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Coronavirus
De afgelopen 3 maanden kan je geen krant open slaan of de TV aanzetten of het
gaat het virus. Zoals het er nu naar uit ziet neemt het aantal besmettingen snel af
en mogen we weer iets meer.
Ook binnen de vereniging hebben we er last van, zo kon de jaarvergadering van
Zuid-Holland niet plaatsvinden, moest de Finex van 10 april en de Beëdiging op
1 mei worden afgelast, en de sportdag in Doorn op 13 juni niet doorgaan.
De plechtigheden op 4 en 5 mei alsook op 14 mei de herdenking van het bombardement op Rotterdam werden afgelast. Helaas kunnen ook de maandelijkse
soosavonden op dit moment niet plaatsvinden.
De COMpagnon heeft deze keer daarom ook minder actueel nieuws er staan artikelen in waar we als mariniers in het verleden bij betrokken zijn geweest.
Wel komt u een aantal actuele berichten tegen zoals het overlijden van Bronzen
Kruis drager Cornelis Johannes Visser. Dat mariniers voor orde en veiligheid
naar Sint Maarten zijn gezonden en 16 mariniers de MARSOF opleiding afronden in quarantaine. Ook de laatste bijdrage van Korpsadjudant van Haastrecht
komt u tegen.
Kijk ook naar de oproep om je aan te melden voor de vaardag op 2 september
vanuit Spijkenisse. Als je mee wil, (zie info op pagina 5) maak dan het bedrag
over. Mocht het niet door kunnen gaan ontvang je het gestorte bedrag terug.
We gaan nu de zomer tegemoet en hopen dat jullie allen gezond blijven in deze
hectische periode
Jacques van den Berg
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COM Zuid Holland reünie 2020
Tekst: Jacques van den Berg

Foto: Rederij Fortuna

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat het Contact Oud en actief dienende Mariniers is opgericht.
Ook is het 355 jaar geleden dat het Korps Mariniers werd opgericht. Dit zal dit jaar op zaterdag
12 december worden gevierd met een defilé op de Coolsingel en daarna een feest in Ahoy.
Houw hiervoor de berichtgeving in Houwe Zo in de gaten of kijk op de website van COM Nederland onder Nieuws op 12 maart, https://contactoudmariniers.com/nieuws/

Boottocht in de regio Rotterdam

De onderafdelingen houden dit jaar niet hun feestavonden tgv van de Korpsverjaardag. We
willen echter een gezamenlijke reünie organiseren op woensdag 2 september 2020 waar we
alle COM leden met partner voor uitnodigen Dit gaat gebeuren op het schip Marlina.
Het programma is als volgt:
Inschepen vanaf 14:30 uur aan Veerweg te Spijkenisse
Om 15:00 uur afvaart, terug ca 20.00 uur. Er is voldoende parkeerruimte beschikbaar.
De eigen bijdrage is 27,50 p.p voor de vaartocht, eten en de drankjes.
Aanmelding kan door het verschuldigde bedrag over te maken aan de penningmeester
C. Grimbergen.
Rekeningnummer NL61 INGB 0006560681, t.n.v: Contact Oud Mariniers, afdeling ZuidHolland te Rotterdam.
De betaling is tevens je bewijs van toegang. Mocht het niet door kunnen gaan i.v.m. Corona
zullen we het bedrag aan u terug storten. We zullen dat berichten via de site van COM ZuidHolland: https://zuid-holland.contactoudmariniers.com/nieuws/
Vragen? Bel Jacques van den Berg 06-52 52 20 23
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Column: AOOMARNALG (SA1) R.H.A. van Haastrecht, Korpsadjudant

