-

*k •'

ORGAAHVAff AT.T.S MILITAIREH VAK DE
VOORMALIGE AFDEliïTG 1 - 1 5 R.A."

• "Verschijnt 2-maandelijks

IJSovsmber 1947

Belangrijke adressen:

-

- ..

Voormalig Afd. Commandant! Res. Majoor
• J»H«Kramer, Herfstlaan 20, Heemstede»

'-.•>.'.

Commiësia yoor Contact:
- Kapitein F. Jutte, Thortteckslaan 293, Den- g£iag.
A, J «Schut te r, Binnemreg lla*, Heemstede, secretaris^ (Honitie Colonne I - 15J«
P.Vis'ser, Guldsnwinkslstraat 561, Amsterdam,
pen-ningmsester ( 2 f - I -15)*
t, Veenelaan-18» Eoorn, (Staf 1-15)
c, Vineent -v.Goghstraat 24, Amstsr—
.. . . . .
A,H.vaii: -Ssseny. Hünègomlaan %- -Aerdénhout,
(Munitia &oi^nne'•'•! - 15) die optrsad't als re
dscteur TOpr?j»ëi .orgaan.
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Met Teer veel genoegen yoldóe ik aatt het
verioek Ta» reserve-kapitein- P. Jirtte om atet'•&*••
ettke^ voord het eerste "blad fan I -.„15 'R-A."'$'§.
openen*- : .
/"'••• .'''"'V:;/ -- : : /.'.-... • - • .'•.. • /.'""• ;'
• * Inderdaad met /b|JBon^le r genoegen en 'seker
is oor inji «en '" .
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i "V-r£- TÜteJT
V-?:..--

•-l-»*in'Brisbergsn te houden réunie bekend gemaakt
;ëiï 'bèsprokenv worden, Zoais'^veléii-' vatt*tfiich fe ; .

driet en ^tel^urf telling^welke zo velen van ons.
; in da, besf^t'tingsJareH jrioesten doormaken syn
örije herinneringen aan.15 B«A» gelukkig niet
rverloren gegaan. En^dat de band na de; e
^ "vuurgr oef *.,nog. ba staat is een bewijs van de ge.5fomde en goede geest welke Uw Commandant, 'Majoor J„H-Kramer, heeft weten te bereiken en
.dis Gy allen hebt weten t s bewaren. Ik wens
hem en IJ allen, hiermede van harte geluk en my
ale-cud'-regimentseommandant stemt-rulks tot
zal het contact ceker le^T vendig'hgnden en. ik, verzeker IL dat ik hal; met
en hoop by svan—
aanwesig. ta,- kunnen cyn.
^wil*«eindigen,met myn bssts wenssp uit
Voor allenr met hun gscinnen.

•^

' 'Kolonel W.P.van den Abselen
i,'- 15 :R.A.

Kameraden v»d. voormalige Afd»I-15R,A^

j' onze bijeenkomst op 10 Mei jl«
•-f. >besluit om eeft "1-15 R»A.L*" ie d6en Vêrsohijnèn, hes f t op my, Uw
'düd^oMmandant^^èen prettige indruk gemaakti
*-iv*-L —SL^. ' ^-^''d's ia ds Mobilisatietijd 19?9/
Ln d» oorlogsdagen van Mei 1940
tussen degenen, die tot het per*-'
lobben behoordt van heoh—
b' en ondanks de jaren van onverbroken,
^haddë^." lui tenant (nu kaplP*.V*

l ^*ïspr^*(
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echter op^ last van d« bete
•doorgaan en in verband daarmede hèbbëh";wy'hét
raadraam geacht once pogingen voorlopig"te" shaken. 'Maar 4ss te meer verheugt-"het-:"my"ï 3at; fr
nu, dus vyf jarsn later, blijkbaar" nog voldoen—;
de animo onder U beétaat'om de déstyds gemaakte
plannen tot uitvoering té'brengen»--- ' i v s "r :
Het is nu al meer dan acht' Jaar geï'edénydat wy in hét Kamp van Laren zijn ^iezaméri" géko'men~ om, ingevolge het gegeten, mobïlisatiebevel,'
• •&
*\*ónse militaire plichten té vervullen-», Bééds .
-A.
'W
toen kwam tot uitdrukking dat dé meêstén van
- ' T~.ons, ofschoon onder besnarende omstandigheden
./:.^
van. huis elyke- en- zakelijke aard "onder dé ,wapenen gekomen,' van goede wil waren, en door öa~
menrerking bleken wy in. staat te zijn,!
ksle dagsn onze .afdeling gevechtaklaar te markan» Eet tosn reeds ontstane saamhorigheidargevoel'is na onse overplaatsing naar Driebergen en- tyfiens once werksaamheden aan de stel—
lingenj eerst op- de Grebbeberg en later ten
Hoorden van Rhenen, geleidelyk versterkt en ten
slotte tot volle ^ontwikkeling gekomc
de de oorlpgsdagén toen wy met onjce
co goed mogelyk hebben medegewerk^, om dé i»
ons land binnengedrongen yijanA te
de capitulatie
- Door
*
, , <.
,van' otts„
1940
en
de
daarop
volgende
i
*
~ L
± "i
'f
J''
land gedurende vyf jaren is h»t- onderlinge, contact tussen de oyer^het gehele land/
-----»^«leden van het psrsoneel van ï*!^ ff;A
deels verloren gegaan» De belangajaiWng voor

l

* Prins '• van Oran je ", waar- ^ruim^ honderïC m^5v 3$^
'byeea^kooen - een twintigtalT
'"y^'
'^'
^chtgenote of verloofde,,
schillende berichten van

'-",^:ff.-

•v
fr
•£31
i,

yangen — heef t,,echter.:aahgetoond -da"t .velej» :het
;pp. Eï$s• atal^e.n,|:^ln,de gelegenheid te sjjp'gs—,
wee.st elkander;vweer., aans de \hand te; kunneii.; ;',
drukken;öjti enigö^ .tyd,metielka,nder'»van gedachten
te kannen wisseïen^Jfcvhoap, .dat de:e : yriendverhouding nog lange tyd ral- .mogan '.
. dat ,d,e gehoude.n; :réa»ie^ nog door:
vele, s.al'^oitóejtt gerolgd; en dat ten^lo-ète hét ;-y
nu .vo.or xiè eerste, maal verschenen, /blad van
I-rl5 .S.A. voor .velén.van TT een astnsporing sal '
rnogen sijn. tot medewerking, teneinde door mid^ •
deL;van di^^periodiekje de vrisndschapsbandei ' '
t.a doen bestendigen.
: .
Hsemstsd», Oci_ober 194-7.

^qnderlxebbende- militairen, idie-'plPtséling ^uït
, hunne-^e s innéri waren genikt j maak'tën : eian
tijd. ioör, .'.mèar -'•hiJ^wiBt'-lji
.;^prgde>:»i7:;:voor^ d'at
l^lden>VOndér tien teerste" order

:

m

•V^te

aan "I-i 5.- RoA« . een pr0ttige,,nérinnéring én ^ ;
"juicht het zeer töer-wanneer een jaarlijkse^"' • . "
-réunie naar dese.gemaeitt'aïalrplaAtaTrindén».
- . •Driebergeri-Rijsenbürg sal de oud-milita"iren
'van I— 15' H^Av steeds gaarne in haar midden

- . Jac.H»Kramer
J
•• "*••?
Reserve-majoor der
artillerie- .1

De burgemeester van Driebergen—Rijsenburg,
P.Pade Beaufort.
Drieberg«n~Hysenburg^ 15 Ootober 194-7*
i

BatrgeaéeBter de Beaufort schrijft ons:

De versehyning va» het esrsta nummer
"Contact", sal niet nalaten- £n vele, ï-lfj
gecinnen vreugde te brengen,, Wjj we^gn dat
velen met verlangen naar het eerste blad
ben uitgezien»
Hier" is dan de jonggeborene snJrla.t,en
hopen^dat de baby voorspoedig eji in g^ede.

voor de mobilisa—
militairen in garnizoen geleren of het voor de ge-t,
of ongunstig zoude ^jn» Geluk—
iren, dat het
gefeest en vooral het eon-»"
is byconder prettig geiresst»
Waarom?
~"
- i .
*" Het "antwoord op dese vraag is ceer esnvou—
die_leldiiig
~+

«. — v -^..- —..T

X

burgemes3,ter en Mevrpuw de
van den Abeel en,* en Majoor
drage^en' ho'oir van harte dat deze
*i ^^n

L^/•
i**

f

d3^3>£C0 2 ölc0^31* HxJj3 't 'ffiV'-'iCE "LËtÉVtö vó ZSLÏ-

Wat ia de bedoeling van
,*~

leggen tussen alïön die deel (id
j t vooriaaligó ï^—^*] ~
1 - * • *
'
'
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v_ -_,, -^-— _- — . •>•—*
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;; én
- , lyice gaest van eannéid en saamhorigheid*
S JJH ZOO 4.136Q
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BIJ' DE START ¥AH " C OUT ACT*

.Tan: de '•redactie van "Contactlf kraeg ik
^rers'o^lc bjj hét .yërschynén van hst esrs'ta nnm—
mar een" kor^ wooi«d te" sohryven. Dit "Verbïydde
iöyƒeït'gaarne 7ga^^ ik: dan ook hierop iny'-Want
I^i5 Jt.A •'.' Heeft ±n Driebergen-Rüsenburg eëh
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•' , ;Bit contact kan echter -s l? cht s dan goed zijn
indien :altan bereid z;yn eraan 'mede t'e... werken
• niet .e-nigffi. o?f ici-ereri moeten het -blaadje
vdooh allen moeten EO af e-n.toe
jÈf' een -bydfage insendan. 'Jullie kunt schrijven
:0ver-.ieder.; onderwerp diat ja 'ligt b»v» iierinne— •
ringen iii^cd e oorlogsdagen,." ervaringen uit ds .
bezettingstijd-, indrukken uit Engeland, uit Indiê",
memoires uit de huidige diensttijd, familieberichtéh, anecdotss, purrles snü.enc.
-Ik doe -dus esn dringend verzoek op jullie
allen, mannen van I -- 15 H» A*,: ronder uitzondering, pakt ssn 3 pen sn papier en schrijft ssns iets
voor --ons Contactorgaan. En dan nog wat!
• * " - . Velen sond'en hun bydrags- (minimum ƒ 2 , 5 0
par jaar) naar' onze penningmeester, doch vslen
ook bleven nóg -in gebreke* -Wij twijfelen niet aan
jullie goeds, wil en .begrijpen dat het slechts
een. vergeet is. Daarom' zullen wij het jullie gs—
makkelek maken en jullie een postwissel ingevuld, kant en klaar doen toekomen^ Je behoeft
nu. niets 'anders' te doen dan het bedrag van je
-•bedrage in- te vullen" fcn het v even op esn post>*aritoor af. te~geven« • :
'•'- *" Als iedsreen dit dO8.-t . dan kunhen wy niet
atLÏeöö -tr otiw om '-de twee- maanden, hè t 'blad laten
verschotten doch 'hopen -we allen met hun dames
'a?4unie in 'driebergen, in Mei 1948 iets te
aanbieden o
».•>,<
.
hen dte door werkloosheid of andere
n, niet in staat sijn hun
"büdpaga n, te s enden of naar Driebergen te komen *ia' Me^" a«si,' , wil ik EeggeJÈt::; "Schrijf mij.
per9oonly'k,en vertrouTelyk hoe deze omstandig- •
*ü^n"» De commissie van voorbereiding heeft
gemachtigd zonder naamsvermelding jullie het
ratio"te doen toekomen en eventueel de
"reiskosten-naar Driebargen alt dfr-kas te vergoeden. "Zo zullen'dan kameraden elkaar bijstaan.
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"Contact" heeft ook "nog een sociaal doel. On. der onze I .~-15 B.A.-mannen z-ijn er die ;eéni.
ulTtstekènd^ maatschappelijke positie bekleden,
er .£ijn er ook die het slecht'gaat* In-;Vele -gevallen, sullen'-.oud -ï - -15.^.^.-mannea-elkaar
kunnen helpen,, door elkander,te introduce-ren
voor een, betrekking, voor een dienst, Iwjyva—
cantie., bij r i e k t e , ' b i j nood» "Qontact" moeit.,
daartoe het .bemiddelingsorgaan worden 0 '.:>•-'••.
I --15 3.A«, moge' ' M Gontact n oyeraL -een
gunstig onthaal vinden,: *sowel hier in denlande,
als slde-rs waar onee jongens over see zijn» En moge het ook.steeds de geest ademen,die
ieder goed militair moet besielen en dia. ons
sterkte in de oorlogsdagen van Mei 1940 en de
daarop vo.lgende jaren:
-.:
,., -' v ,
"Toor .Koningin en Vaderland»"
>
:,. -* -., ••...•
•
Kapitein F 0 Jutte*

VAIl'l, - 15
l» 'Mevrouw Deddens, A-rgonautQna1irfc -18 . .-te. *J
sterdam schreef ons dat haar* {maa-'varpplesgd
wordt in> een herstellingsooffd 'voor, "oud-ilii: gale werkers, .Laten wij onze ?-fcorpo?»al; jJe,d~
dens™ eens .iets van ons laten hor^pf*. v
Zijn adres is: . *BuinhageK -t. ,.Sltpge/rwes-i2j.
Bentveld bjj Haarlem.^.- .-^3 :.f-;'-:-~ ' ^ a-i»--. '"*••"
2« ,Sergeaht A.P.Jü-oese _ schraéf "fonö-'uit ; Indiê*»
Hij is afdelingshoofd i "'van-";ë.ëd ' m'ötörreyïsjte
' werkplaats» Hij hoopt : Jn "Mei 194-8 .in' Ne'der. . .land te kunnen ryn« ' ^,-f '\".'"'",~- '..",''.'. ,r.",^/"
; Zijn adres is:
Army NS 90Ï25'OB6"'StaS" ^V* " Bri• gade. Baindóeng, Java. '
' /. ;^ '""' , ; ^'.'.'/^
?, Mevrouw, de Wed.D.van Dyk: — tea,«;Kï.op"8teri ' aellemuiden'G 46 bij Genemuiden- deelde.;,ons
. mede. .'ds t' haar- man op 21.- December 1.9.44- tengevolge" van typhus was gestorven» Zij heaft
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.-"• een zeer- moeiiyke; tijd. gehad doch lioudt het - .
. hjjorfd .op en werkt hard..opbaar boerderij voor
..' haar 3 kinderen van 8, 6 en 4 Jaar. ,..t
•"->
4 i "Mevrouw F*G„BIaleveld - Wouda,, Wbldweg A 9? ;,
te:.Rui3chërb»-uè berichtte-ons dat haar man ,
"" zich in.Tndi8 bevindt*
';
.5„,-Ue.,oud I -15 .R.A»-of ficieren Palths> Vos. en
v ^Ms.uwese bevinden Eich eveneens in IndiêV

• Hisr- richt Mevrouw de Beaufort zich.• tot
onié mannen!
^ ,Gaarne wil ik voldoen aan het versoek van
.Kapitein Jut-te- en enigszins mijn gedachten we er-geven., welke, ik .begin Mei'gshesi onvoorbereid
tot U s prak,' omdat ik helaas, niet van te voren
;:gsweten;,hebr dat IJ allen hier in Driebergen sa".mën..zpud,t; komena- ; \ • - . ; : . . . .
• "' ;
,. :-H09\,geh3e;L anders souden wij U dan hebben
ontvangen] 3at--weerzien — . ontroerend was. het - '..en ;door-d© handdrukken-dis - wij. met. elkaar wissel™
dan.-'hebben wij begrepen en gevoeld,, dat de bandenilnshe-t begin.-van-.de mobilisatie met I ;- 15
: H 0 A<^ geXpgd nog geheel deselfdë, zijn gebleveno
. '"•. Hêt»--T«ra3. voqr mij- een aangrijpend momönfr toen
ik: vöai» UMnocht^'staan en gelegenheid kreeg "iets :
tot ü te .2eggen, 'omdat door tw-komst alhier gij
he"S$ ^etoondi^datigy begrepen.hebt: wat de be- , dööling^€B"gewee§t.van önse militaire aehuizen;
n.lf^eeh-fuhaaifierit- 'fan vriendschap, en liefde-: te •
leggen tussêitt tf^al^èa » oo_k : voor de .toekomsto
'\-~r,' wy-vlïëbBefl-élköar podig riu nog mser dan. ooit,,

. 'omdat. wy^alë-ëÉopr-'seü ;ronder 'gespaard, s'yn geble'.ven1 -ui* aitit fKeselyke -oorlog* Wij >taan midden ^ ,•
! ini de, öhaiötisolié-wereldv ^&lke de naweéSn nstèn
', yaa;. dié''nöói* te-Vergeten, ëti'ydj-,- waarin velen ^ ^ij 'kond'enu'geven: •'»Zichselï" »;

.

