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Zomer in het land 
 
 
Terwijl ik dit stukje zit te schrijven hoor ik via de radio dat we vandaag de warmste dag 

ooit op 25 juni in Nederland beleven. Je merkt het aan iedereen dat men er loom van 

wordt en we niet gewend zijn aan dergelijke hoge temperaturen. 

 

Op 29 juni is wederom de Nationale Veteranendag in Den Haag een evenement wat 

steeds meer aandacht krijgt, maar ook de plaatselijke veteranendagen worden op 

steeds meer plaatsen gehouden. 

 

Je vind u in deze uitgave een verslag over de Finex/Beëdiging oude stijl en een  Be-

ëdiging nieuwe uitvoering. 

 

Op 6 juli is ook de inmiddels bekende vaartocht /tuinfeest weer gehouden met varen 

naar het themapark ‘De Westlandse Druif’ in Monster waar ook de druiven werden ge-

proefd.  

 

Voor de nieuw te vormen Ledenraad zijn verkiezingen gehouden en waren de meeste 

stemmen voor Rob Zijderveld uit Zoetermeer. Samen met Ton van Ruiten en je voor-

zitter nemen wij plaats in de nieuwe opzet na de statutenwijziging die onlangs heeft 

plaats gevonden. 

 

Bij deze wil Ik de leden die de afgelopen jaren  in de ‘Raad van Afgevaardigden’ onze 

afdeling Zuid- Holland hebben vertegenwoordigd t.w. Hans Neugebauer en John Blok 

hartelijk danken voor hun inzet.  

 

Verder kom je in deze ‘COMpagnon’ nog een artikel tegen over de relatie tussen Ne-

derlandse en Amerikaanse mariniers die als het moet schouder een schouder staan. 

 

Ik wens je veel leesplezier en een fijne zomer toe. Mocht het met je gezondheid of die 

van je naasten minder gaan wens ik je veel sterkte toe. 

 

Met mariniersgroet,  

Jacques van den Berg   
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Namens de equipage zit ik in aardig wat 

overlegfora die praten over het heden en 

de toekomst. Betrokken mensen die voor 

het beste gaan. Iets wat goed is voor de 

organisatie, is niet altijd de beste oplossing 

voor het individuele belang, en andersom.  

En als er iets verandert, is dat niet altijd 

zichtbaar. We merken het effect niet met-

een terwijl de organisatie daar zo naar 

hunkert. Als het gaat om herstel van de 

krijgsmacht gebeurt er echt wel wat. Een 

aantal grote investeringen wordt gedaan, 

de F-35 gaat instromen, de mijnenbestrij-

dingscapaciteit wordt vernieuwd en de fre-

gatten en onderzeeboten staan ook op de 

planning. Munitievoorraden worden aange-

vuld en er wordt nog steeds nagedacht 

over de vervanging van de operationele 

wielvoertuigen, waar inmiddels de eerste 

trucks ook al van rondrijden. Als ik zie hoe 

onze mannen rondlopen in Noorwegen, 

Schotland en de SOUT dan hebben we 

met de persoonlijke gevechtsuitrusting de 

afgelopen vijf jaar ook een enorme sprong 

gemaakt. 

Voor de man en vrouw op de werkvloer is 

de “vierkante meter” belangrijk. Waar 

woon, werk en leef ik? Wat heb ik aan mijn 

lijf? Welk wapensysteem hanteer ik? En 

vooral ook: wat levert het allemaal op?  

Spagaat 
 

De spagaat, een gymnastische houding waarbij je ene been plat 

en gestrekt naar voren steekt en je andere been plat en gestrekt 

naar achteren steekt. Voor mij zou dat enige jaren revalidatie  

opleveren dus ik beperk me tot de spreekwoordelijke variant.  

Namelijk het gevoel dat elk besluit invloed heeft op een ander besluit. 

Column: Korpsadjudant Rob van Haastrecht 

Hoe mooi we het allemaal ook vinden, de 

kachel moet wel branden thuis.  

Aankopen van materiaal lijkt simpel. Geef 

mij een miljoen euro en morgen is het op, 

bij wijze van spreken. Inderdaad, lijkt sim-

pel……. Want als je je niet aan de gelden-

de regelgeving houdt, dan kan snel en 

goedkoop wel eens duurkoop en heel  

langzaam worden. En dan wacht je dus 

nog langer op je nieuwe spullen.  

Iets wat ons ook allemaal raakt zijn de ar-

beidsvoorwaarden. Om met zo’n grote di-

versiteit aan personeel een gedragen ak-

koord te bereiken dat bovendien ook nog 

elke groep binnen ons bedrijf evenredig 

bedient is bijna een onmogelijke opgave. 

De FLO-ganger heeft heel andere belan-

gen dan de jonge marinier die net aan zijn 

gezin is begonnen. En daar is ‘ie 

weer….de (spreekwoordelijke) spagaat. 

Het maken van een spagaat moet je dus 

zien te voorkomen. Ten eerste zijn we er in 

het algemeen niet voor gemaakt, ten twee-

de liggen de te nemen opties vaak te ver 

uit elkaar. Dreig je er toch in te glijden dan 

het liefst zo beperkt mogelijk want de scha-

de kan aanzienlijk zijn. 

Als jonge marinier vond ik overal wat van, 

zeker de “ongrijpbaren” en “heel ver weg 

zijnde beleidsmakers” moesten het aldoor 

ontgelden. Die kwam je toch nooit tegen en 

dan is het wel zo makkelijk om die groep 

als zondebok aan te merken. Zij weten 

toch niet wat er speelt.  

Als het gaat om herstel van de  
krijgsmacht gebeurd er echt wel wat. 
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Koning en vicepremier bij  

Nederlandse Veteranendag  

 

Nederland telt ruim 110.000 veteranen – jong en oud, man en vrouw – die zich 

hebben ingezet in dienst van de vrede. Als eerbetoon aan de veteranen orga-

niseert het Nationaal Comité Veteranendag iedere laatste zaterdag in juni de 

Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Op het Malieveld werd de missie in 

IFOR/SFOR (Bosnië ’95-2004) belicht, extra aandacht geschonken aan Koop-

vaardijveteranen en trad cabaretier Javier Guzman op.  

 

Programma  

Nederlandse Veteranendag werd op 29 juni geopend met een ceremonie voor ge-

nodigden in de Ridderzaal in bijzijn van Z.M. de Koning, viceminister-president de 

Jonge en minister van Defensie Bijleveld. Daar stonden verhalen van vete-

ranen centraal, zoals die van Erik Krikke, OK-assistent in Afghanistan, Bos-

nië-veteraan en gastdocent op vele scholen, Jackson Rodrigues da Cruz, 

Antoinette van de Ven, als militair arts ingezet in Pakistan en NL-Indië vete-

raan Henk Groenewegen. 

 

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de eerste vrouwen zich aansloten bij de 

Nederlandse Krijgsmacht. Op Veteranendag werd daarom extra aandacht 

geschonken aan vrouwelijke veteranen. Een groep van tien 80+ veteranen 

waren als speciale gast bij het programma 

aanwezig, daaronder een van de oudste 

vrouwelijke veteranen en de eerste vrouwe-

lijke Libanonveteraan.  

