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 Afscheid 
 

We beginnen met een droevig bericht  

De Oud voorzitter van COM Nederland Jan Herlaar is in de maand juli overleden.                                    

Jan was gedurende een lange periode voorzitter kwam uit onze provincie en woonde 

in Rotterdam. We wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe in deze periode. 

 

De jaarvergadering van de afdeling is nog niet gehouden i.v.m. het virus. We proberen 

op korte termijn op een verantwoorde plaats deze alsnog te houden. 

 

Op 2 september was de boottocht ge-

pland en we keken er erg naar uit. Toen 

we een jaar geleden de boot reserveer-

den wisten we nog niets van COVID 19. 

Helaas hebben we het moeten afblazen 

gezien de beperkingen ons door de 

overheid zijn opgelegd.  

Binnen het bestuur zullen we in de ko-

mende tijd  beslissen of we het alsnog in 2021 gaan uitvoeren. 

 

Helaas gaat op 12 december het defilé op de Coolsingel en de viering in Ahoy ook 

niet door. 

 

Dan nog een vervelend nieuws. De COMpagnon stopt het einde van het jaar. Reden 

is dat steeds meer leden de papieren versie hebben opgezegd en het daardoor te 

duur wordt qua druk en verzendkosten.  We zullen zoveel mogelijk met nieuwsbrieven 

en de COM Nederland website gaan werken en voor diegenen die geen mailadres be-

zitten zoeken we naar een oplossing. 

Dit voorwoord bestaat deze keer uit een aantal negatieve zaken maar is  helaas niet 

anders. 

 

Ik hoop dat u de komende tijd gezond blijft en wens u allen nog een fijne nazomer toe. 

 

Met mariniersgroet, 

Jacques van den Berg 
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Column: AOOMARNALG (SA1) Willem de Koning, Korpsadjudant 

Binnen het Korps hebben we tegen het virus de nodige verre-
gaande maatregelen moeten treffen. Ook de functieoverdracht 
Korpsadjudant moest hierdoor worden verplaatst. De functie 
Korpsadjudant heb ik op 19 juni van Rob van Haastrecht met een 
aangepaste, maar mooie en aan de functie rechtdoende ceremo-
nie overgenomen op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Voor mij 
was dat een bijzonder moment, waarbij vooral een gevoel van trots overheerste. 
 
Beste Rob, ik wil je dan ook nogmaals bedanken voor je goede werk, je betrokkenheid en wat 
je de afgelopen vier jaar voor het Korps en in het bijzonder de Equipage hebt betekend. Je 
hebt vele zaken onder de aandacht gebracht, maar ook veel bereikt. Je gaat nog een stap 
maken, naar mijn mening, voor jouw carrière een logische stap, 2 september word je Krijgs-
machtadjudant. Hier kunnen wij als mariniers trots op zijn. Ik wens je alvast veel succes en 
plezier in je nieuwe functie. 
 
Het is bijzonder om nu uw Korpsadjudant te mogen zijn. Het is dan ook iets waar ik enorm 
trots op ben. Korpsadjudant worden doe je niet alleen. Naast het vertrouwen dat ik heb gekre-
gen zijn het gedurende mijn carrière de mensen om mij heen geweest die mij kansen hebben 
gegeven, hebben gevormd en ontwikkeld, zoals de organisatie, collega’s en natuurlijk mijn 
thuisfront. Kansen geven, maar vooral kansen creëren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van 
mariniers. Het biedt ons mogelijkheden en toekomstperspectief. Het was de oud-
Korpsadjudant Ron van Leeuwen die in 2012 sprak over roerige tijden voor het Korps. Heden 
ten dage is dat niet anders door onder andere ernstige personeelstekorten en de verhuizing 
naar Nieuw Milligen in de toekomst. Het zijn de Korpswaarden, Kracht, Verbondenheid en 
Toewijding die ons sterk maken en ervoor zorgen dat wij samen vechten voor een mooie toe-
komst van ons Korps. De komende jaren zullen we de juiste keuzes moeten maken en priori-
teiten moeten stellen. De Korpsadjudant is een belangrijke verbinding tussen beleidsmakers 
en de uitvoerders en andersom. De komende periode wil ik me richten op diverse onderwer-
pen. 
 
Het enthousiasmeren van mariniers voor de korporaalsopleiding. Voor sommigen is het een 
logische stap daaraan deel te nemen. Zo vanzelfsprekend als dat voor mijn generatie was, is 
dat nu geheel anders. We zullen de komende jaren mariniers moeten motiveren en overtuigen 
dat een stap in hun carrière een juiste keuze is en daarmee ook voor het Korps. Nieuwe 
‘junior leaders’ zijn meer dan hard nodig. Zij zijn de toekomst van de onderofficiersgemeen-
schap. 
 
Afgelopen jaren heeft de Krijgsmacht te maken gehad met hoge irreguliere uitstroom. Ook het 

Wees zuinig op ons Korps 

Op het moment dat ik voor de QPO mijn eerste column 
schreef leek Nederland weer een klein beetje terug te keren 
naar ‘normaal’. Afgelopen periode heeft het coronavirus de 
wereld behoorlijk in zijn greep gehouden. Ondanks het feit 
dat het nu de goede kant op lijkt te gaan moeten we nog 
steeds waakzaam zijn dat het virus niet opnieuw gaat leiden 
tot grote besmettingshaarden in Nederland. 
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In memoriam Jan Herlaar 
 

 
 
 
 
 

 
Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden van  

 

J.(Jan) Herlaar 
 

Kapitein der Mariniers KMR b.d. en voormalig COM-voorzitter 
 

 * 05 november 1929      † 22 juni 2020 
 

Jan Herlaar was onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Erelid  
van de vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers.  

Tevens was Jan vele jaren voorzitter van het COM. 
 

Laten we alle dierbare herinneringen koesteren. 
Wij wensen zijn vrouw Charlotte en overige familieleden veel sterkte.   

  
Moge hij ruste in vrede. 

