De diensttijd van Bert Oskamp
Het wordt een verhaal dat we allemaal kennen, maar
misschien wel leuk om nog even herinneringen op te
halen, want het leuke is dat we allen hetzelfde hebben
meegemaakt.
Na 4 maanden uitstel, kreeg ik de oproep om op 14
maart 1967 naar Den Bosch te komen met de trein.
Vrijreizen kaartje kreeg ik erbij. Buiten het station
stonden een aantal 3 tonners te wachten waarmee
we naar de Koning Willem 1 kazerne werden gebracht. Daar
kregen we een plunjezak waar we onze spullen in moest
pakken.. van daar uit werden we naar de Isabellakazerne
gebracht even verder op.
Daar aangekomen kregen we een bed en kast toegewezen
waar we de spullen uit de plunjezak weer in moesten doen.
Ook kregen we een
rol lint, naald,
draad en een viltstift. Ik weet niet meer zeker of we nu
onze naam of het registratienummer op het lint moesten
schrijven, maar daarna moesten we wel al die stukjes stof
in onze kleren naaien voor de wasserij. Op de Isabella heb
ik 2 maanden de basisopleiding gehad en op 27 april was
er een ouderdag!
Veel oefeningen gehad en
marsen met bepakking, ook af en toe naar de Drunense duinen waar
we met volle bepakking naar toe gingen en samen met een kameraad
puptentje moest delen. ’s Nachts om de beurt wachtlopen, soms in de
regen en als je dan weer naar je tentje moest, dan dampten je kleren
en begon het niet al te
fris te ruiken.
We hadden ook een
keukenwagen mee en
een kok die ’s morgens
voor het ontbijt een
gebakken eitje maakte
en dat was toch
lekker…… Verder natuurlijk schietoefeningen, oefenen
met je gasmasker en de onvermijdelijke stormbaan
achter de kazerne. Het was een pittige tijd maar we zijn er doorheen gekomen.

In mei ben ik overgeplaatst naar de Willem II kazerne in
Tilburg voor de rijopleiding. Daar werden, naar mijn weten,
geen oefeningen
gehouden. Het
was daar een
leuke tijd.

In juli werd ik overgeplaatst naar de Kromhoutkazerne in Utrecht voor de technische opleiding. Ook
een mooie tijd gehad, ook geen speciale oefeningen. Wel ben ik daar een keer in de fout gegaan….
Het was op een vrijdagmiddag. De sportmiddag.
Ik had daar niet veel zin in en ben dus in de
werkplaats gebleven in de hoop dat het niet
opgemerkt werd. Maar helaas voor mij werd ik
er bij het Appel van 5 uur, voordat we naar huis
gingen, er tussenuit gehaald met de mededeling
dat omdat ik niet bij de sport aanwezig was het
weekend voor straf niet naar huis mocht. Balen
dus want dat was nu net het weekend dat ik
alleen thuis zou zijn. Ik woonde in Amsterdam
en mijn ouders ware een weekendje weg. Het
was net de tijd dat de disco’s opkwamen en een vriend van mij was één van de eerste diskjockeys.
Maar wie weet waar ik voor behoed ben gebleven. Ik kreeg op de kazerne wel lekker eten en er waren
nog wat andere mensen op de kazerne. Ik moest mij om de paar uur bij de wacht melden, maar
verder geen problemen gehad.

De opleiding zelf was speciaal gericht op
dieselmotoren. Later ( bij 829-832ZwtCie)
bleek dat onze trekkers de enige
wegvoertuigen waren met een dieselmotor.
De rest van het leger reed op benzine.
In september ben ik met ene Jan Kuysten met
de trein naar Vught gegaan en met de bus naar
de Lunettenkazerne. En dat was het begin van
mijn tijd bij 829-832ZwtCie.
We waren de enige twee die arriveerden en vielen
waarschijnlijk niet op want we hebben geen
ontgroening gehad. Onze slaapkamer was in de
gang als je binnen kwam de één na laatste kamer
links. We lagen daar met z’n twaalven, 6
stapelbedden. Het klikte gelijk met alle anderen. Ik
was dus opgeleid als chauffeurmonteur en zat het
grootste gedeelde van de tijd in de werkplaats die
aan het einde van het kazerneterrein was. Iedere
dag rijden op de trekkers en maakten dan een
proefrit van ongeveer een uur in de omgeving
Cromvoirt Helvoirt en weer terug. Ik had alleen
mijn 3 tonners rijbewijs, maar als we voor een
oefening onderweg waren lieten ze mij
gewoon ook een stuk rijden. Dat was welleuk
en er werd toch niet gecontroleerd…..Nil Nobis
Absurdum….ik heb zelfs een foto met mij
achter het stuur van een 514!

