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Nederland ontregeld
Als we op dit moment de radio of televisie aanzetten gaat het telkenmale over het Coranavirus dat ons land in de greep houdt. De overheid en
COM-Nederland hebben vele maatregelen genomen om het beheersbaar te houden. Laten we hopen dat het lukt het virus in bedwang te
houden.
Door deze maatregelen kon de jaarvergadering van COM Zuid-Holland
helaas niet doorgaan. Zodra we weer een datum kunnen plannen wanneer deze vergadering alsnog gehouden wordt hoort u van ons. De vergaderingen van de onderafdelingen zijn wel gehouden waarbij enkele
bestuurswisselingen plaatsvonden.
In deze COMpagnon vinden jullie een uitnodiging voor een vaartocht
met de gehele afdeling Zuid-Holland een dag te gaan varen. Deze gehele dag incl. eten en drinken gaat u slechts 27,50 p.p. kosten. Geeft u
tijdig op want vol=vol.
Voor juni staat de Sport en Speldag weer op de agenda houdt de website van Zuid-Holland in de gaten om u aan te melden.
Ook voor de 5-jaarlijkse reünie kunt u zich al aanmelden raadpleeg ook
hiervoor de website.
Ondanks het virus hoop ik jullie in goede gezondheid op een van de
evenementen te ontmoeten.
Jacques van den Berg
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Column: AOOMARNALG (SA1) R.H.A. van Haastrecht, Korpsadjudant

Vertrouwen...
Bij de herdenking 75 jaar Market Garden op de Ginkelse heide eerder dit jaar maakte ik voor het
eerst sinds bijna 15 jaar weer een static-line parachutesprong. Vooraf maakte ik me vooral zorgen over de landing, met mijn lengte en gewicht van tegen de 100 kg is dat altijd een belevenis.
Alsjeblieft geen blessure, dat zou wel heel ongemakkelijk zijn. Verder maakte ik me niet zo druk,
ik had vertrouwen in het materiaal, het vliegtuig, de procedure en de dispatchers die me op het
juiste moment uit het vliegtuig zouden gooien.

Vertrouwen is de basis voor elke relatie. Met je partner, kinderen, vrienden, collega’s en last
but not least, je werkgever. Op basis van vertrouwen maak je afspraken en ga je ervan uit dat
het goedkomt.
Daar tegenover staat wantrouwen, slechts enkele letters verschil, maar in betekenis juist heel
veel. Scepsis, elke boodschap met argwaan tegemoet treden.
Ik kom beiden dagelijks tegen. Vertrouwen in elkaar hebben we genoeg, in de collega waar je
elke dag je werk mee doet, die je rug dekt als het nodig is, aan wie je in een extreem geval je
leven toevertrouwt. Ons hele interne “zorgsysteem” is gebaseerd op vertrouwen, je buddy let
op jou, jij let op hem.
Wantrouwen gaat vaak een paar dekken omhoog. Doen ze wel wat ze zeggen? Zeggen ze
wel wat ze doen? Ze kunnen natuurlijk wel zeggen dat het allemaal goedkomt maar wat is mijn
gevoel, hoe ervaar ik het? Als je dagelijks moet werken met materiaal dat verouderd is, spullen nodig hebt die er niet zijn, of met die ene collega die uiteindelijk besluit dat het gras bij de
buren toch echt groener is. Dan kan het gevoel van vertrouwen een stuk minder zijn. Doen we
dan wel echt genoeg om mensen te binden? En als er geen vertrouwen is zie je vaak een heleboel regels en protocollen verschijnen. “Vertrouwen is goed, controle is beter.”
De afgelopen jaren zijn we ook aardig op de proef gesteld. Vervangingsprojecten worden uitgesteld, denk aan de onderzeeboten, veel gebouwen zijn nu echt aan vervanging of grondige
renovatie toe en andere grote projecten zoals de voertuigen en persoonlijke uitrusting vorderen langzaam. 25 jaar bezuinigen laat nog steeds zijn sporen na.
Bij wantrouwen komt vaak veel emotie vrij. Begrijpelijk, want als je waar ook ter wereld, je leven in de waagschaal stelt voor de belangen van Nederland dan dien je het best mogelijke
materiaal tot je beschikking te hebben. Daar mag het niet aan liggen.
Geen dag is hetzelfde en ons bedrijf veranderd continu. Vertrouwen komt te voet en gaat te
paard. Iets kan best anders uitpakken, maar je moet het wel kunnen uitleggen. Waarom wel,
of waarom niet? Dat is ook leiderschap, de minder populaire boodschap maar vooral ook het
juiste verhaal overbrengen! Dan kun je het er nog niet mee eens zijn, maar je weet in ieder geval wel waarom iets wel of niet doorgaat, in welke vorm dan ook. En dan is het een kwestie
van accepteren, ook dat hoort erbij!
Er gebeurt ook veel maar vaak zijn resultaten niet meteen zichtbaar, we voelen het niet meteen en dat maakt het er niet makkelijker op. Maar vertrouwen hebben en vertrouwen krijgen,
daar draait het allemaal om. Laten we dat nou allemaal eens doen. Daar krijg je energie van.
Dat motiveert en zorgt ervoor dat we trots zijn. Dan komt het wel goed met ons bedrijf.
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Hongerwinter 1944–1945
Bron tekst en Foto’s: Wikipedia

De Hongerwinter in Nederland was de winter aan het eind van de Tweede Wereldoorlog
van 1945 tot 1945 met een grote schaarste aan voedsel en brandstof. Het leidde, met name
in de steden van West-Nederland, tot hongersnood. 20.000 mensen kwamen om door honger en kou.

Het leven in de hongerwinter

Doordat gas en elektriciteit niet voorhanden
waren, was er geen licht, geen verwarming en
geen normale gelegenheid tot koken. Met
een knijpkat kon eventueel worden bijgelicht,
maar velen behielpen zich met een stompje
kaars en gingen vroeg naar bed. Na acht uur 's
avonds mocht men bovendien vanwege

Oorzaak
De oorzaak van de voedselschaarste in het westen van Nederland had zijn belangrijkste oorzaak in de afkondiging door de Nederlandse regering in Londen van de Algemene Spoorwegstaking op 17 september 1944 . Hierdoor
werd het transport in Nederland en dus ook van
voedsel nagenoeg stilgelegd. En doordat er
door de bevrijding van Zuid Nederland geen
kolenaanvoer uit de Limburgse mijnen meer
mogelijk was, zaten met name de mensen in de
grote steden in de randstad in de kou tijdens de
zeer strenge winter van 1944-1945.

de spertijd de straat niet meer op.

In de rij bij gaarkeukens
Bij centrale gaarkeukens kon eenmaal per dag,
op vertoon van een bonnenkaart, waterige
stamppot of soep van aardappelschillen worden
afgehaald. Dat leidde tot lange rijen wachtenden, wat in de bijtende kou niet meeviel. Als er
al een beetje eten in huis was, moest dat desalniettemin gekookt of verwarmd worden. Vaak
gebruikte men daarvoor een oud conservenblik
met een gat onderin, een wonderkacheltje.
Daarin werden takjes of houtspaandertjes verbrand.

