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k was zestien toen ik de marine inging. Jong, 
maar dat was in die tijd normaal. Het was vlak 
na de oorlog en er moest geld verdiend worden. 
Wij hadden andere verantwoordelijkheden dan 
de jeugd van nu. De marine is een prachtige 
werkplek waar je je professioneel kunt ontwik-
kelen. Je leert een vak en daarna heb je de mo-
gelijkheid hierin te groeien, carrière te maken. 

Ik ben opgeleid in de medische dienst. Dit betekent dat ik ben 
opgeleid als verpleger en om zelfstandig te varen.”

onDerZeeDienst

“Zeven jaar lang werkte ik onder water, op een onderzeeër. 
Achteraf was dit mijn mooiste tijd in de marine. Op zo’n schip 
kom je jezelf echt tegen. Dit zijn reizen waarbij je zes tot dertien 
weken geen daglicht ziet. Dag en nacht worden gesimuleerd. 
Overdag is er wit licht en ’s nachts is het licht rood. Het waren 
de jaren zeventig, dus de schepen waren een stuk primitiever 
dan tegenwoordig. Je moet onder water echt de knop om 
kunnen zetten in je hoofd. Je zit met zeventig man opge-
sloten op zo’n bootje en dat zijn heus niet allemaal men-
sen waar je het goed mee kunt vinden. Ik was verpleger 
en mijn rol was voor mensen te zorgen. Dan is het moei-

Ton Ariesen werkte 34 jaar lang als marineman. Hij voer 
op zee, maar diende ook vele jaren onder water. Terug aan 
wal werd hij uitbater van Café Oomstee en hij haalt nu nog  
regelmatig de jazzmuziek naar Zandvoort. 

lijk afstand te nemen. Ik wist op medisch gebied alles van  
iedereen, dat vereist een hoop discretie. De enige plek die 
je voor jezelf had, was het stapelbedje waar je op sliep en 
een klein kastje voor je spullen. Het schip De Tonijn, waar 
ik vier jaar op voer, is tegenwoordig als museumstuk te  
bezoeken bij het Marinemuseum in Den Helder.” 

geZin

“Een relatie en een gezin hebben als marineman is niet 
eenvoudig. Mijn eerste huwelijk heeft geen standgehou-
den en hetzelfde gold voor veel collega’s. Je was getrouwd 
en zes weken later ging je de zee op, het avontuur tege-
moet. Je leefde letterlijk in een andere wereld. Als het 
lukte, kon je één keer per maand naar huis bellen. Verder 

hield je sporadisch contact 
door brieven te schrijven en 
foto’s te sturen. Als je twee 
jaar later terugkwam, moest 
je proberen opnieuw ver-
liefd te worden op je vrouw. 
Maar tegen de tijd dat die 

gevoelens terugkwamen, moest je alweer weg. Zo zijn er 
veel relaties gestrand in die tijd. Misschien is het met de 
communicatiemiddelen van nu anders, je hebt veel meer 
mogelijkheden om elkaar te spreken en zelfs te zien. Mijn 
huidige vrouw, Dodo, heb ik in de marine leren kennen 
in ’77. Zij werkte als verpleegster in het Marinehospitaal 
waar ik opgeleid ben. Ik heb vier kinderen, een zoon van 51 
en een dochter van 48 uit een eerder huwelijk. En samen 
met Dodo heb ik een dochter van 38 en een zoon van 36. De 
eerste tijd van hun leven was ik er vaak langere periodes 
niet, maar dat vonden wij normaal, we wisten niet beter.”

