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Van 2019 naar 2020
Het jaar 2019 is ten einde en we kunnen terugkijken op een goed verenigingsjaar.
Een jaar waarin we op landelijk en bestuurlijk gebied naar een plattere organisatie zijn gegaan,
waarin de Raad van Afgevaardigden is opgeheven en we een Ledenraad hebben gekregen.
In onze provincie hebben we de gebruikelijke activiteiten gehouden zoals soosavonden in
Rotterdam, Den Haag en Dordrecht.
We waren we vertegenwoordigd bij diverse herdenkingen. De 354ste Korpsverjaardag werd
op diverse plaatsen gevierd. In Het Westland zijn we eind juli gaan varen en was er weer
het tuinfeest. Kortom een jaar om met plezier op terug te kijken.
Nu staat 2020 voor de deur
Een jaar waarin het Korps 355 jaar bestaat een lustrumjaar dus. Dat
betekend dat we de Korpsverjaardag weer groots gaan vieren in Rotterdam
met o.a. het defilé op de Coolsingel
De datum is al vastgesteld dus noteer in je agenda zaterdag
12 december. 2020. Je gaat er de komende tijd meer van horen.
Ook bestaat onze vereniging 70 jaar en vieren we 75 jaar Bevrijding.
Binnen de afdeling COM Zuid-Holland gaan we dit allemaal ook vieren
en zullen we in het 1ste kwartaal van 2020 hierover berichten.
Namens het Bestuur van de afdeling en de redactie van dit blad
wens ik jullie allen fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar en
hoop jullie op een van onze activiteiten te ontmoeten.
Voor diegenen die met de gezondheid tobben
of ander leed bij je naasten wens ik jullie veel
sterkte.
Met Korpsgroet,
Jacques van den Berg
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Column: AOOMARNALG (SA1) R.H.A. van Haastrecht, Korpsadjudant

Input = output
“Haastrecht, je rouleerbrief ophalen, spullen inpakken en maandag
melden in Rotterdam!” Gezien de toon en het onzichtbare uitroepteken
had ik al snel door dat er geen onderhandelingsruimte was en dat het
geen vraag maar een opdracht was.
Het is 1998, ik ben net twee jaar korporaal, geplaatst bij de BBE en zojuist door de CSM aangezegd
dat ik word geplaatst als baksmeester van de EVO in Rotterdam. Directief zoals dat zo mooi heet.
Damn, dacht ik, van mooie dingen doen in een “zwarte pyama” naar opleiden van mariniers, dat gaat
m niet worden.
Ik kom dus op maandag aan in Rotterdam, moet zelf nog in-rouleren en mijn klas komt ook al op.
Geen voorbereiding, gelijk aan de bak. Er lopen wat ervaren korporaals rond en die gaan mij begeleiden. Dat, en de ervaring van mijn eigen EVO is de basis. Enfin, ik heb dus wel zo’n beetje elke
fout gemaakt die je als instructeur kunt maken, en daar ben ik niet trots op. Mijn eerste klas was dan
ook….laten we zeggen… lastig.
Maar ik had ondertussen wel een hoop dingen geleerd, goed om me heen gekeken, geluisterd naar
mij collega’s en geleerd van mijn fouten. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wenst te worden.
Input = output. Stop je er een hoop onzin in, dan komt er ook een hoop onzin uit. Stop je er kennis
en vaardigheden in, dan krijg je er kennis en vaardigheden voor terug. En toen ik leerde om dat allemaal op de juiste wijze toe te passen gebeurde er wat. Schakelen tussen het vormen van mariniers,
dat o zo belangrijke DNA injecteren, en het aanleren van handelingen en vaardigheden. Ik zag die
mannen beter worden, zelfvertrouwen krijgen, zich voor de volle 100% geven. Mariniers werden geboren.
Ik kom ze nog vaak tegen, in actieve dienst of daarbuiten. Ze zijn nu sergeant/sergeant-majoor, majoor en een enkeling heeft al zijn eerste commando gekregen. Een zelfs een dapperheidsonderscheiding. Soms maken we even een praatje, een knikje met het hoofd of een blik die genoeg zegt. Maar
altijd een ferme handdruk. Zij hadden vertrouwen in mij, en ik had vertrouwen in hen en respect voor
de keuze om marinier te worden. En daar gaat het om.
Tegenwoordig bereiden we onze opleiders veel beter voor op de taak die ze moeten doen. Er is een
kader voorbereidingsperiode en via het ECOD vinden aanvullende opleidingen als opleider, mentor
en supervisor plaats. Niet te vergeten onze eigen PKSI en GSI opleidingen. Ook bij het ontwikkelen
van opleidingen is een professionaliseringslag gemaakt. Opleiden is een vak en dat leer je niet even
van vrijdag op maandag. Als je ergens binnen ons Korps echt een product maakt, meetbaar en zichtbaar, dan is het wel in Rotterdam. Die “spijkerbroeken” voorbereiden op hun taak als marinier is
dankbaar.
En dat geldt niet alleen voor de initiele opleidingen, EMV/EVO en POTOM, maar ook de vele specialistische opleidingen die vanuit het MOC, of onder auspicien van het MOC worden uitgevoerd.
We willen allemaal hard, hoog en ver, operationele dingen doen. Maar het echte voortzettingsvermogen van het Korps wordt gerealiseerd in Rotterdam. Stopt vanuit daar de aanvoer, dan stoppen
wij uiteindelijk allemaal.
“leadership is not about being the best, it’s about making others better”.
Van mijn kant daarom groot respect en waardering voor al diegene die hun hele ziel en zaligheid besteden aan het prepareren van nieuwe mariniers en specialisten. De opleiders bij het MOC, de trainers van het MTC, de mariniers geplaatst bij de ROC’s en natuurlijk ook alle kaderleden bij de eenheden, “keep up the good work”!
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Korpsverjaardag
Tekst & Foto’s: Jaap C. de Bruin

Een tromroffel duidde de komst aan van
brigadegeneraal Jeff Mac Mootry en burgemeester Ahmed Aboutaleb, waarna tijdens
het spelen van de eerste 8 maten van ‘De
jonge Prins van Friesland’ het eerbewijs
voor de Commandant Korps Mariniers
werd uitgevoerd.
Om 11.00 uur arriveerden Commandant
Korps Mariniers en de burgemeester van
Rotterdam op het Oostplein. Na het eerbewijs voor CKM, inspecteerden beiden de
aangetreden troepen, waarna de korpsadjudant Rob van Haastrecht, de voorzitter
van het COM Piet Kruithof en de voorzitter
van de Vereniging van Officieren der Mariniers Willem Joseph Baron van Ghent, Bert
Aben, zich bij hen voegden en zij zich gezamenlijk opstelden op het midden van het
Oostplein.
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Kransen
Na de toespraken werden kransen gelegd
door de burgemeester van Rotterdam, de
Commandant van het Korps Mariniers en
de Korpsadjudant, en de voorzitter van het
Contact Oud- en actief dienende Mariniers
en de voorzitter van de Vereniging van Officieren der Mariniers “Willem Joseph baron
Van Ghent”.

