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Inzet Mariniers                                                 

 

 

In het 1
ste

 weekend van september werden zoals elk jaar weer de Wereldhavenda-

gen gehouden. Daarbij zijn altijd schepen van de Koninklijke Marine aanwezig en 

laten mariniers op het water prachtige acties zien. Dit jaar gebeurde er tijdens deze 

dagen iets dat de inzet van mariniers elders  noodzakelijk maakte en moest de 

groep die tijdens deze dagen de demonstraties verrichtte plotseling vervangen wor-

den omdat deze groep naar de Caribisch Gebied werd gevlogen voor hulp op de 

Bahama’s na de orkaan ‘Dorian’. De eilandengroep is het grootste slachtoffer van 

orkaan Dorian.  

Op verzoek van de overheid op de Bahama’s heeft Nederland 550 militairen, sche-

pen en helikopters naar het gebied gezonden, om humanitaire hulp te verlenen. We 

hopen dat ze daar goed werk kunnen verrichten. 

 

U komt in deze uitgave een verslag van de 4 daagse in Nijmegen tegen die weder-

om door een groep oud-mariniers werd gelopen.   

  

Tijdens het bezoek van de minister Ank Bijleveld aan de Veteranendag te Ridder-

kerk werd oud-marinier Bert Kamerman in het zonnetje gezet. 

 

Nadat vorig jaar de onderafdeling Den Haag een bezoek heeft gebracht aan de on-

derafdeling Rotterdam voor een BBQ was het dit jaar de beurt dat Den Haag een 

BBQ organiseerde en Rotterdam op bezoek kwam Het was een gezellige middag/

avond en zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Binnenkort word u ook nader geïnformeerd over een nieuwe kledinglijn bij het COM. 

De bekende blazer met bijpassende pantalon blijft gehandhaafd, maar waar ook 

een andere outfit beschikbaar komt. Binnenkort komen op de site van COM Neder-

land voorbeelden te staan.  

 

Ik wens jullie veel leesplezier toe en hoop jullie op een van de soosavonden of el-

ders te ontmoeten. 

 

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 hun-

kert. Als het gaat om herstel van de krijgs-

macht gebeurt er echt wel wat. Een aantal 

grote investeringen wordt gedaan, de F-35 

gaat instromen, de mijnenbestrijdingscapa-

citeit wordt vernieuwd en de fregatten en 

onderzeeboten staan ook op de planning. 

Munitievoorraden worden aangevuld en er 

wordt nog steeds nagedacht over de ver-

vanging van de operationele wielvoertui-

gen, 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? 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-

Column: Korpsadjudant Rob van Haastrecht 

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.  

Ik zit soms ook wel eens in die spagaat. Ik 

zie de behoefte aan de ene kant, de hun-

kering naar waardering en erkenning, en 

de effort aan de andere kant om daarin te 

voorzien. Neem van mij aan, we hebben 

allemaal hetzelfde belang. Een toekomst-

bestendige en relevante krijgsmacht, een 

toekomstbestendig en relevant Korps Mari-

niers.  

‘There is only chance to  
make a first impression’. 

Rectificatie. In nr2-2019 van de COMpagnon is een belangrijk deel van de column weg-
gevallen. Onze excuses! Hierbij de volledige weergave. 
  

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 ge-
voel dat elk besluit invloed heeft op een ander besluit. 
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Zes juli jl. vertrokken zo’n 147 deelnemers 

uit het gehele land onder een stralende zon 

op 4 volle boten, vanaf de Zwetkade in Wa-

teringen, voorzien van lunchpakket, koffie 

en thee richting Monster. 
 

Daar we op deze route onder enkele zeer 

lage bruggen moesten varen was het voor 

de schippers nog wel een spannend dinge-

tje. Kon de ene boot de kap laten zakken 

de anderen moesten extra stenen aan 

boord leggen om voldoende diepgang te 

krijgen. Enige potige kerels moesten even 

van de boot overstappen om voor nog 

meer ballast te zorgen. Jammer genoeg 

bleek dit net niet genoeg en  is er hier en 

daar enige averij opgelopen. 
 

Een heerlijke vaartocht waarbij we konden 

genieten van mooie natuur en de prachtig-

ste huizen. De ontwikkeling van het gebied 

gaat gepaard met veel bouw maar de na-

tuur is zeker niet vergeten, de ruimtes tus-

sen en voor de woningen  zijn in grote de-

len gevuld met bijzondere drijvende heem-

tuinen welke al prachtig in bloei stonden. 

Hemelsbreed liggen de duinen en het 

strand op zo’n 300 meter, maar door de 

oprukkende bouw van woningen en indu-

strie is dat heden ten dage nauwelijks nog 

zichtbaar, helaas. 

COM-ZH Reünie 2019  

COM-Zuid Holland Reünie  

wederom groot succes. 
Tekst: Ingrid van den Haak  

Foto’s: Tom Boon von Ochssee. & Jaap C. de Bruin 
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het branden van zwavelverdampers en 

krielkippetjes die de druivenhaan en aaltjes 

“ruimen” om zodoende de wortels en het 

blad niet te laten aantasten. Op het terrein 

staat ook een oorspronkelijke druivenmuur 

gemaakt van authentieke stenen van meer 

dan 140 jaar oud. Deze kas is niet toegan-

kelijk voor publiek maar wel kan je door de 

ruitjes naar binnen kijken. 
 

Tot slot mochten we nog een schaaltje  

heerlijke druiven proeven en hierna een 

overheerlijke verfrissing gebruiken in het 

restaurant of op het riante terras. 

Nadat de dorst was gelest moesten we 

weer aan boord voor de weg terug naar de 

Zwetkade. De boten traditiegetrouw weer 

ruim voorzien van een drankje voor de te-

rugweg. Ondertussen verdween de zon 

achter dikke wolken en een verfrissende 

regenbui, inmiddels ook een traditie, was 

ons lot.  