Zy toch sijn. als helden he'angegaan•;voor U en
voor mjji-.VTJj. willen op -dtt moment hen allen
gedenken ookhea die in concentratiekampen omkwamen..,, en wy, wy staan hier met onze. gespaard gebleven levens! Zeker, nooit hadden wy
in het begin van de mobilisatie, toen wij tel-"
kens met ü allen spraken en U dikwyls zo wan. hopend over Uw gezin en Uw eaak was'welke zo
bitter leden onder uwe afweslgheid. ¥eet U nog
hoe teleurstellend op Il^^LLen inwerkte het
"intrekken van de verloven"? Hoe weinig heb~
ben 7,-y toen God sy dank kunnen beseffen de vsIs moeilyke'jaren die ons allen nog ston/lsn te
wachten!
'
:
Prachtig werk is er in stil-te verricht,
werk waaraan-zeker ook velen onder U aan meegedaan sullen hebben.*Hoe greep-hst ons aan
als telkens wy hoorden over nieuwe razzi'a's en nisuwe terechtstellingen. Zy" hebben, ons
ouder gemaakt en meer gerijpt on als wij zien de
vale witte kruisen blinkend in het zonnelicht
dan Tordsn vry stil en denken aan die milli—
oenen witte kruisen, elk rnst een eigen naam, met een-vader, een moeder, een verloofde
of esn vriend en wy voelen dat sy ons smekend
aanzien en ons iets te zeggen hebben waardoor
wy ons opeens gesterkt voelen en slkaaryiets,
"beloven, wy die gespaard bleveh, ja.:want sy
lieten ons na hun nabestaanden an ons dier—. .
.baar-vaderland.- .;__..•• .>..„,.:.^>. , - . ; - - • ' . ..-v & ' : r
/' Hun taak hier ..op ..aard»,-, 19: :-vo;L^racla* an nu, is het aan ons om. in- hun,.vQStstappei^ :Vfu-:''
ds r te gaan. Hun lichtend kruis moet in-,ons
iets wakker, schudden* Wy moeten meer le?tn-be—
grjjpen, dat wy elkaar moeten heip^n,' niet alle"ön in ons ge a in. maar ook daarbuiten* j _•
.Daarom alleen ook al verheugt het mij zp r
dat het plan deor Ma j oor Kramer en de, zijnen
opgeva.t nu Tastere vornen gaat nemen en.gy :
in gratergetale ^nog. in. Mei 1948f naar:hier
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hoopt te komen.»
Zegthooit, dat er voor niets is gsstreden
of .de vele offers" voor'nis t s rijn gebracht.
Het antwoord hebt-gy'self te gsven dóór mee te
verken aan de-opbouw, "zij het dan ook op beschei
den wijze maar zodoends met elkaar als mannen •van -ï'••— 15 R«A» een fijne draad tó spannen van
.liefde^ eerlijkheid, verdraagzaamheid en trouw
tot welzijn van ons êo gelisfd vaderland!
A*H.de Beaufort —Hooft Graaf land»

Nystad
Wories
,
P. G. Kuiper
Ph.Philips '.
C,A„L, Schuur
J.Yersluys Ie Luit.'
^
Aode &root,kok
H.Falkema

?»Konijnenb«5rg
E.?«Beunder
G«A»Nijhuis
H*W «Meijer
J.Voortman
A. Koe man
D.Terhorst

•

Ootober 1947»

'
"''$

'

¥an den Secretaris. .
•
.
.•
«, .
Hieronder vermelden wij de namen van degenen
-van wie>wy:de.circulaire .als onbestelbaar hebben* terug gekregen* . ;
_
Amsterdam
J»Liévënstraat 24
A.Boon
Bloemendaal
Z.StationsTeg 18
Oldshsaal
Tulpstraat'156'"
2e
Sxloërmond
Keil
21
G, Kroon..,
Ben
Haag
Calandstraat
6i
J,K«Smit
2e
Sxlo"&rmond
T.Meyer
39
A»Paulownastraat 141 Leiden
H.Sloos
Achter
den Hoven^lS Leauwarden
J»Yisser
Bresiand
HoJoRobben Bj,Looinkstraat 52
Amsterdam
Otejrleekstraat 5
JoErnestus
Driebergen
lindenlaan 6
AaBouman
\
Loosduinen
C»v«Hossum Leywog 4-64
Den Haag
JoMarisstr. 152
Verder volgen hier de namen van de jongens
waar'we helemaal geen, of een half adres van
hebben* ^r.
,
Staf
t K,J»H»Sluis
HoSoesan
•
" £*

- 1-15-R.A.
Staf
»
; 1-15-R.A,
2-1-15-R.A, '
. . " '•".
2-1-15-R.A,
' .
2-1-15-r-H.A. ,
2-1-15—R*A«
Amsterdam,.
straat onbekend.
2-1-15-R.A,
1-1-15-R.A.
1-1-15-R.A.
1-1-15-H.A,
1-1-15-SkA*
1-1.-15-B«A'.

"1-1-15-R.A.
1-1-15-R.A.
1-1-15-B

Indien men ds juiste adressen weet of indien men weet wat er van h.en geworden is ge— '
lieve men mij even te berichten*. Ook indien
.
bekend is dat er slechte, vaderlanders onder ".
hen 2ijn. Ban kunnen wij se van de lijst afvoeren.
\.
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De Secr* r
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ORGAAN VAIT ALLE MILITAIH32T VA2T DE
VOORMALIGE AFDELOG I - 15 H.A.
Verschijnt 2-maandslijks

'^ —

Januari 1948

Belangrijks adressen:
Voormalig A f d . Commandant: J.H» Kramer, Herfstlaan 20, Heemstede, telefoon 28464=
Commissie voor Contact:
Kapitein F. Jutte, ïhorbeckelaan 293, -Dan Haag,
telefoon 392822.
A.J.Schutter, Binnenweg lla, Heemstede (Secretaris), telefoon 29256.
F.Visser, Guldenwinkelstr,, ?6, Amsterdam, (Penningmeester) .
F.J.Bervoets, Vesnelaan 18, Hoorn.
G.J.Emmerik, V.v.Goghstr. 24, Amstardam.
A.H.van Essen, Rijnegomlaan 9, Aerdenhout (Redacteur), telefoon 265047AH ONZE OUD - AFDSLINGSCOMMftJïDAirT

Wanneer het tweede nummer van "Contact" U
bereikt, is de jaarwisseling reads enige tyd
achter da rug. Toch maak ik alsnog gaarne van
ons eigen tijdschrift gebruik om TJ allen en Uw
huisgenoten mijn beste wensen voor het jaar
1948 aan te bieden.
Ofschoon de economische toestand en de
staatkundige verhoudingen in Suropa, IndonesiS
en elders allesbehalve rooskleurig sijn sn het
pas bsgonnsn jaar ons nog veel verrassingen in
onaangename zin sal kunnen brengen, hoop ik
toch dat gij gevrijwaard zult mogen blijven van
rampen in Uw gezin en in Uw zaken of werkkring.

Daselfde goede wensen gelden ook voor degenen, die niet allean in de mobilisatietijd, maar
ook nu nog hun balangstelling doen blijken voor
de leden van l - 15 R»A»
Mijn gedachten gaan in het bijsonder naar diegenen van case afdeling die aangewezen zijn om
la Indonesië de gevaren van do guerilla-oorlog
te trotseren» Moge liet einde van deze onverkwikkelijks atrijd nabij zijn, opdat zij gezond in
hun gewinnen zullen kunnen terugkeren.
Ongetwijfeld rullen sommigen van ons het jaar
mat sorg sijn begonnen in verband mat piekte,
huiselijke of financiële moeilijkheden. Ik hoop,
dat het nieuwe jaar hsn niet nog zwaarder zal
traffen, maar dat. a ij hun zorgen en moeilijkheden
zullan ts boven komen of ? mat Gods hulp, in het
onvermijdelijke sullen kunnen berusten.
Het jaar 1948 heeft dringend behoefte aan
opbouwand werk, sowel in materiSle als in geestalijka zin.
Laten wij allen daaraan medewerken tot heil
van ona zelf, van onse gezinnen en van ons vadarlaado
Ik wens U rllsn een voorspoedig, gelukkig en
zegenrijk Nieuvjaar.
Jac.H. Kramer
Oud. C. l - 15 R,--A,
STELT NIET UIT TOT MORGEN
WAT GIJ HEDEN DOEN KONT
ZENDT DAAROM NOG HEDEN UW KOPIJ
IN VOOR HET KAARTNUMMER____
MOBILISATIBHERINNERINGEN VAN DB

MUNITIBCOLONNB

Als een van da oud-gsdienden van de MunitieColonne wil ik maar eens beginnen met een herinnering op te halen aan onze loterijclub, welke
wij indertijd hadden gevormd» Dese was genaanid:
"Fortuna", welke naam echter helaas niet tot
uitdrukking kwam in de prjjzen. Op de nummers

6125 en 12480 viel een eigen geldje en de rest
waren nieten.
Onze kassier de heer Lamoen schreef hierover
indertijd, toen de buit verdeeld w&rd ean aardig
briefje, wat mij wel leuk leek om sens te relevsrsn.
Volgt thans zijn penne- of liever sijn machine vrucht:
De opbrengst van de eigen geldjes was f 6,50
welk bedrag ik van v „d.Nat heb ontvangen., Inderdaad een magere prijs, nog magerder dan de
benen van Sgt. IJtsma* Als ik die ƒ 6,50 onder
25 man moet verdelen, dan krijgt elk na aftrek
van ds kosten van verzending ƒ 0,26 0 Hst resultaat is dus, dat ieder net, genoeg heeft om twee
gevulde koeken bij Jan Keijser V3 kopen en misschien een "Wacht" bij Sgt, Maj. van Sgmond', afgesien nog van de mogelijkheid .om het geld ts
verbrassen door hst kopen van drio aiaran met
zout in papier bij Frans Bcegem» Of wat dsnkt U
van het aanschaffen van een paar liter melk en
een kilo bloem, wat gist en een liter petroleum
en dan bij Schutter nog eens een lekkernij in de
vorm van pannekoeken te gebruiken. Anderhalve
week "lol" voor drie stuivers en zonder varlies
van distributiebonnen.
Al deze voorstellen doe ik natuurlijk behoudens goedkeuring van ons aller geestelijke vader
en opperhoofd Korp.v.d.Pasch, dis hst geld misschien lisver sou willen bastsden om een partij
worst uit de vorige mobilisatie te kopen óf wat
kwalijk riekende eieren, hetgeen geloof ik ook
wel in de kraam van. het duo "Neuzenvreugde" te
pas zou komen.
Beste lieden, mijn epistel sou te lang worden
als ik de gehele Munitie Colonne er bij zou halen.
In het Schrijven volgt dan nog een plan tot
verdeling, waarvan de meesten van U nog wel
sullen weten. Zij die niets meer hoorden van de
loterijclub hadden een sof, net als vroeger als
hun verlof weer eens werd ingetrokken»

Deze brief, welke ik toevallig een deser dagen in handen kreeg, deed bij mij weer vele herinneringen opkomen aan de mobilisatietijd, zo ook
deze:
Een vaste ploeg ging dikwijls naar "Sterkenburg" om zogenaamd wagans te onderhouden» Van
dsse omstandigheid werd echter dankbaar gebruik
gemaakt om de boerin, die daar vlak bij woonde te
helpen met het melken van de koeien en het
schoonhouden van de stallen, daar haar echtgenoot in Militaire dienst was.
Koetsier en Boegem zullen daar nog wel wat
van weten, dacht ik.
Op zekere ochtend vroeg de luit aan een van
de jongsns: "Wat ga jij doen vandaag?", waarop
prompt het antwoord kwam "koeien melken, luit"
terwijl een tweede aanvulde met "ik ga hem helpen met melken".De luit dacht dat hst een grapje was en heeft nooit vermoed, dat er op dat moment zulke waarsheidslievende Nederlanders bij
sijn onderdeel waren.
A* Schutter
U VERGAT TOCH ZEKER NIET TJÏÏ GELDELIJKE
BIJDRAGE AAN OHZE PENNINGMEESTER TE ZENDEN?
MAJOOR MBBIMESE (OI3D COMMANDANT MUNITIE COLONNE)
SCHREEF ONS UIT INDONESIË

Ik vertrok uit Rotterdam per "Sibajak". De
zeereis verliep vlot, maar was op de duur vervelend. Alleen in Southampton en Singapore gingen
wij aan land. Wij hebben gelukkig nagenoeg geen
zeszieken gehad en kwamen in Tandjong Priok aan,
alwaar de ontvangst goed was. Wij cijn gelegerd in
aen kasernecomplex te Mr.Ccrnelis,, Prompt kreeg
ik sr een grote zorg bij, doordat ik per 5 man
één taboe kreeg toegewezen, d.w.z, in totaal 60
stuks plus nog wat koelies.
De taal is nog een grota handicap»

Vlak bij ons legor-ön een paar compagnieën Ambonezen, daar woont alles hutje bij mutje bij elkaar, mannen, vrouwen, kinderenf varkens, geiten, kippen, honden, enx^ Wat hier opvalt, is
het zeer grote aantal spiksplintornieuwe wagens.
Je kan gcad :ie:n dat h:; «r voor ds oorlog ean
grote welvarends beschaving is g-'j-sresst» Do 3uropese wijk in Batavia is schitter-and» Prachtig?
majestueuze villa's in br>3da lanen met schitterende terrassen, zuilengangen, balcqns en gaanderijen. Zo mooi zie js se selfs in Blo-smandaal
niet-, Vooral 's avonds is het eon sprookjesachtig gszicht, Batavia is Brussel in hot klein,
Alles is ts koop, maar krankzinnig duur. Vooral
de passars (inlandse markten) :ijn schilderachtig» Het is hier zeer druk» Nagenoeg alles rijdt..
Links rijden doe ik net alsof ik nooit anders
geleerd had.
IndiS is een machtig en mooi land met onbs-r• grensde mogelijkheden, maar wcrdt nu beheerst
door de twee grote C's, Connectie en Corruptis„
Volgsns mij komt het op de duur i h orde, maar
het zal een lange lijdensweg irard'jn en onire
kindskinderen zullen er nog ds lasten van moeten dragen,
Je most je hier nergens over verwonderen. Ik
ben een paar keer in Hotel des Indes gsweeat,
volgens insiders het mooiste hotel va-o go^aol
Azi§» Een dag pension kost slechts ƒ 30,— per
persoon. Beneden is een groot restaurant met
majestueuze terrassen» Een zwaar belcperd trappenhuis leidt naar een magnifieke danszaal boven, om de dansvloer tafeltjes met gemakkelijke
fauteuils op mooie terrassen. Onder prachtige
lichteffecten speelt hier een goede band dansmuziek en over de dansvloer zwieren honderden
officieren en burgers, blank, bruin, geel en
zwart. Luxe naast armoede, honderden haveloze
inlanders slapen op stoepen en terrassen.
In een volgende brief een ander kijkje op de
Indische samenleving.

