Tempo Doeloe, vroegere tijd, is een korte beschrijving door Gerrit van Faassen
van het "Indië-leven" van enkele veteranen. In dit verhaal staat marinier Gerard
Hertsenberg uit Slagharen centraal.
"Bij de keuring in mei 1947 vroegen ze of ik bij de mariniers wilde dienen.
Ik heb 'ja' gezegd, en er totaal geen spijt van gehad", vertelt Gerard
Hertsenberg. Hij moest zich daarvoor 3 maanden later melden in Voorschoten,
waarna hij de zware mariniersopleiding volgde in Bergen op Zoom. Begin december
vertrok hij met de Zuiderkruis naar Indië. De eerste indruk die hij van de
bevolking kreeg, toen hij aankwam in Padang op Sumatra, was dat de mensen daar
in bitter armoede moesten leven. Van Padang ging hij verder naar Soerabaya,
de marinehaven van Java. Daar kwam hij terecht bij een peloton van de
Mariniersbrigade. (Niet te verwarren met het huidige Korps Mariniers, dat in
de 17e eeuw is opgericht door Michiel de Ruyter. De brigade is in juni 1949
opgeheven.) De mariniers werden voornamelijk ingezet bij de strijd in Oost-Java,
waar veel militaire successen werden behaald. Rond Soerabaya moest het peloton
van Hertsenberg veel patrouille lopen en bewakingsdiensten verrichten. Ook
werd deelgenomen aan de Tweede Politionele Actie. Voor de mariniers duurde
deze actie een dag of tien, waarbij aan hun kant geen mensen sneuvelden. De
brigade als geheel kwam er echter niet zonder kleerscheuren af. Hierover is
meer te lezen in het boek 'De mariniersbrigade' van Wim Horman. De mariniers
hebben veel bijgedragen aan het herstel van de orde in Nederlands Indië, zo
wordt algemeen erkend. Hertsenberg keerde op 2 oktober 1949 terug naar Nederland
met de Sibajak. "Het mooiste moment in m'n leven", meent de Slagharenaar. Samen
met zijn vrouw Marietje heeft hij twee keer een bezoek gebracht aan Indonesië.
"Een prachtig land en een gastvrije bevolking. Je kunt gerust vertellen dat
je er een paar jaar hebt gezeten als marinier of bij de landmacht, want ondanks
wat er gebeurd is word je er hartelijk ontvangen", vindt ex-marinier Gerard
Hertsenberg.

