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Speciale uitgave 45/85
Beste vrienden,

Aan uw verzoek om enkele woorden te wijden aan het feit, dat dit jaar 2-4R.I. de veer
tigste verjaardag viert, wil ik gaarne voldoen.

Veertig jaren; waar blijft de tijd. Wat is er in die periode veel gebeurd en daarbij
komt dat wij allen ook veertig jaren ouder zijn geworden. leder van ons heeft zijn
eigen herinneringen aan het "Kennemer bataljon" en de Kennemer dorpsgemeenschap" en het
is dikwijls moeilijk die onder woorden te brengen. Opmerkelijk is m.i. dat er zo'n
hechte band is gegroeid, dat er nog steeds vrienden zijn, die daarbij gesteund door hun
echtgenotes, de herinnering aan ons bataljon levendig houden. Namens ons allen dank
daarvoor.

Wij hadden inme! 1945 in de vreugde van onze bevrijding geen flauw benul wat ons boven
het hoofd hing, maar wel beseften we, dat er in het verre Oosten nog vrouwen, mannen en
kinderen waren, die in kampen verbleven en snakten naar bevrijding en dat wij een taak
en een plicht hadden om daaraan iets te doen, hoe gering ook.

Het begon met de formatie opdracht en dat betekende, dat wij zelf een organisatie moes
ten opbouwen met weinig middelen-alleen onszelf-die klaar moest worden gemaakt voor de
taak die dit onderdeel moest vervullen. Het is ondoenlijk om in details in te gaan op
de geschiedenis van deze formatie, die gelet op de beschikbare tijd snel moesten plaats
vinden. Bij de opzet hiervan heb ik van vele vrienden grote steun gehad en dan denk ik
o.a. aan mijn mede-formateur dhr.E.H.Sijdzes, die jammer genoeg door familieomstandig
heden niet met ons mee kon gaan. maar die toch mede een belangrijke stempe~ op het
bataljon gezet heeft en zo waren er velen. Dan denken we ook aan de dierbare vrienden
die wij in Indië en daarna hebben verloren en onze gedachten gaan uit naar de nabestaan
den.

Dat wij nu in 1985 de 40ste verjaardag mogen vieren, is mede te danken aan het enthou
siasme, het doorzettingsvermogen en de wil om er iets van te maken van zovelen. die
van het eerste uur het bataljon mede hebben gevormd en gemaakt, dikwijls improviserend
en met vallen en opstaan.

Er is in die 40 jaren veel veranderd -ieder van ons heeft daar zijn eigen gedachten
over- maar het is te hopen, dat er in de toekomst geestdrift en bereidheid blijft om
voor ons land en vorstenhuis op de bres te staan.

Mede namens mijn vrouw wens ik mijn oude makkers en families een goede toekomst toe in
Vrede en Vrijheid.

bataljonscommsndant,~

eh. van Kammen.
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Ik kil/am naar Pekalongan begin september 1947; afkomstig van 1-5 R.l., de "Krokodillen",
die na de eerste politionele actie met de V-Brigade waren gestrand in Purwokerto en om
geving. De reis naar mijo bestemming was verzorgd door de Luchtmacht (ML) tot Semarang
en door de Marine -een LCT- tot de monding van de Kali Pekalonganj zij moesten toch
naar Cheribon en wilden mij en mijn barang onderweg wel even dumpen. Over de weg, de
postweg dus, reed eens per week een convooi en daar wilde ik niet op wachten, vandaar
dat zeereisje. Om een uur of 6 s'morgens kwam ik aan en werd opgewacht door een comité
van ontvangst onder bevel van kapitein Karel Coté. deze had een jeep, een carrier en een
gepantserde IS-cwt ter beschikking alsmede een half peloton infanteristen. Ik dacht: nou,
nou, wat een eer. Toen we op de commandopost aankwamen begreep ik al beter. We waren onder
weg twee maal beschoten en dat was niet bedoeld als saluutschoten.

