral opvalt is de enorme gedrevenheid waarmee we ons werk uitvoeren. On-

danks beperkingen toch een goed product willen neerzetten. Die passie en betrokkenheid 

komt voort uit liefde voor het vak. Dat heeft het Korps gebracht waar het nu staat en is een 

kenmerk van de marinier, tomeloze inzet. Je werk als hobby, mooier kan je het niet hebben. 

Die hobby brengt ons vaak ver van huis. Dan laten we de boel achter. Een onmisbare factor 

voor iedere marinier om goed te kunnen functioneren is een stabiel thuisfront. Ouders, vrien-

den, partners en kinderen moeten vaak langere tijd zonder ons terwijl wij over de wereld zwer-

ven en mooie dingen doen. Tijdens onze afwezigheid draait het thuisfront vaak zijn eigen oe-

fening of missie. 
 

Zo aan het einde van het jaar en begin van het winterverlof, de hoogste tijd om eens oprecht 

aandacht aan het thuisfront te besteden en te bedanken voor al die ondersteuning die wij van 

ze krijgen. Achter elke marinier staat een nog sterker thuisfront. Gezien de enorm hoge fre-

quentie waarmee mariniers over de aardbol zwerven beschikt het Korps Mariniers niet voor 

niets over een permanent thuisfrontcomite. Zo is er altijd aandacht voor de mannen die weg 

zijn en de achterblijvers die de boel maar weer draaiende moeten houden. Het thuisfront 

draagt in belangrijke mate bij aan de kracht van ons Korps en en dat licht bezien zou je het 

zelfs een “force multiplier” kunnen noemen.’ 
 

Laat  de boel even de boel, maak het hoofd leeg, laad de accu weer op en geef jullie thuisfront 

de waardering en steun die ze verdient. Zodat we samen de uitdagingen van 2019 weer het 

hoofd kunnen bieden. 

Iedereen bedankt voor alle inzet, adviezen, steun en geniet van de komende feestdagen en 

een welverdiend winterverlof. Voor alle mannen die op missie zijn, stay safe! 

 

Korpsadjudant 

Rob van Haastrecht. 

 

‘Force multiplier’ 

Column: Korpsadjudant Rob van Haastrecht 
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de Duitsers te verzwakken wilden de gealli-

eerden hun oorlogsindustrie vernietigen. 
 

Doelwit gemist 
De bommenwerpers misten echter hun 

doelwit. Dankzij bewolking en de stromach-

tige wind kwamen de bommen voor een 

groot deel terecht in de Een ooggetuige 

schreef achteraf over het bombardement: 

“Alles werd plotseling donker om ons heen. 

De voorgevel viel voorover en de vloer zak-

te onder onze voeten weg. Dat wij het er 

levend afgebracht hebben, dichtbevolkte 

woonwijk Bospolder-Tussendijken in Rot-

terdam-West. Met alle gevolgen van dien. 

begrijp ik nog niet.” 

Enorme schade 
De Mathenesserweg, Schiedamseweg en 

het Marconiplein werden geraakt, net als 

de huizenblokken daarachter. In totaal 

werd 18 hectare gebied verwoest. Honder-

Amerikaanse bommenwerpers 
In de ochtend van 31 maart 1943 ver-

trokken 102 Amerikaanse bommenwerpers 

vanuit Engeland richting Nederland. Het 

doelwit was het havengebied van Rotter-

dam, Schiedam en Vlaardingen. Met in het 

bijzonder de Schiedamse scheepswerf Wil-

ton-Feijenoord, waar onderdelen voor Duit-

se onderzeeërs werden geproduceerd. Om 

 

‘Het Vergeten Bombardement’ 
Tekst: Jaap C. de Bruin 
Foto’s: Go2war2.nl 

Bron tekst: www.isgeschiedenis.nl 

Rotterdam 1943 – Op 31 maart 1943 klinkt om 13.20 het luchtalarm in Rotterdam. 
Iedereen probeert zo snel mogelijk een veilig onderkomen te vinden, maar 
slechts een minuut later vallen de eerste bommen op de haven van Rotterdam en 
omgeving. In een paar minuten verandert het westen van Rotterdam in een ver-
woestende, brandende chaos. 

B-17 Bommenwerpers Flying Fortress 
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Het op een na grootste bombarde-

ment op Rotterdam 
Het bombardement op Rotterdam-West is 

ná het bombardement van 14 mei 1940, 

toen de Duitsers een groot deel van de bin-

nenstad verwoestten, het grootste bombar-

dement uit de Rotterdamse geschiedenis. 

Ondanks de vele slachtoffers en grote 

schade die op 31 maart 1943 werd veroor-

zaakt, is het bombardement vrij onbekend.  

Op 31 maart 1993, 50 jaar na dato, heeft 

toenmalig premier Ruud Lubbers in het Gij-

zingplantsoen een monument onthuld ter 

herinnering aan het bombardement. Het 

monument draagt de titel ‘Het Vergeten 

Bombardement’. 

den mensen kwamen om het leven, de 

schattingen liggen tussen de 326 en 401. 

Ruim 3200 woningen werden vernield 

waardoor zo’n 16.500 mensen dakloos 

raakten, de meesten bewoners van of 

voorbijgangers in de wijken Bospolder-

Tussendijken – Spangen. 190 winkels en 

89 bedrijven gingen verloren. De getroffen 

huizen waren gedeeltelijk van vier verdie-

pingen en werden in hoofdzaak bewoond 

door gezinnen met veel kinderen, waardoor 

het groot aantal daklozen is te verklaren. 

De schade door de ingeslagen duizend-

ponders was enorm, maar ook de branden 

die daarna uitbraken zorgden voor veel 

schade. Pas om half 12 ’s avonds had de 

brandweer de vuurzee onder controle. Een 

groot deel van Rotterdam-West was weg-

gevaagd. Een schoolmeisje schreef enkele 

dagen later in een brief aan haar vriendin-

netje: “Als je op het Marconiplein gaat 

staan en je kijkt de Schiedamseweg af, dan 

zijn daar alle huizen weg tot aan de Wat-

tierstraat.” 



COMpagnon Nr.1 | 2019      8 

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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COM Zuid-Holland Reünie 2019 

Boottocht en tuinfeest 

Programma 
 

 Datum: Zaterdag 6 juli 2019  

 Verzamelen bij kwekerij Tass om 11.00 uur aan de  

Middenzwet 10, 2291HM Wateringen. 

  Vandaar gezamenlijk vertrek naar de boten, 11.30 uur afvaart   

 Aan boord wordt er gezorgd voor koffie/thee en een broodje.  

 We varen via het Westland naar Monster waar we Themapark  

                       ‘De Westlandse Druif’ bezoeken en deze druiven ook gaan proeven,  

de drank is voor eigen rekening. 

 Om ca 15.30 uur zijn we terug bij het vertrekpunt. 

 Daarna gezellig samenzijn met de mogelijkheid de kwekerij te bezoeken.  

