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De afwerking
voltooid.
De Oudstrijders in
haar konden komen,
bijeenkomst die zeer
alle aanwezigen werd

van de jubileumfeesten lijkt

Engeland die niet naar Schalk-
hielden in Wolverhampton een
geanimeerd is verlopen en door
gewaardeerd.

De leden van onze Vereniging die niet in
Schalkhaar of Wolverhampton zijn geweest, werd een
pakket gest uurd met het boek, de penning en een
video-opname van de festiviteiten. Uit de vele
reacties blijkt dat men dit erg waardeerde.

De Stichting Dienstverlening Veteranen heeft
zich gepresenteerd, hiervoor leest U meer in dit
nummer.

De commissie die dit alles heeft voorbereid
en toezicht hield op de uitvoering, heeft een
grandioze prestatie geleverd. Ik heb op de laatste
vergadering van deze commissie de heren Bakx. van
den Bergh, van Besouw, Herbrink, Hielkema en Sonne-
mans namens U allen hartelijk bedankt, en nogmaals
met droefheid geconstateerd hoe graag Marc Segal
dit feest had willen meemaken.

Ook leest U dat op 11 januari een viaduct in
Hilvarenbeek naar onze Brigade wordt vernoemd. Wie
weet volgen er nog meer in 1992.

In dat jaar beginnen de voorbereidingen voor
de grote fest ijnen, zoals allereerst de tradi t ie-
overdracht op 10 juli. De SO-jarige herdenking van
de landing in Normandië en onze landing daar in
augustus, in 1994.

Ik hoop dat u dit alles in goede gezondheid
zu It kunnen meemaken en wens u die goede gezond-
heid, met allen die u dierbaar zijn. toe voor het
komende nieuwe jaar.
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VAN DE PENNINGMEESTER
~et was een goede gewoonte van onze
.e 1aas te vroeg over 1eden penn ing-

~eester, Marc Segal, om aan het
e'nd van het jaar een summier over-
=-' cht te geven van het we I en wee
van onze Veren iging op financ iee 1
gebied.
Jaarbij bood hij. op zijn eigen

anier, en uitgaande van zijn ge-
.oofsovertuiging. zijn beste wensen
aan voor de komende feestdagen.
~ls de nieuwe penningmeester wil ik

aarne trachten deze goede gewoonte
voor t te zetten.

Allereerst w i I ik echter nog even
stilstaan bij Marc.
uezien zijn ziekte gaf het werk
voor onze Vereniging hem afleiding
en voldoening.

oor zi jn plotsel ing overl ijden
oest ik, als tweede penningmees-

-er, onverwacht deze taak overnemen
en wel in een periode van bijzonde-
~e festiviteiten, gepaard gaande

et veel financi~le handelingen.
it was een moeilijke taak, maar de

voorbereidende werkzaamheden van
,arc zijn mij daarbij zeker tot
steun geweest.

=n verband met de herdenkingsfees-
t en in augustus j.l., moesten er
'ele rekeningen van tienduizenden

guldens worden voldaan.
relukkig hebb~n wij aan al onze
7erplichtingen kunnen voldoen.
~et waren er heel wat: het verblijf
'an buitenlandse gasten, het her-
enk ings boek, de penn ingen , de v i-

deobanden en noem maar op.
~et is allemaal gelukt, dankzij de
ontvangen subsidies en sponsoring
van bedri jven en gemeenten.

~e kas is nu echter LEEG. Voor het
komende jaar 'is onze hoop gesteld
op de goedkeul-ing van de aan te

r rageri subsidie.
"ij vertrouwen erop dat dit zal

lukken .
Naast subsidies dienen ook de bij-
dragen van de leden de kas te vul-
len d.m.V. de contributie.
Het afgelopen jaar heeft verreweg
het merendeel der leden aan deze
verplichting voldaan.

Helaas ZlJn er toch een lOO-tal
leden die of niet hebben betaald,
of een achterstand hebben. Dat is
jammer. Ik neem aan dat dit te wij-
ten is aan vergeetachtigheid.
Bij deze doe ik dan ook een beroep
op hen om alsnog de contributie te
vo Idoen en we I door midde I van de
bijgesloten acceptgirokaart (alleen
voor de Nederlandse leden).

Hoe kunt U zien of U betal ingsach-
terstand heeft ?

Op de omslag van "De Vaandeldra-
ger", op het etiket, staan boven de
adressering een paar getallen.
Het eerste is uw lidmaatschapsnum-
mer.
Het tweede geeft jaar. maand en
datum tot wanneer contributie is
voldaan.
Het derde getal tenslotte geeft aan
of u lid (een 3), begunstigde C.q.
begunstiger (een begunstigde is een
weduwe van een overleden lid) (een
2) of p.r. abonnee (een 1) bent.
Staat er als tweede getal dus bij-
voorbeeld 901231, dan heeft u een
jaar betalingsachterstand.

De contributie bedraagt nog steeds
F. 20, - per jaar (meer mag en is
welkom !)
Tenslotte wens ik U allen fijne
Kerst dagen en een gezond en ge Iuk-
kig 1992 toe.

H.A. Walschot. penningmeester
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Redactie-adres: Hoofdstraat 32 5683 AE BEST
Tel. 04998 - 71270 (na 18.00 u.)

Beste lezer(es),

1991. het jubileumjaar van de Prinses Irene Bri-
gade en het Garderegiment Fuseliers "Prinses
Irene", ligt weer achter ons.
We kunnen terugzien op een geslaagd feest en vele
hoogtepunten in het afgelopen jaar.

Toch was het ook een beetje een afscheid, daar in
Schalkhaar op 27 augustus.
Zoa Is a I eerder gezegd en geschreven, worden de
tradities van het 13de naar het 17de Panterinfan-
teriebataljon overgegeven.
Het betekent een afscheid van een groep mensen
waarmee in de loop der jaren intensieve banden
zijn opgebouwd.
Het betekent ook een afscheid van de Westenberg-
kazerne, die nu een andere bestemming zal krij-
gen. De Westenbergkazerne, voor de Fuseliers een
zelfde begrip als Wrottesley Park voor de Irene
Brigade.

In 1992 zullen we definitief "BEDANKT" moeten
zeggen tegen overste Bokhoven en "zijn" 13de
Pantserinfanteriebataljon.
Graag zullen we het 17de Panterinfanteriebataljon
voorstellen aan een akt ieve Vereniging van Oud-
Strijders van de Irene Brigade en bijdragen om de
tradities van het Garderegiment Fuseliers op een
zelfde wijze voort te zetten.

Graag wens ik u allemaal heel fijne Feestdagen en
een gelukkig 1992.

Hans Sonnemans, redacteur.
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~~ VORIGE NUMMERS:

- Heel veel reacties op de foto van
~e sergeant met het Poolse embleem
~~ de rubriek "Wie, wat, waar 7"

"d. nr 24). Allereerst van de ser-
eant ze If, namel ijk Harrie van de

Sande uit Oisterwi jk. "Het embleem
van de Poolse adelaar heb ik gekre-
_en van een soldaat van het Poolse
70etbalelftal waartegen wij in 1941
5espeeld hebben met het Brigade-
e~ftal" zo schreef hij.
Jok J. de Haan uit Baarn herkende
=~jn oud-collega. Hij sloot wat
:oto's bij waarop Harrie voorkomt.
- Mechielsen uit Vlissingen
schr eef : "Harrie van de Sande was
~estijds één van de jongsten in die
rang bi j de Brigade in Congleton,
~~j diende bij de C- Compagnie."

- Veel reacties ook op blz. 17 van
.- nr. 24. Uiteraard was dat de-
zelfde persoon als op de pagina

aarnaast, namelijk luitenant Slag-
~er en niet, zoals foutief in het
_nderschrift vermeld, luitenant
__asthoff.
~oewel, J. Polak uit Thorpe Bay
schr t j-f t dat het niet Masthoff is
-aar ook: "Ik dacht, misschien is

et lt. Slagter , maar die heb ik
pgebe ld en zei dat hi j het niet

:s." In een brief aan onze voorzit-
~er blijkt dat de heer Slagter
z'chzelf (achteraf 7) heeft her-
_'end.

- Een fout op de bestuurspagina van
nr. 25 . Het te lefoonnummer van=, Bakx was verkeerd vermeld. Deze

-aa 1 hebben we het goed gemaakt.
rry, Frans ...

- Heel hartelijk dank voor de vele
~ sitieve reacties op de beide ju-
~~leum-nummers. Het was leuk om ze
~e maken !

NOG EEN FELICITATIE ...

Mede namens het bestuur en de mede-
werkenden van de Stichting BNMO-
Centrum wens ik U allen nog van
harte geluk met de herdenking van
de oprichting van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene,
nu vijftig jaar geleden.
Tevens wensen wij u alle succes toe
met uw act iviteiten in de komende
jaren.

STICHTING BNMO-CENTRUM,

J.J. Kellermann Slotemaker, direk-
teur.

J. Smit. Zei st bedankt de Brigade
voor de toezending van het Jubi-
leumboek, de penning, de videoband
en de hopjes. "Het doet me goed dat
jullie me niet zijn vergeten !"

"Met in gedachten de zeer goed her-
inner ingen aan de v ier ing van het
50- jarig bestaan van ons Regiment
eind augustus j.l., heb ik persoon-
lijk toch behoefte aan u heel har-
telijk te bedanken voor de prachti-
ge herinneringspenning die ik van u
mocht ontvangen.

