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Eens een marinier ,

                                 altijd een marinier                                  

            

  Nelly van Dijk



4



5

Inleiding

Ik ben Nelly van Dijk ,69 jaar , getrouwd met Theo en wij wonen in de provincie 

Flevoland

Door vele gedichten die ik heb geschreven 

zijn er dan ook al verschillende bundels uitgegeven.

Deze gingen over emoties in het leven en de natuur.

Ook zijn er bundels geschreven over onze honden.

Maar deze bundel is een nieuwe uitdaging en gaat over  de Mariniers.

Marinier zijn is een moeilijk en zwaar vak, de mensen denken daar te licht over.

Daarom ben ik mij gaan verdiepen in het mariniers zijn en zo kwam ik aan 

verhalen van mariniers.

Mooie momenten , zware momenten, momenten die zij nooit meer vergeten.

Mariniers, de helden, vele kwamen van hun missie terug maar velen zijn heen 

gegaan.

Daarom is deze bundel dan ook gelijk  een eerbetoon aan alle helden van het 

Korps Marinier .

Geschreven van,  door en over Mariniers wat zij hebben mee gemaakt in hun 

beroep als Marinier.

Verhalen, gedichten die je raken 

Ik wens U dan ook veel lees plezier

De foto van de omslag is van een schilderij die een vriendin van ons heeft 

geschilderd voor Theo.

Haar naam is Daphne Brouwer

                        
Nelly van Dijk
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Het Korps Mariniers is opgericht op 10 december 1665 door 

Raadspensionaris Johan de Witt (en niet door Michiel de Ruyter, zoals vaak 

wordt verondersteld). De reden voor deze oprichting was dat men op de 

vloot behoefte had aan goed getrainde zeesoldaten voor het enteren van 

vijandelijke schepen. 

Sindsdien opereert het Korps Mariniers wereldwijd. De wapenspreuk "Qua 

patet orbis" (Zo wijd de wereld strekt) getuigt hiervan. 

De mariniers zijn amfibisch getraind en gespecialiseerd in het uitvoeren van 

landingen over water of door de lucht. Hierbij kan gebruik worden gemaakt 

van landingsvaartuigen, helikopters of parachutes. Mariniers zijn snel 

inzetbaar en getraind voor inzet in alle omstandigheden, waar ook ter 

wereld. De trainingen vinden plaats op onherbergzame gebieden in de 

sneeuw, de jungle en in de woestijn. Het Korps Mariniers is de laatste jaren 

op veel verschillende plaatsen ingezet: van ernstmissies in Afghanistan, tot 

het helpen na aardbevingen (Pakistan, Haïti) en het arresteren van piraten 

in de Golf van Aden. 

                                

De Van Ghentkazerne en het Mariniers Opleidings Centrum (MOC) bevinden 

zich in Rotterdam. Het gros van de operationele eenheden, is ondergebracht 

in de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn: het 1ste - en 2de 

Mariniersbataljon, plus het Logistiek Bataljon. Ook zijn mariniers 

gestationeerd op de Antillen. De Joost Dourleinkazerne op Texel is de 

thuisbasis van twee eenheden: het Amfibisch Ondersteuningsbataljon, met 

daarin de "Amphibious Beach Unit" en de landingsvaartuigen (LCVP's en 

LCU's). Op deze kazerne op Texel worden ook amfibische trainingen en 

opleidingen gegeven. 

De Maritieme Special Forces (MARSOF) is het samenwerkingsverband van 

de elite-eenheden Unit Interventie Mariniers (UIM), het Amfibisch 

Verkenningspeloton en mountainleaders. Deze eenheden vallen samen met 

de Marine Joint Effect Battery onder het Amfibisch Gevechtsteunbataljon 

(AMFGEVSTBAT), gesitueerd in Den Helder. 

Het Korps Mariniers wordt geleid vanuit Den Helder.