Bij kwekerij Tass aangekomen stond inmid-

dels  “The Rare Auls Sound” (de huisband)  

en goed gevulde koelkasten, voor elk wat 

wils, op ons te wachten. In een gezellige 

sfeer, met uitzicht op de prachtige oranje 

zee van planten, met hier en daar een 

Als rustpunt was dit jaar gekozen voor the-

mapark “De Westlandse druif” in Monster 

wat is ontstaan nadat de laatste commerci-

ële Westlandse druiventeler zijn bedrijf 

moest sluiten. Door enige zakenmensen is 

destijds een stichting in het leven geroepen  

om er voor te zorgen dat d.m.v. kennis-

overdracht de teelt van de Westlandse ta-

feldruif  te waarborgen. Dit park werkt met 

een paar vaste krachten en ruim 150 vrij-

willigers die verschillende taken uitvoeren 

waaronder het geven van rondleidingen. In 

groepen verdeeld kregen we uitleg over de 

manier waarop in deze kassen de West-

landse druif op oorspronkelijke wijze en 

met gebruikmaking van traditionele en mo-

derne bedrijfsmiddelen tot wasdom komt. 

In deze kassen is het streven om per jaar 

30.000 kilo te oogsten. Door vroeg in het 

jaar te gaan stoken is het mogelijk om de 

druiven al in maart te laten bloeien zodat 

vlak voor ons bezoek de eerste druiven 

van dit jaar dan ook geplukt waren.  

De drie echte Westlandse druivenrassen 

die hier gekweekt worden zijn de blauwe 

en witte Frankenthaler,  Alicante. De witte 

druif is Muscaat van Alexandrië en tevens 

de wat onbekendere Belgische druivenras-

sen Baidor en Emile Royal. Geheel op bio-

logische wijze bestrijden zij o.a. de taxus-

kever, meeldauw en spint door middel van 

bolletjes houtwol {warm nestje voor de 

nacht voor de kevertjes} welke s morgens 

worden opgeruimd, de zakjes met verschil-

lende soorten roofmijten en sluipwespen, 
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dansje en overheerlijke snackjes werd on-

der geanimeerd  gebabbel de befaamde 

maaltijd bezorgd. Rond zessen kon een 

ieder naar hartenlust van het heerlijke buf-

fet zijn bord volscheppen. Na de maaltijd 

waren er diverse helpende handen om al-

les weer een beetje op orde te krijgen en 

ruimte te maken voor het toetje van onze 

Italiaanse ijscoman. 
 

Tot slot kreeg iedereen als verrassing nog 

een doosje druiven mee naar huis om daar 

nog eens na te genieten van deze heerlijke 

en gezellige dag,  waarbij wij allen natuur-

lijk grote dank verschuldigd zijn aan Guus 

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

Knaap van kwekerij Tass voor de gastvrij-

heid en het vele werk wat door hen is ver-

zet om deze reünie voor ons wederom tot 

een groot succes te maken.   
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dens de Vierdaagse krijgen de medewer-

kers te maken met allerlei vragen en pro-

blemen van wandelaars.  

Iedere dag worden zo’n 150 borden langs 

de route gebruikt. Al die belangrijke borden 

onderweg worden door vrijwilligers opge-

hangen. Zonder hen geen Vierdaagse! 
 

DAG 1 De dag van Elst 
De Waalbrug en de dijk bij Oosterhout vor-

men het eerste deel van het parcours op 

dag 1. De route die de deelnemers deze 

dag afleggen, staat bekend als ‘de dag van 

Elst’. 
 

DAG 2   De dag van Wijchen 
Vele wandelaars lopen vandaag, in het 

ROZE, op 'de dag van Wijchen' onder an-

dere door Wijchen en Beuningen. Via de 

Waalkade en de Hertogstraat kwamen ze 

op roze woensdag weer terug op de Wed-

ren. Het laatste deel van de route is groten-

deels roze gekleurd en ook onder de deel-

Intussen heeft een ieder weer de tijd gehad 

om bij te komen van misschien enige bla-

ren en spierpijn. Na gestart te zijn met 28 

COM-leden, verdeling 11 man 40 km met 1 

uitvaller en 17 man 30 km, met 2 uitvallers, 

kan worden gezegd dat het een succesvol-

le 4daagse is geweest. Dit succes is mede 

te danken aan de vele trainingskilometers 

van gezamenlijkheid maar ook individueel. 

Het wandelweer was voor ons prima. De 

eerste dag hadden we enige lichte regen, 

de overige dagen droog en zonnig weer 

met temperaturen tussen de 20 - 25⁰C. Dit 

is mede een belangrijke bijdrage geweest 

aan het welslagen. De sfeer, sportiviteit en 

kameraadschap, was als van ouds gewel-

dig. 
 

Organisatie 
De voorbereiding voor de Vierdaagse is 

een behoorlijke organisatorische klus. Tij-

17.523 blaren geprikt tijdens 
de Vierdaagse  

 

Bron tekst: Defensie, Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen  
Tekstbewerking: Redactie de COMpagnon  

Foto’s: Omroep Gelderland e.a.  

En daar liepen ze weer. Duizenden wandelaars begonnen op 16 juli aan de Nij-
meegse Vierdaagse. Een bontgekleurde stoet afkomstig uit 73 landen hebben 
de kilometers alweer achter de rug. 
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sprekend hebben wij als oud-mariniers een 

naam hoog te houden. Het publiek ver-

wacht dat van ons, en we hebben daar aan 

voldaan.”  

Op de laatste dag treffen de twee detache-

menten elkaar op het sportcomplex “De 

Kluis”. Daar worden de welverdiende 

4daagse-kruisjes uitgereikt. De laatste kilo-

meters worden gezamenlijk door het gehe-

le detachement COM-leden afgelegd.  
 

