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Oud-Brigadecommandant, gen. maj. A.C. de Ruijter van Steveninck.
De traditie van de fuseliers verhuust naar de naar hem genoemde kazerne in Oirschot.
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Beste lezer(es),

1992 is voor de Vereniging van Oudstrijders van de
Irene Brigade goed begonnen. Hilvarenbeek heeft de
aanwezigen bij de onthulling van het "Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene viaduct" in die
plaats, heel hartelijk ontvangen. Hierover leest u
alles in dit nummer van "De Vaandeldrager".

Een goed begin van een jaar waarin, alwéér, aller-
lei aktiviteiten op het programma staan.
Naast de bekende evenementen als Wageningen op 5
mei, Eindhoven op 18 september en de aangekondigde
traditieoverdracht in Oirschot op 10 juli, wordt
er een aparte reünie georganiseerd, en wel in
Oirschot op 19 mei.
In verband met het programma op 10 juli bleek het
niet mogelijk daar een Algemene Ledenvergadering
en reünie te organiseren.

Graag vraag ik uw aandacht voor de mededelingen in
dit blad, in verband met de aanmeldingen voor de
diverse aktiviteiten.

Ik wens u weer veel leesplezier met deze "Vaandel-
drager" en, wie weet, tot ziens op 19 mei !

Hans Sonnemans, redacteur.

Redactie-adres: Hoofdstraat 32 5683 AE 3EST
~el. 04998 - 71270 (na 18.00 \u. )

Verschijnt 4 X ~er jaar. Abonnementen f 15,-
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VORIGE NUMMER:

itgebreide brieven van Burton
:ande rs uit Den Haag, J. Grun uit
~~~e (U.K.) en V. Thorn Leeson uit
~~_unegar (Spanje), naar aanleiding

de foto's in "Wie, Wat Waar 7"
egens plaatsgebrek kunnen we ze
as in het juni-nummer behandelen.

dezelfde rubriek stond ook een
-_::::-oepom informatie over de ge-
sr;e velde soldaat lste klas G.
:-:::eyger.Hierop kwam een interes-

verhaal binnen van Winand
r:__dr è uit Calgary (Canada). We ho-
~~_ dat te plaatsen in het volgende

er.

Je oproep voor medewerking van
azLni er s aan een speciaal thema-

er van "De Vaandeldrager" over
__=_, leverde niet zo heel veel op.
:~~~er, maar ... het kan nog!

Sociaal medewerker Frans Bakx
-~eeg enorm veel bedankbrieven bin-
:-.e_"voor de pakketjes met boeken,
--:.."::eobanden,penningen en niet te
-e::::-getende Haagse Hopjes. Het zijn

s_~~ honderden brieven en zodoende
::::...-ogelijk om deze te plaatsen in

~e Vaandeldrager". Het bestuur is
=:..jzonder blij dat dit gebaar is
:-e--aardeerd en dat zovelen hiervan
__ is hebben gegeven.

==-j deze wil ik jullie namens mij
::: de kinderen heel hartelij k be-
::E-.:.henvoor de belangstelling die
:_~ ie getoond hebben bij het plot-
se~ing overlijden van mijn man Hes-
__~ C.H. de Groot."

e Groot-v.d.Graaff. Sliedrecht

~crtelij k dank aan het bestuur en
::::::-c.s Bakx voor de felicitaties en
-::::-cctatiewelke ik ter gelegenheid

van mlJn 75ste verjaardag mocht
ontvangen."
Wim J. Vaders. Haarlem

Burton H. Sanders uit Den Haag be-
dankt voor de attentie die hij
mocht ontvangen n.a.v. zijn onge-
val. "Daarenboven wil ik u, mede
namens mijn vrouw, bedanken voor de
kaart en de cadeaubon ter gelegen-
heid van onze speciale huwelij ks-
dag.

Frans en Cock Bakx uitPrinsenbeek
danken het bestuur hartelijk voor
de zeer gewaardeerde attenties die
ze mochten ontvangen tijdens het
bezoek aan hun 40-jarig huwelijks-
feest.

"Persoonlij k is het mij niet moge-
lijk actief deel te nemen aan akti-
viteiten van de Vereniging. Mochten
echter leden toevallig in de buurt
zijn of komen, zal ik het zeer op
prij s stellen als ze contact opne-
men. Mijn telefoonnummer is 958
630852." schrijft Victor Thorn-Lee-
son uit ALMUNECAR (SPANJE)

"Wat hebt u met uw prachtig Kerst-
pakket weer velen van de onzen ver-
rast. Heel hartelijk dank voor al-
les wat u voor de eenzaam achterge-
blevenen van de P.I.B. doet."
Mevr. J. Smit-Reedijk. Enschede

De fam. Bakker-Herz uit Amersfoort
bedankt voor de kaart en geschenk-
bonnen die ze mochten ontvangen
t.g.v. hun gouden huwelijksfeest.

Eveneens 50 jaar getrouwd, waren
Ivey en Ron Gelens uit Congleton.
Ze bedanken voor de gelukwensen en
het bloemstuk.

De heer H. Hertel uit Eibergen be-
dankt, mede namens zijn echtgenote,
voor bloemstuk, cadeaubon en geluk-
wensen. Ook zij waren 50 jaar ge-
trouwd.



"A DOUBLE DUTCH KISS FOR
LUCKY HENDRIK"
zo luidde de kop boven
het artikel tje met de
hiernaast gepubliceerde
foto in de Congleton
Chronicle.

·"Gaarne dank ik, namens nu.j n vrouw,
voor de stijlvolle bloembak met
V.V.V. -bon welke wij mochten ont-
vangen. Ik ben het bestuur en alle
medewerkers bijzonder erkentelijk
voor het omvangrijke verrichte werk
ten behoeve van de leden."
P. Pippel. IJmuiden

"Mijn echtgenote en ik werden ver-
rast met een prachtig bloemstuk in
verband met onze vij fenveertig ja-
rige trouwdag, aangeboden door mijn
sympathieke collega dhr. Loont jes.
Wij zijn er zeer gevoelig voor dat
de Kon. Ned. Brigade "Prinses Ire-
ne" aan ons op deze dag gedacht
heeft. "
P. Huisman. Doorn

Nico en Miny Bosters uit Nijmegen
bedanken voor de gewaardeerde at-
tenties die hen namens de vereni-
ging door de heren Polak en Bakx
werden aangeboden t.g.v. hun 45-
jarig huwelijksfeest.

"Hartelijk dank aan bestuur en le-
den van onze fijne vereniging voor
de cadeaubon welke wij mochten ont-
vangen ter gelegenheid van ons 40-
jarig huwelijksfeest op 26-1-92"

Mike en Ton van Lienden. Driebergen

"Luck Hendrik Weyland
received two Christmas
kisses at the weekend !
Hendrik was taking part
in a coffee morning orga-
nised by the Congleton
Dutch Association.
Traditional food was
available including tasty
cakes.

Hendrik is pictured wi th
the two blushing girls,
Violet Kent and Eller
Brown. "
Na vijftig jaar blijken
die Hollanders nog steeds
populair bij het andere
geslacht !

(met dank aan
Henshall)

Frank
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ONTHULLING VIADUCT "KON. NED. BRIGADE "PRINSES IRENE"
11 JANUARI 1992 HILVARENBEEK

VIADUCT "KONINKUJKE NEDERLANDSE BRIGADE PRINSES IRENE"
Brigade opgericht 11 Januari 1941
Naam vJaduc! gegeven 11 januari 1992

Ter herinnering' aan de gevallenen van de Prinses Irenebrigade
in oktober 1944 .in deze omgeving en a's eerbetoon aan allen
die daadwerkelijk' hebben gestreden voor de b~vrijdjngvan
Hilvarenbeek en. ons land van d~ Duitse bezetting en het
fascisme. in. de jaren 1940-1945.

Een zeventigtal oud-Brigadeleden,
velen met echtgenotes, werden op
dit mistige en koude zaterdag 11
januari ontvangen door de gastvrije
staf van het recreatiepark Beekse
Bergen. Na de begroetingen, onder
het genot van het Brabantse kopj e
koffie met cake, richtte burgemees-
ter mr. W.R. Ligtvoet, zich tot de
aanwezigen, waaronder het bijna
vol tallige bestuur van uw vereni-
ging, compleet met ere-voorzitter
jhr. J. Beelaerts van Blokland.

