


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste allemaal, 

 

Dit jaar hebben we het toch weer voor elkaar gekregen om 4x de Kameraadschap uit te geven; dat 

geeft in deze nieuwe Coronatijd toch weer wat extra leesplezier! 

 

Op de binnenzijde van het achterblad staat weer de nota voor de vrijwillige bijdrage van 2021, voor 

hen die nog niet betaald hebben! Bedankt aan een aantal leden voor het betalen.  

De oproep heeft dus geholpen, maar niet voor allemaal! 

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd mailen of bellen naar: 

penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com 

 

• Wie mag ik uitnodigen voor het volgende artikel:  “de Marinier en zijn hobby”? 

• U mag zich ook aanmelden om een advertentie te plaatsen! 

 

Alle Zeeuwse COM leden, krijgen dankzij hun extra bijdrage een kleine Kerstattentie omdat we elkaar 

weer niet fysiek kunnen ontmoeten. Deze attentie wordt door de Zeeuwse bestuursleden bij u thuis 

gebracht; dus even fysiek contact aan de voordeur!  

  

Tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie zaterdag 29 januari 2022. 

Hier komt natuurlijk meer informatie over!  
 

 

Veel leesplezier, 

Nora van der Meer-Meert 

Ambtelijk secretaris afd. COM Zeeland 

mailto:penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com
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Voorwoord Kameraadschap 04/2021 

 

De laatste Kameraadschap van 2021 ligt voor U, figuurlijk dan wel, op de mat. 

Dit jaar is gekozen voor een digitale verspreiding en om eerlijk te zijn voor 

zowel het bestuur als ontvangende leden is deze wijze van publicatie een 

gewoongoed geworden.  

Zo aan het eind van het jaar heb je wel eens de neiging om terug te kijken in 

de tijd. Voor mij was 2021 het eerste jaar dat ik jullie voorzitter mocht zijn en 

ook het bijwonen van de vergaderingen, digitaal en fysiek, op landelijk niveau 

van de afdelingsvoorzitters en ledenraad was een ervaring op zich. Toch 

moet ik U een bekentenis doen. Bij de behandeling van de op tafel 

gedeponeerde landelijke agendapunten wordt er via de aanwezigen “input” 

gevraagd en gegeven vanuit het veld. Ik heb vaak het gevoel gehad dat ik 

meer de meningen ventileerde vanuit het afdelingsbestuur dan vanuit de 

leden en het zou mij heel veel waard zijn wanneer ik dat in het komende jaar 

2022 kan ombuigen en echt de geluiden kan laten horen die vanuit het veld 

komen.  

Een uitnodiging om mee te praten in de brainstormsessies TOECOM hebt U 

allen ontvangen, maar respons hierop bleef uit. Jammer, een gemiste kans. 

Maar schroom niet. Wanneer U ideeën of gedachtenspinsels heeft om het 

COM meer toekomstbestendig te maken, laat dan van U horen. Mijn e-

mailadres is U allen bekend.  

Een positieve ontwikkeling binnen het COM is de inrichting en aanstaande 

opening van een Servicepunt Mariniersassociatie in de Van Gendtkazerne. Zie 

elders in het blad. 

Een actualiteit van heel andere orde is het cancelen van ons Kerstdiner op 11 

december. De coronacijfers van dit moment zijn verontrustend en lieten ons 

geen keuze. Laten we hopen dat er een ombuiging gaat plaatsvinden in de 

cijfers voor besmettingen en ziekenhuisopnames waardoor de 

Nieuwjaarsreceptie op 29 januari 2022 wel kan plaats vinden. Geen van ons 

heeft een glazen bol om in de toekomst te kijken, dus onzekerheid blijft troef. 

Mede namens het bestuur COM Zld wens ik U allen een fijne en gezellige 

kerstperiode en de allerbeste wensen toe voor 2022, hopelijk een jaar waarin 

het leven, ons leven, weer op “normale” wijze kan worden geleefd. 

Met Korpsgroet 

Jan Eertink 

 

Website COM Zeeland: http://zeeland.contactoudmariniers.com 
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MUTATIES NO : 70 KAMERAADSCHAP  DECEMBER 04 /2021 

 

Nieuwe inschrijvingen: 
Dhr. S. van Hoeijen  Terneuzen 

 

Overleden: 
Dhr. IR D. Borgman ( Kapitein der Mariniers) 16-08-1930 Terneuzen 04-04-2021 

Dhr. A.H. Hartog ( Bram) Oude Tonge 04-09-1933  Goes 28-11-2021 

 

VERJAARDAGEN: 

 
01-01-36 J.C. de Ridder Middelburg 
05-01-35 J. Quiryns Breskens 

05-01-67 C.J.P.M. Oliehoek Hulst 
07-01-37 J.C. Meijer Terneuzen 
11-01-42 I.M. Bartelson Oostburg 

12-01-39 C. de Schipper Kapelle 
20-01-41 T. den Breejen Zierikzee 
23-01-57 J.R.F.M. Blommaart Goes 
23-01-44 E.H.J. Mees Tholen 
24-01-34 A.F. Claassen Terneuzen 
28-01-79 D. de Visser Oost-Souburg 
29-01-51 J.G. Laarberg Oost-Souburg 
29-01-40 L.C. van de Boomgaard Middelburg 
29-01-83 S.J.J. de Braal Zaamslag 
30-01-40 A. Adriaanse Schore 

30-01-48 F.P.A. Meeuwissen Sint Maartensdijk 

30-01-37 P. Lous Zoutelande 
30-01-36 M.G. Vaessen Vlissingen 
02-02-41 R. Bracke Zuiddorpe 
02-02-40 F.P. Feleus Wemeldinge 
02-02-44 W. Weststrate Middelburg 
08-02-57 G. Krist 's-Heerenhoek 

10-02-45 D.M. Nijssen Baarland 
11-02-81 M.D. van der Maas Kapelle 
11-02-51 M.W. van Tilburg Kapelle 
14-02-38 J. Jongejan Middelburg 
16-02-56 C.W. Broeks Vrouwenpolder 
16-02-49 L.H. van Tilburg Middelburg 
18-02-43 W.P. van den Houten Oegstgeest 
19-02-51 P.J. Vaes Goes 
20-02-52 A.J. de Jong Zierikzee 
22-02-74 H. Bolier Scherpenisse 
25-02-70 A.P. Meijers Hoedekenskerke 
26-02-58 C.J. van Hee Kamperland 
27-02-42 J.J. Douwes Oosterland 

 



                     

 
 

 

 



Mijn tijd bij het Korps Mariniers 
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Marinier 3 ZM H. Kuiper, met marine nummer 82905 
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Inleiding 

Tijdens de coronaperiode heb ik de tijd genomen om mijn levensgeschiedenis op te schrijven. Een 

belangrijke periode in mijn leven is mijn diensttijd bij het Korps Mariniers geweest. In de naoorlogse 

periode heb ik met trots gediend in de periode 1951 tot februari 1953. 

Mijn diensttijd bij het Korps Mariniers 

 

Wapen van het Korps Mariniers 

Van 11 juni 1951 tot 11 februari 1953 

De opkomst voor de dienst was in Voorschoten, hier werden we weer 
gekeurd en geselecteerd. Hierna ging ik naar Doorn, naar de afdeling 
“Mariniers Doorn”. 

Ik werd ingedeeld in militie 6, dat is een afdeling voor de opleiding van 
dienstplichtige Mariniers. Meerdere milities vormden een divisie.  

De beroeps-Mariniers in opleiding hadden een andere indeling, zij hadden 
klassen. Wij werden gehuisvest in groene houten barakken, de beroeps 
werden gehuisvest in een mooie nieuwe stenen behuizing. 

 

Het grootste deel van het kamp bestaat, evenals onze barak, uit houten barakken. Het zijn barakken 
afkomstig van de Duitsers. Nieuw gemaakt is een prachtige heel grote kantine. Onze afdeling, militie 6, is 
nog niet compleet, iedere week komen er nieuwe jongens bij uit Voorschoten totdat de militie compleet 
is. Onze leider is een Marinier eerste klas, het is ook een milicien, een dienstplichtige. In een magazijn 



worden we voorzien van onze kleding, uniformen, dungarees, overhemden, onderkleding, handdoeken, 
schoenen enz.. Onze dagelijkse kleding is de dungaree met pet, dit is een stevige groene broek met een 
jasje, met leggings om de enkels op de schoenen. We zitten de hele dag in de barak en we moeten in alle 
kledingstukken ons marine nummer borduren. Ik was marinier 3 ZM H. Kuiper, met marine nummer 
82905. Er wordt veel gelachen. We krijgen van de Marinier eerste klas wat instructies over groeten rangen 
enz.. Buiten het kamp moet iedere meerdere, te beginnen bij een korporaal, op militaire wijze worden 
gegroet. Drie keer per dag marcheren we naar de eetzaal. We worden klaargemaakt voor verlof, hoe we 
ons moeten gedragen als Marinier. We gaan dan in uniform en de burgerkleding gaat in een plunjezak 
meer naar huis. Dat zullen we in 21 maanden niet meer dragen. Ook thuis met verlof is het dragen van de 
uniform verplicht. 

 

Eerste verlof thuis. 

Het duurt vrij lang dat onze militie 6 compleet is 
en inmiddels is voor de Marine het zomerverlof 
aangebroken. Het zomerverlof is 16 dagen. Met 
Kerst is het winterverlof, dat is 10 dagen. Maar 
aangezien wij er nog maar net zijn, krijgen wij 
geen zomerverlof. Gedurende deze 
“verlofperiode” gaan we werken aan een kamp 
naast het kamp van de AMD, de Afdeling 
Mariniers Doorn. Dit wordt een tentenkamp en is 
bedoeld voor toekomstige herhalingsoefeningen 
van Mariniers met groot verlof.  

Dat werken aan dat tentenkamp is heel plezierig, tussendoor krijgen we wat instructies, hoe aan te 
treden, hoe een meerdere te groeten etc.. Na twee weken in Doorn gaan we met verlof naar huis, in 
uniform. Ik ben trots dit uniform met de blauwe baret te mogen dragen.  