Een warm onthaal 
Op de Via Gladiola viel hen een warm ont-

haal ten deel! Op de hoofdtribune met 

hoogwaardigheidsbekleders, waar o.a. Mi-

nister Ank Bijleveld en Staatssecretaris 

Barbera Visser gladiolen uitdeelden aan de 

succesvolle 4daagse wandelaars.  

Namens de Koninklijk Marine was de Com-

mandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal 

Rob Kramer, aanwezig op de tribune.  
 

Op  dag 3 was commandeur Peter van den 

Berg als saluting officer aanwezig.  

nemers aan de Vierdaagse zagen we veel 

roze accenten! 

DAG 3  De dag van Groesbeek 
De Canadese Erebegraafplaats in Groes-

beek is de laatste rustplaats voor 2619 ge-

sneuvelde militairen uit de Tweede Wereld-

oorlog.  

Deze dag voert de route van de Vierdaag-

se langs de begraafplaats. Veel militaire 

deelnemers bezoeken de begraafplaats 

aan de Zevenheuvelenweg.  

Voorafgaande aan de Vierdaagse vond 

maandag een herdenkingsceremonie 

plaats. 
 

DAG 4  De dag van Cuijk 
We zijn begonnen aan de laatste dag! De 

weersverwachting voor deze dag was met 

een warme start van 17 tot 20 graden. Ver-

der flinke zonnige perioden. In de middag 

kans op een enkele bui. Maximumtempera-

tuur 25 graden. Matige zuidwestelijke wind. 

De deelnemers van de 103de Vierdaagse 

in Nijmegen werden ’s middag verwelkomt 

op de Via Gladiola. 

Cees Mudde  heeft eens de volgende uit-

spraak gedaan: “De betrokkenheid  van het 

publiek langs de route was enorm. Vanzelf-

►► 
 

Oproep  

Reeds 34 jaar namen we deel met een 

40km groep aan dit vierdaagse wandel-

evenement, echter komen  we nu met de-

ze groep, qua aantal, in de gevarenzone. 

We kunnen als  COM gewoon niet weg-

blijven. Zijn er COM-leden die volgend 

jaar van de partij willen zijn geef je dan nu 

op per E-mail: c.mudde@ziggo.nl 
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Foto’s: Piet van Geresteijn  
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Cijfers van de 103e Vierdaagse 

 

Aantal militairen  

Het aantal dat is ingeschreven: 6.000. 

Nationaliteiten van de militaire deelnemers: 31 
 

Aantal verschillende nationaliteiten van de  

burgerdeelnemers: 73 
 

Nationaliteiten van alle deelnemers: 77 
 

Geslachtsverdeling 

Van de 47.236 deelnemers zijn er 27.538  

(= 58,30%) man en 19.698 (= 41,70%) vrouw. 
 

Bron: Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen  

 

Wat cijfers: er staan 300 toiletten en  

320 douches en het heeft een tentop-

pervlakte van 30.000 m2.  

De grootste slaaptent biedt met 90 me-

ter lengte slaapplaats aan bijna 500 

deelnemers.  

De eetzaal beslaat 3.000m2: daar staat 

dagelijks vanaf 02.30 uur het ontbijt 

klaar.  

Kortom: Heumensoord voorziet in alle 

eerste levensbehoeften van de militai-

ren.  
Bron: Defensie 

 Rode Kruis prikt 17.523 blaren  
 

Voor de hulpverlening bij de hulpposten zijn de  
afgelopen vier dagen de volgende materialen gebruikt: 
 

10.000 bloedlancetten (om de blaren te prikken) 
 

27.000 handschoenen (en nog eens 3.000 roze  
handschoenen voor de Roze Woensdag) 
 

23 liter kamferspiritus (om de voeten schoon te maken) 
 

19 km tape (voor het afplakken van de blaren) 
 

2800 enveloppen vette watten (voor blaren tussen de 
tenen) 
 

26.000 gaasjes 
 

6 liter jodium 
 

Bron: Rode Kruis 

 4daagse in cijfers 

Heumensoord: klein dorp 
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Ceremoniële-beëdiging  
in twee groepen 
Tekst Jaap C. de Bruin    Foto’s: Defensie  e.a.  

Na een hartelijk welkom aan de genodig-

den door LTKOLMARNS  P. Damen ver-

volgde de Overste met een korte toe-

spraak. Hierin werd ingegaan op de waar-

den van de eed of belofte. De marinier 

zweert of beloofd trouw aan het vaandel 

van het Korps Mariniers, ‘trouw aan de Ko-

ning, gehoorzaamheid aan de wetten en 

onderwerping aan de krijgstucht’. 
 

Tijdens de ceremonie namen Commandeur 

P. v.d. Berg en Overste P. Damen van 85 

mariniers de eed of belofte van trouw en 

gehoorzaamheid af. De beëdiging gebeur-

de ten overstaan van familie van de nieuwe 

mariniers, vrienden, en een delegatie van 

oud-mariniers uit Rotterdam en Den Haag.  

Tijdens de beëdiging verzorgden de Tam-

boers en Pijpers van het Korps Mariniers 

de muzikale entourage. 

Het Mariniers Opleidingsprogramma is 

sinds dit jaar in twee delen gesplitst in:  

 De Eerste Militaire Vorming (EMV 

MARNS - 15 weken) waarna de beëdi-

ging plaats vindt.  

 Daarna volgt de Eerste Vakopleiding Ma-

riniers (EVO MARNS - 15 weken), met 

de Finex als afsluiting.  
 

Tijdens de voorbereiding van de beëdiging 

is het Hoofd Opleidingsafdeling Initiële op-

leidingen (MOC) geconfronteerd met een 

probleempje.  