"Onze gemeenschap besteedt zeer
regelmatig aandacht aan herdenkin-
gen van de oorlog. Het gaat dan
niet alleen om de Tweede Wereldoor-
log maar ook om de herinnering aan
de politionele acties in voormalig
Nederlandsch Indië. Het doet mij
dan ook genoegen dat vele leden van
de Hilvarenbeekse Vereniging van
Oud-Indiëstrijders "Kembali Serda-
du" hier aanwezig zijn. Deze ver-
eniging is steeds de actieve voor-
trekker van de herdenkingen en van-
uit onze eregasten van de Prinses
Irene Brigade ligt er door het Gar-
deregiment Prinses Irene ook een
duidelij ke relatie naar de acties
in Nederlands Indië.

.'u, in het 47 ste jaar na de bevrij-

ding ZlJ n W1J hier bij elkaar om
opnieuw een ereherinnering te ont-
hullen. Daarvoor zijn drie redenen
te geven:

De eerste en directe aanleiding is
het initiatief van de veteranen van
de Prinses Irene Brigade om gemeen-
tebesturen waarmee een binding be-
staat, uitte nodigen straten naar
de Brigade te noemen. Dit initia-
tief, genomen in 1991 ter gelegen-
heid van de herdenking van de op-
richting van de Brigade, toen 50
jaar geleden op 11 januari 1941,
waarbij ik graag de naam Herbrink
noem, is van grote waarde. De ge-
meente Hilvarenbeek is dan ook blij
hierop in te kunnen gaan.

Een tweede reden aandacht te schen-
ken aan de bevrijdingsdagen, is
gelegen in het feit dat het noodza-
kelijk blijft de huidige generaties
te confronteren met de verschrik-
kingen die de oor log teweegbrengt
en zo te werken aan normbesef, ge-
richt op voorkoming van geweld en
voorkoming van de verbreiding van
idiologiën, gebaseerd op intoleran-
tie en machtsmisbruik.
De internationale situatie
verse werelddelen, maar ook
in ons eigen Europa, geeft

in di-
vlakbij
aan dat



de strij d om vrede en rechtvaar-
digheid niet iets van vroeger tij-
den is, maar dagelijkse reali tei t
vormt ..
Gelegenheden als vandaag helpen mee
om de alertheid van ons allen te-
genover gewelddadige structuren te
bewaren.

De derde reden is ongecompliceerd
en betreft het feit dat Hilvaren-
beek een gastvrije, gezellige ge-
meente is, die graag gasten onvangt
en een verjaarsfeestje aanbiedt.
Vandaag viert de Brigade Prinses
Irene immers haar 5lste verjaardag,
waarmee ik haar van harte geluk
wens.

Ik neem u, dames en heren mee naar
oktober 1944. De geallieerden ruk-
ken op vanuit het zuiden. Oost-
West-Middelbeers, Diessen en Hilva-
renbeek zijn al bevrijd. De bevrij-
ding van Tilburg blijkt een lastige
opgave. Aan de zuidkant van de stad
zijn zware Duitse verdedigingsli-
nies.

De Koninklijke Nederlandse Brigade
"Prinses Irene" is in Hilvarenbeek
en trekt vandaar op naar Tilburg.
Op de plaats waar we nu zijn, de
Beekse Bergen, wordt zwaar gevoch-
ten. De Brigade slaagt erin Duitse
linies te doorbreken, brengt ver-
liezen toe aan Duitse zijde, ver-
nietigt wapentuig en maakt krijgs-
gevangenen.
Helaas kan de Brigade vlak voor de
gemeentegrens met Tilburg niet ver-
der; de rivier de Leij staat buiten
haar oevers; het terrein is te
drassig en de geallieerde legerlei-
ding geeft de Brigade geen toestem-
ming om door te vechten.

Intussen is wel de hele gemeenschap
Hilvarenbeek vrij van de bezetter.
We dateren dan 26 oktober. Op 27
oktober zet de inmiddels ook gear-
riveerde l5de Schotse Divisie de
aanval op Tilburg in. Zonder al te
veel weerstand wordt Tilburg ver-
volgens bevrij d. Het Duitse leger
had zich even daarvoor teruggetrok-
ken.
De boeken noemen de Schotse gene-

raaI Barber als de bevrijder van
Tilburg. Het voorbereidende werk
van de Prinses Irene Brigade staat
minder in de belangstelling, al
zijn de offers van de Brigade groot
geweest en is een uitmuntende pres-
tatie geleverd.

Het al genoemde initiatief van en-
kele Irenemannen om straten te ver-
noemen naar de Brigade kwam onder-
meer voort uit het ervaren gebrek
aan erkenning van de rol van de
Prinses Irene Brigade in de bevrij-
dingsacties.
Hilvarenbeek is er trots op dat
straks het viaduct de naam van de
Brigade gaat dragen. Deze erkenning
hier en alsnog is terecht. Juist
thans, nu de voormalige leden van
de Brigade hierbij aanwezig kunnen
zijn, bieden wij dit eerbetoon
graag aan.

Waarom zult u zich afvragen, een
viaduct en geen straat of plein ?
Ik noemde al het feit dat ter hoog-
te van dit viaduct door de Brigade
zware gevechten zijn geleverd.
Symbolisch gezien zou men kunnen
zeggen dat de Prinses Irene Brigade
haar werk hier op een zodanig hoog
niveau heeft verricht dat een
straat een eerbetoon op een te laag
niveau zou zijn.
Een viaduct verbindt wegen en men
zou kunnen zeggen dat de Brigade de
verbinding van oorlog naar vrede
heeft gelegd.
Een viaduct is sterk, is van gewa-
pend beton. Ook de Brigade heeft
zich in de bevrijdingsdagen als
zodanig gemanifesteerd.
Als laatste: honderden auto's gaan
dagelijks onder het viaduct door.
Hun bestuurders en inzittenden zien
dan steeds weer de naam: Koninklij-
ke Nederlandse Brigade "Prinses
Irene" in grote letters staan.
De Brigade vormt voor hen een poort
naar werk en ontspanning. Daartegen
kan, dames en heren, geen enkele
straat, laan of plein op."

Tot slot bedankte de burgemeester
de heer Herbrink, "zijn betrokken-
heid is voor ons een grote stimu-
lans geweest, evenals die van het
bestuur van uw oud-strijdersvereni-
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;-=-.g."Dankwoorden ook, voor de
~~ vincie Noord-Brabant (eigenaar
7~~ het viaduct) en de directie van
~e recreatiepark Beekse Bergen.

:aarna gaf de ceremoniemeeester, de
~emeente-secretaris R.A.L. Seve-
~~jns, het woord aan de voorzitter
7an de vereniging van oud-strij-
~ers, de generaal der Klu b.d.,
?...:' d Hemmes.

=~ de eerste plaats ging hij in op
~e door de burgemeester genoemde
-arjaardag van de Brigade:

=~e verjaardag vandaag is niet
-aer een verjaardag van de Brigade.
=a Brigade is in '45 opgeheven. De
~~adities worden voortgezet door
~aL Garderegiment Fuseliers.

.::;rigjaar zei het Garderegiment :
'-=-jbestaan 50 jaar. Ik denk dat
'-=-jin die zin ook de commandant
~an het regiment, de overste Bokho-
-en, vandaag geluk moeten wensen
-et het feit dat zijn regiment,
~_ze Fuseliers, vandaag 51 jaar
~eleden hun geboorte hebben gevon-
::'en."

::lJ ging verder in op wat achter-
gronden van de gevechten rond Til-
~urg, daarbij beginnend met de ont-
staansgeschiedenis van de Brigade,
die nooit een echte brigade is ge-
~;orden. Nooit een echte brigade,
door het onttrekken van vele mensen
.oor allerlei doeleinden, maar de
.aam blééf.

"Wellicht heeft de commandant van
e 15de Schotse Divisie, onder

-dens bevel wij waren gesteld, ge-
acht dat hij een brigade, met drie

bataljons, inzette tegen Tilburg.
:::latde opdracht om de eerste dag
'tot Broekhoven te komen, door dat
ene bataljon, de tweede dag is vol-

racht, is dus buitengewoon goed te
rioemen •

:::later in die tijd, waar wij samen
-et de geallieerden, aan de bevrij-
~~ng van Europa hebben deelgenomen,
zeapect voor elkaar was, dat hoef
-=-kniet nog eens te herhalen. Maar
2et is zo: respect voor de makkers
:.:.~t den vreemde die werden ingezet

om ook ons land te bevrijden.
Andersom was er respect van onze
geallieerde makkers voor datgene
dat door de Nederlanders is gepres-
teerd.