Als voormalig Regimentscommandant,
maar zeker met de gevoelens van een
zoon van een oud-strijder, wordt
deze gest e door mij bijzonder ge-
waardeerd."

L .C . van den Heuve 1, br igade-gene-
raal der Infanterie

"Daar ik helaas door ziekte van
mi jn echtgenote niet aanwezig kon
Zijn op het SO-jarig jubileum van
de O.S.V. "Prinses Irene Brigade"
in augustus, wil ik langs deze weg
uiting geven aan het gehele be-
stuur, van mijn grote dank, ook
namens mijn echtgenote, voor het
prachtige cadeau wat wij mochten
ontvangen in de vorm van een video-
band en een boek", schrijft H.v.d.
Woestijne uit Middelburg



"Langs deze weg wens ik m i j n dank
en erkentel ijkheid uit te drukken
voor de· ontvangen herinneringspen-
ning, boekje en videoband van de
fesstelijkheden van 27 j.l.
Vooral voor de penning niets dan
lof, een compliment voor de ontwer-
per waardig."
G.G. van Dam, Venray

"Bij het ontvangen van het door u
aan mij toegezonden pakket was daar
allereerst de emotie. Maar gelukkig
ook ·blijdschap.
Jammer, heel jammer dat mlJn man
dit zelf niet meer mocht beleven.
Wat zou hi j bi ij geweest zi jn met
deze erkenning. Ook ik ben er blij
mee en wil u er hartelijk voor dan-
ken. "
Mw. J.N. Smit-Reediik, Enschede

Verloren op 27 augustus j.l. te
Schalkhaar:
Bril, merk Christian Dior.
Vinder gaarne bericht aan:
A.J.J. Oppers, Westduinweg 1587,
2583 BD Den Haag, 070-3544473

"Wat een verrass ing heeft het be-
stuur mij bere id met de toezend ing
van het pakket. Zo wat het net of
ik toch bij de reünie aanwezig ben
geweest door de pracht ige video en
de cadeaus"
P. Havermans. Middelharnis

"Het pakje was een grote verras-
sing. Een prachtig, goed samenge-
steld jubileumboek, de schitterende
penning en de video. Zo heb ik
thuis toch van deze belangrijke dag
kunnen genieten.
Het was indrukwekkend. U heeft mij
met dit alles heel gelukkig ge-
maakt. Hartelijk bedankt l"
R. Brens-Krieken, Zoetermeer

Ellen en Mat van Knippenberg uit
Kampen schrijven:
"Ter gelegenheid van ons 50-jarig
huwel i jksfeest mochten wi j via de
heer Davis een leuke attentie ont-

~---------------------------------

vangen in de vorm
bloemstuk, waarvoor
telijke dank l"

van een fraai
onze zeer har-

"Hartelijk dank aan
den van de Brigade
voor de prachtige
cadeaubon welke wij
gen aangaande ons
lijksfeest."
Fam. Granneman, Harderwijk

bestuur en le-
"Prinses Irene"

plantenbak en
mochten ontvan-
50-jarig huwe-

Ad en Dina Goedegebuure uit Bergen
op Zoom ontvingen uit handen van de
heer Bakx een bloemstuk ter gele-
genheid van hun 45-jarig huwelijks-
feest. Zij bedanken de Vereniging
hiervoor. Ook dank aan de heer Ligt
voor het bloemstuk namens de afd.
Bergen op Zoom.

"Thank you for the card and box of
Lindt chocolates sent to me for my
85th birthday, with the good wis-
hes. This had been very much appre-
ciated by my wife and myself. May I
take this opportunity to thank Mr.
Davis for sending me a birthday
card and X-mas card over previous
years."
W.J. Doeser. Camberley

J. van Rij en echtgenote uit Ouder-
kerk aid Ijssel bedanken voor het
bloemstuk en felicitaties ter gele-
genheid van hun 45-jarig huwelijks-
feest op 13 juni j.l.

"Hartelijk dank aan het bestuur van
de Vereniging van Oudstri jders van
de Prinses Irene Brigade en de heer
Bakx voor de attent ie ter gelegen-
heid van mijn tachtigste verjaardag
en de ge 1ukwensen die daarb ij ver-
gezeld gingen."
H.C. Haitink. Oosterbeek

"I would like to say that if anyone
with the Princess Irene Brigade
need accomodation for a visit to
this country I can put a room (with
double bed) at your disposal. I am
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a bache 1or so there is no prob 1em
with notice and the room is more or
less sel fcontained. There would be
no charge and anyone would be made
as welcome as possible."
Walter Blackburn. 3 Burford Close,
Hobs Moat, Solihuil, West Midlands
B92 8EA England

Jan en Dina van Vel zen uit Voor-
schot en schr ijven: 11 Hart e Iijk dank
voor de gelukwensen en het prachti-
ge bloemstuk dat wij via Davis na-
mens de Brigade mochten ontvangen
ter gelegenheid van ons 45-jarig
huwelijksfeest."

"Mede namens mIJn echtgenote wil ik
langs deze weg hartelijk dankzeggen
voor fel icitat ie en cadeaubon ter
ge Iegenhe id van ons 45- jar ig huwe-
lijksfeest."
J. de Vries, Barneveld

Jan en Nettie Luchies uit Nieuwe-
lande schrijven:
IIWij willen u hartelijk bedanken
voor het pracht ige bloemstuk en de
cadeaubon ons gestuurd voor ons 45-
jarig huwelijk. We hebben een fijne
dag gehad !"

"Mijn welgemeende dank voor het
smakel ijke cadeau met de gel ukwen -
sen voor mIJ n ver jaardag " schr ijft
C. Nieuwenhuis uit Colchester

'Bij deze wi llen WI J u van harte
bedanken voor de attentie, vanwege
de Brigade, ter gelegenheid van ons
50- jarig huwel ijk. Wi j waardeerden
de bloemen en het cadeau ten zeer-
ste. "

iolet en Arie Weerheym, Den Haag

'ees en Peggy Soek. Fairlight, Has-
tings bedanken voor het mooie bloe-
mstuk en de kaart met goede wensen
die ze op hun 45-jarige huwelijks-
dag mochten ontvangen.
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"Langs deze weg betu igen wij onze
hartelijke dank voor de zeer ge-
waardeerde attent ie in de vorm van
een cadeaubon en prachtig bloem-
stuk, ons namens de Vereniging door
Jan Luyters en ega aangeboden op 23
jul i j.l. ter gelegenheid van ons
40-jarig huwelijk.1I
Jack en An Polak. Nijmegen

"Hartelijk dank voor het mooie blo-
emstuk en de cadeaubon 'ter gelegen-
heid van ons 45-jarig huwelijk"
Fam. J. Stuit. ~en Haag

De fam. Hoogendoorn-Wiidh uit Hoog-
vI iet schri j f t : "Hiermede betuigen
wij onze hartelijke dank voor de
gelukwensen en de prachtige plan-
tenbak die wi j via de heer Davis
mochten ontvangen bi j ons 50- jarig
huwelijk."

F. Klockenbrink, Colwyn Bay, Clwyd
schrijft:"'t Is me een bloemenhulde
van jewelste gewe~st; een bloemen-
tribuut om nimmer te vergeten." Hij
bedankt de Vereniging voor de at-
tentie ter gelegenheid van hun Gou-
den Huwelijksfeest.

"Wij waren zeer verrast door Uw
komst in verband met ons 40-jarig
huwelijk. Onze hartelijke dank voor
het pracht ige boeket bloemen en de
cadeaubon."
Jan en Anna Landa, Bergen op Zoom

"Onze hart e Iijke dank aan
en leden van de Brigade
bloemen en cadeabon, die
langs t.g.v. ons 45- jarig
mochten ontvangen."
Gé en Koos Rijkens. Beilen

bestuur
voor de
wi j on-
huwelijk

De heer en mevr. van der Meeren uit
Bergen op Zoom danken de Vereniging
voor het bloemstuk en de cadeaubon
die zij mochten ontvangen t.g.v.
hun 45-jarig huwelijksfeest. Ook de
regio Bergen op Zoom hartelijk dank
voor gelukwensen en bloemstuk.



"Hiermede wil ik u alsnog hartelijk
danken voor de toezending van het
jubileumjaarboek, de herinnerings-
penning en de video-opname. De
daarbij gevoegde hopjes hebben
voortreffelijk gesmaakt."

J.Th.B. Winia, Nijmegen

Fam F. Herlaar uit Vlaardingen
schr ijft: " Onze hart eli jke dank
aan Bestuur en leden van de Brigade
"Prinses lrene" voor de pracht ige
attentie in de vorm van een bloem-
stuk en een kaart ter gelegenheid
van ons 40-jarig huwelijk. Nogmaals
bedankt !"

"Onze hart eli jke dank aan het be-
stuur van de Ver. van Oudstrijders
voor de gelukwensen welke wij moch-
ten ontvangen bij ons 45-jarig hu-
welijksfeest. Dank voor de mooie
bloemen en cadeaubon die ons werden
overhandigd door collega de heer
van Soest."

A. Trommel-Stook. Apeldoorn

"Mi jn hartel ij k dank aan het be-
stuur voor de aardige attentie ter
gelegenheid van mijn 80ste verjaar-
dag."

P.H.J. Dierijck. Grubbenvorst

"BI ij verrast was ik bi j de ont-
vangst van het jubileumboek, de
penning, de video en niet te verge-
ten de hopjes. Mijh welgemeende
dank hiervoor, dat men aan mij ge-
dacht heeft !"
H .A .M . Lengkeek -van Hoovdonk. Rot-
terdam

"Mede namens mIJn vrouw dank ik de
vereniging voor de belangstelling
tijdens mijn verblijf in het zie-
kenhuis. Meteen na mi~n hartinfarct
kreeg i k een kaart en een fru it-
mand. Bedankt !!.
George Buijzen. Roosendaal.