Herdenken
Bij herdenken en vieren komen verleden,
heden en toekomst samen. Dit werd treffend verbeeld door de vlag. De vlag die
halfstok hangt, omdat we hen niet vergeten, die zijn gevallen, en dit geldt ook voor
al die anderen die hier bij het monument
‘De Marinier’ in stilte werden herdacht.
Maar daarna zal de vlag weer worden gehesen en fier in top wapperen.

’De Rekruut’
Aansluitend werd om 12:00 uur op de kazerne het standbeeld ‘De Rekruut’ onthuld.
Dit standbeeld is door de Stichting Rotterdam en de Mariniers aangeboden aan het
Korps Mariniers. Het beeld staat symbool
voor de duizenden die in en vanuit Rotterdam zijn opgeleid tot marinier.

Foto: Frank de Roo

Ceremonieel
Een Gewapende Wacht van het Korps Mariniers bestaande uit een Vaandelwacht,
twee gewapende pelotons, de Marinierskapel der Koninklijke Marine en de Tamboers
en Pijpers van het Korps Mariniers, verzorgde het ceremonieel. Daarnaast waren een
groot aantal oud en actief dienende mariniers en burgers van Rotterdam getuige van
de plechtigheid.
De plechtigheid werd besloten met het vertrek van CKM en de burgemeester, gevolgd
door het uittreden van het vaandel. In de
kazerne, wachtte de oud-mariniers, de gebruikelijke kop snert, roggebrood met katenspek in een sfeer van verbondenheid en
hereniging met oude vrienden
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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
voorspoedig 2020
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Afscheid van RVA leden
Tekst Jacques van den Berg
Foto’s: Jaap C. de Bruin & Cees Grimbergen
Op woensdag 2 oktober hebben we tijdens een lunch met afgevaardigden van de onderafdelingen en het bestuur van Zuid Holland afscheid genomen van 2 RVA leden t.w.
John Blok en Hans Neugebauer. Beiden hebben deze functie 10 jaar uitgeoefend.

Onderscheidingen
Tijdens deze bijeenkomst was ook de Voorzitter van COM Nederland, Piet Kruithof aanwezig
en sprak John Blok toe en bedankte hem voor de vele jaren inzet voor de vereniging. Want
buiten dat John lid was van de RVA is hij ook vele jaren Voorzitter geweest van de onderafdeling Den Haag.
Hij vertelde dat het bestuur besloten heeft hem te benoemen als Lid Van Verdienste en overhandigde hem de bijbehorende versierselen Uiteraard waren er ook bloemen voor zijn echtgenote en kreeg hij van de onderafdeling Den Haag een attentie aangeboden.
Daarna werd Hans Neugebauer door de Voorzitter
van Zuid Holland bedankt voor zijn inzet wat gewaardeerd werd door een Blijk van Waardering met het bij
passende insigne en een bloemetje.
Tijdens deze bijeenkomst werd ook Jaap de Bruin in
het zonnetje gezet voor zijn vele inspanningen voor
de vereniging o.a. reeds 10 jaar verzorgen van het
blad van COM ZH “de COMpagnon” en is tevens al
vele jaren webmaster.
De voorzitter overhandigde hem ook een Blijk van
Waardering en een bloemetje voor zijn echtgenote.
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Vaandelopschrift Uruzgan
voor 18 eenheden
Bron tekst & foto’s: Defensie

Koning Willem-Alexander verleende aan achttien eenheden van de krijgsmacht
een opschrift in het vaandel voor de inzet tijdens Operation Enduring Freedom
(OEF) en de International Security Assistance Force (ISAF). De toekenning van
een vaandelopschrift is uitzonderlijk en is belangrijk voor de erkenning van de
militaire inzet tijdens moeilijke omstandigheden.

steuneenheden en logistieke eenheden. De
aard, omvang en intensiteit alsmede de wijze van optreden van de Nederlandse troepen waren in deze combinatie niet eerder
voorgekomen.

Koningin Beatrix reikte op 11 april 1995 het
vaandel uit aan het Garderegiment Grenadiers en Jagers. Luitenant-kolonel Peter
van Uhm, de regimentscommandant, tevens commandant van 11 Infanteriebataljon
Luchtmobiel nam het in ontvangst.

De gewapende aanval op de Verenigde
Staten op 11 september 2001 was voor Nederland aanleiding om in het kader van collectieve zelfverdediging deel te nemen aan
Operation Enduring Freedom (OEF). Vanaf
januari 2002 nam Nederland deel aan International Security Assistance Force (ISAF)
in Afghanistan, die vanaf augustus 2003
werd geleid door de NAVO. De Nederlandse troepen traden op in samengestelde verbanden van gevechtseenheden, gevechtsCOMpagnon Nr.4 | 2019
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Toekenning van een vaandelopschrift is bijzonder. Soms worden opschriften incidenteel toegekend zoals ‘Korea’ en ‘Kosovo’.
Maar in de afgelopen twee eeuwen zijn
naar aanleiding van vier eerdere oorlogen
of campagnes (1815, 1831, 1940-1945 en
1945-1950) meerdere opschriften toegekend. Aldus vormt dit de vijfde golf van toekenning.
Bijzonder aan deze golf is dat, naast aan
de gevechtseenheden, opschriften zijn toegekend aan ondersteunende eenheden. Zo
is het Regiment Geneeskundige troepen
een opschrift toegekend in verband met het
leveren van geneeskundige verzorging onder gevechtsomstandigheden in Uruzgan.
In de periode 2006–2010 zijn 185 Nederlandse gewonden gevallen door vijandelijke
activiteiten. Daarvan werden er 107 dusdanig gewond dat accuraat en tijdig geneeskundig optreden essentieel was om hen in
leven te houden. Een ander voorbeeld is
het opschrift voor het vaandel van het Regi-