 
Namens het Bestuur COM Afdeling Zuid-Holland  

Korps heeft hier veel last van gehad. Vele korporaals, sergeanten en ook officieren hebben 
het Korps verlaten en een baan gevonden in de maatschappij. Op de aantrekkingskracht van 
de maatschappij hebben wij geen invloed, wel op goed werkgeverschap en het bieden van 
een uitdagende en afwisselende baan. Personeel waarderen, respecteren, meer verantwoor-
delijkheid geven en uitdagingen bieden is naar mijn mening de sleutel van behoud. Daarnaast 
zijn de randvoorwaarden als de vierkante meter van de marinier en een goede uitrusting min-
stens zo belangrijk. Ook de balans tussen operationele, niet-operationele plaatsingen en het 
thuisfront spelen daarbij een grote rol. We moeten ons realiseren dat de marinier van vandaag 
en morgen, niet de marinier is van voorheen. De nieuwe generatie is op vele fronten actief, 
ook buiten het Korps. We zullen hier in de toekomst rekening mee moeten houden en zorgen 
dat er balans is tussen oefenweken en kazerneweken. Daarnaast zijn afwisseling tussen ope-
rationele functies en functies die regelmaat en bepaalde zekerheden bieden voor het thuis-
front belangrijk. 
 
We staan de komende jaren met elkaar voor een aantal lastige uitdagingen. Iedereen, man-
schappen, onderofficieren en officieren zullen een bijdrage moeten leveren om die met elkaar 
aan te gaan. Hierbij zullen onze Korpswaarden Kracht, Verbondenheid en Toewijding een be-
langrijke rol spelen. Ik ben trots marinier te zijn en daarmee te behoren tot een unieke groep 
mensen. Een groep die bestaat uit mariniers, onderofficieren en officieren die beschikken over 
een ‘Can do’-mentaliteit, die ons ook een bepaalde druk oplegt of veroorzaakt. 
 
Ik vraag u allen zuinig te zijn op ons Korps, samen op te trekken, doelen na te streven en aan-
dacht te hebben voor de mens achter de marinier. Respecteer en waardeer elkaar. 
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Mariniers definitief naar  
Nieuw Millingen 

Bronnen: Wikipedia.org, Plaatsengids.nl/nieuw Milligen 

Foto’s: Beeldbank Defensie 

Tussen Oud-Milligen en Nieuw Milligen ligt de legerplaats Kamp Nieuw-Milligen, oor-

spronkelijk bedoeld om nieuwe paarden te trainen. Het droeg oorspronkelijk de naam 

Kamp Milligen en is tegenwoordig een grondstation van de Koninklijke Luchtmacht als 

radarstation en dient voor luchtverkeersleiding van militaire vliegtuigen. Tevens is het 

grootste andere terrein van het kamp in gebruik door de Koninklijke Landmacht en de 

Koninklijke Marechaussee als werkplaats, voertuigpool en als trainingslocatie  

Ingang Hoofdpoort  

Status 
Nieuw-Milligen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente 

Apeldoorn. 

Nieuw-Milligen is gelegen bij de kruising van de provinciale wegen N344 (Amersfoortseweg) 

en N302 (Meervelderweg-Kootwijkerweg). De oppervlakte van Nieuw-Milligen bedraagt 1595 

hectare, waarvan 1593 ha land en 2 ha water.  

 

Oprichting 
Op 21 augustus 1860 stelde Koning Willem III, het Remonte Depôt officieel ter beschikking 

aan het Eerste regiment Infanterie uit Grave. Het regiment bestond uit soldaten, manegewa-
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gens, paarden, personeel en geschutstukken. Ook marketentsters waren aanwezig. Op het 

kamp werden de paarden getraind voor hun taken. Er was een paardenziekenbarak, Lombok 

genaamd. Ook een hospitaal werd op het terrein gevestigd.  

Gedurende de Eerste Wereldoorlog was het een mobilisatiekamp. Hierna werd het ontruimd. 

In 1919 werd een deel van de door Duitsland vrijgelaten krijgsgevangenen hier opgevangen in 

afwachting van hun repatriëring. Zo kwamen hier Fransen en Serviërs terecht. Van deze laat-

sten overleden 29 aan de gevolgen van de Spaanse griep in het hospitaal. Voor hen werd een 

monument opgericht, dat geplaatst is op de Nederlands-hervormde begraafplaats van Garde-

ren  

 

Duitse bezetting 
Gedurende de bezetting stond het depot tot augustus 1940 leeg en werd in het hospitaalge-

bouw de opleidingsschool van de Koninklijke Marechaussee gevestigd. Enkele maanden later 

werd het kamp door de Duitsers gevorderd voor hun paarden. De zaak werd vertraagd omdat 

men ze wijs heeft gemaakt dat de laatste lichting paarden ziek was en o.a. aan droes en 

borstziekte leed. Toen al waren er 1200 tot 1600 Arabische volbloeds, zogeheten berberheng-

sten, in het kamp. 

Veel inwoners van Uddel werden tewerkgesteld in kamp Nieuw-Milligen. Na de bevrijding van 

Apeldoorn kwam het op 17 april 1945 tot een slag tussen de Canadese troepen en de nog in 

het kamp achtergebleven Duitse parachutisten. Aan beide zijde vielen slachtoffers. 

Als in 1952 het oude hospitaalgebouw in gebruik wordt genomen gaat het snel. Het is een on-

beschrijfelijke bende. Zelfs de troep die de Duitse bezetter heeft achter gelaten ligt er nog. De 

Engelsen en Canadezen die Nieuw Milligen ook met een bezoek hebben vereerd moeten ge-

dacht hebben dat het gehele spul niks meer kon worden. Toch zal vanaf 1953 het kamp gelei-

delijk in gebruik worden genomen, 

waarbij enkele barakken werden ge-

bouwd. Als in 1957 op het convooi de 

eerste bunker in gebruik werd geno-

men, kan men spreken van een echt 

Luchtmachtonderdeel. Het Sector Ope-

rations Centre (SOC) komt over van 

Driebergen naar Nieuw Milligen en in 

1958 zal het geheel SOC/CRC gaan 

heten. 