werelDplekken

“De plekken die tijdens mijn reizen het meeste indruk 
hebben gemaakt, zijn Suriname en Gibraltar. Ik was nooit 
zo van een land ingaan op excursie en musea bezoeken, 
ik was meer een sportieveling. Als we ergens een week-
end aanmeerden, dan was ik in ieder geval één dag aan 
het sporten. Er werden vaak voetbalwedstrijden georgani-
seerd en ik zat altijd in het scheepsteam. Toch heeft Suri-
name veel indruk gemaakt, dat vond ik zo’n gemoedelijk 
en mooi land. Gibraltar wordt door sommige mensen een 
rots vol apen genoemd, maar ik vond het een geweldige 
ervaring. We lagen daar met de hele NAVO-vloot, dat zijn 
30 marineschepen met 280 tot 1200 man per schip. Orga-
nisatorisch is dat al indrukwekkend. Om dan op zo’n berg 
te staan en beneden al die schepen te zien liggen, dat is zo 
mooi. Met Dodo ben ik een paar jaar geleden naar Antarc-
tica geweest en dat heeft een verpletterende indruk ge-
maakt. Zo’n prachtig land, zo veel indrukken. Nu we ouder 
zijn hebben we meer tijd om te reizen en we zijn nog  
vitaal. Wat dat betreft kriebelt het wel weer.”

muZiek

“Ik ben altijd een muziekmens geweest. Op mijn zesde was 
ik lid van een muziekvereniging in Kortenhoef, het dorp 
waar ik vandaan kom. Ik ben be-
gonnen met trompet en dat in-
strument is mijn hele leven bij me 
gebleven. Ook op de schepen, met 
uitzondering van de onder-zee-
ërs, was mijn trompet mijn trouwe metgezel. Dan speelde  
ik in de matrozenkapel of de scheepsband. Op zee wil je 
ook vermaakt worden natuurlijk en dat deden wij graag. 

“ Ik ben altijd 
een muziek-
mens geweest”

“ Je was getrouwd  
en zes weken later 
ging je de zee op,  
het avontuur  
tegemoet”

“I

“ Zeven jaar werkte  
ik onder water,  
op een onderzeeër.  
Mijn mooiste tijd  
in de marine.”

Dat Zijn onZe jantjes 

Dat zijn onze jantjes,
Dat zijn onze jantjes,
Dat zijn de jantjes met de branie kraag,
De boy’s met de buisies
En stevige vuisies,
Die zien onze meide allemaal even graag.

D’r is geen een matroos, die niet op tijd zijn kerel staat,
D’r is geen matroos die zich met smoesies lijmen laat.
Ze voelen zich de banjer in der fijne marine blauw,
Zoo denken ze alle rokken
Heel gauw te lokken,
Ze kletsen van de sokken iedere vrouw.
Maar ’t mooiste is: laveeren doen ze niet,
Een echte Jan die stoomt altijd vol spied.

Uit het lied ‘Dat zijn onze jantjes’ van Louis Davids

Redactie: Jantje is een marineman
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“ Ik heb op  
verschillende  
podia in de 
wereld mee  
mogen spelen”

Door de trompet kwam ik als jongetje in aanraking met 
jazzmuziek en die heeft een belangrijke rol in mijn leven 
gespeeld. Op reis zocht ik het liefst de jazzcafés op. Ik had 
altijd een mondstuk in mijn zak zitten als ik aan wal ging, 
voor het geval de gelegenheid zich voordeed dat ik een 
nummertje mee mocht spelen. Zo heb ik op verschillende 
podia in de wereld mee mogen spelen.”

wal

“Na mijn tijd op zee ben ik aan wal gegaan en hier voor 
de marine aan het werk gegaan. In Den Haag werkte 
ik op het ministerie in de medische dienst en later in  
Amsterdam op het keuringscentrum. Hier worden alle  
potentiële mariniers fysiek en psychisch gekeurd. Ik heb 
ook mensen opgeleid. Uiteindelijk ben ik op mijn vijftig-
ste, als adjudant-onderofficier, met de LOM gegaan, leef-
tijdsontslag militairen. Mijn uniform heeft nog een paar 
jaar keurig gestoomd aan een haakje in huis gehangen, 
maar op een gegeven moment was ik daar klaar mee.  
Ik kijk terug op een hele mooie tijd, maar inmiddels ben ik 
langer uit dienst dan dat ik er in gezeten heb. Mijn leven is 
doorgegaan, ik doe nu andere dingen.”