Randstad
Binnen bezet gebied was de situatie het ergst
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binnen de grote steden in de Randstad. De
voedselschaarste was soms zo groot dat mensen
zelfs honden, katten, bloembollen en suikerbieten aten. Wegens gebrek aan brandstof werden
geteerde houtblokjes tussen de tramrails weggesloopt. Ook werden bomen illegaal omgezaagd.
In de Amsterdamse Jodenbuurt en Nieuwmarktbuurt werd hout
gesloopt uit leegstaande huizen waaruit Joden
waren weggevoerd. Alles wat brandbaar was
werd verzameld om de noodkacheltjes brandend te houden.

Doden

Hongertochten
Veel mensen, vooral vrouwen, fietsten of liepen
naar het oosten of noorden van het land om
daar aan eten te komen, met het beetje geld dat
ze hadden of om bezittingen: textiel, zilveren
bestek en gouden sieraden te ruilen voor voedsel. Dergelijke tochten werden hongertochten genoemd. Veel boeren gaven onderdak aan mensen die over straat trokken. Die mensen worden hongertrekkers genoemd. Sommige boeren
vroegen uit winstbejag veel te hoge prijzen
voor het voedsel.

In de steden kon voor de doden soms slechts
met grote moeite een graf worden gevonden.
De grond was hard bevroren en de energie voor
graafwerk en transport ontbrak. Hout voor
doodskisten kon men bovendien beter gebruiken als brandstof. In Amsterdam werden van
februari tot augustus 1945 de lijken in de leegstaande Zuiderkerk opgeslagen.

Kinderuitzendingen
Ongeveer 50.000 ondervoede kinderen zijn
vanuit West-Nederland geëvacueerd door het
hiervoor in december 1944 opgerichte Interkerkelijk Bureau voor Noodvoedselvoorziening en
Kinderuitzending. Ze werden via binnenschepen vervoerd en ondergebracht bij gastgezinnen
in het oosten en noorden van Nederland. Op de
terugweg namen de schepen voedsel mee. Vlak
na de bevrijding werden veel ondervoede kinderen, de bleekneusjes, door pleegouders in onder meer Engeland, Denemarken en Zweden
een paar maanden opgevangen om weer aan te
sterken.

Buitenlandse hulp
In februari 1945 werd Zweeds wittebrood uitgedeeld, dat door het internationale Rode Kruis was geregeld. Dit brood werd in
Nederland gebakken, het meel kwam met speciale transporten per schip uit Zweden. Op grond
van het Akkoord van Achterveld dat op 28 april
1945 werd overeengekomen en op 2 mei ondertekend werd, werd op 29 april onder de
naam operatie Manna met over zee aanvliegende geallieerde vliegtuigen begonnen met droppings van voedselpakketten, met droppings bij
Rotterdam (Waalhaven en Terbregge), Gouda
en Ypenburg en onder operatie Chowhound met
droppings bij Duindigt, Valkenburg (ZuidHolland), Utrecht, Hilversum, Schiphol, Vogelenzang en Alkmaar. Deze operaties liepen van
29 april tot en met 8 mei. In het oosten van dit
gebied kwam met operatie Faust ook voedselhulp over de weg tot stand.
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Mariniers trainen voor
marathonrecord op vliegbasis
Gilze-Rijen
Bron: Brabants Dagblad

Leden en oud-leden van het Korps Mariniers, de elite-eenheid van de Nederlandse
marine, willen in april 2020 het wereldrecord ‘speedmars' breken. Vrijdag trainden
zeventien man drie uur lang op een parcours op vliegbasis Gilze-Rijen, met achttien kilo bepakking. Uit hun midden worden
de acht beste lopers geselecteerd om op
de dag voor de marathon van Rotterdam
de recordpoging te wagen.
Het is twaalf uur wanneer zeventien mariniers zich als één man op de atletiekbaan
van vliegbasis Gilze-Rijen op de grond laten vallen. Ze hebben er meer dan dertig
kilometer op zitten, in een afwisselend tempo van rennen en lopen. Heel even blijven
ze liggen. Dan staan ze op en vallen elkaar
in de armen.
De kopgroep oogt nog enigszins fit, maar
aan mensen die hen konden bijhouden is te
zien dat ze geleden hebben. Ze liepen met
COMpagnon Nr.1 | 2020
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gezichten getekend door pijn, ademend in
puffende horten en stoten, het slijm van
hun kin druipend. Maar ze hebben het tot
het einde toe volgehouden en op de vraag
hoe het met ze gaat, is het antwoord steevast: ,,Geweldig, dit was zo gaaf. Ik wil het
meteen nog wel een keer doen.”
Recordpoging
Het is de derde keer dat ze een dergelijke
duurloop houden als voorbereiding op hun
recordpoging.
Initiatiefnemer en loper eerste luitenant
Gerwin van Triest: ,,Bij elk lustrum van het
korps wordt iets georganiseerd. In 2015,
toen het korps 350 jaar bestond, hebben
we 350 kilometer in estafette gelopen. Nu
was het idee om het wereldrecord speedmars te breken, dat sinds 2017 in handen
is van de Britse Royal Marines (4 uur 16
minuten en 48 seconden, red.).”

COM Zuid-Holland Reünie 2020

Boottocht in de regio
Rotterdam
Dit jaar vieren wij het 70-jarig bestaan van COM Nederland.
Tevens is het 355 jaar geleden dat het Korps Mariniers werd opgericht. Dit jubileum zal
op zaterdag 12 december 2020 worden gevierd met een defilé op de Coolsingel, gevolgd door een feest in Ahoy. Kijk hiervoor naar de berichtgeving in Houwe Zo of de
COM-Zuid-Holland website: https://zuid-holland.contactoudmariniers.com
De onderafdelingen organiseren ter gelegenheid van de Korpsverjaardag geen reünie/
feestavond in 2020.
Het bestuur van COM Zuid-Holland heeft besloten een gezamenlijke reünie te organiseren op
woensdag 2 september 2020, waar we alle COM leden en donateurs met partner voor uitnodigen. Dit gaat gebeuren op het partyschip Marlina.
Het programma is als volgt:

Inschepen vanaf 14:30 uur

Vertrek 15.00 uur

Live muziek

Ontscheping ca 20.00 uur.
Vertrek vanaf de Veerweg, 3201 LL Spijkenisse.
Er is voldoende parkeerruimte beschikbaar.
Voor de vaartocht, de maaltijd en de drankjes
vragen we een bijdrage in de kosten ad € 27,50 per
persoon.
Aanmelden kan door het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL61
INGB 0006 5606 81 t.n.v. Contact Oud Mariniers afd. Zuid Holland te Lisse. Je betaling is tevens je bewijs van toegang.
Vragen? Bel gerust Jacques van den Berg
06-52522023.
Tekst: Jacques van den Berg
Foto’s: Rederij Fortuna.
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Van opkomst tot Finex
Bron tekst en foto’s: Defensie
Tekst bewerking:: Jaap C. de Bruin

de uit, gewonde marinier, amfibische PT,
Peddelen in een rubberboot (LCRM), kennismaking met de landingsboten.
Tevens heeft het blok gezamenlijk stil gestaan bij de Dodenherdenking op 4 mei en
Bevrijdingsdag op 5 mei.
De daarop volgende weken stonden o.a. in
het teken van SA-AW (Search aware /
Amunition Aware), waar ze verschillende
facetten hebben aangeleerd zoals CBRN,
Chemische, Biologische, Radiologische en
Nucleaire, vaardigheden. Ook is er tijdens
dit bivak veel bewustwording bij gebracht
m.b.t. Vehicle Search en Person Search.
Hierbij komt ook het AFT aan bod, dat is
Aanhouden, Fouilleren en Transporteren.
Verschillende nachten werden doorgebracht in een PH, Patrol Harbour.