De verkeersleiding werd, evenals de 

gevechtsleiding, ondergebracht in de U-

barakken. De zogeheten groene keet 

deed tot 1970 dienst als operations-

room.  

Sluiting 
Defensie had plannen om Kamp Nieuw Milligen te sluiten, op de radar na. Eind 2017 heeft, 

Staatssecretaris Visser (Defensie), besloten dat dit niet doorging. De locatie biedt nog altijd 

onderdak aan de Landmacht, de Koninklijke Marechaussee en het Air Operations Control Sta-

tion (AOCS NM) van de Luchtmacht als uitwijklocatie.  

 
►► 

De luchtgevechtsleiding stuurt militaire vliegtuigen 

aan en is onderdeel van het luchtverdedigingsstel-

sel van de NAVO. 
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Advertentie 

 

 

De vereniging is opgericht in 1969 en is ontstaan door het enthousiasme van een aantal 
oud mariniers die op bezoek waren op de open dag van de COM schietverenigingen. Dat 
beviel zo goed dat ze besloten zelf een vereniging op te richten. Na wat vergaderingen 
kwam er een bestuur en werd de vereniging ingeschreven bij de K.N.S.A. 
 

Op dit moment hebben we ongeveer 50 leden. Om lid te worden moet je wel oud marinier 
zijn, maar er bestaat ook een mogelijkheid voor niet oud Mariniers, zolang de verhouding 
tussen niet en oud mariniers niet boven 1 op 1 komt. Dus informeer gewoon bij het secre-
tariaat. Ieder lid moet ook lid worden, of zijn, van het Contact Oud Mariniers, hierdoor steu-
nen we dat gevoel van eens marinier, altijd marinier. We zijn nu eenmaal een vereniging 
waar dat voorop staat. 
 

We beschikken over een 50 meter baan met 9 schietpunten. Er kan dus geschoten 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 on-
derlinge wedstrijden. Dit geeft de maten de kans om te schieten, maar ook om eens lekker 
bij te praten. 
 

Om de achterban, familie, vrienden en kennissen, van de schutters, ook eens kennis te 
laten maken met de mooie schietsport, organiseren we, rond de Pasen en de Kerst, regel-
matig een avond waar zij het dan ook eens kunnen proberen. Er kunnen dan ook prijsjes 
worden gewonnen. Deze avonden worden altijd goed bezocht, want het is er ook heel ge-
zellig. 
 

Door de bar in eigen beheer te houden, hebben we kans gezien een ieder een drankje en/
of snack aan te bieden, tegen een alleszins redelijke prijs. 
 

Mocht U interesse hebben gekregen, kom dan eens langs op de vereniging. Onze vaste 
avond is de donderdag, vanaf 19:00 zijn we open en er is altijd een bestuurslid aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden en uiteraard laten we u alles zien. Als er tijd is kan er mis-
schien ook wat geschoten worden. Er zijn mensen aanwezig om u te helpen. Hopelijk be-
valt alles u zo, dat U direct lid wilt worden, ook dat kan.  
 

Adres: Dr. Mansveldkade 3  

2240 CA WASSENAAR  

(direct achter de sporthal de Schulpwei)  
 

Wil je meer informatie kijk dan op onze website:  
http://www.svcomsgravenhage.nl  

Contact Oud Mariniers 
Schietvereniging 
afdeling 's-Gravenhage 
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Recente ontwikkelingen 

Het kabinet heeft op vrijdag 14 

februari 2020 bevestigd, dat de 

marinierskazerne na 2025 naar 

Nieuw-Milligen verhuist.   

Defensiebond AFMP is ver-

heugd dat de verhuizing van de 

marinierskazerne van Doorn 

naar Vlissingen in februari 2020 

definitief is afgeblazen. Zij zijn 

blij dat het kabinet ervoor heeft 

gekozen om deze verhuizing te 

cancelen en de kazerne naar 

Nieuw Milligen te verplaatsen. 

Het argument van staatssecre-

taris Visser van Defensie was 

dat de slagkracht van Defensie 

een forse deuk krijgt door een 

verplaatsing naar Zeeland. Veel 

mariniers dreigden namelijk met 

vertrek als dit zou gebeuren. 'De 

afgelopen twee jaar hebben bij de AFMP aangesloten mariniers vaak laten weten dat zij het 

niet zagen zitten om met hun gezin naar Zeeland te verhuizen. Zij hoopten dat alles in het werk 

zou worden gesteld om dit te voor komen. Ge-

lukkig hebben de mariniers nu de definitieve ze-

kerheid dat zij niet al te ver van hun huis worden 

gevestigd',  

'In Nieuw Milligen zitten de mariniers straks wat 

ruimer in hun jasje met een grotere kazerne met 

moderne faciliteiten. Een belangrijke pré voor 

de mariniers is bovendien dat zij daar veel dich-

ter bij de plek zijn gestationeerd waar zij oefe-

ningen hebben.' Aanleiding voor de aanvanke-

lijk geplande verhuizing van Doorn naar Vlissin-

gen was dat de bestaande marinierskazerne 

flink verouderd is en geen ruimte biedt voor uit-

breiding.  
 

In Zeeland zijn ze niet blij met het besluit van de 

staatssecretaris. De provincie wil nu een com-

pensatie, mede omdat er de afgelopen jaren in-

vesteringen zijn gedaan voor de komst van de 

1800 mariniersgezinnen. Over een mogelijke 

compensatie wordt nog overlegd. 

 

 

►► 
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Op zaterdag 27 juni 2020 vond de zestiende editie van de Nederlandse Veteranen-

dag plaats. Dit jaar helaas niet op de manier zoals we wellicht gewend zijn, maar 

desondanks staan in het hele land vele duizenden stil bij de veteranen. Erkenning 

en waardering, dat is waar het tijdens de Nederlandse Veteranendag om draait.  