 

Terug in Doorn begon onze militaire training, dit was de EMV, Eerste Militaire Vorming. Ik vond het 
allemaal heel leuk. Na enige tijd gingen we de bossen in voor veldoefeningen. Na de EMV gingen we naar 
de MSV, dit is de Meer Speciale Vorming. We werden opgeleid om te kunnen vechten met allerlei wapens 
als infanterist. Als Mariniers in de opleiding zijn we één grote vriendengroep, het is buitengewoon gezellig, 
de leiding is ook best goed. 

 

 

Vrienden van militie 6 



Winter 1951 

In de winter is er een probleem, veel is bevroren, ook de wc’s. Met veel aanpassingen gaan we toch 
gewoon door. In iedere barak staan aan de kant van de ramen bedden, in het midden staan twee rijén 
kasten, hier tussen staan de balken waarop het dak steunt.  

Na de oorlog is er eind 1951 in Nederland nog altijd een enorme schaarste. Vooral kolen zijn er nog te 
weinig. Voor elke kamer in de barakken krijgen we per dag één kit kolen. Alleen na vast werken wordt de 
kachel aangemaakt. Op zeker ogenblik lukt het niet de kachel aan te krijgen, één van de mannen weet 
raad, hij sloopt een plank uit de vloer tussen de kasten, maakt brandhoutjes en de kachel brandt. Dit is het 
begin van de afbraak van de vloer tussen de kasten.  

Als we velddienst hebben, nemen we allemaal een lege ransel mee naar de bossen en daar gaan we het in 
de rusttijd vullen met takken, dennenappels enz.. ’s Avonds gaan we ook vaak naar de kantine, ik heb 
inmiddels ook aardig bier leren drinken. Een pijpje kost maar 25 cent en hier luidt de spreuk, “wat olie is 
voor de machine, is bier voor de marine”. In de kantine hebben we ook regelmatig een leuke avond met 
films. Ook komt er een optreden met Lou Bandie, die woont in Doorn. 

 

Naar de vaste bemanning 

Inmiddels zit onze opleiding er op, veel worden overgeplaatst naar elders. Ik word met anderen ingedeeld 
bij de Vaste bemanning in Doorn. Ik word aangesteld als schrijver bij majoor Pronk in het zogenaamde 
Witte Huis. Dit Witte Huis is een villa dat is blijven staan op het terrein van de AMD. Majoor Pronk is een 
heel bijzondere man, ik zit in een kantoor naast zijn bureau. Hij noemt me niet marinier, maar Schrijfmans. 
Ik moet voor hem rapporten typen en allerlei administratiedingen doen. Hij is een beetje zonderling, op 
een gegeven ogenblik roept hij, “Schrijfmans, ga naar de poort en informeer waar majoor Pronk is.” Ik was 
inmiddels al op de hoogte met dit soort dingen en ik antwoordde ,”jawel majoor”, en ik ging naar de poort 
en ik vroeg daar waar majoor Pronk was. De wachtcommandant melde mij, “majoor Pronk is binnen op z’n 
bureau.” Ik terug naar het bureau van de majoor, in de houding en meldde, “majoor Pronk is in z’n 
bureau!” “Heel goed Schrijfmans, ingerukt!” Zo heb ik meerdere strapatsen van de majoor meegemaakt, 
toch vond ik hem een leuke baas. 

 

Het is februari 1952, mijn tijd in Doorn zit er op en ik werd overgeplaatst naar Den Helder op de Neptunes. 
Dit is een wachtschip. Onze taak in Den Helder is vooral wachtlopen, o.a. op fort Erfprins en nog een ander 
fort. In het weekend zijn we in zo’n fort 24 uur achter elkaar. Op fort Erfprins staan we op wacht met twee 
mariniers, één boven en één beneden. Iedereen die binnen wil komen, moet bekend zijn met het 
wachtwoord. Dit dient hij te melden aan de wacht beneden.  

 

In Doorn hadden we om de twee weken verlof, in Den Helder om de drie weken. Fré van der Veen uit 
Winschoten, die bij mij in de opleiding zat in Doorn, is ook in Den Helder geplaatst. Met Fré ga ik ook altijd 
samen met verlof naar huis. De reis van Den Helder naar Winschoten en Nieuwe Pekela is niet eenvoudig. 
De reis is zo lang dat we niet meer ’s middags na “vast werken”, het einde van de dagelijkse 
werkzaamheden, kunnen vertrekken, dan zouden we die dag niet meer thuis komen. Prima voor Fré en 
mij, want wij mogen daarom eerder weg met verlof. Verder heb ik in Den Helder nog een voordeel, mijn 
oom Harm en tante Lubbe wonen in Den Oever.  
Als ik op wacht sta op een zaterdag , dan ben ik ’s zondags vrij en dan ga ik naar oom en tante. Verder is er 
nog een prettige bijkomstigheid, Eltjo van oom Harm is buschauffeur op de bus van Den Oever naar 
Leeuwarden. Als Fré en ik geen vrij vervoer hebben en we moeten betalen, als dan Eltjo op de bus rijdt, 
dan kunnen wij gratis rijden. Ik heb het verder in Den Helder uitstekend naar m’n zin.  
We hebben ook af en toe dienst op de Hr. Ms. Schorpioen; wachtschip van de Marva’s. We worden dan 
door de meisjes verwend. Als ik ’s avonds vrij ben ga ik iedere avond naar het christelijk militair tehuis. Ik 
heb een cursus van de LOI en in het militair tehuis is een studiekamer, altijd rustig om te kunnen studeren.  
 



Verder nemen we nog deel aan een NAVO oefening. In het kader van die oefening sta ik ‘s nachts op 
wacht bij een watertoren in Den Helder. Ik loop om die toren, donker, midden in de nacht en plotseling 
staat er een witte gedaante voor me. Ik schrik enorm, maar wat blijkt, tegenover de watertoren is een 
ziekenhuis. De zuster, die net als ik de wacht had, had me zien lopen om die watertoren, ze kwam naar me 
toe met lekkere koffie en een broodje.  
 
In juli 1952 zit m’n tijd in Den Helder erop, ik word overgeplaatst naar Doorn. Ik word geplaatst als 
toegevoegd schrijver aan kapitein Schoenzetter van de beroepsdivisie. Het is heel leuk werk. Kapitein 
Schoenzetter is een heel aardige man. Ik moet voor hem allerlei administratieve dingen doen, maar wat 
erg leuk is, ik moet ’s ochtends mee naar het “baksgewijs”. Ik sta dan achter de kapitein en dan brengen 
de klassen-commandanten rapport uit aan de kapitein. Wat ze melden moet ik opschrijven en daarna op 
het bureau maak ik hiervan een rapport. Dit rapport wordt door de kapitein getekend en dan breng ik het 
naar andere afdelingen, bijvoorbeeld naar de keuken, voor het aantal aanwezigen voor het eten etc.. In de 
keuken is er altijd wel wat lekkers, bij de vaste bemanning heerst een heel fijne sfeer en als we elkaar 
ergens mee kunnen helpen gebeurt dat zeker. In de barak waar ik lig, ontmoet ik ook Jan Boels uit 
Vlagtwedde, een goede kameraad. En verder maak ik kennis met Henk van Heuveln, die is schrijver op 
bureau commandement, het kantoor waar de hele administratie is gevestigd. Deze Henk zal later een 

belangrijke rol in m’n leven spelen.  
 

Verder word ik aangesteld als omroeper van de 
wacht. Ik vind het een geweldig leuke baan. Als 
omroeper heb je een heel weekend de wacht en je 
slaapt ook in de omroepkamer. Ik heb hier nog 
een aardig incident meegemaakt. Bij het vlag 
hijsen en strijken, wordt door de officier van de 
wacht het bevel gegeven: “Stilte aan dek, front 
maken naar de vlag”. Het is de taak van de 
omroeper, zodra de officier het bevel heeft 
gegeven, dit bevel via de omroepinstallatie te 
herhalen voor het hele kamp. Door het open raam 

in de omroepkamer kon ik het ceremonieel bij de vlag volgen, echter niet goed horen. Toen ik dacht dat 
het zover was, schalde ik door de luidspreker; ”Stilte aan dek, front maken voor de vlag”. Ik vond dit bevel 
geven geweldig, echter onmiddellijk daarna snelde de officier van de wacht de omroep binnen en hij zegt: 
“Wat denk je, geef jij hier de bevelen of ik?” Ik was namelijk iets te vroeg geweest met mijn omroep! Het 
had gelukkig geen gevolgen. 

 

Ontmoeting met Liesje 

Het Gado meisje, Liesje 

Tijdens een verlof op weg van Groningen naar Nieuwe Pekela, samen met 

Jan Boels die naar Vlagtwedde moest, zat tegenover ons in de Gadobus 

een meisje. Dat meisje had op haar jas een speldje van het korps 

Mariniers. Het was een heel leuk meisje en natuurlijk was dat speldje een 

heel goede aanleiding om contact met haar te maken door te vragen, 

“hoe kom jij aan dat speldje?” Dat speldje vertelde ze, was van haar 

broer, die marinier was. “Waar ligt jouw broer dan en hoe heet hij?” Haar 

broer heette Henk van Heuveln en lag in Doorn. Jan en ik begonnen te 

lachen, haar broer Henk kenden we wel, die lag bij ons op de kamer, het 

was Henk met de kleine voetjes. Ik vond dat meisje wel leuk en terug in Doorn zei ik tegen Henk van 

Heuveln, “ik heb jouw zus ontmoet.” Toen Henk daarna met verlof naar Groningen ging zei ik tegen hem, 

“je moet je zusje de groeten van mij doen.” Ja, en zo is het gekomen! Ondertussen zijn wij 63 jaar 

getrouwd. 



M’n verder verblijf bij het Korps in Doorn 

Mijn baas, kapitein Schoenzetter, vond ik een fijne man. De beroeps mariniers in opleiding waren veelal 
nog erg jong, ze waren vaak ongemanierd en hoe de kapitein hiermee omging vond ik geweldig. Een 
voorbeeld. Een marinier stond bij de kapitein op parade, de marinier had een grote mond en gedroeg zich 
heel slecht. De kapitein stuurde de marinier naar de gang en dan moest ik van de kapitein die marinier 
achterna en hem vertellen dat hij zich beter moest gedragen want hij was bezig zich in de nesten te 
werken. Daarna moest ik hem vertellen weer naar binnen te gaan met de raad “gedraag je nu netjes.” 