Wat wist ik van 2-4 Rl? Weinig; het bataljon maakte deel uit van de W-Brigade en had,
net als L-5RI, een deel van de postweg van Bandoeng naar Batavia beveiligd. Toen in
september 1946 1-5Rl tijdelijk onder bevel van commandant W-Brigade werd gesteld voor de
overname van Buitenzorg van de Brits-Indiërs werd steun verleend door 2-4 Rl. Dat was
het wel ongeveer. Ik kende de BC, Overste Voogd, uit Engeland, de kapiteins Dieperink en
Tap en de Ie luitenant van der Geyn. Na mijn komst op de cp hoorde ik al snel, dat Manus
Dieperink een paar dagen geleden was gesneuveld (28-8-1947). Dat trog me te meer omdat we
allebei in januari 1936 op dezelfde dag bij het Regiment Wielrijders in 's-Hertogenbosch
waren beëdigd.

In Pekalong trof ik een nog niet geheel voltooide reorganisatie van grenzen en verant
woordelijkheden aan. Onderdeln van 1-4- RI en inf 1 (KNIL) waren zich westwaarts aan het
terugtrekken maar waar lag de westgrens van ons vak? Oost, Zuid en Noord gaven geen pro
blemen; respectievelijk in Kali Oost van de lijn Soebah-Limpoeng-Bawang; de lijn
Bawang-Bandar-Darra en de Javazee. Eeen bespreking met de Brigadecommandant, Kolonel
Paulissen en de commandant van de Inf 1, Overste Ter Haar, bracht uitkomst. Onze west
grens zou lopen langs de Kali Tjomali ruwweg west van de lijn Pekalongan-Darra.
De Brigadecommandant deelde nog mede, dat de Devisiecommandant, Generaal de Waal, had
besloten de beide Bataljons uit de W-Brigade te lichten en er een afzonderlijk Commando
Pekalongan van te maken, rechtstreeks onder de Divc. Aldus geschiedde; als commandant
van het Commando werd aangewezen de Overste Anthonijsz, een cavalerist die ik vrij goed
kende. Met hem is de samenwerking steeds goed verlopen. Zijn lust om geschreven orders
uit te geven was gering; onze administratie werd dus niet overbelast!
Wat was de taak van het Bataljon? Niet onbekend aan OVW-bataljons. Het vak beveiligingen
en met name de Postweg te alle tijde openhouden waardoor ook een enkel vooertuig zich
ongehinderd kon verplaatsen; geen noodzaak voor convoyering derhalve. Een apart opdrachtje
had ik persoonlijk nog van de Generaal de Waal meegekregen bij mijn vertrek uit Purwo
kerto: "Airstrip herstellen en spoedig!". Dit werk werd uitgevoerd onder leiding van enige
deskundigen -met materieel- van een genieveldcompagnie met als medewerkers onze pioniers.
Als handlangers fungeerde "strapans" uit de plaatselijke gevangenis (boei). Het werk was
in vier weken geklaard; lengte 600 meter, breedte 20 meter. Generaal de Waal is overigens
nooit geland I