 Gezamenlijk eten we een voortreffelijke Chinese maaltijd.  

 De kosten bedragen € 27.50 p.p. voor de rondvaart, eten en de drankjes. 
 

 Personen die niet mee varen worden om ca.15.30 uur in Wateringen verwacht.  

 De kosten bedragen dan € 22.50 p.p. 

 Aanmelding kan door het verschuldigde bedrag over te maken aan de penningmeester. 

  Betalingen dienen voor 25 juni binnen te zijn bij de penningmeester  

               C. Grimbergen, Rekeningnummer: NL61 INGB 0006560681  

                        t.n.v. Contact Oud Mariniers, afdeling Zuid- Holland te Rotterdam. 
 

 Je betaling is tevens je bewijs van toegang  
 

 Vragen? Bel Jacques van den Berg  06-52522023  

Deze reünie wordt  mede  

mogelijk gemaakt door het 

vfonds. 

Heerlijke genieten in landelijke omgeving  

van het Westland 
Na de boottocht ontmoeten we elkaar bij kwekerij Tass. te Wateringen 

Deze dag is voor alle COM leden toegankelijk. 
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15 juni COM Reünie  

nieuwe stijl 

De voorbereiding voor de 30ste ”COM Re-

ünie omgeven met sport en Spel zijn in volle 

gang. COM voorzitter Piet Kruithof nodigt 

wederom ook bevriende verenigingen en 

actief dienende mariniers uit. Er zal strijd 

worden geleverd om de eerste plaats bij de 

junioren en senioren. 
 

Het programma voor deze reünie ziet er in 

grote lijnen als volgt uit: 

Junioren in de ochtend: de 6 luchtkussen  

attracties, hindernisbaan en handgranaat-

werpen. In de middag pistoolschieten 9mm, 

Highland games en touwtrekken. 
 

Senioren in de ochtend: oriëntatieloop, in 

de middag luchtdruk geweerschieten. De 

gehele dag Jeu de boules en handboog-

schieten. 
 

Dames (recreatief) in de ochtend: oriënta-

tieloop en de gehele dag jeu de boules. 

Middag: 6 luchtkussen attracties. Voor de 6 

attracties moeten de teams zich opgeven 

voor 15 mei. 

 

Individueel, spijkerbroekhangen (recreatief) 

Een ieder mag meedoen, op de dag kan je 

naar dit spel gaan en je inschrijven. Locatie 

nog nader te bepalen op het speelveld. 
 

Recreatief voor familieleden: Jeu de bou-

les, volleybal en blikwerpen buiten. 

schietsimulatie de gehele dag in de sport-

zaal (nog niet zeker), Gehele dag attractie 

midden op het hoofdveld. 
 

Meldt u zich zo spoedig mogelijk aan bij de 

secretaris van uw onderafdeling.  
 

Kunt u geen deelnemer zijn kom dan als 

supporter naar de Sport & Speldag. Als u 

een goed humeur meebrengt zal het een 

zeer gezellige maar zeker een geslaagde 

dag worden. 
 

Tot ziens op 15 juni!  
 

Volledige dagprogramma zie:  

www.contactoudmarineirs.com en  

Houwe Zo, nr.2 - 2019 
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Op het kunstwerk draagt Meines zijn mili-

taire pet en het beeld staat in de wijk waar-

van de straten zijn vernoemd naar verzets-

helden. Ted Meines overleed 2 jaar gele-

den op 95-jarige leeftijd en was zelf ook 

een verzetsheld. De geboren Fries redde 

onder meer Joodse kinderen. Het leverde 

hem het ereburgerschap van Israël op. Hij 

kreeg nog veel meer medailles. Van officier 

in de Orde van Oranje-Nassau tot het Ere-

teken voor Orde en Vrede en het Mobilisa-

tie-Oorlogskruis. 

De toenmalig Inspecteur-Generaal der 

Krijgsmacht Bart Hoitink omschreef Meines 

bij zijn uitvaart als een man 

van principes. “Waarnaar hij 

ook handelde. Een man die 

zich volledig inzette voor wat 

in zijn ogen goed en juist 

was. Een man die ook het 

voortouw nam om dingen te 

veranderen die hij niet goed 

vond.” 
 

Blijvend eerbetoon 
 

Zijn dochter Sonja om-

schreef hem bij die gelegen-

heid als een zeer betrokken 

vader en opa. Ook nu was zij 

aanwezig. Net als Ridder Mi-

litaire-Willemsorde majoor 

Marco Kroon en Hein Scheffer, voorzitter 

van Stichting Veteranen Platform. Als mede 

oprichter en voorzitter van deze stichting 

was Meines jarenlang hét gezicht van de 

Nederlandse veteranen. Zo stond hij aan 

de basis van de Nederlandse Veteranen-

dag, jaarlijks gevierd op de laatste zater-

dag van juni. 
 

Oud-gemeenteraadslid Walter Rosbenders 

pleitte na zijn overlijden voor een blijvend 

eerbetoon voor zijn bijzondere plaatsge-

noot. “Zulke helden moet je eren.'' 

           Onthulling standbeeld  

‘veteranenvader’  
                  Ted Meines 

 
Bron tekst en foto: Ministerie van Defensie 

Veteranenvader luitenant-generaal Ted Meines is vereeuwigd in een bronzen 

borstbeeld. Dat werd vrijdag 04 januari 2019 onthuld in zijn woonplaats Leid-

schendam-Voorburg. Het beeld is van de hand van de Voorburgse kunstenaar 

Guido Sprenkels. 

 

Dochter Sonja onthult het borstbeeld van haar vader in het bijzijn 
van onder anderen de burgemeester en een delegatie veteranen.  
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heuvels, alles dicht begroeid. 
 

In ons bos is het allemaal bewoonbaar. De 

bomen doen wat aan beuken denken, al is 

het blad grover. De aarde is mooie, zwarte, 

verende bosgrond. Daar staan de tampats 

als rustieke ledikanten: vorktakken die, een 

halve meter boven de grond, het raam dra-

gen, waarin de zeilen van de veldbedden 

zijn opgehangen, alles overdekt door het 

tentzeil als door een sierlijk dak. Een ander 

systeem, dat ook hier wordt gebruikt, is het 

oprichten van twee reusachtige houten let-

ters A, op bed-lengte tegenover elkaar  

(A -  A), waarbij de dwarsstreepjes hoofd 

en voeteneinde vormen van het er tussen 

gespannen slaapzeil, en de punten samen 

de nok vormen van de tent. Het effect is 

dat van een kleine Chinese pagode, en het 

maakt een keurige indruk. 

Dat doet het hele bivak trouwens. Het is 

eenvoudig verbluffend, hoe handig de na-

tuur in cultuur wordt omgezet met de sim-

pele hulpmiddelen van bijl en kapmes. 

De zee speelt effen en kleurloos onder een 

bewolkte hemel tegen het witte zand. 

Twee  meter achter de vloedlijn begint het 

bos van kleine rododendronachtige hees-

ters, die wemelen van de rode mieren. 