Bedankt!
Wuhan, december 2019, 8546 km vanaf Doorn. Er komen berichten over besmettingen met een onbekend virus dat zich moeilijk laat bestrijden. We
zijn inmiddels een paar maanden verder en de wereld zit op slot. We worden beperkt in onze vrijheid en zijn plots geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons bestaan. Een onzichtbare vijand heeft ons in zijn greep
en zal de komende maanden nog onze volledige aandacht gaan opeisen.
Veel activiteiten zijn geannuleerd en we ervaren nu het spanningsveld tussen de gezondheid van het personeel en gereed stellen van eenheden voor
inzet. Hoe je het ook wendt of keert, de krijgsmacht zal inzetbaar moeten
zijn. Ik hoop dat jullie de komende periode ongeschonden doorkomen.
Op vrijdag 29 mei 2020 zal ik na ruim vier jaar de functie van Korpsadjudant van het Korps
mariniers overdragen aan adjudant Willem de Koning. De beperkingen die zijn opgelegd voor
de bestrijding van COVID-19 zullen van invloed zijn op de uitvoering van het ceremonieel. Hopelijk kunnen we op een later tijdstip nog de nodige aandacht besteden aan dit bijzondere moment.
Deze laatste column wil ik vooral gebruiken om mensen te bedanken. Allereerst mijn naaste
collega adjudanten, de regimental sergeant majors en de chef der equipages van de eenheden en kazernes, nadrukkelijk ook genoemd mijn collega’s bij de vloot. Gepositioneerd tussen
beleid en uitvoering proberen zij de vertaalslag naar beide kanten te maken, allemaal om de
equipage zo goed mogelijk te informeren en te vertegenwoordigen. Niet altijd makkelijk omdat
beleid en uitvoering nogal eens kunnen schuren. Dat hebben jullie onvermoeibaar en met passie gedaan. Vaak onzichtbaar en met het Korps en de Koninklijke Marine op de 1e plaats. Als
hoogtepunten kunnen we terugkijken op de uitrusting pakketten voor de Raiding Squadrons,
de invoering van de opleidingsbaret, het implementeren van mentoren bij de initiële opleiding,
de studiedag voor manschappen, de viering van korpsverjaardag, het loskoppelen van de
CDE functie aan boord van de groot bovenwaterschepen, het invoeren van een afscheidsgeschenk voor collega’s die irregulier de dienst verlaten en hopelijk nog op de valreep de herinneringsspeld Korps Mariniers voor oud-mariniers nu werkzaam bij de vloot.
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Ook een woord van dank aan het COM, Contact Oud en actief dienende Mariniers, de daaraan
gelieerde identiteitsgroepen en verder alle verenigingen en stichtingen die onder “de koepel”
vallen. Met raad en daad steunen zij ons en oud-mariniers en zijn daarmee echte ambassadeurs voor het Korps Mariniers.
Verder alle collega’s binnen het Korps Mariniers en de Koninklijke Marine. Van vlagofficieren
tot mariniers. De deputy troop commanders en senior instructors die de boel aan de gang houden. De opleiders die dag en nacht in touw zijn om nieuwe mariniers naar de startlijn te brengen. Commandanten die een steeds ingewikkelder bedrijf moeten runnen en jonge kaderleden
die veel verantwoording krijgen. Onze Tamboers en Pijpers die menig ceremonieel perfect
hebben begeleid. Bedankt voor de vele goede en soms stevige gesprekken, de (on)gevraagde
feedback, voor alle late telefoontjes en natuurlijk voor de humor. Maar vooral voor jullie inzet.
“Griepen” kunnen we als de beste, maar presteren ook! We zullen het toch samen moeten
doen en eenieder, van laag tot hoog, speelt daarin zijn rol. Of de spullen er nou wel of niet zijn,
uiteindelijk maken we er iets van. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het
kan. Dat is het “gen” wat we allemaal in Rotterdam krijgen geïnjecteerd. Dat is ons grootste
kapitaal. Door jullie inspanningen heeft het Korps echt wel een paar stappen gezet. Met als
toekomstperspectief een nieuwe locatie voor onze operationele eenheden en de faselijn 2025,
het operationeel raamwerk voor de operationele eenheden mariniers, die volop in de steigers
staat.
Een bijzonder woord van dank ook voor onze huidige en voormalige korpscommandant brigade-generaal Jeff Mac Mootry en luitenant-generaal Frank van Sprang. Jullie hebben mij altijd
volledig gesteund en de ruimte gegeven om mijn job te kunnen doen. Ik heb grote waardering
voor de manier waarop jullie ons korps de afgelopen jaren hebben geleid.
Dan nog enige woorden voor mijn opvolger. Beste Willem,
je bent een ervaren man met een brede ontwikkeling. Je
hebt operationele ervaring, bent werkzaam geweest in het
opleidingsdomein en recent bij P&O. Jouw kennis van de
processen is mij de afgelopen jaren al heel goed van pas
gekomen. Je hebt een breed draagvlak onder de equipage
en je bent een fijn mens. Ik wens je veel succes maar vooral ook veel plezier. Er is eigenlijk maar een advies dat ik je
kan geven….geniet vanaf dag 1 van deze bijzondere functie! Het is voorbij voor je het weet.
Beste korpsgenoten, na 32 jaar bij het Korps Mariniers zal
ik mijn laatste functie buiten het Korps gaan vervullen. Dat
is zeker geen straf maar ik doe dat toch met pijn in mijn
hart, ik ben marinier in hart en nieren en zet nog elke dag
met trots mijn baret op. Het was mij een eer en genoegen
om jullie Korpsadjudant te zijn.

adjudant Willem de Koning
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Terwijl de herdenking op de Dam in volle gang was, zou op de Algemene begraafplaats te
Hoek van Holland ook een eerbetoon plaats vinden. Hier zouden de Engelandvaarders uit
Hoek van Holland worden herdacht. De redactie had geregeld dat wij hierbij aanwezig zouden
zijn. Zoals u weet zijn de plaatselijke herdenkingen afgelast.
In de Streekhistorie troffen we de volgende tekst aan die betrekking heeft op de jaarlijkse herdenking.

Engelandvaarders uit
Hoek van Holland
Op 14 september 2019, onthulde burgemeester Aboutaleb van Rotterdam het Engelandvaardersviaduct, de fietsbrug over het metrospoor nabij de Maeslantkering. Dit deed hij
samen met 2 nazaten van Hoekse Engelandvaarders*, Wilma van Oeffelt-Tabben en Henk
Kamstra.
In de Tweede Wereldoorlog vinden diverse pogingen plaats om vanuit Hoek van Holland het
vrije Engeland te bereiken, van waaruit men tegen de Duitse bezetter wilde gaan vechten. Van
deze is er echter maar één succesvol.
De eerste poging
De allereerste poging vind al op 6 juni 1940 plaats. De negentienjarige Jacoba ‘Cootje’ van
Oven komt naar Hoek van Holland en laat in Hotel Caland op enige manier weten dat zij van
COMpagnon Nr.2 | 2020
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plan is om naar Engeland te gaan. De eigenaar van het hotel is echter een NSB’er, en hij
schakelt Duitse militairen in, die haar naar de Nederlandse politie brengen. Daar verklaart ze
dat ze van plan was om, zodra het donker was, een roeiboot in de haven te pakken om naar
Engeland over te steken. Ze wordt door de Duitse autoriteiten weer vrijgelaten, nadat haar ouders verzocht waren haar op te komen halen.
Dan, in het voorjaar van 1941, probeert de Naaldwijkse verzetsman Herman Lucas met zijn
vrienden Cor Nijman en Roel de Wilde de oversteek te maken. Zij willen met een gestolen
boot de tocht wagen. Ze hebben tekeningen van Duitse versterkingen in de regio bij zich. Eenmaal in de Hoek komen ze een groep Duitsers tegen. Ze heffen het lied “Wir fahren gegen Engeland” aan en worden ongemoeid gelaten. Maar als ze vlak bij de Waterweg op een Duitse
patrouille stuiten, besluiten ze de onderneming af te blazen, waarbij ze de tekeningen vernietigen.
Hoekse jongens
In de nacht van 2 op 3 augustus van datzelfde jaar doen zes Hoekse jongens een poging: Bernard Tabben, Cees Kamstra, Bert Timmers, Koos Riedijk, Koos Jansen en Wim de Bruin.
Allen deden verzetswerk, Tabben en de Bruin brachten ook verdedigingstellingen in kaart.
Kamstra is bakkersjongen en levert o.a. brood aan de schepen in de Berghaven. Hiervoor
heeft hij een speciale ausweis. Zo kent hij al snel de werkwijze van het Hafenschutzflotille dat
in de Berghaven ligt.
Nadat diverse verzetsgroepen waar ze mee in contact staan, opgerold worden, besluiten ze
dat ze weg moeten.
Ze vertrekken vanuit de Krimsloot met documentatie over de verdedigingsstellingen in een koffer. Ze hebben een pistool bij zich dat ze van een soldaat hebben gestolen in een Hoeks café.
Op de Waterweg vaart een schip van de Kriegsmarine vlak langs ze. Er gaat een deur open,
waardoor licht op hen schijnt, maar ze worden niet ontdekt. Het is slecht weer en ze raken snel
vermoeid van het roeien.
Als het licht wordt blijken ze niet veel opgeschoten te zijn, ze zien de vuurtoren van Ouddorp
zelfs nog. Al gauw worden ze gezien door een schip van het Hafenschutzflotille; voorzichtig
laten ze het geweer en de koffer met belastend materiaal overboord zakken.
Aan boord herkent één van de
matrozen, Karl Hinterkopf, Kamstra. In de bakkerij waar Kamstra
werkt werd, als er geen klanten
waren, nogal eens naar de Engelse radio geluisterd, en omdat Hinterkopf communist was en tegen
Hitler, luisterde hij wel eens mee.
Nu zei hij: ik kan helaas niks voor
je doen. Het is ook Hinterkopf die
de foto’s van de jongens aan
boord maakt. Deze geeft hij later
aan de ouders van Kamstra..
De Berghaven. In het midden Cees Kamstra, rechts Bernard Tabben. © families Tabben/Kamstra