 

De watersnoodramp 

Op 30 januari 1953 ga ik met verlof. Het is de bedoeling dat dit m’n laatste verlof is als marinier, want m’n 
tijd als dienstplichtige zit er op. Ik heb al een nieuwe kracht als schrijver bij mijn kapitein ingewerkt. Op 1 
februari 1953 had mijn uniform aan de kapstok gehangen en was ik in m’n burgerkleren naar de kerk 
gegaan. Het was m’n bedoeling om na het middageten met ons belangrijke    “Gado” naar de stad te gaan 
naar Liesje. Helaas, toen we uit de kerk thuis kwamen, stroomden de eerste berichten over de nationale 
ramp, die ons land getroffen had, in de huiskamer via de radio binnen. De sfeer van samen gezellig eten 
en daarna naar Groningen, veranderde in droefheid. We vermoedden op dat moment nog niet welke 
grote omvang deze ramp zou nemen. Alle militairen thuis met verlof werden opgeroepen onmiddellijk 
terug te keren naar hun onderdeel. Ik ging me onmiddellijk omkleden in uniform en spoedde me, met toch 
nog wel lekkere broodjes, die ik altijd van moeder meekreeg na verlof, naar een bushalte. Het duurde 
maar een ogenblik voordat er een extra bus kwam alleen voor militairen. De hele verdere reis leek wel of 
er oorlog was uitgebroken. De stations stonden vol militairen, ja, we hadden toen een groot leger. In de 
stations werd alles geregeld door de MP onder leiding van een officier. Voor burgers was in de treinen 
geen plaats. De treinen puilden uit van de militairen. 

Bij aankomst in Doorn moesten wij beginnen met het typen van lijsten met speciale reddingsgroepen. Van 
de vaste bemanning werd een grote groep geformeerd, hier was ik bij. De nacht verliep zenuwachtig, we 
praten met elkaar, maar de order om uit te rukken kwam maar niet. ’s Maandags kwam eindelijk voor ons 
het bevel “omhangen en aantreden”. We kregen te horen dat we met de trucks naar Driebergen gingen, 
verder met de trein naar Den Helder en dan verder per schip naar Texel. Hier zouden we worden ingezet 
voor bescherming van de dijken. Inmiddels waren ook hier de dijken gebroken en slachtoffers gevallen. 
Een incident bij vertrek uit Doorn was wel grappig. We kwamen onder bevel te staan van een tweede 
luitenant, een erg jonge beroepsofficier. Bij het aantreden kwam de luitenant er aan met in een weekend 
tas z’n spullen. Een kapitein, die ons vertrek regelde, zei tegen de luitenant in het front van de troep, “wat 
wil jij, breng die tas weg en berg het in je ransel.” Ik vond het knap vervelend voor de luitenant en de 
opmerking van de kapitein in onze tegenwoordigheid zeer ongepast. 

Vanaf Den Helder gingen we aan boord van een loodsboot naar Texel. De overtocht was verschrikkelijk. 
De hele groep mariniers zat onder dek, het stormde enorm en veel van de mannen werd zeeziek. We 
werden van hot naar her geslingerd en al gauw lag de vloer onder het braaksel van de mannen. Gelukkig 
had ik geen last van de zeeziekte. Midden in de nacht kwamen we aan op Texel en we gingen onmiddellijk 
naar de dijk die gevaar liep, om de zwakke plekken te vullen met zandzakken. Het regende en stormde, 
geen marinier had een droge draad meer aan z’n lijf.  ’s Ochtends gingen we naar een boerenschuur, we 
aten het brood dat we uit Doorn hadden meegenomen en kropen met onze natte kleren in het hooi dat in 
de schuur lag, voor een paar uur rust. Daarna gingen we weer naar de dijk nog steeds in dezelfde kleren. 

Op een gegeven ogenblik was het vast werken en gingen we naar een soort vakantiehuis. Hier was een 

slaapzaaltje en hier konden we ons wassen en wat heel belangrijk was, er was een keuken en er was voor 

ons gekookt. Na de maaltijd vroeg naar bed, want de volgende dag was het weer vroeg aantreden om 

naar de dijk te gaan. Het bed was prima maar het was er erg koud en er waren dekens te weinig. De 

stemming bij de mariniers was heel goed , echter de onderofficieren werkten niet mee en stonden wat te 

lanterfanten. Na een aantal dagen kwam onze luitenant met het volgende voorstel: We konden worden 

afgelost, we mochten er echter ook voor kiezen om door te gaan. We kozen allemaal om door te gaan, 

toen heb ik, denk ik nu, iets doms gedaan. Ik zei “luitenant, wij kiezen samen om door te gaan, maar kunt 

u niet beter de onderofficieren terugsturen, want die hebben hier geen zin, ze doen toch niets.” De 



luitenant gaf geen antwoord, maar wat later moest ik bij hem komen. Hij zei toen tegen me, “weet je wel 

dat sergeant X (ik weet de naam niet meer) de Militaire Willemsorde heeft?”  Dat wist ik niet, overigens 

dacht ik, “wat heeft dat er mee te maken.” De volgende dag vertelde de luitenant mij, dat ik gestraft was 

en niet meer mee mocht naar de dijken. Ik moest binnen blijven en mee helpen in de keuken. Ik kreeg het 

dus veel gemakkelijker, hiervoor was ik hier echter niet gekomen. M’n maten waren het met me eens over 

wat ik gezegd had en ze vonden het niet juist dat ik gestraft was. ’s Avonds werden er plannen gemaakt, 

de situatie was dat ik eigenlijk al voor m’n groot verlof in Voorschoten had moeten zijn om uit te rouleren, 

in plaats van naar Texel te gaan. Ik denk dat alle papieren voor m’n reis naar Voorschoten al gereed lagen 

op het bureau.  

Het volgende werd geregeld: Zodra wij terug zouden zijn in Doorn, moest ik m’n spullen inpakken. Voor 

baksgewijs de volgende dag zouden de maten er voor zorgen dat ik naar Driebergen zou worden gebracht, 

om per trein te vertrekken naar Voorschoten. Alle benodigde papieren voor de reis en voor het 

grootverlof, nodig in Voorschoten, werden geregeld. Dit werd allemaal verzorgd door m’n maten van de 

vaste bemanning in Doorn. De vaste bemanning bestond voor een groot deel uit dienstplichtigen, die hun 

militaire opleiding hadden afgerond en voor de rest van hun dienstplicht allerlei baantjes vervulden.  

Einde van 21 maanden bij het Korps Mariniers.   

De datum 11 februari 1953 was mijn laatste dag bij het Korps. 

Ik heb nog één nacht in Voorschoten geslapen, ik was hier 

samen met een matroos van de Marine die ook met groot 

verlof ging. We hebben ‘s avonds nog een flinke slok genomen 

en elkaar onze verhalen verteld van de afgelopen 21 maanden. 

We waren beide blij weer burger te worden, het gaf echter ook 

een beetje raar gevoel, een beetje weemoed? 

 

Afscheid van het Korps in Voorschoten. 

 

 

Op 13 februari 1953 ging ik In uniform en met m’n plunjezak vol 

spullen naar m’n ouders in Nieuwe Pekela.  Het uniform en alle 

militaire spullen werden in Nieuwe Pekela op zolder 

opgeborgen, de burgerkleren gingen weer aan, ik was weer burger. Na alle ontberingen op Texel werd ik 

thuis wel een beetje verwend.  

Bij het Korps heb ik geleerd af te zien als de oefeningen moeilijk waren. Ik denk dat ik heb geleerd m’n 
grenzen te verleggen, dingen te doen die ik daarvoor niet voor mogelijk had gehouden. Ik had thuis 
geleerd eerlijk te zijn en voor je mening uit te komen. Bij het korps heb ik geleerd, dat het ook wel eens 
verstandig is, je mond te houden. Ik heb hier denk ik in m’n later leven voordeel van gehad. De grote 
kameraadschap van die tijd vergeet je nooit. Het allerbelangrijkste uiteraard is dat ik door het Korps Liesje 
leerde kennen. Ik ben dankbaar dat ik in het Korps m’n land heb mogen dienen, die tijd was voor mij geen 
verloren tijd. 

Van Pa en Moe kreeg ik nog een groot cadeau, een prachtige nieuwe fiets. Na een paar dagen luieren 

vertrok ik naar Amsterdam om weer te gaan werken bij de RPS.  

 

 



Herdenking Bergen op Zoom 

 

Op zondag 24/10/21 zijn we met vier personen op uitnodiging van de gemeente Bergen op Zoom 

naar de herdenking geweest op de Canadese begraafplaats aan de Ruytershoveweg. 

Het weer was goed, was erg druk je moest bij de ingang een 

QR code laten zien anders mocht je er niet in. 

Zoals gebruikelijk vele toespraken door burgemeester en 

ambassadeur van Canada. En andere landen. 

Kransleggingen: vele mooie kransen en bloemstukken 

werden gelegd door verenigingen van veteranen 

organisaties en voormalig verzet.  

Het waren de Canadezen die Bergen op Zoom in 1944 bevrijden van de Duitse bezetters. Om die 

reden zijn er in deze regio veel Canadezen gesneuveld. Toch liggen er bijna net zoveel Engelstalige 

militairen die uit andere werelddelen o.a. uit Nieuw- Zeeland en Australië. En 1 uit Polen. 

1115 uit Canada en in totaal 1296. Ook liggen er nog vijfenveertig op de Algemene begraafplaats van 

Bergen op Zoom. Canadezen die werden begraven werden niet herbegraven. 

