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Het bestuur van  

 COM Zuid-Holland  

en de redactie van  

de COMpagnon  

wensen u en de uwen  

prettige feestdagen  

en een  

gezond 2021       



                                                                   5        COMpagnon Nr.4 | 2020   

Einde 
 
 
Dit is alweer de laatste editie van dit jaar echter ook de laatste uitgave van de 

COMpagnon. Na 20 jaar stopt de uitgave van dit blad.   

De reden is dat er steeds meer leden over een computer beschikken en alles 

digitaal willen ontvangen. Waardoor de kosten om het blad op papier te ver-

zenden te hoog worden gezien het geringe aantal abonnees.  

 Langs deze weg wil ik de verschillende redacteuren die het blad de afgelo-

pen 20 jaar hebben gemaakt bedanken.   

Het blad is in de loop van de jaren van een knipselkrant overgegaan naar een 

full colour uitgave.  

Ook dank aan diegenen die ons van copy hebben voorzien waarbij zeker wij-

len Karel Jansen niet mag worden vergeten die gedurende vele jaren de 

Korpsgeschiedenis heeft beschreven. Om u toch op de hoogte te houden zul-

len we regelmatig een nieuwsbrief per mail verzenden. 

 

Nu we aan het einde van het jaar zijn gekomen moeten we helaas constate-

ren dat het geen fijn verenigingsjaar is geweest.  

De maandelijkse soosbijeenkomsten hebben we maar een paar keer kunnen 

houden. De jaarvergadering van Zuid- Holland kon niet doorgaan.  

Ook hebben velen van jullie uitgekeken naar het defilé op de Coolsingel, het 

feest in Ahoy, de kranslegging op het Oostplein het kon allemaal niet door-

gaan. Laten we hopen dat we in 2021 elkaar weer meer kunnen ontmoeten. 

Ik wens jullie allen een gezond nieuwjaar toe. 

 

Met Korpsgroet 

Jacques van den Berg  
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Het jaar is bijna ten einde, voor velen van u een druk 

en bewogen jaar maar bovenal een bijzonder jaar. Het 

laatste heeft geen uitleg nodig. Veel evenementen heb-

ben geen doorgang kunnen vinden. Om een paar voor-

beelden te noemen, geen korpsconcert, studiedag, 

korpsverjaardag en korpsdiner. Met de digitale korps-

dag hebben we wereldwijd veel collega’s kunnen infor-

meren over diverse onderwerpen. Ook het korpscon-

cert is dit jaar in een digitale versie aangeboden 

Column: AOOMARNALG (SA1) W. de Koning, Korpsadjudant 

Het gaat er uiteindelijk om dat we van el-

kaar leren. Wanneer we onvoldoende 

communiceren zal kritiek, of liever gezegd 

feedback, veelal uitblijven. We willen en 

bedoelen vaak wel hetzelfde, maar we we-

ten het soms niet van elkaar.  

 

Afgelopen periode, tijdens mijn eerste 6 

maanden als Korpsadjudant, ben ik hier zo 

af en toe wel tegen aangelopen. Afgelopen 

maanden heb ik veel collega’s gesproken 

in diverse rangen. Ik hoor dan soms dat de 

‘pot de ketel iets verwijt’ en dan denk ik, 

zou de ‘ketel’ weten dat de ‘pot’ er zo over 

denkt? Hiervoor is maar een oplossing en 

dat is met elkaar praten, niet over elkaar, 

maar met elkaar om dezelfde doelen na te 

streven. Uiteindelijk bedoelen en willen we 

allemaal hetzelfde, maar weten het soms 

niet van elkaar waarom bepaalde beslis-

singen tot stand komen of dingen gaan zo-

als ze gaan. Het is mijn ervaring dat hoe 

beslissingen en werkwijze worden gecom-

municeerd, door alle ‘lagen’ en in alle 

‘lagen’, heel erg bepalend zijn voor de ma-

nier waarop deze worden geaccepteerd en 

Terugkijkend op 2020 hebben velen van u 

een ‘stapje’ extra moeten zetten, enerzijds 

door een druk programma anderzijds door 

personele onderbezetting of een combina-

tie van beide of anders. Elkaar begrijpen, 

begrip hebben voor elkaars situatie en 

standpunten of beslissingen zijn dan cruci-

aal in alle ‘ lagen’. Elkaar verkeerd begrij-

pen ontstaat door gebrek aan communica-

tie. Afkeuring van iets of een aanwijzing 

van een gebrek ligt dan op de loer en 

wordt ervaren als kritiek. Kritiek geven vin-

den we vaak niet zo leuk, maar we zijn hier 

over het algemeen beter in dan kritiek ont-

vangen. Het zit een beetje in onze aard. 

We vinden soms van onszelf dat we het 

goed doen en daarmee vinden we kritiek 

niet terecht die soms aan ons wordt ge-

adresseerd. Kritiek hebben we nodig om 

elkaar te prikkelen, om het beste uit ons 

zelf te halen want het motiveert ons. Het 

moet leiden tot verandering en verbetering. 

Vaak zien wij kritiek als iets negatiefs. Bij 

het Korps geven we liever geen kritiek 

maar feedback. Het klinkt vriendelijker 

waardoor we feedback beter accepteren. 

Kritiek hebben we nodig 
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uitgevoerd.  