Verder bij 829-832ZwtCie een hele leuke tijd
gehad. Als er oefeningen waren op de
Lüneburgerheide bij Hohne, dan ging ik mee als
monteur en ook soms met een jeep vol met
reserveonderdelen om onderweg problemen op te
lossen. Dat gebeurde zo af en toe.
We reden een keer naar BremerVahr waar we
opleggers vol gedaan hadden met benzine toen
een trekker het begaf en niet meer vooruit wilde.
Ik ben toen gaan kijken wat er aan de hand was. Ik
heb toen één voor één de toevoerleidingen van de
inspuitstukken losgemaakt en bij eentje startte de

motor weer maar ik had op dat moment geen
nieuwe inspuitstuk bij mij, dus zijn we maar snel
doorgereden waarbij we een heel dieselspoor
achter ons lieten want het spoot wel uit de leiding
die los was. Terug een nieuwe er ingezet en was
het probleem opgelost.
Verder was het in februari erg koud in Duitsland,

dus mochten wij als enige slapen in de kazerne
aldaar en hoefden we niet in een grote tent. Op het
terrein stonden allemaal kapotgeschoten tanks. Eén
er van had nog koplampen die goed waren. Er werd
mij gevraagd of ik die koplampen uit de tank kon
halen en die monteren in de trekkers. Ik had er ook
nog een schakelaar tussen gezet en dus hadden ze
bij nacht een schijnwerper achter het raam! Ja…ik
deed gekke dingen 

Ook gingen we af en toe naar Orléans achter Parijs
waar in de buurt een munitiefabriek was waar we
mortieren op moesten halen. Heen reden we door
België en terug via Duitsland. Door België mocht
niet….
Ik had een keer een foutje gemaakt. Het al tegen
vijven in de middag en normaal stopten we dan,
maar er moest een trekker klaar gemaakt worden
want die moest de volgende dag op pad en ik werd
aangewezen om dat te doen. Waarschijnlijk heb ik
toe de pomp niet goed gemonteerd wat tot gevolg
had dat de trekker onderweg stil kwam te staan. Erg
vervelend maar ik heb er verder nooit wat van
gehoord.
We hadden verder niet veeloefeningen. Soms een dag naar
de Drunense Duinen en schietoefeningen en een keer een
gasmaskeroefening maar dat was heel zelden.
In het gebouw hadden we aan het eind van de gang in een
lege kamer zelf een kantine gemaakt met bar, TV en leuke
zitjes. Je kon dan ’s avonds een pilsje drinken met een zak

chips of warme worst. Op onze eigen kamer hadden we het idee
om zelf een TV te kopen. Er werd niet moeilijk over gedaan.
Alles wat we veranderden werd oogluikend toegestaan. We zijn
toen naar een adres in Den Bosch gegaan en een 2ehands TV
gekocht. Het was leuk, maar we hebben er weinig gebruik van
gemaakt. Wel gingen we vaak na het avondeten met de bus
naar de binnenstad van Den Bosch om daar wat cafés te
bezoeken en pintjes te drinken. Altijd wel een probleem om op
tijd weer terug te zijn op de kazerne. Ook twee keer carnaval
gevierd met de
makkers. Was er leuk in Den Bosch en ook een avond naar
st Michielsgestel gegaan, Ook een fijne avond gehad!
Op onze kamer was een dienstmaat die tijdens zijn
diensttijd een cursus technisch tekenen deed. Hij is ook
degene die deze tegel van 829-832ZwtCie uit 1968
getekend en ontworpen heeft.

In oktober 1968 kregen Jan en
ik te horen dat de diensttijd verkort zou worden naar 1 jaar voor nieuwe
lichtingen en wij daarom al per 1 november 1968 uit dienst mochten ipv
maart 1969.
Jan Kuysten had toen connecties met een drukkerij die voor ons een

kaartje heeft gemaakt om al
onze familie, vrienden en kennissen te laten weten dat onze diensttijd erop zat.
Ik ben nog lang bevriend geweest met Jan, maar helaas in de loop van de tijd is het contact
verwaterd.
Ben nu blij dat ik een tijdje geleden onze site ontdekt heb en mij aangesloten heb bij alle
oudgedienden. Dat voelt goed. Ook de reünie was fijn om mee te mogen maken.
Dit was dan het verhaal over mijn diensttijd, hoop dat er bij jullie herinneringen naar boven komen
van een mooie tijd bij 829-832 ZwtCie AAT!
Bert Oskamp (67-2)

