Ad Bowman (66-1) : Ritje Duitsland naar de Amerikanen
Soms werden wij van het BOS peloton ingezet bij 829, zij hadden veel
werk en kampte vaak met een tekort aan materieel. Mooie ritten waren
dat vaak.
Zo werd ik op enig moment met nog enkele maten ingezet voor een rit
munitie naar een Amerikaanse legerbasis in Zuid Duitsland:(Michou)*
voor degene die het willen
controleren, ik weet niet of ik de naam
goed schrijf , ik heb geprobeerd het op
de kaart op te zoeken, maar ik kan de
plaats niet vinden, maar hij moet pal
op de grens met Frankrijk liggen,
maar goed wij zijn daar geweest. Voor
ons wel iets apart zo een kazerne, heel
anders dan in Nederland. De eerste
indruk die ik daar opdeed was
hilarisch en even schrikken.
Ik moest naar de wc, en trok de deur open die naar die ruimte leidde, dat
was schrikken, een grote open ruimte waar allemaal kleine potjes in een
ringvorm naast elkaar waren geplaatst zonder enig tussenschot, een stuk
of vier jongens zaten naast elkaar te bouten en gezellig te ouwehoeren,
ik wist het even niet en heb rechtsomkeert gemaakt. Ik heb het op weten
te houden tot we ‘s avonds in de kroeg waren.
Na de avondmaaltijd zijn we dus met ons ploegje het dorp ingegaan op
zoek naar een kroeg, maar eerst moesten we Sergesant Majoor Ton en
Vaandrig Spandau ophalen, want die sliepen in een hotelletje. Toen we
aan het einde van de avond uit de kroeg kwamen waren we allemaal als
een balletje en probeerden we de kazerne weer te vinden. maar eerst
moesten we naar het hotel van de beide officieren, daar aangekomen
werd er op het aanbellen niet gereageerd, wat ons nog luidruchtiger
maakte. Opeens werd er boven ons een raam geopend en stak er een

vrouwenhoofd naar buiten die begon te schreeuwen in het Duits waaruit
wij begrepen dat de deur gesloten bleef omdat we te laat waren en
dronken. Er zat niets anders op dan dat de twee met ons meegingen naar
de kazerne. Aangekomen op de slaapkamer moesten wij improviseren
omdat er geen bedden voor die twee waren, dus tussen de bedden in op
de grond.
Toen ik ’s morgens wakker werd en rechtop in bed zat, ontwaakte de
rest ook. Mijn buurman zat ook rechtop en naast hem op de grond lag
de SM Ton. ‘Zal ik hem wakker maken’ vroeg hij, ‘ja doe maar’ zei ik
en hij boog zich naar opzij om hem te porren.
Geschrokken kwam hij weer overeind en keek mij een beetje angstig
aan, ik vroeg hem wat er was. ‘kijk zo zelf maar’ antwoordde hij ‘we
wachten wel tot hij zelf wakker wordt’
Ik was nieuwsgierig, maar bleef in mijn bed zitten. Na enige tijd
gebeurde het dat hij wakker werd en overeind ging zitten, ik wist niet
wat ik zag, zelf had hij nog niets in de gaten, maar zijn gezicht was
verdwenen onder een koek van braaksel, waarschijnlijk had hij op zijn
rug liggen slapen terwijl mijn buurman zich had leeg gekotst boven zijn
gezicht.
Het is een vies verhaal, maar het is altijd blijven hangen.
Nadat wij ons gewassen hadden en weer enigszins fris waren, konden
we aan het ontbijt, dat was ook anders als bij ons in Nederland op de
kazerne.
De sfeer was fantastisch, er was veel keus, je kon nemen wat je wilde. Ik
had het gevoel of ik met vakantie was, maar het mooiste vond ik de
grote bakplaat waarachter een nog grotere neger eieren stond te bakken.
echt op z’n Amerikaans. Je kon zo veel nemen als je wou, hij bakte wel,
prachtig .
Onze rit zat erop, de munitie was gelost en we gingen weer richting huis.
Net voordat we zouden vertrekken kwam de SM Ton naar mij toe en
vroeg of ik samen met iemand uit ons team met een auto naar
Hammelburg wilde rijden om een scorebord voor de Harskamp op te

halen. Nou dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Dat was toch een
rit van een paar dagen extra. Ook dat
was wel bijzonder om op zo’n
Duitse kazerne te overnachten en
om te zien hoe het daar toeging.
Dat verliep allemaal netjes, dus
zonder incidenten. Ik moet zeggen
dat als ik een keus had gehad, ik
niet in dienst zou zijn gegaan.
Maar ik heb al met al een prachtige
tijd gehad waarin ook nog twee keer de carnaval in voorkwam. Ik ben
nu 75 en achteraf denkende had ik het voor geen goud willen missen.
Red.: Het Amerikaanse leger dekte de grens met Frankrijk af met een
aantal luchtmachtbases. Deze waren gesitueerd in het Saarland en
Rijnland Palts. Allen in de buurt van Saarbrucken, Zweibrucken en
Pirmasens. In Pirmasens ligt de Husterhoe Kaserne. Die naam lijkt er
het meeste op….