Daarachter schiet het bos hoger op tot een 

woud van hoge kaarsrechte stammen. En 

weer daarachter begint pas werkelijk de 

“groene troep"; moerasgeulen, overwoe-

kerd met onder- groei en hellingen, kloven, 

Ergens op de kust van het grote, westelijke eiland Misool (bekend gewor-

den door de met succes bekroonde zoekactie naar de vermiste sergeant C. 

Meijers) hebben de Mariniers uit BIAK - het derde versterkte peloton 423, 

van ca.70 man zich ingericht in een bivak. 

 

Weekend in bivak 
 
 
 

 

Bron: http://www.mariniersnieuwguinea61-62.nl/Misool 

Tekst: Vlootpredikant (VLOP) J.W.B. Smit 

Foto’s: Carol Magermans e.a.   
Cartografie: Louis Kaulartz/NIMH 
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Hout genoeg!  En... Mariniers genoeg, die 

hun gang mogen gaan. Met plotseling ont-

waakte oerkrachten gaan ze woudreuzen 

te lijf - (iets geweldigs voor Nederlanders, 

wier pioniersinstinct een eeuw lang werd 

onderdrukt door de geüniformeerde bos-

wachters, die wraak oefenen over elke ge 
 

broken twijg in onze laatste wandelparken). 

Zo ontstonden de zwemstijger en de wc in 

de kali, zo de kleine kantine en de long-

room. Naast het bivak stroomt  een koele 

en heldere rivier naar zee, waarvan het wa-

ter een sterk mineraal luchtje heeft 

(Cyaankali zou hij kunnen heten), zonder 

twijfel heilzaam en geneeskrachtig: Bad-

Misol, en Misole Les Bains staat er wie 

weet over 100jaar in de reisgidsen. En 

daar zwemmen WIJ alvast in!! 
 

En zo verstrijken de dagen. De dokter, de 

Ltz arts A.J.G. Spoelstra, houdt spreekuur 

voor de vele slachtoffers van de boskippen-

luis - dat is een apart verhaal; elke patrouil-

le, die terugkeert, zit er aan beide benen 

mee vol - en ook voor de twee Papoea’s uit 

de omtrek, die per prauw zijn hulp zoeken.  
 

Er worden schietoefeningen gehouden; het 

kamp krijgt onderhoud; de bivak-kippen 

(zonder luis) scharrelen en murmelen aan 

hun boeien van verbandgaas. de jonge 

hondjes bedelen bij de kombuis, waar ser-

geant kok J. Olijkan zijn dagelijks wonder 

verricht op veldovens en houtvuren (onder 

een stortbui lekte zijn atapdak dermate, dat 

hij meer regenwater dan braadvet in zijn 

pan met gebakken aardappelen had, maar 

er kwámen (hoe weet niemand) tóch ge-

bakken aardappelen uit. En over dit alles 

waakt, met vaardigheid en geduld, de eer-

ste luitenant de mariniers J.G.A. Charmes, 

die zich vaak evenzeer kamponghoofd als 

bivakcommandant voelt. 

 

Het klinkt allemaal wel aardig, als ik het zo 

opschrijf. Een leuk stukje voor de Roergan-

ger etc. Maar ik verzeker u, dat zes weken 

erg lang duren zonder privéleven, zonder 

veel comfort (want het gemak dat ook hier 

Slaapplaatsen; Baleh Balehs, in het bivak  

Na behandeling in de ziekenboeg voor bloed-
zuigers en blaren.  

Na de schietoefeningen worden de punten  
geteld. 
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weergaloos knap handwerk door Papoea’s 

uit het naburige WAIGAMA verricht. Ze zijn 

ingericht op aandrijving door buitenboord-

motoren - die de mariniers al voor de rub-

berboten bezitten - en zeer geschikt voor 

het onderhouden van nabije verbindingen. 

Uit één boom gehouwen, 1meter breed, 80 

cm diep en 7 meter lang, zijn ze zowel sier-

lijk als doelmatig van vorm. 
 

Op een avond waren deze werklieden on-

ze gast in het bivak. Hoe gemakkelijk en 

zonder gevoel van afstand nemen Holland-

se jongens deze mensen in hun kring 

op!  Als tegenprestatie werd er gedanst 

door de mannen, begeleid door trommen 

en een plompgevormde citer. Twee lange 

dunne palen werden parallel op de grond 

liggend, ritmisch tegen elkaar geslagen: 

klap-klap-open, klap-klap-dicht, en in de 

onzekere spleet dient men te dansen, met 

het komische gevaar van zijn enkel hevig 

te knellen bij ,dicht', wanneer men tegen de 

dansmaat zondigt. 

De Mariniers en de Papoea's hebben het, 

elkaar afwisselend, uren vol gehouden: de 

dokter was geniaal in de meest-behendige 

bokkesprongen. 

 

Uw verslaggever ontsprong met half ver-

brijzelde enkels de dans. 

de mens dient, is meer grappig dan com-

fortabel), zonder veel afwisseling ook. Het 

is bepaald geen vakantie hier; in het kamp 

niet en op de vijf- en zesdaagse patrouilles 

door erbarmelijk terrein al helemaal niet. 
 

Ik was nog geen middag aan wal, of er 

weerklonken al de voorbereidende bijlsla-

gen voor de kerkbouw. Ergens, iets buiten 

de kom van het bivak, staat een prachtige 

boomgroep gerangschikt door het toeval 

als een reusachtige kathedraal. Een mooi-

er punt laat zich niet denken, zo verheffend 

en vol wijding: een St. Jan in de Bosch, zo 

hoog en stil, zozeer heiligdom. Er kwam 

een katheder, een tafel voor het Heilig 

Avondmaal, er kwamen banken in halve 

cirkels tussen de zware boomwortels. 
 

En zondagochtend kwamen mariniers on-

der het hemelhoge bladerdak, en ze keken 

naar de brandende kaarsen in het groene 

schemerlicht, naar het kerkzilver waarin 

brood en wijn klaar stonden, en ze luister-

den naar de woorden van de introi-

tuspsalm, die tegelijk inwijdingswoorden 

voor hun kerk waren:  

"De rechtvaardige zal groeien als een 

palmboom opschieten als een ceder in de 

Libanon; geplant in het Huis des He-

ren groeien zij in de voorhoven van onze 

God....". 

 

De gemeenschap is onlangs verrijkt met 

twee nieuw-gemaakte vlerkprauwen, een 

Klaar om met de vlerkprauwen te vertrekken  

Sgt. Hage (L) en SDgt. Ham, gaan flink te keer 
tijdens de Afterparty van sergeant C. Meijers.  
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Op 20 augustus 2018 is blok 18/3 opgeko-

men bij het Mariniers Opleidingscentrum in 

de Van Ghentkazerne te Rotterdam voor 

het volgen van de Eerste Militaire Vorming. 

De eindoefening van de initiële mariniers-

opleiding werd van 3 tot 8 maart uitge-

voerd.  
 