 

Op het Binnenhof vond aansluitend een 

medaille-uitreiking plaats aan ongeveer 80 

veteranen die net terug waren van een mis-

sie. Daaraan voorafgaand reikten de vice-

premier, de minister en staatssecretaris van 

Defensie, de Inspecteur-Generaal der 

Krijgsmacht en de Commandant der Strijdkrachten vijf bijzondere onder-

scheidingen uit aan oudere en jongere veteranen. Verder kregen zes militai-

re tolken de speciale Tolkenpenning uit handen van de minister van Defensie 

en bedankt zij de partner van een veteraan als representant van het thuis-

front.  

Daarna startte het Nationale Defilé van bijna 4000 veteranen, afgenomen 

door Z.M. de Koning. De hele dag is er een afwisselend programma op het 

Malieveld voor jong en oud met militaire voertuigen, sportieve attracties, een infor-

matiemarkt, veteranenkunst en muziek.   

 

Op het grote podium Malieveld werd een gevarieerd muziekprogramma geboden, 

vanaf 14.40 uur met optredens van ‘Tour of Duty’ bands die hebben opgetreden in 

missiegebieden. Het afsluitende concert werd gegeven door de Koninklijke Militaire 

Kapel ‘Johan Willem Friso’ met zangeres Shirma Rouse. In het Plaza-theater trad  

cabaretier Javier Guzman op met een speciaal veteranenprogramma.   

 

15e Nederlandse Veteranendag 
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15e Nederlandse Veteranendag 

Bron tekst: Nederlandse Veteranendag Den Haag 
Foto’s: Willem van Wegen, Defensie e.a. 
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Neller was de 37e commandant van één 

van de veelzijdigste strijdmachten ter we-

reld. Na bijna 45 jaar trouwe dienst houdt 

de marinier in hart en nieren het voor ge-

zien. Maar niet voordat hij zijn Nederlandse 

collega met de Legion of Merit, in de graad 

van Commander, onderscheidde. Deze 

zeldzame Amerikaanse ‘ridderorde’ kreeg 

Mac Mootry niet op de laatste plaats voor 

het bevorderen van de relatie tussen beide 

korpsen. “In onze complexe wereld kun je 

niet genoeg vrienden hebben”, becommen-

tarieerde Neller. “We hebben elkaar dom-

 

'Als het moet schouder  
aan schouder' 

Bron: Alle Hens 
Tekst André Twigt 
Foto USMC 

 
 
 

Relatie Amerikaanse en Nederlandse  
mariniers hecht en onverbrekelijk 

Gewoon zeggen hoe je over de ander denkt, was precies wat brigadegeneraal der 

mariniers Jeff Mac Mootry deed tijdens zijn recente bezoek aan Washington DC. 

“Zonder de Amerikanen zouden we na de Tweede Wereldoorlog als Korps nooit zo ver 

zijn gekomen als waar we nu staan”, aldus de Commandant van het Korps Mariniers. 

Scheidend commandant van het United States Marine Corps (USMC) generaal Ro-

bert Blake Neller nam het compliment met een glimlach en een knikje in ontvangst. 

Generaal Neller onderscheidde zijn Neder-
landse collega met de ‘Legion of Merit’, in de 
graad van ‘Commander’.  
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wat ik met internationale samenwerking wil-

de bereiken”, gaat Neller verder. “Groeien 

en beter worden in datgene wat we dage-

lijks als marinier doen.”  

‘In onze complexe wereld kun je niet ge-

noeg vrienden hebben’ 
 

Mariniersbrigade 
 

Volgens Neller is het DNA van Nederlandse 

en Amerikaanse mariniers gedeeltelijk ge-

mixt. Hij verwijst hierbij naar de Nederland-

se Mariniersbrigade. Deze eenheid werd in 

1943 in de VS opgericht, om bij te dragen 

aan de geallieerde oorlogsinspanning in de 

Pacific tegen Japan. Het was een zelfstan-

dige eenheid met exact dezelfde organisa-

tie, bewapening, uitrusting en training als 

de Amerikaanse wapenbroeders, inclusief 

landingsvaartuigen, artillerie en tanks. En-

kele duizenden Nederlandse mariniers wer-

den destijds in de VS opgeleid. De Mari-

niersbrigade vertrok uiteindelijk naar Ne-

derlands-Indië. De Amerikaanse invloed 

was echter tot diep in de jaren 60 sterk bij 

het Korps present. Begin jaren 70 kwam de 

focus steeds meer te liggen op samenwer-

king met de Britse Royal Marines. Maar de 

sterke band met het USMC is altijd geble-

ven.  

weg nodig. Internationale samenwerking is 

daartoe de sleutel.” 
 

Schepen 
 

In het kader hiervan neemt het Korps jaar-

lijks in de VS deel aan de meest uiteenlo-

pende trainingen: van combined arms exer-

cises in de woestijn van Californië tot amfi-

bische trainingen voor de kust van North 

Carolina. “Het zijn deze trainingen die ons 

qua inzetmogelijkheden verder helpen en 

in staat stellen om in grotere Amerikaanse 

eenheden te integreren of van elkaars 

schepen te opereren”, legt Mac Mootry uit. 

“Gevechtsoperaties of humanitaire hulpver-

lening overal ter wereld; het maakt niet uit. 

Onze relatie met de Amerikanen is hecht 

en onverbrekelijk.” 

Expertise 
 

“Jullie expertise is voor ons weldegelijk van 

belang”, vindt Neller verder. Met de drei-

ging van Rusland in het hoge noorden 

moeten Amerikaanse expeditionaire eenhe-

den weer leren overleven en vechten onder 

arctische omstandigheden. Laat de Neder-

landse mariniers dit specialisme nu al die 

jaren hebben voortgezet. “Wij kunnen het 

USMC met onze kennis en ervaring bij-

staan”, aldus Mac Mootry. “Dit is precies 

“Gevechtsoperaties of humanitaire hulpverle-
ning overal ter wereld; het maakt niet 
uit.” (Foto: SM Maartje Roos)  

De Mariniersbrigade werd in 1943 opgericht 
om bij te dragen aan de oorlogsin-
spanning in de Pacific.  ►► 
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Daarvoor grijpen we iedere gelegenheid tot 

coöperatie aan. Zeker met landen die amfi-

bische ambities en capaciteiten hebben. 

‘Nobody’s gonna do the job by themselves.’ 

En wat zou de rol van het Korps Mariniers 

hierin kunnen zijn? “Voeren we hetzelfde 

gevecht, dan zullen we er staan”, aldus ge-

neraal Mac Mootry. “Als het moet schouder 

aan schouder.”  

 

Wist je dat... 
... de vriendschappelijke banden met Ameri-

kaanse mariniers tot de oudste in de ge-

schiedenis van het Korps behoren? In het 

begin van de 20e eeuw traden mariniers uit 

beide landen in China jarenlang samen op 

tijdens de zogenoemde Bokseroorlog. Deze 

opstand werd geleid door een Chinese nati-

onalistische stroming, die zich keerde tegen 

de invloed van westerse imperialistische 

mogendheden. De mariniers moesten Wes-

terse ingezetenen en belangen, waaronder 

Nederlandse, beschermen.  
 