VERENIGINGSNIEUWS:

De volgende reünie !!!
Die zal plaatsvinden op vri jdag 10
juli 1992 in de gen.maj. A.C. de
ruyter van Steveninckkazerne te
Oirschot. Daar zal dan tevens offi-
cieel de traditie-overdracht plaat-
svinden van het 13de naar het 17de
Pantserinfanteriebataljon.

Irenebrigadeviaduct te Hilvarenbeek
Op zaterdag 11 januari 1992 zal in
de gemeente Hilvarenbeek opnieuw
een viaduct naar de Irene Brigade
worden vernoemd.
De gemeente zal bi j deze gelegen-
heid graag een feestelijk programma
verzorgen voor een groep oud-Irene-
mannen.

Aanme Idingen voor deze dag, graag
zo spoedig mogelijk. naar:

A.M. Herbrink
De Foes 23
5581 AP WAALRE

Penningen en boeken te koop
Na de afronding van de feestelijk-
heden zi jn er nog een aantal pen-
ningen en boeken overgebleven.
Mogelijk dat sommige leden prIJS
stellen op extra exemplaren van
boek of penning.
De penning kost, inclusief verzend-
kosten, f. 35,-. Voor mensen buiten
de vereniging bedraagt dit f. 40,-
Het boek, eveneens inclusief ver-
zendkosten, gaat f. 25,- kosten.
Bestellingen bij:

F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK

Videobanden gratis!
Alle leden en begunst igers die op
27 augustus in Schalkhaar aanwezig
waren, krijgen de videoband gratis
toegestuurd. De eventueel overge-
maakte f.40 ,- zal worden terugge-
stort.
Mocht u nog geen band hebben ont-
vangen, dan graag een berichtje
naar de heer Bakx.
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lor John Mellor reeds een bord
overhandigd in Schalkhaar . Hi j had
nu bloemen voor Mrs. Mellor.
Councillor Mellor liet zich ontval-
Ien dat de band tussen de Veren i-
ging van Oud-Stri jders en de stad
Wolverhampton best wat frequenter
tot uitdrukking mocht komen in de
toekomst.

JUBILEUM - REüNIE TE WOLVERHAMPTON

Als verlengstuk van de grote, fees-
telijke jubileum-reünie op 27 au-
gustus 1991 te Schalkhaar, vond er,
in het bij zonder voor de in Groot-
Brittannië wonende oudstrijders,
een kleine jubileum-reünie plaats
in Wolverhampton, bij gelegenheid
van de herdenking van het feit dat
50 jaar geleden, in 1941, de Ko-
ninklijke Nederlandse Brigade al-
daar van Mare Majesteit Koningin
Wi lhelmina de naam "PRINSES IRENE"
ontving en tegelijkertijd een vaan-
del kreeg uitgereikt.

Een bescheiden aantaloudstrijders,
40 in getal, was op 27 september
naar Wolverhampton gekomen en werd
ontvangen in het gemeentehuis van
Wolverhampton te 10.30 uur door de
burgemeester, de heer S.S. Duhra.

Ondanks het betrekkelijk vroege uur
werden drankjes aangeboden en het
ontbrak ook niet aan heerlijke hap-
jes. Bijzonder veel en goed ver-
zorgd.
Uiteraard heette de burgemeester
ons van harte welkom. Zijn toe-
spraak was kort, want als Shiite
was zi j n Engels niet zo erg uitge-
breid.
Van de weeromstuit hield onze voor-
zitter, Ruud Hemmes , het ook maar
kort maar vergat toch niet om te
vermelden dat wij een plezierige
tijd hadden in Wol verhampton. Hi j
bood de burgemeester een her-
denk ings bord aan en voor de Mayo-
ress waren er bloemen.
Ook voor de secretaresse van de
burgemeester, die een Ieeuweaandee I
had in de ontvangst en de voorbe-
reiding daarvan, had de voorzi tter
bloemen.

Verder waren van officiële gemeen-
tezi jde nog aanwezig Counci llor
John Mellor en zijn charmante
vrouw. Ook zij hadden een deel van
de voorbereidingen en van de ont-
vangst op zich genomen.
Beiden waren ook aanwezig in
Schalkhaar op 27 augustus.
Voorzitter Hemmes had aan Council
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Om circa 12.00 uur vertrok het ge-
zelschap uit het gemeentehuis en
ging per bus naar de begraafplaats
aan de Jeffcock Road voor de doden-
herdenking.
Aalmoezenier Bernhard Pierson van
de Brit ish Legion had ter plaatse
de leiding bij een zeer pakkende en
sfeervolle plechtigheid. Zoals te
doen gebruikelijk werd door ons het
dode nappé I gehouden.

De Engelse, Nederlandse en Irene-
brigadevlag waren ontplooid op dit
kerkhof, waar 13 leden van de Ire-
nebrigade, over leden gedurende hun
verblijf in Wrottesley Park begra-
ven liggen.

Rond 13.00 uur bracht de bus de
veteranen en hun dames naar het
Connaught Hotel. alwaar onder het
genot van een drankje en een lopend
buffet, heel wat verhalen werden
verteld.

Voorzi tter Hemmes onderbrak de ge-
sprekken met een korte toespraak en
een woord van welkom en waardering
voor de burgemeester van Cong leton
en haar Mayoress. Zi j waren voor
dit .jub ileum overgekomen u it Cong-
leton om hun gelukwensen aan te
bieden en het feest met ons te vie-
ren. Ruud Hemmes bood ook haar een
herinneringsbord aan.
Voor haar Mayoress, Mrs. Proudlove,
had hij bloemen.
Voorz itter Hemmes maakt e gewag van
het feit dat het verblijf in Cong-
leton erg plezierig geweest moet
zijn en dat de "Dutch Boys" kenne-
lijk goed konden opschieten met de
Congletonse Schonen ...
De burgemeester van Congleton, Mrs.
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Barnett antwoordde zeer "to the
point". Zi j zei: "When I hear all
this, Imust say that I am verry
sorry that I was not about there
and then ... "

Ui t er aard ont vi ngen de aan wezi gen,
voor zover oudstrijder van de Ire-
nebrigade, het herdenkingsboek en
de herdenkingspenning.
Gesteld mag worden dat de bi jeen-
komst in Wolverhampton bijzonder
sfeervol en gezell ig was. Eenieder
ging dan ook tevreden en voldaan
weer huiswaarts.

De weergoden waren ons i n zoverre
terwi lle geweest, dat gedurende de
dodenherdenking op het kerkhof, de
regen geen spelbreker was.
Daarna, toen wij eenmaal achter een
glas bier of iets anders zaten, nam
de regen vr ij spe I. Het heeft ons
niet gedeerd. Het was een fijn ju-
bi leum.

Ton Herbrink. Voorzitter Hemmes en aalmoezenier
Pierson op het kerkhof Jeffcock Rd.
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Mrs. Barnet t ,
burgemeester
van Congle-
ton, bedankt
voor het aan-
geboden her-
innerings-
bord.

Henk Jansen,
contactman
van de Ver-
eniging in
Engeland,
ontvangt voor
zi jn aandeel
i n de organi-
satie een
bord u i t han-
den van voor-
zi tter Hem-
mes.
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War graves visit
Dutch war veterans bowed their heads 88 a wreath W88 laid at

war graves in Wolverhampton today. The 3O-strong party W88
accompanied by counterparts from Wolverhampton, including
two standerd bearers. The short service at the Jeffcock Road
oemetery W88 preceded by a reception from Wolverhampton
mayor Surjan Singh Duhra.



Lieve vrienden,

Rudi Hemmes (DE VOORZITTER)
schrijft in de Vaandeldrager nummer
25, september 1991:
"De zevenentwintigste augustus 1991
was een onvergetelijke dag. Een
onvergetelijke dag voor de Oud-
strijders en de Indiëbataljons."
"Deze dag", aldus Rudi, "was niet
te vergelijken met de eigen reünies
want een ieder had bij de dodenher-
denking graag op de eerste rij ge-
staan. Iedereen had meer tijd en
ruimte wi llen hebben om te praten
met oude makkers."
Een onvergetelijke dag die zevenen-
twintigste augustus 1991 voor Harry
Hielkema en Harry Davis.

Harry en Harry mogen hoop
heel lang als erelid van de
ging van Oudstrijders door
ven. Gefeliciteerd jongens.

ik nog
Vereni-
het le-

Tja! Rudi schrijft: "Onvergetelijk
zal die zevenentwint igste augustus
1991 ook blijven voor Hanny Meijler
die - zoals wi j op de laatste le-
denvergadering hebben besproken
de zilveren legpenning van de Ver-
eniging werd aangeboden.

De zilveren legpenning en dáár wist
ik nou helemaal niets van. Niemand
heeft iets gezegd.
Hoe kan dan nou ? Ik heb 'r niks
van gemerkt. Dat is toch bijna niet
mogel ijk ...
Niemand heeft zijn mond opengedaan.
Stiekemers !