Zij, die Maj. ï:3euwese eens villen schrijven,
doen hsm daarmede seker een zeer groot genoegen.
Zijn adres is:
Maj* A.Mo Meeuwese
1104 Neth.Gen.ïr.Coy
4e Gomp. A.A.T. S.S.A.C,
B A T A 7 I A

INGEKOMEN FAMILIBBBRIGHTBN
Verloofd:
JAN DOCTER met NEL KRANENBURG
Krommenie, 6 December 1947
Van de Familie LEGUIT te Beverwijk ontvingen
wij het bericht van de geboorte van een dochter.,
Docter en Leguit onze hartelijke gelukwensen,

Red.
RESERVEERT THANS REEDS ZATERDAG 15 MEI
700R ONZE JAARLIJKSE RETJNIE TB DRIEBERGEN
In verband met de geuite bezwaren van de zijde der dames i.v.m» de Moederdag (2e Zondag in
Mei), zal thans onse reunie op 15 Mei gehouden
worden.
We beginnen des morgens al, treft dus allen
tijdig maatregelen om die gehele dag vrij te maken.
In ons Kaartnummer hopen wij U onze plannen
bekend te maken.
B IJ

ES

APS

CS E I D

Op l Januari 1946 verliet de Kolonel W.P.van
den Ateelen de militaire dienst. Dit most, dunkt
mij, ons allen van i5 R.A. iets seggen. En dan
denken wij aan de tijd Augustus 1959 - Mei 1940
toen hij, als commandant van ons regiment, dit

bevel voerde met grote kennis, vsal élan en onverflauwds plichtsbetrachting» Met grot» kennis:
hoswel jarenlang actief bij de luchtvaartafdoling. was hij artillsrist van f ornaat. Zijn glasheldere "colleges" in hst edele panoramasóhioten sn de vuurregelingsdienst, Eijn ksnals van
onsa, s ome onhandelbaar ziraro, maar EO sul ver
schietende kanonnen van 15 I 15, sijn inzichten
in de toepassing van de kr ijgs tucht „. sijn wijse
van omgang mst allen, die onder aijn bevclan
stonden van hoog tot laag, dit alles maakte hem
tot de idaale ragimentscommandant»
Met veal élan: Waar, in het gehele» legsrcorps, was ssn buitsnpanorama, door de commandant zelf geschilderd, rsads een wsek na de mobilisatie "bedrijfsklaar" opgesteld? Waar Id.eld
op St. Barbara, patrones der artillerio, het
regiment een waardiger tocht? En was de ccnmiandant nist snigs dagsn later, present op alla minstens - seven St.Uicolaasfeesten? Ja, 15 R'.A.
had een commandant, die sr door sijn initiatiaf
in de lange winter '39-'40 de moed wist in te
houden.
,
Met onverflauwde plichtsbetrachting: Om
nooit te vsrgsten staat voor mij- de ochtend van
10 Mei 1940 tosn na het koninklijk woord door de
aether, door ons beluisterd, sijn ontroerd "Leve
ds Koningin" klonk en wij daarna de onzekerheid
.tegemoet gingen, echter met de wetenschap van
zijn sekere leiding. Altijd rustig, altijd hulpbereid, maar ook altijd klaar voor het initiatiaf,
dit waren de eigenschappen waarmede onze commandant ons door ds:e dagsn vosrde. Trots op
sijn mannen, die vuur na vuur afgaven in de Remmersteinse bossen, begroette hij tijdens de terugtocht hun afdelingscommandant met die hartelijkheid waaruit sijn grote waardering bleek.
De Kolonel Yan den Abeelen was trots op aijn
regiment, zijn regiment was het op hem,
Na de donkere jaren wisten sijn chefs hem al
spoedig te vinden voor belangrijke poston. Al

spoedig werd de Majoor: Overste, als chef van de
Staf Bevelhebber Ie Militaire Afdeling en daarna
Kolonel als commandant van de Ie Artillerie Brigade. Ook daar, ik had het voorrecht hem van nabij made te maken, werd zijn werk steeds hoog gewaardeerd.
En thans is deze loopbaan voleind. Slechts
met enige flitsen poogde ik een deel te schetsan. Dank van Uw Officieren, Onder-officieren,
Korporaals en Manschappen voor Uw leiding, voor
Uw liefde voor het regiment en voor Uw vriendschap voor ieder van ons persoonlijk.
Onze beste wensen vergezellen U, en ook Mevrouw, op Uw verdere levensweg.
Ad multos annos.
B. L.
Majoor Kramer en Kapitein Jutte betuigen hun
dank voor de vele nieuwjaarswensen welke sij
mochten ontvangen »
Wederkerig het allsrbeste toegewenst!
C orrespondentie :
Wij ontvingen brieven van:
Kapitein J. Palthe, Er. 302198, Staf 8 R. V. A.
"C" div. 7 Deo. (?ö inf . Brig. Gp 1), Veldpost
Batavia.
Sergeant G. Bruggeman (vroeger Staf 1-15 R. A.),
adres: Valkenierelaan 268, Breda.
H. Kamp, oud ziekenverpleger van 1-1-15 R.A.,
adrss: KL. Gracht B 32, Hattem (G).

ONZE MOBILISATIE 1939-1940
Kort na de capitulatie in Mei 1940 heb ik,
met alle herinneringen nog fris in mijn gsheugen,
een soort van dagboek geschreven in de eerste
plaats als ssn blijvende historische herinnering
van een veelbewogen tijdperk in mijn levsn voor
mijself, in ds twsede plaats als ean merkwaardige herinnering voor mijn kinderen ovsr l én van
Heerlands zwaarste tijden. De 5 oorlogsdagen zijn
in een gespecificeerde dagboekvorm geschreven.
Daaraan vooraf gaat echter in verhaaltrant een
groot aantal herinneringen en indrukken uit de
mobilisatiedagen in Laren en de maanden d.a.v.
in Driebergen.
Alhoewel het alles dus een strikt persoonlijk
karakter draagt lijkt het mij niet onaardig voor
ds Oud 1-15 H.A. -mannen de inhoud ervan te kennen. Men sa.1 er veel in tegenkomen waarbij men
segt: "Oh ja, dat was sus en dat was zo!" Yele
oude bekende namen en voorvallen zal men er in
terugvinden. Doch nogmaals, het is door en voor
mijself geschreven. Mijn collega's officieren en
hun echtgenoten die mijn vrienden en vriendinnen
waren tutoyeer ik zoals ik gewend was hen aan
te spreken. Mijn vrouw noem ik bij haar naam en
ik geef mijn persoonlijke mening over verschillende dingen. Als msn dit dus maar voor ogen
houdt en begrijpt dat het een privé bezit is!
Ik hoop dat hst dan voor velen niettemin interessante lectuur is. Hier start ik dus met
mijn herinneringen uit mobilisatie en oorlogsdagen 1939/1940.
Kap i-te in F. Jutte

Aan onze mannen in IndiS!

Schrijven jullie eens indrukken en belevenissen in navolging van vriend Meeuwese.
Bij voorbaat dank.
F.Jutte

M' O 3 I L I S A T I 5

l 9 ? 9 - l 9 4 O

SPANÏÏEITOE DAGEÏÏ.
24 Augustus 1939. Sen warme tromerdag. In geheel Nederland was de atmosfeer zeer geladen.

Met alleen door het warme weer, doch meer nog
door de politieke hoogspanning in Europa.

Een oorlog tusschen" Polen en Duitseiiland
scheen onvermijdelijke Duitschland dat achtereen- ;
volgens onder het bewind van Adolf Hitler, den
"Ptthrer das KyksP Oostenrijk, Sudetenland/ TseohiS
en de Memel had ingelyfd, daarbij alle bepalingen
van het verdrag van Veraailles vernietigende,
hield vast aan sijn eischen inzake Danzig en een
Corridor door Polen. De Poolsche staat met achter zich de steun van Engeland en Frankryk weigerde aan deze eisenen tegemoet te komen. Op desen 24en Augustus was de spanning ten top gestegen. Ik was dien dag voor saken op reis in de
bollenstreek en de Haarlemmermeer. In Haarlem
gingen we koffiedrinken» Overal in de straten
waar bureaux van dagbladen gevestigd waren was
het swart van de menschen. Het eene bulletin
yoigdo het andere op en alle waren even somber
van inhoud» De PQhrtr hield vast aan sijn eisenen,
Chambörlain, de Engelsche premier waarschuwde
Duitsohland dat oorlog met Polen voor Duitachland tevens oorlog met Ingeland en Frankrijk zou
bsteekensn. Beek, de'Poolsche minister van Baitenlandsche Zaken was bereid tot onderhandelen
doch nEsaseïit» de Duitsche eischen in geen geval zonder meer in te willigen.
Be oorlog leek - neen was onvermijdelijk.
VOORMOBILISAÏIE. •

'

En dien middag nam de Nederlandsche Hegeering
het besluit tot voormobilisatie.
Wy hoorden het door de radio afkondigen door
den règeeringspersdienst toen we in de Haarlemmermeer een cliënt bezochten.
Onmiddellijk spoedden we ons naar huls, waar
myn oproep reeds was ontvangen en mijn vrouw mijn
veldkoffsr reeds grootendeels gepakt had. Spoedig had ik mij verkleed waarna nog een bespreking
volgde met mijn directeur aan wien ik nujn werk-

zaamheden kon overdragen en toen naar de trein
en was ik op wsg naar het in mijn zakboekje vermelde mobilisatie-centrum - de legerplaats bij
Laren.
Aan het station Den Haag was het geweldig
druk. Honderden belangstellenden naast vele
vrouwen en kinderen die man of vader wegbrachten. Hier en daar sag men een ontroerend afscheid, doch de algemeene stemming leek uitstekend. Nog vatta men het slechts op als een misschien selfs wel wat voorbarige voorzorgsmaatregel der Nederlandsche regeering. Nbg wilde
men niet gelooven dat het gruwzame oorlogsspel,
welks gevolgen van 25 jaar terug nog steeds
niet geheel uitgewischt waren, thans opnieuw
zou losbarsten. Nbg gevoelde men deze voormobilisatie als een ten desle onaangenaam intermezzo
ten deele ook als een toch wel interessante'onderbreking uit den dagelijksohen sleur.
De trein bevatte vrijwel uit sluitend-militairen. Allen, swaar bepakt en beladen, velen zeer
slordig of zelfs half nog in het burger gekleed.
Om middernacht was ik in het kamp varriaren.
Mijn mobilisatie-functie was plaatsvervangend
Commandant Munitie-Colonne van ds Ie Afdeeling
van 15 R.A. Dat was dus bij de houwitser 15 l 15.
Ik trof in Laren verscheidene officieren t.w.:
reserve Kapitein Kramer, wiens functie die van
afdeelingscommandant was.
Voorts res, kapitein Foppes, res. kapitein
Madsen, beiden battery-commandant en de Ie luitenants Block (toegevoegd), Carbin (Comm.Uunitie-Colonne), Koon (toegevoegd),. VerailuysjCTuurregelingsdisnst)r Meeuwese (Verkenner), ter
Weéme (It. adjudant) en Breebaart (administrateur) .
•
Een rumo«rige nacht volgde. We sliepen allen
in het r.g. siskensaaltje en konden geen van
allen slapen. Onze hoofden waren vol van de
spannende gebeurtenissen der laatste dagen en
of dit nog niet genoeg was. om ons wakker ta

houden, kwamen ontelbare muggen en hst geluid
van dansmuziek uit het nabijgelegen theehuis
Crailoo wel voor de rest zorgdragen.
De dageraad begon reeds door te komen toen ik
in slaap viel. Om 7 uur werden we gewekt en gevoelden we ons allen niettemin heerlijk verkwikt.
Het was 25 Augustus, de eerste dag der voormobilisatie waarop + 2<tf> van het Nederlandsche
lager het burgerpak tegen de wapenrok omruilde
en zich naar de diverse mobilisatie oentra begaf.
Sen zware dag stond ons te wachten. Tusschen
10 en 12 uur kwam de grootste stroom. De mannen
werden in de verschillende.barakken ondergebracht, terwijl de officieren het druk hadden'met
het bestudeeren der mobilisatie instructies. In
dan loop van den dag voegde zich ook bij ons de
kapitein-dokter van Deursen,
Des avonds toen alle militairen goed waren
ondergebracht en sen ieder vermoeid naar bed
verlangde, was er voor de officieren nog een uib.vosrige bespreking van de stand der zaken onder
lalding vfen onzen afdeelingscommandant.
Op Zaterdag 27'Augustus leerden wa de overige
officieren van ors regiment kennen op een gezajaanlyke bijeenkomst in hat dorpje Laren ondsr
leiding van den regimentscommandant Majoor van
den.Abeelen. Ik ontmoette daar vele oude bekenden zooals Dangremond, den Hart og,. Rijk s, Huigen,
Wensing, v.d.Puttev Soar, Koopmans, s.a. Dien
middag bezocht ik verscheidene particulieren in
Hilversum en Bussum wlen ik aanzegde dat sij in
geval van algeheele mobilisatie hun motor moesten
inleveren^ En soo brak de eerste mobilisatie
Zondag aan - een taaie Zondag, waarop niet veel
meer te doen was en waarbij allen leefden tusschen
hoop en vrees"- vrede of oorlog. Alles bleef geconsighs«rd binnen de legerplaats en naaste'omgeving»
Maandag 28 Augustus..

Het onderwerp van den dag was - sou telegram
C afkomen hetgeen de algemeene mobilisatie zou

beteekenen.
Het was een spannend moment toen we 's middags -allen om de radio in de officierseetüaal
stonden en het A.N.P. een extra-uitsending aankondigde .
De bekende stem ving aan met: "De rsgeeringspersdienst meldt:"
Wij gevoelden de sombere mededeeling die ging
volgen. Het was angstig stil toen de omroeper
mededeelde dat de Nederlandsche regeering het
niet langer verantwoord achtte niet alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen»
MOBILISATIE.
De algemeene mobilisatie werd afgekondigd.
Het werd ons nu toch wel even angstig te moede..
Dit deed de regeering niet op losse schroeveno
Wanneer onze regeering een dergelijk duur en veel
omvattend,apparaat als de algemeene mobilisatie
in werking ging stellen, waardoor het geheele
economische en maatschappelijke leven tooh min of
meer werd ontwricht, dan moest zij toen wel zeker
weten, dan moesten haar informaties haar tooh
wel verteld hebben dat de oorlog sou losbarsten,
met al zijn ellende, met al zijn verschrikkingen.
Oorlog, en dat in onze "beschaafde" wereld.
Er volgden eenige dagen die het uiterste van
<ma vergden. Nimmer vergeet ik die stroom van
mannen, allen zwaar bepakt, sommigen zeer goed,
de meesten echter slecht gekleed. Hier een uniform dat wyd openptLilde, daar een broek die
niet dicht kon, elders weer een paar lage bruine schoenen onder kapotte puttses» Sr viel hesl
wat te organise?ren en op te knappen aan het
Nederlandsche leger» . '
Mij werd de taak opgedragen voorloopig het
motormateriaal te beheeran in afwachting van ds
komst -van den officier-technisch' opzichter. -.
Eet was e~an opdraoht die mij den eersten mobilisatiedag tot den volgenden morgen 4 uur bezighield, ïosn had ik ruim 70 wagena die op het

Torderingsterrein gevorderd waren in ontvangst
ganomen en op de binnenplaats opgesteld.
Den volgenden dag werden se allemaal groen
gespoten evenals de vele tientallen fietsen en
motoren die inmiddels waren gevorderd.
Ons offie Iers korps was op den mobilisatiedag
balangrijk uitgebreid. Be navolgende officieren
hadden zich bij onze af deeling gemeld: Be Lui tenant-Teohn. Opzichter Zoetelief ïïorman, de Ie
luitenants Bronksrs (Verkenner), v.d* Hhee (Verbindingsdienst), Van Gelderen (terreinmeetdienst^
Vos (Bt.O), Palthe (Bt.O), onze dokter kapitein
Broekstra, die onmiddellijk alle manschappen ging
keuren, en de 2e LuitenantsWerksr (gasofficier),
Ho.udret (Sectie et.) en Evers (Seotie ot.)«
Be eerste wachten en piketdiensten volgden
onmiddellijk-.
Het indeelen der auto's en op de auto's de
indeeling van het personeel, het halen van de
munitie en het opladen der auto's, het vullen
mst benzine, de legering en kleeding der manschappen het verstrekken van wapenen, gasmaskers,
helm, enz», enz., dit alles was een kolossale
organisatie die aan officieren en onderofficieren groote eisohen stelde.
In het onderofficierskorps waren een drietal
mensehen die zich zeer onderscheidden en die
ook gedurende de verdere mobilisatie zeer waardevolle krachten zijn geweest t.w»: de Adj. 0.0.
van Spanje als Commandant Werktuigen, de Adj.
0,0. Veldhuizen (Mr,smid bankwerker) en sergeantmajoor Administrateur Van Egmond, een man die
het de jongens toch 200 scherp en ongezouten
kon "vertellen, die het toch niet altijd juist
zag, doch die het tooh zoo verduiveld goed meende en zjjn zaakje tot in de puntjes wist en verzorgde. Een trouwe en harde medewerker.
Na 2 dagen van hard werken was de organisatie in zooverre gsreed gekomen dat de. geheele
afdeeling als naraohvaardig kon worden beschouwd.
Dat was op 51 Augustus. Op Koninginnedag, een

dag die voor gefeoal Vaderland eon feest?- - had
moeten zijn doch thans ward een uiting vau -rouw
en aanhankelijkheid der geheels Haderlandsahe
Weermacht aan haar vorstin. Inplaats van Carbin,
dia sich in zijn studietijd te Wageningsn kennelijk
overwerkt had en seer nerveus was, las ik des
avonds voor de Munitie Colonne de proclamatie
voor van onzen 0»L<,Z. den Opperbevelhebber van
Land- en Zeemacht Generaal Rsijnders, en het lovs
de Koningin werd spontaan en enthousiast door
alle mannen met een driewerf hoera begroet»
Voor mij had deze. dag nog een bijzondore bateskenis omdat ook mijn vader jarig was en ik voor
het eerst cp zijn geboortedag niet aamrezig kon
zijn»
Twee dagen- lator werden da troepen geconcentreerd in hun oorlogsbestemming en vertrok 15
R.A» uit het liefelijke Laren naa,r Driebergen,
alwaar we na ee-n voorspoedige mar^ch net een colonne dis een uitstekendo indruk maakte in den
voormiddag -aankwamen Het geschut en de munitie werden opgeborgen
in het park "Welgelegen"} alwaar ook onze meeste
auto's werden geparkeerd. Be manschappen werden
in scholen.ondergebracht, de onderofficieren by
burgers ingekwartierd terwijl alle officieren
werden ondergebracht in Pension Ds Geer, Hoofdstraat 166.
Was er aanvankelijk sprake van dat we slechts
één of eenige dagen in Driebergen zouden blyven,
al spoedig bleek dat dit prachtige vakantieoord
onze definitieve bestemming zou worden. En toen
volgde een enorm aantal voorbereidingen voor de
definitieve legering der troepen. •
In overleg met kapitein S oer met wien ik nog
als 2e luitenant samen had gediend en op cursus
in ordebroek geweest was werden voor 1 - 1 5 H.A.
eeniga panden gevorderd op da Buntlaan n«l» "Salatiga" voor de Staf en bureaux Afdeelings-commandant, No. 9 en 11 voor de eerste batterij,no,
15 voor de Munitie-Colonne, No, 19 voor bureaus