Ze komen in het Oranjehotel in
Scheveningen terecht. In april
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1942 krijgen ze hun straffen te horen; Tabben en de Bruin krijgen de doodstraf, voor de anderen wachten tuchthuizen en concentratiekampen. Maar doordat een zus van één van de jongens een flink bedrag betaalt aan de Duitsers, lukt het haar de straffen van Tabben en de
Bruin om te laten buigen in levenslang. Alleen Tabben, Kamstra en Timmers overleven de oorlog.
De enige geslaagde poging
De groep Jansen bestaat uit Johannes Jansen, het Joodse echtpaar Bram en Greta Levi, Walrave van Krimpen, Anton Loontjes, Adriaan van der Craats en Jan Bastiaans, Theo Daalhuizen
en Gerardus van Asch.
Als leden van de verzetsgroep waar Jansen deel van uitmaakt worden gearresteerd en hij ternauwernood kan ontkomen, krijgt hij opdracht om met gegevens over de IJssellinie uit te wijken naar Engeland. In de avond van 19 november 1941 verzamelt de groep zich in het huis
van Jansen in Assen. Ze willen vanuit Hoek van Holland vertrekken. Van Krimpen was 14 dagen eerder naar de Hoek gereisd en ziet een reddingvlet van de Zuid-Hollandse Redding
Maatschappij die ze willen gebruiken. De groepsleden reizen in koppeltjes van twee met de
trein naar Hoek van Holland. In het huidige café Harwich heeft Jansen een toevallige ontmoeting met een eigenaar van een kolenboot die ook in de Berghaven lag. Hij verstrekt informatie
over de reddingvlet, de aanwezige Duitse militairen en overige zaken. Ook kan het gezelschap
aan boord komen van de
kolenboot zodat zij vandaar kunnen overstappen
op de vlet.
Op de avond van 20 november 1941 glipt het gezelschap steeds in groepjes van twee en drie aan
boord van de kolenboot.
Zij sluipen langs de Duitse wachtposten, als deze
het verst van elkaar zijn
verwijderd.
Hierna roeit men heel
zachtjes met omwikkelde
peddels de Berghaven
uit.

Een boot van het Hafenschutzflotille in de Berghaven. Archief
Stichting Fort Hoek van Holland

Op zee blijkt dat de bougies en de startknop van de motor te zijn verwijderd. Ongeveer 3 mijl uit de kust vindt men de
bougies en de verstopte startknop. Er steekt een harde wind op en de zee wordt ruw. De motor hapert diverse malen maar men ziet steeds kans om hem weer op gang te krijgen. De opvarenden voelen zich beroerd door zeeziekte, vermoeidheid en angst voor ontdekking. Voor
de aanvang van de tocht was Jansen vergeten water mee te nemen, dus ook de dorst slaat
toe. Hij had wel voor scheepsbeschuit gezorgd. Op een gegeven stopt de motor en men krijgt
hem niet meer aan de praat: de brandstof is op. Hierop gaan ze roeien met de peddels terwijl
een van de marinemannen van een meegenomen hangmat een zeiltje improviseert.

COMpagnon Nr.2 | 2020
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Na drie dagen op zee zien zij een vissersbootje. Aarzelend vragen ze: ‘Are You English?’ De
visser antwoord met ‘Yes’. Na 68 uur varen bereikt het scheepje Reculver in Engeland.**
De Joodse groep Parfumeur.
Drie weken later, op 13 december komt een Joodse man, genaamd Hartog Parfumeur, naar
Hoek van Holland. Hij is lid van het Joodse verzet en had gehoord van de geslaagde poging
van de groep Jansen. Hij is met een groepje van zeven Joodse mensen naar de Hoek gekomen. Dit zijn Paul Cohen de Boer, zijn broer Robert Cohen de Boer, een jongedame genaamd
Cohen de Boer, Wolf van den Berg, Dr. Arntzenius en nog twee mensen van wie de namen niet
bekend zijn.

Het Hotel Caland op de Hoek Prins Hendrikstraat/ Nijverheidsstraat. Tegenwoordig loopt hier de Huydecooperstraat, in de oorlog is dit gedeelte van het dorp gesloopt.
Collectie Henk van der Lugt

Parfumeur begaat de vergissing om in het Hotel
Caland informatie in te
winnen over de reddingsvlet en de veiligheidsmaatregelen in de Berghaven.
Net als bij Jacoba van
Oven seint de eigenaar
de Duitsers in dat er weer
wat op handen is, en zij
voeren de bewaking op.
Als het gezelschap bij de
Berghaven aankomt, worden zij direct door de
Duitsers gearresteerd.