Wie waren onze tegenstanders? Niet de bevolking! De TNI (TRI) beschikte op Java over
zeven divisies. Voor de eerste actie lagen die in Preanger, "de Siliwangidivisie onder
genmaj Nasution; in het Cheribonse de Gunung Djati-divisie onder genmaj Gatot Subroto
en in het Djokjase/Semarangse de Dipo Negoro-divisie onder genmaj Susalit. De overige
vier divisies lagen meer naar het Oosten. Commandant van dit veldleger was genmaj
Sudirman; chef van het legerhoofdkwartier was, sedret oktober 1945 de genmaj Urip Sumo
hardjo, een ex-KNIL majoor. Na de eerste actie werd waargenomen, dat de genoemde drie
divisies zich Oostwaarts verplaatsten, richting Djokja. Hun marsroutes liepen voorna
melijk zuid van het commando Pekalongan. Wij hadden daarvan niet veel last. Aanvankelijk
des te meer van "loslopende" gevechtstroepen die zich niets van de officiële legerlei
ding (TNI) aantrokken en deze meer lasten dan lusten bezorgden. Deze groepen bestonden
uit gelijkgestemden zoals de Laskjar Rajat (nationalistisch); Pasindo (socialistisch);
Banteng Merah (communistisch) en Hizbullah (islamitisch). Er waren meer.
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Hoe voerden wij onze opdracht uit? De voornaamste bedreiging kwam uit het zuiden.
Vandaar sterke posten in Darra, Bandar en Bawang. Later uitgebreid met een versterkte
pelotonspost in Kehaturan. De tegenstander kon er met kleine groepen nog wel tussen
door (infiltratie) maar de praktijk had geleerd, dat hij zich dan toch niet happy
voelde. hij moest immers ooi terug en wist, dat de Zuidelijke posten waren gealarmeerd.
zeker indien er ergens Noord van hun was geschoten. De verbindingen werkten ook zeer
redelijk. Deze infiltraties kwamen dan ook niet al te veel voor. De Postweg had vier
locaties, nl. Soebah. Simbang, Betang en Pekalongan. Minder sterk dan de zuidelijke.
Aan de Oost en Westgrens waren er nog posten in Limpoeng en Kedungwuni; flankbeveili
gingen, we waren immmers aangeleund door de T-brigade en Inf 1.
In het begin was ik niet erg gelukkig met de beveiliging van de Postweg. De dreiging
kwam niet uit het zuiden maaar van de zeezijde. "Peloppors" die met prauwtjes kwamen
aanvaren, op de kust landden en vervolgens aanvallen deden op één of meer van onze pos
ten. Als ze werden achtervolgd verdwenen ze door de Sawahs naar de kust en voeren weg.
Toen we zelf een eigen scheepje hadden waarmede we groepen aan de kust konden afzetten,
was het spelletje snel over. Daarna was de Postweg alleszins veilig. Schipper, korpo
raal Hendrik Dekker en zijn motordrijver konden zich aan de vreedzame kakapvisserij gaan
wijden, wat ze met zeer veel succes deden. Dekker was tenslotte een Derper. En verder?
Rusteloos patrouilleren en hinderlagen leggen, bij dag en bij nacht. Gemakkelijk gezegd,
maar de tirailleurs hebben het geweten, beter dan ik!

Een succes waren ook onze wielrijderpatrouilles. De Chinezen hadden een veertigtal rij
wielen geleverd, die van alle rammeltjes werden ontdaan, ook van de lantaarns. Waar nodig
werden ze dof zwart geverfd. De patrouilles opereerden alleen in de late avond en bij
nacht en uitsluitend langs de wegen. Hun opdracht was zich langs bepaalde routes te ver
plaatsen naar aangegeven punten en daar af te stappen, de rijwielen in het zijterrein weg
te bergen en het langskomende verkeer, met name grobaks en kooplieden die met hun
pikolans op weg waren naar een passar, staande te houden en te vragen naar het vanwaar en
waarheen. Na een half uur of een uur, al naar gelang van de omstandigheden, de rit voort
zetten naar een ander punt met dezelfde taak. Voor dagaanbreken weer thuis zijn.
Javaanse medewerkers van onze 10 hoorden de volgende morgen op de passar dan, meestal
overdreven verhalen over de sterkte en waakzaamheid van de belanda's in het Pekalonganse
"Ze zijn overal!" Schrikpatrouilles met een groot psychologisch effect. Dat was, uiter
aard, de bedoeling. Tegen de kerstdagen konden we vaststellen, dat het gebied, gelet
op de omstandigheden van toen, alleszins veilig en rustig was. Ook aan de bevolking
was dit merkbaar. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de patrouillegang werd vermin
derd.