Het is zondagmiddag ca.18.00 uur als de 

verplaatsing aanvangt naar het Zuid-

Limburgse Gronsveld. Waar de FINEX offi-

cieel start met een verplaatsing van 2 km, 

waar de nacht werd doorgebracht.  
 

Maandag. 

Verplaatsing naar de Militaire  Begraaf-

plaats Margraten, waar een rondleiding 

plaats vond. Op deze begraafplaats bevin-

den zich 8.301 graven. Het doel is om on-

der meer de mariniers ook de keerzijde 

van hun vak te laten zien. Hierna volg-

de een  verplaatsing van 5 km naar de 

grot “Geulhem”. Onderweg blijkt dat 

een voertuig op een bermbom is gere-

den. De gewonden moesten meegeno-

men worden naar de Grot. Hier volgde 

de opdracht: Zet met groepen van 10 

man een Search and Rescue op om het 

zwarte kistje te vinden met de info die de 

gewonden moesten ophalen in de omge-

ving van de grot. 

In de nacht, van maandag op dinsdag, vond 

een verkenning plaats om info te vergaren 

over een trainingskamp dat zich zou bevin-

den in de steengroeve bij Geulhem. 
 

Dinsdag.  

Afdaling aanvalseenheid. Het beoogde trai-

ningskamp is verlaten. De eenheid ver-

plaatst zich op linie voorwaarts om info te 

vinden over verschillende  locaties op de 

Budeler heide. Via een opgegeven route 

(15 km) verplaatst de groep zich naar het 

Kerkplein in Hagendoorn. Door middel van 

een Truck Transport, gaan de mannen via 

Kruispeel en Achterbroek naar Budel. 

 

 

Final Exercise Blok18/3 Mariniers 
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Tekst: Jaap C. de Bruin 
Foto’s: Mariniers Opleidingscentrum en  Jaap C. de Bruin 

Afdaling steengroeve 
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Woensdag.  

Een aanval op de vijand werd uitgevoerd 

om deze uit te schakelen. De volgende op-

dracht, maak en oversteek van de rivier 

doormiddel van een LCR met behulp van 

een Verkenningspeloton. Op de Oirschotse 

Heide werden een aantal aanvallen uitge-

voerd en vond een verplaatsing naar Fort 

Crèvecoeur, gemeente Empel plaats. Hier 

is het inschepen voor de rivier operatie op 

de Bergsche Maas. Vanaf de oevers was 

er op diverse plaatsen vuurcontact.  

Aanvallen werden o.a. uitgevoerd in de om-

geving van Heusden, Swanenburg Regio, 

Waterzuivering en de Sluis. 
 

Donderdag, 

Nationaal Park De Biesbosch. Van Raams-

donksveer richting Lage Zwaluwe (10 km) 

peddelen.  

Intussen is het avond geworden en start de 

eindaanval in de polder van de gemeente 

Numansdorp.  
 

Vrijdagnacht.  

De eindmars ving aan om  ca. 01.00 uur 

vanuit Maassluis  eerst een verplaatsing 

van via het water richting Vlaardingen waar-

na de eindmars van 25 km aanving naar de 

Van Ghentkazerne te Rotterdam  

 

Beëdiging  
Het 

Korps 

Mariniers 

heeft op 

vrijdag  

15 maart 

2019, 80 

nieuwe 

mariniers beëdigd. De locatie voor deze ce-

remonie was de Van Ghentkazerne in Rot-

terdam. Na een hartelijk welkom aan de ge-

nodigden volgde een korte toespraak. Hier-

in werd ingegaan op de waarden van de 

eed of belofte. 

De beëdiging vond plaats ten overstaan van 

familie, vrienden, en een delegatie Oud-

Mariniers  

De Beste Schutter van Blok 18/3 is gewor-

den Marinier 2  B.B. Strik, hij ontving de 

Schutterspenning..  

Early Night Ossendrechtse heide Amfibische operatie Afdaling steengroeve 
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Opbouw ledenbestand in leeftijd 

Landelijk laat het ledenaantal van het COM al jaren een stevige daling zien, met name 

‘veroorzaakt’ door het relatief hoge natuurlijke verloop onder de leden. Deze ontwikkeling 

baart het bestuur al langere tijd zorgen, immers ook bij onze onderafdeling ziet men dezelfde 

trend. Een snelle telling leert ons dat bijna 60% van het ledenbestand van Rotterdam ouder is 

dan 70 jaar. Van die relatief grote groep 70-plussers is ruim de helft ouder dan 80 jaar! Veel 

van deze leden vallen onder de categorie ‘slapende leden’. Zij betalen jaarlijks trouw hun con-

tributie, ontvangen de Houwe Zo, maar zijn verder niet actief binnen de vereniging. Zij komen 

niet naar de diverse bijeenkomsten of evenementen en bezoeken ook niet de traditionele 

soosavonden. 
 

Soosavond? 

Het bestuur meent dan ook, dat meer dan ooit het vizier op de toekomst gericht moet zijn, op 

de jeugdige leden. Juist deze leden willen wij naar de soosavonden lokken. En dat is toch een 

lastige opgave gebleken… De afgelopen maanden hebben wij ons oor te luister gelegd, bin-

nen de kazerne, maar ook bij de (jongere) leden die nu wegblijven van de soosavonden. 
 

Waarom komen deze leden niet? Wat schort eraan? Wat kunnen we veran-

deren? 
De blauwdrukken van de soosavonden zijn al decennia geleden ontworpen en stevig in beton 

gegoten: men komt ‘s avonds om 19:00 uur binnen, gaat aan een tafeltje zitten 

Het bestuur van de onderafdeling Rotterdam heeft begin november, tijdens een 

intensieve heisessie in de Joost Dourleinkazerne op Texel, constructief gedis-

cussieerd over de toekomst van het COM, meer specifiek COM Zuid-Holland 

en  de Onderafdeling Rotterdam. 

Soosavond wordt  
COM Café Rotterdam 
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(gewoontegetrouw altijd met dezelfde personen!), de voorzitter steekt zijn ‘keek op de week’ 

af, de loterij gaat van start en als de prijzen verdeeld zijn, om 22:00 uur, druppelt de zaal lang-

zaam leeg… Wellicht ietwat overdreven, maar dit is toch wat de niet-soosganger hoort! 

Ik hoor het de vaste bezoeker zeggen: “Deze opzet heeft zich al die jaren meer dan bewezen, 

dus waarom zou je er aan gaan sleutelen?”   
 

Het antwoord is even simpel als voor de hand liggend: omdat de formule sleets raakt en uitge-

werkt is. Omdat nu juist de jongere leden, de toekomst van de vereniging, deze formule ietwat 

oubollige vinden en omdat waarschijnlijk dat de reden is waarom zij niet bereikt worden! 

Moet het roer nu volledig om? Nee, dat gebeurt niet, daarvoor hebben wij te veel respect voor 

de jarenlange inzet en trouw van de oudere leden, de vaste soosbezoekers. Wat gaat er dan 

wel veranderen? 