ment Verbindingstroepen. De Elektronische
Oorlogsvoering (EOV)-capaciteit is cruciaal
gebleken en daarom voerden (speciale)
eenheden zelden operaties uit zonder EOV
-detachement. Dankzij onderschepte berichten over vijandelijke aanwezigheid en
intenties konden tijdig tegenmaatregelen
worden genomen. Hierdoor, en door het

verband en de feiten en omstandigheden
waaronder de strijd werd gevoerd. Hierbij
wordt getoetst aan de criteria voor moedig,
beleidvol en dapper optreden en aan de
wettelijke grenzen van het optreden.
In Nederland kan een ieder een eenheid
voordragen voor een opschrift. De Traditiecommissie Krijgsmacht (TCK) onderzoekt
de voordrachten en adviseert de minister.
Het onderzoek voor de opschriften heeft
ruim drie jaar in beslag genomen.
De datum en plaats van de uitreiking van
de opschriften in de vorm van cravattes aan
de vaandels zullen op een later moment
worden bekend gemaakt.

De Groep Eskader Schepen van de Koninklijke Marine ontving op 26 februari 2002 uit
handen van koningin Beatrix in de Marinekazerne Willemsoord in Den Helder het
vaandel. Naar verluid vond de koningin het
heel bijzonder dat een vrouwelijke militair
het vaandel aanreikte.
verstoren van vijandelijke radiobediende
IED’s, zijn aanslagen op patrouilles en konvooien voorkomen.
De vaandels van de Nederlandse krijgsmacht gaan terug tot de beginjaren van het
Koninkrijk en worden toegekend en uitgereikt door de Koning. Oorspronkelijk een
veldteken en verzamelpunt in de strijd op
land, is een vaandel heden ten dage vooral een symbool van saamhorigheid
en trouw van de eenheid aan de vorst. Een
vaandelopschrift kan worden toegekend
indien de eenheid met ere heeft deelgenomen aan krijgsverrichtingen en zich op enig
moment en/of op enige locatie heeft onderscheiden. Bij de beoordeling worden in beschouwing genomen de aard en de wijze
van het optreden, de samenstelling van het

Koningin Beatrix bevestigde op 27 maart
2013 in Breda de cravate aan het vaandel
van de Koninlijke Luchtmacht. Daarmee
werd de luchtmacht onderscheiden voor de
inzet tijdens operatie Allied Force tijdens de
Kosovocrisis in 1999.
10 eenheden van de krijgsmacht mogen
vanaf 1 december 'Uruzgan' op hun vaandel of standaard zetten met daarachter de
periode dat zij daar vochten?
8 eenheden krijgen een iets ander opschrift:
Het Korps Mariniers krijgt 'Helmand, Kandahar en Uruzgan' erbij op het vaandel
vanwege de speciale en reguliere gevechtsoperaties tussen 2006 en 2010.
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Ceremoniële eenheid verlicht
werkdruk mariniers
Bron tekst en foto’s: Defensie

De marine heeft sinds 9 oktober 2019 een nieuwe, ceremoniële eenheid die bestaat uit reservisten. De eenheid van de Koninklijke Marine Reserve verlicht de
druk op operationele marinierseenheden. Die druk ontstond door veelvuldige inzet bij onder meer ceremonies en herdenkingen. De officiële oprichting vond
plaats op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.
De nieuwe eenheid Ceremonieel/ICMS
(intensivering civiel-militaire samenwerking)
is afgelopen maanden intensief opgeleid. In
de pilotfase is de eenheid ingezet bij de 4
mei-herdenking, de Nationale Taptoe en het
ceremonieel trainen van marine-eenheden.
Dat was mogelijk dankzij de bestaande ceremoniële draagploeg. Deze kern is aange-

Onder het toeziend oog van de eenheid
draagt projectleider luitenant ter zee 1 Kees
-Jan Mink het stokje over aan Commandant
Koninklijke Marine Reserve kapiteinluitenant ter zee Riekus Hatzmann.
COMpagnon Nr.4 | 2019
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vuld met reservisten tot een eenheid van 57
militairen.

Noodzaak perfectie
Commandant Koninklijke Marine Reserve
kapitein-luitenant ter zee Riekus Hatzmann
wees op de noodzaak van perfectie voor
deze eenheid: “Alle inzetten staan altijd in
de schijnwerpers. Of dat nu is als draagploeg, als erewacht of als vaandelwacht:
altijd zijn de ogen van burgers en Defensiecollega’s op u gericht.” Hatzmann roemde
daarbij de kracht van reservisten: “U doet
dit omdat u het eervol en respectvol werk
vindt.”
Daarnaast is de nieuwe eenheid ook in te
zetten als er binnen Nederland extra civielmilitaire steun nodig is voor bijvoorbeeld
beveiliging en transport.

Generaal Oppelaar nieuwe
commandant Nederlandse
Defensie Academie
Bron tekst & Foto: Ministerie van Defensie

Commandant mariniersbataljon.
In juli 2003 werd hij als luitenant-kolonel
commandant van het 2e Mariniersbataljon.
Eind 2003 werd hij met zijn bataljon uitgezonden naar Zuid-Irak (SFIR). Vervolgens
werd Oppelaar met zijn bataljon in 2005
wederom uitgezonden; ditmaal naar NoordAfghanistan (ISAF).

Generaal Oppelaar rondde de praktische
opleiding tot officier der mariniers in 1982
af. Daarna doorliep hij het KIM en studeerde in 1986 af. Oppelaar specialiseerde zich
vervolgens in het Verenigd Koninkrijk als
verbindingsofficier. Hij werd begin jaren ’90
uitgezonden naar Noord-Irak en Cambodja.
Na het volgen van de Midden Managementopleiding werd Oppelaar bevorderd tot
majoor en van 1994 tot 1997 was hij hoofd
bureau verbindingen bij het hoofdkwartier
van het Korps Mariniers in Rotterdam. Als
compagniescommandant volgde hierna een
uitzending naar Bosnië. Daarna deed hij de
Hogere Krijgskundige en algemene Vorming (HKV) aan het Instituut Defensie Leergangen en de Leergang Buitenlandse Betrekkingen aan het Instituut Clingendael. Bij
de afdeling operationele behoeftestelling
van de Marinestaf hield Oppelaar zich bezig met behoeftestellingen voor nieuw materieel.