(2e batterij, Muni t i e-Colonne en dokter) en Np.
86 en 88 voor legering der 2e battery.
Wordt vervolgd
TAN DE SBCRSTAHIS
Voor de laatste keer geven wjj de namen op van
hen van wie het toegezonden orgaan als onbestelbaar Is teruggekomen of waarvan by ons in het
geheel geen adres bekend is»
Gaarne Uw aller medewerking om de juiste
adressen te weten te komen.
H* Falkema
F» Konijnenberg
H «.P» Beunder
H,W. Mejjer
J. Yoortman
A* Koeman
J>. ter Horst
G?. Kroon
J." Visser
P,C. Kuiper
T»
'
'
P.H.
C.AVL, SohTro*1

H. Sloos
R. J.. Bras
K. J. E. Sluis rv
A. J. van Bemmel
A.4 Boon
;
W. Boi
J.G.H, Iteyer
van Gelder
ü -•_••:.
Zoet^lief Norman
Sleddering

llag Ik als redacteur1 -thaBs het laatste voord.
Gezien he.,t goede voorbeeld van. .^«ms»; vriead
Schut.tér,; mag ik thans verwachten, -dat ook van
andere onderdelen van bnse afdeling enige leuke
mobilisattehffrirtnerlnggn binnenkomen»
GROOT "OP EDBIH
SLKE BIJTDHAGE ZAL ONS WJELEÓM 21 JH

Eed.
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"••• ORGAAN VAJT.ALUS MILITAIREN YAN DE
TOORMA.LIGE AFDELING- .1 - 15 H 0 A,

Verschijnt 2-maandslijks

«Tuli 194-8

De tweede rettniedag van I - 15 R<,A 4 op .8 Mei
j.l» is op voortreffelijke wij: e geslaagd. Tan de
aankomst in ds raorgsnuren af tot aan .het afscheid
in ds avond is nagsnosg alles verlopen, soals de
organisatoren van dit festijn rich dat hadden voorgesteld. . ' •
Dit prettige verloop is door veler medewerking
ontstaan en .aan ü&t 'allen, dia daartoe hebben medegewerkt, betuig ik mijn oprechte dank.
.'-f
Op ds* eerste plaats aan hst'Gemsentebffstuur.van
Dri'ebe'rg6nr«.Ryaen'burgf hetwelk óns op offtciSle w.ij-rse heeft-VJÏwi.ilen.'ontv-ahgsn op' hst heerlijk, gslegsiï
"Beukenstein" en dat ons ondsr hst .geno-t; van thee,
gatakj sigaren en mustek hseft dosn genieten vatt ds
nattmrij|fcej-pracht van ;dit bTiitengoed. ':f
"^erdsir--ónse bysondèrs dank aan Mevrotnr De Beaufort-voor- de-stuwende kracht, waarmede sij ds voorbereidingen voor-dase bijeenkoms.t heeft gersgeld, en
-a'an de dames en hersn leden van hot voormalige Comifé voor de militaire tehuisen voor hun msdswérkingo
Wat moet ;er door dese dames en heren veel wsrk sijn
vercet om alles, c o in de puntjes te kunnen reg'slsn
en om'ons op so'n royale wijse te kunnen onthalen op
koffie-, koek en Rookartikelen in het middaguur en
bp.-'èflé eenvoudigs maa^ kostelijke maaltijd in ds namiddag. .
^ ¥./..?/JM*VV.tV^
.... ' ' •
Ook aan ds padvinders^die hun hulp he'b'ben var-leend door ons te begeleiden naar hst kerkhof ia
Drisbsrgsn en die daar op so f n keurige wijss by de
grave'n van dé oorlogsslachtoffers afronden .opgesteld;

L.

aan de musiekkorpsen, dis zowel op hst kerkhof als
op Beukanstein hebben medegewerkt om ds daarby passende stemming te verhogenj aan ds dames Theil met
hun begeleider, die tijdens de officiSle ontvangst
ons hebben doen genieten van hun vrolijke muzieken zangstukjes.
Vervolgens aan ds burgers van Driebergen, die
gastvrijheid hebben verleend aan degenen vsn ons,
die hebben willen overnachten, of die op andere wijze hebben bijgedragen aan het wslslagen van deze bijeenkomst. Hun bereidwilligheid wijst er op, dat de
in 1939/1940 ontstane relatie mst 1 - 1 5 R»A„ nog
steeds wordt voortgezet.
Einde-lijk aan de heren Jutte, Schutter, Visser,
Van Essen en Emmerik, leden van de contactcommissie
en J. v.d„ Bosch, woonachtig te Driebergen, die
veel tijd he.bben besteed aan het bespreken, voorbereiden en uitwerken van ds maatregelen, welke nodig
waren om het drukke programma goed te doen verlopen
en de gezellige sfeer te verhogen. In het bijsonderaan Schutter en Visser voor hst door hen gemaakte
1 - 1 5 R.A.-lied, dat ieder terstond in ds gewenste
stemming bracht.
En tenslotte aan al degenen, die bij de retlnie
aanwezig zijn geweest; sij hebben door het getrouw
opvolgen van ds gegeven aanwijsingen en door hun
rustige houding de goede naam, die I - l? R.A. in
Driebergsn heeft, in ere gehouden.
¥5j hebben wederom genoten van de gastvrijheid van
Driebergen's burgerij, wij hebben enige tijd aanwezig*
kunnen zijn op de plaatsen waaraan voor ons zovsle
herinneringen zijn verbonden en wij hebben onze kameraden kunnen spreken met wie wij in de mobilisatieen oorlogsdagen hebben samengewoond en hebben samengewerkt. En wij hsbben bij.ons bezoek aan de kerkhoven mede willen herdenken dsgenen, die niet meer in
onza vreugde kunnen delen (soldaat Tebrunsveld, adjudant-onderofficier Van Spanje, kapitein Foppes,
luitenant Dronkers, sergeant Aletrino, korporaal
Kinsbsrgen, soldaat Van Dijk en misschien nog and s r en.}.

Wij hebben ongetwijfeld allen een dag gehad, die wij
ons nog lang zullen herinneren. Tot het volgende
jaar!
Jac. H. Kramer,
Oud G, I - 15 R.A.

ïfsrd door Majoor Kramer vesl lof toegs-waaid aan
de Contactoommlssie, dszs laatste- dankt op haar
beurt onze Oud Commandant recht hartelijk voor ds wijze, waarop dsze haar stesda mat raad en daad terzijde
heeft gestaan.
Uamens ds Contactcommissie,

OïIZE HEÜïïIE OP 8 MEI j.l. TS DRIEBERGEN

Voor allen, dis ds Reünie msdsgsmaakt hebben, is
dsze ongetwijfeld een onvergetelijke gebeurtenis geweest.
De sfeer van kameraadschap en hartelijkheid, de
zonovsrgoten land ouwen van hst Sticht, d? stijlvolle
herdenkingen en hst vlot afwerken van het programma,
dit allss heeft de 8e Mei vcor 1 - 1 5 R . A » tot een
dag gemaakt, welke nog lang in onze herinnering zal
blijvsn voortleven.
Voor hsn, dis om welke rtdsn dan ook, niet aanwezig waren, volgt thans esn chronologisch ovsrz-icht van deze dag»
Voor dsgsnen, die psr trsin uit de richtingen
Arnhi.yn en Amsterdam arriveerden., stond?n aan hst
station Driebergen drie bussen gïrssd, tot aller
verrassing voorzien var. ds ons '~o vertrouwd; onderscheidingen als d: afdslingsvlag en 1-1. 2-1 en
Staf I 15 R . A » ' H a hartslijks wederzijdse begroetingen
en het informeren naar e,lkand?rs welstand, vertrokken we naar "De Prins van'Oranje".
"Ij aankomst aldaar, werden ws met vsle hosra's
begroet door de resds aanwezige rsünistsn, terwijl
Schutter zich inspande om dit deel van hst programma
op de gsvoeligs plaat vast te leggen. Hoewel het

tijdstip van ds officiële ontvangst nog niet Tas
aangebroken, hadden ure reeds h?t voorrecht Mevrouw
Ds Beaufort aan ts treffen, dis actief als altijd,
rssds'doends was ds fraai gsdrukte dagprogramma's
uit -te reiken»
BFa vele hernieuwde kennismakingen vertrokken we
in ds dris bussen naar de Grebbeberg, voorafgegaan
door once Commandant met schtgenote in de wagen van
cnce Y„d«3osch, voorcrisn van de originele afdslingsvlag en gsvolgd door enige luxe wagens en motoren.
Ds stemming Tras al dadelijk opperbsst. Vele herinneringen wsrden opgehaald, mede door de goede
•: orgen van on:e secr?taris, die foto's uit d3 mobilisatietijd in sen album had verzameld, dat -weldra
van hand tot hand ging«.JIa een fraaie tocht, waarbij
vs elkander verschillende plekjes aanwezen, die
voor altijd in onns herinnering staan gagrift, bereikten Te het Grebbskerkhof.
Onse schreden waren allereerst gsricht naar het
graf van onse gevallen kameraad Tebrunsvsld* De
Commandant bracht in èijn herdenkingswoord in herin.nsring hoe Tebrunsveld sich vrijwillig opgsgevsn
hebbende voor disnst op ds Grebbeberg, bij het verrichten van ordonnansdiensten door een granaat werd
getroffen. Majoor Kramer deed voorts mededeling,
dat aan dese kameraad door de Minister van Oorlog
esn posthume onderscheiding was verleend. Spreker
stelde de moed en de plichtebetrachting van dece soldaat aan ons allen ten voorbeeld in de strijd
voor vrijheid en recht. De hardenking_wsrd besloten
met het leggen van een bloemstuk voordien van de
'1-15 RoA» linten op hst graf en het in acht nemen
van esn minuut-.stilte, daarmsde ser betuigend aan
de nagedachtenis van dece gevallenen.
ïe hadden nog gelegenheid een rondwandsling over
ds begraafplaats te maken. Aanleg en onderhoud
maakten een sèsr goede indruk,
Hst volgend deel van hst programma vermeldde de
tocht naar ons- oude stellingsterrein. Langs vele
kronkelige an -ongeSffende wegen, waarbij w?- niette-

min volop gelegenheid hadden van het fraaie landschap te genisten,' bereikten we de vost van de heuvel, waarna we, uit de bussen'gestapt'mijnde, na
een korte wandeling ons oude stalllngsterrein bereikten» Door ds oma t and i ghs :";,;g dat alles reeds geëgaliseerd was en we helaas nist veel' tijd tsr beschikking hadden, konden d: juiste plaatssn niet
gshsel E'b gauw worden vastg^stsldo Hoe he3l anders
kwam het natuurschoon van een van ds mooiste gedeelten van ons vaderland tot ons dan 8 jaar gsle. den. Met volle teugen gsnoten ~s van de gsuren van
de bomen en struiken, die thans rust en vrijheid
ademden. ïTode verlisten ws dan ook dece plek, met
hst vaste voornemen- hat volgend jaar meer tijd voor
dit gsdesltè van:- het programma té reserveren.
Ds haast van ds buschauffeurs1, die sldsrs nog
diensten hadden te verrichten, kwam ons op de terugweg nu esns wsl goed uit. We bereikten daardoor
vroegtijdig de "Prins van Oranje", waar het voorm.
Comité Kil, Tehuisen reeds cyn opwachting maakte.
Men had h?t ons seer gesellig gemaakt. De saai bood
esn vriendelijke aanblik met de van bloemen en vlaggetjes voorziene tafs'ltjes. Kortom, het was af.
Onder de belangstellenden van Driebergse cijde, sagen we nog Pastoor de Groot, Ds, de Bruyn en Ds.
Reeskamp. Na het serveren van een heerlijk kop koffie met koek, riep Mevfow De Beaufort, in haar
kwaliteit" van Voorzitster van de werkcommissie, ons
een hartelijk welkom tos, mede namens alls -,rerk(st)ers
vari het voormalige Comité1 Militaire Tehuis en, waarbij >jj haar dankbaarheid uitsprak, dat aen blijvende
band is gelegd tussen de Drisbergse bevolking en
ons. Spreekster bracht in herinnering, hoe het comité, dat door de capitulatie sijn bestaan'srecht
verloren had, door'ds spontane reactie van alle
helpers en helpsters weer spoedig bijeen was, teneinde bij te dragen in hst lenigen van hst oorlogsleed. Ds:e band ons gegeven sullen we waardig dragen, als sijnde esn bijdrage voor esn nieuw fundament
voor desa kapot gemaakte wereld» Met verheffing van

stem wslcte spreekster ons allen op mede te verken
aan de opbouw* Vervolgens liet rij ds gsbeurtsnissen
in ds kommervolle becettingsjaran aan haar geestesoog voorbijgaan, waarbij vooral ds grote figuur van
'de K.P. leider Frank in herinnering '"srd gebracht.
Namens het Comité wsrd de verontschuldiging aangeboden (ö.i. ;ssr ten onrc-chte), dat door de tijdsomstandigheden in materieel opricht nog nist veel
kon worden aangeboden, maar dat wat gsgs'ven was,
mst hst gehele hart geschied was.
JVIevrouviT Ds Beaufort besloot haar indrukwekkende
rsde met ds opwekking elkander te hslpsn, niet alleen in hst gecin, maar ook daar buiten. Laten we
tonen de hulp van Amerika waard te sijn, door hard
te werken. Nederland E al herrijs-en, made door Uw
hulp en Uw kracht.
Als antwoord op het wel-komswoord dankte ï-lajoor
Kramsr voor de- buitengewoon prettige ontvangst.
Hij bracht nog eens in hsrinnsrihg hosvsel vergoeding het Comité in d? mobilisatie once jongens had
gegeven voor -het gemis aan de huiselijke sfeer sn
memoreerde in dit verband vooral het 'ro geslaagde
Ksrs-tfees-t en Oudejaarsfeest. Als stoffelijk blijk"'
van waardering werd aan Mevrouw De Ssaufort een .
bouquet rosen aangs-bodsn, welk gsschenk door haarsymbolisch ward aanvaard, mijnde onïe dank .ook voor
al haar msd3werksrs(sters).
De Voorcitter van de Contactcommissie, Kapitein
Jutte, las daarna diverse berichten van verhindering vdor0 Speciale vermelding verdient nog het
binnenkomen van ee-n neer uitvoerig telegram van
Kolonel Bartsls, ones- chsf,. di3 in de oorlogsdagen
in Doorn seteld's, waarbij deüe cijn warme medeleven
betuigde. Helaas was een 'van de dominerende figuren uit de mobilisatietijd, n.l. Sergeant-Majoor
Van Egmond, 'de man dié overal raad op wist, door
sis kt e verhinderd aanwecig te sijn. We condsn hem
een telegram, waarin w- hem van harte een spoedige
beterschap wensten.
Een van de vele verrassingen van 'dese dag volgde

in de vorm van het singsn van liet 1 — 1 5 R»A. lied»
Wijs e n:Ch3erio", op woorden geset door Schutter en
Visser. Dece knapen hadden on .tanks de beslommeringen
aan hun functie verbonden., neg even kans gssien, 2ij
het dan ten"koste van enige nachtrust, vlak voor de
rsllnie dit inhoudsvolle lisd in elkaar .-t s zetten.
Oordeelt U seif• U sult het afgedrukt vincisn na het
verslag,,Tegen drie uur vertrokken v,rs te -roet naar het
Kerkhof-' in Driebergen,- om aldaar bij het graf van de
K»P-, 'leider Prank- ds nagedachtenis t? eren van hen
-dié in ds strijd tegen de overweldiger gevallen waren. Padvinders hadden de erswaoht bij het graf betrokken. Bij -ontstentenis van on_a Regiment s c ommandant voerde Kapitein Jutte het woord* In herinnering wsrd gebracht de periods~:na- de capitulatie, ds
tijd waarin we vertrapt wsrden door de laarsen van
een wrede bec-etter en we als ^slaven en slavinnen
op ds arbeidsmarkt werden geworpen. Hulde en dank
werd gebracht aan Frank, Paul;.Joop-en G-ijs en alle
andere ver:-e-ta-lisden, die.-:huis: en haard verlieten
om sibïr ts weeT' te stellen tegsn de onderdrukker, iDat irun' geest>ons tot .voorbeeld moge «trekken.-^ 2 ij. .
gaven 'ïïun kos-tbaar leven in de strijd tegen de d.ic—•
tatuuri Dat wij onse kinderen mogen opvoeden in hun
geest, opdat het offer door hen gebracht niet voor
nists is geweest, 20 besloot onse Voorzitter. Met
het-'leggen-van sen bloemstuk op het graf van Frank,
daarmede once dank brengend aan allsnj die in het
verzet zijn gevallen,, het spelen van ons volkslied
door de Mus-iekvereniging; "Aurora" en een défilé
langs, het graf, wsrd dese herdenking beëindigd.
. Voorafgegaan door de padvinders vingen we de
wandeling aan. haar het landgoed "Beukenstein", alwaar ds ontvangs.t door het Gemeentebestuur sou
plaats vinden. Zeker een van de mooiste landgoederen in Driebergen had men uitgekocht om ons te inviteren. Het is er een waar festijn geworden. De
thee met gebak was zeer welkom na onse- fikse wandeling. Padvindsrs en helpsters lispen af en aan om

