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 voertuigen.  We rijden nu via Achterbos naar Vinkeveen en zien meer

mensen langs de weg. Mooie aanblik van al die zwaaiende mensen,

tot we in het oude Vinkeveen terecht komen. Daar worden de aantal-

len groter en zien we bij de Grote Kerk ook bewoners van het

Verzorgingshuis Maria-oord met hun begeleiders op het trottoir staan. 

De groene bevrijders

Nog altijd rijd ik met de Jeeps als secondanten vooruit en is er niets

te zien van de anderen. Dan nader ik het parkeerterrein in Wilnis,

onze tussenstop. Het lijkt nu wel of er uit alle richtingen mensen

komen. De ‘groene bevrijders’ zijn in aantocht. 

Wilnis; het publiek, jong en oud geniet bij al dat moois van het rijdend

historisch museum. Burgemeester Divendal heet ons van harte wel-

kom. Daar tegenover staat dat de RBE-deelnemers uitgebreid de tijd

nemen, om alles te vertellen over deze WO II-veteranen, het hoe en

waarom, de geschiedenis achter het voertuig. De reden van de Red

Ball Express, het doel en de historische achtergronden van de rondrit. 

Rond twaalf uur is een aantal voertuigen verzameld, om de leden van

de Binnenlandse Strijdkrachten, de burgemeester, die in de net

gerestaureerde Dodge Command van Gerrit van de Helm plaats

neemt, samen met onze CRASH-Jeep naar het dorp Oud Wilnis te rij-

den. Bij de begraafplaats van de Canadese vliegtuigbemanning

aldaar en het monument ter nagedachtenis voor hen, zal een korte

ceremonie en minuut stilte worden gehouden en een bloemlegging

plaats vinden.

Hans Dijkkamp (CRASH-bestuurslid en RBE

commissielid) legt samen met de burgemees-

ter het boeket bij het monument namens

CRASH en KTR. Een erewacht en een minuut

stilte volgen. Hierna worden op de begraaf-

plaats de drie graven van de omgekomen

Canadezen bezocht. Ook hier wordt op ieder

graf een boeketje geplaatst en houden de

aanwezigen een minuut stilte. Indrukwekkend

en respectvol.

Ere-peloton BS

Wanneer de kleine afvaardiging weer terug is,

is het ook tijd voor de demonstratie van het

ere-peloton Binnenlandse Strijdkrachten; ze

zullen een schietoefening doen (met losse

flodders) van wapens die in WO II onder ande-

re bij het verzet en de geallieerden zijn

gebruikt. Het keurige afgezette terrein trekt

veel publiek aan. Door de deskundige uitleg

van BS’er Nico van Gijn, met alle historische

details, kan men zien en horen hoe de wapens
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‘Stirling’S End’

dE 16E EditiE van dE rEd Ball ExprESS

Op de route werden dit jaar twee verzorgings-

huizen gepasseerd, was er een tussenstop in

Wilnis gepland en werd ter plaatse een

demonstratie van het Erepeleton van de

Binnenlandse Strijdkrachten gegeven. Samen

met de burgemeester van de gemeente De

Ronde Venen, Maarten Divendal, werden in

het oude centrum van Wilnis bloemen gelegd

bij het monument voor de omgekomen

Canadese vliegers van de RAF Vickers

Wellington NA-K, HE 727, neergestort op 4/5

mei 1943. Onderweg werd een eregroet

gebracht bij de crashlocatie van de RAF Short

Stirling LS-C, BK 657, die in de nacht van

26/27 april 1943 neerkwam nabij

Portengsebrug. En als laatste een ‘stop and

go’ in Nieuwkoop op het programma, als felici-

tatie aan het plaatselijke Historisch

Genootschap, dat het 30-jarig bestaan vierde. 

In het CRASH museum was na vertrek een

lezing over de historie van de Red Ball

Express 1944 die door vrijwilliger Hans

Walrecht zelfs twee maal werd gegeven.

Zowaar een vol programma.

Op zaterdag 23 september werd de historische Red Ball Express-rondrit, verreden. Een orga-

nisatie van het CRASH Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45 in Aalsmeerderbrug in

samenwerking met KTR. De Red Ball Express-commissie (RBE) stond na het jubileum van de

Red Ball Express in 2016 voor een behoorlijk opgave.

Door Jan Springintveld

Bevrijdingsgevoel

Eén onderdeel laat zich op geen enkele manier regisseren: het weer!