Tiede. 
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De Mallard wandeltocht 30 oktober 2021 
 

Op vrijdagmiddag 29 oktober vertrok ik uit Maarn en kwam zo rond 16:30 uur aan bij het 
Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Dit Bevrijdingsmuseum en Bevrijdingspark beslaat meer dan 3 
ha en herbergt een zeer bijzondere collectie van meer dan 40.000 onderdelen van groot tot heel klein en is 
particulier bezit van Kees Traas en zoon Stef. Om alles draaiende te houden worden ze ondersteund door 
maar liefst 120 vrijwilligers. Op de vraag of ik als Oud Marinier ergens een slaapplaats kon krijgen werd 
enthousiast gereageerd. Alle slaapspullen, stretcher, matje, slaapzak en toiletartikelen had ik bij me en heb 
ik me kunnen installeren in de werkplaats. Perfect hoor Jan Kaas heeft niet zoveel nodig. Ook nog kennis 
gemaakt met een Schot die zich ook had geïnstalleerd in de werkplaats. ’s Avonds nog een klein beetje 
kunnen helpen met het klaarzetten van de spullen voor de Mallard mars. Daarna nog gezellig met Kees - en 
Stef Traas , de Schot en een aantal vrijwilligers geproost op het goede verloop van de wandeltocht, 
waarvan de start en finish locatie het Bevrijdingmuseum is.  
Het mandje opgezocht voor een kort nachtje. Maar van slapen is niet zoveel terecht gekomen. De Schot… 
een leuke verteller, een vriendelijk maar ook “innemende” man die lag te snurken met het geluid van een 
botte zaag die het Amazone woud te lijf ging. 
De volgende ochtend vroeg was het half zes ”overal ”. Stretcher inklappen, matje leeg laten lopen en 
oprollen evenals de slaapzak. Ik krijg er handigheid in. Ontbijtje had ik op de man en binnen no time was ik 
klaar voor het avontuur. Na een poosje kwamen de COM-lopers Jan Smit en Huub Glerum binnen. Een 
aantal COM lopers van vorige jaren hadden zich niet ingeschreven, misschien was de weersvoorspelling 
daar debet aan. Met z’n drieën zijn we op pad gegaan voor de 26,5 kilometers. Met headlights konden we 
de goed aangegeven route volgen over de door de regen glibberig geworden paden. Even had ik het idee 
om de paraplu op te zetten maar de behoorlijke wind liet dat niet toe. Dan maar goed nat worden was het 
alternatief. 
 
Met de routebeschrijving en de hieronder vermelde informatie konden we ons een beeld vormen van de 
gebeurtenissen tijdens de Slag om de Schelde. 
Na de kruising Hertenweg / Margrietstraat aan de rechterzijde passeerden we het verenigingsgebouw 
“Ammekore” op deze plaats stond op 2 november 1944 de openbare school. In de school was 
buitgemaakte munitie opgeslagen en sliepen veel Schotse militairen. Tijdens een artillerie beschieting 
vanuit Walcheren werd het gebouw getroffen en volledig vernield 7 militairen vonden hierbij de dood en 
vele andere raakten gewond. 
De ontploffing vernietigde naast de school nog een 5-tal woningen, 12 jeeps,1 bulldozer, 4 legertrucks, 5 
motorenen 2 stuks luchtafweergeschut. Daarnaast werd 60%van de aanwezige munitie die voor de aanval 
op de Sloedam was opgeslagen vernietigd. 
In de villa aan de overzijde van de kruising Havenweg/Hertenweg zat tijdens de bezetting de 
“Ortscommandant”, iets verderop staat de boerderij van de familie Blok, hier was het hoofdkwartier van 
de Schotten tijdens de operatie “Mallard”. 
Bij een boerderij aan de Sluisweg had Huub een koek en zopie caravan gespot en bestelde daar 3x poeroet 
en vertelde haar dat dit bij de mariniers chocolademelk was. Ze vond dit blijkbaar een leuk woord en bleef 
dat maar herhalen. Het woord poeroet vergeet ze niet meer. Volgend jaar kunnen we dat checken.  
Aan de Noord Kraayertsedijk staat de boerderij van de familie de Vlieger. Hier was een gewondenpost 
ingericht van de Schotten. 
Ook zaten de Schotten hier ingekwartierd in de schuur en in de boomgaard. Het pad naast de boerderij 
loopt naar de zeedijk van de Jacobspolder. Hier werd in 1942 een Duitse deserteur gefusilleerd. 
Aan het begin bij de zeedijk van de Jacobapolder, passeerden we een personeelsbunker en aan het einde 
van de dijk staan nog twee flakbunkers waarop in 1944; 2 cm luchtafweerkanonnen hebben gestaan. 
We vervolgen onze tocht en liepen parallel aan de oude Sloedam richting het monument aan de Walcherse 
zijde van de Sloedam. In de oorlog was deze 60 meter brede en 2 kilometer lange dam aan twee zijde 
omringt door water en modder. Op 31 oktober 1944 startte de Canadezen met de aanval over de Sloedam, 
maar deze liep vast. Pas toen de Schotten “operatie Mallard “ starten vanaf het haventje bij Nieuwdorp 
lukte het om op 3 november deze dam in te nemen. 
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De stempelpost bij het monument was onze eerste rust en daar ontmoeten we de COM leden van afd. 
Zeeland Hans Blommaart (ook lid van het organiserend comité) en Jan Bomhof. 
Zij vertegenwoordigden het COM tijdens de herdenking bij het monument.  
Nog twee COM lopers Lambert van den Boogaard en Dré de Jong kwamen aanlopen en na een korte stop 
zijn we met z’n vijven verder gegaan. Via de Postweg en Langeweg arriveerden we in Arnemuiden. 
Arnemuiden was een Duits Rode Kruis dorp dat niet beschoten mocht worden volgens de internationale 
regels, toch is dat toch gebeurd. Hier zijn veel burgerslachtoffers gevallen.  
Bij de 2e stempelpost de natte spullen even afgedaan en wat warms gedronken. Na een half uur was het 
weer omhangen en doorgaan de wind en regen in. Het vliegveld kwam spoedig in zicht. Dit vliegveld is pas 
in de jaren ’70 aangelegd, het gebied was in de oorlogsjaren nog niet ingepolderd. 
Aan het einde van de Noord Kraayertsedijk even een rustmoment en een fotoshoot 
 

 
 
en vervolgens via de Postweg richting Lewedorp. 
Hier de 3e stempelpost bij Café Pension “de goede verwachting”. Allemaal nog wat erwtensoep genomen 
om daarna de laatste 3 km af te leggen. In de verte lag Nieuwdorp en zo waar kwam de zon door. Net voor 
het einde van de tocht kwamen we langs de plaats waar op 20 maart 1945 de Lancaster MK lll reg.nr.PB 
667 van het Bomber Command neerstortte. Het toestel werd geraakt boven Westenschouwen en zwaar 
beschadigd door Duits luchtafweergeschut en kon Engeland niet meer bereiken. Ook een poging om een 
noodlanding te maken mislukte. 
Alle 7 bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. De omliggende straten zijn genoemd naar het 
toestel en naar de 21-jarige piloot Lindsay Bacon. 
Eén van de motoren en een propeller zijn te bezichtigen in het Bevrijdingmuseum.  
In het museum kwam ik nog een COM loper tegen Adrie van Loon. Hij had voor een andere afstand 
gekozen. 
Ook de zus van BRIGGENMARNS Mac Mootry was aanwezig samen met echtgenoot om haar steun te 
betuigen aan dit prachtige wandel event en was bijzonder geïnteresseerd wat zich hier tijdens de Slag om 
de Schelde heeft afgespeeld. 
Nog lang gezellig nagepraat wat fotomomentjes en daarna weer op huis aan. Ik mag terugkijken op een 
bijzonder geslaagde Mallard mars. Voor COM lopers die dit nog niet eerder hebben gedaan, een aanrader!!  
 
Ik ga volgend jaar weer. 
Cees Mudde   
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Korte impressie van de herdenking, de Mallard mars en het “napraten” 
 

 
 

 
 
 
 

       



Herdenkingen 5 November 

Bevrijding Eede en Sluis. 

 

Na de middag komen we aan in de plaats Eede Zeeuws-Vlaanderen. Een wat sjieke naam voor 

het grensdorp, want in de volksmond is en blijft het gewoon “Deej”. 

Dit dorp heeft enige bekendheid gekregen doordat koningin Wilhelmina daar op 13 Maart 

1945 de grens passeerde en over een witte meelstreep stapte. De ontvangst is in het Hof van 

Eede, waar we netjes op de QR-code gecontroleerd worden, met daarbij een blauw 

polsbandje we kunnen dus een hele dag meedoen. Het COM en AVOM is met ongeveer 15 

manschappen hier vertegenwoordigd.  

Hierna vertrekken we onder aanvoering van de:  

 “For Freedom Pipes & Drums”, een kleine delegatie 

Canadezen en veteranen naar de drie monumenten. Na 

de traditionele plechtigheid wordt er namens het COM 

en AVOM een bloemenkrans gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan stomen we op naar Sluis, voor de 

volgende herdenking, we verzamelen ons op 

het walplein. In vergelijking met Eede is er hier 

wel publieke belangstelling, hoewel het meest 

Belgische toeristen zijn die hier al jaren hun 

inkopen doen. Vanaf de kade lopen we weer 

met de “ For Freedom Pipes & Drums” een 

gezellig rondje door Sluis en komen we aan op 

de markt, waar het oorlogsmonument (De 

geschonden stad) aan de zijkant van het 

stadhuis(Belfort) is gelegen.  



 

De burgemeester houdt hier haar tweede toespraak die dag, waar ze weer pleit dat 

herdenkingen over deze oorlog moeten blijven bestaan. Hierna komt de inmiddels 

vierennegentig jarige Rinus Leenhouts uit Sluis weer zijn traditionele toespraak houden over 

het bombardement in 1944, dan worden nog alle namen van de slachtoffers op gelezen. Na 

deze plechtigheden worden er kransen en bloemen gelegd, ook weer namens het COM en 

AVOM 

Het is inmiddels bijna donker geworden, het is klaar, dus tijd voor een oorlam. We gaan dan 

ook binnen naar de mooie raadzaal van het Belfort, waar een buffet en een drankje voor ons 

klaar staat. Het was een mooie dag en gelukkig droog. 

Jammer dat deze bijeenkomst i.v.m. de corona maatregelen misschien voorlopig weer de 

laatste was.  

 

 

 

 

 

 

 



Zeeuws-Vlaanderen 

Bevreesd    Bevrijd. 
 
In de film Slag om de Schelde gaat het hoofdzakelijk 

over het bastion Walcheren, maar in het aan de 

westelijke scheldemonding gelegen Zeeuws-

Vlaanderen is er ook een hevige oorlog gevoerd, om dat 

gebied in handen ter krijgen. Vooral het westelijk deel 

met de veerhaven Breskens ligt in November 1944 

helemaal in puin, de schade is groot 

 

Het verhaal wat ik hier wil opschrijven, is een periode 

in mijn leven waar ik onbewust, bewust de 2e 

wereldoorlog beleefd heb en door de verhalen van 

ooggetuigen.  