Inderdaad was die zevenentwintigste
augustus 1991 een onvergetelijke
dag voor mij.
Voor ons, want Sam en Nascha vinden
het ook héél héél mooi.
Het wàs een mooie dag. Een dag met
veel gouden zonnen.
Een dag met een gouden randje en de
ZILVEREN legpenning voor mij. En

Eindhoven. 12 november 1991

die pracht 1ge oorkonde waar de lo-
vende woorden vanaf spetteren. Be-
dankt ! Bedankt !
Weten j u llt e wat ook een onverget-
lijke dag is, althans voor mij ??
De dag dat ik besloot "Ik zou weer
zo gek z i jn. Mannen van de Irene-
brigade" te schrijven.
Niet enkel en alleen om het boek.
Maar het is en zal altijd onverge-
tel ijk b lijven dat ik j u lIie heb
leren kennen. Over jullie mocht en
mag schri jven. Het is aan mi j om
daar dankbaar voor te zijn.

Het was een onvergetelijke dag die
zevenentwintigste augustus 1991.

Bedankt ! Bedankt jullie ALLEMAAL +
wat daar bij hoort,

Ik mistte Marc Segal zo ...

Hanny S.R. Meijler.

II
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Al enkele malen is het in Nederland
te z ien geweest: de standaard van
de Neder 1andse veren iging in Cong-
leton.
Het is nu bi jna twee jaar geleden
dat het officieel werd uitgereikt
en ingezegend. Daarom is het wel
interessant om eens terug te kijken
op de geschiedenis van dit vaandel.

Vanaf 1980 werd door de afvaard i-
gingen van de Neder 1andse veren i-
ging in Congleton bij allerlei eve-
nementen in Groot Brittannië een
Nederlandse vlag meegedragen.
Evert van Luinen heeft in die peri-
ode heel wat parades gelopen, trots
het rood-wit-blauw meedragend.

Zoals bekend is mi 1itaire tradi tie
een belangri jk begrip in het Ver-
enigd Koninkrijk. Vrijwel alle ver-
enigingen van oud-stri jders be-
schikken daar over een officieel
vaandel, dat met alle militaire eer
wordt behandeld.
Zo ontstond ook bij onze Nederland-
se veteranen het idee: we willen
niet "zo maar" een vlag maar een
ech t vaande 1 !

De plaats Congleton heeft vriend-
schapsbanden met het Nederlandse
Oosterhout. Allerlei act ivitei ten
vinden in dit verband plaats, geor-
ganiseerd door het twinning-comité.
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Begin 1982 richtten de Nederlandse
oudstrijders zich tot dit comité en
tot burgemeester Mater van Ooster-
hout met het verzoek hun invloed
aan te wenden bij het verkrijgen
van een eigen verenigingsvaandel.
De kapi tein G.J. Weistra , werkzaam
op de K.M.A., bemoeide zich met de
zaak. Hij maakte een eerste ont-
werp. De def init ieve tekeningen
werden gemaakt door een collega van
hem op de K.M.A., de heer J. Bra-
ken. Het vaandel werd geen vaandel
maar een standaard.
De vervaard iging van de standaard
zou f. 5000,- gaan kosten. Een be-
hoorlijk bedrag, dat zou worden
ingezameld door een klein comité.
Allerlei militaire instanties wer-
den aangeschreven, bovend ien de
gemeenten die op het vaandel staan
vermeld: St. Come, Pont Audemer,
Beringen, Tilburg en Hedel.
Ook werd een beroep gedaan op de
bevolking van Oosterhout.

Uiteindelijk werden de benodigde
ge Iden ingezame Id en kon het plan
worden uitgevoerd.
Als voorbeeld voor de standaard
diende het originele vaandel van de
Prinses Irene Brigade. Het was niet
de bedoeling hiervan een copie te
maken en daarom werd op de keerzij-



de een tekst vermeld: "Veterans
Association Prinses Irene Brigade
Congleton".
Het is ook de reden waarom de vaan-
delstok niet is gesierd met de lig-
gende leeuw (I iggend op een graf-
tombe. zoals op alle Nederlandse
militaire vaandels). maar met een
piek.

Het Leger- en Wapen museum "Generaal
Hoefer" schonk de vaandelstok. piek
en bande Iier . Op de bande Iier, van
gegarandeerde ouderdom, werden op
borsthoogte twee emblemen aange-
bracht: het embleem dat door de
Brigade in Engeland op de schouder
werd gedragen, en het leeuwtje dat
op de baret werd gedragen.

Op 4 september 1982 werd de stan-
daard uitgereikt en ingezegend in
de United Reformed Church.

4 september 1982: de stan-
daard wordt na de inzegen ing
uit de kerk gedragen

Na afloop van de indrukwekkende
dienst ging de standaard aan het
hoofd van de stoet door de straten
van Congleton naar Marketstreet.
Daar werd de parade afgenomen door
het plaatselijke parlementslid en
de Nederlandse militaire attaché in
Londen, luit.kol. Hogeveen.
Meer als 40 standaards en vaandels
werden meegedragen in de stoet.

Al de volgende dag trad het deta-
chement uit Congleton voor het
eerst naar buiten met hun nieuwe
standaard: tijdens een herdenking
in Bollington.

Na twee jaar de Nederlandse drie-
kleur te hebben gedragen, kreeg
Evert van Luinen de eer om als
vaandeldrager op te treden.
Hij voelde zich erg trots en
gedachten waren eigenlijk niet

"mijn
bij
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de parade, maar bij de jongens die
zijn gevallen in de periode 1940-
1945."

In september 1984 kwam het vaandel
voor het eerst naar Nederland. Het
werd gepresenteerd op de reünie van
de Vereniging van Oudstrijders van
de Brigade in Hedel en Ammerzoden.

In ju Ii 1990 moest Evert van Lu i-
nen, in verband met ziekte, zijn
taak als vaandeldrager opgeven.
Na tien jaar "trouwe dienst" deed
hij dat dan ook met pijn in het
hart.
Zijn opvolger werd Henk Weyland.

Nog steeds wordt de standaard met
trots gedragen tijdens allerlei
parades in Groot-Brittannië, in
Bollington, Manchester, Stockport,
Blackpool, Crewe, Stoke, Wolver-
hampton.
Als straks de standaard zi jn fune-
tie zal verl iezen omdat de Neder-
landse veteranen te oud zijn gewor-
den, zal het doek worden bewaard in
de kerk waar het in 1982 werd inge-
zegend.

H. Wey land en E. van Luinen
met de standaard in 1982
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PRINSES IRENE BRIGADE
CONGLETON

DED1CAT10N OF STANDARD
by

Rev. Harold L. Swindells
Minister

assisted by
Rev. Alan Dye - Methodist Minister

and
Rev. John Rameli

Vicar of St. peter's Anglican Church
at

The United Reformed Church
Congleton

on
Saturday,4th September, 1982

at
4.30 p.m.



















Met diep leedwezen namen wi j kennis van het overl ijden van de volgende
leden van onze vereniging:

4 jul i
15 juli
3 sept.

12 sept.
8 okt.

23 okt.
29 okt.
29 okt.
4 nov.

1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

De heer J.L. Korn. Venlo
Mw. M.M. Valk-Jacobs, Breda
De heer C.W. Wijlaars, Eindhoven
De heer H.A. Lissenberg, U.S.A.
De heer T. Bijlsma, Amsterdam
Mw. H.A.M. Kievits-van Dongen, Tilburg
De heer D. Groenhof, Pernis
Mw. T. Weeres-Wullms, Roermond
Mw. T. Kosten-Verboom, Vlaardingen
Mw. H.F. den Oudsten-v.d. Anker, Maassluis

Bij overrlijdensgevallen graag bericht aan: F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK

Geacht bestuur,

Den Haag, 14 augustus 1991.

wi 1 ik j u lI ie dankzeggen
geweldige steun die wij

na het overlijden van

Nogmaals
voor de
ontvingen
Marc.
Diep ontroerd waren we van de
die jullie hem brachten en
prachtige rede van Ruud Hemmes.

eer
de

Te midden van zijn makkers Ieerde
ik Marc kennen en het was een enor-
me steun toen ik hem daar achter
moest laten, wetend dat zijn vrien-
den nog bij hem waren. Het ver-
lichtte de zwartste gang van mijn
leven.

Jongens, "heel veel dank".

Je Martha Segal-Veekmans.

De speurzin van Jan Peyrot heeft
ons geleid tot een lang gezochte
krijgsmakker. Enige edities geleden
vroeg een oud -Br igade 1 id naar de
parachut ist Arie van Bommel, laatst
geSignaleerd in Hoboken. New Jer-
sey.
Hier is z'n adres:

Arie van Bommel
Under Mountain Road
Falls Village, Connecticut
06031 U.S.A.

Hij zal gaarne van oude vrienden
horen.

Oscar Gronert in Lockleys, South
Australia en Haitze de Vries in
Hyde Park, New York, zoeken het
hUidige adres van:

L.H. (Bert) van Balkum

Bert 's verbindingsadres was 6 Anria
Paulownastraat, Den Haag; z'n
laatst bekende verblijfplaats was
Chquiquimata, Chili.
Laatst gezien in New York City,
waar hi j tijdel ij k was als agent
van een Nederlandse kunstschi lder,
wonend in Chili, in 1948.
Bert was oorspronkelijk sergeant
bij Gevechtsgroep 111, werd in 1943
of vroeg 1944 afgevoerd naar het
K.N.I.L. Omstreeks 1946 werd hij in
New York eervol ontslagen als eer-
ste luitenant K.N.l.L., onderweg
naar Chili.

HULP VAN K.N .I .L .-PLATFORMERS WEL-
KOM!! !

Haitze de Vries
10 Abbie Lane
Hyde Park. N.Y. 12538
U.S.A.