Maar het was prachtig zonnig weer en een heerlijke temperatuur. Al

met al was het een enerverende dag om te herinneren, te herdenken

en te gedenken. Het passeren van de voertuigen zal bij sommigen in

het publiek ongetwijfeld gezorgd hebben voor het bevrijdingsgevoel

van 72 jaar geleden!

Wij zagen bij de deelnemers veel oude bekenden, maar ook nieuwe

gezichten. Nadat iedereen was voorzien van koffie en het RBE-herin-

neringsbord op het voertuig was bevestigd, hield voorzitter Peter de

Raaf zijn welkomst toespraak. Kort weliswaar, want de vertrektijd was

aanstaande. 

Ik rij (de schrijver dezes) als zesde en zie in mijn spiegel dat de rest

al snel volgt. Dat zal een mooi groen lint worden. Nadat ik de brug

passeer, gaan de slagbomen naar beneden en de rode knipperlichten

aan. Dat betekent 10 minuten achterstand voor de rest en geen groen

lint meer!

Ondanks de leegte van de polder met her en der boerderijen zie ik

kleine groepjes mensen langs de smalle wegen, die naarmate we

dichtbij Waverveen komen meer en groter worden. Het geeft een spe-

ciaal gevoel, zoveel enthousiaste mensen te zien voor de eerste
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van toen klonken en werden gebruikt. Door de

BS en de SAS-commando’s, die ook in het

display deelnamen.

Maar de tijd vliegt en rond 13.30 uur wordt het

sein gegeven om te vertrekken voor het twee-

de deel van de rit. De sliert groene bevrijders

vertrekt onder toeziend oog van het vele

publiek richting Portengensebrug. Door de

wegen die kronkelen door de polderland-

schappen, blijven de voertuigen mooi bij

elkaar. Een prachtig gezicht en een bijzonder

gevoel om met z’n allen dan de weg te vervol-

gen. Het huis ‘Stirling’s End’ is vernoemd naar

de Short Stirling, LS-C, registratie BK657, die

in de nacht van 26 op 27 april 1943 in de nabij-

heid van de woning neerkwam. Eén beman-

ningslid, Sgt. Whitaker, kwam om het leven.

Radio-operator Mike Mora (RNZAF) kwam

veilig aan de grond en was in zeven dagen

weer terug in Engeland!  

Nieuwkoop; omdat het huis enigszins verbor-

gen ligt, is er via een rotonde een tweede pas-

sage gemaakt en komen we nu in tegenover-

gestelde richting langs rijden. Hierbij zien we

ook de andere deelnemers tegemoet komen

en wordt er veel gezwaaid naar elkaar. Dat is

toch iets anders dan steeds achter elkaar aan

rijden. De deelnemers genoten enorm van

deze ‘alternatieve route’, zo bleek uit de reac-

ties later. 

We vervolgen onze weg via nog smaller pol-

der- en dijkwegen richting Woerdense Verlaat,

waar ons een ‘obstakel’ staat te wachten.

Maar door welwillende medewerking van de

Provincie Zuid-Holland en aannemers, werd

het toch mogelijk om de voertuigen via een

parallelweg te laten passeren. Zo konden we onze rit zonder te veel

oponthoud verder vervolgen op de originele route richting Nieuwkoop,

voor een ‘rijdende felicitatie’ aan het jubilerende Historisch

Genootschap, dat 30 jaar bestaat.  Midden in het dorp kwamen de 53

voertuigen even stil te staan, dat voor de mensen een mooie aanblik

gaf van al de prachtige voertuigen. 

Voor het laatste deel reden we door Nieuwveen en daarna kwam er

een mooie route langs de rivier de Amstel. Zelfs de mensen op de

bootjes zwaaiden naar de RBE, die gestaag langs reed. Het laatste

deel van de rit was letterlijk een ‘run’ op de soep, die klaar stond voor

de terugkerende deelnemers.

Het was een enerverende dag, met enthousiaste deelnemers, bezoe-

kers, veel publiek langs de route en bij de tussenstop, de speciale

lezing in het museum, de constante stroom van koffie (en later de

soep).

De felicitaties onderweg en het mooie najaarsweer maakten deze

Red Ball Express ‘Stirling’s End’ weer een rit om in te lijsten. Iedereen

weer bedankt, vrijwilligers van CRASH en deelnemers. Tot volgend

jaar voor Red Ball Express nr. 17. Noteer zaterdag 22 september

2018 in de agenda.  