 

‘kritiek hebben we nodig om elkaar te 

prikkelen, om het beste uit ons zelf te 

halen’ 

 

We doen vele dingen goed binnen het 

Korps en vaak zelfs heel erg goed. Dat 

komt door hoe we zijn opgeleid, onze 

korpscultuur, mentaliteit en korpswaarden. 

Toch hoor ik nog vaak kritiek. Dit betekent 

dat er nog ruimte is voor verbetering en ver-

andering. We moeten die ruimte benutten 

en bij ons zelf beginnen. We kunnen ons-

zelf regelmatiger de vraag stellen: ‘Wat 

draag ik bij om het met elkaar nog beter te 

doen of problemen op te lossen?’ De ver-

bondenheid op de kazerne of binnen de ei-

gen eenheid is vaak groot. Maar reikt die-

zelfde verbondenheid ook verder dan die 

kazerne of eigen eenheid? Kunnen we dan 

nog steeds spreken van diezelfde mate ver-

bondenheid of neemt die dan enigszins af? 

Wanneer ik met collega’s hierover spreek, 

erkent men dat juist die sterke mate van 

verbondenheid soms niet verder komt dan 

de eigen eenheid of kazerne. Dit is veelal 

een logisch gevolg van hoe we zijn georga-

niseerd. We zijn geneigd om vooral te kij-

ken naar de ‘vierkante meters’ om ons 

heen, binnen de eigen werkomgeving of 

eenheid, waarbij we het algemeen belang 

soms teveel uit het oog verliezen. Met een 

kleine investering is vaak een grote winst te 

behalen. Niet alleen voor het algemeen be-

lang, maar op termijn heb je hier zelf ook 

profijt van. Vaak zijn we ons hier niet van 

bewust. Johan Cruijff zei ooit in een inter-

view: ‘Je gaat het pas zien als je het door 

hebt.’  

 

Nu het einde van jaar nadert zal voor velen 

van u het winterverlof al zijn ingegaan en 

voor de rest zal dit zeer binnenkort ook het 

geval zijn. Voor sommigen een periode om 

eens terug te blikken op het afgelopen jaar 

of een blik vooruit te maken richting 2021. 

Maar het winterverlof is vooral een periode 

om met uw naasten samen te zijn en te ge-

nieten van uw verlof. Ik wens u allen hele 

fijne feestdagen en al het goeds voor een 

gezond en mooi 2021. Ik hoop u allen weer 

te spreken en terug te zien in 2021. 

 

QPO. 

Willem de Koning 

Korpsadjudant. 

Advertentie 



COMpagnon Nr.4 | 2020              8          

Het is 11 december. We kijken terug op 

een in alle opzichten bijzondere 10
e
 de-

cember. Het was een herdenking en -

viering die wel gepland was maar niet 

doorging. We luisterden en keken op de TV 

naar de meest indrukwekkende verhalen 

en beelden, maar konden elkaar niet ont-

moeten. 

Terwijl het fundament van het 10 december 

ritueel nu juist samenkomen is: je in ver-

bondenheid met anderen omdraaien naar 

de geschiedenis, om van daaruit weer sa-

men vooruit te kijken, naar het land waarin 

we willen leven en de mensen die we wil-

len zijn. We hebben moeten berusten in 

deze onwerkelijke situatie. 
 

We ondervonden dat we de 75-jarige Be-

vrijding niet konden vieren. De jaarlijkse 

COM Reünie omgeven met Sport en Spel, 

de Nationale Veteranendag, de Nationale 

Indië herdenking, de Wereldhavendagen, 

Binnenkomsten en Beëdigingen van nieu-

we Mariniers, het Korpsconcert. De Cere-

moniële herdenking op een leeg Oostplein  

 

Tenslotte de Lustrumviering op de Coolsin-

gel en Ahoy konden we niet meemaken. 

Het was een jaar waarin oude en nieuwe 

normen naast elkaar stonden. 
 

We bedanken jullie allemaal en zijn enorm 

trots op iedereen die zich in dit Covid-19 

jaar aan de niet altijd prettige normen heb-

ben moeten houden. 

 

De Redactie 

10 december 2020  
zullen we niet snel vergeten 

 

Foto’s: Jaap C. de Bruin 

Piet Kruithof en Dries van der Vossen leg-
gen een krans. 

Drie kransen met op de achtergrond het 
beeld van de Marinier op het Oostplein 

V.l.n.r: Overste Vlasman   Korporaal 
Wasch. ,  Generaal Mac Mootry. Korpsadj. 
Willem de Koning, Piet Kruithof en Dries 
van der Vossen. 
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dienst. Als commandant van de antiterreur-

eenheid Unit Interventie Mariniers was Hut 

onder meer betrokken bij de reorganisatie 

van de operationele eenheden van het 

Korps Mariniers. In 2013 was hij de 1e 

commandant van de Maritime Special Ope-

rations Force (MARSOF). Hut werd 2 keer 

in VN-verband uitgezonden naar Cambod-

ja. Ook ging hij naar Afghanistan voor de 

ISAF-missie. Hut vervulde verder onder 

meer staffuncties bij de Koninklijke Marine 

en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids-

dienst. 

