Sergeant Jan van der Schee (68-2) : Het Everzwijn

In het najaar van 1968 reden we op eigen gelegenheid van de Lunettenkazerne te Vught naar de
Lünenburgerheide in Duitsland. Met 9 tankwagens, 4 huifwagens, een 3tonner en de jeep waren we
toegevoegd aan een oefening met diverse tankbataljons. Onze standplaats was een bivakkamp op de
heide bij het dorp Bergen-Hohne, gelegen tussen Soltau en Celle. Omdat het al behoorlijk koud was
en de tankbataljons zaten te springen om brandstof, reden we al vanaf dag 1 2 ritten naar BremenFarge om hier op het brandstofdepot benzine
te laden.
Dit betekende een dagrit van 600 km. Om
05.00 uur vertrokken we met de tankwagens
om omstreeks 20.00 uur weer terug te zijn.
Onderweg aten we dan gezamenlijk en ‘Gasthof
Oyten” ten oosten van Bremen. Zaterdag
moest er dan onderhoud worden gepleegd aan
de 10-tonners en daarna reden we met de 3
tonner naar Soltau om te feesten. En ook
zondagmiddag ging het weer richting Soltau.
Omdat we maandagmorgen weer om 05.00 uur
moesten gaan rijden, was het mijn taak om iedereen weer op tijd in bed te krijgen. Hiertoe reed ik ’s
avonds met de jeep naar Soltau waar er gefeest werd in de “Crazy Horse Saloon’. De 3 tonner
chauffeur zette zijn wagen voor de deur van het etablissement en samen zetten we de jongens met
veel pijn en moeite in de laadbak. Toen ik ging tellen miste ik soldaat S.
‘Die ligt op het kerkhof’ werd er geroepen. Ik had geen flauw idee waar het kerkhof was, maar zag
verderop langs de weg wel een kerktoren. Ik reed erheen, en inderdaad, naast de kerk bevond zich
een hoge heg met een ingang. Mijn ogen raakten gewend aan de duisternis en ik begon te zoeken. Al
gauw zag ik een bekend legeruniform. Het was inderdaad S met een dame naast zich. Ze lagen nota
bene op een grafzerk tussen de buxushaagjes te slapen. Schande!
Ik trok S overeind en zei dat hij mee moest komen. Hij en zijn dame waren stomdronken en ik sleurde
ze allebei mee naar de jeep. ‘Ja maar…ik ben nog niet klaar’ zei hij. ‘Volgende week maak je het maar
af, dan had je maar niet in slaap moeten vallen’ zei ik. Ik reed terug en hij werd door de 3tonner
chauffeur en mij in de laadbak gerold.
De dame heb ik in de kroeg gebracht en op een barkruk gezet. De 3 tonner vertrok en ik reed er met
de jeep achteraan. En ja hoor, eenmaal op de grote weg probeerden 2 man onder het rijden uit de
laadbak te stappen! Ik toeterde meteen om te stoppen en kreeg te horen dat ze moesten pissen. Nu
dat weer……Even later stonden ze allemaal naast elkaar in de berm te wateren. Zonde van dat
heerlijke Duitse bier dat nu geloosd werd in de berm. Op het kamp aangekomen meteen de jongens
de tent in gejaagd om hun roes uit te slapen.
De volgende morgen werd ik om 04.00 uur gewekt door de wacht. Normaal moest de wacht de
jongens wekken, maar hij durfde niet in de tent te komen bij die gevaarlijke kerels! Dus hadden we

afgesproken dat ik de jongens zou wekken. In mijn hemdje liep ik in het donker met mijn
toiletspullen naar de waterwagen die naast de keukentent stond. In het schijnsel van de enige lamp
die hier brandde, zag ik dat het een beetje gesneeuwd had. Ik hield mijn hoofd onder de kraan om
wakker te worden en ging mijn tanden poetsen. In mijn rechterooghoek zag ik een beweging in de
duisternis en het kwam dichterbij. Toen ik goed keek zag ik dat het 4 poten had en het kwam mijn
richting op. Ik schrok mij rot, het bleek een everzwijn te zijn. …
Wat was dat beest groot, Ik schatte
hem 1.5 meter hoog bij zijn schouder,
daarvoor een enorme grote kop en hele
grote oren en een lange snuit met 2
enorme slagtanden! Ik stond stokstijf!