 De benaming ‘soosavond’ is verouderd en appelleert 

alleen aan een ouder publiek. Vanaf 19 februari 2019 

spreken wij van het “COM-café Rotterdam”. Die bena-

ming heeft een jongere uitstraling en daarmee hopen wij 

ook de jongere leden te trekken. Met een stevige PR-

campagne hoopt het bestuur de leden te bereiken en 

ook binnen COM Nederland de handen op elkaar te krij-

gen. 

 

 De invulling van de avonden zal dynamischer wor-

den: om de maand afwisselend een loterij (met jaarlijks 

hetzelfde budget, maar minder loterijen = mooiere prij-

zen) en een thema-avond. De thema’s zullen meer ge-

richt zijn op de jongere leden. Zo is in februari een pre-

sentatie verzorgd over drugsgebruik, presentatie door 

oud-marinier Marijn Machielsen. 

 

  Het COM-café zal ook toegankelijk worden voor de mariniers geplaatst op de Van Ghent-

kazerne. Normaliter was het Echo’s Home tijdens de soosavonden gesloten voor niet-

COM leden. Met deze maatregel hoopt het bestuur op meer interactie tussen de oud-

marinier en de actief dienende. Was dit immers niet de achterliggende gedachte toen een 

aantal jaar geleden de naamsverandering werd doorgevoerd? 

 

 Er zal meer aansluiting gezocht worden met de onderafdelingen van Drechtsteden en Den 

Haag. Er zullen meer gezamenlijke activiteiten ontplooid worden. 
 

Uiteraard hopen wij op uw aller medewerking en ondersteuning! Wij realiseren ons goed dat er 

altijd een zekere weerstand tegen veranderingen is. Echter, wij zijn een dynamisch bestuur dat 

niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheden en de blik op de toekomst gericht heeft.  

Een bestuur dat met de rug naar het verleden staat, maar het verleden wél eert en koestert! 

Wij zien u graag tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het COM-café Rotterdam! Voor oud én 

jong… 

 

René de Jong 

Voorzitter COM Onderafdeling Rotterdam 
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minimaliseren van de uitval vereist echter 

een drastische koerswijziging in de uitvoe-

ring  van de initiële opleiding. Het MOC 

heeft de afgelopen maanden verbetermo-

gelijkheden geïdentificeerd voor de huidige 

initiële mariniersopleiding. Het belangrijkste 

oogmerk daarbij is het terugdringen van het 

uitvalspercentage, met behoud van kwali-

teit. 

Hiervoor zijn verbetermogelijkheden op vier 

hoofdonderwerpen uitgewerkt: de inhoud 

en het ontwerp van de opleiding, de fysieke 

De huidige ondervulling: wordt nog eens 

versterkt door de groei die  is gepland. Uit-

breidingen zijn voorzien bij de ‘Maritime 

Special Operations Forces’ (MARSOF) en 

Dienst Speciale Interventies (DSI) maar 

ook het ‘Fleet Marine Squadron‘ (FMS) 

wordt opgericht. Met een verhoogde irregu-

liere uitstroom, de achterblijvende werving, 

een aantrekkende economie, de inzet- en 

oefendruk en het huidige uitvalpercentage 

in de initiële opleiding bestaat een groot 

risico dat het personeelsbestand van het 

Korps Mariniers op korte termijn wordt uit-

gehold. Door deze onderliggende oorzaken 

is het absoluut noodzakelijk dat de komen-

de jaren de focus ligt op het behoud van 

personeel bij de operationele eenheden 

mariniers (OPEMARNS) en de instroom 

van onderaf wordt verhoogd. 
 

Een significante, structurele vermindering 

van de opleidingsuitval leidt op relatief kor-

te termijn tot een evenwichtigere vulling bij 

alle onderdelen van  (OPEMARNS). Het 

In QPO, nr.3 - 2018 viel de redactie het artikel op met onderstaande kop. Aangezien we reeds jaren 

het reilen en zeilen van het Mariniers Opleidingscentrum (MOC) volgen hebben we geprobeerd met de 

schrijver van het artikel, MAJMARNS J.H.H. de Jong, in contact te komen. Dit is ons niet gelukt omdat 

de Majoor in januari 2019 de dienst heeft verlaten. We zijn met medewerking van de QPO-redactie in 

het bezit gekomen van de tekst en kunnen u in een samenvatting hier deelgenoot van maken   

Herziening initiële  
opleiding tot Marinier  
Mariniers Opleidingscentrum (MOC)  

Een goede vulling van het personeelsbestand is noodzakelijk voor de bedrijfs-

voering en het voortzettingsvermogen van het CZSK en het Korps Mariniers. De 

personele vulling van het Korps Mariniers blijft echter achter op de doelstelling 

om in 2020 voor 98% gevulde eenheden te hebben. Het gevolg hiervan is momen-

teel dat eenheden tijdelijk niet inzetbaar zijn of tijdelijk worden ‘uitgezet’. 
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belasting en mentale belasting van de leer-

lingen, en de  kwaliteit en capaciteit van de 

opleidingsorganisatie. 
 

Aanpassingen aan de inhoud en het 

ontwerp van de opleiding.  

Bij het herontwerpen van de initiële oplei-

ding is, in opdracht van de Admiraliteits-

raad, de huidige opleiding gesplitst. De 

nieuwe mariniers opleiding zal bestaan uit 

een ‘vormingsdeel’ de Elementaire Militaire 

Vorming Mariniers (EMV MARNS) en een 

‘vaktechnisch deel’, de Eerste Vakopleiding 

Mariniers (EVO MARNS). Om meer focus 

te verkrijgen op de specifieke leerdoelen in 

de diverse fasen van de initiële opleiding is 

ook het kwalificatieprofiel ‘Marinier alge-

meen’ opgesplitst in twee kwalificatieprofie-

len: ‘Aspirant-marinier’ (t.b.v. de opleiding 

EMV MARNS) en MARN 1’ (t.b.v. de EVO 

MARNS).  In overleg met bevoegd gezag 

(Groepsoudste Korps Mariniers) zijn de 

eindtermen geïdentificeerd en is een duide-

lijke splitsing gemaakt: de EMV leidt op en 

vormt tot het niveau van ‘een individu (met 

gelegenheids-buddy) die zijn/haar militaire 

basisvaardigheden beheerst en als lid van 

een marinierseenheid kan leven en overle-

ven. De EVO borduurt daarop voort en leidt 

op tot het niveau ’operaties uitvoeren als lid 

van een ‘raiding section’. 
 