 

De commandant van het Korps Mariniers is 

tevens directeur Operaties van de Koninklij-

ke Marine. Hut nam deze taak al in juni 

over van Mac Mootry019    

De vele technologische en geopolitieke 

ontwikkelingen in de wereld dwingen ons 

volgens Hut om permanent te veranderen 

of mee te bewegen. “Dat betekent dat wij 

als leiders van nu, meer dan ooit anderen 

in hun kracht moeten zetten en ruimte 

moeten bieden om innovatief te zijn”, aldus 

de nieuwe Korpscommandant. 

Hij bedankte Mac Mootry voor zijn inzet 

voor het Korps. “Daar plukken wij als mari-

niers nu en in de toekomst de vruchten 

van.” Mac Mootry gaat zich richten op een 

nieuwe ‘fit for purpose’ marinierskazerne. 

Dat is een omvangrijk en complex project, 

belangrijk voor de toekomstbestendigheid 

van het Korps. 

 

Jan Hut 
De 54-jarige Hut heeft een lange staat van 

Korps Mariniers 
onder  

nieuwe leiding 
 

Bron tekst en foto’s: Mindef  

 

“Het Korps Mariniers moet gereed zijn op het moment dat Nederland ons nodig heeft. 

Expect the unexpected”. Dat zei de nieuwe commandant van het Korps Mariniers briga-

degeneraal der mariniers Jan Hut op vrijdag 11 december 2020. Hij nam in Rotterdam 

het stokje over van ranggenoot Jeff Mac Mootry. 
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Burgemeester W. Thomassen hield een 

zeer korte toespraak, waarin hij over de 

verbondenheid van burgerij en korps sprak. 

Kort maakte het ook de commandant, ge-

neraal-majoor J. G. M. Nass die vanwege 

de barre weersomstandigheden zijn op pa-

pier gezette rede niet kon aflezen. Over het 

tumult van de harde storm heen hoorden 

wij hem met trots spreken over deze mani-

festatie, waarbij hij vooral wees op de grote 

opkomst van de oud-mariniers. Steeds heb-

ben de ouderen in de driehonderd jaar, van 

het bestaan van het korps de waardigheid 

Op de eretribune had prins Bernhard de 

eerbewijzen in ontvangst genomen. Waar-

na een korte inspectie volgde. Namens het 

Ministerie van Defensie was de Minister P. 

(Piet) de Jong en Staatssecretaris voor Ma-

rine A.(Adri) van Es aanwezig, tevens ook 

tal van burgerlijke en militaire autoriteiten, 

van andere legeronderdelen, de burge-

meester en wethouders, Ook waren ver-

scheidene volksvertegenwoordigers, leden 

van de Eerste en Tweede Kamer naar deze 

plechtigheid gekomen en afvaardigingen 

van de burgerij en van de studenten organi-

saties. 

Terugblik op 300-jarige bestaan van het Korps Mariniers in 1965  
door Jaap C, de Bruin. 

Storm en regen konden het  
defilé niet bederven. 

 
Bronnen: 
Weer: KNMI 
Ttekst: Wikipedia. Houwe Zo e.a. 
Foto’s: NIMH & Mariniers Museum 

Hevige wind, 6 Bft, met slagregens voor de gehele dag, dat was de weersver-

wachting op 10 december 1965. Mariniers en oud-mariniers hebben hier niette-

min een défilé ter herdenking, van het 300-jarig bestaan van het korps gehouden. 

Prins Bernhard had moeite om bij het afne-
men van de inspectie op de Coolsingel zijn 
pet niet te verliezen.  
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men, tot uit Australië en Amerika toe, om dit 

feest van hun zo sterk aan tradities gebon-

den korps mee te maken. In brede rijen, 

tien man naast elkaar en niet naar het 

dienstjaar, toonden zij nog de oude militaire 

discipline niet te hebben vergeten. Straf 

gingen de hoofden rechts, bij het- passeren 

van vaandel en eretribune.  
 

Na het défilé marcheerde de vaandelwacht 

op, bracht het eerbetoon aan de gasten, 

terwijl de burgers-oud-mariniers afmar-

cheerden naar de Ahoy-hal, waar ca. 3000 

man aanzaten aan een groot diner, dat om 

één uur begon. 

 

Na thuis komst van deze dag droop het wa-

ter nog steeds uit mijn jas. Duidelijk was 

hier het credo: waar andere ophouden 

gaan mariniers door! 

en de goede naam van het korps mariniers 

aan de jongeren overgedragen.  
 

Aan burgemeester Thomassen overhandig-

de, hij de rol met de tekst, die op de ge-

denksteen in de kazerne is geslagen. 

Wat veel indruk wekte van dit défilé was de 

lange stoet van ca. 2000 oud-mariniers, al-

len in hun burgerpak gestoken. Wij hadden 

ons in compagnie-formatie opgesteld, aan 

het hoofd één van de compagniecomman-

danten, het deed er nauwelijks toe, wie dat 

was.  

Toen de parade begon op de mars tonen 

van de Marinierskapel, der Koninklijke Mari-

ne, maakten de Compagnieën in lange jas 

geklede dienstplichtigen, een grote lus over 

de afgezette Coolsingel voor het stadhuis. 

Daar achter marcheerden 'de burgers’.  