Begin 1941 ben ik geboren in de gemeente Sluis, wij 

wonen met ons gezin ongeveer vier kilometer buiten de 

bebouwde kom in een fruitteeltbedrijf(2 

boomgaarden)  

Bij de aangifte van mijn geboorte aan de burgerlijke stand, wordt er na mijn voornaam nog een tweede 

toegevoegd, de naam Bernhard dat was om de Duitsers te pesten, want die hadden een hekel aan de 

Oranjes. Dat hoorde schijnbaar onder het stille verzet. Of ik later met deze naam nog blij was laat ik in het 

midden. 

Het lijken relatief rustige bezettingsjaren, maar dat lijkt maar zo, want zo omstreeks eind 1942 komen er 

bij ons twee zogenaamde onderduikers in huis wonen. Dat zijn jongens van 19 jaar die opgeroepen zijn 

om voor de bezetter te gaan werken, hetzij in Duitsland in fabrieken of aan de Atlantikwall. Ja en dat 

willen ze niet, dus moeten ze weg wezen, ze zijn 

kwijt. Het Nederlandse verzet of ondergrondse 

heeft aan mijn vader gevraagd deze mannen een 

schuilplaats te bieden. Niet zonder risico, want ze 

worden wel gezocht via razzia’s of verraad, er 

was dan altijd wel een uitkijk ergens die kon 

waarschuwen. Maar wat ik later allemaal hoorde 

gebeurde er bij ons onder het bladerdak van de 

bomen wel meer dingen die de bezetter niet 

mocht zien. Ik gebruik hier het woord bezetter, 

maar thuis, dus ook na de oorlog hadden ze altijd 

over de moffen, pas op de lagere school kwam ik 

er achter dat het een scheldwoord was en dat het 

Duitsers waren. 

Dan nadert het najaar september 1944, D-Day is geweest en na dolle dinsdag denkt men Zeeuws-

Vlaanderen dat de bevrijding nabij is. Omdat de geallieerden voorraden en vliegtuigen nodig hebben 

voor Market Garden trekt het Duitse leger zich terug over de Westerschelde via veerhaven Breskens   

ongeveer 86.000 man en materieel. Als het opperbevel in Londen dat hoort, wordt op 11 September 



Breskens gebombardeerd, helemaal in puin met veel slachtoffers. Toch varen er een paar dagen later 

weer boten naar Vlissingen. 

Dan begint op 6 Oktober de aanval op west-Zeeuws-Vlaanderen de Canadezen denken een week nodig 

te hebben, het worden er vier! Ze hebben een zware rotklus, ze moeten opereren in natte polders en 

dijken en vlak terrein, tegen een hardnekkig leger dat opgesloten is en opdracht heeft gekregen zo lang 

mogelijk stand te houden. Het is dan ook de tijd, zoals ze later bij ons altijd noemden ‘’De Beschieting’’ 

Weken aan een stuk vlogen granaten over of vielen neer. Granaten die bleven fluiten, dan kon je 

gewoon blijven lopen ,enkel als het stil werd moest je naar de grond duiken vertelden ze later bij ons; ze 

hadden frontervaring. In die tijd hadden veel huizen een kelder voor het voedsel, dus werd dat toen ook 

een schuilkelder. Wij hadden die niet, dus gingen de mannen tussen de bomen een schuilkelder graven. 

Op dat moment kwam er een man aankloppen in burgerkleding, die een taal sprak dat niemand kende, 

uit gebaren bleek dat hij vroeg om een slaapplaats, nou dat kon op de zolder in de schuur, de volgende 

dag kregen de mannen die bezig waren met de schuilkelder, aanwijzingen van deze man hoe ze moesten 

bouwen, hij had er verstand van. Toen 

vertrouwden ze het bij ons niet meer, de 

schoolmeester van Sluis er bij geroepen 

vanwege de taal, die sprak met de man 

liep naar mijn vader en vertelde: ‘’Het is 

waarschijnlijk een deserteur uit het 

Duitse leger van Poolse afkomst’’  Mijn 

vader is toen naar Oostburg gefietst en 

kwam daar aan bij contact ondergrondse 

en gaf daar de boodschap: ”Haal die 

deserteur  vanavond bij ons weg, want als 

de moffen hem vinden dan gaan we 

allemaal tegen de muur en krijgen we de 

kogel,’’  In die tijd was dat een 

‘’Standgericht” geworden. Diezelfde 

nacht is de deserteur opgehaald door 

mannen van het verzet uit Oostburg. 

In Oktober nadert, de dag van het 

bombardement op Sluis. De Canadezen hadden bij hun verkenning gezien, dat het stadje omringt was 

door aarden wallen (uit de zeventiende eeuw) versterkt nu met bunkers van de Duitsers en dachten dat 

het een sterk verdedigd bolwerk was. Hoewel ze inlichtingen gekregen hadden van de ondergrondse dat 

de Duitsers met hooguit honderdvijftig man waren, ze vertrouwden het niet. Later bleek dat ze daar 

redenen voor hadden, een week daarvoor waren bij het Belgische dorpje Moerkerke Canadese posities 

met seinen door gegeven aan de Duitsers. De Canadese commandant gaf toen enkel aan: ’’We take no 

Risks’’. Verder gaven ze ook toe, liever de straten van dorpen en plaatsen in puin, dan gesneuvelden aan 

onze kant. Straat gevechten begonnen ze liever niet aan. Daarbij dachten ze dat de meeste burgers wel 

gevlucht waren. Vroeg in de morgen van elf Oktober komen de Typhoons en andere 

jachtbommenwerpers , ze richten een waar inferno aan, huizen in brand, zelfs de brandspuit die is 

uitgerukt krijgt een voltreffer. In de namiddag gaat de toren van het trotse Belfort naar beneden en 

brand het stadhuis helemaal uit. Bij ons gaan de mannen af en toe uit de schuilkelder om te kijken, ze 

zien de bommen vallen. In de wijde omgeving van Sluis is er die avond een rosse gloed door de vele 

brandhaarden, je kon de krant buiten lezen vertelde men later. Een inwoner van Sluis wiens dagboek ik 

in bezit heb, vlucht de volgende morgen weg en dan zien ze vliegtuigen (Typhoons) aankomen die alle 

wegen afzoeken of er militaire doelen zijn. Het hele gezin duikt weg in grote graan schelven die langs de 



weg staan, de koffers en de dekens lagen overal verspreid en hij schrijft dan: ’’de jagers kwamen tot op 

20 meter hoogte boven ons, toch hebben de vliegers ons gespaard. Ze moeten aan de koffers en dekens 

gezien hebben dat we vluchtelingen waren.”  

Veel mensen vluchten de polders in om bij de boeren onderdak te krijgen, soms verbleven er 80 tot 100 

man in de schuren op het boerenerf. De schuilkelder is te vol bij ons en de frontlinie is dichtbij. Dus 

vluchten, midden in de nacht. En dan(het verwondert mij nog steeds )ik ben dan nog geen vier jaar, kan 

ik mij die nacht herinneren, ik zie kaarslicht in de bunker en mensen met bange gezichten, later door 

een van onze onderduikers op de arm gedragen, langs geschutsopstellingen in dijken; want wij moesten 

lopen naar het gehucht Draaibrug, waar militaire voertuigen klaarstonden om ons weg te brengen naar 

het bevrijde Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Ook worden we nog tegen gehouden door Duitse soldaten en 

moeten we een eind omlopen .Het moet die nacht een heksenketel geweest zijn, het staat nog altijd in 

mijn geheugen gegrift.  

Als na 2 November Sluis bevrijd is, keren wij terug van ons evacuatie adres naar het ouderlijk huis.  

De muren zijn beschadigd door granaatvuur, maar het dak ziet er nog goed uit, we zitten droog. Verder 

is alle huisraad kapot of weg en de voedsel voorraad is verdwenen, de bevrijders hadden ook honger 

gehad. Er waren ondanks de bevrijding, geen feesten van hossende mensen te zien, men bekeek alles 

met gemengde gevoelens. Het was eerst puin ruimen, heel west-Zeeuws-Vlaanderen was een ruïne.  De 

bevolking zocht onderdak, maar waar?.  

Bij ons in huis wonen dan ook tijdelijk sluizenaars tot ze een nissenhut tot hun beschikking krijgen . In de 

naoorlogse jaren ga ik naar de lagere school tussen de noodwoningen, lege straten en betonmolens, 

want de wederopbouw is begonnen.  

Er ontstonden ook veel vriendschappen na die oorlogstijd, onze onderduikers kwamen regelmatig op 

bezoek, vooral voor mijn ouders was dat een grote waardering. Deze mannen hadden het dan naar het 

leek, over een ’’leuke’’ logeer periode, de donkere tijd van opgesloten zijn en beschieting hadden ze 

achter zich gelaten. 

Hoewel de wederopbouw na ruim 10 jaar aardig gevorderd was, stond daar nog steeds de troosteloze 

ruïne van het stadhuis, pas in 1960 is het klaar en herbouwd, wat dan ook met een groot feest gevierd 

is. Het Belfort met Jantje van Sluis weer in de toren is dan weer terug in al zijn glorie.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluis is herrezen. 

Jan van Liere 



 

 
 

 
In Nederland vinden er jaarlijks ongeveer 8.000 reanimaties buiten het ziekenhuis 

plaats, wat neerkomt op zo'n 22 reanimaties per dag. Iedereen in zijn/haar 
omgeving kent wel een geval van onwelwording. Thuis, op het werk, op straat of 
tijdens een (sport)evenement kan het spontaan gebeuren dat iemand een 

hartstilstand oploopt.  Na 5 tot 6 minuten kan er blijvend letsel optreden en 
professionele hulpverlening is vaak niet tijdig aanwezig. Voor overlevingskansen is 

betrokkene dan ook volledig afhankelijk van omstanders die het voorval herkennen 
en die weten hoe ze in voorkomend geval moeten handelen.  
 

 
In samenwerking met onze sponsor "SiMedi Opleidingen" kunnen we onze leden 

een Reanimatie/AED training aanbieden. 
 
