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Aan de vergetelheid ontrukt (2) 

Marinus Oosterom 
(Kockengen, 1924 - Semarang, 1947) 

Johan Bakker 
Griftenstein 2, 3621 XK Breukelen 

Als eerbetoon aan de militaire oud-Indiëgangers uit de Gemeente Oud-
Beijerland zijn in die gemeente een aantal straten vernoemd naar de geval
lenen onder hen. Eén van deze straten heet de M. Oosteromstraat. Het on
derschrift op het straatnaambordje luidt: Korporaal Regiment Stoottroepen 
geb. 1924 -11947 nabij Semarang op Java. 

Oud-Beijerland ligt op he t voormalige eiland Hoeksewaard, da t is omgeven door in h e t 
noorden de Oude Maas, in het zuiden het Hollandsch Diep en he t Haringvliet, in he t westen 
he t Spui en in het oosten de Dordse Kil. In het Haringvliet ligt he t eiland Tiengemeten da t 
door he t Vuile Gat gescheiden is van de Hoeksewaard. Dit eiland was in h e t tweede gedeelte 
van de Tweede Wereldoorlog grotendeels geïnundeerd, evenals h e t zuideli jke gedeel te 
van de Hoeksewaard. Vanaf september 1944 lagen de geallieerde s tr i jdkrachten op schoots-
afstand, in Noord-Brabant . 

Marinus (roepnaam Ries, later Rinus) Oosterom werd op 30 november 1924 
geboren in Kockengen. Zijn ouders waren Jan Oosterom en Jannigje (Jans) 
Pieternella van der Zouwen. Zij hadden een melkhandel en woonden op 
Heicop 22. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was Ries 15 jaar oud. 

Onderduiker 

Nadat de Duitse bezetter in het eerste oorlogsjaar, 1940, was begonnen 
met tewerkstelling (Arbeitseinsatz) van werklozen in Duitsland, werd het 
steeds duidelijker dat ook tot verplichte tewerkstelling zou worden overge
gaan van werknemers die normaal aan het arbeidsproces deelnamen. 

Jongeren die waren geboren in 1924 voelden zich trouwens toch al niet zo 
prettig, omdat zij door de bezettingsautoriteiten werden opgeroepen om 
dienst te nemen bij de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD). 

Dit alles was voor Ries Oosterom aanleiding om in juli 1941 te gaan wer
ken bij zijn van oorsprong uit Kockengen komende oom Maarten Nap, die 
zich in de buurtschap Zinkweg, ten zuiden van Oud-Beijerland had geves
tigd. Op dat moment was hij hoefsmid en had hij een smederij voor land
bouwmachines annex fietsenmakerij op het adres Zinkweg 230. Deze oom 
had behoefte aan een knecht in zijn bedrijf en omdat het een onderneming 
betrof die belangrijk was voor de land- en tuinbouw en derhalve voor de voed
selvoorziening, bood dit Ries mogelijkheden voor het ontlopen van inlijving 
bij de NAD of tewerkstelling in Duitsland. 

Maar ten Nap werd op 26 december 1910 in Kockengen geboren. Zijn ouders, Klaas Nap 
en Mar i a Jacomina Merk, hadden daar een kaashande l en fouragebedrijf. Ze woonden 
eerst aan de Heicop en later op Voorstraat 17. 

Toen ik Maar ten Nap in 1997 sprak, herinnerde hij zich nog goed dat de smederij in 
Zinkweg via een krantenadver ten t ie te koop werd aangeboden. Hij had inmiddels 10 j a a r 
als knecht bij de Kockengense smid Stigter, op de hoek van Nieuwstraa t en Heicop, gewerkt 
en was zodoende goed ervaren in het smidsvak. Bovendien was hij verloofd m e t Janne t je 
(roepnaam Jans ) Ravenstein en voelde hij er veel voor een gezin te st ichten en een eigen 
bedrijf te beginnen. De smederij werd gekocht en kort na hun huwelijk vertrok he t jonge 
p a a r in j anua r i 1938 ui t Kockengen om in de buur tschap Zinkweg/Oud-Beijerland een 
nieuw bes taan op te bouwen. Hij is er altijd gebleven. Toen hij te oud werd voor de zaak, 
nam zijn zoon die over. J a n s NapJ^avenstein overleed in 1996, Maar ten Nap in 1997. 
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Afb. 1. De 12 mannen van het eerste uu r van de KP Zinkweg, gefotografeerd kort na de 
bevrijding in mei 1945, met geheel l inks tevens Israel Traas, de rayonleider van he t verzet 
in de Hoekse Waard. De vijfde van l inks is Marien Traas; op de foto schuin l inks achter 
hem s taa t Lein Rottier; de zesde van rechts is Arie Vermaas. (Uit Oosthoek, 1995, blz. 52.) 

Een van zijn vrienden uit die tijd, Mees Weeda, herinnerde zich in 1997 
Ries Oosterom als een goed uitziende, plezierige jongen met verstand van 
motoren. Hij noemde hem een levenslustige jongeman, die na de capitulatie 
van de Duitsers in 1945 met leeftijdgenoten van beiderlei kunne volop genoot 
van de herkregen vrijheid, maar daarna spontaan besloot met drie vrienden 
als oorlogsvrijwilliger naar het toenmalige Nederlands Oost-Indië te gaan. 