Er marcheerden oud-mariniers mee, die 

van ver over de landsgrenzen waren geko-

Rechts, Prins Bernhart en  links, generaal-
majoor J.G.M. Nass.  Op d etrappen van 
het Rotterdamse stadhuis. 
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Vesting Hellevoetsluis was afgelopen eeu-

wen vooral een legerplaats en marineha-

ven. Gebouwen die daar nog aan herinne-

ren zijn de kazerne Fort Haerlem, een lan-

ge kustbatterij uit 1880, de opgeknapte 

bunkers, een kruittoren en de barakken in 

de vesting. Van april tot en met oktober zijn 

er rondleidingen over de Hellevoetse kust-

batterij. Verder heeft Hellevoetsluis stran-

den, musea, de grootste jachthaven van 

Nederland en evenementen als de Vesting-

dagen. 

 De vesting Hellevoetsluis is in het begin 

Hellevoetsluis kent vele gezichten, de historische vesting (ooit ’s Lands be-

langrijkste Marinehaven), de voormalige gemeenten Nieuwenhoorn, Ouden-

hoorn en Nieuw-Helvoet met hun eigen karakters en de moderne woonwij-

ken uit recente tijden. Dat alles omringd door natuur en water maakt Helle-

voetsluis uniek en vooral aantrekkelijk om eens uitgebreid rond te kijken. 

Moderne Vestingstad 

Hellevoetsluis 
Bron tekst en foto’s: https://www.bezoekhellevoetsluis.nl/ 
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dig, klein verdedigingswerk dat meestal ge-

bouwd is van gewapend beton en soms  

voorzien is van een schuilkelder. Bunkers 

hebben meestal een enkelvoudige functie 

zoals geschutsopstelling, commandopost of 

van de 17e eeuw aangelegd om de oorlogs

- en handelshaven te versterken. De ves-

ting was tot de 19e eeuw belangrijk als 

(marine)haven. Doordat rond 1830 het Ka-

naal door Voorne werd gegraven was er 

een levendige handel en doorvaart naar 

Rotterdam. Daarnaast had Hellevoetsluis 

verschillende marine-instellingen en oplei-

dingsinstituten en een vestingartillerie 

Bunkers 

Een bunker is een militair verdedigingswerk 

dat een zekere mate van bescherming 

bood tegen beschietingen en bombarde-

menten. Het betreft een overdekt zelfstan 



COMpagnon Nr.4 | 2020              16          

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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schuilplaats. De term bunker komt uit het 

Engels en werd voor het eerst in Nederland 

gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Daar-

vóór werd de term groepsschuilplaats of 

kazemat gehanteerd. 

 

De waterlinies in Nederland kennen veel 

bunkers, die in veel verschillende afmetin-

gen en met veel verschillende materialen 

zijn gebouwd. De Nieuwe Hollandse Water-

linie kent veel groepsschuilplaatsen type P 

(piramide vorm). De Duitse Atlantikwall-

bunkers kenmerken zich door het gebruik 

van gewapend beton. Deze zijn uitgevoerd 

met muren en daken van 2 tot 3,5 meter dik 

gewapend beton. Na de Tweede Wereld-

oorlog gebouwde bunkers hadden voorna-

melijk tot doel bescherming te bieden bij 

een nucleaire aanval. Tegen bombarde-

menten met moderne bommen zouden 

bunkers niet bestand zijn. De muren en da-

ken van de zogenaamde Koude Oorlog 

bunkers in de IJssellinie waren daarom 

lang niet zo dik als die van de rotsvaste 

bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. In de 

bunkers werden vooral belangrijke perso-

nen gehuisvest, zoals regering- en provin-

ciebesturen. De bunkers waren uitgerust 

met voorzieningen als een generator, lucht-

zuivering etc. om na een kernaanval te 

overleven. 

 

In diverse voormalige bunkers is een muse-

um ingericht. In Nederland bestaan het 

Bunkermuseum IJmuiden, het Atlantikwall 

Museum Noordwijk, het Atlantikwall Muse-

um Hoek van Holland en het Atlantikwall 

Museum Scheveningen die diverse onder-

delen van de Atlantikwall vormden. Ook 

wordt er jaarlijks de bunkerdag georgani-

seerd. Normaal zijn de meeste van deze 

fascinerende betonnen kolossen gesloten 

voor het publiek.. 
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Uit het boek: “Gedroomd Land” 
 
 

Zo is het wel genoeg 
 

Tekst: voormalig Koporaal der Mariniers ZM Henk Hoogink  
Foto’s: http://www.mariniersnieuwguinea61-62.nl 

Er zijn wel vaker momenten geweest dat Nieuw-Guinea daadwerkelijk onder mijn huid 

kruipt. Alleen thuis, midden op de dag, de deur naar buiten staat open. Ik sta te koken. 

De stilte van dat moment overvalt me en geeft een gevoel van onraad. De buitendeur 

moet dicht! Op slot!  

 

Het zijn niet alleen mijn eigen ervaringen die een diepe indruk op mij hebben gemaakt. De be-

richten en verhalen van acties van andere maten uit de compagnie hakken er ook in. Veel later 

begrijp ik dat iemand die indringende dingen heeft meegemaakt en die uit zijn geheugen moet 

putten, soms moeite kan hebben met het zich herinneren en duiden van de feiten. Wat deed ik 

en wat deden anderen nou precies op dat moment? Wie waren die anderen? Wat was de sa-

menstelling van onze eenheid tijdens die bepaalde actie?  