allen EO spoedig mogelijk van ververschingen te voorsien, allss onder het wakend oog van Mw. Ds Beaufort, die als eminente gastvrouw ook de tijd nog
vond om Eich met ons te onderhouden en te informeren of we het toch wel naar de sin hadden.
Ha de ; thee en de begroeting van ds intussen nog
aangekomen reünisten, richtte Jhr. De Beaufort namens hst Gemeentsbestuur hst -woord tot ons. Als inleiding van sijn wslkomswoord verklapte de Burgemeester ons, dat ws destijds tij once komst in Driebergen
met gemengde gevoelens waren ontvangen. Hst antwoord heeft II echter celf gegeven, aldus de spreker.
Hst Gemeentebestuur vond, dat het ook op Eijn weg
lag ons te ontvangen en was nssr verheugd, dat 50velen gekomen waren. Nadat d- burgemeester nog
enige bijzondere gebeurtenissen uit hst achter ons.,
liggende bewogsn tijdperk de rsvue had laten passé-?
ren, besloot hij met als lichtzijde van dit alles te
Eien, de band die ontstaan was tussen ons en ds ingesstenen van Driebergen.
Maj'oor Kramer dankte in Eijn antwoord het Gemeentebestuur recht hartelijk voor de overweldigende
ontvangst. Spreker lichtte toe, waarom het Gemeentebestuur het vorig jaar niet op de hoogte van on:e
plannen was gebracht. Het gold toen slechts een
proef, welke echter dsrmats geslaagd mocht hetsn,
dat er alle aanleiding was, dit Jaar wel hst Gemeentebestuur- op onse komst voor te bereiden. Ook Maj.
Kramer verheugde sich over de goede verstandhouding
tussen de Driebergenaren en ons, getuige het feit,
dat velen van onse jongens nog regelmatig hun
"pleegouders" bezoeken» Tsn slotte werd de hoop
uitgesproken, dat nog dikwijls een beroep sou mogen
worden gedaan op ds gastvrijheid van de Gemeente.
Vermeld E ij nog, dat de bijeenkomst wsrd opgeluisterd door een mandolinetrio, hetwelk leuke wijs jas
voor ons ten gehore bracht. Als herinnering aan deze dag. werd door Kapt. Jutte met een kort woord aan
iedsr sen.met 1 - 1 5 R.A» bedrukt lint, ter bevestiging aan hun instrument, aangeboden.

De tijd was nu gskomen om vrienden en kennissen
in Driebergen een bezoek te brengen. We waren echter weer spoedig op "Beukenstein"., tarug, teneinde
bij de gemeenschappelijke maaltijd ts kunnen aanzitten.
We lietsn ons alles best smaken, terwijl intussen de
Muziekvereniging "3xcelsior" en het resds eerdergenoemde trio er aan medewerkten ds gezelligheid ten
top te voeren. Voor een goeds spijsvertering maakten
ws, voorafgsgaan door het muziekcorps, een mars
over hst landgoed en vervolgens, langs de Hoofdstraat
naar "De Prins", waar we gshee-1 'in ds lijn van het te
verwachten programma in da juiste stemming binnen
kwamen.
Thans trad 1 - 1 5 R.A. als gasths.e.r op en over.
belangstelling hadden we waarlijk nist te klagen. De
"pleegouders"., Eij die onae jongens voor ds nacht,
gastvrijheid verleenden sn ceker niet in de laatste
plaats allen d-is- aan het welslagen van ds E e dag
hadden medegewerkt, hadden once uitnodiging dankbaar aanvaard, Eodat de 'zaal tot .de: laatste, plaats
bes et was.
.••'•-..•
••
. • •.
Na de gebruikelijke opening van de avond door kapitein Jutte, van welks gelegenheid hij tevens gsbruik maakte om on;e gasten nog eens ts bedanken
voor hun goede Eorgen, werd in snel tempo het cabaretprogramma afgewikkeld. De "Two Happy Days", de
charmante msisjes, die ook reeds hun sporen verdiend hebben met hun optreden voor once jongens
ovsrcee, brachten leuke en beschaafde liedjes. Santos blsek naast een uitstekend goochelaar tevens
een goed speurder te sijn» langs telepathische weg
weg bracht hij in een ommecien een moord tot klaarheid. Enige accordeonsoli van Aart Hofstee vonden
ook een goed onthaal.
Tussen de bedrijven door verraste ds Regimentscommandant, de Kolonel Van den Abeelen ons met slja
komst» In een kort woord bracht hij Eijn spijt'tot
uitdrukking, niet in de gelegenheid gewesst te sijn,
de gehsls dag met ons ts kunhen doorbrengen. Dank
werd gebracht

aan' -de :Ges«snte D-riebergen en speciaal aan Mevrouw
De--Beaufort, die. soveel voor ons gedaan hseft en
nog doet. Na enige goede .-overeenkomsten tussen net
"oude" en net "nieuwe" leger naar vorengebracht te
hebben,, klonk op sijn voorstel een hoera voor de Artillerie». De kolonel stelde het ceer op prijs, dat
da oude band tussen •Driebergen en -ons nog EO stevig
was en deed een.drie^rf hoera,uitbrengen op Mevrouw
ds Beaufort-en-haar echtgenoot.en voorts op MaJ«Kramer, die soveel hadden .bijgedragen om, de geest van
goede verstandhouding te bevorderen. • ,
Aan-ë.lies komt een ainde.t ;:-3o-ook aan deze leuke
dag. Tegen tien uur moesten reeds velen de saai verlaten, teneinde de laatste trein uit Driebergen nog
te kunnenrhalen. Voor de overigen werd hét cabaretprogramma nog voortgeset tot. half elft waarin ook
onse vriend Paanen een belangrijk aandeel had„ Zijn
liedje en sijn praatje deden het goed. Vermeld sij
nog het door ham op., de wijse van "Droomland" inder-,
tijd gemaakte liedje, "«Barbij ode gebracht werd aan
de strosak en speciaal aan die op de "Wildbaan"
(bij verswaard of streng, arrest); .
.
Voor de danslustigen.was nog een uur gereserveerd» Fluks de loper opgerold en de tafels, en
stoelen aan.de kant en het spel kon beginnen» De geluidsinstallatie van de firma Tukker, die ons reeds
de gehele dag Êulke goede diensten had bewezen,
bracht thans vrolijke dansplaat jés ten gehore*
Om.half twaalf was echter Jammer genoeg de k.o«k
op. .We rispen^elkaar hartelijk een tot weersiens toe
en soohten Termöeidj doch ten.sèersts-voldaan over
dese buitengewoon geslaagde dag, onze kwartieren, op..
''."":" " .• ' . . .: -Van Essen.,
. -. .

lisr. Wij rekenen op Uw aller msdstrerking» _Elka bijdrage, hoe'gering ook, is van harte welkom» •
.

.

.-

•

V.E.

Tekst
Schutter en Visser

Wij;: e "Chserio"

HET I - 15 - R..A.LISD

Ds mobilisatie kwam ook in ons land,.
Mannen denkt daar~-aan terug. . .
• '
Ds raak ging verlopen, de vrow sat alleen,
We stonden met smoor in op wacht.
nrij bouwden ds ëtslling, oefenden geducht
Mst auto's.sn Ewaar. geschut;
"iïe fitten én" drukten, wat heel dikrijls lukte,
Wie had dat nu ooit nog verwacht.
, .Refrein ; • • - . •
Ieder jaar, ied?r jaar^ dan komsn ws waar bij elkaar;
Dan kijken wjj vrolijk, -vsrgststi het leed,-.
Dat al die jarsn de--mof ons aandead
;
.
Sn ds jongsns van 15 R.A» .
;
•
Vertellen U higr,nog wat na; •
:
We danken de mensen
Uit Drieberg'en wensen een ^rssr^isns tot volgend jaar.
In Mei wsrd het ernst en de stelling bsset, •
I -'15 R.A. was•.paraat. . .; ' . "
Toen kwam er ds act.ie voor stukken en tractie
En stelde een ieder'irijn daad.
D.och ds moed* van'ds "mannen was hier tevergeefs,
üehigeen keerde 'nist'we?r,
We .waren verslagen, doch waarom versagen
On's virijhei'd hernemen we weer,
. Refrein

Het nieuwe'Terenigingsjaar is 1. Mei j.T. aangevangen.
&eiian-.hat. verslag van do penningmeester, mogen wij seker wel een dringend beroep
doen om"Uw bijdrage voor het nieuwe jaar te storten,
U kunt hiervoor gebruikmaken van bijgaand giroformu-

Er' kwam "toen een donkere tijd voor ons land,
Het Hernvolk bracht ons cultuur. vfe' warden geknecht en we werdsn beroofd,
Ze maak'ten het leven suur.

Sabotage, verzet,.' 'ziekte, honger an kou,
Geen dwingelandij die ons boogj
Toen kwam de invasie, bevrijd van de Nasi,
Ons rood wit blauw wappert weer hoog,
Ssfrein
'.'•'. VRAAG 3SIT AANBOD

Wij verdoeken de reünisten, die foto's gemaakt
hebben op 8 Mei 3»1B dsse in te'Eenden bij de Sscretaris onder opgave van'ds kosten*
Once Secretaris heeft op de reünie een veertigtal foto's gemaakt, wslke een indruk geven van de
gshele dag, U kunt se bij hem bsstellen in series
van 10, 20, 30 en 40 stuks ad ƒ 0«20 per stuk.
(afmeting 6 x 9 )
Toessnding uitsluitend na storting van hst verschuldigde ."bedrag. U kunt dit doen, of door het
geld in ds .enveloppe bij te voegen, of in postsegels, of p=r postwissel, of door overschrijving op
cijn girorekening 26228?.
Bestellen v66r 15 Juli a.s.
,

V.S.

• F I N A N C I E E L .

Debet
8 Mei 1947 . • ...
Bijdragen per giro ƒ 338,55
"
", kas " 13.1, —
Ontv. Buspassagiers
Driebsrgén-Rhenen
v,v. " 126, —
Nadelig saldo
" 52,51

Totaal

V E R S L A G

8 Mei 1948
Credit
Uitgaven
"Contact"
N ov.' 47, Jan, '48
Mrt.'48,.Mei.'48 ƒ 173, 20
Stencil, pos teeg.
Kaarten,- eire. " 105 21
Onkosten telsf. "
6, -~
31oemen-graflinten' SIK." 50., .—
Cabarstgezelselu" 138, 65
Autobussen .Rhenen 150, —
Zaalhuur Trins v,
_
Oranje ƒ 25 ,ƒ 648,06
Totaal
ƒ 648,06

'IKDRUKKEN ROSTO 8 MEI

1948

"En nu schrijf jij maar eens een artikel over dsse dag voor "Contact" o I0»t dere opdracht, "of als U het liever hoort - mst dit bsvel, van myn
vriend Kapitein Jutts verliet ik Driebergen op 8
Kei 1948. '"
I - 15 R 0 Ao was bijssn gefeest en ik had als
gast getuige mogen r.ijn van een r6 g?slaagds reunie
dat sr stof ts over is voor dit artikslo Maar
"Contact" cal vol staan van OY^rpsinüingen na dis
stralend-zomerse 'dag, dat ik met enige indrukksn
wil volstaan,
Wat sija ds indrukken, dis je hebt EIS e ge r. ome n
'van decs reünie? Tooreérst de vriendschapsband'.,
die allen van I - 15 R 0 As, nog steeds byseh houdt,
Dat is wsl buitengewoon in dece tijd, waarin alles
co. snsl vervaagt sn zo snel vergstsn ?.s t hst lé sen
takan, dat stèeda .'geheerst hesft ds gosds gssst
van hoog tot laag, ;ds geest, dia west wat voor 'elkaar 'óver te hebben,, d ê gesist dis' vriendschap
maakt welks .blijvend is, Neen, hef was g*en vacantis-tripjs voor *5n of mssr dagen^, maar j? "kon van
vele gs:ichtsn"afls:e;n.:.sn uit de uitroepen beluisteren: men was blij esn oude. vriend te treffsn, met
wie de stelling was gsbouwd, het wacht j e was geklopt, de erwtsnsoep klaargemaakt o f . * » ds straf
uitgebeten,
Ds tweede indruk,- even machtig en verrassend,
was het gssicht. van al dis trouwe bekends Driebergse gssichten. Er was EO nists veranderd ï er werd
nog steeds gesorgd voor de manaan "van 15 H 0 A<, alsof se nist warsn wsg geweest» Wilt gij ds oorcaak?
Ook de burgsry, met aan hst hoofd da" Burgemeester
sn ïlsvrouw de Beaufort waren, blij, omdat' ook cij
hebben beseft wat gosds vriendschap is sn wij kunnen, sis cht s dankbaar cijn, dat rij, dis ons tosn
rsads tot voorbeeld warsn, ons door hun prachtigs
ontvangst wser so'n goed lesje hebben gegsvsn, hoe
js mst vrienden om most gaan.

Hebt gij ook "de Wildbaan" gemist in het dorpsbeeld? Gij sult haar nist s o hebben gemist als ik,
die er dag in dag uit gewerkt heb. Dit is mijn derde
indruk, wat somberder en daarom ga ik nic-t verder,
want ket sombere van desa dag werd herdacht mst een
waardigheid en een gevoel, waarover men beter kan
nadenken dan schrijven. Bravo, vriend Jutte!
Ik hoop, dat U volgand jaar weer aan mij denkt.
. . .
B . luykx
EEF A2DER GELUID!

Onse reünie was ceer geslaagd maar tooh was er
hier en daar critiek» 3Tu wetsn we wel, Hollanders
kankeren graag. Als 2e dat niet doen sijn :e niet
gesond. Maar niettemin moeten we mst dese critiek
rekening houden» D.ece betrof voornamelijk twee dingen: Is., Het besoek aan ds oude stellingen, waarvan
menigeen, zich veel had voorgesteld, doch dat geheel
mislukte door gebrek aan tijd». De plaatsen weer eens
te zien waar ws angstige en spannende dagen beleefden sn dit alles onse vrouwen esns ts tonen, werd
nu slechts een rit naar once uitgangsstelling en
een vluchtige blik naar de verte waar ones stellingen lagen-.,..,,,......
.
..-..2e, Het programma was te ovsrladen waardoor een rustig besaek bij oude vrienden en bekenden uitgesloten
was* Er werd tl veel beslag op ons gelegd.Aldus de opmerkingen, welke ik van enige kanten
vernam» We sullen er volgend jaar rekening mee houden al =al het. altijd moeilijk blijven hst 200 man allen volkomen naar de sin ts maken.
Doch overigens was een ieder vol lof ovsr de-:e
prachtige da-g,. welke • doo.r schitterend voorjaarsweer
begunstigd werd»
.
..••:.

S1» J.

Ingekomen gami'lieberichten;
Geboren: 2 Mei 1948 te Bussum
.
Hans
:oon van Th. Hartong en St». H&rtong - Y.d.Anker

Geboren: l Juni 1948 .te Amsterdam
R i en i
soon van G. Emmerik en H» Emmerik - Polman
Onze hartelijke gelukwensen
Mag ik U nog eens dringend r<5reoeken om eens een keer
kopij ts leveren voor ons nummsr.'Hcswel vsrschillends vrienden de toecegging deden esn bijdrage te leveren, mocht ik nog niets ontvangen.. Voor de reünisten
is er nu een goede gelegenheid om hun indrukken over
ds gehouden bijeenkomst in ts eenden.
De reeds ingepondsn stukjes sullen in hst volgend
nummsr vsrwerkt worden. Geneert U nist,, Uw Redacteur
brengt het 50 nodig gspolijst ter tafsl.
BURGEMEESTER DE BEAUFORT

.