Deelnemer in het verzet tegen de Duitse bezetter in Nederland 

De buurtschap Zinkweg (ongeveer 400 bewoners), deel uitmakend van de 
Gemeente Oud-Beijerland, telde vanaf de eerste oorlogsjaren een aantal 
bewoners die individueel verzet pleegden tegen de Duitsers. 

Vanaf 1943 werd het verzetswerk meer in georganiseerd verband verricht en ontstond de 
verzetsgroep Zinkweg. In het begin van september 1944 volgde de formatie van de Knok
ploeg (KP) Zinkweg, bes taande ui t 12 mannen , bijgestaan door verscheidene koer iers ters . 
De verze t sgroep Zinkweg h a d contact met verzetsgroepen elders , w a a r o n d e r die van 
Johannes Post, en werd onder meer ingeschakeld bij de overval op he t postkantoor in Oud-
Beijerland. In september 1944 gaf de Nederlandse regering in Londen opdracht de verzets
o rgan i sa t i e s te bundelen en he t gewapend verzet onder te brengen in de te formeren 
Binnen landse Str i jdkrachten - Stri jdend Gedeelte (BS-SG). Vanaf kor t daa rna , oktober 
1944, werd de KP Zinkweg ingeschakeld bij wapendroppings. Op een luttel aanta l kilome
ters van de Zinkweg vond drie keer een wapendropping plaats. Per dropping werden 3 à 4 
ton wapens en munitie afgeworpen, verdeeld over 27 containers. 

Door deze droppings kregen de Binnenlandse Strijdkrachten meer te doen 
en voelde men de behoefte aan uitbreiding. Daarbij viel de keuze toen ook op 
de bijna 20-jarige Ries Oosterom. In een buurtschap met zo'n vierhonderd 
inwoners is het niet moeilijk om te weten te komen wie betrouwbaar is 
en als het nodig is zijn mannetje kan staan. Ries werd geplaatst onder de 
intussen aangestelde groepscommandant Jan Sijmons, die Ries wapen-
instructie gaf en hem leerde explosieven te maken. Andere taken waren het 
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oog houden op de Duitse troepenbewegingen, het t raceren van de opslag
plaatsen van de Wehrmacht en bij een doorbraak van de geallieerde strijd
krachten de aan de BS-SG toegewezen objecten bezetten en behouden. Tevens 
moest roof en plundering door terugtrekkende Duitse troepen worden tegen
gegaan en diende zo snel mogelijk contact te worden gezocht met geallieerde 
commandanten voor het ontvangen van nieuwe orders. Daa rnaas t dienden 
NSB-ers, andere collaborateurs en zwarthandelaren te worden gearres teerd 
en moest worden voorkomen dat hun woningen zouden worden geplunderd. 

Zijn vriend Piet Hage herinnerde zich in 1997 nog dat Ries ook pistolen en 
andere wapens repareerde op de draaibank van zijn oom Maar ten Nap. 

Tot 7 augustus 1945 diende Ries bij de Binnenlandse Strijdkrachten ge
west 14, Zuid-Holland-Zuid, District Hoeksewaard, strijdend gedeelte 2-5-5. 

Als oorlogsvrjj williger naar Nederlands Oost-Indië 

Na de bevrijding van Nederland wilden verscheidene Neder landse jon
gens uit dankbaarheid voor de herkregen eigen vrijheid meehelpen om ook 
het door de Japanners bezette Nederlands Oost-Indië te bevrijden. Ries was 
een van hen. Samen met drie andere leden van de KP Zinkweg, Arie Ver-
maas , Lein Rottier en Marien Traas, meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger. 

Begin augustus 1945 werden zij ingedeeld bij het Regiment Stoottroepen. 
In Weert kregen zij hun militaire basisopleiding en vervolgens in de Hars 
kamp h u n schietopleiding. Alle vier vertrokken eind augus tus , via Enge
land, met he t troepentransportschip Alcantara n a a r Indië. D a a r k regen 
Ries (inmiddels Rinus geworden) en Arie een opleiding tot chauffeur. 

Rinus nam deel aan acties in 1946 en 1947. Als korporaal bij he t Regi
ment Stoottroepen, 3e Compagnie, Ie Bataljon, reed hij met zijn jeep op een 
landmijn. Hij overleed op 30 september 1947 in Semarang en ligt begraven 
op het Nederlandse Ereveld Candi te Semarang, vak D, grafnummer 223. 

Aan Rinus' vader is het posthuum aan Rinus toegekende Ere teken voor 
Orde en Vrede met de gespen (onderscheidingen) 1946 en 1947 overhandigd. 

Bronnen 

Gesprekken en correspondent ie in 1997 me t de 
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Ministerie van Defensie, Den Haag. 
Oorlogsgravenstichting, Den Haag. 
Alber t Oos thoek , 1995. U i t T r o u w G e b o r e n -
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Afb. 2. Rinus Oosterom met zijn Oud-
Beijerlandse kameraden als militairen in 
Semarang, 1946. Rechts onder Rinus 
Oosterom, rechts boven Lein Rottier, links 
boven Marien Traas , l inks onder Arie 
Vermaas. (Foto beschikbaar gesteld door de 
heer A. Vermaas, Hoogeveen.) 
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