De brandweer heeft bepaald dat in de Jo-

han de Wittzaal maximaal 150 personen 

mogen verblijven. Blok 19-02 is te groot, 

qua aantal mariniers, zodat de beschikbare 

ruimte niet kan worden gebruikt. De oplos-

sing werd gevonden door de ceremoniële-

beëdiging in twee delen te doen plaats vin-

den. ’s Morgens 41 MARNS en ’s middags 

44 MARNS.. 
 

Op 15 april 2019 waren 127 Aspirant-mariniers opgekomen om aan de Eerste Militaire 
Vorming te beginnen. Vrijdag, 6 september 2019, heeft het Korps Mariniers, 85   
Aspirant-mariniers beëdigd. De locatie voor deze ceremonie was zoals gewoonlijk op 
de Van Ghentkazerne in Rotterdam.  
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Zaterdag 31 augustus 2019 vond de start plaats van de viering 75 jaar vrijheid in Ter-

neuzen. Veteranen uit landen die hebben gestreden bij de bevrijding van Nederland 

staan hierbij centraal. Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en Commandant 

der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer nemen deel aan diverse activiteiten. 

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser was eveneens de hele dag aanwezig. De-

fensie eerde de buitenlandse veteranen en genodigden met onder andere een vloot-

schouw, saluutschoten, historische vliegtuigen en parachutisten. De marinierskapel zet 

meerdere gebeurtenissen muzikaal luister bij. 
 

Programma Defensie 

De minister opende het Vrijheidshuis om 11:00 uur met de vertoning van een videoclip over 

het vieren van vrijheid. Ook hield zij een voordracht met als insteek: de veranderende veilig-

heidssituatie vraagt wat van Defensie en de samenleving, vrijheid en veiligheid zijn niet 

vanzelfsprekend. Na de voordracht ging de minister in gesprek met twee Nederlandse vete-

ranen. 

Defensie had ook een belangrijke rol tijdens de officiële opening met internationale en Ko-

ninklijke gasten uit binnen- en buitenland. Zo eerde een internationale vloot van 11 marine-

schepen onder leiding van de Zr. Ms. Evertsen met 35 saluutschoten de aanwezige vetera-

nen.  
 

Vlootschouw, historische vliegtuigen en expositie Vrijheidsboulevard 

De vlootparade bestond uit de Zr. Ms. Evertsen, Mahu, Naaldwijk, Bernisse en Zeefakkel 

(alle Nederland), BNS Louise Marie (België), ORP Poznan (Polen), HMCS St. John’s 

(Canada), HMS Grimsby (Verenigd Koninkrijk), FN La Motte-Picquet (Frankrijk) en de 

USS Ramage (Verenigde Staten). De historische vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht 

bestaan uit een Spitfire, twee Harvards en een Beechcraft. 

Slag om de Schelde:  
herdenken en vieren  

 

Bronnen tekst: Defensie, Zeeuwse Ankers, Wikipedia, Zeeland 1940-1945  e.a. 
Foto’s: Zeeuwse Ankers, Zeeland 1940-1945  Wikipedia, Zeeuws maritiem muZEEum  e.a. 

Tekst bewerking: Jaap C. de Bruin 
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Bloedige strijd 

De slag vond plaats in het najaar van 1944. De geallieerden wilden de haven van Antwerpen 

in handen krijgen om de troepen in Europa te kunnen bevoorraden. Dat lukte pas na weken 

van bloedige strijd op 8 november. 

Het waren met name Canadezen die in Zeeland verbeten streden tegen de terugtrekkende 

Duitse soldaten. Daarnaast vochten ook Poolse en Britse soldaten mee in de slag.. 

De bevrijding van de Scheldemonding, om de bevoorrading van de geallieerde troepen via 

de haven van Antwerpen mogelijk te maken, was een van de zwaarste operaties uit de 

Tweede Wereldoorlog. De Slag om de Schelde kostte bijna 10.000 mensen het leven, waar-

onder 2283 burgers. 

Overzicht van gebeurtenissen  

Na het uitbreken van het Britse 2e Leger en het Canadese 1e Leger vanuit Normandië in be-

gin september 1944 ontstonden tal van logistieke problemen. De aanvoerlijnen werden 

steeds verder opgerekt en de bevoorrading werd een zware last voor de geallieerde legers. 

Het koppig verdedigen van de havensteden aan Het Kanaal door de Duitsers betekende dat 

grote hoeveelheden benzine werden verstookt door de talloze vrachtwagens die nodig waren 

om de voorraden vanuit Normandië naar de nieuwe frontlinie in België te brengen. Met het 

veroveren van Antwerpen met zijn vrijwel intacte haveninstallaties, kregen de geallieerden 

de beschikking over een diepwaterhaven van flinke proporties. Maar de Duitse posities aan 

weerszijden van de Westerschelde maakten het bezit van de haven nutteloos. Om de haven 

te kunnen gebruiken moesten de Duitse linies in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren en 

Zuid-Beveland opgeruimd worden.   

 

Situatie 1944 

Steunpunten, weerstandsnesten en zware geschutsopstellingen in het kustgebied  

►► 
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Strijd om Walcheren 

De Strijd om Walcheren in 1944 werd gestreden tegen het einde van de Tweede Wereldoor-

log. Doel was niet zozeer de ontzetting van het schiereiland, maar eerder het openen van de 

Antwerpse haven 

voor geallieerde sche-

pen, de zogenaamde 

Slag om de Schelde.  
 

De aanval werd van 

drie zijden gelijktijdig 

uitgevoerd: over de 

Sloedam vanuit het 

oosten (Slag om de 

Sloedam), over de Westerschelde vanuit het zuiden (Vlissingen, operatie Infatuate I) en over 

de zee vanuit het westen (Westkapelle, operatie Infatuate II). Buiten de stranden van Nor-

mandië was Walcheren de enige plek waar de Atlantikwall werd doorbroken. 
 