Na bevordering tot kolonel werd hij in april
2006 projectleider implementatie Marinestudie bij de Directie Planning & Control
van het CZSK in Den Helder. In 2007 ontving hij een Koninklijke onderscheiding. In

het najaar van 2009 volgde hij de Leergang
Topmanagement Defensie aan het Instituut
Clingendael. Vanaf medio 2010 was Oppelaar werkzaam bij de Defensiestaf als hoofd
van de afdeling materiele gereedheid.
Sinds eind maart 2012 fungeerde Oppelaar
als Directeur Operaties CZSK en Commandant van het Korps Mariniers en sinds april
2016 als Directeur Operaties van de krijgsmacht.

13
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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.4 | 2019
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Beëdiging EMV blok 19-03
Tekst: Jaap C. de Bruin
Foto’s: Mindef
Rotterdam, vrijdag 6 december 2019,
Genodigden komen wat onwennig binnen in de Johan de Wittzaal, en na wat rond kijken maken ze gebruik van de gereed staande koffie of thee en een plak cake. Je proeft een aangename gespannen sfeer. Na een hartelijk welkom aan de genodigden volgde een korte toespraak.
Hierin werd ingegaan op de waarden van de eed of belofte. De marinier zweert of beloofd
trouw aan het vaandel van het Korps Mariniers, ‘trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan
de wetten en onderwerping aan de krijgstucht’.

In totaal zijn er 72 mariniers beëdigd in 2 groepen. De ochtendgroep is beëdigd door de
Hoofddirecteur Personeel Commandeur P. Reesink. De middag groep door LTKOL P. Damen, C-MOC.
Het was extra speciaal voor de vaandeldrager, hij heeft bijgedragen aan de beëdiging van zijn
eigen zoon, tevens heeft CDRE Traas bij zijn eigen zoon de Eed afgenomen.
Met één hand aan het Korpsvaandel wordt van elke aspirant marinier een foto gemaakt welke
hem levenslang herinnert aan de eerste maanden van zijn diensttijd. Deze maanden zal hij
nooit van zijn leven vergeten en hebben hem gemaakt tot waar hij nu staat.
Al met al een prima dag, nu gaan deze MARNS 2 ALG de EVO volgen en komen ze begin
april de poort binnen marcheren van de Van Ghentkazerne.
De beëdiging gebeurde ten overstaan van familie van de nieuwe mariniers, vrienden, en een
delegatie van oud-mariniers COM afdeling Zuid-Holland.
De muzikale entourage werd tijdens de beëdiging verzorgd door de Tamboers en Pijpers van
het Korps Mariniers
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CDS bij Taptoe: onzichtbare
band is fundament van onze
krijgsmacht
Bron tekst : Defensie
Foto’s: Mediacentrum Defensie & : Stichting Nationale
Tekst bewerking: Jaap C. de Bruin

Taptoe

“Groter worden dan jezelf. De wereld zien. Er willen zijn voor de ander. In een
wereld van het ´ik´, vechten voor het wij. Dàt is waarom militairen in dienst
gaan.” Commandant der Strijdkrachten (CDS) luitenant-admiraal Rob Bauer zei
dat op vrijdagmiddag 27 september 2019 tegen veteranen en dienstslachtoffers
van Defensie en Politie. Zij vormden het eerste publiek van de 3 dagen durende
Nationale Taptoe in Rotterdam.
mocratie. “Wanneer burgers moeten schuilen, staan militairen op. Wij zijn het schild
voor onschuldigen.75 jaar geleden vochten
de Geallieerden voor ons. Zij gaven ons
onze vrijheid terug. Die vrijheid moeten we
iedere dag opnieuw bevechten. Die opdracht… dat levensdoel… is iets wat alle
militairen met elkaar delen. Het vormt een
onzichtbare band, die oorlogen en generaties overstijgt.”

Als woorden tekort schieten …
Luitenant-admiraal Bauer spreekt, terwijl
de tune van Band of Brothers weerklinkt.
De CDS vertelt zijn verhaal omdat Nederland uitvoerig stilstaat bij 75 jaar vrijheid.
Terwijl 200 muzikanten uit de hele krijgsmacht gezamenlijk de melodie van Band of
Brothers spelen, praat Bauer verder.

Onzichtbare band
Hij vertelt dat militairen in dienst zijn van
een groter goed: het beschermen van deCOMpagnon Nr.4 | 2019
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Volgens Bauer weet een militair wat het betekent om te dienen, door te gaan waar anderen stoppen, jezelf in dienst te stellen
van de groep en bereid te zijn het ultieme
offer te brengen. “Die onzichtbare band is
het fundament van onze krijgsmacht. Het
grenzeloze vertrouwen in elkaar. De geborgenheid van kameraadschap. The band of
brothers and sisters. Als symbool voor die
eenheid dragen wij een uniform. Met trots.
Want het toont de kracht van ons collectief.
En vormt een deel van onze identiteit. Het
militaire beroep brengt en vraagt veel. Ook
van familie en vrienden. En als woorden

tekort schieten, vult muziek de stilte. Het
drukt uit wat wij voelen: kracht... eenheid...
trots. Maar ook: verdriet om wie er niet
meer is. Het kan in één klap beelden, geuren en geluiden van een missie oproepen.
Dàt is, al 2 eeuwen lang, de kracht van militaire muziek. En dan geldt, net als overal in
onze krijgsmacht, ieder instrument doet er
toe. Samen… zijn wij sterker. Samen… zijn
wij meer.”
Na het verhaal van Bauer krijgt het publiek
het meest uiteenlopende repertoire voorgeschoteld.

traditionele kledij, prachtig gedetailleerde
trommen, blaas- en strijkinstrumenten. Verder is er Schotse muziek op het toneel, een
Drill Show met wapens en Surinaamse muziek. Natuurlijk is er ook een hoofdrol voor
de militaire muziek uit de Nederlandse
krijgsmacht en nog veel meer. Het is alleszins de moeite waard. Orkesten, artiesten