Hij kwam steeds dichter bij en het enige
wat ik nog kon doen was bovenop de
waterwagen klimmen! Daar zat ik dan,
schrijlings, bibberend van de kou met
een mond vol tandpasta en de
tandenborstel nog in mijn hand. Het
beest liep rechtstreeks naar de
kantinetent en zette zijn voorpoten op
de afvalton. Ik hoorde slobbergeluiden
en even later gooide hij de ton om en ging met zijn enorme kop in de ton om het etensafval op te
slobberen.
Dit was mijn kans! Ik klom heel voorzichtig vanaf de waterwagen en liep op mijn tenen de duisternis
in naar mijn tent. Na een paar slokken water uit de veldfles om mijn mond te spoelen liep ik even
later, warm aangekleed, in het donker naar de tent van de jongens. Voorzichtig om mij heen kijkend
in de duisternis of ik het everzwijn zag.
Het wekken ging altijd moeizaam. Ik pakte dan de slaapzak aan de onderzijde vast en begon te
trekken tot de jongens er helemaal uit lagen en het koud kregen en wakker werden. Alleen Den D.
lag op zijn slaapzak en zijn broek lag op zijn enkels. Dus toen maar aan zijn broek getrokken. Hij werd
wakker en zei ’Kjik bjen mjijn gjebit kjwijt!’….Hij had inderdaad een smal koppie gekregen zag ik.
Terwijl hij om zich heen voelde of zijn kunstgebit ergens lag moest ik denkeen aan die besneeuwde
molshoop die precies voor de ingang van de tent lag. ‘heb je soms buiten de tent gekotst? ‘ vroeg ik
en hij schudde zijn hoofd van nee hoor…. Ik zei: ‘buiten de tent ligt een molshoop en ga die maar
eens nauwkeurig ontleden’ . Toen ik de tent verliet lag hij op zijn knieën in de sneeuw met een stokje
in de ‘molshoop’ te prikken. Bah!.....
Daarna liep ik naar de keukentent waar de kok al bezig was eieren te bakken. Ik zag geen everzwijn
en de afvalton stond weer overeind. Ik ben maar niet over het everzwijn begonnen, want stel je voor
dat de kok bang werd. Dan konden we het ontbijt wel vergeten. Dus na een stevig ontbijt vertrokken
de wagens naar Oyten waar we elkaar weer zouden ontmoeten. Ik kon nu samen met de
jeepchauffeur even rustig ontbijten en daarna vertrokken we met de jeep naar ‘Gasthof Oyten’ waar
we met z’n allen koffie gingen drinken.. Hierna door naar Bremen-Farge voor de eerste lading

brandstof. Hier aangekomen ging ik het kantoor van de baas van het brandstofdepot voor het
papierwerk.
Zijn rang was Feldwebel, hij was heel erg dik en vond het altijd gezellig als ik op bezoek kwam. Onder
het genot van een kop koffie vertelde hij dan hele verhalen. Ik liet hem maar praten, want na de
handtekeningen kwam het grote moment!
Hij schoof zijn bureaula open en haalde tevoorschijn: een flesje Schnaps, 2 glaasjes, 2 schoteltjes, een
pak koffiebonen en een pak suikerklontjes. In de glaasjes gingen dan de schnaps en een suikerklontje
en op de schoteltjes een koffieboon. Daarna was het ‘prosit’. We sloegen de glaasjes achterover en
bleven lekker sabbelen op het suikerklontje. Na afloop de koffieboon doorbijten, lange tijd in de
mond houden en dan doorslikken…..