Operatie Infatuate I: landing Vlissingen 

De amfibische landing in Vlissingen werd door de geallieer-

de troepen aangeduid als 'Operatie Infatuate I'. Operatie In-

fatuate I begon in de vroege morgen van 1 november 1944 

vanuit de haven van Breskens die sinds 20 oktober 1944 in 

geallieerde handen was. Om kwart voor vijf 's morgens ver-

lieten de eerste landingsschepen de Breskense haven. Tege-

lijkertijd werd vanuit Breskens een inleidende artilleriebe-

schieting op de Duitse stellingen in Vlissingen uitgevoerd. Na de landing van een kleine ver-

kenningseenheid landde de eerste aanvalsgolf rond 6:35 uur op het strandje bij de Oranjemo-

len in Vlissingen dat werd aangeduid met codenaam 'Uncle Beach'.  

De aanval op Vlissingen werd uitgevoerd door 

commando's van het Britse No. 4 Commando 

waaronder ook Franse en Nederlandse militairen 

(No 2 (Dutch) Troop). De troepen stonden onder 

bevel van luitenant-kolonel Robert Dawson.  

 

 

 

 

Operatie Infatuate II: landing Westkapelle 

Op 27 oktober 1944 kwam de Royal Navy T-Force aan in Oostende. Deze uit 123 schepen 

bestaande zeestrijdgroep was in het leven geroepen voor amfibische landingen op Westka-

pelle. De troepen waren afkomstig van de 41e, 47e en 48e Royal Marine Commando's, als-

mede de 4e Special Service Brigade. Daarnaast streden Belgen, Nederlanders en Noren mee 

van het 10e Inter Allied Commando. 31 oktober stoomde de zeestrijdgroep op naar Westka-

pelle.  

Landingsplaats bij eb.  

Lieut.-Colonel. W.R.A. Dawson D.S.O. 
3rd December 1918  AGE 27 
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Het Britse slagschip HMS Warspite en twee kanon-

neerboten moesten de Duitse kustbatterijen vernieti-

gen, dat was met zwaar bombarderen door de RAF 

niet gelukt. Dat bleek een flinke uitdaging en de ge-

allieerden leden zware verliezen. In totaal zonken 

negen landingsvaartuigen. De oorlogsschepen open-

den het vuur om het vuur van de kustbatterijen weg 

te lokken van de landingstroepen die het toch al 

moeilijk hadden een 400 meter breed gat in de dijk 

te veroveren, terwijl ze eerst tussen de mijnen door de kust moesten bereiken. Aan het eind 

van de dag was Westkapelle bevrijd. Eén dijk werd veroverd doordat Walcheren onder wa-

ter stond na eerdere geallieerde bombardementen waardoor de Duitsers niet konden worden 

bevoorraad en het schieten moesten staken.  
 

Slag om de Sloedam 

De Slag om de Sloedam (Engels: Battle of Walcheren Causeway) was een onderdeel van de 

Slag om de Schelde tussen de 5e Canadese Infanteriebrigade, delen van de 52e (Laagland) 

Divisie en de Calgary Highlanders en de troepen van het Duitse 15e Leger in 1944. Het was 

een van de verschillende slagen die uitgevochten werden rond het eiland Walcheren tijdens 

de Slag om de Schelde. 

Bevrijding Walcheren 

Na de landingen bij Vlissingen en Westkapelle en de gevechten om de Sloedam volgde een 

moeizame verovering van Walcheren. De Duitse commandant gaf zich over en zo’n 2000 

Duitse soldaten werden krijgsgevangen gemaakt. De bevrijding van de rest van Nederland 

liep vertraging op. Pas op 5 mei 1945 capituleerden de Duitsers. Bijna 3000 Duitsers waren 

in Zeeland tijdens de oorlog omgekomen. Het aantal gesneuvelde geallieerde soldaten is on-

bekend, maar loopt in de vele duizenden. Voor de burgerslachtoffers, militairen en verzets-

mensen zijn in Zeeland tal van monumenten opgericht. 

Britse slagschip HMS Warspite  
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Finex EVO blok 19-01 
Grote mentale weerbaarheid 

Tekst:  Jaap C. de Bruin  Foto’s: Defensie & COM-ZH Archief  

 

Gevolgd door:  

“Dames en heren…… 

 ze zijn van U!!!!!” 
Dat zijn de kippenvel momenten waar het 

uiteindelijk  om draait; een nieuwe groep 

jonge mannen voor het Korps Mariniers. 

Het is zondagmorgen, 08 september 

2019, 11:00 uur, 33 aspirant mariniers 

hebben zich gemeld voor de aan te van-

gen Finex van EVO 19-01. Het kader 

heeft voor deze Finex een realistisch pro-

gramma samengesteld. Wat stonden de-

ze cursisten te wachten?  

Om 18:00 uur werd de Finex aangevan-

gen met een verplaatsing naar Zuid-

Limburg. Na aankomst was er gelijk de 

eerste verplaatsing te voet. Maandag 

was een afdaling gepland in de een 

steengroeve. In Weert werd een patrouil-

le te voet uitgevoerd in het Centrum van 

de stad. Op diverse militaire terreinen  

Na het afhangen volgde een korte toe-

spraak door Majoor der Mariniers Vincent 

Maas, Hoofd Opleidingenafdeling Initiële 

opleidingen. De toespraak leidde naar 

het belangrijkste moment dat Eerste Lui-

tenant der Mariniers Michiel Mommers de 

2 belangrijkste commando’s kon geven: 

“Petten af………!!!!  

  Baretten…….op!!!!!!” 

Een daverend applaus van familie, vrien-

den en collega’s viel hen ten deel toen zij  

hun doorleefde veldpetten krachtig tegen  

de grond gooiden en voor het eerst na 30 

weken opleiding hun officiële mariniers-

baret konden opzetten.  
 

 Na een loodzware eindoefening marcheerden 33 nieuwe mariniers, onder begeleiding van 

de Tamboers en Pijpers van het Korps mariniers, tussen een Erehaag van oud-mariniers en 

actief dienende collega’s, vrijdag 13 september 2019, de Rotterdamse Van Ghentkazerne 

binnen. 
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(met gelegenheids-buddy) die zijn/haar 

militaire basisvaardigheden beheerst en 

als lid van een marinierseenheid kan le-

ven en overleven. De EVO borduurt daar-

op voort en leidt op tot het niveau 

’operaties uitvoeren als lid van een 

‘raiding section’. 
  