 

Tientallen jaren na mijn Nieuw-Guineaperiode had ik een informeel gesprek met een Mari-

nepsycholoog, die onderzoek had gedaan onder Nieuw-Guineaveteranen. Hij kende een mari-

nier uit mijn peloton met PTSS. Toen rees bij mij de vraag waarom bij veteranen die min of 

meer hetzelfde hebben meegemaakt, de effecten ervan zo verschillend kunnen zijn. Vanzelf-

sprekend spelen karaktereigenschappen en de sociale context van het leven na de uitzending 

daarbij een belangrijke rol. Sommigen hebben hun huis ingericht als een mariniersmuseum. 

De slogan: “eens marinier, altijd marinier”, het Korpswapen met paradijsvogel, getatoeëerd op 

de bovenarm. Anderen lopen in een soort uniform met verkeerde sokken te paraderen op re-

ünies. Er zijn ook veteranen die stil en zwijgzaam zijn over hun ervaringen.  

 

Over indringende, soms 

traumatische ervaringen 

praten, blijkt lastig te zijn 

voor veteranen. Ik heb voor 

mezelf vastgesteld dat 

sommige van die indringen-

de ervaringen een gevoel 

van intimiteit in zich heb-

ben. Geen onderwerp van 

gesprek voor doorsnee 

contacten. De mensen die 

weten dat je veteraan bent, 

zijn ook vaak huiverig om 

er over te beginnen en er 

zijn allerlei redenen te be-
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denken waarom veteranen er 

zelf niet toe komen. Praten 

over intieme gebeurtenissen 

maakt je kwetsbaar. Het juis-

te moment dient zich niet 

aan. Je bent bang voor onbe-

grip, een verkeerde reactie. 

Of dat je emotioneel zult wor-

den. Je wilt een ander niet 

lastig vallen. Hoe begin je? 

Je bent bang dat je niet seri-

eus wordt genomen. Dat er 

niet goed wordt geluisterd. 

Mensen kunnen onhandig of 

lacherig reageren. Het ge-

sprek krijgt te snel een andere wending en zo kan er een gevoel van gêne en spijt ontstaan 

dat je er over bent begonnen. De kater is dan groot, de frustratie neemt toe en je waagt het 

niet gauw om er nog een keer over te beginnen.  

 

Als je dan uiteindelijk je heil zoekt bij maten, met de gedachte: “wij begrijpen elkaar, wij heb-

ben hetzelfde meegemaakt”, dan kan het écht fout gaan. Want het kan maar zo gebeuren dat 

iemand die tijdens een vuurcontact een meter naast je lag, een geheel andere lezing heeft van 

wat toen is gebeurd. Dan ben jij dus de enige die het op jouw eigen manier heeft ervaren. Nie-

mand, zelfs je maten, voelen niet wat jij voelt. Het is jouw unieke ervaring geworden. Een ultie-

me intimiteit met jezelf. Ook nu ik dit uittik, voel ik mijn eigen intimiteit met mijn indringende er-

varingen. Ik realiseer me zelfs dat de lezer zou kunnen afhaken. En zo ontstaat bij mij, zelfs 

‘op afstand’ van die lezer, een situatie zoals hierboven is beschreven. Ik ben bang voor het 

beeld van die “opa met zijn sterke verhalen”.  

 

Er is eigenlijk nog zoveel ge-

beurd dat ik zou kunnen en wil-

len opschrijven, maar zo is het 

wel genoeg. Het lijkt me vol-

doende om aan te geven wat ik 

eigenlijk wil: anderen laten we-

ten wat een dienstplichtige mili-

tair van twintig jaar kan overko-

men tijdens de uitvoering van 

zijn dienstplicht. In opdracht van 

de overheid. Je maintiendrai is 

de wapenspreuk van Nederland, 

maar de werkelijke handhavers 

zijn de mannen en vrouwen die 

met “hun poten in de modder 

staan”. 

  De baai van Fak Fak 
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De deelnemers van het Korps Mariniers, 

een eenheid van de Koninklijke Marine, 

trainden een jaar lang zes tot acht keer per 

week om de marathon te kunnen lopen in 

militair gevechtstenue. En bij dat 

‘gevechtstenue’ ligt de uitdaging, want dat 

is inclusief rugzak van 18,1 kilo en zware 

kisten aan de voeten. Het huidig Wereld 

Record Speedmars, kortweg WRS, staat 

sinds 2016 op naam van de Britse Royal 

Marines en bedroeg 4 uur 16 minuten en 

48 seconden. 

  

Hoger doel 
De uitdagende missie is een initiatief van 

luitenant der mariniers Gerwin van Triest, 

werkzaam bij het Marine Training Com-

mand in Doorn als hoofd Kennis, Innovatie 

en Kwaliteit (KIK). Een hardloopboek 

bracht hem op het idee om het WRS te ver-

breken. En niet met 5 jaar training zoals de 

Britten, maar binnen het jaar. Het team van 

(oud-)mariniers die de uitdaging aan wilden 

én konden gaan vormde zich snel, vari-

ërend in leeftijd van 22 tot 54 jaar. De on-

verwachte terminale ziekte van collega-

marinier en WRS-loper Cas van Bakel gaf 

de uitdaging een hoger doel: zo veel moge-

lijk geld ophalen voor de stichting Doe wel, 

en zie niet om! 