Hartog Parfumeur heeft
een gifpil bij zich en ziet
kans om die in te nemen. Hij sterft ter plaatse. Paul Cohen de Boer weet in het water van de
Berghaven te springen en houdt zich schuil tussen de schepen. De jongedame weet te ontsnappen. De overige mensen worden door de Duitsers gearresteerd en afgevoerd.
In december 1941 wordt door het Duitse Oppercommando der Strijdkrachten de order voor het
bouwen van de Atlantikwall gegeven. Er komt vanaf het voorjaar van 1942 prikkeldraad langs
de Waterweg en het strand, en in de zomer een anti-tankgracht met mijnenvelden om het dorp.
Het wordt nu welhaast onmogelijk om nog vanuit de Hoek te proberen weg te komen, en er vinden , voor zover bekend, dan ook geen pogingen meer plaats.
Noot
Iedereen die tussen de capitulatie van het Nederlandse Leger en D-Day een poging waagde
om naar geallieerd gebied te ontkomen om tegen de bezetter te gaan vechten, al moest men
plannen voortijds afbreken of werd men onderweg opgepakt, wordt officieel Engelandvaarder
genoemd.
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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.2 | 2020
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Laatste eer voor overleden drager Bronzen Kruis

Cornelis Johannes Visser
Adjudant onderofficier der Mariniers b.d. , drager Bronzen Kruis
* 2 september 1928

†1.mei 2020

Met een beperkt ceremonieel vanwege de corona-maatregelen is vandaag op
de Van Ghentkazerne de laatste eer bewezen aan de op 1 mei in zijn woonplaats Capelle a/d IJssel op 91-jarige overleden adjudant-onderofficier van de
mariniers b.d. C.J. (Cor) Visser. Hij is onderscheiden met het Bronzen Kruis,
het ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1947, 1948 en het Nieuw Guinea Herinneringskruis.
Op het Toepad stond - met gepaste onderlinge afstand en afgestemd met de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - een kleine erehaag met veteranen en
belangstellenden, waaronder de burgemeester van Capelle a/d IJssel. Onder
begeleiding van 1 Tamboer en 2 Pijpers reed de rouwstoet de Van Ghentkazerne binnen waar op het exercitieterrein voor de vlaggenmast een korte ceremonie plaatsvond. Hierbij waren naast de aanwezige familieleden, o.a. de commandant en kazerneadjudant Van Ghentkazerne, een kleine delegatie van de
Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD), inclusief
een actief dienend marinier met Bronzen Kruis en een kleine afvaardiging van
het Contact Oud en actief dienende Mariniers (COM) aanwezig. Na een korte
toespraak van majoor Erkelens, voorzitter VDMD, waarin hij aangaf waarom de
heer Visser het Bronzen Kruis was toegekend, werd het signaal Taptoe geblazen door een hoornblazer van de Tamboers & Pijpers, gevolgd door een minuut stilte waarna de rouwstoet vertrok richting het crematorium.
K.B. no. 42 van 30 september 1950
Cornelis Johannes Visser, geb. ’s-Gravenhage 2 sept. 1928, marinier der 1e klasse (25334),
Heeft zich, ingedeeld zijnde bij een patrouille van slechts vijf man, welke nabij Lasem (Oost-Java) plotseling onder automatisch vuur van de tegenstander geraakte, door moedig optreden onderscheiden op 6 februari 1949.
In het bijzonder door onmiddellijk op goede en onverschrokken wijze handelend op te treden toen reeds dadelijk
na aanvang van het vuurgevecht de sergeant-patrouillecommandant en twee manschappen werden gewond.
Door dit optreden wist hij te bereiken dat de algehele vernietiging van de patrouille werd voorkomen.
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Mariniers
Opleidingscentrum
en het Covid-19
Tekst: AOOMARNALG, Marnix Haverkamp
Foto’s: Defensie

U bent gewend dat we in de COMpagnon frequent aandacht besteden aan de opleiding van
mariniers. Aangezien we als redactie een voortreffelijke samenwerking ondervinden met het
Mariniers Opleiding Centrum (MOC) hebben we contact gezocht met Chef Opleidingsafdeling
Initieel, AOOMARNALG, Marnix Haverkamp. Op een aantal door ons gestelde vragen hebben
wij zijn reacties mogen ontvangen.
Lopende / draaien opleidingen van aspirant mariniers zijn door het CORONAVIRUS onderbroken. Wat zijn daar de directe en indirecte gevolgen van.
Alle opleidingen, zowel de Eerste Militaire Vorming (EMV) als de Eerste Vakopleiding
(EVO), liggen stil door het coronavirus. Dit houdt in dat de cursisten thuis zitten en daar de
afwachtende houding hebben aangenomen.
Blok 19-03 EVO moesten nog 3 weken
Deze Mariniers 2 zijn reeds beëdigd, kunnen dus ook ingezet worden
voor ICMS (Intensivering Civiel-Militaire
Samenwerking). Sinds vrijdag 27 maart
staan er twee groepen gereed voor deze taak. Eén groep op 24 uurs Notice
en één groep op 48 uur notice. Elke
groep bestaat uit 25 pax dit is inclusief
kaderleden. Zij hebben al hun uitrusting
ingepakt en gereed gezet op hun slaapzaal. Tevens staan er twee voertuig
pakketten gereed op het exercitieterrein, voor beide groepen één. Hoe lang
dit gaat duren weten we niet, als deze situatie voorbij is dan moeten zij de laatste 3 weken
nog afmaken van de opleiding. Deze weken bestaan uit een Proeve van Bekwaamheid (PvB) ,
een binnenweek en de Finex.
COMpagnon Nr.2 | 2020
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Blok 19-04 EVO moesten nog
13 weken:
Ook deze mariniers 2 zitten thuis en zijn
reeds beëdigd. Zij staan niet gereed
voor ICMS, edoch als 19-03 ingezet
gaat worden en dit langer dan 7 dagen
gaat duren blok 19-04 hen gaat aflossen. Mogelijke periode dat dit blok de
Finex gaat doen is half oktober. Uiteraard is dit afhankelijk van het virus.

