
UITVAART JAN VAN DE BERGE 

Na een langdurig ziek-zijn is ons lid Jan van de Berge op 24 november 2020 overleden. Jan heeft 
zijn laatste maanden doorgebracht in Hospice Het Clarahofje in Goes waar hij tot zijn overlijden 
liefdevol is verzorgd. Op 1 december mocht een tiental leden van Commandovereniging Zeeland 
Jan begeleiden op zijn laatste reis. Vanwege de coronavoorschriften moest het aantal aanwezigen 
in het crematorium beperkt blijven. Graag had zijn vrouw Wil een groter aantal oude makkers om 
zijn kist gezien. 

 

 

 

 

 De dodenwacht werd op verzoek van Wil 
gevormd door Cor van den Berg, Co Baas, 
Jaap Hilleman en Thijs Geuze.  

 

 

Jan was lid van de vereniging vanaf 20 april 1991. Hij hoorde bij de mannen van het eerste uur, 
waarvan er nu nog 14 over zijn. Een man van weinig woorden, maar over zijn commandotijd 
vertelde hij vele verhalen. Commando in hart en nieren….., dat was hij. Eigenlijk is dat niet eens zó 
bijzonder. Niemand kan namelijk nader kennismaken met een oud-commando zonder op te 
merken dat het commando-zijn diep verankerd zit in het wezen van die persoon. Een voormalige 
Korpscommandant sprak het uit tijdens een nieuwjaarsrede: “Commando word je niet, dat bén 
je.” 
 
De bijeenkomst werd bekwaam geleid door uitvaartbegeleider Koen van der Hijden, die op 
gevoelvolle wijze verleden en heden van Jan schetste. 
Zoon Wietse bracht een persoonlijk eerbetoon aan zijn vader met anekdotes over zijn 
belevenissen met zijn vader. Voetbal speelde een grote rol in het leven en de gesprekken van 
vader en zoon. 
Jan was ook in hart en nieren een Zeeuw. De zee, het water, was een grote liefde. De familie heeft 
deze verknochtheid laten horen in de toepasselijke liederen ‘Calm after de storm van The 
Common Linnets, ‘’ De Storm’ van Racoon, ‘Rollercoaster’ van Danny Vera en ‘Oceaan’ van 
Racoon. 
 
 
 
 
Op de aanwezigen maakte aan het einde van 
de bijeenkomst, het brengen van de 
eregroet, strak in de houding, hand aan de 
baret, grote indruk. 
Menig zakdoekje kwam tevoorschijn tijdens 
de Ballad of the Green Berets. 
 
 



 
 
 
 
Het was de grote wens van Jan dat zijn 
groene baret zou worden overhandigd 
aan zijn zoon. Menno Weber heeft dit op 
passende wijze gedaan. Het ‘onderonsje’ 
tussen Menno en Wietse kwam 
indrukwekkend over. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voor het brengen van de gezamenlijke laatste groet omringden ook Bram van de Hage en 
bestuursleden Bram Steijn, Menno Weber en Edward Weijers de kist. Rinus Korstanje was helaas 
verhinderd door een ernstige val daags tevoren.  

                                                                                           

 
 
 
 
Na afloop vormden de oud-commando’s een erehaag voor de aanwezigen in de doorgang naar de 
koffiekamer.          

 

 

Ellie de Jonge 

Goes 1 december 2020 

 