Op basis van ervaringen van de laatste ja-

ren is het programma samengesteld. Daar-

bij is ervoor gezorgd dat het fysieke pro-

gramma meer ruimte biedt voor rust en 

herstel en dat de avondbelasting wordt in-

geperkt. Ook wordt er een extra schietbi-

vak toegevoegd en per opleidingsdeel een 

Proeve van Bekwaamheid (PvB). In de 

EVO is een extra bivak (patrouillegang) 

toegevoegd. Door deze wijzigingen ten op-

zichte van het huidige programma, zal de 

totale opleidingsduur toenemen. De EMO 

zal 15 weken gaan duren, aansluitend zal 

de EVO dan ook 15 weken duren. In het 

figuur is de nieuwe opzet van de opleiding 

weergegeven. 

 

Aanpassingen aan de fysieke belasting 

van de leerling. 

Uit onderzoek is gebleken dat fysieke 

(over)belasting voor een groot deel bij-

draagt aan de opleidingsuitval. Om de fy-

sieke belasting beter te doseren zijn diver-

se concrete voorstellen uitgewerkt en inge-

voerd. 
 

De Mariniers Selectietest (MAST) is afgelo-

pen jaar omgevormd tot Kennismakingsda-

gen Mariniers (KMD) waarin de nadruk 

wordt gelegd op het op realistisch wijze 

voorlichten en voorbereiden van de poten-

tiele leerlingen. Het is een wederzijdse 

kennismaking, waarbij geen selecties 

plaatsvinden maar enkel niveaubepalingen. 

Op basis van het bepaalde niveau, krijgt de 

deelnemer vervolgens, door zorg van het 

Fieldlab MOC, een ontwikkeladvies mee 

om zich zo (nog beter) voor te bereiden op 

de opleiding. 
 

Door de Groepsoudste Korps Mariniers is 

bepaald dat het fysieke eindniveau van de 

EVO wordt aangepast van Fysiek Profiel 

Mariniers (FPM) niveau 2, naar FPM-

niveau 1. Hierdoor wordt de intensiteit van 

het fysieke trainingsprogramma aangepast. 

Ook voor marsvaardigheid is een realisti-

sche eindeis opgesteld, met een gedegen 

opwerkprogramma. Daarbij is kritisch geke-

ken naar het gewicht van de mee te dragen 

uitrusting. 
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Verder worden de leerlingen voorzien van 

een gevechtslaars die een betere pasvorm 

heeft en lichter is dan de huidige Meindl. 

Ze dragen in de opleiding dezelfde ge-

vechtsvesten als de eenheden in het op-

werkjaar, er wordt aandacht geschonken 

aan gezonde (bij)voeding. 
 

Aanpassingen aan de mentale belasting 

van de leerling. 

Voorafgaand aan de opleiding wordt, onder 

meer tijdens de KMD, gezorgd voor een 

realistischer beeldvorming over de mari-

niersopleiding. Daarvoor zijn een film en 

diverse vlogs opgenomen tijdens de oplei-

ding 18-3 en 18-4. 
 

De EMV heeft vooral een vormend ka-

rakter. De vormingsdoelen zijn per leertaak 

gespecificeerd in het opleidingsontwerp. 

De leertaken zijn de leidraad voor de ver-

antwoordelijke instructeurs. In de EMV ligt 

de nadruk op de overgang van burger naar 

militair, de groepsvorming en het aanleren 

van de gewenste beroepshouding op basis 

van de Korpswaarden: Verbondenheid, 

Kracht en Toewijding. In de EVO ligt de na-

druk op de vakinhoud, waarbij de zelfstan-

digheid van de leerling zal toenemen. 

De rol van de instructeur zal zich aanpas-

sen op de fase van de opleiding. De in-

structeurs die verantwoordelijk zijn voor de 

EMV zullen in eerste instantie de overgang 

naar het militaire leven aanleren en bege-

leiden. In de eerste weken van de opleiding 

wordt de druk op de leerling gelijkmatig en 

gecontroleerd opgevoerd. De baksmeester 

zorgt in deze fase voor een intensieve be-

geleiding van de leerlingen bij al hun activi-

teiten. De nadruk ligt op vorming en het 

aanleren van de nieuwe kennis en vaardig-

heden. In de EVO stelt het instructiekader 

zich vooral op als ‘coach’ om hun vakcom-

petenties optimaal te kunnen overdragen 

aan de leerlingen. De zelfstandigheid van 

de leerlingen neemt daarbij toe, ze worden 

vrijer gelaten en steeds meer gewezen op 

hun eigen verantwoordelijkheid. De instruc-

teurs werken geleidelijk toe naar een colle-

giale verhouding en treden daarbij op als 

militair leider, vergelijkbaar met hoe dit gaat 

binnen de operationele eenheden, volgens 

het principe van Beroepsgericht Opleiden 

(BCO). 
 

Om de vorming tot marinier te professiona-

liseren en de instructeurs in staat te stellen 

de leerlingen hierin beter te begeleiden, 

wordt de ‘Toolbox Mentale Kracht’ inge-

voerd. Deze toolbox geeft de marinier in 

opleiding meer handvatten om met stress-

volle situaties om te gaan en om een ver-

hoogde mentale weerbaarheid te creëren 

voor inzet. In de nieuwe opleiding wordt 

gezorgd voor meer ontspanningsmomen-

ten, zoals bezoek aan het AMT, zelfstudie, 
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avonden ‘vrij in de beweging’ en inciden-

teel gebruik van mobiele telefoon en social 

media (zoals dat tijdens inzet en oefenin-

gen ook incidenteel kan plaatsvinden, uit 

onderzoek is gebleken dat het niet kunnen 

beschikken over de mobiele telefoon bij-

draagt aan uitval in de eerste drie weken, 

de z.g.n, hersocialisatieperiode. Om meer 

te voldoen aan de verwachtingen van de 

huidige leerlingen, die over het algemeen 

rechtstreeks van het middelbaar onderwijs 

instromen. Wordt een digitale leeromge-

ving geïnstalleerd waarop opleidingsinfor-

matie en lesstof 24/7 voor de leerling be-

schikbaar is.  
 

Er wordt een aanpassing gedaan aan de 

momenten van bevordering, beëdiging en 

baretuitreiking. De eerste drie weken van 

de opleiding tot aan de Thuisfront Informa-

tiedag, zullen de leerlingen in groene over-

all lopen. Daarna mogen ze hun gevechts-

tenue dragen. Na het behalen van de EMV 

MARNS worden de leerlingen beëdigd en 

bevorderd tot MARN2, waarna ze een 

CZSK baret met zwart vlak en zwart anker  

mogen dragen. De MARN2 is dan nog niet 

inzetbaar voor het CZSK.  Aan het eind 

van de initiële opleiding, dus na afloop van 

de EVO MARNS, vindt de bevordering tot 

MARN1 plaats. Dat is ook het moment dat 

de mariniersbaret wordt uitgereikt en de 

marinier geplaats wordt en inzetbaar is op 

functie. Door deze opbouw van de oplei-

ding worden verschillende beloningsmo-

menten ingebracht, om de stip aan de hori-

zon, marinier worden, binnen bereik en in 

zicht te houden. 
 