Half april 2019 is het blok 19-02 aan de
Eerste Militaire Vorming (EMV) begonnen.
Na de eerste week op de Van Ghentkazerne te hebben doorgebracht heeft het blok
week 2 en 3 het mooie eiland Texel bezocht.
Na aankomst, te Den Helder werd de oversteek met de LCU naar Texel gemaakt.
Hier aangekomen begonnen de cursisten
met de eerste groepsopdracht. Het intro
bivak op Texel is bedoeld om de cursisten
bekend te laten worden met het mariniers
leven alsmede het amfibische aspect van
de Marinier.
Samen leven in een tent, samen eten maken, wachtlopen met je buddy en nog veel
meer zaken. Een groot deel van deze 2 weken bestaat uit groepsopdrachten. BestaanCOMpagnon Nr.1 | 2020
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De cursisten hebben geschoten met hun
persoonlijke wapen, de C7. Er zijn diverse
modules aan bod gekomen, deze modules
maken deel uit van de eisen voor basisschutter C7. Ook met het secundaire wapen, de Glock, en de mitrailleur MAG heeft
men veel oefeningen geschoten.

11

COMpagnon Nr.1 | 2020

Uitreiking Opleidings-Baret

Afgelopen periode heeft EMV 19-2 de PVB
(Proeven Van Bekwaamheid) afgelegd.
Daarmee is de eerste periode, van 15 weken, afgesloten en gaan de 85 overgebleven cursisten over naar de EVO.
Tijdens de PVB week kwamen alle basic
skills nog eens aanbod. Het geheel was de
hele week gebaseerd op 4 peilers, de tactische verplaatsing, de combat lane, ochtend
routine en het graven van een shellscrape.
Alle vier de peilers geven een dusdanig
beeld dat men samengevat het bewegen,
leven, samenwerken en de eerste stappen
van vechten kan beoordelen van een marinier te velde.

De mannen werden hier grondig op voorbereid d.m.v. voor-oefenen met diverse vaartuigen, verkenningspatrouilles en uiteindelijk een order. Na dit alles was de eenheid
gereed om de aanval in te gaan.
Het was een week waar in voor het eerst
werd samengewerkt in troop verband wat
weer nieuwe uitdagingen met zich meebracht. Maar uiteindelijk hebben de cursisten laten zien dit niveau aan te kunnen.
De MARNS 2 van blok EVO 19-02 hebben
een intensieve periode achter de rug.
Allereerst heeft men de BHT, Basis Helikopter Training, gevolgd. In dit blok krijgt
men les in het "werken met helikopters"
binnen defensie. De eerste 2 dagen bestond uit theorie en een gedeelte training in
de mock-up te Schaarsbergen. De 3e dag
werd er daadwerkelijk gevlogen met een
Chinook. Dit vond plaats op de Oirschotseheide. Een nuttige maar ook mooie ervaring
voor de cursisten.
Vrijwel direct daarna werd de reis naar Grafenwohr Training Area (GTA) ingezet voor
een schiettraining van 2 weken. GTA is een
Amerikaanse schietbasis waar de mogelijkheden ongekend zijn. Tijdens deze training
werd er geschoten met verschillende wapensystemen. Aansluitend kwam de module "fire and movement" aan bod. Hierbij
vuurt men met scherpe munitie en past
men de aangeleerde drills toe.

Beëdiging

Op vrijdag, 06 september, hebben de 85
mariniers van opleiding de Eed of Belofte
afgelegd aan het Korps Vaandel. Dit alles
gebeurde in aanwezigheid van familie,
vrienden en bekenden en een delegatie
oud-mariniers. Het was een prachtige dag
waarbij ook diverse relaties even in het
zonnetje gezet zijn.

Tweede fase van de opleiding.

In de week van 11 september zijn ze begonnen met de 2e fase, de Eerste Vakopleiding (EVO) deze duurt ook weer 15 weken waarna ze op 17 januari 2020 de poort
van de Van Ghentkazerne zullen binnen
marcheren.
Tijdens een bivak opereerde het blok op de
grens van land en water op het eiland
Texel. Mariniers werk bij uitstek. De gehele
week stond in het teken van een voorbereide nachtelijke aanval op een vijandelijke
locatie.
COMpagnon Nr.1 | 2020
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Naast deze primaire activiteit was er volop
ruimte voor ontspanning tijdens het lange
weekend. Er werd een bezoek gebracht
aan Concentratiekamp Dachau wat een
diepe indruk maakte op de mannen, dit
stond onder leiding van de Geestelijke vorming.
Het blok gaat zich nu voorbereiden op het
volgende bivak, dat zal zijn de Proeven Van
Bekwaamheid, hier wordt al het aangeleer-

de afgetest.
De FINEX komt langzaam in zicht!

FINEX
Maandagochtend startte de eindoefening
van de mariniers in opleiding. Gedurende
deze week moeten de cursisten tijdens uiteenlopende scenario’s informatie verzamelen om uiteindelijk een complete cel uitschakelen die de veiligheid in Nederland
bedreigt. In een zogenaamd ‘joint’ optreden, met een Chinook helikopter van Defensie Helikopter Commando en een aantal
Vikings uit Doorn, werden in de Kuip aanwijzingen gevonden waarmee vervolgacties
elders in Nederland kunnen worden uitgevoerd.

Vrijdag,17 januari 2020, kwam blok 19-02EVO de Van Ghentkazerne binnen gemarcheerd. Na een fantastische eindoefening
over diverse locaties werd er afgesloten

met de traditionele eindmars. Deze eindmars is 25km en wordt uitgevoerd met 3e
lijn, dat wil zeggen alles mee!!
Het Korps mariniers is weer 83 mariniers
rijker, en voor de mariniers begint het
mooie werk bij de operationele eenheden.
Mariniers van blok 19-02 van harte gefeliciteerd, en welkom bij de familie die Korps
mariniers heet.