In verband met COVID-19 

vindt de Nederlandse Vetera-

nendag dit jaar in aangepas-

te vorm plaats. Er was een 

programma van 45 minuten 

in de Ridderzaal voor een 

kleine groep gasten, wat live 

werd uitgezonden door de 

NOS. Er werden verder geen 

fysieke evenementen of acti-

viteiten georganiseerd.  

Op deze manier geeft het Nationaal Comité Veteranendag, in samenwerking met de NOS, in-

vulling aan de Nederlandse Veteranendag met als doel dat Nederland toch het jaarlijkse 

‘dankjewel’ voor onze veteranen kan meebeleven. 
 

Programma Ridderzaal 
Het programma werd om 

13.00 uur geopend door de 

voorzitter van het Nationaal 

Comité Veteranendag, drs. 

Jaap Smit. Later sprak de 

minister van Defensie, Ank 

Bijleveld-Schouten, de vete-

ranen toe. De minister-

president Mark Rutte sloot 

het programma inhoudelijk 

af.  
 

Twee andere autoriteiten wa-

ren ook aanwezig in de Rid-

derzaal: Commandant der 

Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer en Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-

generaal der mariniers Frank van Sprang en majoor Frans Erkelens, voorzitter van de Vereni-

ging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen vanwege het 50-jarig bestaan van deze 

bijzondere vereniging.  

Nederlandse Veteranendag 
Bron tekst: Stichting Nederlandse Veteranendag 

Foto’s: Defensie 

Minister van Defensie  Ank Bijleveld-Schouten 
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Veteranen 

In het programma stonden de verhalen van vier veteranen centraal, zoals die van Maaike, ve-

teraan en ondersteunend ic-verpleegkundige tijdens de coronacrisis en Dennis, Bosnië- Irak- 

en Afghanistan-veteraan die tijdens de coronacrisis als vrijwilliger in een verpleeghuis werkte. 

Hij trad ook op (zang) in de Ridderzaal. Daarnaast Rick, gewond geraakt in Afghanistan, lid 

van het Nederlandse Invictus Team en Hendrik, indertijd vijf jaar lang ingezet in NL-Indië. Zij 

werden in beeldreportages getoond en vertelden in de Ridderzaal over hun ervaringen.  

►► 

V.l.n.r.: Maaike Hoogenwoning, Rick Torenstra, Voorzitter Jaap Smit, Zijne Majesteit de Ko-

ning en Dennis Kroon 

Een hand geven van de 95-jarige Hendrick Fockens is niet toegestaan, maar de wandelstok 
aanraken mag wel. 
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13-jarige Alex Bos uit Putten wint landelijke Kidschallenge Veteranendag  
 

Het Nationaal Comité Veteranendag organiseert  elk jaar een wedstrijd voor kinderen. Met deze 

wedstrijd worden kinderen uitgedaagd om na te denken over thema’s als vrijheid, oorlog en  

vrede en het belang van waardering voor veteranen. De opdracht van dit jaar was: Maak een 

vlog over vrijheid. De 13-jarige Alex noemde zichzelf Mr. Freedom en maakte samen met zijn 

klasgenootjes Stan, Kyona en Sara, de winnende vlog. De winnaar van de Kidschallenge, was 

als speciale gast aanwezig.  

Tussen de gesproken bijdrage en beeldreportages in, traden verschillende solisten op, onder 

begeleiding van een ensemble van de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” en een 

combo van het orkest van de Luchtmacht. Dit aangevuld – in beeld –  met eerder opgenomen 

muzikale bijdragen. Zoals onder andere van de Koorschool St. Bavo uit Haarlem.. 

Het programma werd muzikaal afgesloten door Di-Rect met het bekende nummer “Soldier On”. 

 

Witte Anjers 
 

In navolging van vele andere 

gemeenten, heeft nu ook Den 

Haag een eigen anjer-

eerbetoon voor Nederlandse 

veteranen. Meestal legt de 

gemeente een Witte Anjer-

perkje  

aan, op een geschikte plek in 

de gemeente. Zoals Amster-

dam in het Vondelpark, of 

Wassenaar bij een monu-

ment. 

Den Haag koos voor een an-

dere passende plek, de Hof-

vijver, dicht bij de Kneuterdijk, 

normaal gesproken het punt 

waar Zr. Ms. de Koning het 

defilé afneemt. Langs de Hofvijver staan twintig grote plantenbakken, vol met witte anjers. Een 

mooi gebaar nu de veteranen zelf niet in de stad aanwezig kunnen zijn. 
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Bedankoptredens in Eindhoven en Bronbeek  
 

Op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni werden in Eindhoven en Bronbeek serenades ge-

bracht door twee – delen van – militaire muziekkorpsen. In Eindhoven bedankt de Fanfare Be-

reden Wapens verschillende beroepsgroepen die tijdens de coronacrisis van groot belang wa-

ren. Dat gebeurt bij het Evoluon, waar burgemeester Jorritsma de groep toespreekt.  

In Bronbeek werd de bewoners een hart onder de riem gestoken door een kwartet van het Or-

kest van de Koninklijke Marechaussee. Daar sprak de staatssecretaris van Defensie de men-

sen toe, in aanwezigheid van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. 

 ►► 



COMpagnon Nr.3 | 2020              16          

De Invictus Games vinden volgend jaar plaats van 29 mei tot 5 juni. Het interna-

tionale sportevenement voor (oud-)militairen die door hun werk gewond zijn ge-

raakt of ziek geworden, ging door de coronacrisis niet door. Defensie onder-

steunt de Invictus Games ook in 2021, zo liet minister Ank Bijleveld-Schouten 

weten tijdens de recente Nederlandse Veteranendag  

Benito Versluijs is een van de Nederlandse deelnemers: "Het was natuurlijk een grote teleur-

stelling dat de games niet doorgingen, maar ik kijk ernaar uit om in 2021 deel te nemen. Al het 

harde werk en de inspanningen van de organisatie en de Nederlandse delegatie zijn nog 

steeds waardevol en een goede basis voor een nog mooier evenement. Nu we een datum 

hebben, kan ik nieuwe doelen stellen en richting mei 2021 werken."  