Noteert u in de agenda:

zat. 11 jan. 1992
vrd. 10 jul. 1992

Hilvarenbeek
Oirschot
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WAARDIGE DODENHERDENKING IN PRETORIA (ZUID-AFRIKA)

Op zaterdag 4 mei, Dodenherdenking,
vond in de tuin van de Nederlandse
Ambassade te Pretoria de onthulling
plaats van de onlangs aangebrachte
Erelijst met daarop de namen van de
91 uit Zuid-Afrika afkomst ige Ne-
der Ianders, die tij dens de Tweede
Wereldoorlog aan geall ieerde zi jde
zijn gesneuveld.

Ongeveer 150 belangstellenden (oud-
gedienden, nabestaanden en an-
deren), een bijzonder goede op-
komst, woonden de plechtigheid bij.
Voorganger was Ds. J. van der Vloed
terwijl de onthulling werd verricht
door de Ambassaderaad mr. dr.
H.H.M. Sondaal.

In ZIJn korte toespraak wees hij
erop dat aan de strijd tegen onder-
drukking, onverdraagzaamheid en
racisme nooit een einde komt.
De Hollandia Zangers O.l.V. de heer
M.J. Sheeham, zongen op ontroerende
wij ze enke Ie vader Iandse Iiederen ,
terw ijI mevr. D. Ynt erna toepasse-
lijke Nederlandse gedichten voor-
droeg.
Er werd werden door diverse instan-
ties en personen kransen en bloemen

aan de voet van het monument ge-
legd.

Het initiatief tot de vervaardiging
en plaatsing van de Erelijst berust
bij de heren M. Theijssen en F. de
Wolf, die bij de onthulling de
v 1agst rijk ing waarnamen. De tapt oe
werd verzorgd door de heer R. Go-
ris.

Met het zingen
zesde couplet
werd deze zeer
heid besloten.

van het
van het
waardige

eerste en
Wilhelmus
plechtig-

De Erelijst kon met behulp van gif-
ten van verschillende maatschappij-
en worden vervaard igd . De aanwez i-
gen waren het er over eens dat de
heren Theijssen en De Wolf een
waardige taak tot een uitstekend
einde hebben gebracht. Alle lof had
men ook voor de Neder Iandse Ambas-
sade voor de vlekkeloze organisatie
van deze bijzondere Dodenherdenking
1991.

(Uit "De Nederlandse Post" Kaap-
stad, juni 1991)

Zuidafrikaanse vrijwilligers bij de
Irene Brigade, het eerste detache-
ment onder commando van kapt. Loor-
ingh van Beeck.
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STICHTING VETERANEN PLATFORM

Uw vertegenwoordiger:
J.L.M. van den Bergh, Breda

Soldii Ex-Krijgsgevangenen 1943-
1945

Vanaf 11 oktober 1991 kunnen ex-
dienstplichtige militairen en gewe-
zen reservisten beneden de rang van
officier, die in de periode 1943-.
1945 in Du itse kr ijgsgevangenschap
hebben verbleven, danwel de weduwe
die op het tijdstip van krijgsge-
vangenschap met de over 1eden m iIi-
tair was gehuwd, in aanmerking ko-
men voor een éénmalige uitkering
van netto f. 700,-

Voorwaarde hierbij is dat gedurende
de periode van kri jgsgevangenschap
geen militaire inkomsten zijn geno-
ten.

Aanvragen kunnen worden ingezonden
aan:
Ministerie van Defensie
Dienst Zorg Postaktieve Militairen
Buro OIPAIPA
Postbus 7000
6460 NC Kerkrade

Onder vermelding van:
naam en voorletters (indien
weduwe: meisjesnaam)
postcode/woonplaats
geboortedatum militair
indien bekend registratie-
c.q. marinenummer

Presentatie Stichting Dienstverle-
ning Veteranen (SDV)

De presentatie van de Stichting
Dienstverlening Veteranen heeft op
donderdag 14 november in de Leger-
plaats Crai 10 plaatsgevonden in
aanwezigheid van Z.K.H. Prins Bern-
hard.

Het woord werd o.a. gevoerd door de
Minister van Defensie. De heer S.
L~pré (RMWO) gaf als veteraan in
een toespraak aan wat de veteranen
van de S.D.V. verwachten.

Deputaties van alle bij het Plat-
form aangesloten organisaties waren
uitgenodigd deze presentatie bij te
wonen.

Primaire funct ie van de nieuwe
stichting wordt de immateriéle zorg
van alle veteranen van de Neder-
landse krijgsmacht, alsmede van het
v.m. KNIL.

De minister van Defensie zal de
aanbevel ing van de Commissie maat-
schappelijke erkenning veteranen
overnemen om het erkenningsvraag-
stuk en de hulpverlening bij de
Stichting te concentreren, zodat
sprake is van een samenhangend en
herkenbaar uitvoerend beleid.
Ook krijgt de Stichting taken op
het gebied van pub Iic-relat ions en
geschiedschrijving, daar waar de
publiciteitsactiviteiten dat nood-
zakelijk maken.

Draaginsigne Gewonden

Gebleken is dat sommige veteranen,
die een aanmeldingsformulier voor
het verwerven van het Draag ins igne
Gewonden hebben inged iend, z ieh
afvragen waarom zi j maanden moeten
wachten voordat zij antwoord krij-
gen.

De procedure van afhande 1ing duurt
nu eenmaal vrij lang:
Na binnenkomst van het meldingsfor-
mulier moet bij het Bureau Regis-
tratie en Informatie Ontslagen Per-
soneel de registrat iel ijst van be-
trokkene worden opgezocht. en moet
worden gecontroleerd of de gegevens
op het formulier wel juist zijn.
Tevens moet worden nagegaan of van
de verwonding een procesverbaal van
ongeval en/op een verklaring van de
commandant, dan wel getuigenverkla-
ringen aanwezig zijn.

Bij het Medisch Archief te Leiden
moeten de, op de verwonding betrek-

25



king hebbende, medische gegevens
worden opgezocht.

Als op het secretariaat van het
Com ité Draag ins igne Gewonden de
kopieën of uittreksels binnen zijn,
moet worden gecontroleerd of stuk-
ken volledig zijn. Als dat niet het
geva I is, moet worden nagegaan of
elders, of op andere wijze, vol-
doende bew ijzen kunnen worden ach-
terhaald om de aanmelding te kunnen
behandelen.
Pas dan kan het Comité
gefundeerd oordee I geven
al dan niet toekennen
Draaginsigne.

een
over
van

goed
het
het

Per medio augustus waren ruim 2000
aanmeldingen binnengekomen. Een
aantal dat nu al problemen met de
verwerking geeft.

Somm ige gewonden we igeren zich aan
te melden, omdat ze van mening zijn
dat Defensie hen het insigne zonder
meer dient toe te kennen.
Dit is praktisch onmogelijk. Er
zijn namelijk bij Defensie 3 mil-

joen leggers van oud-militairen
aanwezig. Deze kunnen onmogelijk
allemaal worden doorgewerkt. Boven-
dien vermelden die gegevens vaak
niet het huidige adres of zelfs of
de betrokkene nog in leven is.
Daarom kort en goed: géén aanme 1-
ding, geen Draaginsigne Gewonden !

Bij de Brigade ZIJn inmiddels al
een aantal Draaginsignes toegekend
en uitgereikt.
Eén van hen is André Brugman u it
Nijmegen. Op 7 oktober kreeg hij
zijn insigne u!tgereikt door de
burgemeester van Nijmegen in het
stadhuis. Hierbij waren vele mili-
taire autoriteiten aanwezig, verte-
genwoordigers van veteranen-organi-
sat ies en er was aandacht van de
pers. Een geweldige dag dus voor de
heer Brugman.

Op de volgende reunle zullen waar-
schijnlijk door de voorzitter van
onze Vereniging ook Draaginsignes
worden uitgereikt.

Een prent van Max Appelboom uit
1944
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Keuring à la Wiegersma

Dr. Wiegersrna, huisarts te Deurne,
was in zijn tijd een legendarische
figuur. Hij had een eigen wijze van
benadering van zijn patiènten en
hun kwalen.
Heel onorthodox mag ZI j n behande-
1ing genoemd worden van een vrouw
die mensenschuw was. Toen zi j een
keer bij hem op het spreekuur kwam,
beval hij haar om zich uit te kle-
den, waarna hij haar op straat zet-
te. Het schijnt dat de vrouw voor-
goed genezen was ...

In oktober 1944, na de slag om
Overloon, werd ik samen met John
Leroux (nu woonachtig in Zoeter-
meer), even buiten het geheel ver-
woeste dorp door de Engelse MP aan-
gehouden en, bij gebrek aan een
identiteitsbewijs, met een truck·
naar een voormalig kamp van de Ar-
beidsdienst bij Deure gebracht.
Daar werden personen in hechtenis
gehouden die zich in het frontge-
bied ophielden en zich niet behoor-
lijk konden indentificeren. Ook wij
moesten daar b lijven totdat wij op
onze pol it ieke betrouwbaarheid wa-
ren onderzocht.