De 10-tonners waren geladen, de koffieboon was doorgeslikt, dus we konden vertrekken. We reden
nu in een keer door naar de rotonde voor Bremen en daarna over de Autobahn tot de afslag
Rotenburg. Van hier door het centrum van Rotenburg naar Soltau, en daarna naar het kampement in
Bergen-Hohne. Hier werd de benzine dan gelost
in grote rubber tanks die in het zand lagen op de
Lünenburgerheide. Uiteraard lager er
camouflagenetten over de tanks, zodat de
Russen ze vanuit de lucht niet konden zien. En
daarna meteen weer op weg naar Oyten voor
een gezamenlijke uitgebreide lunch. Verder
naar Farge om te laden en op weg terug weer
aanleggen in “Gasthof-Oyten” voor een
gezamenlijk diner. Vroeg in de avond
arriveerden we dan op het kampement. De
lading werd gelost en daarna was het wagens aftanken en klaarmaken voor de volgende dag. En dan
eindelijk naar de kantine!
De volgende dag hoefden we maar een rit te rijden, dus konden we rustig aan doen. Nadat we
geladen hadden in Farge, en na de koffieboon weer doorgeslikt te hebben, reden we nu de gezellige
route naar de rotonde voor Bremen. De route ging nu door de voorsteden Blumenthal en Vegesack
waarbij we met de colonne door de winkelstraten reden. Dit was een gezellige route want we zagen
uiteraard allemaal leuke meisjes onderweg en dan werd er luid getoeterd! En de meisjes zwaaiden
vriendelijk terug. Door de vele stoplichten raakte er altijd wel een 10-tonner achterop. Maar dit was
geen probleem want op de rotonde voor Bremen gingen we dan met de colonne rondjes rijden tot
de achterblijver weer in zicht was. Op de toevoerwegen naar de rotonde kwamen dan enorme
verkeersopstoppingen, maar dat vonden de Duitsers helemaal niet erg. Met zijn allen gingen ze dan
toeteren en met de armen uit de autoramen zwaaien. En wij toeterden en zwaaiden al rondjes
rijdend vriendelijk terug. Ja, het werd een echt openluchtconcert daar op de rotonde. En dan kwam
er ook nog een politiewagen aanrijden die er door de opstopping niet door kon, dus dan werd het
concert nog aangevuld met politiesirenes en zwaailichten. Wat was dat indrukwekkend, de tranen

liepen over onze wangen van ontroering! Als ik er aan terug denk word ik weer emotioneel. Dat wij
met onze Duitse medeburgers gezamenlijk zo iets moois als een openluchtconcert tot stand konden
brengen! Om met Friedrich Schiller te spreken, “Alle Menschen werden Brüder wo das Schwer
Transport erscheint”………. Maar de achterblijver kwam met knipperende lichten in zicht, dus we
reden nu de Autobahn op, het concert was
afgelopen.
We gingen nu lunchen in Oyten, en daarna
rustig rijdend naar het kampement waar we
laat in de middag aankwamen. Ik had nu mooi
de tijd om in mijn tent de administratie te
doen. Ik moest nu de ritbriefjes verzamelen
om die op de dagrapporten te noteren. In het
verleden moest ik de jongens altijd achter
hun broek aanzitten om die ritbriefjes in te
vullen. Op een gegeven moment heb ik hier
maar van afgezien, want dat kostte mij veel
te veel energie. Ik reed met de jeep ook
dezelfde route, dus kon dan beter zelf naar eigen inzicht die dagrapporten maken! Als ik dan aan het
einde van de oefening de totaalcijfers in handen kreeg ging ik die dagrapporten corrigeren. D.w.z. net
zolang plussen en minnen tot de totaalbedragen van de dagrapporten overeenkwamen met de
totaalcijfers. En natuurlijk bewust een paar foutjes maken zodat het net echt leek……….