... het eerste saluut van een vreemde mo-

gendheid aan een Amerikaans oorlogsschip 

werd gegeven door Nederland? Het was de 

brik ‘Andrew Doria’, die deze eer op 16 no-

vember 1776 te beurt viel. Het schip, dat 

eerder had deelgenomen aan de eerste am-

fibische operatie van de Amerikaanse mari-

ne en mariniers, ontving dit saluut vanaf 

Fort Oranje, op Sint Eustatius.  ■ 

Tri-Marine Corps Staff Talks 
 

Internationale samenwerking tussen Neder-

landse, Britse en Amerikaanse mariniers is 

vandaag de dag verankerd binnen onder 

meer de Tri-Marine Corps Staff Talks. Bin-

nen dit werkverband worden jaarlijks moge-

lijkheden in kaart gebracht om samenwer-

king en interoperabiliteit te borgen en te be-

vorderen. Dat leidt weer tot oefeningen, 

trainingen en overdracht van kennis. Uitwis-

seling van personeel is al tientallen jaren de 

gewoonste zaak van de wereld. 

 

‘De Amerikaanse  
defensiestrategie gaat 

altijd uit van een  
gezamenlijke inspan-

ning’ 
 
Ambities 
 

Internationale samenwerking met het 

USMC strekt zich volgens Neller over de 

gehele NAVO uit. Ook Franse, Spaanse, 

Italiaanse (San Marco Brigade), Turkse en 

Griekse eenheden zijn van harte welkom. 

“De Amerikaanse defensiestrategie gaat 

altijd uit van een gezamenlijke inspanning. 

Tri-Marine Corps Staff Talks’ in de praktijk. 
(Foto: SM Gerben van Es)  
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89 mannen zijn op 22 oktober 2018 opge-

komen voor het volgen van de Eerste Mili-

taire Vorming Mariniers (EMV MARNS). Na 

een half jaar opleiding zijn op 5 mei 2019, 

77 mariniers aan de eindoefening FINEX 

begonnen. 
 

Drugsproblemen worden regelmatig in de 

media besproken en in beeld gebracht. Va-

ten met giftig afval die in de natuur worden 

gedumpt. De Rotterdamse haven en de 

Provincie Noord-Brabant spelen een be-

langrijke rol. Voor het kader van 18-04 was 

dit een inspiratiebron om dit in de FINEX-

week als leidraad te gebruiken.  
 

Er werd een realistisch scenario verzonnen. 

Volgens ELNTMARNS Harkema wordt alles 

afgelopen wat ze in de opleidingsperiode 

van zes maanden hebben geleerd.  

De Finex is geen examen van abseilen, 

schieten en landingen, maar er is een le-

vensecht scenario bedacht. Het zal zeker 

zwaar zijn, vooral mentaal, dit wetende dat 

het de laatste actie is, voelt het lichter aan 

dan alle voorgaande bivakken. De bagage 

wordt ook niet elke keer vervoerd naar het 

volgende onderdeel. De mariniers hebben 

hun volledige bepakking bij zich. 
 

Een drugsorganisatie die paramilitair ope-

reert in de havens van Rotterdam en Dor-

drecht. Daarnaast veel transporten regelt in 

de buurt van de grens van BE/NL  

184 

       FINEX exercise Blok 18-04 

  “In het teken van drugsbestrijding”  

 
Bron tekst: Kaderleden, blok 18-04         Foto’s: Mariniers Opleidingscentrum e.a. 
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(Woensdrecht). Uiteindelijk leidt de intell tot 

een hoofdkwartier in Zevenhuizen waar de 

eindaanval plaatsvind. 

Het amfibische karakter (regio Rotterdam) 

en de grensstreek van NL/BE (bos/heide) 

maakt dat men besloten heeft mariniers dit 

uit te laten voeren.  

Het blok is begonnen aan de laatste oefe-

ning. Afgelopen zondag, 5 mei 2019, na de 

operatieorder, is de jacht ingezet op een 

internationale drugsorganisatie.  

In de vroege maandagochtend is met lan-

dingsvaartuigen een raid op een locatie in 

de Rotterdamse haven op de Verolmewerf 

ingezet om een groot drugs transport te on-

derscheppen. Van hieruit werd het volgen-

de doel geïdentificeerd, dit was een locatie 

“Little Las Vegas” in Dordrecht. De opdracht 

was om deze locatie binnen te vallen waar 

vermoedelijk 1 van de leiders zich zou be-

vinden. 
 

De vogel bleek gevlogen te zijn maar hier 

werd wel informatie gevonden omtrent de 

leider. Hij zou maandagavond, 6 mei, een 

groot feest organiseren in stadion de Kuip. 

Op dit feest zouden vermoedelijk verschil-

lende kopstukken van de organisatie aan-

wezig zijn. Na de inval in de Kuip waar de 

tribunes en de Legioenzaal grondig worden 

doorzocht, werd ook hier nul op 

rekest gevonden, helaas maar 

opgeven is voor 18-04 geen 

optie. 

Er volgde in de late uren een 

verplaatsing met een Landing 

Craft, Vehicle, Personnel 

(LCVP), naar  Bergen op 

Zoom. 
 

Dinsdag 7 mei vond een verplaatsing te 

voet plaats die aanving bij de Schelde 

(Kreekkrak) en ging naar Ossendrecht. De 

aankomst is op dinsdagmorgen omstreeks 

07:00 uur. Later op de dag gaat de mars 

vanaf In mars vanaf de Schelde-

Rijnverbinding richting Ossendrecht.  
 

Woensdag vond de briefing te Woensdrecht 

plaats betreffende de eindaanval in Zeven-

huizen. Het was wachten op de order t.b.v. 

eindaanval Zevenhuizen. Nadat deze order 

was gegeven vond donderdagochtend de 

eindaanval op een bedrijventerrein plaats 

waar de leider van de organisatie moest 

worden aangehouden. De aanval duurde 

ca. anderhalf uur. Om ca. 12:00 uur vindt 

het vertrek plaats richting Bergschenhoek. 

Na aankomst in Bergschenhoek om ca. 

22:00 uur was het afwikkelen bij de 

(Frietkraam) en gereed maken voor de 

eindmars, te voet, van ca.25 km, naar de 

Van Brienenoordbrug.  Om ca. 01:00 uur 

vangt de eindmars aan, vrijdagmorgen om 

ca.07:00 uur wordt hier aangekomen. 
 

De laatste etappe van de Van Ghentkazer-

ne vond plaats onder muzikale begeleiding 

van Tamboer en Pijpers van het Korps Ma-

riniers plaats. De mariniers marcheerden, 

om ca. 09:00 uur, door de oude poort tus-

sen een Erehaag van oud- en actief dienen-

de Mariniers het exercitieterrein op. Waar 

familie en bekenden de mannen opwachtte. 

Na een korte toespraak van de Comman-

dant van het Mariniers Opleidingscentrum 

mochten de nieuwe Mariniers eindelijk de 

donkerblauwe mariniersbaret opzetten.  