Op het toneel
De Traditional Army Band Zuid Korea zorgt
voor een verbluffend visueel spektakel met

en figuranten werken samen tijdens grote
scènes. Tussen de bedrijven door zorgen
onder anderen Golden Earring-drummer
Cesar Zuiderwijk en solotrombonist Jörgen
van Rijen voor entertainment.
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Bron: http://www.mariniersnieuwguinea61-62.nl

OP DE GRENS VAN LAND EN WATER

Keurkorps paraat op Nieuw-Guinea
MARINIERS STAAN HUN MAN OOK IN DE RIMBOE
Bron: De Telegraaf 2 maart 1961
Van onze maritieme medewerker, Amsterdam maart 1961
Foto’s: NIMH

„Wij zijn zover”, heeft generaal Nasoetion, de Indonesische minister van
Defensie, zijn president kunnen melden. Hij denkt er maar drie weken voor
nodig te hebben om Nieuw Guinea te veroveren. Dat klinkt flink en maakt
indruk.
„Had mij tien Nederlandse Mariniers gegeven en wij zouden de hele bende van
het schip geveegd hebben", verzuchte
een van de Nederlanders, die het avontuur aan boord van de „Santa Maria"
had ondergaan.

Hij overdreef niet.
NASOETION'S UITLATING was, op zijn
zachtst gezegd, wel wat overdreven, hoe
ernstig Nederland de bedoeling achter zijn
agressieve woorden ook dient te nemen.
Hij heeft meer soldaten tot zijn beschikking
dan „kapitein" Galvao van de Santa Maria,
maar op NIEUW GUINEA zijn ook meer
dan tien mariniers bereid hem een warme
ontvangst te geven.
Minister ir. S.H. Visser
(Defensie) heeft kort
geleden enige nuchtere onthullingen gedaan over sterkte, samenstelling en taak
van het Korps Mariniers. Hieruit blijkt dat
het ca. 4200 man telt,
van wie er 60% dienstplichtig zijn. De opleiding brengt natuurlijk
met zich mee dat niet alleen een groot deel
COMpagnon Nr.4 | 2019
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van de „zee-miliciëns" onder de mariniers
maar ook vele kaderleden in Nederland
dienen. Er zijn zeker 400 mariniers aan
boord van schepen en walinrichtingen geplaatst, zegt de minister, die erop wijst, dat
zij een onmisbaar onderdeel van de bemanningen vormen. Meer dan een derde
van het Korps doet dienst overzee, deelt
de bewindsman verder mee. In NieuwGuinea en de Antillen samen zijn er dus
zo'n 1500 man gedetacheerd.

Versterking
„In vredestijd kan men dit een behoorlijk
rendement van het Korps Mariniers noemen,” verklaart minister Visser, die het niet
verantwoord vindt voor taken buiten Nederland nog meer mankracht uit het Korps te
putten.
Het is overigens wel bekend, dat de dienstplichtige mariniers en de reservisten die
met groot verlof zijn, periodiek voor herhaling opkomen. In tijd van nood kan de
sterkte van het Korps zeker verdrievoudigd
worden.
Tijdens hun zware training, die van ongeoefende knapen voortreffelijke militairen
maakt, worden de mariniers danig herinnerd aan het illuster voorbeeld van hun
voorgangers, die in Oost en West, ter zee

Veelzijdig

Nederlandse zeesoldaten ontpoppen zich
tot geharde rimboelopers in de jungle. Hier
voeren zij een stormaanval uit door een
roge rivier bedding.
en het slagveld lauweren hebben geoogst
voor Nederland.
Ook heden ten dage is hun opleiding erop
gericht dat zij overal ter wereld - en bij
voorkeur op de grens van het land en water - het spits kunnen afbijten.

Militair cement
„Een goed afgerichte marinier is tegelijkertijd zeeman en kanonnier, zwemmer en infanterist, kortom een amfibische militair” zo
kenschetste een ervaren marineman onze
te water- en in de kustgebieden onvervangbare „zeesoldaten”
Daarmee had deze bewonderaar van het
aloude maar nu op Amerikaanse leest geschoeide korps nog lang niet alles over het
„wezen” van de Nederlandse marinier gezegd.
„Vergeet vooral niet, dat hij bij uitstek het
militaire element vormt in de Koninklijke
Marine, door lessen in exercitie, schieten
en lichamelijke oefening, het vlootpersoneel op het vereiste peil brengt en zo nodig
politiediensten verricht”.
Onze zegsman voegde hieraan toe dat de
mariniers sedert de dagen van De Ruyter
het onwrikbare „cement” vormen voor de
tucht en de discipline in de marine. Ook de
sportinstructeurs voor de zeemacht bestaan uit kaderleden van dit keurkorps.

„In het moeilijke terrein van Nieuw - Guinea
hebben de mariniers zich bovendien ontpopt als onverschrokken rimboelopers en
bergbeklimmers, verklaarde de
marineman.
„Dat hebben de Indonesische infiltranten
van de laatste negen jaren aan den lijve
ondervonden. Zo vaak ze daar aan land
kwamen werden zij na korte tijd door onze
mannen gegrepen en afgevoerd naar de
gevangenis in Hollandia.
Hoewel de beveiliging van Nieuw-Guinea
de zwaarste taak van het Korps Mariniers
is, wordt daarover opmerkelijk weinig gepubliceerd. Terughoudendheid van de regering? Vrees voor Indonesische reacties?
Wij kregen een van de officieren van het
korps toch aan het praten.
„Het is opvallend ״zei hij, „hoe snel de
jonge, voor de dienst in Nieuw-Guinea opgeleide marinier zich aanpast aan land,
volk en terrein. Tien jaar lang namen onze
mannen het patrouilleren langs de onmetelijke kustlijn voor hun rekening. Menige infiltratie hebben zij in de kiem gesmoord.