Grote mentale weerbaarheid 

De mariniers die met goed gevolg de Fi-

nex hebben volbracht beschikken over 

een grote mentale weerbaarheid en fysie-

ke hardheid. Ze hebben de eigen gren-

zen opgezocht en zijn daar overheen ge-

gaan; eigenschappen die kenmerkend 

zijn voor het Korps Mariniers. 
 

De ‘Best Man’ van de opleiding is gewor-

den: 

Marinier 2 Alg. S.P.R. van den Houten  

De beste schutter is geworden  

Marinier 2 Alg. S.L. Westra      

De Schutterspenning werd namens het 

LOOCOM uitgereikt door secretaris 

Frans Schoots. 

werd het geleerde nogmaals geoefend. 

Op de Korps Commandotroepen (K.C.T)- 

vaarschool in Raamsdonk werden de 

roeiactiviteiten gestart. Gevolgd door een 

verplaatsing per LCR’s door de Bies-

bosch naar Gorkum waar een aanval 

werd uitgevoerd op het Betonmortel Cen-

trum. De eindmars werd vrijdagmorgen  

om ca.01:00 uur in Bleskensgraaf naar 

Rotterdam gestart. Na aankomst onder 

de Van Brienenoordbrug was er voeding 

voor de mannen.    

Tijdens de Finex legden de aspirant-

mariniers, met zware bepakking, onge-

veer 100 kilometer te voet af. 
  

Op 14 januari begonnen in eerste instan-

tie 53 cursisten aan hun opleiding tot ma-

rinier. Na 15 weken opleiding (EMV) zijn 

op 3 mei 2019, 33 Aspirant-mariniers be-

ëdigd.   

 Hierna zijn de 33 Aspirant-mariniers aan 

de 15 weken durende Eerste Vakoplei-

ding Mariniers (EVO MARNS) begonnen. 

Dit deel omvatte meer de focus te verkrij-

gen op de specifieke leerdoelen in de di-

verse fasen van de initiële opleiding en is 

ook het kwalificatieprofiel  
  

‘Marinier algemeen’ opgesplitst in twee  

kwalificaties: ‘Aspirant-marinier’, oplei-

ding EMV MARNS,  en MARN 1’ oplei-

ding EVO MARNS.  De eindtermen die  

gehanteerd worden maken duidelijk dat 

een splitsing is gemaakt: de EMV leidt op  

en vormt tot het niveau van ‘een individu 
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Mariniersdorp 

Op de parkkade was er voor jong en oud 

genoeg te beleven. In het mariniersdorp 

kon je gecamoufleerd de hindernisbaan 

over, schieten, de toren beklimmen, maar 

ook op de foto met echte mariniers.   

Duikers waren met een duiktank aanwezig 

op de kade en met hun duikvaartuig de Hy-

dra, Of je kon een rondje mee te rijden in 

een rupsvoertuig, BVS10 Viking, van de 

mariniers,  

Mariniers die de bezoekers lieten proeven 

van hetgeen ze eten wanneer ze op missie 

zijn. Modelbouw marineschepen waren te 

Het programma van de 42e editie Wereld-

havendagen had als Thema ‘MariTeam’, 

waarmee de organisatie de schijnwerper 

wilde zetten op het fantastische staaltje 

teamwork van alle mensen die dagelijks 

keihard werken aan het succes van Rotter-

dam als maritieme hoofdstad en zijn haven. 

Bezoekers konden kennismaken met de 

beroepen in de haven, de innovatieve ont-

wikkelingen en de verrassende combina-

ties waarmee bedrijven samen maritieme 

uitdagingen aangaan. 

 

Teamwork 
Er was vanzelfsprekend veel aandacht 

voor vernieuwing. Een aanzienlijk aantal 

deelnemende bedrijven en organisaties 

was nog nooit eerder te bewonderen op de 

Wereldhavendagen. Een bijzonder voor-

beeld van teamwork is patrouillevaartuig de 

Zeearend, die aan de Wilhelminapier lag. 

Op dit schip werken, politie, douane en de 

Koninklijke Marechaussee op een unieke 

manier samen om de Noordzee te beveili-

gen.  

 

Wereldhavendagen   

Wereldhavendagen in het  
teken van teamwerk 

 

Brontekst: Mindaf en  Stichting Wereldhavendagen  
Tekst bewerking: Redactie COM-ZH 

Foto’s: Archief COM-ZH 

Het grootste jaarlijkse maritieme evenement van  
Nederland was dit jaar omvangrijker dan ooit, met tal van  
activiteiten, demonstraties en excursies die de honderdduizenden  
bezoekers kennis lieten maken met alle teamspelers die de Rotterdams  
haven rijk is. 
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bekijken en nog veel meer! Zo waren er de 

nodige uitdagingen voor de jeugd.  

 

Het publiek werd uitgenodigd aan boord 

van het amfibisch transportschip Zr. Ms. 

Rotterdam te stappen. Het duikvaartuig de 

Hydra te bekijken de sterkste (hybride) 

sleepboot in de geschiedenis van de mari-

ne.  

Twee dagen lang werden lange rijen be-

zoekers aan boord ontvangen. Die maak-

ten kennis met de nieuwste snufjes. Die 

boodschap kregen alle geïnteresseerden 

uiteraard mee. En wat vonden we ervan? 

"Het ziet er binnenin precies zo uit als in de 

film", oordeelt een bezoeker. "En om hier-

op te varen, moet je uit het juiste hout zijn 

gesneden." 

Naast alle activiteiten van de Koninklijke 

Marine op de kade waren er ook verschil-

lende demonstraties op het water 

 

Spectaculaire demo’s 

Dat laatste geldt voor meer dingen die de 

Koninklijke Marine doet. Zoals deelname 

aan een expeditionaire amfibische landing 

op een vreemd strand ergens ver weg of 

het ruimen van een vliegtuigbom uit de  

 

Tweede Wereldoorlog op de Noordzee. 