184 

       FINEX exercise Blok 18-04 

  “In het teken van drugsbestrijding”  

 
Bron tekst: Kaderleden, blok 18-04         Foto’s: Mariniers Opleidingscentrum e.a. 
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Beëdiging  
77 Mariniers  
 Tekst en Foto’s: Jaap C. de Bruin 

Het Korps Mariniers heeft nieuwe mariniers beëdigd op 

vrijdag 17 mei 2019. De locatie voor deze ceremonie 

was de Van Ghentkazerne in Rotterdam De ceremonie 

vond in de Sporthal plaats. De genodigden hadden voor-

af in de Johan de Wittzaal een korte uitleg over het cere-

monieel gehad. 
 

Na een hartelijk welkom aan de genodigden door Luite-

nant-kolonel der mariniers P. Damen vervolgde de Over-

ste met een korte toespraak. Hierin werd ingegaan op de waarden van de eed of belofte. De 

marinier zweert of beloofd trouw aan het vaandel van het Korps Mariniers, trouw aan de Ko-

ning. gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan 

de krijgstucht’. 
 

Kolonel J.P.D. de Jong, nam de eerste 20 mariniers, en de 

Commandant Opleiding, Luitenant-kolonel P. Damen, de 

overige mariniers de eed of belofte van trouw en gehoor-

zaamheid af. De beëdiging gebeurde ten overstaan van 

familie van de nieuwe mariniers, vrienden, en een delegatie 

van oud-mariniers. 
 

Tijdens de beëdiging verzorgden de Tamboers en Pijpers 

van het Korps Mariniers de muzikale entourage. 
 

Tot de “Best man” van blok 18/4 is geworden:   

Marinier 2  M.I.J. Redha, hij ontving uit handen van de 

groepsofficier, M. Harkema, een replica van de ‘Marinier’, 

zoals dit beeld in de 

Van Braam Houck-

geestkazerne te Doorn 

staat. 
 

De beste schutter van de opleiding is geworden:  

Marinier 2. B.H.E.F. Kimmann. Uit handen van  

P. van Meurs, voorzitter LOOCOM, ontving hij de Schut-

terspenning met bijbehorende Oorkonde. 
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Jacques heeft een jarenlange staat van dienst  op diverse 

gebieden van vrijwilligerswerk  beginnende in 1972 bij vak-

bond de Unie alwaar hij zich als actief lid van Kringbestuur 

regio West zich richt op de groep Anders Actieven en te-

vens vervult hij vanaf 1996 de functie van secretaris. 

Vanaf 1977 is hij actief voor de vereniging Kans Plus welke 

zich sterk maakt voor een goede kwaliteit van leven voor 

mensen met een verstandelijke beperking op plaatselijk als 

ook op landelijk niveau. 

Het organiseren van thema avonden voor verstandelijk be-

perkten en hun familie om hen wegwijs te maken in de wir-

war van regels is een belangrijk speerpunt  in deze organi-

satie. 

Ook in de jaren 70 is hij actief als secretaris bij Myosotis 

Westland, inmiddels een Stichting met eigen identiteit, zorgt 

hij met zijn scherpe visie, denkwerk en breed netwerk voor het bevorderen van de integratie 

van gehandicapten in onze samenleving. 

Vanaf 1997 tot 2018 is hij actief geweest voor Middin welke ten doel heeft  mensen met een 

beperking te ondersteunen bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toe-

komstbeelden in en met de samenleving. 

Vanaf 2003 heeft Jacques zich ingezet voor Aluna Begeleiding welke zich kenmerkt door met 

succes jongeren met een beperking in een ontspannen sfeer te ondersteunen bij aanleren 

van sociale vaardigheden. Niet alleen zorgt hij voor het vervoer van de kinderen naar de Pa-

rel in Naaldwijk maar verleent hij bij veel activiteiten  hand en spandiensten. 

Tot slot, voor ons niet geheel onbelangrijk, zijn reeds 20 jaar durende inzet voor het COM 

Nederland. Als voorzitter van de grootste afdeling, Zuid Holland, is hij lid van het Algemeen 

Bestuur  en toont hij met grote regelmaat  betrokkenheid bij activiteiten van onderafdelingen, 

herdenkingen en festiviteiten waarbij niet onvermeld mag blijven dat de organisatie van het, 

inmiddels een populair landelijke evenement, 

Boottocht/tuinfeest vanuit Wateringen bij Jacques en Guus van den Berg in goede handen 

is.In kleinere kring werd die dag, zeer terecht, gememoreerd dat een Ridder pas Ridder kan 

zijn wanneer hij de volledige steun heeft van zijn Jonkvrouwe. In dit geval weet Guus buiten 

dat zij regelmatig aanwezig is diverse evenementen ook het gezin in goede banen te leiden. 

Guus en Jacques van den Berg namens allen van harte gefeliciteerd met deze bijzondere 

onderscheiding. 

Koninklijke onderscheiding 
Jacques van den Berg 

 

Tekst: Ingrid van den Haak   Foto: Wilma van Hagen van Galen. 

Vrijdag 26 april is Jacques van den Berg, onder grote belangstelling, in de  

Groote Kerk van Maassluis door burgemeester Edo Haan, uit naam van Koning 

Willem Alexander, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
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 Lisse staat twee minuten stil  
bij hen die vielen 

 
Brontekst:  Nationaal Comité 4 en 5 mei  e.a.  
Tekstbewerking en Foto’s: Jaap C. de Bruin   

Ieder jaar is er op 4 mei in 

Lisse aandacht voor de 

slachtoffers van de twee-

de wereldoorlog. Deze do-

denherdenking werd afge-

sloten met 

de  kranslegging bij het 

´Monument voor de geval-

lenen´, een bronzen beeld 

van een zich oprichtende, 

naakte mannenfiguur die 

zijn armen in een afweren-

de houding boven zijn 

hoofd houdt. Het monu-

ment staat midden op de 

kruising van de Oranje-

laan en de Heereweg  
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De geschiedenis 

Het 'Monument voor de Gevallenen' is op-

gericht ter nagedachtenis aan alle mede-

burgers die tijdens de bezettingsjaren door 

oorlogshandelingen zijn omgekomen. Te-

vens herinnert het aan twee Nederlandse 

militairen uit Lisse die tijdens de politionele 

acties in het voormalige Nederlands-Indië 

zijn gesneuveld. 
 

Symboliek 

Het monument staat symbool voor de we-

deropstanding en voor de overgang van 

droefheid naar vreugde. Na jaren van on-

derdrukking en ellende hervindt Nederland 

zijn vrijheid en soevereiniteit. Het beeld 

symboliseert tevens het levende besef van 

een voortdurende worsteling. Om de demo-

cratie in stand te houden is waakzaamheid 

geboden.  

Vooraf gaande aan de Nationale Herden-

king werd ’s-middags een bezoek gebracht 

aan de oorlogsgraven op de begraafplaat-

sen. Bij elk graf wordt ter nagedachtenis 

stilgestaan met een herdenkingswoord en 

een bloemlegging. Lisse telt vier oorlogs-

graven met 7 slachtoffers uit de Tweede 

Wereldoorlog  Deze herdenking is voor na-

bestaanden en genodigden. ’s-Avonds  

vond  een Algemene Herdenkingsbijeen-

komst in de Gereformeerde Kerk plaats. 
 

Herdenking 

De harmonie Da Capo speelde voor aan-

vang van de officiële herdenking  Koraal-

muziek. Nadat burgemeester Lies Spruit 

met haar gevolg waren gearriveerd opende 

de ceremoniemeester de herdenking met 

een welkomstwoord en richtte zich tot het 

ik grote  
 

getale aanwezige publiek. Het officiële deel 

bestond uit het voordragen van drie gedich-

ten, door twee schoolkinderen en een be-

woner uit Lisse. 
 