Blok 20-01 EMV moesten nog 8 weken
Deze mariniers 3 zijn nog niet beëdigd en kunnen dus ook niet ingezet gaan worden voor
ICMS. Zij zitten ook thuis en wachten op het moment dat men weer aan de slag kan.
Hebben de aspirant mariniers opdrachten van het kader ontvangen om fit te blijven?
Alle blokken maken gebruik van leren op afstand. Dit is een systeem
waarbij de kaderleden naar Den
Helder gaan om daar live les te geven via de computer. Alle leerlingen
loggen dan in en kunnen gezamenlijk de lessen volgen. Hierbij kan
men uiteraard ook vragen stellen dit
systeem is interactief. We zijn aan
het proberen om dit systeem ook op
de Van Ghentkazerne te krijgen.
Elke week krijgen de leerlingen een mail met de fysieke opdrachten die ze moeten uitvoeren
om fit te blijven. Denk hierbij aan Marsen / speedmarsen / kracht oefeningen / duurlopen etc
Bij de hervatting van de opleiding gaat het dan direct voluit, of wordt er een opwerkfase
ingelast?
Zoals hierboven al aangegeven, zo gauw men weer mag starten dan gaat elk blok 1 week terug in hun opleiding zodat men weer even kan inslingeren. Fysiek moet men op orde zijn dit
vanwege de fysieke trainingen die men opgestuurd gekregen heeft.
De doelstelling van het MOC is om kwalitatief goede mariniers af te leveren, wat momenteel stagneert.
Deze doelstelling staat als een paal boven water en wordt niet aan getornd. Alle mariniers die
we naar Operationele Eenheden (OE) MARNS sturen zijn opgeleid zoals we dat gewend zijn.
In 2020 komen er nu 3 opleidingen op i.p.v. van 4 dit houdt in dat we minder MARNS afleveren maar wel met hoge kwaliteit.
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Bron: http://www.mariniersnieuwguinea61-62.nl

Korps Mariniers op GAG
maart 1962

Tekst & Foto’s: Cor Aarts
De Nederlandse regering bleef zeer terughoudend na de provocatie- en onverhoedse aanval
van een Indonesische B25 Mitchell-bommenwerper op een Nederlandse Landingsboot van de
Kon. Marine, een LCPR ( Landing Craft Personnel Ramp ), met aan boord bemanning
& mariniers van het Verkennings & Inlichtingen Peloton 4 uit Manokwari, op zondag 25 maart
te 14.55 uur bij het eiland Gag in de Radja Ampat.
Hoewel de Costring (Commandant Strijdkrachten in Nieuw-Guinea), hierna onmiddellijk een
telegram naar Den Haag stuurde met het verzoek een vergeldingsactie uit te voeren werd dit
verzoek door de Nederlandse regering afgewezen, dit om verdere escalatie van het conflict
om Ned. Nieuw-Guinea te voorkomen.
Zijne Excellentie Mr. Joseph.Luns, onze minister van Buitenlandse Zaken, diende wel een
klacht in bij de V.N.
Bij de aanval op de LCPR 9534 raakten matroos 1 J.J.G. van den Beuken, marinier 2 z/m M.J.
Spaans, en marinier 2 z/m A. de Waal gewond.
De mariniers F.L Tiemes en A.de Waal werden beiden onderscheiden met het Bronzen Kruis.
De LCPR 9534 stond onder commando van Ltz2 Mabusone, met bemanning van: Kwrtmstr.
S. Vreeke, Kpl. machinist van Veen, Mach.1 Cor Aarts, matroos J. vd. Beuken, Telgr. Smits,
en Sam (de kok).

Ooggetuigenverslag door
Mach.1 Cor Aarts.
Nadat het vermoeden bestond dat er infiltranten geland c.q. gedropt waren op het
eiland Gag, werden begin maart 1962 versterkingen naar dit eiland gestuurd. Informatie hierover kwam o.a. van een kepala kampong van kampong Selpele, die informatie doorgaf dat, ‘snachts prauwen
voorzien van buitenboordmotoren op de
westkust van Waigeo ( Aljoei-baai) aanvoeren- en later weer in de richting van Indonesië terugvoeren.
Op 24 Maart 1962, ontdekte een Neptune
van de MLD tijdens zijn patrouillevlucht in
de namiddag ten zuiden van Kaimana, een
COMpagnon Nr.2 | 2020
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LCPR vanuit zee nog zichtbaar was. Toen
de zodiac even later buiten de baai was
zagen wij in de verte vanaf de LCPR een
vliegtuig naderen dat laag boven zee
vloog, terwijl de bemanning van de zodiac
in allerijl in zee sprong en naar de wal
zwom.

Inslag bakboordzijde van de LCPR, in vergelijking met de Heineken Zippoaansteker.
Schoener die koers zette richting de Aroeeilanden. De Neptune nam de Schoener
onder vuur, waarna de bemanning overboord sprong, het zinkende schip achterlatend.

Enkele minuten daarna hoorden we het geluid van een naderend vliegtuig, naar wat
later een Indonesische B25 Mitchellbommenwerper bleek te zijn, die over een
heuvel met een duik de baai invloog. De
bommenwerper dropte een aantal bommen, en door de omliggende heuvels was
het een lawaai van jewelste compleet met
echo's, en leek de hel los gebroken te zijn.
Groot was alom de verwarring aan boord

De LCPR 9534 onder commando van Ltz2
Mabusone met een marinierseenheid aan
boord, kreeg opdracht richting de positie
van de Indonesische Schoener te varen
om evt. overlevenden op te sporen. De
Schoener bleek inmiddels gezonken te zijn,
en er werden geen drenkelingen of overlevenden aangetroffen. Hierop werd koers
gezet naar het eiland Gag, waar de LCPR
in de baai tegen de grond werd aangelegd.
Op Zondagmorgen 25 maart 1962 werd
direct een aanvang genomen met het camoufleren, van het schip bovendeks, middels takken -en struiken. Wel moest de Nederlandse driekleur in top blijven voor herkenning door overvliegende Neptunes van
de MLD.
In het begin van de middag was het camoufleren zover gevorderd, dat de Commandant van de LCPR besloot om samen
met de Kwartiermeester, de Kpl. Machinist
en de Sgt. van de mariniers met een zodiac buiten de baai te gaan kijken of de

Diverse kogelgaten alom, 46 in totaal
waarvan 6 onder de waterlijn.