Tijdens de vaststelling van de Status-Quo-lijn ontmoette ik de TNt-Overste Sarbini,
Brigadecommandant van de Dipo Negoro-divisie. Hij was bijzonder geïnteresseerd in Peka
longan. Geen wonder, hij was er geboren en getogen en bovendien politie-inspecteur ge
weest. Wij mochten de telefoonkabels en telefoontoestellen leveren. In hun gebied zou
den ze een en ander zelf wel aanleggen. Mijn aanbod om dit door onze verbindingsmensen
te laten doen wees hij beleefd van de hand.

Rond de jaarwisseling vaond er nog een bijzondere "operatie" plaats. Zuid van Darra en
de SQ-lijn vond de tegenpartij het nodig om een kampong af te straffen, om welke reden
dan ook. De Ie Compagnie werd door de bevolking gewaarschuwd en toog, over de SQ-
lijn ter assistentie. Dit lukte wonderwel maar de gewonden onder de bevolking werden
na afloop afgevoerd naar het hospitaaltje in Pekalongan. Alle artsen en verplegend
personeel uit pekalongan en omgeving hebben toen zo'n 18 uur staan opereren en ver
binden. Een geweldige krachtsinspanning van het medisch front, dat overigens na af
loop zelf aan bedrust toe was! Na januari 1948 begonnen we uit te kijken naar onze af
lossers. Naast de dagelijkse plichten namen ook sport en recreatie een belangrijke
plaats in. We vonden ook nog de gelegenheid om iets voor de bevolking te doen door
een aantaloeverbruggen te bouwen of bestaande te repareren. De verhouding met het
BB in het regentschap Pekalongan was goed, ondanks de aanhouding van de AR in Lim-
poeng om een uur of 12 s'nachts. Hij probeerde de PC uit Ie leggen, dat de avondklok
niet voor hem gold.
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Na Overleg met de PC en mij bleef de AR tot 6 uur 's morgens de gast van de post in
Limpoeng. Hij werd overigens goed van eten en drinken voorzien en kreeg zelfs een
bed. Wel heb ik er nog wat gedonder over gehad met de hogere civiele autoriteiten
in Semarang. Maar ik dacht. dat er veel meer gedonder zou zijn ontstaan indien de
PC de AR had doorgelaten naar Bawang en dat er op die eenzame weg iets met hem-de
AR- zou zijn gebeurd!

In april verschenen onze aflossers. Een dienstplichtig bataljon, 5-6RI. Op alle pos
ten bleef, gedurende enkele dagen een kern van onze mensen aanwezig om de nieuwelingen
wegwijs te maken.

Alvorens half mei naar Semarang af te reizen vond er in de Kota Pekalongan nog een
geweldig afscheidsfeest plaats van de bevolking en de scholen. Bij een kort bezoek aan
Pekalongan in 1976 trof ik nog enige mensen aan die zich dat feest konden herinneren.

In Semarang moesten we wachten op de "Indrapoera" die maar niet wilde komen. Wij
gingen dus maar vast naar Batavia, om in het kamp Tjililitan 11 op scheepsgelegenheid
te wachten. Begin juni gingen we aan boord van de "Indrapoera" die ons, zij het met
enige vertraging, in zes weken naar Rotterdam bracht. Vandaar werden we in bussen
naar onze woonplaatsen vervoerd. Het zat er op. Festiviteiten in de goede stad Haarlem
en, zes weken na onze aankomst, demobilisatie in het kamp Huis ter Heide.

Ik wi 1 di t relaas beëindigen met mijn grote waardering ui t te spreken over de "Kenne
mers". Zij behoorden, naast andere OVW-bataljons tot de beste vrijwilligers die we
ooit hebben gehad en, zeker in de voorzienbare toekomst, zullen hebben. De engelse
generaal Hawthorn noemde de OVW-ers eens "second to none". Ik heb het tot de dag van
vandaag, steeds een grote eer gevonden om gedurende negen maanden het commando over
het bataljon te mogen voeren.