Na de baretuitreiking op 17 januari 2020,
zullen deze mariniers instromen in de operationele eenheden in Doorn waar ze verder opgeleid en getraind worden voor inzet
in de zogenaamde high-end warfare tegen
gelijkwaardige tegenstanders.
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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 secretariaat. 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 vereniging
waar dat voorop staat.
We beschikken over een 50 meter baan met 9 schietpunten. Er kan dus geschoten worden
met alle kalibers, dus groot en klein en zelfs met historische wapens (zwart kruit).
We houden jaarlijks ook contacten met de andere COM SV‘s d.m.v. het houden van onderlinge 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, regelmatig 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 gezellig.
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 misschien ook wat geschoten worden. Er zijn mensen aanwezig om u te helpen. Hopelijk 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
COMpagnon Nr.1 | 2020
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Veteranendag 2020.
Aanmelden
De Nederlandse Veteranendag vindt plaats op zaterdag 27 juni in Den Haag! Veteranen, zowel postactief als in werkelijke dienst, kunnen zich voor het evenement van tevoren aanmelden voor twee activiteiten: voor het defilé (lopend of op een historisch
voertuig) of voor een tribuneplaats langs de route van het defilé..
Beste mensen,
Op zaterdag 27 juni a.s. zal in Den Haag
de Veteranendag 2020 plaatsvinden.
In het blad Checkpoint (nr. 1/2020) staat
de aanmeldinstructie die ik als bijlage bij
deze mail heb gevoegd.

Aanmelden moet plaatsvinden voor 1 mei 2020.
Het bestuur vraagt aan de besturen van
alle afdelingen en identiteitsgroepen om
deze aanmeldinstructie binnen de vereniging breed bekend te stellen. Onzerzijds
zullen wij dat via de website en de social
media gaan doen.
Graag daarbij aandacht voor het volgende:


Aanmelden kan via mijn.veteraneninstituut.nl . Wijs de mensen er op dat zij het aanmeldproces geheel moeten doorlopen. Bij het aanmelden moet men aangeven dat men meedoet als lid van een vereniging (voor onze veteranen is dat natuurlijk het COM). Dat is belangrijk omdat alleen dan een consumptiekaart in Den Haag kan worden uitgereikt!



Wijs de mensen er ook op dat als men wil meelopen zij, nadat ze hebben aangegeven als
lid van het COM te willen deelnemen, vervolgens nog een scherm krijgen waarin men kan
aangeven hoe men ingedeeld wil worden (met COM-tenue, met tenue MarinierCommando of met tenue UNTAC).



Leden die digitaal niet zo vaardig zijn kunnen ook onze ledenadministrateur bellen. Hij vult
dan alle gegevens in en zal dan zorgen dat de aanmelding tijdig bij het Veteraneninstituut
komt.
De ledenadministrateur is te bereiken via tel. 030-6051718. Verzoek: bel tijdig en niet net
voor 1 mei !

Laten we er samen voor zorgen dat een zo groot mogelijke eenheid veteranen van onze vereniging zich gaat inschrijven.
Met vriendelijke groet,
Kees Wit
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‘Onoverwinnelijke’ ploeg voor
Invictus Games in Den Haag

Bron tekst en foto’s: Defensie
Tekst bewerking: Redactie

“De Invictus Games vraagt wéér het uiterste van jullie, zoals jullie als militair gewend waren. Jullie zijn onoverwinnelijk, jullie zijn Invictus.” Dat zei
plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Onno
Eichelsheim zaterdag 30 november 2019 bij de presentatie van de nationale
ploeg voor de Invictus Games.
32 (oud-)militairen, die tijdens hun diensttijd
ziek zijn geworden of (on)zichtbare verwondingen met zich meedragen, doen dit jaar
mee aan dit sportevenement in Den Haag.
In totaal doen van 9 tot 16 mei 2020 zo’n
500 atleten uit 19 landen mee, die uitkomen op 10 sportonderdelen: atletiek, gewichtheffen, handboogschieten, indoorroeien, JLR Driving Challenge, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, wielrennen, zitvolleybal
en zwemmen.
De meeste sporten zijn in en om het Zuiderpark, in de Sportcampus en bij atletiekvereniging Sparta. Het zwemmen gebeurt
in het nieuwe Hofbad, in Ypenburg.
Het is de 5e editie van de Invictus Games,
na Londen (2014), Orlando (2016), Toronto
(2017) en Sydney (2018). “Daar gaan we
weer voor elkaar door het vuur. Ieder teamCOMpagnon Nr.1 | 2020
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lid is een onmisbare schakel. Er staan 32
helden voor u, die een hoge prijs hebben
betaald voor onze vrijheid”, sprak kolonel
der mariniers Stefan Nommensen. Vorig
jaar in Sydney was hij nog deelnemer, nu is
hij chef de mission.

“Een grote eer”, vinden de zitvolleyballers het
om deel te nemen aan deze wedstrijden.

Bij het Rostoelbasketbal gaat het er niet altijd
zacht zinnig aan toe

eerste editie meemaakte.
Oud-Landmachtmilitair Ed Zegel deed wel
mee in Toronto (2017), maar miste de spelen van Sydney vorig jaar. “Ik heb nu de
rust gevonden om dit keer echt te gaan genieten van de Invictus Games”, denkt hij.
Voor oud-marinier Peter West is de eerste
deelname een behoorlijke uitdaging. “Voor
mijn teamgenoten en mij is het door de
PTSS (posttraumatische stress-stoornis)
moeilijk om je lekker te voelen in een drukke omgeving. Maar we gaan ervoor, als 1
team.”

Doel games
Invictus staat voor ‘onoverwonnen’. Het
symboliseert de vechtlustige geest van fysiek en/of mentaal gewonde militairen. Het
laat zien wat, ondanks verwondingen, is te
bereiken. Het draait bij de games dus niet
om het winnen van medailles, maar om het
halen van persoonlijke doelen. Het gaat om
de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder
begrip en respect te genereren voor hen
die hun land dienen of dienden.
In een videoboodschap sprak minister Ank Bijleveld en Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer het team toe.
Minister
De deelnemers kregen tijdens de presentatie ook nog een videoboodschap van minister Ank Bijleveld en Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer. Zij
zegden alle steun toe aan het team en hun
familie en vrienden.
De wil om te winnen is continu aanwezig.
Mix
De ploeg voor Den Haag bestaat ook dit
keer uit een mix van ervaren deelnemers
en debutanten. Teamcaptain is dit keer
wachtmeester 1 van de Koninklijke Marechaussee, Wouter Bakker. “Een grote eer”,
vindt de zitvolleyballer, die in Sydney zijn

Geplande Invictus Games Den
Haag
De Invictus Games, gepland van 9 tot 16
mei in Den Haag, gaan niet door.
Het coronavirus is de reden. Het bestuur
van de Invictus Games Den Haag 2020
en de Invictus Games Foundation maakten dat bekend.
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Bron: http://www.mariniersnieuwguinea61-62.nl

Uit het stoere Mariniersbestaan
Tekst: Vlam. E. Andreoli Stella Maris 1961.
Foto’s: Carol Magermans e.a.

Maandagmorgen half elf. Daar komen de eerste recruten de poort binnengestapt. Velen voor het eerst weg van moeders pappot! Na een paar stappen zitten ze achter in
de sportzaal wat onwennig bij elkaar. Ze komen uit alle hoeken van het land, van Ameland en Emmen tot Ooltgensplaat, en van Wylre in het zuiden van het land. En wat een
staalkaart van beroepen zit daar achter in die zaal! Kelners, bloemisten, lassers, loodgieters, bestellers en tekenaars, en waarachtig ook het nozemjochie met zijn mooi kapsel en smalle pijpjes.