U hebt er al op gewezen, mijnheer
de burgemeester, dat er in de ge-
schiedschrijving wat minder wordt
verteld. Erger nog is, dat er nu.
zoveel jaar later, door hen die
mede door ons zijn bevrijd, danwel
door hen die van die vrijheid ge-
bruik maken om weer te kunnen zeg-
gen wat ze willen, dingen worden
gezegd over de Brigade die onjuist
zijn.

Wij (de oudstrijders van de Irene
Brigade) doen daar zelf aan mee.
Als wij zeggen: wij hebben Tilburg
bevrijd, dan bedoelen wij: wij heb-
ben mede bijgedragen tot de bevrij-
ding van Tilburg. Anderen verstaan
daarin: wij zijn als bevrijders
Tilburg binnengekomen. Dat is dus
evenmin juist. De Schotten zijn als
bevrijders Tilburg binnengekomen.
Heel onjuist is ook om niet het
respect op te brengen voor diege-
nen die de aanval op Tilburg zijn
begonnen. Dat waren wij.

Ik hoop dat deze dag ertoe mag bij-
dragen dat die ruzie, want ik vind
het een ordinaire ruzie die niet op
feiten is gebaseerd, nu eindelijk
eens uit de wereld raakt."

Hemmes memoreerde ook de bijdragen
van de mensen uit het verzet, de
koopvaardij, de Kon. Marine en de
Kon. Luchtmacht en andere delen van
de Kon. Landmacht, bij het herwin-
nen van de vrijheid.
"Wij hebben een rol gespeeld in de
bevrijding van Nederland, dat is
juist en dat mag niet worden verge-
ten. Wij moeten ook niet vergeten
respect en waardering te hebben
voor allen die daartoe hebben bij-
gedragen."

"Ik denk, mijnheer de burgemeester,
dat u gekozen heeft, onbewust geko-
zen heeft, voor een viaduct omdat
uw gemeente uitstijgt boven alle
gekibbel in de omgeving."



Na zlJn speech bood Ruud Hemmes het
boek "Ik zou wéér zo gek zijn" van
Hanny S.R. Meijler aan. Verder, het
wordt al traditie, kreeg de gemeen-
te Hilvarenbeek een echte Brigade-
vlag.

Na deze ceremonie werd het woord
gegeven aan Ad Raaymakers. Hij had
verzocht om op deze plaats en op
dit moment iets te mogen zeggen.

"Als geboren Tilburgenaar heeft
Hilvarenbeek tijdens de oorlog voor
mij twee keer een bijzondere bete-
kenis gekregen.
Mijn tocht naar Engeland, tijdens
de bezetting, is begonnen vanuit
Hilvarenbeek. Met de Irene Brigade
mocht ik in oktober '44 strijden

voor de bevrijding van mlJn vader-
stad Tilburg, vanuit Hilvarenbeek.

In 1943 kwam ik, via via, in con-
tact met Jan Maaikens, ten einde
een weg te vinden om naar Engeland
uit te wij ken. Hij was bereid mij
te helpen maar kon mij slechts tot
Brussel laten begeleiden. 7 juni
kwam ik in Hilvarenbeek. De volgen-
de dag vertrokken wij, mij n bege-
leider Jos van der Heijden en ik,
op de fiets naar de grens.

Hij was een goede vijftiger, en op
het oog heel rustig onder het ge-
vaar. Op de weg naar de grens ont-
moetten wij marechaussee' s, die
voor ons uitfietsen, om te waar
schuwen als er gevaar dreigde. De

(links) de onthulling
door voorzitter Hem-
mes, ere-voorzitter
Beelaerts van Blok-
land en burgemeester
Berger

(hieronder) Onze
voorzitter bewondert
de geschonken Hilva-
renbeekse vlag, aan-
geboden door de bur-
gemeester

(foto's H. Paape)
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grens werd zwaar bewaakt door Duit-
se partrouilles, een brede strook
aan iedere zijde was verboden ge-
bied.

Wij lieten onze fietsen achter en
gingen te voet de grens over. Lie-
pen naar Deelde, niet naar Poppel ,
want men wist: daar is een contro-
lepost. Met de tram, niet meer
denkbaar in deze tijd, gingen we
naar Turnhout, Antwerpen, Brussel.
Zo heeft de gevechtsgroep van der
Heijden in Hilvarenbeek, vele ont-
snapte krijgsgevangenen (in het
begin van de oorlog), joden, Engel-
se en Amerikaanse piloten en Enge-
landvaarders, zoals ik, over de
grens geholpen, op hun tocht naar
de vrijheid. De familie van der
Heijden was de kern van deze ver-
zetsgroep.

Ruim een jaar later was ik wéér in
Hilvarenbeek. Ik was soldaat bij de
Verkenningsafdeling . Op 25 oktober
moesten wij over de weg Hilvaren-
beek-Tilburg, zo ver mogelijk op-
rukken naar Broekhoven. Na enige
weerstand bij Westerik, bereikten
WlJ het open gebied bij De Leij.
Daar kwamen we onder hevig artille-
rie- en mortiervuur te liggen en
bracht een anti-tankkanon de twee
Engelse tanks bij ons tot stil-
stand.

Dat was het einde van onze taak als
verkenningsafdeling: dan weet de
rest tenminste waar de vijand zit.
Wij trokken terug, die middag, naar
café de Heem. Onze gesneuvelde heb-
ben we begraven in de boomgaard
achter het café; later is hij over-
gebracht naar het Protestantse
Kerkhof.
Daar kwamen de burgers van Hilva-
renbeek ons opzoeken. Daar was ook
mijn oud-leraar, dr. P.c. de Brou-
we r •

~ie niet kwam, was Jos van der He-
~jden. Hij was in januari '44 door
'e Duitsers gearresteerd en is in
een concentratiekamp omgekomen,
evenals twee van zijn zonen.
~at is de reden voor dit verhaal.

_,, door de naamgeving van vandaag,

de Prinses Irene Brigade wordt ge-
eerd, is het goed te bedenken dat
daarbij vele Engelandvaarders
dienst hebben gedaan. Op onze
vlucht naar Engeland hebben velen
ons geholpen, velen daarvan zijn
later omgekomen. Dit is een gele-
genheid hen te eren. Ik ben blij
dat ik dit nu mag doen."

Na dit indrukwekkende verhaal, wer-
den enkele ogenblikken stilte in
acht genomen.
Daarna verliet het gezelschap de
zaal. Buiten stonden een tweetal
bussen klaar. De safaripark-bussen
brachten de aanwezigen naar het
viaduct.

Daar, op de voor die gelegenheid
voor het verkeer afgesloten weg
over het viaduct, werd het bord
onthuld. De burgemeester, vice-
voorzitter en voorzitter trokken de
Hilvarenbeekse vlag weg die over
het bord was gedrappeerd.
De Irenebrigadevlag werd gehesen.

Na het poseren voor de diverse fo-
tografen, konden de jassen weer
worden aangetrokken en onderschei-
dingen en invasiekoorden weer wor-
den bedekt. Het lopen over de afge-
sloten weg in het zwaar betrokken,
mistige weer, gaf het geheel een
speciale sfeer.

Na het officiële gedeelte, kwam
iedereen weer bijeen in de Beekse
Bergen. Daar kon weer op de bekende
wijze, informeel worden na- en bij-
gepraat.

11 januari 1992 werd een bijzondere
dag voor de oudleden van de Irene
Brigade. Een geweldig gebaar van
gemeente en gemeentebestuur van
Hilvarenbeek. De gastvrijheid, ge-
boden door de Beekse Bergen, was
geweldig.
De vlag van Hilvarenbeek, aangebo-
den door de burgemeester aan onze
voorzitter, zal zeker een plaatsje
krijgen in het museum als blijk van
blijvende verbondenheid.

We hadden al een laan, een dreef,
een plein en nu zelfs twee viaduc-
ten !



A DUTCH OBSERVATION POST; 1944
HlLVARENBEEK

Dit artikel is geschreven door ka-
pitein M.G. Bond, OBE, Me, van het
191ste (Herts and Essex Yeomanry)
Field Regiment Royal Artillery. Het
verscheen in het Essex Yeomanry
Journal en het is hier onvertaald
overgenomen om een beeld te geven
van de ervaringen van andere geal-
lieerde strijders in Hilvarenbeek
in oktober 1944.

For nearly five years I learnt the
arts of Gunnery which really means
the ability to hit things with
guns. I would be taken to sit on
the ridges of Salisbury Plain and
the enemy was supposed to occupy
same light patch of dark bush or
clump of nettIes on the oppasite
slope. In time I learnt how to set
about the task to my instructor' s
satisfaction.

Naturally I looked forward to the
day when my hardearned skill might
be put in good effect. The tragedy
is that shooting in war does not
correspond with the lessans of pea-
ce, and Hilvarenbeek was almast the
only place where I was able to
practice the finer arts of gunnery.