 

Erkenning en waardering 
 

De Invictus-sporters betaalden een hoge prijs voor hun inzet voor vrede en veiligheid. Tijdens 

dit evenement laten zij zien dat ze niet zijn verslagen en over kracht en doorzettingsvermogen 

te beschikken. Met de ondersteuning toont Defensie erkenning en waardering voor hen, hun 

Data Invictus Games 
2021 bekend 

Tekst en foto’s: Defensie 

Nederlandse deelnemers aan de Invictus Games 2020.  
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thuisfront én voor de huidige en toekomstige militairen. 

Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer: “Defensie is trots op onze spor-

ters. Zij tillen doorzetten naar een hoger niveau. Opstaan en weer doorgaan, daar zijn zij 

meester in. Die inspiratie komt goed van pas, zeker nu ze zich weer kunnen opladen voor vol-

gend jaar.” 

 

Inspireren 
 

De Invictus Games worden op de Sportcampus Zuiderpark gehouden. Hoofddoel van de Invic-

tus Games is het tonen van de kracht van sport, anderen te inspireren en het ondersteunen 

van de revalidatie en re-integratie. Daarnaast zorgen de spelen voor een breder begrip en res-

pect voor militairen en veteranen. Initiatiefnemer van de spelen is de Britse prins Harry, die zelf 

enkele malen als militair is uitgezonden. 

Advertentie 
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Het Defensie Helikopter Commando (DHC) en de Maritime Special Operati-
ons Forces (MARSOF) van het Korps Mariniers hebben, voor het eerst in 
week 21, sinds het begin van de coronacrisis weer een boarding uitge-
voerd.  
 

In de Rotterdamse Waalhaven gingen operators per fastrope aan boord van het reusachtige 

off shoreschip Amazon. Vervolgens voerden zij een instap uit.  

 

 

 
 

Gepaste afstand 
De deelnemers aan de antipiraterij oefening namen de nodige voorzorgsmaatregelen in 

acht. Om de 1.5 meter maatregel na te leven, vervoerden de 2 Cougar helikopters slechts 3 

operators per toestel. Tijdens de actie aan boord hielden de mariniers eveneens gepaste af-

stand. Na afloop van de oefening werden er ontsmettingen uitgevoerd.   
 

Regelmatig 
samenwerken 
 

Het DHC werkt regelmatig 

samen met de speciale 

eenheden van de krijgs-

macht. De machines onder-

steunen vooral oefeningen 

en acties van 11 Luchtmo-

biele Brigade, het Korps 

Commandotroepen en de 

Marsof. De operators die in 

Rotterdam werden ingezet, 

zijn afkomstig van het C-

Squadron uit Den Helder.   

De aanwezigheid van grote 

militaire heli’s in de vroege 

avond boven de Maasstad werd door vele inwoners opgemerkt en via social media gedeeld.  

Special Forces in Special Forces in   
Rotterdamse havenRotterdamse haven  

Tekst Andre Twigt 

Foto Valerie Kuypers en Phil Nijhuis 

Op deze foto lopen de Special Forces richting de Cougar om het 

fastrope touw te bevestigen voor oefening 2. 
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Bekijk hieronder nog wat foto’s die van de oefening zijn gemaakt: 

 

 

De oefening begint met fastro-
pen boven het reusachtige off 
shoreschip Amazon. De vlucht 
was bovendien onderdeel van 
een certificering voor de load-
masters  

De operator geeft hier het teken 
dat de fastrope kan worden los-
gekoppeld  

Met de Euromast op de achter-

grond beklimmen de operators 

het vliegdek voor de tweede ron-

de.  

Na 2 rondes zetten de Cougars 

weer koers richting hun thuisba-

sis. 
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Terugkerende gedachten 
Verhalenreeks 2e editie ARBAT 

Tekst: J.Th Meijer Marn.1 b.d. (ovw)  Foto’s: Piet Wit 

 

Na de oorlog 1940-1945 
 

Je ontdekt dat je vrij bent na een periode van onderdrukking. Verlost van de Duitse overheer-

sing, na een spannende tijd en een achtig opgepakt worden op een leeftijd van 19 jaar zie je de 

donkere wolken van vijf jaar oorlog verdwijnen en klaart de lucht op 5 mei 1945 vrijheid! Besef 

je dat eigenlijk wel? Of is dat nu juist de aanzet om iets te willen doen voor al die anderen die 

dat gevoel van vrijheid nog niet hebben? Je meld je dan als oorlogsvrijwilliger bij de mariniers. 

Je wordt dan na een strenge keuring ingedeeld bij de eerste Nederlandse mariniersbrigade. Je 

ontvangt een stamboeknummer dat je nooit meer kwijt raakt. Mijn nummer is 45.06.479. dat 

nummer gaat met je mee, om je hals op een plaatje, in je zakboekje en conduite staat. En ver-

der later opgeborgen als veteraan. 
 

Er volgt een gedegen opleiding. Je bent nog geen marinier je moet het nog worden. Plaatsen 

als Tilburg, La Foret, Doorn en kattenbroek Amsterdam spelen daar een rol in. Trainen patrouil-

le lopen, wachtlopen, leren schieten, beleeft zijn, soms vernederd worden en leren omgaan met 

anderen. Sociale vaardigheden zeggen we tegenwoordig. Leren omgaan met gelijkgestemden 

maar ook met hele vervelende mensen. In Doorn kwam ik voor het eerst de vrouwelijke marine-

mensen tegen. Marva’s die werkten bij de administratie, de telefoondienst en de ziekenboeg. 

Door een staking van scheepsbevrachters in Oostende ging onze reis naar Amerika in januari 

1946 niet door. 
 

Vertrek naar Indië 
Het troepentransportschip Tabinta was beschikbaar voor de overtocht. Vaartijd vier à vijf we-

ken. We waren met honderden mensen in scheepsruimen, stalen koolframes met ertussen zeil-

doek gespannen. Vier hoog boven elkaar, je plunjezak binnen handbereik. Nauwelijks buiten-

gaats of er was al sloepenrol. Dat hield in; hoe kom ik snel van het schip af als er iets gebeurd. 