  

Kracht, verbinding en toewij-

ding 

Op 4 april 2020 zou het WRS-team het 

parcours van de Rotterdam Marathon wil-

len afleggen om het bestaande record te 

verbreken. Helaas ging dit niet door vanwe-

ge de uitbraak van het coronavirus. Na veel 

uitstel en onzekerheid is deze wereldpres-

tatie nu dan toch gelukt op een speciaal 

uitgestippeld parcours op Marinebasis Den 

Helder/ 

  

Eerste luitenant der mariniers Gerwin van 

Mariniers verpulveren  
Wereldrecord Speedmars in  

Den Helder 
Tekst en foto’s: Ministerie van Defensie 

21 Nederlandse mariniers en oud-mariniers trainden anderhalf jaar lang 

met één doel voor ogen: het wereldrecord speedmars (WRS) verbreken op 

24 oktober 2020.  Op deze dag bereikten zij hun doel: in 3:58”55 kwamen de 

mannen over de finish. 
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Triest schreeuwde het uit na de finish: 

‘ JAAAA, we hebben het gewoon geflikt, 

wat ben ik trots op onze mannen. ‘ 

Een andere marinier die over de finish 

kwam zei rustig “fit for further tasking” 

Beeldmateriaal kan via onderstaande link 

gedownload worden. 
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Loodzware mariniersopleiding 
compleet omgegooid 

 
Bron: tekst Defensiekrant  

Foto’s: Defernsie 

Op 13 januari 2020 begon, blok 20-01, de 

elementaire militaire opleiding van 15 we-

ken, één van de zwaarste opleidingen van 

de krijgsmacht. Alles liep voorspoedig, tot-

dat de club op 13 maart te horen kreeg dat 

de stekker tijdelijk uit het programma 

moest. Corona speelde toen al, dus waren 

ze druk in de weer met handgels en andere 

hygiënemaatregelen. Het MOC wilden de 

opleiding absoluut door laten gaan, maar 

toen de maatregelen zich opstapelde werd 

dit onmogelijk”.  

 

De loodzware Final Exercise (FINEX) van het Korps Mariniers is dé ultieme be-

proeving waarmee mariniers in spe hun opleiding afronden. De lichtingen van ok-

tober en december 2019 haalde op 9 juni en 3 oktober 2020 de eindstreep, maar 

COVID-19 liet weinig over van het laatste gedeelte van de opleiding én de traditio-

nele eindmars. De grootste valkuil was voor het Mariniers Opleidingscentrum 

(MOC) dat de praktijkopleiding, voor deze twee blokken, in een theoretisch jasje 

moesten stoppen. 

Final Exercise coronastijl 
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terialen opgestuurd, zodat ze in en rond het 

huis konden oefenen”.  

 

 

Eindmars  

De FINEX vond in het begin van de corona-

periode in kleinere groepen plaats dan nor-

maal, met inachtneming van de afstands-

maatregel. Verplaatsingen was een logistie-

ke uitdaging. Niet alleen om iedereen te 

vervoeren, maar ook om al de benodigdhe-

den te ontsmetten. Voor de mannen was 

het alsnog zwaar maat goed te doen. De 

jongens hadden een zwaar sportprogram-

ma meegekregen, iedereen was hartstikke 

fit. Het heeft goed uitgepakt. Ze hebben het 

allemaal  gehaald. Dat is normaal wel eens 

anders.” 

Niet niksen 

Al snel wordt duidelijk dat deze voorzorgs-

maatregelen niet genoeg zijn. De jongens 

worden tot nader orde naar huis gestuurd, 

maar rustig afwachten is er niet bij. Er 

wordt direct een zwaar sportprogramma 

opgesteld, waarvan de resultaten met een 

speciaal sporthorloge worden geregi-

streerd.  

Als blijkt dat het coronavirus meer voeten in 

de aarde heeft, wordt een alternatief lespro-

gramma ontwikkeld. “Via Microsoft Teams 

zijn theorielessen ingepland zoals wapen-

lessen, algemene ontwikkeling en defensie-

geschiedenis. Bij die laatste kregen de jon-

gens documentaires te zien, waar ze ver-

volgens een overhoring over kregen. Bij de 

les kaart en kompas zijn de benodigde ma-
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Nieuwe lichtingen 

Momenteel draaien er, op moment van 

schrijven, 3 andere blokken. 

• Blok 20-01 EVO zijn begonnen op  

07 sept 2020 en zijn klaar 08 febr 2021 

• Blok 20-03 EMV is opgekomen op 17 

aug 2020 

• Blok 20-04 EMV is opgekomen 26 okt 

2020 
 

• Blok 20-02 EMV/EVO is nooit opgeko-

men i.v.m. corona. Deze cursisten zijn 

allemaal doorgeschoven naar de op-

komst Blok 20-03 EMV opgekomen in 

augustus 2020. 

 

Het MOC hanteert, de volgende werkwijze. 

• Alleen na een zomer/winterverlof periode 

is er een thuisquarantaine week vooraf-

gaande aan de opleiding. 

• We hebben geen Quarantaine meer tij-

dens de opleiding behalve hierboven ge-

noemd. 