Tot slot past een dankwoord aan het steeds met het bataljon meelevende gemeentebestuur
van Haarlem en het Kennemer bedrijfsleven dat werk voor iedere "Kennemer" die zulks
wenste garandeerde. Een uniek aanbod waar veel gebruik van is gemaakt. Derhalve:
Terima Kasih!

B.H.Jansen Gen.B.D.
Laatste commandant 2-4 Rl

=====================================================================================

HOE VER WEG EN TOCH DICHTBIJ ••••••.•.

De tijd glijd als zand door onze vingers
Elke zandkorrel is een klein verhaal

leder voorjaar ben ik met 1945 bezig en alles is voorspelbaar, want ik weet dat de
bevrijding gaat komen en dat de "Grote Zomer" van Noorwijkerhout voor de deur staat.

Als ik mijn krantje ga halen, moet ik langs dat keurige pleintje en altijd kijk ik naar
't keurige huis op nr.l1, waar ik onder de dakspanten de eerste lessen kreeg in het
hanteren van een sten. 8 á 9 sjofel geklede jongemannen en een instructeur die mij
aan mijn oude schoolmeester deed denken en die uit een actetas met tederheid de on
derdelen van het wapen tevoorschijn haalde en ze vakkundig en snel weer tezamen voegde,
onderwijl met geschoolde stem uitleg gevend. Ik ben toch benieuwd wie er nu op nr.l1
woont!

Ik kom thuis met wat armtierige stukjes hout en m'n moeder zegt: "Er was een man aan
de deur en die heeft een briefje achtergelaten waarop je wat groente kunt krijgen in
een garage bij de Zaanenstraat". Ik kijk naar haar en zie, voor het eerst eigenlijk,
hoe schrijnend mager zij is en hoe snel zij veroudert, ze was, wat de buren noemden,
een flinke vrouw! Er komt een gevoel van hopeloosheid over mij. In de garage blijkt
de groente te zijn georganiseerd door de commandant van mijn groep en mijn aandeel
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bestaat uit 2 groene- en een rode kool, plus een koolraap. Als er nu één van onze
Noord-Hollanders mocht denken, dat ik toen niet blij was met m'n kolen, dan heeft
die in de lente van '45 géén honger gekend.

Het is zaterdagmorgen 5 mei, horden mensen begeven zich stadwaarts, waarom weet nie
mand, het gebeurt gewoon. De draaiorgels zijn uit een lange winterslaap gewekt, een
auto met op het dak gemonteerde luidsprekers tettert grijs gedraaide platen en roept
berichten om. In het stadsbeeld overheersen de kleuren rood-wit-blauw en oranje, dat
vrolijkt op, want de stad oogt als een zwaar zieke. verveloos, smerig, straten met
verwaarloosde etalages en blootsvoets gaande voddig geklede kinderen.
In het centrum beweegt zich een deinende massa rond een schakelhuisje van de Gemeen
telijke electrabedrijven. Op dat huisje staat een wat dociel ogende jonge vrouw in
een smoezelige nachtjapon met daarover een gerafeld mannenjasje; ze is op wat slor
dige pieken haar na kaal geknipt en besmeurd met menie. Mijn verwauhtingsvolle blijde
stemming ebt weg en ik wordt vervuld met een diepe schaamte alsof ik zelf daar op dat
huisje sta. Vele jaren later krijg ik een boek onder ogen waarin Harry Mulish van zijn
jeugd verhaalt en waarin hij uitvoerig stilstaat bij de bevrijding. Hij was ook nog zo
gelukkig er wat foto's van te kunnen maken en één van de afdrukken toont de ongelukkige
op het electrahuisje. Ik kijk er lang naar, ik krijg opnieuw het zelfde beschaamde
gevoel!