In totaal bestaat het Korps Mariniers uit ongeveer 3000 man. 
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De Marinier

Zonder te vragen

doen je wat je wordt opgedragen

met eerbied en respect

doen  wat er wordt gezegd

al is het nog zo zwaar

je bent daar

je biedt hulp waar het kan

en vaak is het ook wel zwaar

maar je zet door

je gaat ervoor

vaak is die hulp groot

voor mensen in nood

 overstromingen, oorlog of orkanen

en al moet je je wel eens vermanen

jullie zijn er, de titanen

want Marinier ben je niet voor even

maar wel voor heel je leven.

                        

                 

Nelly van Dijk



10

Vijf  Mei

Voor het Vaderland

Stil zijn we vanavond om acht uur

stilte, kaarsjes en geweervuur

vlaggen halfstok hijsen

mensen die de gesneuvelde een eer komen bewijzen

zij die sneuvelden, dat waren helden

zij deden goed maar moesten het ontgelden

vochten voor ons vaderland

vonden de dood hier en in het buitenland

zij mogen zeker niet vergeten worden en worden herdacht

stilte om even aan hen te denken, soldaten geven saluut schoten en geven acht

klokken gaan luiden, het gaat door merg en been

nabestaanden lopen mee en gaan zoals ieder jaar er weer doorheen

bloemen  en kransen woorden neergelegd

de mensen massa is zo hecht

zo worden de mannen dit  jaar weer herdacht

en is de missie dit jaar weer volbracht

Nelly van Dijk
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Mariniers blijven elkaar trouw bij leven tot ze dood zijn.

Een van de vele positieve dingen, die mijn mirakelse botsing met de skistok van 
Gerardus de Veth mij wel geleerd heeft is geweest dat ik sedert dat skiongeval mijn 
vertrouwen in Nederland volledig heb verloren.
Maar nooit in mijn Jol Heroes!

En dat ik ook op eigen bevroren benen kwam te staan en daarom volmondig 
"neen" kon zeggen tegen die oude longroom taal van " Wij officieren van de 
mariniers ,wij fiksen dat wel even"!
Eigenlijk leerde ik van de skistok dat een gemiddelde marinier van het befaamde 
Korps Mariniers van hun superieuren bitter weinig kon verwachten wanneer hij 
als ongelukkige net zo zwaar " gekruisigd" was als Jezus van Nazareth. waar onze 
Christelijke jaartelling mee begon.

De skistok bracht mij ver van bezopen commandanten!
Maar veel dichter bij mijn mariniers met wie ik samen overal Qua Patet Orbis in de 
shit heb gezeten!
Zij redden mij het leven toen ik gekruisigd was in Noorwegen.
Ik zei nog zo tegen mijn trouwe sergeant Jaap Tiemens en tegen al die jongere 
officieren en mariniers, die met mij gingen zeulen in mijn hoogste pijn en nood.
Laat mij hier liggen, want ik ben toch zo dood"!
Maar dat verdomden ze!
Dus zijn de beste mariniers de maten, die Neen durven zeggen in uiterst 
levensgevaarlijke omstandigheden!
Om levens te sparen tegen "Beter Weten in".
Wij mogen geen Orders opvolgen wanneer daarmee onschuldige worden gestraft.
De majoor van Overste Karremans had ook tegen hem moeten zeggen?

"Overste, we moeten de duizenden Moslims hier van ons afhankelijk blijven 
beschermen met ons leven".

Daarom is hun redding van de Majoor der Mariniers Jol in Noorwegen ook naar 
mijn gevoel de op een na grootste heldendaad van het Korps Mariniers ooit.
En het " Zwijgverbod " op diezelfde dag nog terwijl ik leeg was gebloed en al 
klinisch dood was geraakt in de helikopter op weg naar ons Eeuwig Huis ook de 
grootste schanddaad van onze Krijgsmacht!
Onze hoogste plicht is en moet altijd blijven om onze zwaargewonde opgegeven 
kameraden alle verplichte wondenzorg, liefde en nazorg in hun ziektebeeld te 
blijven verschaffen tot Eer der Natie!
En ze zijn gestorven met grote Dank en Blijdschap te lezen op de koude lippen en 
in hun afscheidsbrief.

Klaas Jol                          
                     


