Frans Lijten (61-1) : Met Mia in de kapel en Sgt. Ton in de Pisbak……
Het volgende is gebeurd in 1962, Ikzelf ben van 61-1:
Wij waren met een man of 5 op een woensdagavond met Avond Permissie ( AP) op stap gegaan in
Vught. Eerst bij Café Carla in de Hoofdstraat en later bij Mia. Haar vader had een cafetaria met een
bar en we hadden al behoorlijk wat bier op toen iemand vroeg waar Jan Wunsch was. Die was
nergens te bespeuren, maar omdat ik wist van Jan dat hij wel vaker met Mia op de scharrel ging en
ook waar, maakte ik mijzelf er niet druk om.
Op een gegeven moment kwam haar vader bij mij en vroeg waar Mia uithing. Natuurlijk wist ik dat
niet, maar had wel een vermoeden. Er was namelijk een park in de buurt van die bar en er stond ook
een kapelletje. Ik ben toen naar buiten gegaan om ze te zoeken. Inmiddels was het ook gaan
regenen.
Aangekomen in het park kon ik ze eerst niet vinden,
totdat ik bij het kapelletje kwam, binnen zag ik ze in
het schijnsel van een paar kaarsen op een bankje
zitten. Ze vermaakten zich nogal….Het ging niet
bepaald geruisloos, maar dat schijnt normaal te zijn…
Ik vertelde dat de vader van Mia haar aan het zoeken
was en dat het beter was dat ze naar huis ging om te
helpen. Ze werkte namelijk altijd in de bar.
Later in de avond zijn wij weer in Vught aan de wandel
gegaan en omdat dit nogal luidruchtig ging schijnbaar….., werden wij aangehouden door een
beroepsmilitair van de Mariniers. Zijn rang kon ik niet zo thuis brengen. In dat soort dingen was ik
niet sterk….
We hadden nog die oude uniformen aan met de straatnamen op
de schouder zoals dat werd genoemd waar Aan en Afvoertroepen
op stond. Die Marinier had zo’n nieuw uniform aan, een blauw
pak met rode strepen op zijn broekspijpen.
Daar wij een beetje
als sloddervossen
er bij liepen, kregen
wij een vermaning van die zeesoldaat wat niet mis
was. Waarop een van ons , Harrie Jacobs, aan hem
vroeg of hij ook iets te vertellen had. ‘jij bent toch van
de harmonie?’, ‘maak dat je weg komt’
Dat was tegen het zere been…. De Marinier vertelde ons
dat hij een hoge rang had en wilde onze namen en legernummers om een rapport te maken van ons
vijven, maar dat hebben we niet afgewacht. Wij vlogen als een haas alle kanten op en maakten dat
wij weg kwamen. Dit ging blijkbaar zo vlug dat hij verbouwereerd bleef staan. We hebben hem dan
ook niet meer terug gezien.

Later zijn we over het hek geklommen om niet langs de wacht te moeten. Onze zeesoldaat zou er
eens staan om ons op te wachten en dat hebben we niet geriskeerd. Alsof het nog niet genoeg was
wat we hadden meegemaakt gebeurde toen het volgende:
Toen wij de op de kamer waren, kwam ene Lussing nog met Whisky aanzetten. We dronken het
gewoon uit de drinkmok en werden er behoorlijk dronken van. Op een gegeven moment ben ik naar
het toilet gegaan. Jan Wunsch volgde mij ook om zijn
nood te lossen. We hadden op het toilet zo’n grote
plasbak van twee meter lang met wat koperen
leiding er boven met een knop om door te spoelen.
Onder het plassen zei Jan ineens tegen mij: ‘Frans,
kijk eens naar beneden, daar ligt iemand in de pisbak’
Daar lag Languit Sergeant Ton in de pisbak….Jan piste
op zijn hoofd en ik op z’n buik…..
Of hij het besefte wat er gebeurde weet ik niet, wij op
dat moment ook niet, daar we veels te veel op hadden. De dag daarop, toen alles weer een beetje
begon te dagen, hebben we er wel veel plezier om gehad. Sergeant Ton is er tegen ons nooit over
begonnen.
Aldus naar waarheid opgetekend, Frans Lijten, Brick Chauffeur.