Op maandagmorgen 7 mei moet de BS opkomen (vrienden zeggen mij dat het op 8 mei was)
en het gaat er wat rommelig aan toe. Mijn scherpste herinnering aan die opkomst is
de gammele vrachtwagen die tegen half één de speelplaats van de school opdraait en
gamellen met snert lost; en wat voor snert, overvloedig voorzien van spek en worst.
Wij trekken ons in een klaslokaal terug en genieten tomeloos van het vullen onzer
magen, ik denk: "M'n God, we zijn echt vrij"!!! Tot vandaag de dag weet ik niet hoe
wij die soep verorberden, waren er borden en lepels bij? Hadden we zelf die spullen
mee moeten brengen? Klein raadsel van een overgetelijke dag. 's Avonds sta ik op
wacht met een geweer dat in z'n totaliteit langer is als ikzelf ben en ik meet 1.81 m.
Een kenner in de groep zegt mij, dat het een Frans geweer is uit de periode van Napoliom
lIl, gefabriceerd omstreeks 1840. Wat een mazzel dat ik er niet tegen de moffen mee
heb hoeven vechten. Op de tweede zondag van de bevrijding is er in de grote kerk op de
markt een dankdienst voor bevrijders en bevrijden. De kerk is een veteraan in zijn
soort, hij heeft de beeldenstorm over zich heen gehad en heeft de spaanse furie gade
geslagen. Het is zo'n stralende voorjaarsdag waarover de dichter uitroept: "De
bruigom was de lentezon en Holland was de bruid".

Ik ben ingeschakeld als een soort hulpagent en raak aan de praat met een Canadese
chauffeur die officieren naar de kerk heeft gebracht. In Canada, vertrouwt hij mij
toe, zijn de daken van goud. Ik moet er om lachen, maar begrijp wat hij tot uitdruk
king wil brengen. De laatste 2 jaar heb ik wat afgeploeterd met m'n engels, maar het
gesprek verloopt moeiteloos. Het maakt me gelukkig als een kind dat aan de vooravond
van zijn verjaardag niet in slaap kan komen.

De fabriek staat al jaren leeg vanwege de crisis en, omdat hij zich aan het water be
vindt, wordt hij benut voor voedselopslag, dat met grote rijnaken wordt aangevoerd.
Het lossen gebeurd door gelegenheidsarbeiders, die zeker g~en bootwerkers zijn en,
die net als wij, de ontbering van de hongerwinter nog lang niet te boven zijn. Menig
verpakking wordt in het ruim opengebroken en de inhoud ter plaatse soldaat gemaakt.
Wij, van de bewaking, krijgen opdracht om, zonder commentaar overigens, de aangebroken
pakketten uit de ruimen te halen en elders op te slaan. Het laat zich begrijpen dat
dit ons niet in dank wordt afgenomen. Terecht, denk ik, ergeren de lossers zich dat
ze, zoals ze zeggen, door bewapende "snotneuzen" worden gecontroleerd, net als onder
de moffen. Er groeit een wat vijandige stemming. Die nacht heb ik de wacht van 2 tot
4 uur en frans, een al wat oudere man, lost mij af. Hij is wat zenuwachtig over de
ontstane en zegt, als ik hem de sten overreik: "Kan je dat rotding niet bij je houen
ik ben er toch al zo pages van". 1}f Uur later is hij dood. De riem is van de sten
geschoten en als de kolf op straat valt vuurt het wapen 2 kogels af, zoals later blijkt.
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Eén ervan heeft een nauwelijks zichtbaar gaatje boven een der oogleden veroorzaakt,
Frans kan nauwelijks geweten hebben wat er gebeurde; hij heeft minder dan vier weken
van de lang verbeide bevrijding mogen proeven.

Vóór ik naar Engeland vertrek moet ik voor een onderzoekcommissie verschijnen, die
voorál wil weten of het gewoonte was, dat met het magazijn in het wapen dienst werd
verricht. Naar mijn beste weten was dat in het begin zéker het geval.