Poort schildwacht in Doorn
Morgen gaat het beginnen en worden deze
jongens in het mariniersharnas geperst,
een proces dat enige tijd nodig heeft van
training en aanpassing. Voor alle knapen is
dat niet even gemakkelijk. Is dat te verwonderen? Maar na drie maanden is het ouderdag en de trotse vaders en moeders, en
geliefden klappen enthousiast in de handen bij het nummertje exercitie en parade
en fluisteren je in het oor: ,,Hoe hebben ze
dat klaar gespeeld, eerwaarde. Ik had nooit
gedacht dat onze Toon dat zou kunnen!"
En als de eerste vier maanden ten einde
lopen, dan worden het weer hoogtijdagen
voor de ziekenpaaien en doktoren. Die lopen dan te zwaaien met injectiespuiten en
COMpagnon Nr.1 | 2020
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keuringsformulieren, want de knullen moeten naar de West of de Oost. Dan wordt
het bureau uitzending weer platgelopen en
de altijd aanwezige Sergeant-Majoor v.d.
Ent weet voor alle problemen een oplossing. Dan komt de grote wereldreis, waarin
velen binnen 36 uur naar de andere kant
van de wereld worden gevlogen. Even ben
je weer burger, dure klant van de KLM of
liever rijksambtenaar, zoals op je pasje
staat. Ha, ha, een kleine motorstoring in
Tokio, Safety First, zegt de KLM. We sloffen jongens. Met dure bussen worden de
rijksambtenaartjes naar een oerdeftig hotel
in Jokohama gereden en onze Jan, de kelner, krijgt zowaar een kamer met televisie

Overzichtsfoto Marinierskazerne Manokwari

gramma slim in elkaar gezet. Je moet niet
alle moeilijke dingen direct op tafel gooien.
Eerst een klein tippeltje zonder bepakking
om te wennen aan de warmte, dan mét bepakking. Na drie weken een proefbivak in
de echte bush-bush.

Weer een mars met gevechtsuitrusting
en telefoon en privé badkamer toegewezen. 's Avonds diner met ik weet niet hoeveel gangen en sympathieke en wonderschone geisha's om je te bedienen. Maar
dan! Dan komt er een eind aan onze ambtenarenloopbaan van 36 uur. Midden in de
nacht landen we in Biak. Poeh, wat een
hitte!!!

Tentenkamp te Manokwari.
De volgende dag trek je het bekende oerdegelijke khaki harnas aan. Want in de tropen loopt iedereen luchtig gekleed!
Twee dagen later gaan we naar Manokwari
om de 2e etappe van onze opleiding aan te
vangen. Ja, je bent zo maar niet rijp en
klaar voor de bush-bush. Het ruwe werk is
in Doorn gebeurd, maar het fijne marinierswerk brengen ze je in vier maanden in Manokwari bij. Kalmpjes aan hoor! De Kapitein heeft mensenkennis en heeft het pro-

Terug van de schietbaan.
Om 9uur schepen we ons in op een klein
landingsvaartuig dat ons in een uur naar de
overkant van de baai brengt. Alle zeesoldaten van Hr. Ms Koninklijke Marine hebben
nog geen zeebenen en sommige moeten
van pure ellende de vissen voeren. Aan de
overkant van de baai trekken we onmiddellijk het oerwoud in en na een kwartiertje zitten we op ons bivakterrein. Daar zal de sergeant ons leren hoe we een bivak moeten
bouwen.
De baleh-baleh (ligbed van bamboe) waar
we dadelijk op snurken moet goed zijn. Het
afdak nog beter. Onze tentzeiltjes zijn wel
niet uit de tijd van de Romeinen, maar toch
wel een dagje ouder en niet helemaal waterdicht, en dus.... gooi er wat bladeren op.
Van die kanjers! Dan gaan we leren koken
in een nat bos, want je sloft wel geweldig
als je helemaal geen regen krijgt. De volgende dag is een rustig dagje, maar tegen
de avond moeten we alles model inpakken
om tegen 9uur helemaal naar Manokwari
terug te marcheren. Sommigen
►►
zien nachtmerries voor zich op-
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Marinier voor zijn tempatje tijdens het bivak

doemen, maar de Kapitein die weet dat zijn
mannetjes nog baroes zijn, heeft stiekem
achter het vliegveld wat vrachtwagens
neergezet. Dat scheelt 12 kilometer. Tegen
middernacht stuiven we het kamp binnen.
Een goeie maand later maken we onze
eerste patrouille. Om half vier ‘s nachts
gaat de eerste groep op stap, de 2e een
half uur later. We zullen 23 kilometertjes
door moeten persen, over een nette weg
hoor. Het is nog donker en dus nog niet
warm. En de knullen zullen eens eventjes
de pas erin zetten en proberen die luitenant eruit te ploffen, want per slot van rekening is die al een ouwe jongen in het vak!
Om 8uur zijn we al aan de kali Andaai.
Even de weg af naar links de bush-bush in
en aan de rivier zullen we ons bivak opslaan. Als alles voor elkaar is, de nachtbivakken staan, de soep op het vuur staat,

Nieuw lichting Baroes in het tentenkamp te
Manokwari.
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dan duiken we met zijn allen de kali in,
want hygiëne hoort ook bij ons vak. De volgende morgen vroeg krijgen we de vuurdoop. Half in het donker pakken we alles
weer in. De slimme sergeant heeft nog wat
warms onder de deksel van de vorige
avond zodat het eten gauw gebeurd is, en
om tien voor zevenen trekken we o.l.v. enkele papoea-gidsen de grote hutan (woud)
van Nieuw Guinea in. Wat zullen we allemaal tegenkomen en ontdekken? Slangen
die op de loer liggen om ons te wurgen,
krokodillen die ons al wadend door een rivier zullen attaqueren? Wilde zwijnen die
dwars door de colonne heen komen gerend?

Woonboten voor de mariniers met langszij
2 LCPR's en de Wambrau. Rechts op de
voorgrond het bootje wat heen en weer
voer naar Ransiki.
Een goed marinier kijkt links en rechts van
het pad om te zien of er nergens een vijand
achter een boompje zit. Zo hadden onze
grootvaders het in Atjeh gedaan, en zo
hadden we het vroeger wel eens gelezen.
Maar de romantiek van het bos is na een
half uur helemaal zoek. Geen slangen,
geen krokodillen, geen wilde zwijnen, geen
tijd en aandacht voor, de gevaren, achter
de bomen (er woonde niemand in het bos!).
Want je hebt alleen maar oog voor de voeten van je voorbuurman, om niet op je gezicht te vallen in de heerlijke blubber van
het oerbos.

Wintertraining in Noorwegen
door veiligheidssituatie
oostelijker
Bron tekst en Foto’s: Defensie

Nederlandse militairen die de wintertraining volgen, doen dat voortaan vanaf een trainingskamp in het Noorse Skjold. Dat ligt zo’n 200 kilometer oostelijker dan Asegarden.
Vanaf deze locatie bij Harstad werden Nederlandse militairen sinds 2000 voorbereid op
een eventuele inzet onder arctische omstandigheden. Vanmiddag openden minister
Ank Bijleveld-Schouten en haar Noorse collega Frank Bakke-Jenssen het kamp in
Skjold.
Met name mariniers maken er gebruik
van, naar verwachting zo’n 800 dit jaar.
Het Korps traint er zelf de mariniers,
evenals zo’n 120 Belgische en 70 Duitse militairen. Collega’s van de landmacht en de luchtmacht ondersteunen
de opleiding.