►►
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De LCPR9534 aan de steiger te Sorong.
van de achtergeblevenen, dat zag dat het
kader buiten de baai al zwemmend bezig
was terug te keren aan boord. Snel werd
besloten de beide .50 mitrailleurs schiet
klaar te maken voor een evt. volgende 2e
aanval.
Dat de bemanning - en mariniers geen
aanval hadden verwacht bleek wel uit het
feit dat tussen de lopen van beide .50 mitraileurs een touwtje gespannen was
om de "pendekken" te drogen te hangen.
Toen de stokers de knopen van het touwtje
losgetornd hadden, konden de mariniers met de .50ers op de bommenwerper
terugvuren die voor een 2e aanvalsvlucht
naderde. De B25 bommenwerper vuurde
met zijn .50 boordmitrailleurs op de
LCPR. De twee mariniers (Tinus Spaans
en Andries de Waal) die achter de .50ers
op de LCPR met hun ruggen tegen vaten
benzine!!! aangeleund stonden vuurden
terug, maar raakten beiden door inslagenen scherven gewond.
Ook matroos Hans vd Beuken die met
een .30 mitrailleur vanaf het dak van de
COMpagnon Nr.2 | 2020
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stuurhut vuurde, raakte gewond.
De B25, kennelijk toch wel geschrokken
van deze tegenstand, keerde niet voor een
3e keer terug. Naderhand bleek, dat een
Neptune van de MLD die in de buurt was,
de achtervolging had ingezet. De aan
boord zijnde bemanning- en mariniers stonden voor het dilemma wat te doen! Er was
geen kader aan boord en de overgebleven
zodiac stond al hangend in de davits aan
bakboord in brand.

Indonesische B-25-Mitchell bommenwerper
1962

Gezien het ontploffingsgevaar door o.a. de
aan dek zijnde vaten benzine en munitie,
bestemd voor de mariniers, werd besloten overboord te gaan en aan land te gaan.
De Commandant en het overige kader waren inmiddels in de buurt van de LCPR gearriveerd, en er werd direct het bevel gegeven terug te gaan, om te kijken of de brand
geblust kon worden en of het schip
nog zeewaardig was. Dit vanwege het feit
dat rondom in de heuvels infiltranten zaten,
die inmiddels zeker gealarmeerd- en wakker geschud waren door het helse kabaal
van de bommen- en schoten van mitrailleurs, die over de hele baai tegen de heuvels weerkaatsten.
We konden de brand redelijk snel blussen,
al bleek later dat de zijwand aan bakboordzijde nog doorsmeulde, en waardoor er na-

provisorisch waren gedicht, verzamelden
we ons allemaal aan dek toen we wegvoeren.
In totaal telden we 64 inslagen waarvan 6
onder de waterlijn. Verder ontplofte er enige
munitie van mariniers benedendeks, die
hun koppels op bed hadden liggen en die
dicht tegen de nog smeulende zijwand aanlagen.
Onze Papoea-kok Sam had het er erg
moeilijk mee. Ik heb naderhand nooit meer
een Papoea gezien die zo wit was als Sam.
In opdracht van de Commandant ging hij
benedendeks koffie zetten. Aan dek hoorden we dat hij daarvoor bezig was water op
te pompen maar aan dat pompen kwam
geen einde. Ik besloot daarom maar eens
benedendeks te gaan om poolshoogte te
nemen, want ik dacht dat het handpompje
misschien stuk zou zijn. Dit was niet het geval, er bleek nnmelijk een kogelgat in de
fluitketel te zitten, en dat... had Sam niet in
de gaten.
De schrik zat er in ieder geval goed in, en
we waren dan ook blij verrast toen we na
een uurtje varen de D817 Hr. Ms Utrecht
konden begroeten die ons eerste hulp verleende terwijl de gewonden verder behandeld konden worden. Tevens konden
de gaten onder de waterlijn, die we provisorisch gedicht hadden, beter hersteld worden.
Het verkregen ijsje was zeer welkom en
werd door een ieder zeer prijs gesteld.
Daarna voeren we naar Sorong om de reparaties uit te voeren die noodzakelijk waren.

50 inslagen aan bakboord. Stille getuigen
van het treffen.

Hans vd Beuken werd na het thuisvaren
mijn zwager, en overleed enige jaren daarna op nog jonge leeftijd.

derhand gekke dingen gebeurden toen we
wegvoeren. Daar er ook kogel (scherf)gaten
onder de waterlijn geconstateerd waren die
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In 1997 heeft Leo C Roodenburg een reeks ingezonden persoonlijke verhalen over het Artillerie Bataljon “Arbat” gebundeld en gepubliceerd. Het betreft de periode 1945-1948. Uit een oude schoenendoos, met negatieven van Arbatter Piet Wit zijn een aantal foto’s geselecteerd.
Aangezien veel activiteiten door het Coronavirus zijn afgelast plaatsen wij enige verhalen van
deze oud-Arbatters.

Leven op een troepentransportschip
en een belevenissen in Indië.
Tekst: P. van der Heijden

M.S. Bloemfontein
Nortfolk/Singapore
Wij waren op 5 december 1945
ingescheept in Nortfolk. De
Bloemfontein was een vrachtschip, niet in het bijzonder ingericht voor het transport van militairen. Drie ruimen boven elkaar
en in elk ruin 5 tampatjes boven
elkaar, bestaande uit een buizenstelsel van 200x60 cm waartussen een zeil was gespannen.
Dat was het wel. Zodoende kon
er in totaal 2500 man getransporteerd worden. Luchtverversingsapparatuur was er niet dus
kon je de lucht in de ruimen snijden. Wat je noemt een echte
dikke lucht.