• Voor dat er een blok gaat opkomen heb-

ben ze een brief ontvangen waarin na-

drukkelijk wordt verzocht de week voor-

afgaande de opkomst in thuis quarantai-

ne te gaan. 
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Luitenant-admiraal Rob Bauer is verkozen tot de nieuwe voorzitter van het NAVO-Militair 

Comité. Het comité maakte, 9 oktober 2020, bekend de voorkeur te geven aan Neder-

lands Commandant der Strijdkrachten (CDS) boven zijn Poolse ambtgenoot, generaal 

Rajmund Andrzejczak. 
 

Nu de keuze op Bauer is gevallen, gaat hij zich inzet-

ten voor de 3,2 miljoen militairen van het bondgenoot-

schap. Wat hem betreft is de belangrijkste taak van het 

NAVO-Militair Comité om ervoor te zorgen dat de ge-

üniformeerde mannen en vrouwen goed zijn uitgerust 

voor hun essentiële taak: het beschermen van het 

bondgenootschap. 
 

Samen sterker 

“Ik vind het een enorme eer dat ik ben gekozen. Ik ga 

deze uitdaging graag aan op dit belangrijke moment voor de NAVO. Het zijn tijden van politie-

ke machtsverschuivingen en complexe bedreigingen en veiligheidsuitdagingen. Die vragen om 

een eensgezinde alliantie. Om de fundamentele overtuiging dat je samen sterker staat. Samen 

eenheid tonen en de bereidheid tot verdediging. Samen de NAVO versterken door te zorgen 

voor reactievermogen, paraatheid en capaciteit”, aldus de CDS, die zijn functie voor de zomer 

van 2021 overdraagt om voor de NAVO aan de slag te gaan. 

Uit volle overtuiging gaat Bauer zich dan ook hardmaken voor meer Europese verantwoorde-

lijkheid. “Allianties maken het verschil tussen succes en falen, tussen chaos en rust en tussen 

conflict en stabiliteit. Allianties gaan over vertrouwen en compromissen. Geven en nemen, mét 

een eerlijke verdeling van de lusten de lasten.” 
 

Eerlijke en constructieve adviezen 
Bauer staat bekend om zijn eerlijke en constructieve militaire adviezen. Volgens hem is dat de 

enige manier om politieke wensen militair haalbaar te maken. Als voorzitter gaat Bauer daarin 

een belangrijke rol spelen. Het comité vormt namelijk de schakel tussen het politieke besluit-

vormingsproces en de militaire structuur van de NAVO. 
 

De beste leiders luisteren 
Zijn stijl van leidinggeven kan daarbij een positieve rol spelen. Die is transparant, to the point, 

met functionele humor en resultaatgericht. Hij communiceert duidelijk en legt verantwoordelijk-

heden op de juiste plek. Bauer beseft ook dat de beste leiders goed luisteren. Een onmisbare 

kwaliteit om noord, zuid, oost, west, groot en klein bij elkaar te kunnen brengen. 

Luitenant-admiraal Rob Bauer  
 

Nieuwe voorzitter  
NAVO-Militair Comité 

 
Tekst en foto: Ministerie van Defensie 
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Defensie Para School 
 

Tekst en Foto’s: Defensie  

De Defensie Para School verzorgt alle parachuteopleidingen binnen de krijgs-

macht. De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor het Korps Commando-

troepen, het Korps Mariniers en 11 Luchtmobiele Brigade. De school zit in de 

Seeligkazerne in Breda en kan jaarlijks 800 tot 1.000 mensen opleiden.   

Opleidingen parachutespringen 
 

De belangrijkste opleidingen van de para-

school zijn de verschillende vormen van para-

chutespringen. 
 

Staticline-opleiding (ronde para-

chute)  
 

Bij de staticline-opleiding leren militairen af-

springen op een hoogte van 400 meter. Bij de-

ze sprong zitten ze met een lijn aan het vlieg-

tuig vast. Na de sprong opent de parachute 

bijna direct.  

11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mari-

niers volgen deze opleiding. En duikers die specialistische sprongen op lage hoogte leren ma-

ken. Na een week grondtraining volgt een week praktijkspringen in Frankrijk of Tsjechië. Daar-

bij maken de cursisten ’s nachts 8 sprongen met rugzak en wapen. 

Bepaalde eenheden, vooral verkenningseenheden van het Korps Mariniers, volgen ook de 

staticline square-opleiding. Ze leren te sprin-

gen en precies te landen met een bestuurbare 

parachute. 
 

Basis vrijevalopleiding 
 

Special Forces van het Korps Commandotroe-

pen en het Korps Mariniers leren bij de basis 

vrijevalopleiding vanaf 4,5 kilometer hoogte te 

springen. Ze maken een vrije val van 40 tot 60 

seconden. De cursisten krijgen een week 

grondtraining en windtunneltraining. Dit laatste 

om het vrijevalgevoel te ervaren en om te oe-

fenen met het opengaan van de parachute. 

De praktijk bestaat uit 2 weken in Frankrijk of de Verenigde Staten. Daar springen ze 20 nach-

telijke sprongen met volledige bepakking. 
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Voortgezette vrijevalopleiding 
 

Bij de voortgezette vrijevalsopleiding leren Special Forces in teams van 6 tot 8 man te sprin-

gen. Bij nacht van grote hoogte en met uitrusting en wapens. Ze proberen dicht bij elkaar te 

landen. Hierbij wordt ook het vliegen in de lucht, met het team, getraind. Het team leert landen 

op onbekende landingszones door gebruik te maken van GPS-navigatiesystemen. 
 