Kranslegging 
Een krans werd namens de Gemeente Lis-

se gelegd door burgemeester Lies Spruit, 

gevolgd door diverse verenigingen of orga-

nisaties en schoolkinderen. Namens COM-

Lisse werd een bloemarrangement gelegd. 
 

Na de twee minuten stilte werden twee 

coupletten van het Wilhelmus gespeeld en 

gezongen.  
 

Waarna Burgemeester Lies Spruit, in haar 

toespraak refereerde aan het thema van 

het  Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat dit 

jaar gekozen had voor het thema “in vrij-

heid kiezen” gekoppeld aan de viering ook 

dit jaar van de invoering van 100 jaar kies-

recht voor mannen en vrouwen. 
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Verpel 422 en Verpel 423, die in die tussen-

tijd met deze werkzaamheden verder waren 

gegaan en tevens diverse wachtlocaties op 

de Ridge moesten bemannen, begonnen 

zich op te werken voor een nieuwe uitzen-

ding. Zij vertrokken begin maart 1962 naar 

de Zuidkust, regio Kaimana en Fak Fak, om 

aldaar te patrouilleren en het vliegveld 

Utarom bij Kaimana te versterken met o.a. 

het graven en uithakken van stellingen langs 

de vliegstrip. 

Steeds meer werd duidelijk dat het menens 

zou gaan worden gezien de omvattende ac-

tiviteiten van de Marine, Landmacht en 

Luchtmacht in het kader van de verdediging 

van Nederlands Nieuw-Guinea. 

De MLD patrouilleerde continu met haar 

Neptunes op de grens met Indonesië. De 

Marine had versterking gekregen van onder-

zeeërs en fregatten. De Landmacht kreeg 

versterking uit Nederland met de aankomst 

van de Zuiderkruis met verse eenheden en 

luchtafweergeschut, terwijl de Luchtmacht 

frequent de lucht in ging met haar Hunter 

straaljagers die later ook op Utarom gestati-

oneerd zouden gaan worden. 

Alle seinen stonden op rood, vooral ook om-

dat president Soekarno zich regelmatig in 

felle bewoordingen uitliet over de strijd om 

zoals hij noemde "Irian Barat" het 

nog onverenigbare deel van Indonesië. Ook 

de hoogste  legerleiding onder aanvoering 

van Generaal Nasoetion gaf in niet mis te 

verstane bewoordingen aan, de strijd om 

Irian-Barat te gaan voeren met Operasi 

Operasi Pembebasan Irian-Barat dat later 

zou moeten uitmonden in Operasi Djajawi-

djaja. 

Ook de internationale politiek begon zich te 

roeren en Soekarno zocht steun bij Rusland 

maar ook bij de Verenigde Staten om zijn 

doel te bereiken. Hij bespeelde deze 2 

Korps Mariniers  

Biak 42e Inf. Compagnie 
januari - maart 1962 

Tekst: Carol Magermens 
Foto’s: Carol Magermens e.a.  

Nadat Verpel 421 na een 2 maandelijks verblijf op het eiland Batanta in de Radja 

Ampat begin februari in Biak was teruggekeerd begonnen  de werkzaamheden 

weer aan de stellingen Landbouw en Parai. Het gewone kazerneleven nam maar 

weer voor eventjes een aanvang. 

Onze beschermengel de Neptune van de MLD 

gaat weer op een lange patrouille 

Ingang van de Marine Kazerne.    



                              19       COMpagnon  Nr.2 | 2019 

grootmachten met zijn zgn. Wajangpolitiek. 

Zo bezocht hij president John. F. Kennedy in 

de VS, en bezocht Robert Kennedy Indone-

sië, terwijl hij Nikita Chroestjow te vriend 

hield. 

Een grootscheeps Russisch militair hulppro-

gramma ging van start en nieuwe geavan-

ceerde vliegtuigen, bommenwerpers, sche-

pen en onderzeeërs werden in een korte tijd 

geleverd. Indonesisch marinepersoneel 

werd uitgezonden naar Vladivostok om zich 

te bekwamen in

- en te trainen 

met de nieuwe 

vaartuigen.  

Luchtmachtper-

soneel kreeg 

zijn opleiding in 

Rusland voor 

de nieuwe aan-

geschafte Tupu-

lev lange-

afstands bom-

menwerpers en 

de MIG straalja-

gers. Een miljar-

den kostende 

operatie die Indonesië zich helemaal niet 

kon permitteren, en die later in de 2e helft 

van de jaren 60, Soekarno o.a. zijn presi-

dentschap kostte. De bevolking leed honger 

en de Rupiah was geen cent meer waard. 
 

Eind maart 1962 vertrok Verpel 421 alweer 

naar de Zuidkust, Kaimana, Kokas- en Etna-

baai om zich daarbij de al aanwezige eenhe-

den van 42 Inf. Cie te voegen. Nu was de 

gehele 42e Inf. Cie Biak gestationeerd in de 

regio Fak Fak en Kaimana. 
 

Verpel 422 betrok eind maart een bivak nabij 

de Jera-rivier. LCPR's 9531 en 9537 bleven 

in de buurt en brachten diverse eenheden 

aan land voor patrouilles, dit i.v.m. een lan-

ding van infiltranten ter plaatse. 

Verpel 423 vertrok medio april naar Fak Fak 

waarna het naar Pasar Pendik werd overge-

varen. 

Begin april 1962 namen de ingevlogen een-

heden uit Nederland en Curacao de taken 

van 42 Inf. Cie op Biak over, terwijl 22 Inco 

ons op 19 april afloste in het bivak te Kaima-

na. 

Verpel 421 vertrok tezelfdertijd met een 

LCPR naar Kokas en daarna naar de Etna-

baai om aldaar te gaan patrouilleren. 
 

Eind juni -begin juli 1962 keerden we na een 

verblijf  van meer dan 3 maanden aan de 

Zuidkust, weer terug op onze basis. 
LCPR  L 9531 gereed voor verscheping naar 
Nederlands Nieuw Guinea.  

Nikita Sergejevitsj 
Chroesjtsjov. Eerste Secreta-
ris van de Communistische 
Partij van de Sovjet-Unie  

Pasar Pendik was de aankomstplaats voor door-
voer naar Nemboektep, Mamoer, en Mam Boeni 
Boeni. 
Foto:  Ad Delleman.  

Gevangen genomen Ind. Para's komen per 
prauw in Kokas aan.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Secretaris-generaal_van_de_Communistische_Partij_van_de_Sovjet-Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secretaris-generaal_van_de_Communistische_Partij_van_de_Sovjet-Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Communistische_Partij_van_de_Sovjet-Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Communistische_Partij_van_de_Sovjet-Unie
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men. Paul Gommers jr. meervoudig deelne-

mer aan de Invictus Games, kan er wel om 

lachen. Zijn dochter Daimy mocht even later 

een cadeautje aan de prins overhandigen 

voor zijn pasgeboren zoon Archie. 
 