Vracht-passagiersschip Bloemfontein van de Verenigde Nederlandsche Scheepvaartmij. (VNS). Gebouwd 1934.
10.081 brt. Verkocht voor sloop 1959
Foto: NIMH

Het is moeilijk iets bijzonders over deze reis te schrijven behalve dat de reis een zeer lange
was, die ongeveer 45 dagen heeft geduurd. Tijdens die reis zijn we geen enkele maal aan wal
geweest. In het Suezanaal zijn we bijna gekapseisd omdat alle jannen in één keer naar bakboordzijde renden. Zij zagen een Nederland schip dat Nederlandse burgers aan boord had. Ik
meen mij te herinneren dat het M.S. Oranje was, van de maatschappij Nederland. Alle jannen
zwaaien, lachen en vuile moppen maken.
Verder was een belangrijke activiteit de schafturen en het plunje wassen met zout water en
speciale zoutwaterzeep. De accommodaties om die werkzaamheden te verrichten waren niet
geweldig en het was behelpen. Dus waarom niet alles aan een lange lijn overboord. De snelheid van de boot zou het vuil wel doen verdwijnen, dachten sommigen van ons. Jammer genoeg bleek de volgende dag dat de dungerees de helft korter waren geworden en deels opgeCOMpagnon Nr.2 | 2020
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geten waren door de haaien.
Wat mij zelf betrof had ik mazzel uitgekozen te zijn tot dardanel (Oppasser) van één van de
officieren van mijn bataljon. Hij wilde niet graag zijn eigen plunje wassen. Dat mocht ik dus opknappen. Geweldig, want zodoende had ik toegang tot de badkamer van de officieren midscheeps. Daar hadden ze nl. zoetwater. Ik mocht er zelf van profiteren. Ja, voor wat hoort wat.
‘Speel de show en plak de plaatjes’, heet dat tegenwoordig (red). en zo voeren we verder op
weg naar Nederlands Indië. Op weg naar het onbekende.

Mengani

deel 1
Het volgende is echt gebeurd op onze eerste buitenpost, waar we na 14 dagen training bij de
145th Field Artillery Regiment of Berkshire Yeomanry aangekomen waren. Overdag stonden
onze stukken midden in de post naast elkaar opgesteld, ingegraven en door zandzakken beveiligd tegen vijandelijk vuur. Wij liepen, 2 uur op en 4 uur af gedurende 6 weken. We waren
gelegerd onder het dak van de passar en verder waren onze tampatjes ingegraven omdat wij
’s nachts regelmatig werden beschoten met mortieren en geweren.
Soms hoorde je de kogels over je klamboe fluiten. Op een nacht wilde ik het overtollige vocht
van mijn lichaam aan de aarde toevertrouwen en kwam ik uit mijn betrekkelijk veilige tampatje.
Bij volle maan liep ik over het centrale middenpad van de pasar in mijn witte pendek. Korporaal Baankreis, die de hondewacht had, schreeuwde mij toe dat ik in het donker moest lopen,
want hij vond dat ik het vijandelijk vuur aantrok. Pas na het verminderen van de waterdruk kon
ik zijn order opvolgen.

Mengati

deel 2
Mijn en onze vuurdoop kregen we na de volgende handeling. Om onze stelling beter te beschermen werd gedurende de nacht 1 stuk geschut geplaatst voor de ingang van de post. Van
daaruit hadden wij een goed schootsveld naar de bosrand vanwaar we regelmatig vijandelijk
vuur ontvingen. Het idee luidde als volgt: zodra wij vuur ontvingen vanuit de bosrand, moest
één van de twee op wacht staande mariniers het voorgerichte en geladen stuk afvuren, waardoor de gehele batterij wakker werd en in actie kon komen.
Op een zeker moment kregen wij vuur vanuit de bosrand op zo’n 200 meter afstand, maar in
plaats van het stuk af te vuren zochten wij beiden zo vlug mogelijk dekking achter een hoge
stapel kisten. We hoorden de mortiergranaten over onze hoofden door de lucht schroeven en
in het veld achter ons ontploffen.
Toen pas ontdekten we dat die hoge stapel kisten gevuld waren met
hulzen, die daar ook zonder dekking waren neergezet. De hele batterij was nu wel wakker geworden
en wij een ervaring rijker. We
moesten kennelijk nog heel wat leren.

►►

Driaredja, juli 1946. Bivak opslaan in ‘t veld.
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Driaredja a/d Kali
Soerabaja
Dir was een fijne stelling met een goede behuizing. Door het prachtige schootsveld leek het
wel een voetbalveld. Natuurlijk maakten wij van de kali gebruik om in te zwemmen. Helaas
had onze baas bij de plunje geen zwembroek geleverd. Die had je dan ook niet persé nodig.
Het ging ook best zonder. Plotseling werd er door de Infanterie een vuuropdracht gegeven.
‘Op uw posten’, werd door een luid schreeuwende autotoeter aangekondigd. Geen tijd om kleren aan te trekken en dus in adamskostuum naar de stukken. Dat ging allemaal heel vlot behalve voor de richters, want die moesten op de gloeiende hete houten bankjes zitten. ‘Wie z’n
billen brandt, moet op de blaren zitten’! Arme Kerels!!!

Marine hospitaal
Helaas alcohol vrij! Na de eerste politionele actie kreeg ik geelzucht en werd in de ziekenboeg
van de Damokazerne opgenomen. Met 40 graden koorts en twee dekens bibberde ik zo dat
m’n tampatje door de zaal dribbelde. Nou ha, bijna dan. De bataljonsarts vond het echter beter
deze man maar naar het marine hospitaal te transporteren. Hier heb ik enkele weken doorgebracht. De verpleegsters waren erg lief en puur Hollands. Gelukkig lag ik aan het einde van de
zaal met enige andere mariniers, waaronder Tiffy, ook een
geelzucht klant en een sergeant
van de KNIL. Gedurende de
eerste tijd een streng dieet, hoge koorts en water drinken,
maar vooral geen alcohol …. Ik
kreeg toen gelukkig een pakje
toegestuurd van mijn familie uit
Nederland. Volop sigaretten
(geen midways) en Jenever!
Natuurlijk hebben we die na het
‘lichten uit’ even koud gemaakt
en zijn daardoor misschien wel
veel sneller beter geworden.
Gezamelijke Batterij—opstelling. Madjokerto, medio 1947
Ha, Ha!!