Na een paar dagen werd ons medege-
deeld dat WIJ vrij waren om het
kamp te verlaten, waarbij ons gewe-
zen werd op de mogel ijkheid om als
vrijwilliger dienst te nemen bij de
Prinses Irene Brigade.
Beha 1ve Leroux en ik, me I dde zich
ook Theo Schutte aan, die uit Venlo
afkomstig was. Voordat we naar Leo-
poldsburg werden afgevoerd, waar
een op Ie idingsdepot van de Br igade
was gelegerd, moesten we gekeurd
worden door de huisarts van Deurne,
Dr. Wiegersma.
Ik had mij voorbereid op een gron-
dige keuring en de ochtend van de
keuringsdag dan ook niet gerookt.
Nadat ik mij had uitgekleed, stond
Dr. Wiegersma vanachter zijn bureau
op en liep langzaam op mij toe, mij
intussen van top tot teen bekij-
kend.
Hij bleef voor mij staan en vroeg

of ik ooit ernstig ziek was ge-
weest. Op mi jn ontkennend antwoord
zei hi j met zi jn basstem: "Dan ben
je nu goedgekeurd voor het Kon ink-
Iijke Neder Iandse Leger !", we Ike
uitslag hij op een receptenbriefje
schreef en aan mij meegaf ter over-
handiging aan de betreffende offi-
cier in Leopoldsburg.

Het hele keuringsproces, inclusief
aan- en uitkleden, heet niet langer
dan tien minuten geduurd en ver-
dient misschien een plaats in het
Guiness Book of Records ...

G.G. van Dam
Army Number 6162

TIP VOOR ONZE AMERIKAANSE EN CANA-
DESE LEDEN;

Het Europese video-systeem is elec-
tronisch niet gelijk aan het Ameri-
kaanse en Canadese, zo schrijft Jan
Peyrot uit Glastonburry (U.S.A.).
Hij laat zijn video's overzetten
door:

VAN'S VIDEO TRANSFER
4424 GREENWOOD
PETOSKEY, MICHIGAN, 49ïïO
Tel. 1-616-348-3696 (voor lï.OO u.)

" 1-616-34ï-6813 (tussen 1ï.00
en 21.00 u.)

De kosten bedragen 48 dollar voor
een VHS of BETA. tot en met drie
uur. Een tweede exemplaar kost dan
32 dollar.

Wilt u tijdig uw contributie vol-
doen door midde I van de, bij deze
Vaandeldrager ingesloten. acceptgi-
ro ? (Alleen bij Nederlandse leden)

De vereniging C.q.
ter, is u dankbaar

de penningmees-
! ! !
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BESTE WILLEM

Briefwisseling met Willem van der Veer
oud-commando "van het eerste uur", auteur
van oorlogsromans, voornamelijk handelend

over het verzet.

Beste Willem,

Een half jaar is voorbij gegaan
sinds mijn laatste brief. De drukte
rond de viering van "50 jaar Prin-
ses lrene" is weer achter de rug.
Graag hervat ik weer mi jn corres-
pondentie met mijn favoriete au-
~eur.

Je laatste brief maakte overigens
riel een diepe indruk op mlJ. Je
verhaal over je collega I s die door
zuiver toeval zonder jou moesten

ertrekken, de· dood tegemoet, is
eel bijzonder. Je moet hierover

nog vaak hebben nagedacht.
neb je ooit geprobeerd uit te vin-
den onder welke omstandigheden zij
om het leven zi jn gebracht ? Mis-
sch ien h ierover getu igen gesproken
of ander onderzoek gedaan ? Het
lijkt me dat je, onder jouw omstan-
digheden, toch een sterke betrok-
kenheid blijft houden: het had jouw
lot kunnen zijn ...
Je schrijft overigens heel achte-
loos dat je die opleiding onderging
om als "agent" af te springen. Be-
sefte je (en de anderen) eigenlijk
wel hoe ontzettend gevaar Iijk dit
werk zou zijn. Het is tenslotte
niet te vergelijken met het "norma-

e" mi Iitaire werk, tenminste zo
zie ik het. Was je misschien onder
de omstandigheden en door de leef-
tijd hier niet echt mee bezig?

_·u moet ik maar ophouden want hoe
eer ik h ierover nadenk, hoe meer

vragen er naar boven komen. Ik hoop
dat ik het je niet al te moei 1ij k
heb gemaakt.
~et hartel ijke groeten en de beste

ensen voor de komende feestdagen
en het nieuwe jaar,

Hans Sonnemans

8

Beste Hans,

Inderdaad, het is al weer een half
jaar geleden dat ik je laatste
brief beantwoordde. Veel is er ge-
beurd in die tijd.
Daar was in de eerste plaats de
druk bezochte reünie in Schalkhaar
waar vele oude herinneringen werden
opgehaald, waarna, na elke "oorlam"
steeds sterkere verhalen de ronde
deden.

In je brief vraag je of wij agenten
ons wel voldoende bewust waren van
de risico's die wij zouden lopen bi
het afspringen in bezet gebied.
De eerlijkheid gebiedt mij te zeg-
gen Hans, dat dit bi j de meesten
van ons niet het geval was. Wij
hadden het vo 1ste vert rouwen in de
Engelse organisatie en de Neder-
landse regering in Londen.
Londen zou het wel weten, dachten
wij, MOOI NIET ...
In mijn laatste brief, (juni 1991)
schreef ik dat ik toen net was te-
ruggekeerd van een bezoek aan het
voormalig concentratiekamp Mauthau-
sen in Oostenrijk. Eind oktober van
dit jaar bezocht ik Mauthausen op-
nieuw als begeleider van een der-
t igta 1 scho 1ieren in het kader van
de jongerenreizen naar voormalige
concentratiekampen.

Sta mij toe hierover wat uitvoeri-
ger te schrijven, omdat dit voor
mlJ opnieuw een emotionele aangele-
genheid was, evenals vorig jaar.
Bovendien is het zo, dat de Neder-
landers die daar terecht kwamen en
op de meest wrede wijze om het le-
ven zi jn gebracht, kortere of lan-
gere tijd deel hebben uitgemaakt
van de Brigade; het zijn de onzen.
Daarom alleen al mogen zij niet in
de hoek der vergetelheid worden



gedrukt; ook zij zijn gevallen voor
de vrijheid van Europa.

Het oude stadje Mauthausen lag sla-
perig te soezen in het warme zon-
1icht 1angs de traag stromende Do-
nau, toen wij arriveerden. Niets
doet op zo' n moment vermoeden dat
in zo'n liefelijke, bijna sprook-
jesacht ige omgeving zulke wreedhe-
den hebben plaats gevonden, waarbij
de dood in de gaskamer nog de minst
erge was.

De 41 agenten, waaronder vier col-
lega's van de Koninklijke Mare-
chaussee (de blauwen uit de Briga-
de), hebben hier op zulk een ver-
schrikkei ijke wi jze de dood gevon-
den, dat ik niet de moed kan op-
brengen om dat hier te beschrijven;
ik hoop dat je daar begrip voor
hebt.
Degenen die het toch wi llen lezen,
neme het boek "Englandspiel" van
Jelte Rep, blz. 332 tot 339.

Ik huil nooit om mijzelf Hans, maar
ik huil om mijn vrienden.
De oudstri jders die tijdens de op-
mars vr ienden ver Ioren, zu 11en het
wel kunnen begrijpen.
Eenzaam ben ik de 186 treden afge-
daald naar de voormalige steengroe

Bij elke trede besefte ik wat mijn
vrienden hier hadden doorgemaakt ...

ve. Nadat ik geruime tijd in de
groeve had doorgebracht, beklom ik
de trap weer.
Bij elke trede besefte ik dat mijn
vr ienden h ier omhoog werden gedre-
ven, met grote brokken gran iet op
hun ontvelde schouders, om de vijf
meter tot bloedens toe geslagen
door schreeuwende SS-ers met stok-
ken, bullepezen en geweerkolven.

Lange tijd heb ik ook in stilte
doorgebracht voor de ovens van het
crematorium, waarin destijds hun
verminkte lichamen werden gescho-
ven. Hier besefte ik waarover jij
schrijft Hans; dat had ook mijn lot
kunnen zijn.
Op zo'n moment voel je je een de-
serteur, ook al is dit zonder
schuld.
Opnieuw nam ik daar afscheid van
mijn vrienden .

Je zu lt me wel niet euvel dulden
Hans, dat ik het voorlopig hierbij
laat.
Hopenlijk ontmoeten we elkaar in
het maart-nummer opnieuw.

Met vriendelijke groet,

Wi llem.

15 okt. 1990. Kranslegging op de
plek waar de as van de Ned. agenten
werd begraven. H ier sta ik tlissen
twee scholieren.
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WIE. WAT EN WAAR ???

Een rubriek die openstaat voor al uw vragen over het Brigade-verleden.
Antwoorden en reakties graag naar de vermelde adressen of anders naar hetr
redactie-adres.

De heer J. Veerhoek wil graag weten
wie G. Schutte van
heeft gekend. Weet
nog leeft, en zo ja,
woont ?

de lIlde
iemand of
waar hij

Unit
hi j

G. Schutte trad in 1938 in dienst
bij het Franse Vreemde Iingen Leg i-
oen.
Op 22 oktober 1943 trad hij in wer-
kelijke dienst bij de Nederlandse
Troepen in Algiers. Op 28 december
1943 werd hij bij de lIlde Unit
ingedeeld. Hij landde met de Briga-
de in Normandië.

Vanaf eind november/begin december
1944 werd hi jingekwart ierd bi j de
de ouders van J. Veerhoek te Scho-
re.
Met o.a. sgt. Kattekamp en sgt.
Kramer was hi j belast met de bewa-
king van de Bailey-brug en de
spoorbrug bij Vlake.

Op 13 februari 1945 vertrok Schutte
weer naar Engeland, om op 24 maart
te gaan naar het K.N.I.L ..