In deze 3 uur durende training leert u hoe te herkennen en te handelen wanneer 

iemand in uw directe omgeving wordt getroffen door een hartstilstand. 
De training geeft een heldere uitleg over reanimatie en de omgang met een AED en 

zal aan de hand van praktijktraining worden geoefend op dummies. 
 

De training zal worden verzorgt door Ron van den Berge, eigenaar van “SiMedi 
Opleidingen”, welke al ruim 30 jaar aktief is in dit werkveld. 
De Reanimatie/AED trainingen worden gegeven volgens de richtlijnen van de 

Nederlandse reanimatieraad. 
 

Alle deelnemers aan de Reanimatie/AED training krijgen bij goed gevolg een 
landelijk erkend certificaat uitgereikt en krijgen deelnemers de mogelijkheid tot 
toegang tot een website alwaar nadere documentatie en instructie materiaal te 

vinden is.  
 

 
U kunt zich nu opgeven voor één van de geplande data:  
 

• Donderdag 10 februari 2022 – avondsessie start 19:00 uur 
 

• Maandag 21 februari 2022 – middagsessie start 13:00 uur 
 
 

Locatie: wijkcentrum "De Pit" te Goes 
Locatiegegevens kunt u vinden op:  www.buurthuisdepit.nl 

http://www.buurthuisdepit.nl/


 
 

Opgeven: 
 

U kunt zich per mail opgeven: 
penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com 

 
Kosten per deelnemer: 15 EURO, te voldoen bij opgave  

 
IBAN: NL66 INGB 0002257574 

t.n.v. Contact Oud Mariniers Zld  
 

(let wel: betalen is opgeven) 
 
 

NB: Uiteraard zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de Corona pandemie 
nauwlettend worden gevolgd en de daaruit voortvloeiende maatregelen worden 
gevolgd. 

 
 

 
 
 

Reanimatietraining doe je niet voor jezelf! 
 
 
 

 
 
 



Eerste Oploop in Terneuzen! 

 

Woensdag 10 november 2021 

 

 

  
 

 
 

 



Sittard 20 november 2021 

 

Foto van de beperkte kransleging bij het Mariniersmonument in Sittard! 

 

 
 

 

 

 

 



Luchtoorlog boven Texel 
Zware bommenwerpers stegen in de Tweede Wereldoorlog op van vliegvelden in Groot-
Brittannië om de grote steden en de oorlogsindustrie in Duitsland te bombarderen. Texel 
lag op de aanvliegroute en het witte Badhotel op een hoog duin bij De Koog was daarbij 
een bruikbaar baken. Vliegtuigen van de Amerikaanse USAAF vlogen vooral overdag, die 
van de Britse RAF in het donker. Er waren nachten dat er meer dan duizend toestellen 
overkwamen, belaagd door Duitse nachtjagers en het afweergeschut op Texel en Vlieland 
en in Den Helder. 

 

Slachtof fe rs  
Veel vliegtuigen werden getroffen en 
stortten neer, op en rond Texel. De 
omgekomen bemanningsleden 
werden begraven op de Algemene 
Begraafplaats in Den Burg. In totaal 
ging het om 167 vliegeniers uit 
Engeland, Canada, Nieuw Zeeland 
en Australië, van wie er 44 nooit zijn 
geïdentificeerd. Na de oorlog werden 
de slachtoffers herbegraven op grote 
Amerikaanse begraafplaatsen elders 
in Nederland. 

Opsporen van nabestaanden 
Texelaar en museumvrijwilliger Bram van Dijk houdt zich al sinds 1985 bezig met de 
opsporing van nabestaanden. Met succes. Veel families brachten een bezoek aan het 
eiland en sinds de oprichting in 1996 ook aan het Luchtvaart- & Oorlogsmuseum Texel. 
Het museum beschikt over nogal wat persoonlijke spullen, gedoneerd door familieleden, 
zoals diverse decoraties en een uniform van een omgekomen vliegenier. Ook op andere 
manieren wordt in het museum ruim aandacht besteed aan de luchtoorlog boven Texel. 
Daarbij ligt het accent de vaak zeer jonge bemanningsleden aan boord van de toestellen. 

 

 
 



Algemene Begraafplaats Den Burg 

De algemene begraafplaats Den Burg is een begraafplaats en Erehof aan de Kogerstraat in 
de plaats Den Burg in de Nederlandse gemeente Texel. 

 

Op twee gedenkplaten, geplaatst in 1998, staan de namen van inwoners van Texel die door 
de Tweede Wereldoorlog omkwamen. 

 
Op de begraafplaats ligt een ereveld van het Gemenebest. Daar liggen 167 doden uit 
de Tweede 
Wereldoorlog begraven. De 
meesten van hen waren 
vliegeniers. Van 44 is de identiteit 
onbekend.  

Er staat een herdenkingskruis 
(Cross of Sacrifice) naar ontwerp 
van Sir Reginald Blomfield. Het is 
uitgevoerd in natuursteen, en er is 
een bronzen zwaard op 
aangebracht. 

 

 

De Commonwealth War Graves Commission is verantwoordelijk voor dit ereveld. 

De overlevenden van de opstand van de 
Georgiërs hebben een koperen 
"Levensboom" geschonken (naar ontwerp 
van Georgi Otchiauri, Tia Draparidze en 
Zurab Sakvarelidze) die op 4 mei 1975 werd 
onthuld, met de tekst "Aan onze 
omgekomen Nederlandse broeders en 
zusters. USSR - Georgië" 

Op 4 mei 1961 werd het 
"Oorlogsmonument 1940-1945" 
onthuld (naar ontwerp van T.H. Mulder 
en M.S. Andriessen) met een bronzen 
beeld van de Goede Herder op een 
voetstuk van muschelkalksteen. Het 
staat aan de Kogerstraat, voor de 
begraafplaats.  

 



De Russen oorlog 

Texel beleefde vijf relatief rustige oorlogsjaren. Totdat Georgische soldaten daaraan in de 
nacht van 5 op 6 april 1945 een einde maakten en ons eiland het bloedige decor werd van 
‘Europa’s laatste veldslag’. Luchtvaart- & Oorlogsmuseum Texel besteedt in een fraai 
vormgegeven tentoonstelling uitgebreid aandacht aan deze dramatische episode, die op 
Texel bekend werd als de ‘Russenoorlog’. 

800 Georgische soldaten 

De Russenoorlog werd ingeleid 
door ongeveer 800 Georgische 
soldaten. Zij waren aan het 
oostfront gevangengenomen en 
noodgedwongen in Duitse 
krijgsdienst getreden. 
Onbekend met de verschillen 
tussen alle Sovjetvolken 
noemden de Texelaars hen voor 
het gemak ‘Russen’. 
In de nacht van 5 en 6 april 1945 
kwamen deze soldaten massaal 
in opstand. Ze sneden bijna alle 
Duitsers in hun bataljon de keel 

door. Volgens ooggetuigen stroomde het bloed letterlijk door de kazernes. 
Dagenlang werd daarna hevig gevochten 
Even leek het eiland bevrijd. Maar de bezetter sloeg keihard terug. Al de volgende morgen 
vuurden de batterijen in Den Helder en op de zuidpunt van Texel bommen op Den Burg af. 
Dagenlang werd daarna hevig gevochten tussen de alsmaar aangevoerde Duitse 
versterkingen en het steeds kleiner wordende Georgische legertje. 
De opstandelingen deden er alles aan om het vege lijf te redden. Ze zochten steun bij 
hulpvaardige Texelaars en dwongen die desnoods ook met geweld af. De strijd eindigde 
pas op 20 mei, toen Canadese bevrijders op Texel aankwamen, ruim twee weken nadat de 
vrede was getekend. 
 
De opstand kostte het leven aan 100 Texelaars en 565 Georgiërs  
De gevolgen waren vreselijk. De Russenoorlog kostte het leven aan ongeveer 100 
Texelaars en 565 Georgiërs. De 
bezetters voerden hun doden en 
gewonden direct af, waardoor het 
exacte aantal Duitse slachtoffers 
nooit bekend is geworden. Maar 
volgens schattingen waren het er 
zeker 1000. 
 

Materiele schade 

Ook de materiële schade was groot. 
Een groot deel van Den Burg lag in 
puin. In de polder Eierland gingen 
tientallen boerderijen in vlammen op 
en ook de kerk van De Waal werd 
verwoest. De vuurtoren, het laatste bolwerk van de Georgiërs, raakte zwaar beschadigd. 



Georgische begraafplaats 

  
Op de Georgische Erebegraafplaats Loladse bij de Hoge Berg tussen Den Burg en 
Oudeschild op het Nederlandse Waddeneiland Texel, liggen sinds 1945 militairen begraven 
die deel uitmaakten van het 822e Georgische bataljon in de Wehrmacht. Het zijn in totaal 
476 personen. 
In 2005 woonden de Georgische president Saakasjvili, zijn vrouw Sandra Roelofs en 
de Patriarch Ilia II van de Georgisch-orthodoxe Kerk de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid 
op het ereveld bij. 

De militairen kwamen om nadat ze aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog in opstand waren gekomen tegen de Duitsers. Het waren veelal door de 
Duitsers krijgsgevangen genomen Sovjetsoldaten die in dienst van de Wehrmacht waren 
getreden. Met hun opstand wilden ze zich rehabiliteren voor dat 'overlopen'. 
Het bataljon was op 6 februari 1945 op Texel aangekomen, na eerder 17 maanden in 
Zandvoort gelegerd te zijn. 
De opstand onder leiding van Sjalwa Loladze begon op 6 april 1945, toen duidelijk werd dat 
de oorlogskansen voor de Duitsers slecht waren. De Georgiërs vreesden weer 
overgeplaatst te worden. De Texelse bevolking steunde in groten getale de opstandelingen. 
Van de 800 Georgiërs zijn er ongeveer 500 gesneuveld of geëxecuteerd. Aan Duitse zijde 
zouden ongeveer 600 doden zijn gevallen. Bij de strijd kwamen bijna 100 Texelse burgers 
om. Toen de Duitsers versterking kregen vanuit Den Helder, moesten de opstandelingen 
zich terugtrekken naar de vuurtoren aan de noordkant van Texel. Daar moesten de strijders 
zich overgeven. 
Het eiland werd bevrijd op 20 mei, toen twee weken na het einde van de oorlog in de rest 
van Nederland, Canadese militairen op Texel arriveerden. Na de bevrijding keerden 236 
van de Georgiërs, die veelal waren ondergedoken bij de Texelaars, naar hun vaderland 
terug. 