Sterk Mobiel
Nu de mariniers hun verspreide garnizoenen aan de Nieuwguinese zuidkust hebben
overgedragen aan detachementen ►►

Gevangen genomen Indonesische Para's
gaan onder begeleiding van mariniers aan
wal.
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lands Nieuw-Guinea, die tot voor kort alleen maritiem was, maar intussen is aangevuld met legereenheden en straaljagers,
hebben wij ons gewend tot een gezaghebbend man in defensiekringen. Deze schetste het volgende beeld:

Nieuw patroon

Actie tegen een groep Indonesische infiltranten. Vuurcontact.
van de Koninklijke Landmacht, is hun opstelling in dat land wel veranderd, maar niet
minder belangrijk geworden.
De officier vervolgde: „De mariniers zijn geconcentreerd tot grote gevechtseenheden
met verhoogde mobiliteit. Ook in en om
Nieuw-Guinea geldt, dat de mariniers zowel maritieme en amfibische taken, als infanteristische opdrachten kunnen volbrengen. Dit betekent, dat zij gevechtseenheden aan boord van oorlogsbodems vormen, zo nodig op zee afdalen in landingsvaartuigen of rubberboten en na het bereiken van de kust snel landinwaarts kunnen
oprukken.״

„Nadat de regering onder invloed van de
agressieve woorden van de Indonesische
machthebbers besloten had, de defensie
van Nieuw-Guinea aan alle drie de krijgsmachtdelen - zee, land- en luchtmacht - toe
te vertrouwen, heeft het verdedigingspatroon zich vanzelfsprekend gewijzigd.
Schepen en vliegtuigen van de Kon. Marine
blijven patrouilleren op en boven de wateren van dit rijksdeel. De uitgestrektheid van
het te beveiligen kustgebied trotserend,
vormen zij met hun uitstekende verbindingsdienst - radio, radar en andere middelen voor de gevechtsinformatie - de voorste
defensielijn.

Om een inzicht te krijgen in de tegenwoordige opzet van de verdediging van Neder-

Nederlandse militairen bewaken een groep
gevangen genomen Indonesische infiltranten tijdens de Nieuw-Guinea crisis.

Nog dit jaar worden de Avengers van de
M.L.D daar vervangen door een nieuw
squadron Neptunes, moderne verkenningsvliegtuigen voor de lange afstand.
Verder is het de taak van de nu grotere
eenheden geconcentreerde mariniers, gesignaleerde landingspogingen van ongewenste elementen te onderscheppen of de
indringers de verdere toegang tot land en
volk van Nieuw-Guinea te ontzeggen.
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NATIONALE TAPTOE 2019
TWEEHONDERS JAAR MILITAIRE MUZIEK
Bron: Stichting Nationale Taptoe & Ministerie van Defensie
Foto’s: Stichting Nationale Taptoe
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander woonde op zaterdagavond 28
september de 65e Nationale Taptoe bij in Rotterdam Ahoy. Minister Bijleveld van Defensie was ook aanwezig. Dit jaar stond de Nationale Taptoe
in het teken van 200 jaar militaire muziek in het Koninkrijk der Nederlanden.
De Nationale Taptoe is een muzikale show met militaire muziek en lichteffecten waaraan artiesten, dansgroepen en burgerorkesten meewerken. Dit jaar nemen voor het eerst alle orkesten van de Nederlandse
krijgsmacht deel. Verder verzorgen ook het Nederlands Politieorkest en
een aantal buitenlandse orkesten en (inter)nationale solisten optredens.
Voorafgaand aan de Taptoe bezoekt Koning Willem-Alexander de regiekamer en spreekt hier met het technische team. In de pauze spreekt de
Koning met artiesten, organisatoren en mensen die de Taptoe achter de
schermen mogelijk maken.
Een vast onderdeel in het programma is het uiten van erkenning en waardering voor diegenen
die zich in de uitoefening van een publieke taak inzetten of hebben ingezet voor de bevordering van vrede, veiligheid en openbare orde. Dit jaar was het thema de herdenking van de Slag
om Arnhem, Market Garden, 75 jaar geleden.
De Nationale Taptoe heeft tot doel om de Nederlandse militaire orkesten en de onderdelen van
de Nederlandse Krijgsmacht (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee) in een gezamenlijke presentatie aan een breder publiek te
tonen. Daarnaast neemt ieder jaar het Nederlands Politieorkest deel aan het programma als
vertegenwoordiger van de Nationale Politie. Het gaat daarbij niet alleen om muzikale presentatie in al haar veelzijdigheid. Vaak ook doet de muziek dienst als omlijsting bij het uitbeelden
van een historische scène of bij het stil staan bij de moderne (vredes-)taken waartoe Defensie
en Politie in de huidige tijd geroepen wordt. Regelmatig maken deze onderwerpen onderdeel
uit van het programma.
De Nederlandse militaire orkesten die aan de
Nationale Taptoe deelnamen waren de volgende:

Marinierskapel der Koninklijke Marine met Tamboers en Pijpers van het
Korps Mariniers, soms aangevuld met
fakkeldragers;

Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem
Friso” en de Regimentsfanfare “Garde
Grenadiers en Jagers”
COMpagnon Nr.4 | 2019
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Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
Orkest Koninklijke Marechaussee
Fanfare Korps Nationale Reserve
Fanfare Bereden Wapens
Fanfare Korps Nationale Reserve

Jaarlijks wordt nagegaan of er aanleiding is om het programma van de Nationale Taptoe mede
vorm te geven in het kader van een belangrijke gebeurtenis uit de Nederlandse (militaire-)
geschiedenis. Dit plaatsen in een historisch perspectief is een belangrijke doelstelling. De Nationale Taptoe beoogt daarmee bij te dragen aan behoud van traditie en bevordering van historisch besef en educatie van de jeugd in het bijzonder. Daarnaast kunnen ook actuele gebeurtenissen op het gebied van mondiale vrede en veiligheid hun neerslag in het programma vinden. Met grote regelmaat nemen buitenlandse militaire orkesten deel aan de Nationale Taptoe.
Bovendien was er naast de muziek in het programma ook ruimte voor ludieke, creatieve of andere bijzondere onderdelen zoals dansgroepen, folklore, gymnastiek, acrobatiek, etc.
Waar dat in het programma past, nam ook militair materieel aan de show deel. Door dit samenspel van militaire- en burgerdeelname van verschillende aard heeft de Nationale Taptoe
zich, met behoud van haar militaire karakter, ontwikkeld tot een zeer veelzijdige show, waarin
traditie, actualiteit, ontspanning en bezinning elkaar afwisselen, zowel in de muziek als in de
vormgeving van de diverse programmaonderdelen.
Het geheel werd door een fenomenale belichting uitgelicht zodat de toeschouwer een show
beleefde die hem van de eerste tot de laatste minuut boeide.

