
Kabelgast is René Lub, vaste havenroerganger en rondleidingen. 

Oeps, of ik even mijn leven wil beschrijven. 

Geboren in Almelo en op 6-jarige leeftijd met mijn ouders naar Suriname vertrokken. 

Op 16-jarige leeftijd weer naar Nederland vertrokken voor verdere opleiding.  

Daarna mijn militaire dienst periode. Opgekomen bij de 

Verbindingsdienst voor mijn nummer, terwijl mijn 

aanvraag al liep voor Kort Verband Vrijwilliger bij de 

luchtmacht, werd ik eerst sergeant bij de 

Verbindingsdienst. Zoals dat gaat vervolgens overgestapt 

naar de Luchtmacht en weer opnieuw alle mars 

commando’s moeten leren (want dat deden ze daar toch 

anders), vervolgens de opleiding in voor technicus bij de 

grond-mechanische dienst (alles wat te maken heeft met 

de apparatuur om vliegtuigen in de lucht te houden)  

in Kamp van Zeist. Daarna overgeplaatst naar vliegbasis 

Leeuwarden. Een fijne en interessante tijd gehad met diverse oefeningen in Duitsland. In eind 1970 de 

dienst uitgegaan het avontuur tegemoet en toen ook getrouwd. 

 

Daarna 2 jaar op een suikeronderneming in Tanzania gewerkt, vervolgens 2 jaar op een houtwinning 

bosexploitatie in Suriname als hoofd technische dienst van die locatie gewerkt om daarna voor 2 jaar 

naar een oliepalm-onderneming ook in Suriname te gaan.  

Inmiddels begonnen onze zoons, waarvan er 1 in Tanzania geboren is en 1 in Suriname, groter te 

worden en werd het tijd wat meer rust en een betere leeromgeving te krijgen.  

Daarna bij General Motors Nederland in dienst gekomen als Service Manager Nederland bij de 

afdeling Detroit Diesel Allison dieselmotoren en 

transmissies voor zware voertuigen. In de loop der tijd 

opgeklommen tot Distributor Sales Manager Europa 

Midden Oosten en Afrika. Een uitdagende baan met veel 

reizen.  

Toen ik dan ook op 58-jarige leeftijd een aanbod kreeg om 

vervroegd uit te treden heb ik die kans niet laten lopen  

en ben toen per 1 Jan 2003 met pensioen gegaan. 

 

Nu weten degenen die me een beetje kennen dat ik geen 

stilzitter ben en ik was al bezig geweest wat te doen te 

zoeken, waarbij de omgang met collega's en 

saamhorigheid belangrijke onderdelen waren.  

Dat kende ik nog sterk ook vanuit mijn diensttijd. Toen ik 

dan ook op de Bernisse stuitte was de keuze snel gemaakt 

en met korte onderbrekingen ben ik dan ook sindsdien een 

lid van de bemanning.  

Vooral de tijd van herstel van Marine tradities spreekt mij 

erg aan en het is dan ook fijn deel uit te maken van een 

enthousiaste groep opa’s!  

Met hartelijke groet, René Lub 

 