-

-"Van bevriende cijde vernamen wij dat Driebergen's
burgemeester dei:er'dagen een operatie heeft moeten
ondergaan. W$ "wensen £sn populairen burgemeester
vanaf de c e plaats esn welgemeend sn hartelijk "spoedige betëréchap" tos. .
' '!
[Oproep;]
_ '
'Wie «kan ons helpen aan' de juiste adressen van de
volgende jongens:
C. van Ejjdsn -wonende of gewoond hebbende in Haarden
V.D. Olver
n
n
»
n
n Katwijk
aan Zee
Koomen
"
"
"
" " " . . * Hoorn
Eijhuls
.' "
»
'"
"
"'Gennep
Secr 0
'

''HET DAGBOEK VAff KAPITEIÏT JUTTE"

ygrvolg

Ds officier dis de weekdienst had, had 's morgens
altijd de taak om vaak reeds om half 7 het morgenappèl in ts nemen. Het was dan paak om na hst appèl
aan ds sergeanten der week de slaapzalen eens door te
wandelen, want meestal blsven dé heren nog graag een

half uurtje na slapen en kwamen dan slecht gekleed,
ongeschoren en ongewassen of met een mond vol kuch
op het wafkappel. Je "beleefde dan &4|f officier vaak
da mesat grappige tonelen wanneer 3e «£Lve.rwaoht op
een slaapsaal verscheen die tien seconden tevoren
gewaarschuwd was,"dat "de luit" aankwam. De één
smeet sijn, pyamabroek juist weg en deed alsof hij al
een kwartier lang ijverig cijn sokken aan het coeken
was, da ander die bliksemsnel probeerde sijn onderbroek aan te trekken verloor door de snelheid sijn
evenwicht en lag met sijn blote benen in de lucht
ts maaien en een derde die geen. kans meer had gesien een aannemelijk getast ts maken kbos eieren voor
sön geld, bleef onder de dekens en snurkte hard door.
"Ja luit", was het dan, "we hebben hem al tien maal
geroepen, maar die vent slaapt toch so "eeuwig"
vast."
v
De "eeuwig,,.vaste slaper" ,had dan altijd "eeuwig"
veel moeite iyn regelmatig snurken niet door een
plotselinge hoestbui t§ doen vervafigen. Bit waren
ds cmsëhuldiga gevallen^ die er met een vermaning
of "enige dagen''geen avonjLpermissie om vr^eg: naar
bed te kunnen" van af taraman. Er waren échter ook
mindsr onschuldige gevallen, waarbij de man siekte
simuleerde. 3n dan moest ds Dokter er m^t zijn hulpmiddelen aan te pas komen om vast te stsllen ,dat de
man loog en wel degOlijk kon opstaan.
Wat ,;my in ons Itgcs* s o sterk gefrappeerd heeft
was" dé uiterst on-Volioende lichamelyke. ontwikkêli-ng
van ds mannen. Al» sport liefhebber heb ik voetbal,
athlatiekj gymnastiek e.d. bij ons e afdeling en bij
de onderdelen wantvaa ik .commandant was;in da eerste plaats sOv€e4'moSel^ gsanimeerd.- Menigmaal heb
ik seif op de h^lte echter•de*Arnhemse Bovenweg;of
op Itet vel(t aoh^pr Sisslatiga een stevig gymnastiek^
ièa;j"e-;gsgeven, ^fe^viel mij dan altijd weer opnieuw-'
0pt'hoe styf én., harkarig de; mensen hun oefè|ingeii^
deden? sterker Ueregd, se vonden het *gék" tegenover makaar om «fils grote man gymnastiek te doen.
(wordt vervolgd)

ORC-AAJÏ VAïT ALLE MILITAIREN VA3J DS
VOORivALIGE AFD» MOTORARTILLERIE .1-15 RA

November 1948

~

Belangrijks adressen:
Voormalig Afd. Commandant: Hes„Luit,Kol.tït.,b„d*
J\-H„ Kramer,Hsrfstlaan 20. Heemstede, tsl028464.
Commissie voor Contact:
Rss.Kapt. F. 'Jutte, Thorbeckslaan 293, Den Haag,
tel. 592822,
A0«T. Schutterf Binnenweg lla, He«msteds, tsl»
29256 (sscrstaris)»
F» Visser, Guldenwinkslstre-at yS, Amsterdam
(panningmsester)•
G»J. Smmsrik, Y-v^&oghstra&t 44, Amstsrdam„
A«.H.Tan Essen, Dlympi-a-3g 82 hs, Amstsrdam-Z>
(r?daote-ur).

G01ITAGT OF GEÏÏS

CONTACT?

MAAR DOE I3TS! !

Wij vormen geen vsr3niging s gsan clubj mst reenten
en plich-tono
R sekten om te profiteren van ketgssn da club "bisdtj
de "plicht om naar in alles te steunen &n op tijd
sijn contributies te roldcen*
ITeen, dat vormen wy niet» Dat :ou practisca ook
niet mogelyk sijn,, Daarvoor wonen wij te var uit mekaar, daarvoor is hst contact te gsring* Wij vormen
een groep mannen die door toevallige omstandigheden,
in reer moeilijke ogenblikken, ean tijd lang saman

zijn gsTssat en veel samen hebben beleef dj een tijd,
waarin vele hechte vriendschapsbanden werden gesmeed, Sn toen na 1945 "bleek dat vele oude makkers
het aardig souden vinden mekaar weer eens ts sien
kwamsn wij samen in ons oude garnisosn - het dierbare Driebergen. Daar spraken we af het contact soveel mogelijk te onderhouden, niet alleen door een
jaarlijkse samenkomst, doch voorts door een maandelijks, tweemaandelijks of desnoods krartaal-blad te
laten verschijnen waarin sen ieder oncsr sijn stem
kan laten horsn?
Dit is een jaar lang goed gegaan en de laatste
réunie in Mei 31. was een prachtig slot van dat
"C ontaet-jaar"a
En toen souden we doorgaan, aangemoedigd door dit
succes» De oommissie tooj; aan het werk, schreef
circulaires, brieven ens», probeerde de'groep van
oud-I-15 HA-mannen groter te maksn en „»»•. vsrsocht
vriendelijk om vrijwillige financiële bijdragen, want
anders kon de oommissie met al haar goede wil haar
wark niet voort setten.
•
"~
En wat i;3 nu het resultaat? Dat van de pl„me 250
aangsschrevenen slechts een 70 a 80 mannen gereageerd hebbent Begrijp mij wel - GEREAGEERD hebben»
Dat wil dus seggan, de man die ons bericht heeft,
ik wil zo graag, doch ik kan het niet betalen^mijn
gesin eist de laatste cent op, dese man die eerlijk
voor de omstandigheden durfde uit te komen, waarvoor hij aich toch waarachtig niet behoeft te schamen, dese man werd genoteerd in het kaartenregistor als "lid" van de oud-I-15-HA-groep. Tele anderen, die wel wat konden missen, reageerden eveneens en aonden een vrijwillige bijdrage, welke varieerde van ƒ. 10-^ tot f. 25i—Maar wat ons verdriet, dat is dat so vele tientallen, totaal 60 a
70 % NIETS van aioh lieten horen, helemaal NIETS.
En toch weten wij seker dat er veHsn onder hen syn
die graag het CONTACT villen onderhouden, het blad
graag ontvangen en ieder jaar met Mei zeker aanwesig sullen sija. Telen onder hen \mren in Mei jl.

ge'.rsldig enthousiast.
Hst is ons daarom duidelijk geworden dat dece vele
tientallen niet reageerden omdat sij er eenvoudig
niet toe kwamon naar een postkantoor te wandalen
en een giro of postwissel te 'stursn, of evsn de
pen te pakken en te schrijven» Zij verruimden dit,
hetsij door- druktejhetsij door laksheid, hetzij door
andere omstandigheden, doch ZEKER niet door gebrek
aan1 belangstelling. Die hebban sij beslist wel»
En daarom hebben wij nu esn besluit genomen dat wij
eigenlijk liever niat hadden willen nemsn» Wij sullen aan allen die niet gereageerd hebbsn esn postkwitantis doen toekomen ter grootte van hst gemiddelde bedrag dat tot dusvsr -gestort is nlö ƒ.5» —
(inclusief de incassokosten) „ Zij die gaarne het
Contact-blaadje willen ontvangen en prijs a tellen op
het handhaven van de oude bandsn, doch tot dusver
vsrsuimden" van sich te laten horen, sulloa ongetwijfeld gaarne dese kwitantie voldoen. Zij die gssn
prijs meer stellen op verder contact, kunnen de
kwitantie eenvoudig weigeren.. Wij .weten dan dat wij
hen in ons kaartragister kunnen schrappen* TEJFZIJ
financiële moeilijkheden de oorsaak sijn. Laten 2ij
ons dan even een berichtje sturen* Dan blijven ook
hun namen gewoon geregistreerde
Nogmaals, wij namen dit besluit "contrs coeur",
tegsn wil en dank, omdat er bij ons nu eenmaal gsen
vereniging is en dus geen contributieplicht bestaat. Maar sen iedsr sal begrijpen dat de Commissie haar werk onmogelijk kan voortsetten sondsr
enige financiffnj
Dit"Contaot"wordt dus nog éénmaal aan AELSN toegeEonden<, Zser binnenkort gaan ds postkwitanties de
deur uit. Wij hopen van harte dat sij een gunstig
onthaal vinden, opdat wij ons blad wssr rsgslmatig
kunnen laten verschijnen en voldoende finanoiBn sullen bssitten om met Msi a.s.weer sen goed réunieprogramma te kunnen aanbieden. Namens de
,.. Commissie
_
.
Hes.kapt. F. Jutte.

H,M,KOIÏISH JULIAUA

VAN BIT OVER MOTORAHTILLERISTBK>
OK2E VOORMALIGE AFSSLIKGSGOMMAITOAM,

Aan ds rss«majoor J.H. Kramer, onse v»m« afdelingscommandantj werd eervol ontslag Terlsend
uit ds militaire dienst» in verband met het berei-"
ken van de daarvoor in aanmerking komende leef tijde
Hoeceer de uitnemende staat van diensten van de
majoor Kramer als reserve—officier, erkend en gewaardasrd worden, moge wel "blijken uit een beschikking van Hx,K<xH<, Prinses Juliana, als Regentes, gedateerd 19 Juli 1948, waarin aan de res^majoor
Kramer de titulaire rang van reserve luitenantkolonel wordt verleend-.
Wij wensen reserve-ovsrste Kramer van harte geluk
met dese fraaie onderscheiding die hem door een
ieder oncrsr van ganser harte gegund wordt, terwijl
wij ook allen ervan overtuigd sijn hoeseer onse chef
uit de mobilisatiedagen, deae titulaire promotie
verdiend heeft»

C

MISTISTERS - MO-rORARTILIERISTM.

Hst sal niet aan isder van ons bekend cijn,
dat twse laden van het huidige Ministerie reserve-officieren, sijn, die voor de oorlog tot een
van de destijds bestaande regimenten motor-artil—"
lefie" nebben behoord. Het iijn da Ministers Prof,
Mr„DroP„I4eftinck en Mr»W»5'.Schokking.
Wjj wensen hunne Excellenties een voor hei
Vaderland vruchtbare ministeriele loopbaan"toe.
J.H.K*

J.Boers -en J.Bosrs-Speelman,
. - • „ • • : ,
. Zwartwaterswes 1 7 , Assen.
Op 20 Augustus 1948 geboren
J A ff T I S ff
Alsnog ones hartelijke gelukwensen.

C

Op 4 September j.l„ heeft H.M»Koningin Wilhelmina na een vijftigjarige rsgeringspasfiode afstand gedaan van Haar rechten op de Kedsrlandso
Troon* Gedurende een halve eeuw heeft Zij, sowel
in tijden van voorspoed als in psrioden van teruggang, de eerste plaats in het Koninkrijk ingenomen
en wel op sulk een voortreffelijke wijse, dat Zij ds
bewondering van nagenoeg alle landgenoten hssft
gswekt» Wat een schok ging er door onse gelederen
toen. op sen van ds oorlogsdagen in Mei 1940, in
onsë eenzame stelling het gerucht doordrong dat
H.M» de Koningin het land had verlaten! Telen van
ons waren door dese handslwijse een ogenblik uit
hun evenwicht geslagens maar later hebben wij ingesien, dat de Koningin de meest juiste weg had
bewandeld. Wij wensen H„K»H0 Prinses Wilhelmina
gedurende een reeks van jaren een welverdiende
rust toe»
Op dsselfds dag is H.K»H0 Prinses Juliana
haar vorstelijke Moeder als Koningin der Nederlanden opgevolgd en rust op Haar de zware taak om,
bovsn alle personen en partyen staande^ het Koninkrijk op grondwettelijke w^se te besturen» Wie het
voorrecht heeft gehad op 4 en 6 September (de inhuldigingsdag) de jonge Torstin met haar gesin te
mogen aanschouwen op het baloon van het Amsterdamse paleis, was getroffen door de glans en tevens door de eenvoud,, die de vorstelijke personen
ten toon spreidden,»
Wij hopen, dat H.M»Koningin Juliana in lengte
van jaren, ges-teund door Haar echtgenoot Z.K,H0
Prins Bernard, de kracht en de gesondhsid zal genieten, om sowel Haar moederlijke als Haar staatkundige plichten in volle omvang te kunnen volbrengen. Wy geven Haar de verzekering, dat de eed
van trouw, die wij eens aan de Koningin hebben gesworen, ook onverkort ten aansien van onse nieuwe
Torstin geldt.
DE KOïTIUGIJSr !
J eü»*v»

DAGBOEK VAN KAP. JUTTE (vervolg)
ORDERS M PAPIER.

R E TI ¥ I S

wij fcomsn van heinde en verre
In de Mei van isdar jaar
Kaar ons garnisoen getrokken
Om te gedenken met elkaar
Ons e moblisatie dagen
Toen wij ver van huis en hof
Allen gingen pionieren
In sneeuw en ije., in sand en stof,
En de dagsn van de oorlog
Die ons landje onverwacht
Stortte van de lichte daag'raad
In de schaduw van de nacht
Toen wij allen moesten bukken
Toor het ruwe krijgageweld
En er vela kameradan
Toor eetwig werden neergeveld.
levens brengen wij dan hulde
/van Driebsrgens burgerij'
:Jia sich in die negen maanden
Steeds weer toonde sser gastvrij•t Yoorbeeld gaf ïn dass dagen
Ons trouwe Burgemeesterspaar
Dat geen moeite ooit te veel was:
Het stond immer roor ons klaa»
Laat ons dit tot voorbeeld strekken
Blijft steeds mannen van de daad •
Sn mocht het nog eens nodig wesen
Dan vinden sij ons weer paraat.
Hilversum 15-7-1948.
ó W.Klinkuiiu.

r

f.
l1

ll

r

De Isgsrlaiding had nist stilgscetsn in het bedanken van een ongsloofslijk aantal orders, vaak gevolgd door tegenordsrs. Hst mobilisatie-archief
van c: egge en schrijve1 ±'7 maanden TOS geworden tot
een enorme papierlawinea liet licht sal ik d3ï8
stroomen papier die ik als luit.-adjudant te verwerken kreeg vergeten, en ik het) vaalc mostss constataeran "dat het heusch niet allemaal belangrijk
Tras» Isdsr papier volgde de hiërarchieke weg.. Yan
dan Commandant Veldle-ger (generaal Winkslman was
inmiddels den afgetreden gensraal Reynders opg;«volgd) via don chef staf naar hst lis Legerkorps,,
Tia onsen Legsrkorps Commandant (ds L»Kc>Ga
majoor Harberts) en diens chefstaf naar ds
Tan de Divisie naar hst Rsgimèat en noo bslanddö
het papier voorsien. van ettelijke stempels en handteekeningen sn parafen op' de Afdeelingstafelo
Bfa "bespreking en inbosking kwam er dan'het bekends
stempel op
"Ter kennisneming en gsvolggeving aan
C«Staft c, l-i-15 R«A». C„ 2-1-15 RoA, sn
De Majoor CoI-15'RoAo
1-15
o/l ds
Zoo gingen er -duisendsn dcor inija vingsrs» "belangrijks en onbelangrijke, gshsiine sn sesr gehalms stukken pvar pionisrent gasa legering, matsriaal, personeel, verlofregelingen; specials cursussen,
O» en-0„9 motoren eii auto*ss Torplegiiig5 munitie,,
bewapening, enso ens*-Te veel om op te sommen»
Sn menig papier waa oorsaak 'inin een plotselinge
order die araafc weer teniet gedaan werd.door een
nieuwe order» Dan moest er plotseling ée"n dag per
week ^besteed worden aan onderhoud motormatsriaal,,
dat inderdaad seer poodig was, Maar even soo noodig was het voor 3e mannen om wat te oefenen in
het sohJjfschietea» Minstens êSn ochtend per week
moesten de batterijen mat het gssohut oefenenp

uitrukken en batterijdiensten houden, doch er moest
ook esn oohtend voor baden sijn alsmede een middag
voor sportbeoefening en veel aandacht voor motortechniek, t-srwijl natuurlijk regelmatige gas oefeningen nist mochten ontbrekena In dan te weten dat ure
ten minste 4- dagen per week moesten pionierent dat
voor alles ging, terwijl toch ook de groente iederan ochtend moest worden schoongemaakt en de aardappelen moesten worden geschild* Dan nog de kamerwachts, de sieken, de verlofgangers.
Men begrijpt welk een warnet soo'n dienstrooster
vaak tras wanneer men sioh aan alle gsgevsn orders
soo stipt mogelijk wenschte te houden.
Maar het liep en het liep bij 1-15 R.A» lang
niet slecht» Er was een goede verstandhouding onder de msnachen waartoe de altijd strikt neutrale
en strikt eerlijke, menschelijke opvattingen van den
afdeelings-commandantj, die sich vaak persoonlijk
met de~menschen bemoeide, niet weinig heeft bijgedragen a
De mobilisatie is anders wel een tijdperk om
vele karakters te leeren kennen. Als tot straffen
bevoegd officier moest men vaak by een overtreding
een saer intiem onderhoud met den zondaar hebben.
Het bleek maar al te vaak dat sich achter het masker van onverschilligheid. . » veel kleine tragédie verborg» Ik heb dikwijls een seer bevredigd gevoel gehad wanneer ik na een nuchter en sakelijk
rapport van den. plichtsgstrouwen meerdere, één van
mijn mensohen eens in een afsonderlijke kamer bij mij
ontbood en dan de moeilijkheden die er waren met
hem besprak» Menig s'oldatenhart heeft sioh EOO in
de mobilisatie tegen sijn Commandant uitgestort en
menig Commandant (sn ik prijs mij gelukkig mij selve
tot hen te rekenen) heeft sijn mannen uit de put
gehaald, hen nieuwe moed gegeven of particuliere
moeilijkheden voor hen opgelost»
Ik herinner mij hst geval dat een soldaat mij een
doosje sigaren wilde geven, hetgeen ik weer spoedig in sijn sak deed terug verhuisen, ik hsrinner
mij esn brief vol tragiek doch ook vol dankbaarheid

r

(~

van ssn Friesch vrouwtje wier man ik .niet gestraft
had voor een ernstige overtreding waarvan ik de
tragische oorzaak te weten was gekomen, een dankbrief van een ouderpaar» Bat sijn momenten waarin
het leven iets moois gesfto Ik ben erran overtuigd
dat het soo in de meesta legercndsrdöele.n was& De
verhouding tusschen offioier3 onderofficier en
mindere was by I-15 "R JU althans over }t algemsan
seer goed te noemen* Ook de verstandhouding"onder
de officieren was bij Staf 15 RJU 1-15 R-AQ en
11-15 R „A* geer goed.
(Mst 111-15 RoA,, dat niet tot ons Legarkorps behoorde en in Huis ter Hside gelegerd was hadden
we slechts wsinig contact), lederen Donderdagmiddag van half 6 tot plom0 7 uur was er een- gemeenschappelijke borreltafel in Het Wapen van RQsenburg waaraan ook de officieren van 2 AoM<,C<, onder
leiding van den Kapitein Froonhoff regelmatig
deelnamen*
OEFEÏOTGEN