Wie kan helpen ? Het adres van de
heer J. Veerhoek luidt:

Eeweg la
4423 PE SCHORE
01102-41483

Soldaat 1ste klas G.M.J. Steyger,
van de "Recce", sneuvelde op 11
september 1944. Nabij Hechtel, vol-
gens onze gegevens.
De heer lsrael uit Valkenswaard,
bezig met een boek over de brug bij
Lommel tijdens de Tweede Wereldoor-
log, heeft een ander verhaal. Sol-
daat Steyger zou zijn omgekomen
nabi j die brug, toen hi j als tolk
of gids was ingedeeld bij de Irish
Guards Group van lt.kol. J.O.E.

o

Vandeleur.

De heer Israel nam oud-Recceman Ad
Raaymakers in de arm om te proberen
meer gegevens boven water te krij-
gen. In een volgende Vaandeldrager
hopen we wat meer over het verhaal
van Steyger te kunnen publiceren.
Om een en ander comp Ieet te maken
zijn er twee vragen te stellen.

-Wie kan iets over Steyger vertel-
len of heeft mogelijk zelfs een
foto van hem ?
-In dezelfde periode werden nog
meer Brigade-mensen als tolk inge-
deeld bij de Irish Guards. Wie be-
hoorde tot deze groep en kan h ier
mogelijk iets over vertellen?

In een volgende Vaandeldrager hopen
we een speciaal artikel te wijden
aan de Mariniers in de Brigade.
Er zijn bijzonder weinig foto's
beschikbaar van Mariniers tijdens
hun detachering bij de Irene Briga-
de.
Wie kan helpen?

Een oud, bescheiden fotootje met
daarop één of' meerdere Mar in ie1'S,
1iefst herkenbaar aan baret of em-
blemen, kan heel waardevol zijn om
het artikel compleet te maken.

Uiteraard zi jn bi jdragen van oud-
mar in iers voor dit nummer he I emaa 1
van harte welkom !

Wie herkent mensen op de foto's
h iernaast of kan iets anders over
deze foto's vertellen.

Zoals gebruikelijk ZIJn reakties
welkom, liefst schriftelijk.
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De foto's ZIJn afkomstig uit een
schenking van mevrouw Nijkerk-von
Scholtz uit Amsterdam.



BETTY'S CORNER (6)

My father was killed during an air-
raid in London. It was February
1944, four months before D-Day.
He had a "war-job" in an office in
Kensington.

Dad died happy, in
n ight , where he was
which meant that a
staff had to guard
during the nights.
Being Dutch-born, an allien, he was
not really allowed to stay out af-
ter eleven o'clock. No !
However, two of the office girls
asked if they cou Id change p Iaces
with Dad and another col league , as
it was their turn to fire-watch.
They had been invited to a dinner
and a dance.

his office at
fire-watching,
member of the

the building

"You go and eat and dance", said
Dad generously, and pocketing a
book - Ferdie told us when he iden-
tified him, that it was Shakespeare
- he settled himself in a comfort a-
ble cha rr .
He never came home, neither dit his
col league. The bomb caused the wall
to collapse. Afterwards the buil-
ding caught fire by incendiary
bombs, no-one lived to warn the
fire-brigade.

I still talk to my father, as I do
to rny brother, Dick, who was also
killed in act ion: his aeroplane, a
bomber, was shot down, four months
before Dad passed away.
I ask them questions of which I
know no answer, or if I am pleasing
them; thi s has always been a sort
of comfort to me, especially during
my first months in Holland, in Bra-
bant, where I am sure Dad would
have visited me, as he often rnenti-
oned Brabant in his conversat ions,
where he used to spend his holidays
when a child.

Betty Termeer - van Pelt
Essche Heike 3
5282 JM Boxtel.

2

Vorige week kreeg ik deze foto weer
in handen, die ik zo bijzonder vind
dat ik deze graag onder uw aandacht
breng.

Het was woensdag 11 juli 1945 toen
Bob Cats van de 3de Unit, Brencar-
riers , trouwde met Petrone 11a Jo-
hanna Smit. Bi j gebrek aan rijtui-
gen hebben we een stoet gemaakt van
8 carriers, extra gepoetst, om zijn
familie naar de Kloosterkerk te
rijden; de familie zag er ook keu-
rig uit: in jacquet met hoge hoed!
Dat was alweer 46 jaar geleden.

Ir. L.P. Bienfait, Nootdorp.



EEN OPROEP UIT DE VERENIGDE STATEN:

Op dit ogenb Iik worden voor bere i-
dingen getroffen in de Amerikaanse
Senate en House Of Representat ives
voor ontwerp, financiering en con-
structie van, naar we hopen, een
indrukwekkend monument ter herinne-
ring aan President Frankl in D.
Roosevelt.

De onthullingsdatum is nog niet
vastgesteld, doch redelijk te ver-
wachten in april 1995, de maand
waar in Frank Iin Rooseve Itin 1945
stierf; de historicus/hoofdbibli-
othecaris van het Roosevel thuis en
museum in Hyde Park zal trachten me
een target date voor onthulling in
Washington te bemachtigen.

Onthulling van dit monument lijkt
me een prachtige gelegenheid tot
een massale dankbetuiging een THANK
YOU, MR. PRESIDENT en THANK YOU,
THE AMER1CAN PEOPLE, van de Europe-
se geallieerde oud-strijders van
koopvaard ij, mar ine , leger, 1ucht-
macht en B.S.
Gezien de bejaarding van WW 11 ve-
teranen is het idee van honderden
puffende, kuchende. strompelende
geall ieerde oud-stri jders in de
straten van Washington in 1995 wel-
licht een beetje vergezocht; wat
mij betreft is dit een evenement
dat ik onder geen omstandigheden in
m'n 82ste jaar zou willen missen en
het komt me voor dat die gedachte
mogelijk door vele anderen wordt
gedeeld. Laten we dit idee eens
naar het topje van de mast hi jsen,
en dan even zien wie het salueert !

Toegegeven, het organiseren van een
degelijke dankbetuiging is een gro-
te taak.
In eerste instantie lijkt het me
noodzakelijk het Veteranen Platform
erin te betrekken in de eerste fase
van voorbereiding, daarna de oud

11 november 1991
(Veteranen Dag)

strijders van de andere landen.
Dan de regeringen van de diverse
landen en hun Ambassades/Legaties
in Washington.

Dezerzi jds kunnen we I I icht oude
1renemannen zoals Peyrot, Stonner,
Rodrigues Pereira, Montalette, Zee-
hande I aar, van Dae I e en mijze 1 fin
de New York/Connecticut area, en
Ted van Hemert (oud koopvaardij) in
Washington hulp verlenen in coördi-
natie met the American Legion en de
Veterans of Foreign Wars.

Gaarna commentaar van 1renemannen
en Platformers !

M'n telefoonnummer is 914-229-7746.

Haitze de Vries.

10 Abbie Lane
Hyde Park, N.Y. 12538
U.S.A.

De redactie van de Vaandeldrager is
eveneens geïnteresseerd in reacties
op het initiatief van Haitze de
Vries.
Het is bijzonder 1euk om te horen
dat ook 1rene-oudstrijders in het
buitenland activiteiten ontplooien.
We horen hier jammer genoeg niet zo
heel veel over.

Nog steeds te koop:
- dassen
- invasiekoorden
- tegels
- halskoorden (voor de dames)
- speldjes etc.

Te bestellen bi j Hans Sonnemans of
de penningmeester !!
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STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

SECRETARIAA T: HOOFDSTRAAT 32. 5683 AE Best. TEL 04998-71270

1S nu. in deze decembermaand,
v i jf jaar geleden dat de St icht ing
Historie en Documentatie Kon. Ned.
Brigade "Prinses Irene" werd opge-
richt.
Een stichting, gevormd rond een
part icul iere collect ie waarvoor ik
de basis heb mogen leggen.

Al zo'n tien jaar houd ik me bezig
met de geschiedenis van de Brigade.
In die eerste jaren zette ik me in,
als verzamelaar, om zoveel mogelijk
materiaal bijeen te brengen. Het
was mi jn bedoel ing om via tentoon-
st e Llingen en dergel ijke, zoveel
mogelijk mensen kennis te laten
nemen van een interessant en waar-
devol stukje geschiedenis.

Dit stuitte op nogal wat achter-
docht. Achteraf gezien, waarschijn-
lijk terecht. Tenslotte, er bestaat
nu eenmaal een onderdeel dat de
tradit ie van de Brigade voortzet,
het Gardereg iment Fuse Iiers "Pr in-
ses Irene", met een eigen Regi-
mentsmuseum.
Die toen 18-jarige snotneus uit
Best kaapte alle spullen weg die
eigenlijk in dat museum thuis hoor-
den !

Het onderbrengen van het materiaal
in een stichting, nu vijf jaar ge-
leden, moest een garant ie zi jn dat
niets verkeerd gebruikt zou gaan
worden. Nee, de co 11ect ie zou ge-
bruikt gaan worden om de geschiede-
nis naar buiten te dragen.
Dat gebeurde: in Veghel, in Over-
loon en op allerlei tijdelijke ten-
toonstellingen.
Inmiddels heeft die "snotneus" het
vertrouwen mogen winnen van het
bestuur van de Vereniging van Oud-
stri jders. Maar ook van de
fuse Iiers en de beheerders van het
Regimentsmuseum.

u de traditie van Brigade en Fuse
liers overgaat naar Oirschot, ben
ik gevraagd om straks conservator
te worden van het nieuwe Regiments
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museum.
Ik vind dat
vertrouwen,
vendien een

een bevestiging van dat
fijn om te doen en bo-
hele eer.