Soldaat O. kwam zich melden in de tent. Hij zag spierwit en zie met een bibberstem, “Sergeant, ik
heb geloof ik een wild zwijn aangereden”. Ik dacht meteen aan mijn ontmoeting van gisterochtend.
Hij beaamde dat het een enorm groot beest was en niet wist of hij dood was of nog leefde. Ik zei
“Nou dan kom ik eens kijken of we de dierenarts of de slager moeten bellen”. Op de weg stond de
10-tonner en daarachter lag het zwijn op z’n zijde. Ik herkende hem meteen, hij was het! Aan de
andere kant van de weg was een verhoging en daar bovenuit zag ik allemaal hoofden van
toeschouwers in de schemering. Ik bedacht dat ze allemaal in afwachting waren van het komende
schouwspel “Sergeant wordt achtervolgd door wild zwijn!” Nou, dat genoegen gunde ik ze niet.
O. en ik liepen met een grote boog naar de trekker en stapten in. “Helemaal terug rijden en dan het
zwijn naderen aan de rechterzijde en dan geef ik instructies”, zei ik. Het voorwiel van de trekker
stond nu vlak voor de snuit van ons zwijntje en ik liet langzaam doorrijden. Het zwijn schoof een
stukje op maar bleef liggen. Weer een beetje gas geven en weer schoof het zwijn een stukje op.
Ik liet nu volgas geven, het wiel reed over de
snuit en kwam met een bonk weer op de weg
terecht. Geen teken van leven, maar wat mij
wel verbaasde was dat de snuit helemaal niet
beschadigd was! Hij zag er nog gaaf uit en de
slagtanden staken nog steeds naar voren.
Allemachtig, wat had dat zwijn een harde
kop! Ik stapte nu uit, voelde voorzichtig met
mijn schoen,geen teken van leven. Ik ging nu
op zijn flank staan en brulde naar de

toeschouwers, “Kom maar kijken kleutertjes, piggy doet niet meer au!” En daar kwamen de helden
van onze Koninklijke Landmacht om het zwijn te bekijken en grapjes te maken………. Ik liep naar de
telefooncentrale en zei dat ze de plaatselijke slager moesten bellen om een “Riesen Keile” te komen
ophalen, want hij lag in de weg. Toen ik na het avondeten nog een rondje liep op het kamp, zag ik dat
het zwijn weg was. Dus dat werd smullen in het dorp, “Sauerkraut mit Schweinenfleis!”
Verder liep de oefening naar wens, alleen soldaat F. kwam met zijn 10-tonner in de berm. Met 2 10tonners achter elkaar, in de vierwielaandrijving en in de lage gearing hebben we de wagen toen
achteruit trekkend weer op de weg gekregen. Wij hadden geen kraanwagen nodig! Na afloop van de
oefening reden we met de hele colonne terug naar Vught. De maandag daarop moest ik bij de
commandant komen. Toen ik mij meldde zag ik op zijn bureau de hele stapel dagrapporten liggen!
Nu ga ik voor de bijl, was mijn gedachte. De Majoor zei, “Sergeant, ik werk mijn hele leven al bij de
“Aan- en Afvoertroepen”, en heb mijn hele leven al dagrapporten bekeken, maar zo goed als jij het
gedaan hebt, heb ik nog nooit meegemaakt. Mijn felicitaties en je krijgt 2 dagen extra verlof!” Ik
slaakte een zucht van verlichting en zei, “Dank U wel Majoor, maar ik moest de jongens wel elke dag
achter hun broek aanzitten”………. Zo, dus mijn administratiemethode was gelukt! En daar heb ik alle
volgende oefeningen veel baat bij gehad!
Sergeant Jan van der Schee, 68-2.
Red.: de namen van de betreffende soldaten zijn geanonimiseerd gezien de pikante situaties…….