Zuurstofopleiding voor sprongen vanaf grote hoogte 
 

Bij sprongen vanaf 10 kilometer hoogte heb-

ben parachutisten een zuurstofmasker nodig. 

Specialistische teams van het Korps Com-

mandotroepen leren dit tijdens de zuurstofop-

leiding. Er zijn 2 varianten: 

• De High Altitude High Opening (HAHO). Bij 

een zogeheten HAHO-sprong leggen militai-

ren door de lucht afstanden af van 40 tot 60 

kilometer. Aan een geopende parachute. De 

parachute gaat na 8 seconden open, terwijl de 

glijvluchten daarna 45 minuten kunnen duren. 

Het doel van deze vluchten is het onopge-

merkt binnendringen van vijandelijk gebied. 

De High Altitude Low Opening (HALO). Bij een zogenoemde HALO-sprong wordt de parachute 

op het laatste moment geopend. De militairen maken eerst een vrije val van 2 minuten. De pa-

rachutisten kunnen daardoor gericht op een doel springen. 
 

Andere opleidingen paraschool 
 

Naast de verschillende parachute-opleidingen geeft de paraschool ook: 

• para-instructeursopleiding; 

• oxygenmasteropleiding (voor instructeurs); 

• tandem masteropleiding (om bijvoorbeeld een springstofspecialist of arts in te springen); 

• zware last opleiding (springen met een last van 80-120 kilo); 

• tandem zware last (para-instructeurs kun  

 nen met lasten tot 225 kilo springen); 

• vrijevalinstructeursopleidingen; 

• parachuteherstelleropleidingen (paraschool 

 repareert zelf); 

• parachutepakkeropleiding 

. 
 

Oefeningen en operaties 
 

De Defensie Para School ondersteunt ook bij 

oefeningen en operaties. Het beschikt daar-

voor over ongeveer 1.500 zogenoemde ronde 

en 500 vrijevalparachutes. 
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Mariniers trotseren  
bergen in Noorwegen 

 
Tekst en Foto’s: Ministerie van Defensie 

Zo’n 470 mariniers bekwaamden zich de afgelopen 2 maanden, september en 
oktober, in technieken en tactieken om operaties uit te voeren in de bergen. Na 
een fysiek en mentaal zwaar programma voltooiden de militairen vandaag de 
jaarlijkse training in Noorwegen, 300 kilometer boven de poolcirkel. Onder hen 
ongeveer 150 nieuwelingen. 

Bij de training moesten de mariniers onder meer  

rivieren overbruggen.  
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Klimatologische en geografische omstandigheden zijn natuurlijk het fort van mariniers. De trai-

ning maakt hen bekend met het optreden in bergachtig gebied, inclusief oorlogvoering. 

Zo leerden ze onder meer zich als eenheid tactisch te verplaatsen en doelen uit te schakelen. 

Ook voerden ze veel (nachtelijke) operaties uit in een tactisch scenario, waaronder het over-

bruggen van rivieren, de aanval op een klif en het leggen van hinderlagen. 

 

Uitdagende omgeving 

Het eind van de training stond in het teken van verkenningen om locatie en gedrag van de vij-

and in kaart te brengen. Met de verzamelde informatie schakelden de mariniers de Noorse oe-

fenvijand met een voorbereide aanval definitief uit.   

“Het was zwaarder dan ik dacht. Zeker in deze uitdagende omgeving”, zei een marinier, die de 

bergtraining voor het eerst uitvoerde. “Gelukkig zitten we op een prachtige locatie, waardoor je 

tussen het afzien van het uitzicht kunt genieten. Genoeg kilometers in de benen en weer een 

grens verlegd, nu met een tevreden gevoel naar huis.” 

 

COVID-19 

Om de risico’s op COVID-19 te minimaliseren vloog het personeel in 3 groepen naar het oe-

fengebied. Voor vertrek moest iedereen in thuisquarantaine, gevolgd door quarantaine op het 

kamp in Noorwegen. Ook daarna bleef een aantal maatregelen van kracht. 
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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.contactoudmariniers.com  

 
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: 06-24796096,  
E: joep.caminada@hetnet.nl 
W: www.contactoudmariniers.com  
 
 
Onderafdeling Drechtsteden 
Iedere tweede donderdag van de maand Mari-
niersavond in Paviljoen “De  Punt” Badweg 10 
te Dordrecht.  
Aanvang: 19:00 uur 
Inlichtingen  
M: COMDrechtsteden@gmail.com 
 
 
 

Ledenpas komt terug 
 

Met ingang van 2021 zal de ledenpas weer terugkomen en wel in de vorm van een creditkaart. 

In januari zal deze bij u in de brievenbus vallen. Veel van onze leden gaven aan het een gemis 

te vinden geen ledenpas meer te mogen ontvangen.  

Uiteraard hebben wij hier gehoor aan gegeven. Het heeft even geduurd echter wij zijn trots u 

de nieuwe lay-out van de ledenpas, alvast, te mogen laten zien QPO. 

Namens het DB COM 

Eimerd van de Griend 
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