Ach •• het is allemaal 40 jaar geleden en wie van ons heeft geen eigen klein verhaal?
Er is in die turbulente maanden van alles aan de hand geweest en vele zaken zijn
nogal wat anders gelopen dan we ons hadden voorgesteld.
Nû weten we dat. tóen niet! Noordwijkerhout immers was een oase van rust waaraan de
oorlog scheen te zijn voorbijgegaan en waar de zomer van geen ophouden wist.
Ik heb een grote foto van mijn gedeeltelijke compagnie, allen zijn gekleed in 't bur
gerkloffie waarin werd dienst gedaan; een gelukkige enkeling heeft een uniform, anderen
dragen laarzen, maar dat wist de bloedjonge koppies niet weg; als ik ernaar kijk, en
ik kijk er dikwijls naar, dan wordt het mij warm om het hart.
Daar heb ik ontdekt dat jong zijn heerlijk is, vriendschap onbetaalbaar, verbonden
heid ~eborgenheid geeft en vrijheid een begrip verwoord, waarvan misbruik voor eigen
glorie niet genoeg aan de kaak kan worden gesteld.
Dit kunnen distalleren ná al die jaren moet toch op z'n minst een verdienste zijn van
onze vorming toen.

Haarlem, april 1985
8arth Haasbeek •

••••••••+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.+++++++

Op de laatst gehouden reunie is van velen een extra bijdrage ontvangen voor het samen
stellen en verzenden van een jubileun Kennemer klapper en "Hier is ie dan".

Ja, het is zo'n veertig jaar geleden dat we met z'n allen in hetzelfde schuitje stap
ten en naar Indië toe gingen. Dit willen we gedenken. In de eerste plaats door mid
del van deze "klapper" en later door een gezellige reunie, die gehouden zal worden
op zaterdag 26 oktober. Helaas zijn er altijd oude Sobats, die verstek laten gaan.
Tijd is nu geen excuus, jullie weten het vroeg genoeg; geld hoeft geen bezwaar te zijn
(er is altij wel iets te ritselen als er problemen zijn) voor eventueel onderdak kan
gezorgd worden. Het reuniecommitè probeert het jullie allen naar de zin te maken; stel
ons niet teleur en komt allen! We maken er weer een gezellige dag van, halen weer
oude herinneringen op, drinken gezellig samen een glas en genieten weer van een echte
nassi-maaltijd.
Iedere keer vraagt men weer, zeg waarom is dié er niet en waarom is hij niet gekomen?
Stel je oude dienstmakker, eventueel slaappie niet teleur en kom! Misschien is het wel
de laatste keer dat je hem ontmoet. We worden tenslotte allemaal een dagje ouder.
En •••••• misschien is het wel de laatste grote reunie die gehouden wordt.

• Ben je moeilijk ter been en voel je je daarom niet instaat om te komen? Neem kon
takt op met onze secretaris en het reuniecommitè zal zien hoe we je van dienst kun
nen zijn met een speciale betjak-

• Is de prijs te hoog voor je of kan je het helemaal niet betalen? Anderen storten wel
eens iets extra's op onze bankrekening en daarvan kunnen we jou helpen. Neem kon
takt op met Frans Damen (alles wordt zeer vertrouwelijk behandeld) en er wordt wat
geregeld. Blif daarom dus vooral niet weg; jij hebt deze kontakten helemaal hard
nodig.

• Heb je vervoersproblemen? Ook daarin kunnen wij bemiddelen.
• Tijdens de reunie zal een videoband van de afscheidsparade in Haarlem in 1945 en

van de laatsgehouden reunie gedraaid worden.
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Tijdens de eerste vergadering van het reuniecommité over de eerst volgende reunie
op 26 oktober a.s. is de vraag van velen van jullie op tafel gekomen of het niet
mogelijk zou zijn een paar dagen naar Engeland te gaan om oude, bekende. plekjes te
bezoeken. Aangezien wij in het organiseren van reizen totaal geen ervaring hebben.
is Klaas Souer van de 3e compagnie.momenteel directeur van Oosterom's touringcar
bedrijf te Beverwijk, door ons benaderd met het verzoek een dergelijk te organiseren.
De uitnodiging hebben jullie inmiddels ontvangen. Heb je je al opgegeven?
Wacht vooral niet te lang hiermee.
Je kunt je nog opgeven voor 10 mei a.s.
Opstappen in Haarlem, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Vlissingen is in overleg met het
reisbureau mogelijk.
(Stervakanties, Wijkermeer~eg 43, 1948 NT BEVERWIJK).