Marinevliegkamp De Mok 

De geschiedenis van de Texelse luchtvaart begint niet in 1937 met vliegveld De Vlijt. Op 
21 augustus 1917 opende de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) aan de zuidkant van het 
eiland marinevliegkamp De Mok. 
1914 
Rond 1914 ontdekte men bij de marine het nut van vliegtuigen voor verkennings- en 
verbindingsdoeleinden. Een kleine groep officieren kreeg de gelegenheid hun vliegbrevet 
te halen en er werden eigen vliegtuigen aangeschaft. Niet alleen ‘gewone’ 
(land)vliegtuigen, maar ook watervliegtuigen. 
Marinemensen van de MLD werden eerst opgeleid tot vlieger op vliegbasis Soesterberg, 
waarna ze hun watervliegopleiding op 'De Mok' voltooiden. Dit duurde tot oktober van 1918 
toen Marinevliegkamp De Kooy in Den Helder in gebruik werd genomen en de opleiding 
van Soesterberg De Kooy verhuisde. De Mok bleek toch niet zo geschikt als vliegkamp 
waarna ook de landvliegtuigen verhuisden naar De Kooy. 
 

 
Watervliegtuigen 

Op zoek naar geschikte locaties voor een vliegkamp, stuitte de MLD op de Mokbaai. Een 
beschut gelegen water met een vaargeul naar het Marsdiep en daardoor ideaal voor de 
toen nog behoorlijk fragiele ‘kistjes’. Bovendien lag de Mokbaai dicht bij Den Helder, 
Nederlands belangrijkste marinehaven. 
De Mok werd vooral de thuisbasis van watervliegtuigen. In de eerste jaren landden er 
soms ook landvliegtuigen, op een klein veldje achter de stuifdijk, maar toen 
marinevliegkamp De Kooy ten zuiden van Den Helder operationeel werd, was dat niet 
meer nodig. 
Watervliegtuigen bewezen in de jaren twintig en dertig vooral nuttige diensten in 
Nederlands-Indië, waar de afstanden groot waren en vliegvelden schaars. De 
bemanningsleden genoten een deel van hun opleiding op De Mok. 
Aangevallen 

Tijdens de meidagen van 1940 werd het vliegkamp enkele keren aangevallen door Duitse 
vliegtuigen, zonder dat daarbij overigens slachtoffers vielen. Kort voor de capitulatie 
besloot de legerleiding de vliegtuigen en gebouwen op te blazen, om te voorkomen dat ze 
in Duitse handen zouden vallen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegbasis_Soesterberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegveld_de_Kooy


Tijdens de oorlog gebruikte de bezetter De Mok op bescheiden schaal als basis van hun 
watervliegtuigen. Vlakbij het kamp werd een luchtdoelbatterij gebouwd. 

 
Marinevliegkamp de Mok, op 6 juli 1943. Opname gemaakt door een Brits verkenningsvliegtuig. In het 

water ligt een Duitse Dornier 24 vliegboot voor anker. 
 
Na de Bevrijding 

Na de bevrijding bleek De Mok volledig verwoest. Maar omdat de rol van watervliegtuigen 
was uitgespeeld, werd het vliegkamp niet meer als zodanig opgebouwd. Sinds 1949 is de 
Mok onder de naam “Joost Dourleinkazerne” in gebruik als amfibisch trainingskamp 
(AOKT). Het Korps Mariniers gebruikt dit deel van Texel voor het doen van 
landingsoefeningen en voor de basistraining van mariniers. Door de Texelaars wordt het 
zuidwestelijke puntje van Texel met hierop het AOKT nog steeds “De Mok” genoemd 
 

 
In het Luchtvaart- & Oorlogsmuseum op Texel is een grote maquette van De Mok te zien, 
die de situatie van kort voor de Tweede Wereldoorlog weergeeft. De geschiedenis van het 
vliegkamp wordt verder weergegeven aan de hand van foto’s, schaalmodellen en 
uiteenlopende voorwerpen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Korps_Mariniers


De diplomaat die waarschuwde voor Pearl Harbor en genegeerd werd 

 

“Er wordt veel gepraat in de stad over een plan van de Japanners om - als er een 
breuk plaatsvindt met de VS - een verrassingsaanval uit te voeren op Pearl Harbor. 
Ik heb natuurlijk onze regering hierover geïnformeerd.”  

Dat schreef de Amerikaanse ambassadeur in Tokyo, Joseph C. Grew (1880-1965) in 
zijn logboek op 27 januari, 1941. Enkele maanden later, 17 november, zou Grew 
nogmaals zijn regering waarschuwen, toen hij een telegram met het bericht over de 
plannen om Pearl Harbor aan te vallen, naar de State Departement stuurde. Beide 
waarschuwingen werden genegeerd.  

Hoe kon het gebeuren dat niemand anticipeerde op de verrassingsaanval op Pearl Harbor, 
terwijl de Amerikaanse ambassadeur in Japan al maanden van tevoren op de hoogte was 
van het plan? Het negeren van Joseph Grews waarschuwingen door de regering, past 
binnen een groter patroon van het herhaaldelijk negeren van signalen over Japanse 
vijandigheden in het pacifisch gebied. De beweegredenen hiervoor zijn complex en niet 
altijd even duidelijk. Het lijkt erop dat het grootschalige verlies dat de Amerikaanse marine 
leed als gevolg van de verrassingsaanval op Pearl Harbor, voorkomen had kunnen worden. 
Het feit dat Grew geen effectieve diplomaat bleek tijdens deze cruciale periode, speelde 
ook een rol.   

Bijzondere carrière 
Grew heeft een bijzondere carrière gehad. Na ambassadeur geweest te zijn in Mexico, 
Denenmarken, Zwitserland en Turkije, werd hij in 1932 aangesteld door president Herbert 
Hoover als ambassadeur in Tokyo, Japan. Hij was getuige van hoe de relaties tussen Japan 
en de VS langzaam zouden verslechteren tot het punt van oorlog. Gedurende zijn tijd in 
Japan zou hij als onverminderd optimist blijven werken aan een verbetering van de relaties. 
Hij en zijn vrouw waren tevreden geweest met hun leven in Ankara, Turkije, maar Grews 
aanstelling in Japan was voor hem een bijzondere kans om relaties te verbeteren en 
misschien zelfs oorlog te voorkomen. Het zou de kroon op zijn carrière kunnen worden. 
Maar zijn haast blinde optimisme had ook een keerzijde en zou uiteindelijk zijn effectiviteit 
als diplomaat behoorlijk ondermijnen. 

Verslechterende relaties 
In Japan heerste er gedurende de jaren 30 een expansiedrift. De Japanse regering wilde 
Europese kolonisten uit Zuidoost Azië verdrijven, maakte claims op Chinees grondgebied 
en de wilde de grootste machtsfactor in de regio worden en daarmee de feitelijke 
heerschappij over heel het Pacifische Oceaangebied verkrijgen. Japans grootste obstakel 
om zijn ambities te vervullen, was de VS. De Amerikanen subsidieerden bijvoorbeeld de 
Engelsen en steunden daarmee indirect een vijand van Japan. Ook bestond er een 
groeiende steun binnen de Amerikaanse regering voor de Chinese nationalist Chiang Kai-
shek, eveneens een vijand van Japan. De VS beschikte bovendien nog over strijdmachten 
op Hawaii en de Filipijnen. Van hieruit zouden zij Japan kunnen bedreigen. Ten slotte hielp 
het niet mee dat Amerika embargo’s had afgeroepen op de export van sloopijzer, staal en 
vliegtuigbrandstof aan Japan, waarmee de VS vitale grondstoffen voor de Japanse 
oorlogsmachine afsneed. De VS stelde deze sancties in na de Japanse invasie van 
Mantsjoerije in Noord-China en het opzetten van de vazalstaat Mantsjoekwo in 1932. 

Golf 
Ondanks dat Grew zich in bleef zetten voor een betere verstandhouding, had hij ook een 
andere prioriteit: golf. De enige biograaf van Grews leven, historicus Heinrich Waldo, 
besteedt grote delen van de biografie die hij over de ambassadeur schreef, aan Grews 



golfuitjes, die hij als integraal onderdeel van zijn diplomatie beschouwde. Zelfs nadat Grew 
het bericht had gekregen van de Japanse regering, dat alle diplomatieke relaties met 
Amerika verbroken werden, besloot hij terug te keren naar de ambassade om zich om te 
kleden voor een potje golf. De aanval op Pearl Harbor was toen al in gang gezet. Hij zou 
de volgende ochtend pas horen dat Amerika en de VS in oorlog waren. 

Prins Iyesato Tokugawa 
Ondanks dat Grew veel afgeleid werd door golf, werkte hij zoals eerder gezegd achter de 
schermen hard aan een verbetering van de relaties. Hij was populair bij een gedeelte van 
de plaatselijke elite. Zijn grootste bondgenoot was bijvoorbeeld Prins Iyesato Tokugawa, 
een politiek gematigd lid van de Japanse regering en leider van de belangrijke 
Tokugawaclan. Historici zijn het er echter over eens dat Grew te veel vertrouwen had in de 
invloed die zijn gematigde bondgenoten uit konden oefenen om oorlog te voorkomen.  

 
Joseph Grew en Prins Iyesato (links) tijdens een evenement voor de bevordering van 
Amerikaans-Japanse verhoudingen. 

Roosevelt en Cordel Hull 
De Japanse regering zou tot het laatste moment officieel blijven onderhandelen met de VS. 
Slechts tweeënhalf uur voor de eerste Japanse aanvalsgolf op Pearl Harbor om 12:55, 7 
december 1941, verbrak Japan zijn diplomatieke relaties met de VS. Grew had in de 
maanden voor de aanval geprobeerd om een conferentie met president Roosevelt en de 
neef van de keizer en Japanse minister-president Fumimaro Konoye op te zetten, maar de 
Amerikaanse president en zijn minister van buitenlandse zaken Cordel Hull zouden 
uiteindelijk Grews pogingen dwarsbomen. Cordel Hull was fel gekeerd tegen Japanse 
invloed in China, zeker sinds de Japanse invasie van Mantsjoerije. Hull gebruikte zijn 
aanzienlijke invloed om Grews conferentie te ondermijnen voor hij kon beginnen. Hij stelde 
namelijk de eis dat Japan alle troepen moest terugtrekken uit China en de onafhankelijkheid 
van zijn buurlanden moest respecteren. Minister-president Konoye kon dit aanbod 
onmogelijk accepteren. Er bestond namelijk een reëel gevaar dat Konoye geliquideerd kon 
worden door meer radicaalnationalistische elementen binnen de Japanse regering, als 
Konoye een dergelijk aanbod zou overwegen voordat hij de steun kon krijgen van de keizer 
en de Japanse bevolking. Doordat beide partijen onverzettelijk de conferentie in zouden 
gaan, was die al bij voorbaat mislukt, waardoor de hele conferentie werd afgeblazen. 