Prinses Margriet overhandigde prins Harry 

een rompertje met het logo van de Invictus 

Games 2020 voor zijn pasgeboren zoon Ar-

chie. Minister Bijleveld van Defensie schonk 

de jonge vader ook een rompertje in camou-

flagekleuren. De Britse prins is zelf een 

(Afghanistan)veteraan, hij vloog in een Apa-

De Britse royal, gevolgd door grote aantal-

len fotografen en camera’s, kreeg met ere-

voorzitter Invictus Games 2020 (IG 2020) 

prinses Margriet en voorzitter luitenant-

generaal buiten dienst Mart de Kruif al een 

voorproefje van wat Nederland staat te 

wachten. 

De Haagse band Di-rect gaat een promi-

nente rol spelen tijdens de IG2020. Gitarist 

Frans ‘Spike’ van Zoest  en zanger Marcel 

Veenendaal waagden zich tussen de rol-

stoelbasketballers, tot grote hilariteit van 

Monique Dudink. 
 

Handboogschieten vormt een van de  

9 sporten die tijdens de Invictus Games 

2020 zijn te zien. Oud-marinier Erik Schuij-

er was erbij in Orlando en Toronto. De In-

victus Games hebben hem zeer veel goeds 

gebracht. 
 

Prins Harry werd tijdens zijn aanwezigheid 

uitgedaagd de handboog ter hand te ne-

Nog even geduld a.u.b. 
 

Bron: Defensiekrant 
Tekst  Evert Brouwer   Foto  sergeant Sjoerd Hilckmann 

Tekstbewerking  Jaap C. de Bruin 

Van 9 tot 16 mei 2020 dan is het zover. Dan wordt Den Haag overspoeld door 550 (oud-)

militairen - die in hun diensttijd lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt - zo’n 

1.000 familieleden en vrienden, plus nog eens een dikke 1.000 vrijwilligers. Jonge va-

der Prins Harry gaf 9 mei 2019 de aftrap voor de 5e editie van de Invictus Games, die 

op en rond het Zuiderpark plaats zullen vinden. “We hebben Nederland niet alleen ge-

kozen omdat oranje mijn favoriete kleur is, maar omdat jullie er vast een groot feest 

van gaan maken”, aldus de hertog van Sussex. 
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che. 
 

Prins Harry toonde zeer veel belangstelling 

voor de Nederlandse (oud)deelnemers aan 

de Invictus Games. Hij was o.a. in gesprek 

met Esther Frijlink en Eric Hartwich. Beiden 

liepen een posttraumatische stressstoornis 

op door hun uitzending naar Bosnië. Frijlink 

is vorig jaar mee geweest naar Sydney, 

Hartwich hoopt er in Den Haag bij te zijn. 

De Brabander gaat voor vrijwel alle sporten 

die op het programma staan. 

Rolstoelbasketballers Jelle van der Steen 

(rechts) en Jeffrey Vroegop gingen gewillig 

op de foto met de ministers Ank Bijleveld 

(Defensie) en Bruno Bruins (Medische 

Zorg). 

Oud-deelnemer Joyce van den Waarden-

burg en haar jarige hulphond Rhône wer-

den door minister Bijleveld in het zonnetje 

gezet bij de aftrap voor de Invictus Games 

in Den Haag. “Het was een mooie dag. Ook 

gezellig naast prinses Margriet mogen zitten en 

lekker gekletst”, aldus Van den Waardenburg. 

Edwin Vermetten is sinds de Invictus Ga-

mes in Sydney een bekende in de wereld 

van de gewonde militairen. Edwin legde 

Commandant der Strijdkrachten luitenant-

generaal Rob Bauer en Spike van Di-Rect 

uit hoe hij zilver won met tennis met zijn 

Britse kompaan Paul Guest. 

Advertentie 
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sievenopruimingsdienst ieder hun eigen 

uitdagingen voor de kiezen. 

Zo werden kapingen van schepen geoe-

fend en het overmeesteren van terroristen 

aan boord. Volgens luitenant-kolonel der 

mariniers Joost Dirkx, komt dit de veiligheid 

van Nederland ten goede, zoals de afgelo-

In verschillende uitdagende scenario’s 

kreeg de Rotterdamse haven te maken met 

een verhoogde dreiging. Terwijl speciale 

eenheden van het Korps Mariniers en poli-

tie een door terroristen gekaapt schip moe-

ten bevrijden, kregen marineduikers, vlie-

gers en militairen van de maritieme explo-

Havenbeschermingsacties ter 
voorbereiding op situaties 

waar je niet op hoopt 
 

Bron tekst en foto’s: Defensie 

De Rotterdamse haven vormt vanaf maandag 8 april drie dagen het toneel van 

een grote havenbeschermingsoefening. Tijdens de oefening Port Defender 

Rotterdam trainen de Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Dienst Spe-

ciale Interventies (DSI), de Kustwacht, het Havenbedrijf Rotterdam, Politie een-

heid Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen, zodat er 

bij een groot (openbare orde) incident of acute terrorismedreiging snel en  

adequaat kan worden opgetreden. 



                              23       COMpagnon  Nr.2 | 2019 

Tanker 

De oefening waarbij mariniers op de 

Noordzee terroristen op een gekaapt schip 

moesten overmeesteren, gebeurde eerder 

deze week op een tanker op weg naar Rot-

terdam. Bij een andere oefening hadden 

gewapende overvallers het gemunt op pas-

sagiers van een ferry. 

Havenbescherming 

Het uiteindelijke doel was om met alle ver-

schillende veiligheids- en hulporganisaties 

gezamenlijk te oefenen op het gebied van 

havenbescherming. Port Defender werd 

voor de vierde keer gehouden. Door ver-

schillende dreigingsscenario´s met elkaar 

te integreren, ontstaat er een zo realistisch 

mogelijke oefening en krijgen de deelne-

mers de kans om naast de eigen vaardig-

heden, ook de onderlinge samenwerking te 

beoefenen. De marine voert jaarlijks meer-

dere havenbeschermingsoefeningen uit. 

Geluidshinder 

Tijdens deze vierde keer dat de Rotterdam-

se haven het decor vormt voor Port Defen-

der werd er in de omgeving van de Wilhel-

minakade, Rijnhaven, Waalhaven en Ka-

tendrecht gebruik gemaakt van transport-

vliegtuigen, helikopters, figuranten en oe-

fenmunitie. De verschillende deelnemers 

aan de oefening beperkten de overlast 

voor omwonenden en bedrijven zoveel als 

mogelijk. Toch viel geluidshinder niet uit te 

sluiten. 

 

 

 

 

 

 

pen maand is gebleken. 

Een aantal deelnemers van de oefening 

Port Defender is kort geleden nog ingezet 

na de tramaanslag in Utrecht.  

Dat de oefenen wel degelijk nut heeft is in 

Utrecht gebleken. 

De opmerking plaatst de helikopters boven 

de P&O-ferry Pride of Hull en het bagger-

schip Ecodelta in de Beneluxhaven cirke-

len in een ander licht. De demonstratie van 

heli’s snelle bootjes en gemaskerde inter-

ventieteams ziet in de lentezon eruit als 

een spelletje.  
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Op 03 mei 2019  mocht ik aanwezig zijn bij de beëdiging van 33 nieuwe Mariniers, die de op-

leiding nieuwe stijl volgen.  