Met spectaculaire demonstraties trakteerde 

de marine het publiek ook nog eens 2 keer 

per dag met varend en vliegend materieel. 

Het oudste krijgsmachtdeel demonstreert 

bijvoorbeeld hoe zij een koopvaardijschip 

bevrijdt van Somalische piraten en hoe de 

marine drugssmokkelaars in het Caribisch 

Gebied onderschept.  

 

Havenbedrijf Rotterdam  

Bij het Havenbedrijf Rotterdam ontdek je 

de organisatie achter de Rotterdamse ha-

ven als toegangspoort tot de wereld. Ook 

SummerLabb was weer van de partij: dit 

initiatief brengt samen met haar partners 

duurzaamheid, innovatie en wetenschap 

op een verrassende manier naar het pu-

bliek. “Dankzij het thema MariTeam kon-

den de bezoekers dit jaar meer dan ooit 

kennismaken met de mensen achter het 

succes van de Rotterdamse haven,” zei 

Sabine Bruijnincx, directeur van de Stich-

ting Wereldhavendagen. “We zijn ontzet-

tend blij dat weer zoveel bedrijven enthou-

siast zijn en openstaan voor verrassende 

samenwerkingen. Deze zijn een mooie 

nieuwe toevoeging voor het programma.” 
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Advertentie 

 

 

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  

Contact Oud Mariniers 
Schietvereniging 
afdeling 's-Gravenhage 
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Minister Ank Bijleveld prijst  
“een bijzondere veteraan” 

Bron: De Combinatie  Foto’s: Defensie 

In het bijzonder belichte de defensieminis-

ter de rol van de nu 91-jarige Bert Kamer-

man, die ze “een bijzondere veteraan” 

noemde.  Hij  diende van 1948- 1950 bij de 

5
e
 mariniersbrigade en werkte op Java als 

ambulancechauffeur. Vooral tijdens de 

tweede politionele actie zat Kamerman 

middenin het strijdgewoel en heeft veel ge-

wonde en gesneuvelde militairen moeten 

vervoeren. 

Elke rit met zijn ambulance, nummer 2497, 

was gevaarlijk. De auto was aan alle kan-

ten open. Voor op de ambulance was een 

dradenvanger gemonteerd. De vijand 

spande namelijk draden over de weg./ op 

nekhoogte. Ook de landmijnen zorgden 

voor gevaar Eén keer ontplofte er één pre-

cies onder een wiel van zijn ambulance. 

Alleen de band was gelukkig kapot. En als 

je stil kwam te staan, was er altijd het risico 

om beschoten te worden. De Ridderkerker 

heeft nog altijd het litteken van een 

schampschot. “Het was een vreselijk ge-

bied daar. Maar als ik opnieuw twintiger 

was, en weer voor de keuze zou staan of ik 

zou gaan, zou ik het opnieuw doen” blikte 

hij vorig jaar in een interview op zijn tijd in 

voormalig Nederlands Indië terug. 
 

Kamerman mocht 

op 24 juni 1993 

de allereerste ve-

teranenpas in ont-

vangst nemen uit 

handen van de 

toenmalige minis-

ter van Defensie, 

A.L. (Relus) ter 

Beek. Vorig jaar 

werd de vernieuwde Checkpoint uitgereikt 

aan hem en Bert Bekkers, ook een Indië-

veteraan uit Ridderkerk. 

Voor haar bezoek aan de veteranendag in Ridderkerk had minister Ank Bijleveld 

zich goed op de hoogte gesteld over de rol die Ridderkerk veteranen hebben  

gehad. In  haar dankwoord voor de inzet van alle veteranen noemde  ze verschil-

lende oud-militairen bij naam. 

V.l.n.r.: Burgemeester Anny Attema, Majoor Stefan 
Mastenbroek, adjudant van de minister, Ger de 
Jong, de minister en Bert Kamerman 
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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  

Reguliere bijeenkomsten 

AFDELINGS NIEUWS E: activiteiten@comrdam.nl  
W. www.comrdam.nl 
 
Onderafdeling Den Haag 
 
Iedere tweede dinsdag van de maand vaste 
soosavond in het “ Clubhuis ‘t Spuigat”, 
clubhuis zeilvereniging in de 2

e
 binnenha-

ven.  
Kranenburgweg 160, 2583 ER Schevenin-
gen.  
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 Ma-
riniersavond in Paviljoen “De Punt” 
Badweg 10 te Dordrecht.  
Inlichtingen  
M: COMDrechtsteden@gmail.com 

 

Onderafdeling Den Haag 

Jaarlijkse reünie  
 

Op vrijdag 13 december 2019 zal onze jaarlijkse reünie worden 
gehouden in gebouw 147 van de Frederikkazerne.  

De kosten bedragen € 27,50 per persoon. Dit bedrag is inclusief 
een uitgebreide rijsttafel en een nagerecht “du chef”.   

 
Wilt u aan deze reünie deelnemen, meld dit dan per mail bij ondergetekende en maak 
het te betalen bedrag over naar rekeningnummer NL83 INGB 0004892564 t.n.v.  
Oud Mariniers Den Haag onder vermelding van reünie 13 december 2019. 
 

Joep Caminada, tel 06-24796096  E-mail: joep.caminada@hetnet.nl 
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Vorig jaar hebben we voor het eerst een 

gezamenlijke barbecue met COM o.a. Rot-

terdam gehouden, die door Rotterdam was 

georganiseerd. Dit jaar hadden we de Rot-

terdammers uitgenodigd om naar Den 

Haag te komen. Dit festijn werd gehouden 

op dinsdag 10 september 2019, aan de 

Mozartlaan 195 in Den Haag.  