Diepe telleurstelling 
Het falen van de conferentie zorgde voor diepe teleurstelling bij Grew. Hij had zijn invloed 
binnen de Amerikaanse regering en zijn kans van slagen erg overschat. Zijn overdreven 
optimisme hielp mee aan het feit dat zijn plannen vaak niet serieus genomen werden. Ook 
was Grew een aristocratische diplomaat van de oude stempel. Persoonlijke en diplomatieke 
relaties liepen door elkaar en zijn persoonlijke relaties en aanzien waren voor Grew 
minstens even belangrijk als de uitvoering van zijn ambt. Desalniettemin was zijn wens om 
de Amerikaans-Japanse relaties te verbeteren, oprecht. 

Waarom werden Grews berichten genegeerd? 
Uiteindelijk moet het falen gezocht worden bij zaken die buiten Grews bereik lagen. Niet in 
de laatste plaats bij de onwrikbare houding van de Amerikaanse regering ten opzichte van 
Japan in de jaren 30 en begin jaren 40. Hulls onacceptabele aanbod is daar het meest 
prominente voorbeeld van, maar lang niet het enige. Zo verschenen de eerste 
nieuwsartikelen over het Japanse gevaar in het Pacifisch Gebied al op 16 oktober 1941. 
Hull deed in de media zelfs een verklaring dat “de vraag is, hoe we ze in de positie moeten 
manoeuvreren om het eerste schot te lossen, zonder dat wij te veel schade oplopen.” Het 
lijkt er dus op dat de VS evengoed op oorlog uit was, maar niet de eerste klap wilde uitdelen. 
Keizer Hirohito verleende op 5 december, twee dagen voor de aanval, audiëntie aan zijn 
neef Konoye. Konoye was diep ontsteld toen bleek dat de oorlogsplannen voorkeur hadden 
gekregen boven een diplomatieke oplossing. Er werd hem verzekerd dat een diplomatieke 
oplossing nog steeds de voorkeur had, maar nu de onderhandelingen vast waren gelopen, 
oorlog waarschijnlijk onvermijdelijk was. Ondanks de inzet van figuren als Grew, Konoye 
en Iyesato Tokugawa kon de verrassingsaanval op Pearl Harbor niet voorkomen worden. 
Door een combinatie van incompetentie aan Grews kant en onbereidwilligheid aan de kant 
van de Amerikaanse regering werden zijn waarschuwingen genegeerd 
 
De aanval op Pearl Harbor, hoe kon dit gebeuren? 
De aanval op de Amerikaanse vloot in de haven van Pearl Harbor in Hawaii was uitermate 
verwoestend. Op 7 december 1941 wisten Japanse vliegtuigen en onderzeeërs 21 
marineschepen te beschadigen of tot zinken te brengen, waaronder vijf slagschepen. In 
nog geen uur tijd lieten meer dan 2400 Amerikaanse militairen het leven en waren er 1104 
gewond geraakt. Aan Japanse zijde waren ‘slechts’ 185 doden en gewonden te betreuren, 
plus 29 vliegtuigen en zes onderzeeboten.  

 

De.brandende en zinkende USS West Virginia na de aanval. 
 
Hoe konden de Verenigde Staten zich op 7 december 1941 zo laten verrassen? Wel tien 
onderzoekscommissies zijn tussen 1942 en 1995 door het Amerikaanse Congres ingesteld 
om deze vraag te beantwoorden. De onverhoedse vernietiging van de Amerikaanse vloot 



in Pearl Harbor was dermate verbijsterend dat er onmiddellijk ook samenzwerings- 
theorieën over de sinistere betrokkenheid van de Amerikaanse overheid ontstonden. En die 
leiden een hardnekkig bestaan.  
Volgens aanhangers van deze theorieën is het verdacht dat er zoveel slagkracht ter zee in 
de haven van Pearl Harbor geconcentreerd lag. Nog kort tevoren was zelfs een deel van 
de oorlogsvloot van San Diego naar Pearl Harbor verscheept. En ze vinden het moeilijk te 
begrijpen dat de militaire inlichtingendienst aanwijzingen had gemist dat de Japanners al 
maandenlang de Amerikaanse positie aan het verkennen waren, met spionnen tot in de VS 
aan toe. Kneep de dienst soms een oogje toe in opdracht van de Amerikaanse president 
Franklin Delano Roosevelt die wel degelijk op de hoogte was van de Japanse 
aanvalsplannen, maar een excuus zocht om de oorlog te kunnen verklaren? 

Uitlokken  
Dit laatste is een klein beetje waar. De spanningen tussen Japan en de Verenigde Staten 
dateren van ruim voor de aanval op Pearl Harbor. Roosevelt vond het geen goed idee dat 
Japan steeds meer gebieden in Azië onder controle kreeg: het voerde al jaren oorlog in 
China, had in 1933 Mantsjoerije veroverd en was in 1937 een nieuw offensief gestart. Toen 
Duitsland in 1940 Frankrijk veroverde, eiste de regering in Tokio bovendien dat Frans-
Indochina onder Japans bestuur kwam. Zo zouden de zuidelijke toevoerlijnen voor de 
Chinese troepen worden afgesneden. 
 
Roosevelt wilde de Japanse opmars stuiten en stelde een boycot in van grondstoffen die 
Japan moest importeren zoals olie en metalen. Pas als de Japanse militairen zich uit 
Indochina en China terugtrokken, zou de boycot worden opgeheven. Aangezien de 
Amerikanen de code van de Japanse diplomatieke dienst hadden gekraakt, wisten ze dat 
dit niet ging gebeuren.  
 
Waarom stelde Roosevelt dan toch deze eis? Hij wilde Japanse agressie uitlokken, zodat 
de VS de oorlog konden verklaren. Hij schrok ervoor terug om dit zonder zo’n aanleiding te 
doen. Hij was er zelf wel van overtuigd dat de VS moesten meevechten maar veel 
Amerikanen waren dit niet. Ze betwijfelden het nut van Amerikaanse militaire participatie. 
Hun deelname aan de Eerste Wereldoorlog, onder president Woodrow Wilsons motto ‘the 
war to end all wars’, had immers niet voorkomen dat de Europeanen in 1939 opnieuw tegen 
elkaar ten strijde waren getrokken.  
Roosevelt bleek het juist te hebben ingeschat: het Congres verklaarde Japan de oorlog na 
de aanval op Pearl Harbor. Of hij ook besefte dat de Japanse marine zijn vloot in Pearl 
Harbor zou aanvallen, zoals enkele historici hem later verweten, valt zeer te betwijfelen. Dit 
enorme risico zou hij nooit hebben genomen. De Amerikaanse militairen hielden bovendien 
vooral rekening met een ander mogelijk scenario: dat Japan de Filipijnen, toen nog onder 
Amerikaans militair bestuur, zou aanvallen. De Amerikanen zouden zo’n slag verliezen, 
maar daarna moest de marine de Japanners van het Amerikaanse vasteland weghouden, 
terwijl de Amerikanen hun krijgsmacht zouden opbouwen om de Filipijnen te heroveren en 
Japan te verslaan. Ofschoon dit ‘War Plan Orange’ regelmatig was bijgesteld, bleek het 
geen rekening te hebben gehouden met de mogelijkheid dat Japan eerst de vloot in Pearl 
Harbor zou uitschakelen. 
 
Niet alleen 'War Plan Orange' bleek inschattingsfouten te bevatten. Ook toen de Japanse 
vloot al op weg was naar Pearl Harbor om de aanval uit te voeren, maakten de Amerikaanse 
inlichtingendiensten inschattingsfouten. Deels doordat de diensten zich in de luren lieten 
leggen door Japanse afleidingsmanoeuvres, deels doordat de Amerikanen zich simpelweg 
niet voor konden stellen dat Japanners tot zo'n verrassingsaanval in staat waren. Die blinde 
vlek van de Amerikaanse inlichtingendiensten was het resultaat van een combinatie van 
groepsdenken en vooroordelen, die zelfs na de aanval nog zichtbaar waren in de analyses 
die door de Amerikanen werden gemaakt.  



 

Bijna open! 

Servicepunt Mariniersassociatie 
 

 

Servicepunt 
Het servicepunt is het aanspreekpunt voor alle mariniers en mariniersorganisaties. Je kunt 

hier terecht voor meldingen, klachten, oproepen en vragen. Het is de bedoeling dat binnen 

10 minuten een antwoord volgt óf dat er wordt doorverwezen naar de juiste instantie.  

 

De Mariniersassociatie 

De Mariniersassociatie is een samenwerkingsverband van organisaties die gerelateerd zijn 

aan het Korps Mariniers.    

 

Locatie 

Het servicepunt wordt gehuisvest op de VGKAZ in Rotterdam in de “De Ruyterzaal”. Het 

servicepunt is vooralsnog 5 dagen per week van 9h tot 12h geopend. Daarnaast is het 

servicepunt per e-mail en ook telefonisch bereikbaar. 

 

Bemanning 

Het COM vervult een voortrekkersrol en zal 

zorgen voor de personele bezetting. 

Daarvoor is een aantal vrijwilligers nodig. 

Geïnteresseerden kunnen zich uiteraard 

aanmelden. Graag zelfs! Opgave kan via de 

eigen afdeling of identiteitsgroep. Of bij 

Peter Lammens: blitcomnl@gmail.com. 

Wanneer 
Het is de bedoeling dat het servicepunt op 

10 december wordt geopend. 

  
 

 

 

Het servicepunt is voor alle mariniers. We houden u op de hoogte!  
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