Het wemelde van die kerels in de ruimen, ingedeeld in wachtdivisies. Bovendeks, beneden-

deks, eerste wacht, honde-wacht, uitkijk op de bak en de tijd aangeven door glazen slaan. 

Bron: Maritien Digitaal 
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Golf van Biskaje 
Het was er slecht weer en we konden ons moeilijk staande houden. De straat van Gibraltar 

door langs de apenrots en de Middellandse Zee ingevaren. Het wordt steeds warmer. Port 

Said was een beleving met z’n parlevinkers rondom de Tabinta. Arabieren die je van alles pro-

beren te verkopen. Er kwamen goochelaars aan boord die met levende kuikens trucjes uit-

haalde en de beestjes overal vandaan lieten komen. Soms werd er een portemonnee gerold. 

Het Suez kanaal doorgevaren. Hier kan maar één schip tegelijk door, waardoor er wachttijden 

ontstonden voor de tegemoetkomende scheepvaart. 
 

Op de Rode zee en de Bittermeren was het mogelijk dat schepen elkaar passeerden. In Aden 

zagen we een dromedaris voor een wagen lopen, zoals in Nederland een paard voor een wa-

gen is gespannen. In de Rode zee kregen we een hevige zandstorm, de zon verdween, het 

was als een dichte mist. Het werd donker en aan dek werd alles vastgesjord. Aan dek zat alles 

onder het zand. In de Rode zee sprak de hoofd vlootpredikant Ds. Aillevis Smit over de ge-

schiedenis van de doortocht van de Israëlieten door de Rode zee vanuit Egypte. Nu spreekt 

dat oude Bijbelverhaal je beter aan, als thuis aan tafel, wanneer je vader het voor las. 
 

De eerste contouren van Indië  

Na een lange slingerende oversteek over 

de Indische oceaan krijgen we de eerste 

contouren te zien van het land, waar je 

naartoe wilde. Sabang, het bovenste puntje 

van het eiland Sumatra waar we olie en 

proviand gaan halen, doen we ook de eer-

ste stappen aan land. Kokosnoten en bana-

nen (pisang-Ambon) zijn de grootste. Zo 

groot zag je ze in Nederland niet, de inlan-

ders, echt gewone mensen, vriendelijk, de 

eerstse indruk laat je nooit meer los. Dus 

dit is Indië. Heel ver weg van Nederland, 

heel anders, niet vlak en kaal maar dichte 

boomgroei en bergen. Warm en broeierig en vol van geluiden van inheemse diersoorten. We 

vervolgende de reis door de Straat van Malakka naar Java met als eindbestemming Soeraba-

ja op Oost-Java. 

Soerabaja 

Aankomst op Perak de haven van Soera-

baja. Mocht je op school al hebben ge-

dacht, kleine huisjes, alleen maar veel bo-

men en bittere armoede en ver achter bij 

onze tijd, dan bleek dit toch anders te zijn. 

Vanaf Perak naar de stad is er veel ruim-

te, brede straten, Goedangs, grote opslag-

ruimten in het havengebied. 

Winkels op Toenjoenjang, zelfs kapotte 

stoplichten, Javanen, Madoerezen en Chi-

nezen, karbouwen en veel honden, ook 

kapotte huizen, gebouwen en win-

De handelshaven Tandjoeng Perak van Soera-

baja met loodsen van de Stoomvaartmij.  

Nederland, 1934.  

 

►► 
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kels. Verder op een kerk, bioscoop en mooie woningen (Darmo) en dan de kazerne. De Goe-

bengkazerne. Daar volgt de indeling bij batterij A van het artillerie bataljon en wel bij de verbin-

dingsdienst. Na een verdere opleiding en voorlichting begint het eigenlijke werk. 

Het kazerne terrein, de oefeningen, de theorielessen en de goede raadgevingen vanuit het ka-

der. Wie herinnerd zich niet het in de rij staan voor je eten?  
 

Mess-tin in de ene hand en de kroes in de andere. Naast de opscheptafel de hospik, een Lim-

burger met Atabrine. Dat smerige tabletje dat je tegen malaria moest beschermer. Na verloop 

van tijd werd je huid helemaal geel van dat goedje. Met een snelle beweging kreeg je zo’n ding 

achter op je tong gemikt. Gauw een slok drinken en de inname was veilig gesteld. 
 

Koninginnedag 
Wie weet nog van de parade op Ko-

ninginnedag? Drukte en zenuwen op 

het kazerneterrein. Gepoetste trucs, 

kanonnen, manschappen en bewape-

ning. De één rijdend en de ander lo-

pend in bloedhitte. Indruk makend op 

de bevolking of niet soms? Dat had je 

toch over voor de Koningin in Neder-

land! 

 

Driaredja   

Aan de kali-mas. Een kampement mid-

den tussen de kampongs. Geschutsopstelling, achter de ringen van zandzakken, de 25 pon-

ders, 88 mm houwitsers. De door de genie gebouwde brug over de kali, beveiligd door mitrail-

leurs op de hoeken. Ingegraven munitie onder zwaar gevlochten bamboematten tegen de felle 

zon beschermd. De plaatselijke beveiliging spande draden tussen lichtflairs rondom, tegen 

nachtelijke indringers. Patrouille lo-

pen, de omgeving verkennen, altijd 

waakzaam zijn. Wie kent niet dat 

gevoel vanuit de bush-bush beloerd 

te worden? En dan de nachtelijke 

stilte, turen in het donker, uiterst ge-

spannen, luisterend naar het geluid 

van krekels en kijken naar het licht 

van de vuurvliegjes. Als de krekels 

zwegen, dan was er iets in ’t veld. 

Krekels gaven je een veilig gevoel 

zolang je ze hoorde. Dan was er 

geen angst. Het gevoel van het on-

bekende, de zwartheid van de 

nacht, de doffe knallen in de verte, het schot dichtbij, het jankende geluid van de mortiergrana-

ten. 