===================================================================================='

" JUBILEUM REUNIE "

17 november 1945 is ons bataljon officieel erkend. dus 17 november 1985 is veertig
jaar geleden!
Zaterdag 26 oktober, ~il1en we dit 40 jarig jubileum herdenken, door een bescheiden,
doch enigszins feestelijke reunie in de Ripperdakazerne. (Toestemming van de com
mandant hebben ~e reeds).

Reserveer deze datum nu reeds. ZATERDAG 26 OKTOBER 1985.

Over de kosten en het programma kunnen ~ij pas nadere mededelingen doen als ~ij de
uitnodigingen versturen.

Het reuniecommité hoopt, dat jullie in grote getale komen.

In de speciale reunie uitgave van 1980 heeft Gerrit Damstuk het volgende geschreven:

We hopen maar dat ~e niets vergeten zijn en toe te groeien naar het gezamenlijk bele
ven van ~eer een prettige dag met de helaas •••••. steeds kleiner ~ordende Kennemer
gemeenschap, want ook dit jaar zijn ons ~eer een aantal Sobats ontvallen.
Ja, vrienden, het gaat uitdunnen.
Maar ja, we kunnen er niet stil bij blijven staan. blijft slechts onze hoop dat de
reunie ~eer zeer druk bezocht zal ~orden, dan heeft ook het reuniecommité, u~ com
mité zijn slinger.
Uitnodigingen van deze reunie ~orden t.z.t verstuurd.
U kunt zich nu reeds aanmelden voor deze reunie bij Frans Damen of Piet Zandstra.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Onze penningmeester is verhuisd!
P.Zandstra, Lindenstraat 6, 2023
Bankrekening ABN 56.01.38679

Het juiste adres is nu:
TD HAARLEM nrd. Telefoon
gironr.Bank 4000

023- 264192

Het correspondentieadres is nog steeds:
F.Damen, Ripperdapark 20, 2011 KE HAARLEM, telefoon 023-310283

========================================================~============================

Overige leden van het commité:
L.Nisarius, Wingerd 45, 1944 NB BEVERWIJK tel. 02510- 39438
A.Burghout, Schr.v.d.Kolkweg 12, Santpoort zuid tel. 023-380154
J.B.Henneke, Bataviastraat 33, HAARLEM 023-381625
P.G.J.Heems, Rollandslaan 111, HAARLEM 023-245314
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FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE REUNIE IN 1984

Stortingen + bijdragen

Gestort op de bank 234 man à f30,-
Bijdragen via Bank
Betalingen op Kazerne 23 man à !30,-
Verkoop borden + giften

Uitgaven totaal

Voeding off.kazerne
Bar bediening
Cadeau kazerne representatie
Muziek hemmond orgel
Trompettist
Consumpties

f
f
f
f

f
f
f
f
f
f

6.960,-
1.270.-

690.-
1.210.--

10.130.--

4.580.-
1.250.-

250.-
250.-
50.--
50.--

UItgaven diversen

f 6.430.--

Poto kosten + drukwerk
representatie
loterij
diversen
telefoonkosten
Video-opnamen
adv. kosten

f 1.984.78

f 8.414,78

Batig saldo f 10.130 - f8.414,78 : fl.715,22
(een groot gedeelte van dit bedrag is bestemd voor samenstellen en verzenden van
de "Kennemer Klapper")