fabriek

“Dodo’s vader had een bakelietfabriek op de plek waar 
we nu nog wonen. Er werd elektrotechnisch materiaal 
gemaakt, zoals stopcontacten en kastverlichting. Dodo 
heeft het op een gegeven moment overgenomen en later 

verkocht. Op het terrein is nu de 
kringloopwinkel. Ik heb veertien 
jaar in de fabriek gewerkt, maar 
het was zeker niet mijn droom-
baan. Waar ik wel al een poos 
over droomde, was een eigen 

café. Ik had in de marine jaren voor anderen gezorgd, dat 
miste ik. Ik kreeg de kans om café Oomstee over te nemen 
en omdat ik erin geloof dat je de dingen moet doen die je 
leuk vindt, heb ik dat meteen gedaan.”

oomstee

“In 2005 gingen we open. Ik kon hier het zorgen voor 
mensen en mijn liefde voor muziek combineren. Ik heb 
er een jazzcafé van gemaakt, met veel liveoptredens van  
bijvoorbeeld Lils Mackintosh (bekende Nederlandse jazz- 
en blueszangeres en componiste, red.). Naast de muziek 
organiseerden we ook gekke dingen, zoals een blaas-
voetbaltoernooi en een garnalenpelwedstrijd. Dat laatste 

begon als geintje, maar werd steeds groter en nu is het uit-
gegroeid tot het officiële Nederlands kampioenschap. Van 
alle verhalen en gekkigheid die in het café verteld werden 
of ontstonden, maakten we De Oomstee-krant. Een 36  
pagina’s tellende uitgave vol foto’s, verhalen, columns, 
wist-je-datjes en geschiedenis van het dorp. Na acht jaar 
heb ik het café op verzoek van Dodo, mijn vrouw, van de 
hand gedaan. Zij wilde me ook wel weer eens zien en ik 
haar ook natuurlijk. Het runnen van een café slokt je op, er 
is bijna geen mogelijkheid om bijvoorbeeld op reis te gaan. 
Nu hadden we die gelegenheid wel.”  

jaZZ 

“Na een poos thuis gezeten te hebben, begon het toch wel 
weer te kriebelen. Ik ben gewend aan te pakken en dan is 
stilzitten lastig. Ook vind ik het mooi om 
iets bij te dragen, in mijn geval muziek 
naar Zandvoort te brengen. Ik kreeg de 
gelegenheid om in Het Juttertje, het café-
gedeelte van Strandtent Thalassa, livejaz-
zoptredens te organiseren en dat doe ik 
nu nog steeds met plezier. Ik regel de hele 
boel en sta dan ook achter de bar. Met de groep ZEP (Zand-
voorts Evenementen Platform) organiseer ik ieder jaar het 
jazzfestival hier. Ik contracteer de artiesten en maak alles 
rond. ZEP is verantwoordelijk voor zo’n zeven grote Zand-
voortse evenementen per jaar. Van het jazzfestival tot 
Dancing in the Street, van de Amsterdamse Avond tot het 
Bierfest. Allemaal leuke, muzikale evenementen die men-
sen bij elkaar brengen. Ik vind het organiseren leuk, maar 
ik doe ook graag mee als het feest is. Zo pluk ik de vruchten 
van mijn eigen werk.”

ZanDvoort

“Volgens mij hebben veel inwoners van Zandvoort geen 
idee hoe rijk ze zijn met deze omgeving. Er is nergens zo 
veel frisse lucht en toch zit je dicht bij de stad. Er is een 
schitterend duingebied waar je kunt lopen. Het strand is 
natuurlijk prachtig, al moet ik toegeven dat ik daar wei-
nig kom. Zandvoorters kunnen goed klagen en houden 
niet van verandering. Maar ze zijn ook rechtdoorzee en 
daar hou ik van. Of ik in Zandvoort blijf wonen, weet ik 
nog niet. Wij moeten komend jaar weg uit de fabriek. Deze 
wordt gesloopt en misschien komt er nieuwbouw voor in 
de plaats. Wie weet waar we dan terechtkomen. Ik ben 
geen sentimentele jongen en kan dingen makkelijk achter 
me laten. Ik ben wel weer in voor een nieuw avontuur.”  

“ Waar ik wel al  
een poos van 
droomde, was  
een eigen café”

“ Ik vind  
het mooi 
om iets  
bij te  
dragen”