Aanpassingen aan de opleidingsorgani-

satie 

Door de opleidingsorganisatie te verster-

ken in kwalitatieve en kwantitatieve zin, 

kan meer en betere begeleiding voor zowel 

de instructeurs als de leerlingen plaatsvin-

den. 

 

Een paar punten die eruit springen:  

Betere begeleiding van uitvallers door het 

versterken van de ‘Remedial Training 

Group’ met een Senior-(sport)instructeur 

en een korporaal.  
 

Omvorming van de opleidingseenheid EVO 

naar ‘raiding troop’ door toevoeging extra 

korporaals. Door deze extra instructeurs is 

vooral tijdens de EVO meer coaching en 

begeleiding mogelijk. 
 

Afsluitend 

Met deze samenvatting hebben we gepro-

beerd u een inzicht te geven over de wijzi-

gingen binnen de initiële opleiding. Vanaf 

de opleiding 19-1, die gestart zijn op 14 

januari 2019, zullen mariniers in deze nieu-

we systematiek worden opgeleid. Na twee 

jaar zal het MOC een eindevaluatie uitvoe-

ren, zodat kan worden beoordeeld welke 

aanpassingen en verbeteringen eventueel 

nog gedaan moeten worden. Veel van de-

ze wijzigingen doen een beroep op het per-

soneel en op de operationele eenheden. 

Ze zijn echter noodzakelijk om de oplei-

dingsuitval structureel omlaag te brengen 

en ervoor te zorgen dat ook in de toekomst 

de marinierseenheden kunnen worden in-

gezet met voldoende en goed opgeleide 

mariniers. 

Tekst bewerking Jaap C. de Bruin 
Foto’s: Mariniers Opleidingscentrum 
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De minister riep de afspraken in herinne-

ring die minister-president Mark Rutte her-

bevestigde tijdens de NAVO-top van afge-

lopen juli. Regeringsleiders en staatshoof-

den besloten toen om geloofwaardige nati-

onale plannen te maken. Die moeten de 

Defensie-uitgaven in 10 jaar laten stijgen in 

de richting van de NAVO-norm van 2% van 

het Bruto Binnenlands Product. 
 

Eerlijke bijdrage 
 

Bijleveld: “Het gaat hier om onze eigen vei-

ligheid én we laten als rijk land zien dat we 

een eerlijke bijdrage willen leveren aan de 

slagkracht van de NAVO én de EU. Op dit 

moment doen we dat namelijk niet.” 

 

De internationale veiligheidssituatie is insta-

bieler én complexer geworden. Er komen 

nieuwe dreigingen op Nederland en Europa 

af, terwijl ook de conventionele dreigingen 

toenemen. Daardoor moet Defensie op 

meer situaties voorbereid zijn. “Niet alleen 

de assertieve houding van Rusland, de on-

Tweede Kamer bespreekt  
toekomstvisie Defensie en 

NAVO-plan 
 

Tekst en foto’s: Ministerie van Defensie 

“We moeten de bakens verzetten. Europese landen, waaronder Nederland, moe-

ten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid.” Dit zei minister 

Ank Bijleveld op dinsdag 22 januari 2019 tijdens het plenair debat over Defen-

sies toekomstvisie en het Nationale Plan voor de NAVO. Eind vorig jaar diende 

Nederland dit plan in bij de NAVO. 

Archieffoto NLMARSOF-operators. Uitbreiding 
van de special forces is 1 van de prioriteiten  

Vanuit de snelle FRISC-motorboot maakt mari-
nepersoneel contact met de lokale bevolking 
voor informatie.  
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rust en conflicten aan de zuidkant van Eu-

ropa, maar ook nieuwe ontwikkelingen als 

toenemende cyberdreiging. Dit alles maakt 

ons kwetsbaar als we er niet op anticipe-

ren,” aldus Bijleveld. 
 

Prioriteiten 
 

In het nationaal plan staan materiële inves-

teringen die Nederland wil doen. Het plan is 

geschreven op basis van de materiële ca-

paciteiten die de NAVO van haar bondge-

noten vraagt. Daarbij heeft ook het kabinet 

de intentie uitgesproken om extra te inves-

teren in Defensie. “Het is geen vrijblijvende 

intentie. Nederland moet als betrouwbaar 

bondgenoot stappen blijven zetten. De 

kracht van de NAVO is de eenheid en be-

trouwbaarheid.   

Nederland heeft 5 investeringsprioriteiten 

Zr. Ms. Tromp lanceerde diverse raketten voor 
de kust van Noord-Amerika (archief beeld)  

bepaald om huidige én toekomstige dreigin-

gen het hoofd te bieden: 
 

1. Extra F-35 jachtvliegtuigen 

2. Uitbreiding van vuurkracht op land 

3. Uitbreiding vuurkracht op zee 

4. Versterking van de special forces 

5. Versterking van het cyber- en informatie-

domein. 
 

Op deze prioriteiten richt Defensie zich in 

deze kabinetsperiode. “Daarmee zijn we er 

dus nog niet. Daarom heb ik in de Defen-

sienota lange lijnen naar de toekomst ge-

schetst”, aldus de minister. In de herijking 

van de Defensienota in 2020 worden die 

lijnen verder uitgewerkt. 

Lancering van een raket Nederlandse panserhouwitser op een Duitse 
oefenterrein 

Beide Nederlandse F-35's tijdens overtocht 
vanuit de VS naar Nederland.  
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Nieuwe organisatie bundelt 
veteranenbeleid 

 
Bron tekst & foto: Ministerie van defensie 

 

“Een feestelijk moment” noemde minister Ank Bijleveld-Schouten op woensdag  

6 februari 2019 de uitreiking van de opdracht aan de projectleider. Doel van het 

project is het samenbrengen van het veteranenbeleid in 1 nieuwe organisatie per 

1 januari 2021. Defensie wil dat veteranen zich in de toekomst kunnen wenden tot 

1 loket. 

Aanpassing van de organisatiestructuur 

moet duidelijkheid scheppen voor de 

veteraan en de organisaties die hun be-

langen behartigen. De minister zei het 

belangrijk te vinden voortdurend te blij-

ven kijken hoe de zorg en aandacht 

voor veteranen beter kan. “Ik kijk er 

naar uit samen met u een nieuwe orga-

nisatie te ontwikkelen”. 
 

De projectorganisatie bestaat uit verte-

genwoordigers van alle betrokken partij-

en. De minister is ervan overtuigd dat 

de veteraan straks nog beter af is. 

 

Tegen versnippering en overlap 
 

De minister streeft naar samenvoeging van de volgende stichtingen tot 1 organisatie: 
 

 het Veteraneninstituut; 

 de Nederlandse Veteranendag; 

 de Basis; 

 het programmabureau Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen; 

 de zorgcoördinatie ABP; 

 de coördinatie van de nuldelijnsondersteuning van het Veteranen Platform. 
 

De nieuwe organisatie moet zorgen voor onafhankelijkheid qua uitvoering. De schaalgrootte 

bevordert samenhang van de uitvoering van erkenning, waardering, zorg en onderzoek. Ver-

snippering en overlap worden tegengegaan en het biedt meer ruimte voor innovatie. “Zo kun-

nen wij ook in de toekomst voor de veteraan blijven zorgen”, aldus de minister. 
 