De cursisten in opleiding van 19-01 EMV hebben in de laatste week van april de EMV afge-

rond door succesvol de proeve van bekwaamheid af te leggen. Ze hebben laten zien over de 

juiste kwaliteiten te beschikken om Marinier der tweede klasse te worden.  

Alles wat in de afgelopen 15 weken is aangeleerd kwam terug: infiltreren in een gebied met 

behulp van de LCR, het betrekken, beveiligen en verdedigen van een FOB, een aanval uit-

voeren met een buddy, het uitvoeren van patrouilles, reageren op een gasaanval en een on-

verwachte survival.  
 

De oefening werd afgesloten met een mars van 15 kilo-

meter, met 3e lijn, welke eindigde op de fundamenten van 

de oude Willemsbrug. Op deze locatie hebben Mariniers 

in 1940, die 

ook nog in 

opleiding 

waren net 

als 19-01 

EMV hevig 

gevochten 

en succes-

vol de Duit-

se opmars tegengehouden. Voor de Duiters 

stonden ze bekend als "Die schwarzen Teufel" 

Mariniers in zwarte kleding en met een zwart 

gezicht. 

Wijzigingen zijn noodzakelijk om opleidingsuitval te verminderen, zodat de 

eenheden ook in de toekomst inzetbaar zijn met voldoende goed opgeleide 

mariniers.”  
 

Door de verhoogde 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 uitgehold. 

Door deze onderliggende oorzaken is het absoluut noodzakelijk dat de komende jaren de fo-

cus ligt op het behoud van personeel bij de operationele eenheden mariniers (OPEMARNS) 

en de instroom van onderaf wordt verhoogd. 

Deze “pilot” gaat twee-jaar duren. 

Beëdiging blok 19-01 
 

Opleiding nieuwe stijl 
 

Tekst & Foto’s: Redactie COM Zuid-Holland 
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Op deze historische locatie sloot 19-01 EMV af, en kregen de mannen hun opleidings-

baret uitgereikt. Nadat ze volgende week beëdigd zijn, stromen de toekomstige mari-

niers in bij 19-01 EVO, het tweede gedeelte van de opleiding, waar ze het militair optre-

den in Raiding Sections en Troops verder aan zullen leren. 

 
 Zij hadden een week eerder 

hun nieuwe baret mogen op-

zetten. Na 15 weken hard wer-

ken konden zij de veldpetten 

verwisselen voor de baret. Een 

hechte groep jonge mannen, 

begreep ik van hun instruc-

teurs. Een Marinier zei daar-

over: “In de 2e week was het alsof je elkaar al heel lang kende”. 

 

Tussen de push-ups, schietoefeningen hebben zij kameraadschappen voor het leven 

opgebouwd. En nog veel meer. De krijgsmacht vormt je fysiek – maar ook je karakter. 

Alles uit jezelf halen, verantwoordelijkheid nemen, je inzetten voor de samenleving. Dat 

is de mindset van een 

militair. 

 

Wat is aangepast 

Bij het herontwerpen 

van de initiële oplei-

ding is, de huidige op-

leiding van ca.26 we-

ken gesplitst in 2x 15 

weken.   

De nieuwe mariniers 

opleiding zal bestaan 

uit een ‘vormingsdeel’ 

de Elementaire Militai-

re Vorming Mariniers (EMV MARNS) en een ‘vaktechnisch deel’, de Eerste Vakoplei-

ding Mariniers (EVO MARNS).  
 

De mentale belasting van de leerling. 

Er hebben aanpassing plaatsgevonden aan de momenten van bevordering, beëdiging 

en baretuitreiking. De eerste drie weken van de opleiding tot aan de Thuisfront Informa-

tiedag, lopen de leerlingen in een groene overall. Daarna mogen ze hun gevechtstenue 

dragen. Na het behalen van de EMV MARNS worden de leerlingen beëdigd en bevor-

derd tot MARN2, waarna ze een zwarte baret met zwart vlak met rode rand en zwart an-

ker  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 ma-

rinier geplaats wordt en inzetbaar is op functie.  

Door deze opbouw van de opleiding worden verschillende beloningsmomenten inge-

bracht, om de stip aan de horizon te zijn, binnen bereik en in het zicht te houden 
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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 
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 commissaris 
activiteiten Kees van Genderen,  
M: 06-51 28 41 62  
E: activiteiten@comrdam.nl  
W. www.comrdam.nl 

Reguliere bijeenkomsten 

AFDELINGS NIEUWS 

 

Onderafdeling Den Haag 
Iedere tweede dinsdag van de maand vaste 
soosavond in het “ Clubhuis ‘t Spuigat”, clubhuis 
zeilvereniging in de 2e binnenhaven.  
Kranenburgweg 160, 2583 ER Scheveningen.  

Met het openbaar vervoer, bus 28 halte Dr. 
Lelykade is ‘t Spuigat goed bereikbaar. 

Aanvangstijd: 19:30 uur 
 

Inl. Joep Caminada, M: 06-24796096,  
E. joep.caminada@hetnet.nl 
 

 

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

Met COM o.a. Den Haag naar  
Lanaken 29 april t/m 3 mei 2019 

Met 46 personen heeft onze onderafdeling een 
supergezellig reisje naar Lanaken gemaakt. Het 
begon al met koffie en gebak voor een euro bij 
la Place, terwijl we de laatste dag nog een 
mooie boottocht over de Maas bij Ophoven heb-
ben gemaakt.  
Uitgebreid verslag van deze reis is terug te vin-
den op de website van COM Nederland, 
www.contactoudmariniers.com.  

Soos op een nieuwe locatie 
Omdat de Citadel in de Frederikkazerne was 
veranderd in een huiskamer  met te weinig zit-
plaatsen om onze soosavond te kunnen hou-
den, zijn we  op zoek gegaan naar een nieuwe 
locatie. Dat plekje is gevonden en wel in het 
“Clubhuis ‘t Spuigat” op Scheveningen, een 

clubhuis van de zeilvereniging in de 2e binnen-
haven. 
 

Aanvangstijd blijft half 8. Het adres is:  
Kranenburgweg 160, 2583 ER Scheveningen. 
Voor de auto is het vrij parkeren. Er is eventueel 
een privé parkeerterrein aanwezig, waar we ge-
bruik van mogen maken. Ook met het openbaar 
vervoer, bus 28 halte Dr. Lelykade is ‘t Spuigat 
goed bereikbaar. 

Op 14 mei 2019 zijn we daar voor het eerst bij 
elkaar geweest. Het is een leuke gelegenheid, 
niet te groot, met een leuke kijk op de haven. De 
eerste avond was een succes en het bestuur 
heeft besloten om daar voortaan onze soos-
avonden te houden.  
 