Kolombreedte

Ieder jaar wordt door de Stichting Nationale Taptoe een speciale Veteranenvoorstelling gehouden. Daaraan voorafgaand wordt met steun van het Nationaal fonds voor Vrede, Veiligheid en
Veteranenzorg (vfonds) een ontvangst voor 3.000 Veteranen, dienstslachtoffers van Defensie
en de Nationale Politie georganiseerd. Een massaal weerzien en gezellig samenzijn met een
gezamenlijke maaltijd!
De Veteranenvoorstelling was tevens de openingsvoorstelling van de Nationale Taptoe, die
bijgewoond werd door genodigden van Defensie, de Gemeente Rotterdam, de Nationale Politie en de Stichting Nationale Taptoe.
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De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt dat militairen kunnen werken met modern,
robuust en veilig materieel. De materieelorganisatie is betrokken bij de aankoop,
instandhouding en verkoop van materieel.

Spierpijn, blauwe plekken en een
grote grijns
Tekst Evert Brouwer Foto Herman Zonderland en sergeant Cinthia Nijssen

Jong DMO als 2-daagse mariniers
“Zorrug dat je d’r bij kompt”, zong Tom Manders, alias Dorus, in de jaren 60. Daar kwam
dan nog eens “bij de marine” achteraan en dat klinkt Jong DMO als muziek in de oren.
26 nieuwe collega’s trokken onlangs de stoute schoenen aan voor een 2-daagse training
bij het Korps Mariniers op Texel. Onder de noemer ‘Marine Experience’ kregen de bureautijgers het aardig voor de kiezen. Iedereen haalde de eindstreep, maar dat ging zeker niet zonder slag of stoot.

Brieneke van Leeuwen-Valstar

Het begon allemaal zo lekker rustig met een bezoek aan de
Dienst Materiele Instandhouding van de marine in Den Helder
en een tochtje met de FRISC naar het Noord-Hollandse eiland.
Toevallig de geboorteplek van bestuurslid Peter Heijnen. “Het
idee komt echter van Ferdinand Peters. We wilden al een tijdje
met Jong DMO iets sportiefs doen, wat tevens bindt. We konden kiezen tussen een 1-daagse amfibische cross of een 2daags bootcamp. De keuze was snel gemaakt. De inschrijving
was ook zo vol. Vandaar dat maar 3 van de 7 bestuursleden zijn
meegegaan, anders hadden we teveel plekken bezet.”

In de groene overall klaar voor wat gaat komen,
denken ze…
COMpagnon Nr.4 | 2019
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Luisteren! Instructie kan van levensbelang
zijn.

Voorligsteun
Op Texel ging het meteen van 0 naar 100. Diverse fysiek en mentaal zware opdrachten. Peter
en medebestuurslid Brieneke van Leeuwen-Valstar roemen de beide instructeurs van het
Korps Mariniers, de adjudanten Driessen en De Haan. “Zij weten precies tot hoe ver je kunt
gaan om het toch leuk te houden. We hebben heel vaak in de voorligsteun gelegen omdat we
iets te langzaam of verkeerd deden. Maar dat werd nooit te gek.”

Werk aan de winkel! De Jong DMO’ers moeten samenwerken om de boogtenten goed en snel op te
zetten.

Dat ging niet snel genoeg, dus voorligsteun!

Het gaat om snelheid, leiderschap en communicatie”, concludeert
Brieneke. “Maar bij de groepen waren nog wel eens wat veel kapiteins op het schip. De instructeurs vonden dat typisch horen bij een
groep als de onze: Iedereen heeft een mening en laat dat horen ook.
Met jonge militairen maken ze dat haast nooit mee.” Het ging dus van
het opzetten van de boogtenten, vervoeren van een ‘gewonde’ tot
aan het navigeren in een rubberbootje. “Een van de deelnemers zei:
'Ik heb blauwe plekken en spierpijn, maar ook een grote glimlach'”,
weet Peter.
Peter Heijnen

Sjouwen met een ‘gewonde’. Hoe krijg je het slachtoffer veilig naar de
verbandplaats?
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Brander
En het eten? Gewoon het 24-uurs gevechtsrantsoen van de mariniers. De grootste uitdaging
daarbij was misschien wel het in elkaar zetten van de gasbrander om het eten op te warmen.
“Een onmogelijk apparaat”, vindt Peter. “De marinier die ons een demonstratie gaf, zei: 'jullie
hebben flink doorgeleerd, maar zoiets als dit hebben jullie nog niet gehad. We hebben er dan
ook melding van gedaan tijdens ons bezoek aan directeur DMO vice-admiraal De Waard.'”
Mariniers zijn niets voor niets zeesoldaten,
dus met de rubberboot naar het water.

Varen, maar waarheen?

Leuk
Al met al was het dus een waardevolle ervaring voor de deelnemers. “We gaan hier zeker
mee verder, want op deze manier leer je de organisatie meteen goed kennen en ervaar je ook
meteen welke gevolgen ons werk op een eenheid als het Korps Mariniers heeft”, zegt Peter.
“We gaan eens kijken waar we volgende keer terecht kunnen komen, want het is leuk en je
leert ook nog eens wat.”
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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 ‘t Spuigat”, clubhuis zeilvereniging in de 2e binnenhaven. Kranenburgweg 160, 2583 ER Scheveningen.
Met het openbaar vervoer, bus 28 halte
Dr. Lelykade is ‘t Spuigat goed bereikbaar.
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

Onderafdeling Den Haag
Reünie vrijdag 13 december 2019
Dit jaarlijkse gebeuren zal weer plaatsvinden in
gebouw 147 van de Frederikkazerne en wel op
vrijdagavond 13 december 2019, aanvang
17.30 uur. De kosten bedragen € 27,50 per
persoon. Dit bedrag is inclusief een uitgebreide
rijsttafel en een nagerecht “du chef”. Het muzikale gedeelte zal dit keer worden verzorgd door
Erwin Hardenberg. Ook zal er weer een loterij
worden gehouden. Wilt u aan deze reünie deelnemen, meld dit dan per mail bij ondergeteken-

de en maak het te betalen bedrag over naar
rekeningnummer NL83 INGB 0004892564
t.n.v. Oud Mariniers Den Haag onder vermelding van reünie 13 december 2019. COMtenue aanbevolen