Marinier zijn is niet alleen flink zijn, vaak ben je met jezelf bazig, soms voel je hoe klein je bent, 

je gedachten naar huis. Het willen overleven als een ander is omgekomen. Het verschrikkelijk 

kwaad worden als je maat gewond raakt of erger. 

Defilé infanterie Mariniers Brigade in veld –tenue 

 

Batterij-uitkijkpost 
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Krembaeng  
Het kampement met het zicht op de Ard-

joeno, een berg van 3300 meter hoog, ma-

jestueus. Dat maakt indruk. Daar zat je 

soms heel stil naar te kijken, verdiept in ge-

dachten als 20 jarige jongeman. Hoe is het 

thuis nu, wat zit je toch ver weg, waarom 

ben je weggegaan, hoe zou je nog moeten 

blijven? Gesprekken met anderen, vreem-

den die je vrienden zijn geworden voor het 

leven. Praten over thuis, over de voorbije 

oorlog, over je stoerheid en je flinkdoenerij, over je angst en de vreselijke dingen, die je gezien 

hebt. Je hebt een hondje geadopteerd en zelfs een aap, Jopie. Gedachten voeren je terug 

naar namen bij de verbindingsdienst van batterij A. met hem waar je 24 uur per dag mee op-

trok. Toch maar een paar namen noemen? 

Woutje van Beek, je beste maat, hij stotterde een beetje. Johan, ‘Tarzan’, Zwolle en pietje 

“Sitha’ Wijnstra. Die twee hadden altijd zogenaamd ruzie maar nooit echt Sitha besprong Tar-

zan als een leeuw, onverstoord schudde Tarzan hem weer af. Dan Arie van der Werff, lang en 

groot, altijd in je buurt. Johnie van Dam, de wandelende kerstboom. Een echte Hagenees 

schoon en netjes, vet in het haar, witte koppel, gepoetste gesp. Als Johnie zich had gedoucht 

in het mandiehok was al het water op, zei de  baboe die z’n kleren had gewassen. 
 

Modjokerto 
De stukken op de aloon aloon in stelling. De manschappen er omheen in de bijgebouwen. Een 

voor ons luxe appartement. Dit was al in 1947. Het was een wat grotere plaats met kampongs 

rondom. Bezetting vond plaats na de verovering van de Porong Delta en de sluizen van Modjo-

kerto. Een Chinese zakenman had hulp gevraagd aan de commandant om de plaatselijke 

bioscoop van stroom te voorzien. Ik, Wout en Jan Meijer kregen opdracht om de noodaggre-

gaat aan te sluiten. De bioscoop kon weer draaien voor de burgers. Wij als gasten op de eer-

ste  rij. Het was een Chinese film, tekst en muziek ook Chinees. Dat was eenmaal voor ons en 

daarna bedachten we ons wel eerst drie keer. Wachten dus tot er één met Nederlands onder-

schrift zou komen. 

Nog enige plaatsen, naast de vele andere, zoals: Trawas, Patjet en Tretes. Elke plaats heeft 

zijn eigen indrukken achter gelaten bij ons. Gedachten en beelden die je na zoveel jaren weer 

van je af schrijft. Nooit zullen de gedachten en beelden helemaal verdwijnen. Maar altijd zal er 

wel wat positiefs over te vertellen zijn. Iets waarop je in jouw leven, onder die omstandigheden, 

trots mag terugzien. Zij die het niet hebben meegemaakt kunnen en mogen er niet over oorde-

len. Wij weten dat er veel kritiek was op de acties in Indië. We hebben veel achtergelaten in 

Indië. Die tijd heeft een stempel op ons leven gedrukt. Het heeft ons verdere leven meer of 

minder gevormd. Ons doel was; anderen bevrijden van het JUK, met oprechtheid inzet en 

trouw. Dat ging vaak ten koste van mensenlevens, je vrienden, kerels als wij, die een doel na-

streefden. 
 

Zij die terug kwamen, hebben hun weg wel gevonden, al ging dat niet altijd zo makkelijk. Meer-

dere die in Nederland niet konden slagen zijn geëmigreerd naar landen als, VS, Australië en 

Canada. Zij hebben daar hun weg gevonden. Soms zien we hen op de Reünies van het Arbat 

Ardjoeno 3300meter hoge berg 

►► 
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In ons bosbivak op het eiland Batanta, waren twee latrines: een grote gegraven kuil in het 

kamp en een overhangende boom boven de zee. De locatie boven het water was favoriet. Via 

inkepingen in de stam en een gespannen touw klom je naar een door takken afgeschermd ka-

kus. Je mikte door het gat en zag dat je drol werd opgeslurpt door vissen. Die werden ‘s 

avonds weer door hetzelfde gat aan een haak opgetakeld en afgevoerd naar de kombuis. 

 

Om het moreel hoog te houden, kre-

gen we op een zondag bezoek. De 

torpedobootjager Hr.Ms.Utrecht gooi-

de voor ons bivak haar ankers uit. Een 

sloep werd gedebarkeerd en de com-

mandant van de mariniers in Nieuw-

Guinea werd in onze richting gevaren. 

De sloep werd tegemoet gezwommen 

door spiernaakte mariniers die pro-

beerden te enteren. Door deze actie 

belandden zij ‘op rapport’ wegens on-

gedisciplineerd gedrag en insubordi-

natie.  

 

In een smetteloos wit uniform met bijpassende witte schoenen inspecteerde de kolonel ons 

kamp. Hij leek op een opgepoetste witte kaketoe die zijn poten niet vuil wilde maken in een be-

scheten kippenhok. Na de inspectie kreeg ik als onderofficier van de wacht, de opdracht om de 

kolonel weer terug te begeleiden naar de sloep. Toen zijn besmeurde witte schoenen weer op 

het strand stonden, informeerde hij naar de dichtstbijzijnde latrine. Die was erg dichtbij. Ik ver-

wees hem naar de overhangende boom en legde de techniek uit om naar boven te klimmen. 