Vervoersproblemen
De MARBRIG had mooi nieuw materieel, maar bij het ARBAT was dat iets anders. Wij hadden de houwitsers overgenomen van de Engelsen. Dat was allemaal niet zo fris meer. Als je
een beetje verf weg krabde dan kwamen de kleuren van Tobroek El Alamein (*) tevoorschijn
omdat Amerika ons na het beëindigen van de oorlog met Japan geen kanonnen meer wilde
leveren en de Engelsen naar huis gingen, was dit de enige manier om aan materieel te komen. Even een opmerking tussendoor over de Quads: (z.g.n. trekkers met huif en plaats voor
een zes koppige bemanning), alles hing aan elkaar met veiligheidsspelden.
Spoedig werden deze museumstukken vervangen door de bekende GMC dubbel-assers met
dubbel lucht en een winch voorop. Die had de marine meegebracht uit Balikpapan van een
Australische dump. Die GMC voertuigen trokken enorm goed en beten zich zo nodig door een
dik pakket modder tijdens de natte Moesson. Verder kwam er op een dag een nieuwigheidje
COMpagnon Nr.2 | 2020
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bij. Iedere batterij kreeg namelijk een motorfiets van het merk Royal Enfield. Tot
mijn grote verbazing werd dat ding mij toebedeeld. Alles zag er picobello uit. Voorzien van de nieuwste voetversnelling. Ik
tros als een pauw, oefende naarstig, want
ik had nog nooit op een motorfiets gezeten
laat staan gereden. Uiteindelijk lukte het
me toch om naar Soerabaja heen en terug
te rijden. Bij één van die reizen reed ik achter de dienstdoende GMC die de post en
voedingsmiddelen voor de batterij vervoerde. En ik maar stof happen, mijn longen
zaten er vol van.
We reden langs een spoorweg met een
taluut van grof grind toen er plotseling een
Een batterij onderweg.
klein karretje met dito partje opdook. Deze
Konvooi pauze, op weg naar de Oosthoek.
week uit voor de grote GMC maar niet voor
Probolingo, december 1947
mij. Dus ik uitwijken naar rechts, maar daar
was het taluut met grof grind. Met motor en al ondersteboven natuurlijk en met een zweefduik
tussen de rails tot gevolg. Het leek op een geforceerde buiklanding. Die jannen achter op de
GMC lachten zich een bult. Het moet zeker een gek gezicht zijn geweest, want ze brulde echt
van het lachen!
Niks loos, dacht ik. Ik raapte de motor van de straat en startte dat barrel weer. Gewoon weer
doorgaan. Toch geloof ik dat ik niet zo dikwijls meer op die motorfiets heb gereden. Het had
hier en daar kennelijk wel een beetje pijn gedaan.
(*) . (De Slag om Tobroek was een langdurige confrontatie tijdens de Tweede Wereldoorlog
tijdens de campagne in Noord-Afrika. Tobroek was een belangrijke havenstad aan de Middellandse Zee in Oost-Libië.)
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 donderdag van de maand
Mariniersavond in Paviljoen “De Punt”
Badweg 10 te Dordrecht.
Inlichtingen
M: COMDrechtsteden@gmail.com
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Mariniers
voor
openbare
orde en
veiligheid op
Sint Maarten
Tekst en foto’s: DMC

Zr. Ms. Karel Doorman zet straks
Nederlandse mariniers af. Ze
worden ingezet voor zogenoemde harde bijstand op Sint Maarten. Dat betekent dat de militairen ondersteunen bij het handhaven van openbare ordemaatregelen. Minister Ank-BijleveldSchouten geeft hiermee gehoor
aan het verzoek van Sint Maarten.

Zr. Ms. Karel Doorman wordt beladen voor vertrek naar Sint Maarten.

Daar vrezen de autoriteiten maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de verspreiding van
het COVID-19-virus op het eiland.
De mariniers zitten nog op zee. Het ondersteunings- en bevoorradingsschip Zr.Ms. Karel
Doorman vertrok 13 april vanuit Den Helder naar het Caribisch gebied en meert binnen enkele
uren in Sint Maarten aan. Defensie stuurde het marineschip naar het Caribisch gebied om de
civiele autoriteiten desgevraagd bij het bestrijden van de coronacrisis te ondersteunen.
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16 mariniers rondden de
MARSOF-opleiding in
quarantaine af
Tekst en foto’s: Defensie

.De Netherlands Maritime Special
Operations Forces (NLMARSOF) van
de Koninklijke Marine zijn binnen 15
minuten inzetbaar om nationaal op te
treden tegen grof geweld en terreur en
binnen 24 uur inzetbaar voor het uitvoeren van internationale (maritieme)
speciale operaties. De mensen die dit
werk uitvoeren zijn schaars. Daarom is
de MARSOF-opleiding aangemerkt als
kritiek proces in de tijden van de coronacrisis. Nadat de RIVM-richtlijnen
zijn afgekondigd is er besloten om de
MARSOF-opleiding zes weken in quarantaine te zetten, zodat de aspirant-operators de opleiding konden afronden.
Sinds de zomer van 2019 zijn de aspirant-operators dag en nacht bezig om alle vaardigheden
eigen te maken. De omgeving waarin de MARSOF-operators worden ingezet is divers en
complex. In de opleiding leren zij onder andere omgaan met wapensystemen, communicatiemiddelen en explosieven, het voorbereiden en uitvoeren van speciale verkenningsopdrachten
en het leren optreden tegen terreur in Nederland.
Afgelopen week werden in Den Helder de Maritime Counter Terrorism vaardigheden eigen gemaakt. Zij voerden diverse boardingoperaties uit op verschillende civiele schepen. Daarmee
rondden de aspiranten de laatste
fase van hun opleiding af.
De daadwerkelijke uitreiking van
het certificaat en de MARSOFspeld volgt, maar NLMARSOF is 16
operators rijker. Zij kunnen zich
verder specialiseren als bijvoorbeeld sniper, kikvorsman of mountainleader. Alle nieuwe
NLMARSOF-operators: van harte
gefeliciteerd!
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