For in war if one side is firmly
established upon a hilI or ridge
the other side will not sit in the
valley below and on the forward
slope of the opposite ridge.

However careful the watch, little
is seen of the enemy in war, and
most fire was directed onto those
places in which the enemy might be,
of from where he could cause unple-
asantness. Instead of the engage-
ment of specific targets a genera1
splash of fire in the area was re-
quired.

But to return to Hilvarenbeek. The-
re, in one of the finest church
towers in Holland, I was able to
command the ground befare me and to
indulge in the practical applicati-
on of the Sience of Ballistics.

It was a beautiful tower of red
brick with a wooden superstructure
of a type not uncommon in that part
of Holland. I called it the onion.
Actually, in farm, this wooden ex-
tension started as a spire, but
about two-thirds of the way up bul-
ged into a balI; on top of the balI
was a balustrated platform and the
spire was continued.

It was a tough climb up that tower.
The winding stairs were sufficient-
ly exhausting and left me giddy at
the top, while the wooden extension
had na ladder and the inwardly slo-
ping walls necessi tated a firm
grip. But the view was magnificent,
and the feeling of cornmand and po-
wer as I looked on the world below
outweighed any feeling of insecuri-
ty or conspicuousness.

I remember how, in the evening just
after dark, the enemy would open
with his guns from the woods - now
merged into the great dark mass
which crept around us at dusk - and
I would watch the long parabola of
the tracer as the shells rose out
of the distance and reaching their
greatest height would fall slowly
onto the village, bursting far be-
low and emitting (as it seemed to
me) little crack and a splutter
like a squib.

By day sametimes the enemy would
shoot at my tower itself and the
ranging shells would pass close by
with an angry hiss. But then in a
moment a little column of smoke
would rise from his guns, and,
clearly visible against that thick
background of trees, it was the
signal for retaliation and I would
shoot back at those little wisps of
white smoke. The tower may sound an
easy target, but in point of fact
it is difficul t to observe onto a
distant church rising from cluste-
red houses, whereas to direct fire
onto a spot of ground viewed from a
great height was easy. Anyhow I
always won, and the enemy's atten-
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tions to me were never long-lived. on to the towers of Tilburg and I
could shoot onto the road entering
Tilburg from the East and watch the
little puff of shells bursting se-
ven miles away.

Hilvarenbeek stood on what our
grandfathers would have cal led a
low eminence, and over the open
fields for a mile around the villa-
ge the church kept an all comman-
ding wateh. Beyond lay thick woods,
deep, continuous, and concealing.
But beyond again the view carried

As a viewpoint the church at Hilva-
renbeek was the fullfilment of a
Gunner's dream.
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EEN AANVULLING OP "WIE KENT ZO NOG 7" UIT NR. 26

Er zijn nog wat aanvullingen te
geven op de belevenissen van luite-
nant-kolonel van Voorst Evekink en
zijn "boefje", gepubliceerd in het
vorige nummer onder de rubriek "Wie
herkent zo nog 7"

Daags na onze aankomst in Colombo
(het eerste detachement Nederlands
Oost Indië) was onze commandant
verdwenen. Hij bleek te zijn over-
gegaan aan boord van Hr. Ms. Heems-
kerk. Het was de bedoeling dat dit
snelle schip Nederlands-Indië nog
zou bereiken.
De Japanners verkenden de Heems-
kerk, die daarop twee aanvallen van
Japanse bommenwerpers doorstond,
zonder schade op te lopen. Na de
aanval keerden zowel de Jappen als
de Heemskerk terug.

Van Marine-zijde hoorde ik dat de
kolonel zich uitstekend had ver-
maakt met het vallen van de bommen
en het eigen afweervuur . Men had
hem zelfs moeten dwingen dekking te
zoeken bij het vallen van de tweede
serie bommen.
De verdere bewegingen van de kolo-
nel bleven onbekend, behalve dat
hij vanwege zijn rang prioriteit
had geëist voor een plaats op een
vliegtuig naar Engeland.

Aan zijn oppasser gaf hij de op-
dracht: "Je zorgt maar dat je met
Boefje (de grote witte poedel) te-
rugkomt. " Volgens de troep was
daarvoor geen eny.ele voorziening
getroffen. De oppasser was echter
een man met initiatief. Hij nam
dienst als kanonnier op een vracht-
schip dat terug ging en bereikte
veilig Londen, waar hij Boefje bij
zijn baas bracht.

Ook het verhaal van de heer Sisse-
laar over Saugor kan worden aange-
vuld. Na enkele dagen moest het
gehele detachement op de appèl-
plaats aantreden: officieren bij
elkaar, onderofficieren bij elkaar
en de korporaals en manschappen bij
elkaar. Onze commandant deelde mede

dat was besloten ons tot een "com-
mando-eenheid" om te vormen. Daarop
zei hij: "Officieren die meedoen,
één pas naar voren." De officieren
deden als één man een pas vooruit.
Toen dezelfde vraag aan de onderof-
ficieren werd gesteld, deed na eni-
ge aarzeling de meerderheid van de
onderofficieren één pas voorwaarts.

Toen kwam de beurt aan de korpo-
raals en manschappen. De eerste
reactie was er een van volkomen
stilte. Toen, ja, één man deed een
pas naar voren. Hij was soldaat,
ongeveer 40 jaar oud en in vredes-
tijd een boekverkoper in Schevenin-
gen. Ik had diepe bewondering voor
hem. Zijn stap is door een aantal
anderen gevolgd. Helaas kan ik mij
zijn naam niet herinneren (mis-
schien kunnen anderen dat wel).
Deze man staat mij altijd voor ogen
als het type van de plichtsgetrouwe
Nederlandse soldaat.

Toen ik bijna een jaar later naar
Londen was overgeplaatst, werd mij
gevraagd wat er precies in Saugor
was gebeurd. Er was namelijk een
verschil van inzicht ontstaan tus-
sen de twee leidende officieren
over het begrip "commando". De een
meende dat daaronder ook SOE-opera-
ties waren begrepen.

Toen enkelen die daartoe werden
aangezocht aan dit soort spionage-
operaties niet wilden deelnemen
werd hen dit, naar ik hoorde, als
dienstweigering aangerekend.
Op mijn verklaring dat men duide-
lijk zich alleen had opgegeven voor
"commando-activiteiten" kon het
incident worden gesloten.

G. Beelaerts
Haag.

van Blokland, Den

Als iemand nog de naam weet van de
genoemde soldaat, dan graag een
reaktie naar de redactie.
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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 het
redactie-adres.

Wie was tolk?

6 september 1944 veroverden de
Welsh Guards een overgang over het
Albertkanaal bij Beringen. Op 10
september viel de brug over het
Kempens kanaal (Joe' Bridge) onbe-
schadigd in handen van de Irish
Guards. Het zou niet lang meer du-
ren of de geallieerden zouden in
Nederland zijn. Immers voor 17 sep-
tember was de operatie Market-Gar-
den gepland.

Toen de Britten dan ook Nederland
naderden, hadden de Guards gebrek
aan Nederlandse tolken en deden ze
een beroep op de Prinses Irene Bri-
gade. Ze zochten tolken, die boven-
dien bekend waren in de plaatsen
waar ze door zouden trekken. Vol-
gens mijn gegevens werden de tolken
op 7 september ter beschikking ge-
s~eld van de diverse onderdelen.

So daat 1e klas G.M.J. Steyger deed
-~enst bij de Irish Guards. Hij
sne velde op 11 september 1944 bij
Ge verdediging van Joe's Bridge.

~e- gebied tussen Joe' s Bridge en
:::e _-ederlandse grens was het brug-
;~_ ofd van waaruit op 17 september
:e:: Garden-gedeelte van het offen-
s:..e=Market-Garden van start ging.
-:ë':'~enswaardzou de eerste Neder-
:ë--:-se gemeente zijn, die door de
==-:..-ten werd bevrij d. Dit brugge-
-- ~ werd onderrneer verdedigd door
~e:: 5th Bn. Coldstream Guards, dat
__..,.--hoofdkwartier had bij de kerk
--2--: ommel- Kolonie.

:~ :: september, in de morgen, had-
___ eel burgers uit Borkel en
~--ë=- het brugehoofd bezocht. Dat

kon, omdat er op dat ogenblik geen
Duitsers waren. In de middag van 11
september sloten de Duitsers het
bruggehoofd af en een aantal bur-
gers ui.t Borkel en Schaft kon niet
terug en moest in het bruggehoofd
achter blijven.