Ik ben Gerrit 
Gerrit van der Ende, oud-marinier, lid van COM 
o.a. Den Haag en inmiddels 92 jaar oud, heeft 
een boek geschreven over zijn leven. Hij vertel-
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de altijd veel verhalen aan zijn kinderen en 
kleinkinderen over zijn jeugd, zijn familie en de 
tijd bij het Korps. Zijn verhalen waren zo veelzij-
dig dat het zonde zou zijn om dat niet aan het 
nageslacht door te vertellen. Vandaar dat hij be-
gonnen was aan een schriftje, helaas met veel 
doorhalingen en extra stukjes er tussen. Geluk-
kig kreeg Gerrit de computer onder de knie en 

kon hij daar zijn herinneringen aan toevertrou-
wen. Met assistentie van Wim Pollen, vrijwilliger 
van de Stichting Haagse Levensboeken, is er 
een mooi boek verschenen. Over zijn diensttijd, 
die Gerrit voor een groot gedeelte in 
(Nederlands) Indië heeft doorgebracht, schrijft 
hij het volgende: “Bijna 3 jaar heb ik bij het 
Korps Mariniers gediend en daar ben ik trots op. 
Ik heb er veel geleerd wat voor mijn verdere le-
ven van bijzonder belang is gebleken.  
Orde, tucht, netheid, kameraadschap, het om-
zien naar elkaar, elkaar nooit laten vallen. Van 
het devies: Eens een marinier, altijd een mari-
nier heb ik in de rest van mijn leven mijn motto 
gemaakt.   
Bij de presentatie van het boek waren wij met 
familie, vrienden en nog een aantal oud-
mariniers uitgenodigd aanwezig te zijn. Van de-
ze uitnodiging hebben wij met veel plezier ge-
bruik gemaakt. 
 
Tekst: Joep en Mieke Caminada 

 

Terugblik op sportdag  
zaterdag 15 juni 2019  

Na regen komt zonneschijn. Dit ging weer op 

voor de 30e sportdag.  

COM Onderafdeling Den Haag was weer met 

twee seniorenteams aanwezig. Ook deed er een 

damesteam mee aan de oriëntatieloop en heb-

ben er vier dames meegespeeld met jeu de bou-

les.  

Van de 12 seniorenteams behaalde Den Haag 2 

boven verwachting de 4e prijs. De schutters de-

den het erg goed en ook de wandelaars en de 

boulers deden erg hun best. Het jeu de boules-

spel was ingekort tot 8 punten maximaal, waar-

door de mannen na de lunch nog maar één 

wedstrijd hoefden te spelen. Zodoende konden 

zij de handboogschutters, met name diegenen 

die het nog nooit hadden gedaan, luid toejui-

chen. 

Er deden 15 dames mee met jeu de boules, die 

ieder voor zich moesten spelen. Hopelijk kunnen 

zij volgend jaar een doublette wedstrijd spelen. 

Het damesteam van de oriëntatieloop ontving 

een medaille voor hun prestatie. 
 

Tussen de middag werden we verwend met een 

royaal lunchpakket en eind van de dag was er 

voor een uitgebreide barbecue gezorgd.  

Het was supergezellig en prima georganiseerd. 

Rob Miltenburg had zich weer voor meer dan 

100% ingezet om de dag goed te laten verlopen.  

 
Tekst: Mieke Caminada 

V.l.n.r.:  Joep Caminada,  Gerrit van der Ende,  
Herman Koning   

 

COM Reünie omgeven met 
Sport en Speldag 

 

Voor een impressie verwijzen wij u naar 
de website van COM-Nederland/ Afdeling 
Zuid-Holland: 

www.contactoudmariniers.com  



COMpagnon Nr.2 | 2019          28 

Advertentie 

Contact Oud Mariniers 
Schietvereniging 
afdeling '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 
steunen we dat gevoel van eens marinier, altijd marinier. We zijn nu eenmaal een vereni-
ging 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 lek-
ker 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 uur zijn we open en er is altijd een bestuurslid aan-
wezig om uw vragen te beantwoorden en uiteraard laten we u alles zien. Als er tijd is kan 
er misschien ook wat geschoten worden. Er zijn mensen aanwezig om u te helpen. Hope-
lijk bevalt 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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Klokslag 11.10 uur was het opmars van de 

Marinierskabel der Koninklijk Marine onder 

leiding van majoor Arjan Tien en de Tam-

boers en Pijpers van het Korps Mariniers 

onder de leiding van adjudant Ed Oosterom. 

Waarna de Commandant van de Van 

Ghentkazerne Luitenant-kolonel Michiel 

Posthumus de aanwezige verwelkomde. 
 

Burgemeester 

ing. Ahmed 

Aboutaleb, 

hield  zoals we 

hem kennen, 

een inspireren-

de toespraak.                                       
 

Een scholier 

van de Horeca 

Vakschool 

droeg een ge-

dicht voor. 

Veteraan Jack-

son Rodrigues 

da Cruz, Huzaar der eerste klasse, hield 

een korte toespraak.  
 

Om 11.45 uur was een Moment van Her-

denking. Hierna volgde nog een kort optre-

den en afmars van de Marinierskapel en de 

Tamboers en Pijpers. 

 

Rond 12.00 uur was het tijd voor de lunch, 

Blauwe Hap, met aansluitend borrel en tijd 

tot ontmoeten van oude maten. De geslaag-

de Veteranendag werd om 14.00 uur afge-

sloten waarna een ieder voldaan huiswaarts 

ging.  

Met deze ontvangst wil het gemeentebe-

stuur hun erkenning uitspreken voor het 

belangrijke werk dat de veteranen. Tij-

dens oorlogsomstandigheden of bij mis-

sies in dienst van de vrede, hebben ver-

richt. 
 

Op de Veteranendag spreekt de Nederland-

se samenleving zijn erkenning en waarde-

ring uit voor de veteranen. Rotterdam vindt 

het belangrijk om ook de eigen veteranen te 

eren. 

Nederland heeft een groot aantal (ongeveer 

110.000) militaire veteranen. Niet alleen mi-

litairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

of daarna in voormalig Nederlands Indië, 

Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet, maar 

ook de snel groeiende groep ‘jonge vetera-

nen’ die hebben deelgenomen aan vredes-

missies in internationaal verband, zoals in 

Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, 

Irak en Afghanistan, zijn afgezwaaid en nu 

dus veteraan. Ruim 400 Rotterdamse vete-

ranen en introducés zijn deze dag aanwezig 

in de Van Ghentkazerne. Zij ervaren de Ve-

teranendag als een belangrijke waardering 

voor de inspanning die zij hebben geleverd. 

Rotterdam  

Veteranen 
Tekst en Foto’s: Jaap C. de Bruin 

eert 
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Het zwijgen verbroken: memoires van een 
oorlogsveteraan. 
 

 Nog altijd verschijnen over de nadagen van Neder-

lands-Indië boeken, zeker als daarin persoonlijke erva-

ringen centraal staan. Het zwijgen verbroken van Felix 

C. Bakker is zo’n boek. Aan de hand van eigen ervarin-

gen beschrijft de auteur nauwelijks zestien jaar, als ma-

rinier in opleiding zijn vuurdoop beleeft bij de invasie 

van het Japanse leger in Oost-Java. Over de schouder 

meekijkend maakt de lezer een indrukwekkende reis 

door het leven van Felix C. Bakker in de tijd (1925 tot 

heden). Van het koloniale leven gaat het van de ingrij-

pende jaren van oorlog, internering en geweld naar de 

verhuizing naar Nederland.  

 

Een aanrader voor elke Marinier! 

Het boek is te bestellen via: fcbakker5@gmail.com.  

De prijs is € 17,50 exclusief verzendkosten. 

 

Boekbespreking 
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