Noodzakelijk
Vanwege de veranderende veiligheidssituatie in het noorden van het land besloten de Noren de trainingsactiviteiten te
verplaatsen. Met de aanwezigheid van
militaire eenheden uit verschillende lanAnk Bijleveld en haar Noorse collega Frank Bakke-Jenssen
den wil Noorwegen het afschrikkingseffect voor potentiele tegenstanders vergroten. Wat Bijleveld betreft een goed idee. “De toegenomen dreiging in het arctisch gebied
maakt het noodzakelijk Noorwegen te
kunnen verdedigen. Met BakkeJenssen heb ik daarom besproken
hoe oefeningen van Noorse en Nederlandse militairen verder zijn te integreren.. Dit om ons nog beter voor
te bereiden op een eventuele inzet
tijdens extreme kou.”
In Skjold wordt in 2024 en nieuw onderkomen geopend, tot die tijd maken
militairen gebruik van een tijdelijk
kamp.
Nederlandse militairen bereiden zich
al sinds de jaren ‘70 in Noorwegen
voor op het uitvoeren van activiteiten
onder extreme omstandigheden.

Het nieuwe trainingskamp in Skjold.
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2 Militairen lopen 450 km
in Thailand en Birma
Bron: Defensie & Wikipedia.org
Foto’s Wikipedia e.a.

Sergeant der eerste klasse Emiel Garstenveld (32) en marinier der eerste klasse
Jesse Jordans (24) marcheren 450 kilometer over de Birma Railway in Thailand
en Birma. Hiermee willen zij het offer onder de aandacht brengen dat velen daar
brachten voor onze vrijheid.
Garstenveld en Jordans, begonnen op 3 januari bij treinstation Ban Pong aan hun tocht. Vanaf
daar lopen ze 100 km over het originele spoor dat nog steeds in gebruik is. Daarna volgen ze
het in onbruik geraakte spoor nog 350 km verder. Ze pakken de reis zelfvoorzienend aan, dat
betekent dat ze alles zelf dragen en geen hulp krijgen. Waar ze ‘s avonds de nacht doorbrengen is onzeker. Dat ligt eraan wat er op hun pad komt.

Dodenspoorlijn
De Dodenspoorlijn (Death Railway), ook wel Birmaspoorweg of Birma-Siamspoorweg, is de bijnaam
gegeven door geallieerde krijgsgevangenen in de
Tweede Wereldoorlog aan de spoorlijn die zij gedwongen werden aan te leggen tussen Nong Pladuk
in Thailand en Thanbyuzayat in Myanmar (Birma).
Het werk aan de spoorlijn begon op 16 september
1942 en werd 16 maanden later voltooid, ondanks
berekeningen van Japanse ingenieurs dat het minimaal 5 jaar zou duren om de 450 kilometer lange en
1 meter brede spoorlijn aan te leggen. De Japanners
maakten hiervoor op grote schaal gebruik van dwangarbeiders.

Slachtoffers
Tijdens de aanleg stierven per dag gemiddeld 75 arbeiders; 15 000 krijgsgevangenen stierven aan uitputting, ziekte en ondervoeding. Onder hen waren 7 000 Britten, 4 500 Australiërs, 131 Amerikanen en bijna 3 000 Nederlanders. Onder de westerse krijgsgevangenen waren veel KNILmilitairen en Nederlanders uit toenmalig Nederlands-Indië. Ook stierven ongeveer 100.000
Thaise en Indonesische romoesja's, Birmaanse en Maleisische dwangarbeiders bij de aanleg
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door het moeilijke gebied.
Na de voltooiing van de spoorweg in december 1943 bestond het werk uit onderhoud en reparatie van schade door geallieerde bommenwerpers. De werkkampen lagen vaak naast vitale
punten van de spoorweg, waardoor bombardementen ook veel slachtoffers en gewonden onder de dwangarbeiders veroorzaakten.

Erevelden

Ereveld te Kanchanaburi

De doden, die aanvankelijk langs de spoorweg werden begraven, zijn later (her)begraven op drie erevelden: Chungkai en Kanchanaburi in Thailand en
Thanbyuzayat in Birma. Deze werden aangelegd op
initiatief van de Commonwealth War Graves Commission, de Britse zusterorganisatie van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting. De Thaise regering
kocht in 1947 de spoorlijn op en tien jaar later werd
het traject tussen Non Pladuk en Nam Tok geopend.
De overige delen van de spoorlijn zijn overwoekerd
door de jungle.

Veel overlevenden ondervonden later geestelijke problemen. Ook hun nazaten hebben nog problemen gehad: het zogenaamde tweedegeneratiesyndroom.
Een van de bekendste bewoners van een van de
kampen van arbeiders die aan de spoorlijn moesten
werken was de Nederlandse cabaretier Wim Kan. Hij
was er hulpje van de kamparts en hoefde dus zelf niet
aan de spoorlijn te werken.
De eerste trein die over de spoorlijn reed, was een
Nam Tok Yok Noi Railway
bordeeltrein voor Japanse officieren.
In het westen is de spoorlijn voornamelijk bekend van
de film The Bridge on the River Kwai. De rivier heette ten tijde van de bouw van de brug Mae
Klong, maar werd in de jaren zestig hernoemd in Khwae Yai toen de brug door de film internationaal bekend was geraakt. Tegenwoordig is de lijn nog in gebruik tot aan Nam Tok in de provincie Kanchanaburi. De spoorlijn volgt na de brug bij de stad Kanchanaburi voor een groot
gedeelte de loop van de rivier de Khwae Noi (tot de
jaren zestig Khwae geheten).

Beweegredenen

Op visite bij de Ambassadeur Kees
Rade in Bangkok

Garstenveld: “Mijn beweegredenen voor deze tocht?
Ik vind dat we meer aandacht mogen besteden aan
de mensen die stierven voor onze vrijheid. De vrijheid
waarin we vandaag leven hebben we mede aan hen
te danken.” Jordans: “De aanleg van de Birma Railway is toch een ondergesneeuwd verhaal, met onze
tocht hopen we hier meer aandacht voor te hebben
gewekt voor de omgekomen dwangarbeiders.”
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Reünie Onderafdeling Den Haag
Tekst: een bezoeker