Volgens het oorlogsdagboek van de
Coldstream Guards, stuurden deze in
de nacht van 13 september een pa-
trouille uit naar Hoeven en Voorste
Brug, gehuchten op Nederlands ge-
bied. De patrouille werd vergezeld
door twee achtergebleven Nederland-
se burgers uit Borkel en Schaft.
Dit waren Jan Jaspers en Joan
Aerts. Dezen vertelden mij dat ze
een Nederlandse tolk tegen kwamen,
die volgens hen afkomstig was uit
Amersfoort.

Ondergetekende is bezig een boek te
schrijven over Joe's Bridge. Hij
zou daarom graag in contact komen
met de tolk die dienst deed bij de
Coldstream Guards. Ook zou hij
graag contact opnemen met allen van
de Prinses Irene Brigade, die in
september 1944 dienst deden als
tolk bij de Guards Armoured Divisi-
on.

Uw bericht wordt met belangstelling
tegemoet gezien door:

J. Israel
Gaspeldoornweg 8
5552 GC VALKENSWAARD
04902-13043



Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de volgende
leden van onze vereniging:

1991 De heer S. Dwinger, Chadle (U.K. )
7 feb. 1991 De heer F.J.T.M. Franken, Tilburg

26 juli 1991 De heer P. Coenraads, Apeldoorn
25 nov. 1991 De heer Jhr.Ir. A.L. van de Brandeler, Hengelo

5 dec. 1991 De heer H.J. Vinkhuyzen, Hoofddorp
13 dec. 1991 De heer J. Ritzema, Appingedam
19 dec. 1991 De heer H.C.H. de Groot, Sliedrecht

5 jan. 1992 De heer K. Schutte, Heelsum
6 jan. 1992 De heer G. Antonides, Smithers B.C. Canada

16 jan. 1992 De heer D. Vanderkar, Londen
17 jan. 1992 De heer S. Louwerse, Tilburg
28 jan. 1992 De heer A. Holdermans, Rijen
15 feb. 1992 De heer J.C. Meeuwisse, Den Haag
21 feb. 1992 De heer S. Woudstra, Krugersdorp

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

HET HULPFONDS

Tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring te Schalkhaar in 1988 werd het
initiatief genomen een hulpfonds te
stichten, waarmede oud-strijders
die een extraatje goed kunnen ge-
bruiken, zouden kunnen worden ge-
holpen.

Zij die het konden missen, stortten
een bijdrage in dat fonds, dat als
snel ongeveer f. 9000,- groot was.

De tijdens die vergadering aangewe-
zen beheerders van het hulpfonds,
waren vol goede moed aan de hen
toevertrouwde taak begonnen. Er
werd verzocht namen te noemen van
oud-strijders die voor hulp in aan-
merking kwamen en discretie werd
verzekerd.

Zo werden enkele makkers geholpen
en ongeveer f. 2500, - werd uitge-
keerd. Daarna viel de informatie-
stroom stil: nieuwe kandidaten wer-
den niet genoemd.

De beheerders hebben tal van plan-
nen gemaakt om het hulpfonds ten
nutte van de oud-strijders te doen
komen. Geen van die plannen kon om
één of andere reden worden gereali-
seerd. Tenslotte is, in overleg met
het bestuur van onze Vereniging,
besloten het restant te voegen bij
de in Engeland opgerichte fondsen
die thans zijn verenigd in de
Stichting Steunfondsen Prinses Ire-
ne en Generaal Noothoven van Goor-
fonds.
Voorzitter
voorzitter
de sociaal
vis.

van deze Stichting is de
van onze Vereniging en
medewerker is Harry Da-

Nadrukkelijk is vermeld dat de
doelstelling waarvoor de door ons
gestorte gelden bijeen zlJn ge-
bracht, zal worden gerespecteerd.
Daarmede wordt het beste de bedoe-
ling van ons hulpfonds gediend.

Carl Pappenheim
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STEVEN KRAAY EN DE GESCHIEDENIS
:-:'jdenseen wandeling door de ge-
-eente Putten op de Veluwe, waar ik
sinds 23 september 1989 woon, ont-
'::ekteik dat in de nieuwe wij k de
~ sselerveld één van de aldaar aan-
;elegde straten de naam "Steven
:'T"aay"heeft gekregen.

"ij len Steven Kraay is tijdens de
~ampagne op 23 april 1945 te Hedel
;esneuveld.

e naar hem genoemde straat dient
ê s verbindingsweg tussen de Stati-

.sstraat en de Verzetstraat , waar
7ele straten op uit komen.

:-at een insider onmiddelijk opvalt
:'s, dat het gemeentebestuur heeft
:::'llenvolstaan met slechts vermel-
~~ng van datum en plaats waarop
-::'jlen Kraay is gesneuveld.

:-oen in 1990 bekend werd dat het
;emeentebestuur van Putten voorne-
~ens was een straat de naam van
~.ze gesneuvelde kameraad te geven,
::.eeftons bestuur het gemeentebe-
s~ ur van Putten de wens te kennen
;egeven graag met een detachement
cuda tri.jders bij de onthulling van
~et straatnaambord aanwezig te
=:'jn.
~chter, het gemeentebestuur liet

~
~----~

--;;;---..- -.~ ..•..•

'..'Steven Kraaijstr.
, (op 23 april 1945 in á~ orn9~vln9

.' .'. ,lIli1n HI:<le1qesneuve!d)

weten niets te voelen voor een oi-
ficiéle onthulling, dus het feest
ging niet door.

Voor de families Kraay, die hier
wonen, is het in ieder geval een
hele eer dit na 50 jaar alsnog te
mogen meemaken.

Een ieder van onze leden, die Put-
ten aan doet, nodig ik uit aan de
Steven Kraaystraat een bezoek te
brengen.

H.J. Davis

HERDENKING INTOCHT DEN HAAG 8 MEI 1945

om deze
Die eer-
stadsbe-

3esprekingen zlJn gaande
èag wederom te herdenken.
sce besprekingen met het
stuur zijn positief.
~e opzet is, om deze herdenking
;ezamenlijk te doen plaats hebben
~et de Garderegimenten Grenadiers
8. Jagers.
~:'t idee, geopperd door onze voor-
z:'tter in mei 1990, heeft de vol-
:ende achtergrond. De Grenadiers en

agers hebben in de meidagen van
::'940Den Haag verdedigd tegen de
':':-lValvan de vij and. Onze Brigade
-:as de eerste geallieerde eenheid
':::'eDen Haag binnentrok.
=e drie Garderegimenten, Jagers,
~Yenadiers en Fuseliers, hebben dus
a:lemaal een betrokkenheid met de
s~ad Den Haag.

Diverse problemen dienen nog opge-
lost te worden.
De moeilijkheid is dat de Grena-
diers en Jagers hun herdenking
steeds op zondag hebben, en wij,
als Brigade c.q , Fuseliers, op de
8e mei. Het wordt dus 8 mei of 10
mei.
Het is echter noodzakelijk U nu
reeds aan te melden. U krijgt dan
t.z .t . te horen of deze herdenking
doorgaat, en zo ja, alle details
hierover.
Aanmeldingen sturen naar:

H.A. Walschot
Vlietwijck 96
2271 EX VOORBURG
070-3865115



























De Havelaarstraat in Colijnsplaat

In het decembernummer van 1990
meldde ik dat er in Putten voor het
eerst een straat zou worden ver-
noemd naar een gesneuvelde van de
Irene Brigade: namelijk sergeant
Kraay. Een half jaar later kreeg ik
een brief van de heer J. Bron uit
Scheveningen, die dit bericht cor-
rigeerde: er was al een straat in
Nederland vernoemd naar een gesneu-
velde Irene-man. Een bezoekj e aan
de Havelaarstraat in Colijnsplaat,
plus de medewerking van de plaatse-
lijke historicus Gerard de Fouw,
leverde het materiaal voor dit ar-
tikel.

Hans Sonnemans

9 november 1944. Brigade-commandant
De Ruyter van Steveninck, juist
bevorderd tot kolonel, ontvangt
orders voor de nieuwe taak van zijn
Irene Brigade. Het wordt een bewa-
kingstaak in Zeeland, onder bevel
van de commandant van de 52ste Low-
land Division, de divisie die met
de 4de Commando-Brigade de verove-
ring van Walcheren had uitgevoerd
(begonnen op 1 november en voltooid
een week later).