Hij keek wat bedenkelijk, maar de nood was kennelijk hoog. In vol ornaat beklom hij de boom. 

Discreet draaide ik mij om, maar voelde het als mijn plicht om vanuit de camouflage van de 

bush te bekijken of mijn hoogste baas wel 

veilig de top had bereikt. Het was een on-

vergetelijk plaatje. Ontdaan van zijn witte 

broek en alle andere luister waaraan gezag 

wordt ontleend, zat de kolonel op zijn hur-

ken wat losse flodders af te schieten. Het 

vergulde eikenloof op zijn pet, blikkerde in 

de zon. Boven in de latrineboom schetter-

den twee loeris.  

 

Uit het boek: ”Gedroomd Land” 
 

Verguld eikenloof 
 

Tekst:  voormalig Korporaal der Mariniers ZM Henk Hoogink  

 Foto KLM: Hr. Ms. Utrecht  Fak Fak 1961-1962  

Foto : Henk Hoogink   
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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 Rotter-
dam. 
In de maanden juli en augustus zijn er geen 
COM Café-avonden. 
De COM Café-avonden beginnen om 19.00 uur.  
Vooraf is er gelegenheid om vanaf 17.00 uur 
een warme maaltijd te gebruiken. 
 

Opgave vooraf i.v.m. toegangsregeling via 
www.com-rdam.nl bij kalender. 
Denk aan geldig legitimatiebewijs/COM pas. 
 

Inlichtingen over activiteiten via de commissaris 
activiteiten Kees van Genderen,  
M: 06-51 28 41 62  
E: activiteiten@comrdam.nl  
W. www.comrdam.nl 
 

 
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. Le-
lykade  
Aanvangstijd: 19:30 uur 
Inlichtingen bij Joep Caminada, M: 06-
24796096, E: joep.caminada@hetnet.nl 
 
 
Onderafdeling Drechtsteden 
Iedere tweede donderdag van de maand Mari-
niersavond in Paviljoen “De Punt” Badweg 10 
te Dordrecht.  
Inlichtingen  
M: COMDrechtsteden@gmail.com 
 
 

Bij de o.a. Den Haag zijn  
de deuren van de Soos weer  
geopend. 
 
Dinsdagmiddag 14 juli 2020 was het dan zo 
ver. Na vier maanden onthouding mochten 
we weer! 
 
Een kleine dertig COM-leden waren die mid-
dag naar “de Afrit” op Scheveningen geko-
men om de draad weer op te pakken. Je 
moest je wel van tevoren aanmelden bij onze 
secretaris, want meer dan dertig personen 

kon niet vanwege de coronamaatregelen. 
 
De sfeer was als vanouds ontspannen en 
heel gezellig. Onze voorzitter, Jan Draaijer, 
heette iedereen welkom en gaf gelijk een 
rondje weg. Ook de penningmeester gaf een 
rondje, wat de sfeer uiteraard ten goede 
kwam. 

 
De middag startte regenachtig, maar na een 
uurtje werd het droog en konden we ook van 
het terras gebruikmaken.  
Tussen alle bedrijven door reikte onze secre-
taris, Joep Caminada, aan Willem van Schaik 
de speld uit voor 50 jaar COM-lidmaatschap. 
Willem heeft een huis in Frankrijk en kan 
daarom niet altijd aanwezig zijn bij evene-
menten en gebeurtenissen. 
 
Als kers op de taart trakteerde Karel Pronk 
ons op verrukkelijke haringen. 
 
We kijken uit naar de volgende soos op 11 
augustus ’s-middags, zelfde locatie. 
 
Tekst: Peter van Slingerland 
Foto’s: Herman de Koning      

   



COMpagnon Nr.3 | 2020              26          

Defensie Globaal 
Drukte in Den Helder 
Bron tekst en foto: Defensie 
 
Het zijn drukke tijden in en rond de marinehaven Den Helder. Gisteren vertrok het pa-
trouilleschip Zr. Ms. Groningen in de stralende zon naar het ongetwijfeld nog warmere 
Caribisch gebied. Zr. Ms. Karel Doorman en Zr. Ms. De Ruyter zijn intussen afgemeerd 
in Den Helder. 
 
De Groningen zou volgens de oorspronkelijke plannen langdurig in het Caribisch gebied blij-
ven als schip van de wacht maar keerde tijdelijk terug naar Nederland toen bleek dat het van-

wege vliegbeperkingen door de coronacrisis niet 
mogelijk was om een onderhoudsploeg naar Cura-
çao te sturen. Het patrouilleschip werd tijdelijk af-
gelost door Zr. Ms. Zeeland. Dat schip keert nu te-
rug naar Nederland. 
 
Zr. Ms. De Ruyter werd in januari uitgezonden naar 
het Midden-Oosten. Het schip was ingezet voor de 
European-led Mission Awareness Strait of Hormuz 
(EMASOH) en monitorde het scheepvaartverkeer 
in het betreffende gebied en bracht zo de veilig-
heidssituatie in kaart. Na 5 maanden vertrok de De 
Ruyter begin juni uit Abu Dhabi. 

 
Mijnenjager Schiedam helpt bij  
reddingsactie 
 
Bron tekst en foto:  Defensie en Belgische marine.  

 
De bemanning van mijnenjager Zr. Ms. Schiedam heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
de redding van 3 opvarenden van een gammele opblaasbare kajak voor de Belgische 
kust. Volgens Belgische media was het trio vertrokken uit het Franse Calais en wilden 
ze naar Engeland peddelen. 

 
De Schiedam was bezig aan een training op de 
Noordzee in de omgeving van kustplaats De Haan 
toen de opblaasboot werd ontdekt. Omdat de zee 
te onstuimig was kon de Schiedam de 3 niet aan 
boord nemen. De mijnenjager waarschuwde het 
Maritime Rescue and Coordination Centre in Oost-
ende en het Belgische patrouillevaartuig Pollux 
schoot te hulp. Ook een politie- en reddingsboot 
kwamen ter plaatse.  
 
De 3 opvarenden werden zwaar onderkoeld opge-
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