Foto’s: Wim Marcus

Vrijdag 13 december vonden zo’n 80 Com leden, donateurs en partners de weg
naar de Alexander Kazerne om de jaarlijkse reünie/viering van het 354 jarig bestaan het Korps Mariniers te vieren.
Oude bekenden en nieuwe gezichten genoten van een gezellig samenzijn in de
goed gevulde zaal.
De opening, traditiegetrouw, door het
zingen van het Wilhelmus en een
welkomstwoord van voorzitter Jan
Draaijer. Alle succesvolle activiteiten
van het afgelopen jaar passeerden
de revue. Een speciaal woord van
welkom voor de afgevaardigden van
COM Nederland Derk Wisman, de
voorzitter van Zuid-Holland Jacques
van den Berg ,de voorzitter van Rotterdam Réne de Jong en Sgt. Maj.
Bart v.d. Burg en zijn echtgenote.
Speciale aandacht was er voor John
Blok, die dit jaar na een lange staat
van dienst zowel voor de RVA als
voor de afdeling Den Haag onlangs
door COM Nederland werd benoemd tot Lid Van Verdienste. Ook Hans Neugebauer, lid van
de afdeling Rotterdam, werd nogmaals in het zonnetje gezet
voor zijn verdienste in de RVA waarvoor hij een Blijk van Waardering heeft ontvangen.
Uiteraard mochten we daarna genieten van de traditionele uitgebreide rijsttafel, welke gretig aftrek had bij de aanwezigen.
Onder muzikale begeleiding van Erwin Hardenberg, werden de
eerste passen op de dansvloer gezet en gedurende de gehele
avond wist hij met zijn gevarieerde muziek, de dansliefhebbers
onder ons goed bezig te houden.
Hierna was het de beurt van een zeer speciale gast Sgt. Maj.
Bart v.d. Burg.
Bart is Marinier in hart en nieren en heeft vele uitzendingen
meegemaakt met helaas grote gevolgen voor hem en zijn gezin. Zijn verhaal maakte op de aanwezigen zeer grote indruk.
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Bart heeft door zijn uitzendingen een
aantal “blessures” opgelopen, waaronder PTSS, waardoor hij nu niet
meer zijn zo gewenste Mariniers
functie kan vervullen, echter hij is gelukkig nog wel werkzaam bij het
Korps als loopbaan begeleider.
Door deze “blessures” is Bart een
zeer enthousiaste deelnemer geworden aan de Invictus Games Vorig
jaar nam hij al deel in Australië, in
2020 zal dit grotendeels in Haags
Zuiderpark gaan plaatsvinden. Doordat de Invictus Games komend jaar samenvalt met “75
jaar Vrijheid” zal het een nog groter spektakel worden dan andere jaren. Hij zal o.a. deelnemen aan zitvolleybal en wielrennen op 15 mei zal Bart zijn rondjes in het Zuiderpark gaan rijden. Kom hem aanmoedigen! Wilt u
meer weten over het programma, kijk
op internet: www.invictusgames.
Vervolgens stond er een prachtig dessertbuffet voor ons gereed waar eenieder naar hartelust gebruik van
maakte.
Uiteraard ontbrak de loterij met mooie
prijzen ook dit jaar niet. Nadat de prijzen, onder de deskundige leiding van
Wijnand Punt waren “verdeeld” liep de
gezellige avond rond 22.00 uur naar
het einde.
Voor 2020, het lustrumjaar voor het 355 jarige bestaan van het Korps Mariniers, hebben de
onderafdelingen van Zuid-Holland de krachten gebundeld en is door hen besloten gezamenlijk
het jaarlijkse feest te organiseren. Nadere bijzonderheden hierover zullen
later in de diverse uitgaven worden
gepubliceerd.
Rest mij nog het Bestuur en partners
van de afdeling Den Haag te bedanken voor de inspanningen en de goede organisatie van deze gezellige reünie.
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Hoogste baas maakt
wakduik met mariniers
BronTekst en Foto’s: Defensie:

Zo’n 800 Nederlandse mariniers, zo’n 120 Belgische special forces en 70 Duitse
militairen van het Seebatallion deden samen de wintertraining. Zij kregen op 7 februari 2929 in Noorwegen bezoek van Commandant der Strijdkrachten luitenantadmiraal Rob Bauer. Die maakte, samen met Commandant Zeestrijdkrachten vice
-admiraal Rob Kramer, van de gelegenheid gebruik om de beruchte ‘Ice Breaking
Drill’ (wakskiën) te doen.
De mariniers van 2nd Marine Combat
Group, aangevuld met 13 Raiding Squadron van 1st Marine Combat Group, zijn op
wintertraining van 6 januari tot en met 10
maart. Aansluitend vindt de NAVO-oefening

Cold Response plaats tot ongeveer 20
maart.

Geweldige ski-trektocht
Het doel van de wintertraining is het leren
uitvoeren van (gevechts)operaties onder
arctische omstandigheden.
Commandant 2nd Marine Combat Group
luitenant-kolonel der mariniers Emanuel
Thomeer verwoordde het zo: “We nemen
onze mariniers mee op een geweldige skitrektocht over uitgestrekte vlakten van
sneeuw en ijs in winters Noorwegen. Het
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overwinnen van angsten en tegenslagen en
het opzoeken van eigen grenzen maken
ons weerbaar. Mentale weerbaarheid, incasseringsvermogen en stressbestendigheid, gecombineerd met het vertrouwen in
eigen kunnen, maken dat we blijven functioneren, juist onder de meest extreme omstandigheden.”

Trainingsfases
De wintertraining bestaat onder meer uit de
volgende fases:
 Arctic Movement & Survival Course.
Duurt 3 weken en wordt ook wel de
‘novice’ training genoemd. Deze is voor
operationele militairen die voor het eerst
in de arctic zijn. De nadruk ligt op het
leren verplaatsen op ski’s en op het
overleven onder arctische omstandigheden. Hierbij komen onderwerpen aan
bod zoals lawinekunde, tentroutine, bouwen en overnachten in snowshelters en
de Ice Breaking Drill.
 Arctic Warfare Training. Tijdens deze 2weekse periode worden de aangeleerde
vaardigheden uit voorgaande periode
uitgebreid met het leren vechten in de
arctic.

Commandant der Strijdkrachten luitenantadmiraal Rob Bauer doet de beruchte Ice
Breaking Drill (wakskiën).

Cold Response
Aansluitend vindt een integratietraining plaats waarbij alle eenheden leren samenwerken. Vervolgens
moet het geleerde in de praktijk worden gebracht in
een Final Training Exercise-scenario. Dit is de finale
voorbereiding op Cold Response.
Tijdens de oefening vormen de Nederlanders samen
met Engelse en Amerikaanse mariniers de amfibische slagkracht.
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VBHKazerne definitief niet
naar Vlissingen, gaat naar
Nieuw Milligen
Bron tekst: NOS Foto’s: Archief COM-ZH

De marinierskazerne in Doorn verhuist niet naar Vlissingen. Het kabinet heeft er
definitief voor gekozen om de kazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verplaatsen.
Het kabinet vreest bij een verhuizing naar
Zeeland een leegloop bij het Korps Mariniers. Veel mariniers willen dichter bij huis
blijven. Ook de angst voor financiële en andere tegenvallers speelt een rol bij de keuze voor de vestigingsplaats.
Het ministerie van Defensie stelde onlangs
aan de ministerraad voor om het besluit uit
2012 voor de bouw in Vlissingen terug te
draaien. Staatssecretaris Visser bleef benadrukken dat er nog geen besluit was genomen, maar dat zij persoonlijk grote aarzelingen had over Zeeland. Nu is de knoop
dus doorgehakt.