14 november 1944, 11 uur in de mor-
gen. Vanuit Wuustwezel in België
(26 km zuidwestelijk van Breda)
vertrekt de Verkenningsafdeling (de
"Recce") naar de nieuwe bestemming:
Noord-Beveland. Daar aangekomen
ontmoet Recce-commandant kapitein
Immink een oude bekende, namelijk
luitenant-kolonel J.B.A. Hankey.
Voor de tweede keer zal de Neder-
landse afdeling onder bevel komen
van deze overste, commandant van de
52ste Verkenningsafdeling van de
52ste Lowland. Eerder was dat al
gebeurd tijdens acties in het land
van Maas en Waal in september-okto-
ber.

De Verkenningsafdeling wordt inge-
kwartierd in Colijnsplaat. Het dorp
heeft nogal wat van de oorlog te
lijden gehad. Vanuit het nog bezet-
te Schouwen wordt Colijnsplaat nog-
al eens door de Duitse artillerie

onder vuur genomen. Vooral veel
ruiten moeten het daarbij ontgel-
den.
De bevolking is gevraagd om de Ne-
derlandse militairen in te kwartie-
ren. De soldaten zijn royaal met
wit brood, scheepsbeschuit, blikjes
vlees en boter ...

Eerste luitenant Ian Jacob Havelaar
is commandant van één van de twee
Carrier-troops van de Verkennings-
afdeling. De zeven carriers (licht
gepantserde rupsvoertuigen) van
zijn troop staan geparkeerd in de
Voorstraat.
Havelaar, geboren op 19 maart 1910
in Rotterdam, is een Engelandvaar-
der. Voor de oorlog had hij als
vrijwilliger dienst genomen bij de
Vaartuigendienst. Tijdens de bezet-
ting monsterde hij aan als "trem-
mer" (stoker) op een schip dat voor
de Duitsers voer, bestemming Zwe-
den.
Bij aankomst daar ontsnapte hij. Na
de nodige avonturen was hij per
vliegtuig naar Engeland gebracht.
Zoals alle Engelandvaarders werd
ook hij door Koningin Wilhelmina
ontvangen. Bij die gelegenheid gaf
hij te kennen dienst te willen na-
men bij de Prinses Irene Brigade.
Met die Brigade was hij in augustus
in Normandië geland:

Hij is vast van plan zijn opdracht
fanatiek uit te voeren en het dorp
Colijnsplaat te bewaken voor aan-
vallen over het hem zo bekende wa-
ter. Overdag worden er daarom drie
waarnemingsposten aan de kust be-
mand. 's Nachts zijn er patrouil-
les.

25 november. In de vroege morgen
worden de officieren en mannen van
de Recce, die liggen te slapen in
de hotels Zeelandia en de Patrijs,
gewekt door twee Zeeuwse boeren, M.
Neerhout en M. Fortuin. De eerste
is een evacuée uitZierikzee, on-
dergebracht op de hoeve van Cor de
Regt. Hij vertelt dat een groep
Duitsers, zwaar bepakt en gezakt,
zo'n 30 man, vanuit Schouwen met
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lste luit.
I.J. Havelaar

een bootj e ZlJ n geland. De groep
heeft bij de hoeve van de Regt een
wagen meegenomen en is op weg naar
het dorp.
Fortuin bevestigt het verhaal. Hij
is boerenknecht in dienst van de
Regt. Hij was op weg naar de hoeve
toen hij de Duitsers zag naderen.
Onmiddellijk is hij gekeerd en over
het land bereikte hij het dorp.
Daar kwam hij Neerhout tegen, ook
op weg om de Irene Brigade te waar-
schuwen.

Het kost de beide mannen moeite om
kapitein Immink te overtuigen. Ten-
slotte beslui t hij het zekere voor
het onzekere te nemen en hij geeft
luitenant Havelaar bevel naar de
hoeve van de Regt te gaan. Neerhout
moet mee, om de weg te wijzen.
Bij de afwateringssluis in Colijn-
splaat komen de twee groepen elkaar
tegen. Er worden lichtkogels afge-
vuurd.

De Duitsers trekken zich terug. Het
is inmiddels laag water geworden en
daardoor onmogelijk om snel met hun
boot van het eiland te komen. In de

buurt van de hoeve aan de West-Zee-
dijk graven ze zich in.
De troop van Havelaar nadert hen zo
dicht mogelijk. De mannen verlaten
de carriers en kruipen naar de
dijk. De luitenant richt zich boven
op de dijk op, om met zijn verre-
kijker, de situatie te observeren.
Onmiddellijk valt hij terug, ge-
troffen in het hoofd, door wat een
toevalstreffer moet zijn geweest.

De strijd brandt daarop los. Er
wordt steun gevraagd en gekregen
van een Engelse artillerie-batte-
rlJ, opgesteld bij Nieuwland. De
bewoners van de hoeve van de Regt
hebben dan al te horen gekregen dat
ze zo snel mogelijk in de kelder
moeten.
Het eerste schot van de Engelse
artillerie valt boven op de kruin
van de dijk. Na enkele schoten,
staan de Duitsers op, hun handen in
de lucht. Twee van de groep van 25
zijn gewond, hun commandant is ge-
dood.

Ook Havelaar is
hulp heeft niet

overleden, eerste
mogen baten. Zijn



.-----------------------------------------------------------------

lichaam wordt op een boerenwagen
gelegd, op wat stro, een zeil er-
over.
Zo trekt de stoet het dorp in.
Voorop de gevangen genomen
Duitsers, daarachter de boerenkar.

De bevolking van Colijnsplaat trekt
zich het lot van de ongelukkige
luitenant aan. Er wordt geprobeerd
geld in te zamelen voor een kist.
Hiervoor krijgt men geen toestem-
ming: een soldaat moet zo worden
begraven. Dit gebeurt de volgende
zondag op de Algemene Begraaf-
plaats.

Bij de verhoren van de Duitsers
wordt pas duidelijk hoe groot de
ramp had kunnen zijn als hun opzet
zou zijn geslaagd. Grote hoeveelhe-
den springstof worden aangetroffen
bij hun uitrusting. De bedoeling
was om de afwateringssluis op te
blazen en hiermee grote delen van
het eiland onder water te zetten.
Verder zou de mannelij ke bevolking
moeten worden samengedreven in de
Ned. Hervormde Kerk om daarna die
kerk op te blazen.

Bij de Engelsen is daarom ook waar-
dering voor de actie van de Neder-
landse recce. De commandant van de
156s:te Brigade (52 Lowland Divisi-
on) schrijft daarom in een brief
aan de commandant van de 52ste Ver-
kennings Afdeling:
"I would like to express to all
concerned my appreciation of the
very smart piece of work of roun-
ding up the enemy raiding party
which landed in North Beveland on
the 25th November 1944.
In particular I would like to con-
gratulate the Recc Sqn of the Ne-
therlands Brigade in playing a ma-
jor part in frustating an enemy
attempt to a part of liberated Hol-
land.

C. Barclay, Brg. Comd.
156 Inf. Bde."

Twee dagen later vertrekt de 52ste
Verkennings Afdeling. Ze worden
vervangen door Nr 4 Commando. De
Recce van de Irene Brigade komt nu
dus onder hun bevel.

De bevolking van Colijnsplaat is
dankbaar. Op 9 december 1944 wordt
een comité opgericht "om te komen
tot oprichting van een gedenkteeken
ter herinnering aan de bewaring van
ons dorp op 25. November 1944. Het
Comi té heeft zich belast met het
inzamelen van gelden voor bedoeld
gedenkteeken. Tevens stellen wij
ons voor een gedeelte van de bin-
nenkomende gelden beschikbaar te
stellen voor het Fonds van nagela-
ten betrekkingen van de Irene-Bri-
gade, van wie luit. Havelaar voor
ons zijn leven liet. Binnen eenige
dagen zal daartoe een gift van U
worden gevraagd" , zo laat een
schrijven uit die dagen weten.
Ere-voorzitter van het comité is
kapitein Immink.

De Verkenningsafdeling verlaat Co-
lijnsplaat op 31 december en ver-
trekt naar Kats. Luitenant Havelaar
blij ft achter, op de Algemene Be-
graafplaats ...
Pas na de capitulatie van de Duitse
troepen op 5 mei 1945, bereikt het
droeve nieuws zijn echtgenote en
familie.
Enige maanden later
stoffelijk overschot
naar het familiegraf
berg, Rotterdam.

wordt zi.j n
overgebracht

in Hillegers-

Colijnsplaat vergeet niet.
In 1947 wordt een voorstel voor een
monument ingediend bij het Secreta-
riaat der provinciale Commissie
voor Oorlogs- of Vredesgedenktekens
in Middelburg. In de plannen
schuil t een historisch foutj e. Het
voorstel wordt echter goedgekeurd.