Voorafgaand waren de deelnemers welkom 

op de naastgelegen jeu de boules banen 

van Altijd Voor Waarts (AVW). Door Joep, 

Mieke en een van de leden van AVW werd 

het spel uitgelegd en vervolgens met veel 

enthousiasme gespeeld. 
 

Rond een uur of vier kwamen nog meer 

COM-leden en partners om het feestje mee 

te vieren. Het was prachtig weer, zodat ie-

dereen lekker buiten kon genieten van een 

drankje en lekkere hapjes. 

Eind van de middag werden we verwend 

met een stokje heerlijke gamba’s. 
 

Omdat het wat frisser werd, vertrokken we 

naar de kantine, waar iedereen een plekje 

vond. 

Gezamenlijke  
BBQ-Soos in Den Haag 

 

Tekst: Joep en Mieke Caminada    Foto’s: Pixabay e.a.  

De barbecues stonden buiten in de tenten 

opgesteld en ieder kon zelf zijn/haar stukje 

vlees bereiden. Schalen met salade, fruit 

en stokbrood maakten het geheel com-

pleet.  

Het was supergezellig en de barman zorg-

de voor muziek en de drankjes. 

Rond half 9 gingen de meesten weer huis-

waarts. Arie deed de afwas, terwijl Anisija 

en Ria volleerde drogers waren. De tenten 

werden met een aantal mankrachten afge-

broken en in de auto van Joep geladen. 

Rond half 10 waren we thuis, moe maar 

voldaan. 
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Terwijl 75 jaar geleden in Nederland de bevrijding begon, was vrede in Nederlands-Indië nog 

heel ver weg. Misschien wel verder weg dan ooit. Zowel binnen als buiten de kampen nam 

voor brede lagen van de bevolking de ellende alleen maar toe. Wanhopig hield men zich vast 

aan elk gerucht dat de oorlog spoedig voorbij kon zijn, waardoor het verlangen alsmaar vuri-

ger werd. Een brandend verlangen om geliefden terug te zien. Een brandend verlangen naar 

een betere toekomst, naar een wereld van vrede en veiligheid. 

 

Voor Nederlanders in voormalig Nederlands-Indië en de kinderen en kleinkinderen was de 

oorlog nog niet voorbij. Het gedwongen vertrek uit het moederland heeft veel pijn veroorzaakt, 

die generatie na generatie blijft schrijnen.  

Dat zei dichteres Ellen Deckwitz tijdens de nationale herdenking van de Japanse capitulatie, 

donderdag 15 augustus 2019, precies 74 jaar geleden. De capitulatie betekende het einde 

van de Tweede Wereldoorlog voor het hele Koninkrijk der Nederlanden. 

 

Plechtigheid 

De plechtigheid begon zoals gebruikelijk met het intreden van het vaandel van 12 Infanterie-

bataljon Luchtmobiel Regiment van Heutsz en het luiden van de Indische klok. 

Tijdens de plechtigheid werd een minuut stilte gehouden. Minister-president Mark Rutte en 

staatssecretaris Paul Blokhuis legden namens de Rijksministerraad een krans. Minister Ank 

Bijleveld-Schouten vertegenwoordigde Defensie. 

 

Leden van de Koninkrijksregering, ambassadeurs en mensen van de eerste generatie oor-

logsgetroffenen legden kransen. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-

generaal Onno Eichelsheim en Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beu-

len legden namens de krijgsmacht een krans. 

Brandend Verlangen 
Bron tekst: Nationale herdenking 15 augustus 1945 & Ministerie van Defensie 

Foto afkomstig Wikipedia 

Nationale herdenking 15 augustus1945  



COMpagnon Nr.3 | 2019    30 

Tijdens een kustwachtpatrouille in de nacht 

van 10 juli ontdekte het marineschip een 

zogenoemde go fast-motorboot. 2 FRISC-

onderscheppingsboten van de Groningen 

brachten de snelle motorboot tot stoppen. 

Aan boord bevond zich 424 kilo cocaïne. 

De drugs en de aangehouden personen 

zijn overgedragen aan de politie op Sint 

Maarten.  

2 dagen later was het weer raak toen de 

NH90-boordhelikopter een go fast waar-

nam. De verdachte speedboot reageerde 

niet op meerdere oproepen om te stoppen. 

Daarop schakelde een scherpschutter van-

uit de helikopter de buitenboordmotor uit. 

De smokkelwaar was echter al overboord 

gegooid. Er werd nog wel een tas met een 

grote hoeveelheid geld gevonden. Het geld 

en de personen zijn overgedragen aan de 

politie op Sint Maarten. 

 

Later die dag ontdekte ook de Dash, het 

kustwachtpatrouillevliegtuig, een verdachte 

go fast. Opnieuw werd geen gehoor gege-

ven aan stopoproepen vanuit de boordheli-

kopter. Ook nu vernielde een scherpschut-

ter de buitenboordmotor en werden pakket-

ten overboord gegooid. Die werden niet te-

ruggevonden. De aan de politie op Sint 

Maarten overgedragen personen zijn inmid-

dels weer op vrije voeten wegens gebrek 

aan bewijs. 

 

Alle acties werden ondersteund door Metal 

Shark Interceptor-patrouilleboten van het 

Kustwachtsteunpunt Sint Maarten. 

 

 

Zr. Ms. Groningen is sinds eind april 2019 actief als stationsschip in het Caribisch ge-

bied. Het schip wordt ingezet voor antidrugsoperaties en bij humanitaire hulpverlening. 

Maar ook voor kustwachttaken zoals het opsporen van illegale visserij, milieudelicten 

en de inzet tijdens search and rescue-acties. Voor deze taken is de Groningen uitge-

rust met 2 snelle FRISC's en een NH90. 

Scherpschutter stopt  
verdachte speedboten 

Bron tekst:en foto’s: mediacentrum Defensie 
Tekstbewerking: Redactie 

Een go fast-speedboot met een door een, on-
derscheppingsteam van het Korps Mariniers,  
kapot geschoten buitenboordmotor  
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