Nieuwjaarsborrel 14 januari 2020
Op dinsdag 14 januari 2020 zullen we een toost
uitbrengen op het nieuwe jaar. We zullen dat
doen in ’t Spuigat, Kranenburgweg 160, 2583
ER Scheveningen, aanvang 19.00 uur. Uiteraard zijn de partners van harte welkom. COMtenue aanbevolen.
Voor beide activiteiten s.v.p. aanmelden bij ondergetekende.
Joep Caminada, tel. 06-24796096, mail:
joep.caminada@hetnet.nl

Algemene ledenvergadering
11 februari 2020
Deze zal op dinsdag 11 februari 2020, aanvang
20.00, worden gehouden in ’t Spuigat, Kranenburgweg 160, 2583 ER Scheveningen. Ontvangst vanaf 19.30 uur
Het bestuur bestaat thans uit:
Jan Draaijer, voorzitter; Joep Caminada, secretaris; Herman Koning, penningmeester;
Peter van Slingerland en Piet Wakker.
Piet Wakker is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. We zoeken een enthousiaste kandidaat om ons bestuur te versterken. Aanmelden
graag bij ondergetekende of een van onze bestuursleden.
Joep Caminada, tel. 06-24796096, mail:
joep.caminada@hetnet.n

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

Mariniers kostuum
Op woensdag 23 Oktober 2019 is door Rick
Moorman van de firma “House of Men” het
mariniers kostuum gepresenteerd. Dit kostuum is een initiatief van het COM. Het is
echter géén COM tenue, het huidige COM
tenue blijft gewoon gehandhaafd. In feite is
het een mariniers kostuum, dóór mariniers
en vóór alle mariniers. Het op maat gemaakte 100% wollen mariniers kostuum is verkrijgbaar voor € 395,00 en is voorzien van
enkele unieke marinierskenmerken.

Vergoeding voor
veteranen kostuum
Alle veteranen, dus ook
die van land- en luchtmacht, kunnen een ander kostuum, het zogenaamde veteranen kostuum, aanschaffen. Ook
dit pak kost € 395,00.
Voor veteranen geldt
een vergoeding van € 300,00 die in termijnen kan worden terug verkregen. Het veteranen kostuum is ook verkrijgbaar voor mariniers met veteranenstatus.

Vergoeding voor mariniers kostuum
Het COM heeft bewerkstelligd dat de vergoedingsregeling die voor het veteranen kostuum geldt ook van toepassing is op het mariniers kostuum.
Oftewel, mariniers met veteranenstatus kunnen het mariniers kostuum
aanschaffen voor een uiteindelijk nettobedrag van € 95,00.
Verschil tussen mariniers met veteranenstatus en overige mariniers
Het mariniers kostuum is weliswaar een initiatief van het COM echter valt
deze niet onder de verantwoordelijkheid van het COM. Iedere marinier,
ongeacht zijn status, is daarom vrij om het mariniers pak aan te schaffen
en om gebruik te maken van de vergoeding, indien van toepassing.
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Hoe zit het met het overhemd en de stropdas?
Bij het kostuum kan een passend wit overhemd en een mariniers stropdas bijbesteld worden.
Beide kledingstukken zijn van hoge kwaliteit en worden voordelig aangeboden. Het witte overhemd van het Duitse kwaliteitsmerk Seidensticker gaat € 55,00 kosten. De 100% zijden regimental tie mariniers stropdas kost € 35,00.

Waar kan ik het kostuum kopen?
Alle mariniers kunnen het pak laten aanmeten en bestellen bij de firma “House of Men”, Gelderlandplein 135, 1082 LV Amsterdam. Speciaal voor het COM zullen de kleermakers van
“House of Men” ook de afdelingen en identiteitsgroepen gaan bezoeken. Hierover wordt u geïnformeerd door uw eigen (onder) afdeling of identiteitsgroep.

Hoe kan ik declareren?
Per gelegenheid (met veteranen karakter) dat het pak wordt gedragen kan er € 75,00 worden
gedeclareerd. Het COM werkt aan het vereenvoudigen van deze regeling zodat het bedrag
van € 300,00 ineens gedeclareerd worden.

Advertentie

29

COMpagnon Nr.4 | 2019

‘Thuisfront-jongere’ leert op
Eendracht over werk ouder
Bron tekst & foto: Ministerie van Defensie
Niet de militaire vader of moeder liet een week het gezin voor een tijdje achter. Dit keer
waren het kinderen uit militaire gezinnen die vertrokken. Een 35-koppige groep koos 5
dagen het ruime sop aan boord van zeilschip de Eendracht. Op vrijdag 25 oktober 2019
legden ze weer aan in Rotterdam. En net als militairen die terugkeren van missie, heette
hoog bezoek hen welkom: de Defensieminister herself.
De ‘thuisfront-jongeren’ moeten vaak voor lange periodes een ouder missen, óók op belangrijke, vrolijke en verdrietige momenten. Om deze groep in het zonnetje te zetten sloegen de
Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging van Defensie en de Stichting Zeilschip Eendracht
de handen ineen. Dat resulteerde voor het 2e jaar in een zeilreis op Nederlands grootste 3mastschoener.

Gezamenlijk verhaal
Samenwerking, teambuilding, doorzettingsvermogen en discipline stonden aan boord centraal.
De jongeren van 15 tot
25 jaar draaiden mee in
een wachtsysteem van ‘4
uur op en 8 uur af’. Naast
de nodige ontspanning,
maakten ze schoon, assisteerden in de kombuis,
hesen, streken en trimden de zeilen, stonden
achter het roer en hielpen bij de navigatie. Zo
Minister Ank Bijleveld tussen de jongeren aan boord van de Eenbegrijpen ze beter wat
dracht.
ouders meemaken tijdens hun bijzondere werk. Doordat nu het kind van de militair op reis is gegaan, ontstaat bovendien een gezamenlijk verhaal rondom uitzending.

Betrokkenheid
“Geweldig dat de Eendracht samen met de geestelijk verzorgers van Defensie deze zeilreis
mogelijk maken”, zei minister Ank Bijlveld-Schouten. “Het toont ook de betrokkenheid vanuit
de samenleving. De vaders en moeders zetten zich in voor de veiligheid van die samenleving.
Mooi dat die iets terugdoet voor de kinderen, die hun ouders zo vaak moeten missen.”
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