Het foutje betreft de tekst, aange-
bracht in het monument, vervaardigd
door beeldhouwer J. Bijsterveld uit
Delft.
Die tekst luidt:

"Ter herinnering
aan het afwenden van een
Duitse aanslag op de
sluis v/h Waterschap,
Oud en Nieuw Noord-Beveland
en deze kerk op
25 November 1944

Uit dankbaarheid
aan: M. Neerhout

M.L. Fortuin
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de Recce Unit van de
Brigade Prinses Irene
No.4 Commando B.L.A.
Lt. I.J. Havelaar

De toevoeging No. 4 Commando had
moeten zlJn 52 Lowland Division.
Pas ná de actie op 25 november re-
sorteerde de Recce onder No. 4 Com-
mando.
Een foutje dus, maar de intentie
blijft dezelfde.

Vijf jaar later, op 25 november
1949, wordt het monument onthuld.
Vrijwel de gehele plaatselijke be-
volking is hierbij aanwezig.
De voorzitter van het comité, bur-
gemeester A.A. Schuit, leest een
brief voor van de weduwe van luite-
nant Havelaar, die niet bij de
plechtigheid aanwezig kan zijn.
Verder zij n er telegrammen van de
waarnemend commandant van de Bri-
gade, generaal Pahud de Mortanges,
en kapitein Immink.
De Commissaris van de Koningin in
Zeeland, jhr.mr. A.F.C. de Casem-
broot, onthult hierna het monument
door het wegtrekken van een Engelse
en een Nederlandse vlag.
Mr. C.H. Muntz uit Rotterdam, een
zwager van Havelaar, spreekt een
dankwoord namens de familie. Hier-
mee wordt de ceremonie beëindigd.

Eind 1952 wordt besloten om de ge-
hele gemeente Kortgene ,omvattende
de dorpen Kortgene, Colijnsplaat en
Kats, van nieuwe straatnaambordjes
te voorzien.
In een brief aan de weduwe H. Have-
laar-Koch, de moeder van Havelaar ,
laat burgemeester Schuit weten:

"Bedoelde commissie heeft gemeend
de nagedachtenis aan wijlen Uw zoon
luitenant Havelaar nog meer leven-
dig te kunnen houden door een der
hoofdstraten van het dorp Colijn-
splaat naar hem te noemen en deze
straat de Havelaarstraat te noemen.
Zoals U bekend is, werd destijds te
zijner nagedachtenis een monument
onthuld in de voorgevel van de Ned.
Hervormde Kerk te Colij nsplaat.
Deze straat loopt langs genoemde
kerk."

Hiermee krijgt Colijnsplaat zlJn
Havelaarstraat. Geen ceremonie of
onthulling deze keer, dat niet.
Colijnsplaat zal niet vergeten ...

We schrijven juni 1982. De weduwe
van Havelaar, mevrouw C.A. van
Wijk-Dutilh, brengt een bezoek aan
Colijnsplaat. Ze brengt de helm van
de gesneuvelde lui tenant mee, die
tot die tijd was aangebracht op
zijn graf aan Rotterdam. In een
gesprek met de burgemeester ver-
zoekt ze hem een passende lokatie
te vinden voor die helm.
Het gemeentebestuur stelt voor, na
overleg met de kerkeraad van de
Ned. Hervormde Gemeente, om de helm
aan te brengen aan de kerk, bij het
monument.

Eind december 1982 plaatst mevrouw
van Wijk het hoofddeksel op de aan-
gebrachte steun bij de gedenkplaat.
Ze noemt het "een rustig idee" dat
de helm een bestemming heeft gekre-
gen. "Ik hoef me er geen zorgen
meer over te maken".

Mevrouw van Wijk-Dutilh komt op 4
mei 1987 weer naar Colijnsplaat. Op
die dag adopteren de kinderen van
de twee Colij nplaatse basisscholen
"Open Hof" en "Het Stelleplankier"
het monument bij de kerk. De adop-
tie gebeurt op initiatief van de
Stichting Februari 1941 en heeft
vooral een symbolische betekenis.
Het gaat erom dat door dit project
de aandacht wordt gevestigd op oor-
logsslachtoffers, de achtergronden
enz. De kinderen krijgen het ver-
haal van lui tenant Havelaar en de
Verkenningsafdeling te horen. Ze
krijgen speciaal het verhaal van
"hun" monument te horen.

Mevrouw van Wijk legt samen met de
kinderen bloemen bij het monument.
Colijnsplaat zal luitenant Havelaar
en de Recce Unit nooit vergeten ...

31



STICHTING VETERANEN PLATFORM

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

. '.

Veteranen Informatielijn
Op 14 november 1991 is door de
Stichting Dienstverlening Veteranen
de veteranen informatielijn onder
nummer 030-33.33.11 opengesteld.
Deze speciale telefoonlijn functio-
neert tijdens de gebruikelijke kan-
tooruren en wil veteranen de moge-
lijkheid bieden op eenvoudige en
directe wijze contact te krijgen
met een deskundig en vertrouwd
klankbord in de persoon van een
professionele hulpverlener met bij-
zondere kennis van achtergronden en
belevingswereld van veteranen.

Nieuwe Inspecteur der Veteranen
Op donderdag 28 november 1991 heeft
de Inspecteur der Veteranen Vice-
Admiraal H.A. J. Nij enhuis afscheid
genomen van het Algemeen Bestuur
van het Veteranen Platform.
Als opvolger is benoemd Luitenant
Generaal J.F.G.A.W. Maas, Inspec-
teur Generaal der Krijgsmacht.
Hiermee hoopt de Minister van De-
fensie de relatie met de veteranen
en tussen actieve en post-actieve
militairen te versterken.

Pensioenvervangende uitkering van
7500 gulden
Op 18 november 1991 heeft de Minis-
terraad ingestemd met een wetsvoor-
stel van de Minister van Defensie,
om dienstplichtigen die in de peri-
ode 1936-1962 vijf jaar militaire
dienst hebben vervuld en daarvoor
nooit compensatie hebben ontvangen,
alsnog een pensioenvervangende uit-
kering van f. 7500, - netto toe te
kennen.

Het wetsvoorstel zal nu volgens de
gangbare procedure door de Raad van
State en daarna aan het parlement
worden aangeboden.
Te zijner tijd zal door Defensie in
alle landelij ke en regionale dag-
bladen een advertentie worden ge-
plaatst om betrokkenen op de rege-

ing te attenderen.

Eenmalige uitkering voor een perio-
de van twee tot vijf jaar dienst
Het V.P. blijft vinden dat het toe-
kennen van een eenmalige vergoeding
voor hen, die langdurig d.w.z. lan-
ger dan 2 jaar (en korter dan 5
jaar) hun land hebben gediend, al-
leszins redelijk is. Dit heeft het
Algemeen Bestuur laten weten in een
brief aan de Vaste Kamercommissie
voor Defensie.

Beleidsnota/actieprogramma:
Op 23 januari 1992 heeft het Alge-
meen Bestuur een nieuwe (tweede)
beleidsnotajactieprogramma goedge-
keurd.
Hoofdpunten die voor onze Vereni-
ging van belang zijn:

- Bewaking van de realisatie van de
toekenning eenmalige pensioenver-
vangende uitkering van f. 7500,-
aan dienstplichtig resevepersoneel
van de Nederlandse Krijgsmacht met
een daadwerkelijke diensttijd van
vijf jaar of meer.

Acties te ondernemen m. b.t. een
eenmalige uitkering aan dienst-
plichtig en reserve-personeel van
de Nederlandse Krijgsmacht, dat een
diensttijd heeft vervuld van 2 jaar
en langer tot een maximum van 5
jaar.

- Acties te ondernemen opdat dub-
beltelling van toegekende gevechts-
jaren ook plaatsvindt boven de
grens van 40 voor pensioen geldende
dienstjaren.

- Verzocht zal worden om op korte
termijn geïnformeerd te worden over
de voorwaarden welke aan het Oor-
logsvrijwilligers-insigne verbonden
zijn. Het V.P. en de aangesloten
organisaties kunnen dan hieromtrent
correcte informatie verschaffen.

- Maatregelen te (doen) treffen dat
de beslissing inzake de hernieuwde



openstelling voor aanvragen van het
Mobilisatie Oorlogskruis op korte
termijn genomen c.q. bekendgemaakt
wordt.

Draaginsigne Gewonden
Het Comité Draaginsigne Gewonden
wijst er nogmaals op dat het Draag-
insigne Gewonden persoonlijk moet
worden aangevraagd.