(

Waren er voor de onderofficieren, korporaals en
manschappen vele en leersame cursussen en oefeningen, ook de officieren werden steeds beter geoefend. Regelmatig werd er panorama geschoten .onder
leiding van kapitein Weyns in het panoramalokaal.
op de Wildbaan» In het voorjaar werd dese panoramacursus besloten met een oefening in Oldebroek*
Dat was begin April» 's Nachts Om 3 uur vertrokken we uit Driebergen soodat een groot gedeelte
van de route in het duister gereden ward» Het was
buitengewoon koud' en"gtrur weer en er hing een behoorlijke dikke nevel» De marsch naar Oldebroek
verliep buitengewoon voorspoedigi Tan onse schietopdraohten hebben we er helaas practisch niet één
geheel kunnen uitvoeren door het volkomen gebrek
aan zicht* Ra hst soep eten en ons bij de kachel
heerlijk verwarmd te hebben gingen we 's avonds
weer terug naar Driebergen. Onderweg vernamen we
de geruchten dat de geallieerden mijnenvelden

rond ïfoorregen gelsgd hadden en dat Duitsehland het
plan saheen te hebben SkandinaviS binnen te trekken. Zou dit" tevens een inval in Nederland beteekenen?.Dé geruchten klonken erg onheilspellend,
doch hst waren geruchten en definitief wisten we
eigenlijk niets'; In Driebergen grepen we gretig naar
de avondbladen» Dn daar stond het met groote letters: De geallieerden leggen mijnenvelden in da
Koorsche wateren»
Een volgenden .morgen vertelde het ochtendblad dat
Duitschland zonder tegenstand Denemarken was binnengedrongen en in Noorwegen troepen aan land had
gssetc, Hoorwegen was besloten Eich te verdedigen.
Engeland s egde onmiddellijk hulp toe.
De oorlog was in een gehssl nieuw stadium gekomen door dit sven onverwaehtsche als onverschrokken initiatief der Duitsohers.
On£s verloven werden onmiddellijk weer ingetrokken»

r

MOTOR CURSUS.

~ In Apeldoorn was inmiddels onder leiding van
ir«,Kap„v,deTrappen opgericht de A.M„R,S. de Artillerie Motor Rijschool»
Op last van den C „T „luit„generaal van Voorst tot
Voorst moesten alle officieren en onderofficieren
der gemotoriseerde troepen op de school een 3 weeksche cursus volgen, welke bestond uit veel autoen motorrijden, motórtechniele en algemesne motorkennis. Vooraf moest een voorbereidende cursus gevolgd
worden in hst eigen kantönnement. Bij ons werd dese
voorbereidende cursus gegeven door Dronkers, geassisteerd door Adj.O.O.van Spanje (die sich daarbij
s eer onderscheidde) en de korporaal Baltus en dpi.
Marée.
'
. ' . ' : " .
Jaap Palths en ik volgden in April dece cursus welke slechts een weekje onderbroken werd voor
de voorbereidingen en schietoefeningen in Oldebroek.
De eerste drie weken van Mei sou ik in Apeldoorn

C

ds officieele cursus volgenp
Rie die aanvankelijk met Tommeke bij mijn Mosder
verbleef was ook naar Driebergen gekomen omdat mijn
moeder volkomsn rust moest houden in verband met
een opgsloopsn hersenschudding tengevolge ran een.
leslijke val van de trap* De spanning door de inge««
trokken verloven bevorderde haar gsnozing nisto
Gelukkig werden eind April ds verlo:v3n we ar tosgestaan, süj 't in iets minder'ruime mate als voorheen, en konden ws weer ruimer adem halen0 Maandag
6 Mei vertrok ik naar Apsldoomt, voor ds A.M0R.S,cursus. Spoedig had ik ssn pension op ds Jachthoornlaan en resds dss middags krsgen we de~eerste lassen». Ook Dinsdag 7 Mei was interessant» 's Morgens
techniek 'van den "professor" Sergeant Wssterink
over de..werking van de trado., des middags motorrijden op nieuwe BoM^W.'s met vostsohakeiing»
!s Namiddags om 5 uur kwamen we bij de school
in de Willem—III—kaserne terug van onse"motorrit
toen. de sergeant Weusten van 1-1-15 R.>Aa dis tesamen met sergeant Schrijven de onderofficiers-cursus
volgde, naar mij toesnelde met de woordere "luitenant, we moeten dirsct terug naar Driebergen.! Alle
verloven s5jn onmiddellijk ingetrokken en alle detacheeringen opgeheven"'ó Het was alsof we het in
Keulen hoorden donderen» Onmiddellijk terug naar
het pension waar de radio het bsricht nog eens bevestigde en tevsns mededeelde dat de rsgeering nog
diverse andere maatregelen genomen had oca0 estra
.lichtingen en zsemilitig opgeroepen,* Onrustbarend
was ook dat alle vsrloven, selfs sakenverloven,
studieverloven en uitsondsringsverloven ingetrokken waren»
Snel ds kist weer gepakt en in een. trado terug
naar Driebergen, waar het gswone leven weer aanving van "ingetrokken verloven" d.WoSo geen bewegingsvrijheid, geen avondpsrmissies en aankondiging
van eztra-applls,
9 Msi.'s Avonds asn 0. en 0.avond van 6sn seer
slechts Utrschtschs tooneslgroep in de "Prins van

;

Oranje! Om 11 uur kramen Jaap Palthe en ik thuis =>
Tegen 12 uur gingen we allen ter ruste.
Ik lag nog maar kort en was nog maar juist in mijn
eersta slaap toen er luid werd gsbeld» Ik snelde
naar "bonsden*
De LuitoBlock was er en toonde mij een brief
•van dsn O.L.Z, "Zeer verontrustende berichten van
de grens. Graad van strijdvaardigheid. 3 en 4 most
om 5 uur sijn bereikt*.
AIARMï

Ik wekte onmiddellijk Jaap Palthe en deelde
hem het bericht mede» We begrepen beiden dat het
thans bittere ernst was geworden. We stelden onse
vrouwen sooveel mogelijk gerust door te seggen dat
het een alarmoefening was en self hadden we nog coo
iets als een flauwe hoop dat het bericht te pessimistisch geweest was*
Snel pakten we onse kist,ones ransel, de gela—
den wapensn werden omgegord en van alles voordien,
gasmasker, helm, noodrantsoen; mondvoorraad, saklantaarn, naar het bureau. Alles was al druk in de wser.
De motorordonnansen renden af en aan. De motoren
van de auto's dreunden lange ds wegen en straten,
de vuurmonden warden opgssteld, de Munitie Colonne
ging haar zwaar beladen auto's in goede volgorde op
den weg plaatsen en op het bureau rinkelde de telefoon en gaf de af ds elings-commandant sijn orders,
In de keuken van het afdelingsbureau stonden ^.^
talrijke jongens om de radio te luisteren^ Ik voegde
mij bij hen en sag aan hun bedrukte~geaichten dat de
berichten verre van gunstig waren»
"Golven vliegtuigen passeersn onse Oostgrens in
Westelijke richting" klonk ds stsm0
En dan weer: "Hier luchtwachtdienst, er süjn vreemde
vliegtuigen geconstateerd "boven Steenwijk; c e vlogen in Westelijke richting,"
Hst ia vast een massa aanval op Engeland opperde
één onser.
Wordt vervolgd»

c < .'ORSAANVAÏÏ..ALLE,MILITAIREN VAN DE
—.VOORMALIGE AS?. KQTQRARTILLERIE 1-15 RA

ia...

Maart 1 1949

"~"3élangryk
•:V.oorraal:ig Af d. -Commandant: .-Re8.Luit..Kol. : ti,t.b. d. ..
. •J.H.-Sr.araer, .Her. £ e fciaan 2Qj. .Hee:mst8;de,; ..tel. 28464.
voor Contact:' '' "'

' ';'

:'

' •""•'•

Ras. Kapt. F. Jutte, Thorbeckel-aan ; 295, ..Een -Haag,
tel...3 928 22.
AVJÉ- ^Schutter, Binnenweg lla} Heemstede, tel,
29256 (secretaris).
F. Visser, Gul denwinkelstraat 36,, -Amsterdam .(pen- ,
ningmeester) .
'G. j.'"Etifierik, "V.y. 5oénstrèat'44. 'Amsterdam.
A.H. Vah'iéëen; /' Oïym5ia
' :wö'g; 82--Hs; :; Affilterda'm-Z.

Wat gaat de tijd toch vlug voorby! Het is alsof
onze laatste bijeenkomst in Driebergen in de maand
Mei van''het"vorige jaar eerst'korte ~tyd"geleden
heef t -plaats gehad..en nu. scaeidön ons nog-slechts
• twee maanden-van de eerstvolgende••r.eüiiie. Zal er
wederpm: aulk een grote bslsngstelliJ&g--lJeatsa.H als
toen?. «Al degenen, die .-: destijds c-aajjwezig ayn geweer-t,
komen, indien zien geen bijzondere omstandigheden = :
voordoen, oagetwijfeld-: ook au:flfeer*;:TEnf: de./anderen?
Wanneera4y--.het Juli-nummer :vaav?eoa.tact" nog eens
opslaanren:.hit' door do-.--he.er Van E?sen igegeven verslag van:flér.vorige reünie döorleien»vz&l ook in
hen het verlangen opkomen, getuige te zijn en zelf
te getuigen van de goede kameraadschap, welke nog
tueeen..zóvele*oud - I - 15 .R.A.mannea bestaat.
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Van';14'. 30 • tot ongeveer 16 uu'r"T
film Borden •gedraaid. (3ij2 onderbed
2ijn nog- niet b e k e n d ) . .
Van 1-6 tot ,1-9,. uur gedegenheid t
van vrienden en, kenni.sisen in pr.ieb
Van 19 .tot. ,22 .uur .Orptrede-n., -.v&n
re tge2elschap. ?yasker.ade" uit Amst
schap, .spe.-e.lfc regelmatig met succes
ren. .en we.- kunnen dus- -van «en leuke.
2 y n . - •. .^ .., _ . . .
•
. ; •••; • . . .
Om 22 uur sluiting, teneinde d^
de richting Amsterdam en Rotterdam
vrijwaren voor .een; overhaaste af toe
trein nog, . te-.halen.
Voor hen, -die 's avonds niet te
door pns.- getracht worden een adres
blijf "te, '.-verkrijgen. .Te dien e i n d e ,
gansn., .die ...daarvoor • in aanmerking
'hiervan. mededeling te doen VOOR 1
van, Essen, Olympiaweg 82hs, Amster
opgave van godsdienst, aantal pers
e chtpaar) .
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reünie waren, behoeven we zeker niet aan te sporen
tot opkomst. Degenen die niet aanwezig waren,- zullen naar aanleiding van het verslag van deze dag
in het Juli-nummer 1948 of na wat hun door eventuele mededeling van de deelnemers is bekend gevrorden,
thans zeker nj.et meer aarzelen in hun besluit, om
op onze a. s, . jaarlijkse bijeenkomst present te zijn.
Namens de uontactcommissie,
VE.
Zeer tot ons genoegen ontvingen wij weer eens een
brief uit Indonesië'. Majoor Palthe schreef ons kort
voor de tweede politionele actie het volgende:
¥et veel belangstelling heb ik in het Juli-nummer van "Contact" het verslag gelezen van de reüniedagen van 1-15 R.A. in.Driebergen.
Behalve voor Driebergen, zal er ongetwijfeld in
vele harten nog een warm plaatsje ove.r zijn voor de
Artillerie en ik zal daarom gaarne een bijdrage leveren voor "Contact", door iets te vertellen over
de verrichtingen van de artillerie in Indonesië.
3ij de "C" divisie "7 Dec." behoren 3 regimenten
veldartillerie, het 2e, 6e en het 8e., waarvan ik op
het ogenblik opvolgend regimentscdt. ben. Het geschut is de Engelse 25 ponder ofwel .9 veld. Het is
een goed kanon, de vuursnelheid is groter dan van
onze 15 1. 15, maar kleiner dan van de 10 veld, dat
ik altijd als het beste Nederlandse geschut heb beschouwd. De 25 ponder schiet zuiver en de dracht is,
voor hier in Indië althans, voldoende. Als tractie
hadden wij eerst Morristrekkers, die door de Engelsen reeds waren afgekeurd. Met deze dingen hebben
we ontzettend veel narigheid gehad. De laatste tijd
hebben we G.M. C. tractie gekregen en wij zijn nu weer
zo ver, dat al onze batterijen mobiel zyn.
Al de tijd, dat we nu in Indiè' zitten, heeft het
motormatariaal ons veel zorgen gebaard.. Onze mon~.
teurs en chauffeurs zijn uitgegroeid tot. ver boven
hetgeen normaal van hen verwacht mooht worden. Door

de voortdurende stagnatie in het verstrekken van
onderdelen, zijn ze wel genoodzaakt om, met behulp
van hetgeen we in dumps en langs de wegen vinden,
reparaties te verrichten, die men normaal niet voor
mogelijk zou houden.
Tot de politionele actie zijn wij maar weinig als
artillerie in actie gekomen- Veel valt er over die
tijd ook niet te vertellen, we gingen eens op patrouille, oefenden en brachten ons materiaal in
orde. Met de politionele actie werd het direct totaal anders. De afdelingen werden elk toegevoegd
aan een bat. infanterie 'voor rechtstreekse steun.
Er is in die tijd heel wat door' onze batterijen geschoten én goed ook, zodat onze infanterie, als ze
w i s t , dat de artillerie achter haar stond, vol
vertrouwen voorwaarts ging. Vuren in groot verband
komt in dit land niet vóór, meestal met een batterij, een enkele keer met een hele afdeling. Toen de
politionele actie begon,, waren wij in T j i n d j o n , de
eerste stoot was naar Soekaboemi, daarna richting
Cheribon en vervolgens naar G-aroet en Tassikmalaja.
Na de actie kreeg het regiment een eigen pa.trouillegebied in het Garoetse. 3Fy kregen dus een
infanterietaak, terwijl z o . n u en dan een van- : de batterijen weer artilleristisch op -moest treden bij een
zuiveringsactiê.
.
Daarna zijn we nog verscheidene malen var.huisd,
hebben o.a. enige maanden in het prachtige berggebied van Pengalengan doorgebracht, doch onze taak
is steeds een dubbele gebleven. Patrouillelopen als
infanterie en zo nodig artilleristisch optreden.
Dit laatste is tot nu toe telkens nodig gebleken,
zodat, onze batterijen nu ieder duizenden projectielen verschoten hebben.
. :De samenwerking tussen de verschillende wapens
is hier uitstekend. Uiteraard hebben we 't meeste
met de infanterie te maken, doch ook met huzaren
en ; .genie werken we prettig samen. Ket de luchtmacht
beslaat ook geregeld contact, want vrij veel vuren
worden hier uit de lucht geleid.

