
  

 

Besuch des Sanitätskommandos der Bundeswehr in Leer 

 
Deze keer hadden onze Duitse vrienden ons uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de 

Duitse Falschirmjäger, de evenknie van onze Rode Baretten en specifiek deze keer de 

Geneeskundige kant, hetzelfde wat mijn zoon Maarten doet. 

Na eerst te zijn ontvangen met koffie en een uitgebreid ontbijt, met zelfs lekker ruhrei, 

gingen we richting Leer. 

Maar voor dat we daar heen gingen zijn we eerst nog naar een concentratiekamp geweest. 

We wisten niet dat er in het Emsland zoveel zijn geweest, ik meen een stuk of vijftien. 

 

Hier werden we nog eens met onze neus op de verschrikkingen gedrukt wat een oorlog 

allemaal teweeg brengt. 

Ik geloof dat iedereen hier wel van onder de indruk was. 

Bert en een van onze Duitse vrienden hebben daar een krans bij het monument gelegd. 

 

Toen door naar Leer, waar we helemaal niet verwacht werden, er was iets mis gegaan met 

de onderlinge communicatie, de man die er over ging was ziek en het schijnt dat ze in het 

Duitse leger elkanders post niet open maken. 

Nu is dat heel normaal, maar als je baas van een bepaald onderdeel bent en er komen 

berichten, dan maakt bij ons de plaatsvervanger de post gewoon open, want ja, er kan toch 

belangrijke informatie tussen zitten en je moet de zaak dan wel draaiende houden. 

Dus niet bij de Duitsers, met gevolg dat ze volkomen verrast waren om ons te zien. 

Maar er was ook al een rondleiding gepland voor een andere groep en er werd direct een 

plan de campagne opgesteld om te zorgen dat we niet onverrichterzake huiswaarts keerden. 

Ook hier eerst naar de kantine alwaar we van een lekkere warme maaltijd konden genieten. 

Ik moet zeggen, hier was het ook weer prima voor elkaar, ik heb heerlijk gegeten en de rest 

van ons denk ik ook wel, ik zat bij Geert Tiehuis aan tafel en ik begrijp nu wel hoe hij aan 

die dikke buik komt, man man wat bunkeren als Geert kan haha. 

 

Toen werden we meegenomen om de kazerne te bekijken, dit was om de tijd te doden , we 

moesten ingepast worden. Dit lukte prima, we kregen eerst een presentatie van hoe alles in 

Afbeelding 1: Kranslegging 



elkaar stak, ik vond het sneu voor de man die ons alles uitlegde, maar de meesten van ons 

hebben er niet veel van meegekregen, wat wil je, vroeg op en dan zo'n warme maaltijd dan 

in een warm lokaal met een droge leerstof. 

Toen we dat gehad hadden gingen we naar een soort tentenkamp alwaar het dus allemaal om 

ging, de medische verzorging van soldaten in het veld. 

 

Dit verschilt niet veel van ons leger, ik ben bij Maarten met de landmachtdagen wezen 

kijken en dit is ongeveer hetzelfde als bij de Duitsers. 

Ik moet zeggen, het is tien keer beter als in onze dagen, toen wij onder de wapens waren. 

Ze hadden nog wel iets nieuws, een heftruck waar je ook mee in het veld kunt rijden, ruw 

terrein geschikt zeg maar, alleen deze was met afstandbediening, je zit er dus niet op, maar 

loopt er naast. 

Ik zie daar de voordelen niet zo van of ze moeten hem ook gebruiken bv bij onontplofte 

munitie opruimen. 

 

 

 

Om een uur of vier was de excursie afgelopen, we waren ondertussen ook nog op de foto 

gezet en iedereen kreeg na afloop een mooie groepsfoto mee naar huis als aandenken aan 

deze trip. De kapitein die ons begeleide kreeg van Jurgen en Bert ook nog een paar schildjes 

waar hij wel blij mee was. Toen naar de Wasserturm alwaar de BBQ al redelijk opgestookt 

was zodat we gelijk achter de braadworsten en karbonades konden. 

En dit alles onder het genot van een glas bier, man wat kan het leven toch goed zijn. 

Rest mij nog om onze Duitse vrienden nog hartelijk te bedanken voor dit uitje. 

 

 
Met vriendelijke groet, Kpl 1 bd Jan Manenschijn (de Moane) 

Afbeelding 2: Ruwterrein heftruck, op afstand 

bedienbaar 


