
Oud-surinamegangers! 

In Zwijndrecht is de stichting Triskontakten gevestigd, zie daarvoor www.triskontakten.nl . Deze 

stichting bestaat inmiddels 10 jaar en zij hebben al een aardig staaltje van hun kunnen laten zien, 

alles onder de bezielende leiding van hun vz de heer Ad van Wingerden.  Zoals het oprichten van een 

TRIS- monument in de Gen. Spoorkazerne te Ermelo. Op 22 

sept.2007 vond deze plechtigheid plaats waarbij de Commandant 

der Strijdkracht v Uhm, acte de presente gaf. Die onthulling werd 

vooraf gegaan door speeches door de heren Ferrier (laatste 

gouverneur) en Woerlee ( laatste Cotris). Dit monument 

opgedragen aan alle overleden van de Tris voorstellende een 

soldaat met houwer die zich een weg heeft gebaand door de 

bush bush.  

 In 2007 kwamen twee boeken uit over het wel en wee van de 

Tris militairen. Deel 1 gericht op de ervaringen van de 

dienstplichtigen ‘soldaat in Suriname’. Terwijl deel 2  ‘Verliefd op 

Suriname ‘,  415 blz. dik  een groot en zeer rijk en mooi 

geïllustreerd boek is over de ervaringen van de blijvers in 

Suriname. Oud Trissers die er een bestaan op bouwden, maar 

ook  het Surinaamse verhaal van de opperwachtmeester/ Kapt. KMar Piet van Dijk en vooral niet te 

vergeten de bij de Kmar zeer bekende, en inmiddels 81 jarige George Gomperts. 

Op initiatief van bovenvermelde stichting vond er in november 2010 de herbegrafenisplaats van Tris-

militairen op de begraafplaats aan de Sophie Redmondstraat te Paramaribo.  Hierbij werden een 14-

tal voornamelijk omgekomen Nederlandse dienstplichtigen van de Tris, die her en der in 

verwaarloosde  en met ruiming bedreigde graven  hun rustplaats hadden, samengebracht en rusten 

nu in vrede onder een rustieke natuurstenen plaat met hun namen .                                     

 

In het periodieke tijdschrift  ‘TRIS BLAD’ zijn deze keer veel 

wetenwaardigheden opgenomen. Ik geef  er een paar weer; 

   ‘Officiële opening in januari 2013 van het enige 

Trismuseum dat is opgericht door de militairen van dit 

legeronderdeel zelf. Dat museum moet u gezien hebben, omdat 

u mede eigenaar bent van deze unieke verzameling 

legermaterialen van de Troepenmacht in Suriname. Bovendien 

kent u ons standpunt: Eenmaal een Trisser, altijd een Trisser. En 

dat geldt dus ook voor een bezoek aan het Trismuseum. Dus 

zeggen wij van het ontvangstcomité: Als uw naam en de naam 

van uw kleinkind straks niet in het gastenboek voorkomt, dan 

heeft u geen kruisje achter uw naam verdiend. De verzameling 

mag er zijn. Een collectie van honderden uitvergrootte foto’s, 

die geselecteerd op meters grote wanden zijn aangebracht, 

geven een uitstekend beeld van de periode van de Tris  in Suriname. Ook de KMar is ruim 

vertegenwoordigd!  U vindt het allemaal terug, Albina, Nickerie, de O.P.savanne,  Zanderij, de KNSM, 

de PBK en alles waarvoor u toen naar Suriname ging. Het museum heeft drie verdiepingen vol 

materialen, die ook bij u ongetwijfeld emotionele herinneringen zullen oproepen. Al was het maar 

door de originele korjalen die u er zult vinden, of het stukje O.P.savanne dat er, inclusief een 

http://www.triskontakten.nl/


aangekleed tampatje gecreëerd is. De opgezette kaaimannen, de 

militaire uniformen, of het aangezicht van 15 legerwagens die u nog kent 

van de rit naar Zanderij en hier te bezichtigen zijn. Van de 314, de Necaf 

tot de takeldoos toe. Geloof me, trek er maar een paar uurtjes voor uit 

om het museum te bezichtigen. Zeker als u de muurkrant nog een tijdje 

wilt lezen met dag- en weekbladen uit Nederland en Suriname uit die 

tijd…. “ 

Openingstijden ; elke laatste zondag van de maand 14.00-17.00 uur. 

Vooraf melden tijdens kantoortijden 078-6125991, toegang €3,50, kind 

onder de 12  gratis! Adres: Zwijndrecht 3331 AJ, Burg.de Bruïnelaan 138-

a, 5 min.af station 

 

De jaarlijkse Tris reis(zen) zijn ook weer gepland in de maand november 2013. Veel bekende plaatsen 

zijn in die reizen op genomen. Zoals het voormalige  PBK en binnenlandse trips met korjaal vervoer.Er 

wordt zelfs een informatiemiddag aan geweid op 13 april a.s. 

 

En nu op 15 nov 2013 zal er de onthulling plaatsvinden van het Trismonument op het Fort Zeelandia, 

waarvoor de stichting initiatieven heeft ontwikkeld en gelden inzamelt. In Paramaribo heeft de 

minister van Defensie dhr. Lamure Latour de Commissie Monitoring opzet Trismonument in 

Paramaribo geïnstalleerd. Deze commissie zal de voorbereidingen treffen om het Trismonument van 

de stichting Triskontakten Zwijndrecht, ter nagedachtenis van alle Nederlandse en Surinaamse 

militairen die tijdens hun militaire dienstplicht in Suriname zijn omgekomen, te plaatsen. De 

commissie bestaat  uit functionarissen van  ministeries van Defensie, Openbare werken, Onderwijs, 

Volksontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer. Als voorzitter treedt op  Luitenant-kolonel 

drs. J.Hew Akee. 

Ook u kunt deel nemen aan deze sponsering! Eerder genoemd boek wordt u gratis toegezonden als u 

de komst van het Trismonument in Paramaribo steunt met een bedrag van €75,- ( Hoe bankrek.  

676205453 tnv  Stichting Triskontakten) 

Schrijver van dit artikel zal zeker  aanwezig zijn bij de onthulling in november 2013 en u erover 

berichten. 

 In de commissie van aanbeveling komt nog een zeer bekende naam voor t.w.: de heer 

R.C.Dongor Kolonel b.d. 

                         Ben Langendoen 