Op politiek terrein zal ik me ditmaal maar niet
begeven, wel kan ik zeggen, dat het hier op WestJava de laatste tijd zeker niet vooruitgegaan is. Wij
zijn op alles voorbereid. Verliezen zijn ons hier niet bespaard -gebleven, al zyn ze lager dan bij de infanterie.
De stemming bij de jongens blijft, ondanks het
voortdurend uitstel van de demobilisatie, goed. Sr
moet hier hard aangepakt worden, ook al omdat de
sterkte /an het onderdeel door allerlei oorzaken
stork is teruggelopen. De laatste tijd hebben we nogal veel met ziekte te kampen, vooral malaria en
buikklachten (dysenterie). Daarom wordt het zo langzamerhand tijd, dat we teruggaan, 2 jaar is genoeg!
Wij verlangen erg naar huis en ik hoop, dat het
Yaderland t.z.t. voor deze Jongens, die hier prachtig werk verricht hebben, waardering zal hebben en
hen zal helpen, om weer in de burgermaatschappij aan
de slag te komen. Dat verdienen ze!
Alle vrienden van 1-15 R.A. wens ik een voorspoedig 1949 toe!
Tot weerziens in Nederland,
16 Dec. 1948,

J. Palthe

Hartelijk danken wij Majoor Palthe voor deze welkome bij'dragé voor ons blad. Wij wensen-hem het allerbeste en hopen dat hij nog eens aanleiding zal kunnen
vinden ons van zijn belevenissen op 'de hoogte te
stellen.
'
•.•••---...
. . - , . .
Red.
DB PENNINGMEESTER VRAAGT UW AANDACHT!

In verband met de onvermijdelijke onkosten, welke
een reüniedag met zich medebrengt" en mede ter verzekering van de geregelde uitgave van ons blad, verzoekt de Penningmeester allen, die hun bijdragen voor
het jaar 1948 nog niét overmaakten, dit thans -alsnog
met spoed te doen.
Tot grote blijdschap van de Contactcommissie in,
hét algemeen en van de redacteur in het bijzonder,

-heeft- een van onze jongens weer eens een journalistieke scheut gekregen, resulterend in onderstaande
mobilisatieherinnering. Bovendien komt onze vriend
nog met een voorstel, hetwelk in Uw aller aandacht
wordt aanbevolen.
• Dikwijls ben ik van plan geweest ook eens een
e p i s t e l t j e samen te stellen voor ons orgaan. Ik
ben al ; .een>paar maal in de pen gekropen, maar dacht
dan na?.e.en.: paar regels: "moet ik nu als één van de
jongs-ten me..wel opdringen." Nu echter blijkt dat ons
blad wat het regelmatig inzenden van kopij b e t r e f t ,
op het dode punt.-staat, kan ik niet langer wachten
en nu ga ik ook niet halfweg ophouden, maar . hè t
wordt afgemaakt, an als de redactie h e t , n i e t goed
vindt, dan g-a.^k,-een-ander schryven, ,maar ik. wil
contact door .contact. Daar moet weer nieuw vuur ingeblazen worden. .Kunnen niet. meer. jongens eens in
de pen kruipen? .Ik heb, een idee:, we gaan een wedstrijd houden. ledere 1-15 R.A.man mag mee doen. We
gaan allemaal iets voor.ons blad in.elkaar flansen,
het moetvie-ts zijn..dat één van ons in dienst of zelf
meegemaakt heeft. Een jury hebben we dan nodig, die
op het,einde..van^.het .jaar beslist, wie het aardigste. s:tuk inzond. .Wat .de prijs b e t r e f t , dat maken we
in de : loop van .het „jaar nog wel eens uit. Ons contact 2al-,«n ; moet .blijven, We mogen toch de opzetters
niet in de steek, laten? En nu aan de slag mannen.
Ik zal in dit blad.een begin maken.
Allen, onze be-ste,wensen en hartelijke groeten,
• • . - • • • •

j,P. d e Boer

'Hei voorstel van De" Boer is natuurlijk zeer gunstig ontvangen door de Contactcommissie. Enige personen zullen worden aangezocht om een jury te vormen,
terwijl wij ons voorstellen op de jaarlijkse reüniedag de winnaar, omhangen met een lauwerkrans,
onder dektenen van enige schetterende fanfares, de
prij's te overhandigde'.

had ie me door, maar ondanks alles was ik sinds
dien een vriend rijker geworden en kon ik weer van
onze sergeant-majoor gedaan krijgen wat ik wilde en
•yfas dus weer om l uur prompt bij moeders pappot, als
•ik met verlof naar huis ging.
"•'.'•
.'
«T.P.de Boer
Blauwhuis 45 (bij Sneek)
Ï A M I L I S 3 E R I C H T S N

Geboren te 31auwhuis op 10 October 1948:

K A R I A N
dochter van J.P. de Boer en C.J.M, de 3oer-3osman.
Hoewel-laat, maar daarom toch niet minder goed
gemeend, onze hartelijke gelukwensen.
Red.
D O H A T S U R S A C T I B
Het is jullie natuurlijk al lang gebleken dat de
financiën ons zwakke punt vormen. Dit is ook oorzaak dat ons "Contact" niet op meer geregelde tijden
kan verschijnen.
De commissie heeft daarom gemeend een donateursactie in te z e t t e n , 1-15 R . A . had indertijd vele
vrienden en vriendinnen. Zouden onder hen niet velen 2ijn die bereid zijn een paar gulden per jaar te
offeren voor onze "Contactkas"? Zij krijgen dan natuurlijk ook het blad toegezonden en worden geïnviteerd op onze jaarlijkse reünie.
Mannen, z e t jullie schouders hier eens onder en
probeert eens één of meer donateurs of donatrices
voor ons "Oud - I -15 R . A . " te werven.
Hopelijk kunnen we ons blad dan weer. regelmatig
en meer uitgebreid laten vers.chijnen. Succes!

r .

S E N

....'

F -J-

P R I V fe ',JT O O T !

We kunnen de kolommen van ons blad natuurlijk gebruiken om elkaar Wensen en verzoeken 'over'-.te bren-

gen, Zo denk ik o - a . ook aan uitwisseling van huize.n .voor de a. s, zomervacantie. Mensen uit bosrijke
s.treken die naar het strand willen en omgekeerd.
Stuur jullie wensen naar de redactie.
En hier volgt dan een privé-vraag voor mijzelf.
. - M i j n z o o n t j e Torn, 9 jaar oud,, zou zo dolgraag
met de Paasvacantie een week op een boerderij door-brengen. Hij houdt dolveel van het buitenlsven, van
dieren en van de boerderij.,
•' '
Wie.,van onze I.- 1.5 R. A.-vrienden die een boerderij .bezit, zou hem een week tot. gast kunnen hebben?
Indien het mogelijk is mag. ik dan een .kaart je
ontvangen?
• :.--.-"
3ij voor.baat dank.
.„ ... . „ „ ._,_
Kapitein ?. Jutte
. * . . EN 3EN NOOT MET ESN SOCIALE STREKKING!

Onze oud 1 - 1 5 R.A..-vriend C. Speets, Oosterdijk
l.£ A, Andijk 0. ( N . H . ) , voormalig soldaat van 2 - 1
- 15 R . A - schrijft mij het volgende: Door de toenemende mechanisatie, in het landbouwbedrijf ben ik helaas, zonder werk gekomen. Ik vind het verschrikkelijk om in.,de steunregeling te komen. Kunnen I - 15
R.A.-vrienden...mij wellicht helpen om weer aan het
werk te gaan'. Ik ben.. 33 jaar oud, heb lagere school
en diploma administratie voor Land- en Tuinbouw,
alsmede een rijbewijs'A, ben gehuwd en heb. een. zoontje. : .Speets heeft 3 jaar meegewerkt aan de.opbouw
. van„de Wieringermeerpolder.
Ik beveel deze I.-. 15 R.A,.-*vriend gaarne in. de
aandacht van alle "contactleden" warm aan. Zijn er
onder jullie wellicht die iets voor hem kunnen

DAGBOEK VAN KAPITEIN JUTTE (vervolg)

Sn aan deze gedachte klampten we ons vast. Het was
niet voor. ons land bedoeld. Ja, natuurlijk, Duitschland schond op ernstige wijze onze neutraliteit en,
zou ongetwijfeld hierover "haar spijt" betuigen doch
de aanval .was na tuur lijk. op Engeland bedoeld. Wy

moesten onse stellingen be2etten om op alle gebeurlijkhsden voorbereid te zijn. Maar oorlog, neen, dat
wilden we nog niet aannemen. Hier bleek al spoedig
dat de wensen zooale in zoovele gevallen de vader
der gedachte was. Nederland was wel in oorlog. Dat
2ouden we spoedig genoeg beseffen.
.10 MEI 1940

Om 3»15 uur in den vroegen ochtend van dezen gedenkwaardigen lOen Mei was onze af deeling marschvaardig en werd in verschillende colonnes naar de
stellingen afgemarcheerd. De wegen waren nog zeer
rustig. Hier en daar voortsnellende motorordonnansen, in Doorn en bij Amerongen eenige troepenbewegingen, doch overigens was alles rustig. De burgers •
sliepen nog en waren zich nog.nergens van bewust.
Eet was 4.30 uur toen onze colonnes het stellingterrein tusschën Eist en Rhenen binnentrokken. Het was
inmiddels dag geworden. Een prachtige, stralende
Meimorgen. De vogels tjilpten vroolijk in de boomen,
een lichte ochtendnevel trok op, het mooie, jonge
ontluikende groen deed mij even denken aan dat lieve
kleine manneke dat ik, nu 5 weken oud, bij zijn moeder in Driebergen moest achterlaten.
Prachtige, stralende Meimorgen, fraaie, strakblauwe lucht, heerlijk natuurschoon, en daarboven ons
klonk het geronk en gedaver van tientallen Duitsche
vliegtuigen, diezelfde golven vliegtuigen waarvan wij
door de radio hadden hooren- vertellen.
OORLOG
En dan ineens "waf, waf", het scherpe geblaf van
het afweergeschut niet ver van ons vandaan. Richtkogels kropen tegen het luchtruim op en luchtdoelgranaten spatten om de vliegtuigen uiteen als een
ijzingwekkend vuurwerk. Onze luchtdoelartillerie was
haar oorlogstaak reeds begonnen. We begrepen, dat dit
niet meer een neutraliteitsschennis was van on*e
grenzen, zooals er de afgeloopen maanden zoovele
warsn voorgekomen. Ademloos staren we naar het

luchtruim naar het schouwspel dat 2ich voor onze
ogen afspeelt. Die tientallen vliegtuigen achterjaagd en omgeven door de granaten van ons luchtdoelgeschut. En dan plots wordt een vliegtuig getroffen. Brandend aien we het aan de andere zijde
van. het bos ch neerstorten. Een gejuich gaat op,
een-ge juich voor onze luchtdoelmannen, en we denken er niet bij na dat daar eenige, misschien wel
tien, misschien wel twintig jonge mannen doodelijk
getroffen neerstorten, hun vrouwen en kinderen,
hun ouders en familieleden ergens ver in:Duitschland, misschien voor hen biddend-, achterlatend.
Ontroerd en beklemd gevoelden we ons .toen het
:tot ons ging doordringen dat het wreede oorlogsspel
ook voor Nederland begonnen was.
Onze vuurmonden staan gereed om in stelling te
worden gereden. De majoor geeft echter opdracht de
stukken voorloopig nog gedekt onder de boomen te
laten staan om onze opstellingsplaatsen en commandoposten niet aan de boven ons vliegende vliegtuigen te verraden.
Tegen 5 uur echter wanneer 'het aantal overvliegende machines" wat is verminderd wordt na telefonisch overleg met den ;LvK.A.C. (Leger korps Artillerie Commandant) Kolonel Bartels besloten de vuur• monden in-stelling té-rijden. Een halfuur later is
I - 15 R.A. tot vuren- gereed.
De telefoonverbindingen worden geprobeerd en
blijken alle uitstekend in orde. Een compliment
aan onzen verbindingsofficier V.d.Rhee en zijn mannen, die thans wel een buitengewoon belangrijke taak
te vervullen hebben.
Al spoedig'-verschijnt een ordonnans met het eerste "woord" , he-t wachtwoord, 2 ooals men'het bij
voorkeur noemde, dat men altijd fluisterend moest
uitspreken en er een gebaar bij moest maken b,v. men
zei: "schijfschieten" en legde de rechterhand op de
linkerschouder.
Altijd had het wachtwoord een schr de lettercombinatie, die een buitenlander vrijwel nooit op z'n
typisch Hollandsch kan zeggen.

Vrij'spoedig komen nu de eerste-'papieren'van"het
opperbevel binnen: "Stand houden- tot' het einde"'segt
de O.L.Z.
'• ••'••«"••••'.• - -- l>':' "'•
"3elgië, Engeland en Frankrijk zijn onire 'bondgércooten," zegt een ander bericht. "Overal' in' den lande
worden parachutisten neergelaten.' Bij Rotterdam, '
Delft en leiden wordt hevig gevochten tegen parachute-troepen." . : . . .
Aha, nu< begrijpen we wat die tallooze vliegtuigen
boven ons hoofd deden. Zij vlogen niet naar Engeland.
Zij vervoerden parachute troepen om strategische punten achter de Waterlinie te bezetten.
• '"'
Deze mededeeling veroorzaakte ongerustheid. We
gevoelden ons temidden der bosschen niet veilig meer
in de rug. De wachten werden verscherpt, de waakzaamheid verdubbeld.
"Krijgsgevangenen in Nederlandsen uniform moeten
als spionnen worden beschouwd en onmiddellijk worden
gefusilleerd", luidde een volgend bericht.
En dan komen de geruchten. Een ordonnans vertelt:
Amerika en Italië hebben Duitschland een ultimatum
gesteld binn&n 24 uur Nederland te verlaten.
Een optimistische stemming maakt zich" van ons
mee:ster. Dat beteekent beslist Duitschlan"d-'vs ondergang; Thans' is dit land in oorlog met Engeland,
Frankrijk, België, Nederland en Noorwegen. Eii :als nu
ook Amerika en Italië erbij komen — dan is het hopeloos!
' •'•! '
Luit. Norman, de T.O. komt uit Ame r ongein waar de
Munitie Colonne en de gevechtstrein is opgesteld,
ons even in de stelling opzoeken. Hij wordt met open
armen ontvangen. "Is er nieuws?" Ook hij wëet^liët "'
verhaal van Amerika en Italië te vertellen én het
vindt steeds gretiger vpedsel in onze harten. •"'
:
"Over een maand zitten we in Berlijn. 3en'. ik nog
nooit geweest" roept een optimist en vroolijk klopt
hij een ander op- de söho,üder, hem toeroepend: "Zöö
geallieerde!"
MOEILIJKE 'EERSTS URSN

;

Bén onzer motorordonnansen wordt naar Driebergen

gezonden om nog eenige papieren a . d . te halen. We
geven hem briefjes mee voor onze vrouwen, verloofden en intieme kennissen en hij brengt zijn zakken
vol briefjes mee terug> Ik zag dat bij velen de ontPbëring wél even te machtig was als zij het b r i e f j e
van hun vrouw of verloofde lazen. Menige traan drong
zich even naar voren, doch dan begrepen'we toch allen weer dat we in oorlog w a r e n , ' d a t we"hard moesten
zijn, ook al"waren we er dien eersten dag nog niet
aan' gewend en al viel het ons vaak moeilijk ons te
beheerscheh. Ik schreef pok een brief naar mijn vader, 'zelf militair, dié "ergens i n ' d e bollenstreek"
zat en waar, zooals de gériachten vertelden, ook vele parach'utétrpepeh waren geland» Tenslotte nog een
brief naai- mijn moeder, zuster en zwager. Met weemoed dacht ik aan hen, speciaal aan mijn' moeder die
nog lang niét hersteld van haar ernstige val met .
een hersenschudding en ribkneuzingen nog steeds het
bed moest houden1. En dan deze angst om haar man en
zoon, die beiden'in de oorlog waren. Het zou haar
genezing" allerminst bevorderen. Ik zuchtte eens.
Hef'was'oorlog en er was geen tijd voor sentimenteele gedachten, zelfs niet voor vrouw en kind, voor
oudere .en''familie. Ik had aan mij z elven te denken en
aan mijn' plicht' als officier tegönover vorstin en
vaderland, 'tégenover mijn superieuren en mijn onderge'.s chiktéir.".''
"Er wbr'den. uit Rhenen eenige couranten gehaald.
De inhoud wordt verslonden. We lezen de oproep van
(snzé Koningin om pal' te staan voor dé verdediging
van «nze vrijheid en ons vaderland; We lezen dat
Koning Géorge van Engeland" alle mogelijke steun
heeft toegezegd en dat Fransche troepen onderweg
zijn. We lezen dat Duitschland een groot offensief
•heef-t: itigé-zet tegen Nederland, België en een deel
van de Maginotlinie. We lezen over de verontwaardiging van Amerika, doch we lezen niets van het ultimatum. En dan weer die parachutetroepen! Die beangstigen ons. Er kunnen vijanden in de rugzijde van het
bosoh zitten en dat idee geeft een onzeker gevoel.