Woede in Zeeland
De gang van zaken leidde tot woede in
Zeeland, waar de afgelopen jaren investeringen zijn gedaan voor de komst van de
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mariniers. De provincie eist nu compensatie.
De burgemeester van Vlissingen en de
commissaris van de koning in Zeeland zeiden deze week nog dat ze zich niet bij het
besluit zullen neerleggen. Volgens hen is er
tot op de laatste dag nog overleg over
bouwvergunningen geweest.

Leegloop Korps Mariniers
De kazerne in Doorn, waar 1800 mariniers
zijn ondergebracht, is sterk verouderd, en
er is geen ruimte voor uitbreiding. In augustus werd nog besloten om de keuken te
sluiten wegens achterstallig onderhoud.
De voorgenomen verhuizing naar Vlissingen was al vier keer uitgesteld. Veel mariniers zagen het niet zitten om met hun gezin in Zeeland te gaan wonen. Dat was een

De toon in het debat was keihard. Kamerleden verweten Visser dat ze tegen Zeeland
volhield dat Vlissingen niet van de baan
was, terwijl ze al op zoek was naar een andere plek.

van de redenen voor de leegloop bij het
Korps Mariniers.

Staatssecretaris Visser biedt
Zeeuwen excuus aan

Visser zei dat ze rekening moest houden
met de economische belangen van Zeeland
aan de ene kant en de toekomst van het
Korps Mariniers aan de andere kant. Ze
vreesde voor die toekomst, omdat mariniers
duidelijk maakten dat ze niet mee wilden
verhuizen.

Staatssecretaris Visser heeft er alle vertrouwen in dat ze door kan als bewindsvrouw bij
Defensie. Maar
zij gaf toe dat
ze fouten heeft
gemaakt.
De Staatssecretaris bood op
19 februari uitgebreid haar
excuses aan,
aan de Zeeuwen en aan de
Tweede Kamer. Ze vindt achteraf bezien
dat ze hen eerder had moeten vertellen dat
ze twijfelde over Vlissingen en onderzoek
liet doen naar andere vestigingsplekken.

De staatssecretaris begrijpt dat de Zeeuwen geen vertrouwen meer in haar hebben.
"Dat trek ik me aan. Ik heb me te veel op de
inhoud gericht. Mijn intentie was om ervoor
te zorgen dat ik mijn twijfel kon onderbouwen met feiten. Het heeft anders uitgepakt."
Visser zei dat ze halverwege 2018 al begon
te twijfelen over Vlissingen als vestigingsplaats, In mei 2019 bedacht ze: dit moeten
we niet doen. Daarna heeft ze opdracht gegeven voor het onderzoek naar andere
plekken. Zeeland hoorde afgelopen vrijdag
pas dat Vlissingen definitief was geschrapt.

"Als ik terugkijk, had ik u mee moeten nemen in mijn twijfels. Ik heb het bij mijzelf gehouden en dat is mijn fout geweest. Ik realiseer me nu dat ik het omgekeerde heb bereikt van wat ik beoogde. Het had anders
gemoeten."
Advertentie
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Nieuws van de afdelingen
Reguliere bijeenkomsten
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 commissaris
activiteiten Kees van Genderen,
M: 06-51 28 41 62
E: activiteiten@comrdam.nl
W. www.comrdam.nl
Onderafdeling Den Haag
Iedere tweede dinsdag van de maand vaste
soosavond in het clubhuis “De Afrit”, Hellingweg
135, 2583 DZ ’s-Gravenhage.
Met het openbaar vervoer, bus 28 halte Dr. Lelykade
Aanvangstijd: 19:30 uur
Inlichtingen bij Joep Caminada, M: 0624796096, E: joep.caminada@hetnet.nl
Onderafdeling Drechtsteden
Iedere tweede dinsdag van de maand Mariniersavond in Paviljoen “De Punt” Badweg 10
te Dordrecht.
Inlichtingen
M: COMDrechtsteden@gmail.com

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 van
COM o.a. Den Haag

Op de avond van 14 januari 2020 vonden zo’n
70 personen hun weg naar clubhuis “De Afrit”
aan de Hellingweg te Scheveningen. Deze locatie is al enige tijd het adres voor de maandelijkse soosavond en werd nu voor het eerst gebruikt voor een grotere festiviteit. De ruimte was
leuk versierd en alles zag er gezellig uit.
Nadat iedereen een plekje had gevonden en
zich tegoed had gedaan aan koffie of thee en
een heerlijke oliebol, richtte onze voorzitter, Jan
Draaijer, het woord tot ons. Namens het bestuur
wenste hij alle aanwezigen een goed en gezond
jaar toe. Vervolgens somde hij wat activiteiten
COMpagnon Nr.1 | 2020
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voor de komende tijd op, waaronder het reisje
naar Odoorn in april, en bracht hij de algemene
ledenvergadering op 11 februari a.s. in herinnering. Hij riep alle leden op toch vooral te komen!
Daarna werd met een heerlijk glas champagne
een toast uitgebracht op het nieuwe jaar.
De avond verliep soepel en geanimeerd en met
enige regelmaat werden er lekkere hapjes
rondgedeeld, waarbij natuurlijk ook iets gedronken moest worden en dat lukte best wel. De
mensen aan de andere kant van de bar werden
niet werkeloos. Op een gegeven moment klonk
de scheepsbel. Nee, helaas, dit betekende
geen rondje! De leden Dam, Bonten (oud bestuurslid van COM Den Haag), Hersbach, Horsman, Lander, De Mol en Roodenburg werden
naar voren geroepen en onderscheiden vanwege hun 50-jarig lidmaatschap. De bijbehorende
versierselen werden hun uitgereikt door COM
Zuid-Holland voorzitter Jacques van den Berg.
Eén van de gedecoreerden was de 91-jarige
Henk Dam uit Delft, de stad waar onze zeeheld
Maarten Tromp in de “Oude Kerk” begraven
ligt. Ron Ferns, oud-secretaris van COM Den
Haag, die helaas verlaat was door verkeersproblemen, mocht de speld van oud-voorzitter
John Blok in ontvangst nemen..
Aan het eind van deze zeer geslaagde avond
werden twee dames, t.w. Annelies Wakker en
Mieke Caminada, in de bloemetjes gezet. Annelies voor de prima verzorging van de catering
en Mieke voor haar niet aflatende behulpzaamheid bij het reilen en zeilen van COM o.a. Den
Haag. Daarna druppelde de zaal langzaam
leeg en toog iedereen huiswaarts.

Afdeling COM Zuid-Holland
De Algemene Ledenvergadering van de afdeling Zuid-Holland vindt plaats op: 25 maart
2020
Aanvang: 20.00 uur in het AMT op de Van
Ghentkazerne.
De stukken zijn vanaf 1 maart 2020 op te
vragen bij de secretaris.
E-mail: bergjong@caiway.nl of telefonisch
06-52522023
Indien u de vergadering wenst te bezoeken
moet u zich opgeven bij de secretaris.
Het bestuur van COM-afdeling Zuid-Holland
stelt het zeer op prijs om een groot aantal leden
te kunnen verwelkomen.

Deze reünie wordt mede
mogelijk gemaakt door het
vfonds.

Op 17 januari 2020 was het dan zover en
konden de cursisten door de Oude Poort
van de Van Ghentkazerne binnen marcheren.

►►
►►
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