Geen bezuiniging 
 

De herinrichting moet er voor zorgen dat alleen de nieuwe organisatie nog subsidie van Defen-

sie ontvangt. Overigens gaat het nadrukkelijk niet om een bezuiniging. Het behoud van werk is 

het uitgangspunt. De efficiencywinst die de omslag oplevert, kan worden besteed aan nieuwe 

initiatieven of het leggen van accenten. Winst komt dus ten goede aan de veteraan. 

Minister Bijleveld reikt projectleider Richard Boskeljon de 
opdracht uit  
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Op vrijdag 14 december 2018 heeft onze 

afdeling de jaarlijkse reünie gehouden in de 

Frederikkazerne. Rond 16.00 uur was het 

bestuur er om de zaal in orde te maken. 

Ook “the rare Auld Sound”, de band be-

staande uit een aantal oud-mariniers, was 

er al met de benodigde apparatuur. De zaal 

was gezellig versierd met kerststukjes op 

de tafels. Compliment voor Paresto. 
 

Iedereen werd ontvangen met koffie en een 

slagroomsoesje. Daarna nam Joep Cami-

nada als voorzitter a.i. het woord en heette 

alle aanwezigen van harte welkom, met na-

me de afgevaardigde van het hoofdbestuur 

Kees Wit, de voorzitter van COM Zuid Hol-

land, Jacques van den Berg, met echtge-

note Guusje, en de voorzitter van COM 

Rotterdam, René de Jong, met echtgenote 

Monique. 

Herman en Hennie Koning hadden, met 

ondersteuning van Wijnand en Lenie Punt, 

en Piet en Annelies Wakker weer voor de 

loterij gezorgd, Diegenen die met extra 

prijsjes de loterij hadden gesponsord wer-

den hartelijk bedankt. 
 

Vervolgens werd teruggeblikt op de uit-

gaansdag in september naar Chateau du 

Lac, het privé museum van Piet van der 

Meer in Hoek van Holland, de rondvaart 

met  Spido en een bezoek aan het Mari-

niersmuseum. De dag werd afgesloten met 

een gezamenlijke barbecue met COM Rot-

terdam in Echo’s Home.  
 

Ook vertelde hij over de planning van het 

meerdaagse reisje naar Lanaken.  
 

De speech werd afgesloten met een minuut 

stilte voor de overleden oud-mariniers, 

 Reünie  
 COM  
Onder 

afdeling  
Den Haag 

 
Tekst en foto’s: Mieke Caminada 
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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 Rotterdam. 
In de maanden juli en augustus zijn er geen 
COM Café-avonden. 
De COM Café-avonden 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 commis-
saris activiteiten Kees van Genderen,  
M: 06-51 28 41 62  
E: activiteiten@comrdam.nl  
W. www.comrdam.nl 
 

 Onderafdeling Den Haag 
Iedere tweede dinsdag van de maand vaste 
soosavond in de Citadel van de Frederikka-
zerne, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC 
Den Haag 
 
Legitimatie bij de poort verplicht. 
Inl. Joep Caminada, M: 06-24796096,  
E. joep.caminada@hetnet.nl 
 
Indien de deur van de Citadel gesloten is, 
dan contact opnemen met bovenstaand 
mobiel nummer. 
 

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

 

Zie voor actuele Clubberichtgeving de Web-
site van COM Nederland: http:// contactoud-
mariniers.com, afdeling Zuid-Holland of 
“Houwe Zo”” 

Reguliere bijeenkomsten 

NIEUWS uit de afdelingen 

waarna met begeleiding van de accordeo-

nist het Wilhelmus werd gezongen. 

De mannen van de band, die uit diverse 

plaatsen in Nederland bij elkaar kwamen, 

hadden duidelijk plezier ons die avond met 

hun muzikale vaardigheden te vermaken.  
 

Het was supergezellig met een uitgebreide 

rijsttafel, verzorgd door Paresto. Ook het 

nagerecht “du chef” zag er goed verzorgd 

uit en smaakte voortreffelijk. Hennie en An-

nelies zorgden voor een eerlijke verdeling 

van al het lekkers. 
 

De medewerkers van Paresto verzorgden 

ons met veel enthousiasme. Een van hen 

had zelfs een fraaie kersttrui met lichtjes 

aan en Richard was achter de bar in zijn 

element. 

 

Rond 23.00 uur toog iedereen huiswaarts 

en konden we terugkijken op een gezellige  

Berichten 
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De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op 

vrijdagavond 8 januari 2019 in het buurt-

huis van de toekomst (de oude kantine van 

handbalvereniging WHC) aan de Mozart-

laan in Den Haag. Er waren zo’n 60 perso-

nen aanwezig, die werden verwelkomd met 

koffie en een oliebol.  

 

Daarna werd iedereen door Joep Camina-

da welkom geheten, met name diegenen 

die al 50 jaar lid van het COM zijn, alsme-

de Jacques v.d. Berg, voorzitter van COM 

Zuid-Holland. Joep memoreerde het feit 

dat twee trouwe leden wegens ziekte afwe-

zig waren. Voor hen ging een kaart rond, 

die door alle aanwezigen werden gete-

kend. Door beide mannen werd dit zeer 

gewaardeerd.  

Hij vertelde over de plannen van COM Den 

Haag voor het komende jaar, met name 

het reisje naar Lanaken en de gezamenlij-

ke barbecue met COM Rotterdam, alsme-

de over de boottocht van COM Zuid Hol-

 

Nieuwjaarsreceptie  
COM Onderafdeling Den Haag 

Tekst: Mieke Caminada  Foto’s: Joost Hubeek  

land, die op zaterdag 6 juli 2019 zal plaats-

vinden. 

Ook hoopte hij de komende tijd wat meer 

respons en assistentie van de leden te krij-

gen, met name vroeg hij om versterking 

binnen het bestuur. 

Hij sloot af met de volgende woorden: “We 

hopen dat 2019 een goed jaar mag zijn en 

dat we elkaar volgend jaar weer een geluk-

kig nieuwjaar mogen wensen.”  Daarna 

werd er met een glas champagne geproost 

op het nieuwe jaar, 

De volgende 4 oud-mariniers kregen door 

Jacques v.d. Berg een dasspeld overhan-

digd: John Blok, Aad Bol, Jaap van Klave-

ren en Wim Sluiter.  
 

Frank van WHC stond achter de bar en 2 

leden van jeu de boules club AVW en een 

paar enthousiaste mannen die dit festijn 

graag mee wilden maken, hielpen in de be-

diening. Er waren weer heerlijke hapjes en 

het was supergezellig. 

Joost Hubeek maakte diverse foto’s, die op 

de website van COM Nederland kunnen 

worden bekeken. 
  

Rond half 11 vertrokken de laatste bezoe-

kers. 
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