
 

 

TOESPRAAK CKM - HERDENKING OOSTPLEIN 2019 

 

 

Meneer Gies wilt u de wapens doen afzetten en het geheel op de plaats rust stellen? 

 

Burgemeester Aboutaleb, …. Mariniers, ….oud-Mariniers, …. dames en heren, 

 

…. graag heet ik u van harte welkom. Uw aanwezigheid hier op het Oostplein te Rotterdam wordt 

door mij weer bijzonder gewaardeerd. 

 

Zeer recent schreef ik mijn vaste column voor het mariniersblad QPO. Daarbij begon ik met de 

toekenning van een nieuw vaandelopschrift aan het Korps Mariniers. 

 

Eind oktober werd namelijk bekend gemaakt dat 18 eenheden binnen de Nederlandse krijgsmacht 

een opschrift aan hun vaandel mogen toevoegen vanwege inzet in Afghanistan. Ook het Korps 

Mariniers valt deze eer ten deel. Bij Koninklijk Besluit van 11 september 2019 is vastgesteld dat aan 

de opschriften in het vaandel van het Korps Mariniers wordt toegevoegd het opschrift «Helmand, 

Kandahar en Uruzgan». Dit  in verband met het uitvoeren van speciale en reguliere 

gevechtsoperaties door marinierseenheden van 2006 tot 2010 in de genoemde Afghaanse 

provincies. In de nota van toelichting bij het Koninklijk Besluit valt onder meer te lezen dat de inzet 

van mariniers in deze periode werd gekenmerkt door moed, veelzijdige en brede professionaliteit, 

weloverwogen planning, gedurfde operationele methodes én de wil om te winnen door het verschil 

te maken. Alle actief dienende Mariniers en oud-Mariniers en met ons allen die nauw betrokken zijn, 

waren of zich nauw betrokken voelen bij het Korps mogen daar bijzonder trots op zijn. Daarbij mogen 

we de offers die hiervoor zijn gebracht echter nooit vergeten. Korporaal van de Mariniers Jeroen 

Houweling en Marinier der 1e klasse Marc Harders sneuvelden tijdens het uitoefenen van hun taak 

en aan achttien mariniers is het Draaginsigne Gewonden toegekend. 

 

Aldus de eerste alinea van mijn column in de QPO. 

 

Toen ik de laatste zinnen van deze passage opschreef realiseerde ik mij eens temeer dat achter ieder 

opschrift op ons Korpsvaandel grote offers schuil gaan. Ieder opschrift is letterlijk met bloed, zweet 

en tranen verdiend. Dat was al zo bij de tocht naar Chatham en dat was, zoals u zojuist hoorde, in 

Afghanistan nog steeds het geval. De details achter veel van die offers zijn echter bij de meesten van 

ons, en ook bij mij, onbekend. Om recht te doen aan die vaak onbekende mariniers die voor de 

Nederlandse belangen de hoogste prijs betaalden voel ik regelmatig de behoefte om op zoek te gaan 

naar het gezicht achter een gesneuvelde en naar meer details rond zijn offer. 

 

De laatste keer dat dit het geval was is nog maar enkele weken geleden. De aanleiding waren foto’s 

die wij wilden gebruiken bij het Korpsconcert op 27 november jongstleden. Tijdens het concert 

wilden wij stilstaan bij de inzet van de Mariniersbrigade op Java en Madoera in de periode van 1946 

tot en met 1949. Eén van de foto’s had meteen mijn bijzondere aandacht. Het was een foto gemaakt 

door de oorlogsfotograaf Hugo Wilmar. Ik had de foto al vaker gezien, maar nog nooit met een 

toelichting erbij. De foto is gemaakt tijdens een vuurgevecht. Gelet op het perspectief lag de 

fotograaf waarschijnlijk zelf in dekking toen hij de foto maakte. Daarop is te zien hoe mariniers achter 



 

 

een laag dijkje hulp verlenen aan enkele van hun gewonde kameraden, terwijl op de achtergrond het 

gevecht nog in volle gang is. Mijn gevoel zei altijd dat de gewonde mariniers er slecht aan toe waren, 

maar de uitkomst was mij nooit duidelijk. Totdat ik deze keer een toelichting bij de foto zag. De foto 

bleek gemaakt op 11 mei 1946 en de toelichting luidde als volgt; 

 

Tijdens een patrouille langs het Mengantikanaal is Marinier der 2e klas Petrus Johannes Vos van de F 

compagnie van het 2e Infanteriebataljon van de Mariniersbrigade dodelijk geraakt door een 

sluipschutter. Een dominee en een ziekenverpleger proberen tevergeefs marinier Vos van de dood te 

redden. De locatie is Doengoes, een plaatsje iets ten zuidwesten van Soerabaja. 

 

Marinier Petrus Johannes Vos werd op 12 mei 1946 begraven op het Nederlands Ereveld Kembang 

Koening in Soerabaja. Hij was geboren op 18 februari 1927, was ongehuwd en woonde in het 

Brabantse Aarle-Rixtel. Hij was monteur bij een weverijbenodigdhedenfabriek toen hij zich als 

oorlogsvrijwilliger aanmeldde bij de Mariniersbrigade. Petrus Johannes Vos is 19 jaar oud geworden. 

 

Op zoek naar nog meer details kwam ik terecht bij de site erelijstmariniers.nl. Daar staan honderden 

mariniers vermeld die het leven lieten. Hen herdenken wij hier op dit moment. Op de erelijst klikte ik 

af en toe een naam aan en realiseerde mij gaandeweg dat iedere willekeurige Marinier waarmee ik 

ooit heb gewerkt op deze lijst had kunnen staan. De kans dat wij ergens ter wereld worden ingezet is 

immers altijd aanwezig en wij voelen ons weliswaar onoverwinnelijk, maar zijn, zoals blijkt, niet 

onkwetsbaar. 

 

De Mariniers op de erelijst waren zoals de Mariniers die hier vandaag staan aangetreden. Officieren, 

onderofficieren en manschappen. Jong en oud, ….. trots en bereid om Nederland wereldwijd te 

dienen …..  En als ik de vergelijking maak met degenen die hier staan aangetreden dan doel ik niet 

alleen op de mannen recht tegenover mij in de gewapende wacht, maar ook op de mannen op mijn 

linkerflank. Op de lijst kwam ik namelijk ook een tamboer en een pijper tegen die in de Tweede 

Wereldoorlog in het verzet actief waren en die als gevolg daarvan het lieven lieten. Het betrof de 

tamboer der derde klasse Bernardus Beelen uit Utrecht, die slechts 24 jaar oud werd en de pijper der 

tweede klasse Harmen Brouwer uit Twijzelerheide in Friesland. Hij werd slechts 23 jaar oud. 

 

Laten we al deze Mariniers, degenen die ik net noemde, degenen die we kennen en degenen 

waarvan we nog nooit hebben gehoord straks in onze gedachten nemen als we een minuut stilte in 

acht nemen. Dat is het minste dat wij hier nu voor hen kunnen doen. Het is het minste dat zij 

verdienen voor hun offer, …. Qua Patet Orbis. 

 

Dank u wel. 