Het is fijn om te weten dat die
Stichting "Sonnemans" , na vijf
jaar, met de steun van zovele oud-
strijders en hun relaties, het be-
staansrecht heeft bewezen !

Hans Sonnemans, secretaris.

Schenkers bedankt!

Mevr. Smit uit Purmerend schonk een
Duitse munitiekist en een doosje
met lampen van een 38-set, bewaard
door haar vor ig jaar over Ieden
echtgenoot.
Mevr. Bernaert uit Voorthuizen gaf
de service-dress tenue en documen-
tatie van haar man.
De heer S. Susan uit Bussum schonk
maar liefst twee uniformen, door
hem gedragen bij de Recce en een
grote hoeveelheid documentatie.
Van de heer Th. van Besouw ontvin-
gen we foto's en zijn Officer's
Record en Servicebook. .
Mevr. Ni jkerk-von Schol tz uit Am-
sterdam stuurde een interessante
collectie foto's.
De heer J.G. van de Bergh uit Turn-
bridge Wells (U.K.) gaf door bemid-
deling van de heer Herbrink, een
grote hoeveelheid documentatie.
Van de heer J. van Pelt uit Congle-
ton ontvingen we een uniek Brigade-
embleem, speciaal gemaakt door een
kleermaker in Congleton.
De heer Tj. Tighelaar uit Stonewall
(Canada) stuurde een videoband.
De heer B. Antonides uit Zuidwolde,
schonk een aantal foto's afkomstig
van zijn bij de Brigade gesneuvelde
broer.
Van de heer J. Polak uit Southend
on Sea (U.K.) kregen we een aantal
kleur-Iaserprints van zijn werk:
schitterende tekeningen met zijn
ervaringen bi j de Brigade als on-
derwerp.



Onthulling naam viaduct gemeente Hilvarenbeek

Op 11 januari 1992 zal officieel de naam onthuld worden die het gemeente-
bestuur van Hilvarenbeek heeft gegeven aan een viaduct in het noorden van het
grondgebied van Hilvarenbeek.
Het gaat om het viaduct over de provinciale weg tussen de Beekse Bergen en de
weg naar Tilburg. In dat gebied hebben eind oktober 1944 manschappen van de
Prinses Irene Brigade zware gevechten geleverd met Duitse troepen. Zes Irene-
mannen gaven daar hun leven voor de bevrijding van Nederland.
Ter herinnering aan deze gesneuvelden en als eerbetoon· aan allen die zich
daadwerkelijk hebben ingezet voor de bevrijding van Hilvarenbeek en ons land
tegen de Duitse bezetting en het fascisme heeft de gemeente Hilarenbeek be-
sloten om dat viaduct de naam te geven van:

VIADUCT "KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE PRINSES IRENE"

Het gemeentebestuur nodigt u hierbij van harte uit om bij de onthulling van
deze naam aanwezig te zijn op zaterdag 11 januari 1992.

10.30 - 11.00 uur: Ontvangst van de gasten op de Beekse Bergen.

11.00 - 11.30 uur: Toespraak Burgemeester van Hi1varenbeek.
Toespraak Voorzitter Vereniging Oudstrijders Koninklijke
Nederlandse Brigade "Prinses Irene".
Aanbieding van de Brigadevlag.

11.30 - 12.00 uur: Verplaatsing naar viaduct bij Beekse Bergen.

12.00 - 12.15 uur: Onthulling naamplaat viaduct door Burgemeester van Hi1va-
renbeek en de Voorzitter van de Vereniging Oudstrijders
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.

12.30 - 14.00 uur Drankje en belegde broodj

B rgemeester Wethouders
d secretari,~ .

verijns.

Zo komt u er:

Beekse Bergen Beekse Bergen 1 5081 NJ Hilvarenbeek Telefoon 013-360032

Belangstellenden kunnen zich vóór 6 januari schriftelijke melden bij:
Ton Herbrink, De Foes 23 5581 AP Waalre
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WIE HERKENT ZE NOG?
Dit rubriekje begint inmiddels ook
populair te worden. Telkens twee
tekeningen uit het kampkrant je "De
Bromtol" , dest ijds gepubl iceerd
onder het motto: "Figuren uit ons
midden" en getekend door F. van
Stokkum. Wie ze herkent mag dit
melden aan de redactie. De tekenin-
gen kunt u vinden op de pagina
hiernaast.

Leuke reacties op de tekeningen
gepubliceerd in Vd. 24. Daarom heb-
ben we maar wat extra ruimte in dit
blad gereserveerd.
Het waren twee tekeningen van twee
oud-Brigadecommandanten, destijds
de overstes Pfaff en van Voorst
Evekink.

De reactie van J.J.G. Beelaerts van
Blokland, Oosterbeek:

Brigade Commandanten en Prins Bern-
hard
De karikatuurportretten in Vaandel-
drager nr. 24 zi jn die van lt.kol.
?faff en van zi jn opvolger lt.kol.
van Voorst Evekink.

?faff was adjudant van H.M. de Ko-
ing in meegekomen naar Enge 1and en
oor haar, samen met haar ordon-
ans-officier kapt. Jhr. Lawick van

Pabst, uitgeleend aan onze Brigade.
:Jit is slechts van korte duur ge-
~eest. Door weinig troependienst en

at nog lang geleden, denkend dat
e troep een klas van de lagere

school was (waar zij soms op leek),
~wam Pfaff tot de straf van 100
strafregels.
Zijn opvolger, van Voorst Evekink,
~ad een hond die Boef heette.

e grond in Engeland werd hem, door= specteur Noothoven van Goor, wat
t e warm. Hi j schreef een verzoek
aan onze minister, waar in stond

at onze Br igade a Is één man naar
:ndië wilde gaan.

=n onze Brigade dienden 5 officie-
~en van het KNIL om onze discipline
~at op te vijzelen. Toen Indië werd
aangeva 11en bleek van hun opgeven

van de kracht van ons Java-leger
weinig sprake. Daarom moest onze
Brigade met 1200 man Java redden,
natuurlijk een onmogelijke opgave.

Evekink riep dat hi j en zi j n hond
voorop zouden gaan, waarop de troep
ze i: "Dan gaan er twéé boeven ..."

De Brigade wilde ons land bevrijden
en dus niet naar Indië. Daarom be-
riep men zich op de grondwet die
uitzending tegen vrije wil verbood.
Pol it ici hebben oplossingen en zo
kwam minister van Boeyen in ons
kamp en verklaarde allen tot vri j-
williger.
Daar dit volkomen onjuist was, wei-
gerde de troep om ingescheept te
worden.

Gelukkig was er nog een grondwetar-
tikel , waarin stond dat de Koning
hoofd van de Strijdkrachten is. In
deze nood schreef ik Prins Bernhard
om dadel ijk in het kamp te komen
met een beve I van de Kon ing in om
scheep te gaan.
Dit geschiedde en de troep ging
scheep. Voorkomen werd een muiterij
die bij de Engelsen een wonderlijke
indruk zou hebben gemaakt.

Een tweede keer redde de Prins onze
Brigade, toen ons parate batal jon
(wij hadden er één) bij een beproe-
ving een zware onvoldoende kreeg.
Op onze jammerklacht kwam de Prins
met zeer hoog bezoek: de Chief Im-
perial Staff, om ons kamp te in-
specteren.
Dit kamp zag er altijd bijzonder
goed u it, h iervoor deden wij ook
ons best. Het Engelse oordeel werd
toen zeer verzacht ...

Max Appelboom uit Antwerpen:
De generaal op de rechtse tekening
is de Luitenant-Generaal D. van
Voorst Evekink. Voor hem staat de
hond die hij Boef noemde. Hij voer-
de het bevel op OGS (Organisatie
General Staf) waar ik twee jaar
deel van uit maakte.

Na de oorlog heb ik helaas het con-



tact met de generaal verloren, wel
ontmoette ik nog wel eens de be-
roemde majoor Sas, onze militaire
man in Berlijn in 1940, die in 1943
ook bi j OGS kwam en het uiteinde-
Iijk ook tot Iu itenant -generaa I
heeft gebracht.

C. Sisselaar uit Frankrijk:
Ik herken de kolonel van Voorst
Evekink, rechts met zijn hond
"Boef". De linkse karikatuur herken
ik wel maar ik weet niet meer de
naam.
L.kol. van Voorst Evekink was com-
mandant van de Ned. Troepen in Wol-
verhampton. Daarna commandant van
het eerste Detachement Ned. Oost-
Indië, ook wel het derde Detache-
ment Overzee genoemd, als men de
eerste twee detachement.en naar Su-
riname meerekent.
Het detachement vertrok op 7 jan .

.~

1942 vanaf Surock in Schotland op
de H.M.S. "Columbia" naar de Oost
en strandde in Colombo. De kolonel
ging alras terug naar Engeland en
ik heb hem nimmer meer gezien.

Nog te vermelden valt dat zijn hond
"Boef" mee aan boord ging en in de
tropen, zoals te verwachten viel,
veel last van de warmte had.

Het detachement. strandde zoals ge-
zegd in Colombo op 3 maart 1942 en,
na enige maanden op diverse schepen
in de haven van Colombo doorge-
bracht te hebben, vertrok het ge-
heel naar Sangor in India (niet ver
gelegen van de inmiddels berucht.e
plaats Bhopal).
Uit dit detachement. is o.a. gevormd
het "Korps Insul inde", waarvan ik
ook deel uit maakte. en dat gedu-
rende de rest van de oorlog raids
uitvoerde op de kust van Sumatra.