Vele veteranen wachten nog steeds

• totdat de Minister dit automatisch
toekent. Met 3 miljoen leggers van
oud-militairen is dit onmogelijk.
Ook weet men niet of betrokkenen
nog leven en wat hun huidig adres
is.
Kort en goed: géén aanmelding
géén draaginsigne.

Op 23 oktober j.1. werd een groep
oudstrijders op Soestdijk ontvangen
om uit handen van Z.K.H. Prins

links: M. van Lienden ontvangt
zijn Draaginsigne.
rechts: L. v.d. Geijn krijgt het
insigne opgespeld.

Bernhard het Draaginsigne in ont-
vangst te nemen. De groep was sa-
mengesteld uit vertegenwoordigers
van de verschillende groepen oud-
strijders.
Als voormalig lid van de Prinses
Irene Brigade werd M. Jeurissen uit
Brunssum uitverkoren.
Hij raakte in Hedel zwaargewond:
een schot in de linkerarm en gra-
naatscherven in zijn rug.

L. v.d. Geijn uit Nijmegen kreeg op
7 oktober z i.j n Draaginsigne opge-
speld door de burgemeester van Nij-
megen. Ook hij raakte gewond in
Hedel.
Tot nu toe werden in onze Vereni-
ging Draaginsignes toegekend aan
Th.J. van Besouw uit Vught, J.C. de
Wilde uit Middelburg, H. Houben uit
Maastricht en M. van Lienden uit
Driebergen.
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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,

Het was een indrukwekkende brief,
nu drie maanden geleden, waarin je
vertelde over je ervaringen bij het
bezoek aan kamp Mauthausen. Daar
werden veel van je makkers, slacht-
offers van het Englandspiel , omge-
bracht. Jij had één van hen kunnen
zijn. Ik kan me levendig voorstel-
len dat een dergelij k bezoek een
zeer emotionele ervaring moet zijn
geweest.

Je vertelde in een eerdere brief
dat je de opleiding als commando
voltooide. Je kwam terecht bij
Dutch 2 Troop, nr 10 (Inter Allied)
Commando. Een groep die nogal af-
week van militaire eenheden van het
Nederlandse leger, zoals tot dan
gebruikelijk. Hoe ervaarde je dat
als marechaussee ?

Dutch 2 Troop heeft een tijd moeten
wachten om te kunnen worden inge-
zet. Hoe werd het nieuws over het
vertrek naar de tropen ontvangen ?
Toen de Irene Brigade, begin 1942,
naar Nederlands Indië zou moeten
vertrekken, was er over het alge-
meen niet zoveel enthousiasme te
bespeuren ...
Hadden jullie niet gehoopt op een
raid op de Europese kust, bijvoor-
beeld ?
Ik hoop dat ik weer niet teveel
tegelijk heb gevraagd.
In het nummer van juni 1991 meldde
je dat de trekken en velden in je
gezicht steeds meer zichtbaar wor-
den. Moeten we bovenstaande foto
dan misschien aanpassen ?

Met hartelijke groeten,

Hans Sonnemans.

Beste Hans,

De zware commandotraining in Snow-
donis (Wales) werd afgesloten in de
zomer van 1943. De commandopost
werd nu ingericht in een school in
Eastbourne, een badplaats in het
zuiden.
De commando's zelve werden, evenals
dat in Wales was gebeurd, ingekwar-
tierd bij Engelse burgers, om bui-
ten de zware training om, heerlijk
te worden verwend door moederlijke
landladies.

De tijd doorgebracht in de Brigade
lag ver achter ons. Soms drong er
uit het verre Wolverhampton een
officier van de Brigade tot ons
door als een heraut van een verre
vreemde planeet, die al dat gedoe
van natte landingen, experimenteren
met springstof en het met scherp
schieten tijdens oefeningen, met
argwanende blikken gadesloeg en
kennelijk blij was als hij dezelfde
avond weer heelhuids kon terugkeren
naar de rustige en veilige Brigade.

Wat betreft de plannen voor het
vertrek van een deel van de Brigade
naar Indië, zie je op de foto, dat
ook de blauwen, uiteraard deel uit-
makend van de Brigade, daarbij be-
trokken waren. Nou, je dit zo
schrijft, valt het mij op dat er
destijds ook op onze gezichten wei-
nig enthousiasme viel te bespeuren.

In Eastbourne was het nu afwachten
wat de nabije toekomst zou brengen.
In een vorige brief schreef ik je
al dat commandotroepen overal ter
wereld konden worden ingezet, van
Narvik tot Merauks. Natuurlijk ver-
langden wij er ernaar om ergens van
nut te kunnen zijn.
De training zat er op, de opleiding



Voor het vertrek naar Indië (dat nooit doorging) en voordat ik naar de
commando's vertrok. Van links naar rechts Luykenaar, Bekenkamp, de
Groot, Visbeen, van Driel, onbekende hospik, onbekende chauffeur,
(middelste rij: ) Huisman, v.d. Berg, Saarloos, Lambrechtse, (onderste
rij:) Koolstra, v.d. Veer, Meyer.

was volbracht. Nu wilden we onszelf
bewijzen. Dit heeft niets te maken
met lef of moed. Iedere militair
met oorlogservaring weet dat men
goed opgeleide troepen nooit te
lang moet laten wachten om te wor-
den ingezet. Dan daalt niet alleen
de graad van geoefendheid, maar ook
het moreel.

In december 1943 kwam eindelijk het
verlossende woord. Nr. 2 Dutch
Troop zou scheep gaan naar het Ver-
re Oosten om daar, samen met andere
commando-eenheden, acties uit te
voeren op de kust van Birma.
We hadden altijd gedacht dat we
ergens in Europa in actie zouden
komen, zoals er een aantal comman-
doraids waren uitgevoerd in Frank-
rijk en Noorwegen. We waren daar
ook mentaal op voorbereid en hoop-
ten dat het de Nederlandse kust zou
worden.

Nu gingen we dus plotseling een
heel andere kant op. De naam Birma

had in die dagen een haast magische
klank. De eerlij kheid gebiedt mij
te zeggen dat het vertrek naar het
geheimzinnige Verre Oosten ons wel
aantrok. De meesten van ons hadden
nog nooit een sinaasappel zien
groeien, laat staan een banaan of
een klapperboom, om over de wilde
dieren in de jungle nog maar te
zwijgen.

Eind december 1943 namen wij af-
scheid van onze lieve landladies
die ons vele weken lang met moeder-
lijke toewijding hadden verzorgd.
Ook namen we afscheid van het jeug-
dig vrouwelijk schoon aan de zuid-
kust en lieten waarschij nlij k vele
gebroken harten achter toen we ons
in Greenock inscheepten op de grote
Australische liner "Strathead", die
tot troepentransport schip was omge-
bouwd.
Schommelend in duizenden hangmatten
droeg dit grote schip ons in con-
vooi de ruige wateren van de oceaan
op, het grote avontuur tegemoet.
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Ik weet dat er zo gauw geen goed
Nederlands woord voor, Hans, maar
ik denk dat onze gevoelens het bes-
te vertaald zouden kunnen worden
met de woorden uit die tijd: "very
exciting" .

Het was allemaal inderdaad very
exciting wat wij meemaakten, vooral
de drie dagen en nachten aanhouden-
de zware storm (windkracht 11) mid-
den op de oceaan, die niet alleen
het hele convooi van ruim 40 sche-
pen uit elkaar sleurde, maar ons
voor oud vuil horizontaal deed be-
landen op de besmeurde dekken, wen-
send dat wij nooit waren geboren,
ons bezinnend hoe wij op de minst
pijnlijke wij ze een einde aan dit
kommervolle bestaan konden maken.

Edoch, toen de storm weer ging lig-
gen en WlJ weer de doordringende
baklucht van ham en eggs konden
verdragen, de verdwaalde schepen in
het convooi weer hergroepeerden,
terwijl de warme zon de eens zo
woeste wateren verstilde, zag de
wereld er al weer heel anders uit.

Het convooi voer uit veiligheids-
overwegingen een nogal vreemde
koers. Op een gegeven moment zwier-
ven zelfs de krijsende meeuwen van
het eiland New Foundland tussen de
schepen, terwijl we uiteindelijk
door de Straat van Gibraltar moes-
ten, op weg naar het oosten. Het
convooi vorderde ook zeer traag
omdat iedere tien minuten de koers
werd verlegd om eventuele Duitse
onderzeeërs zo weinig mogelijk kans
te geven om hun dodelijke torpedo's
gericht af te vuren.

Over deze tocht is overigens nog
een leuke anecdote te vertellen.
Van de Nederlandse regering in Lon-
den hadden wij vier maatjes haring
meegekregen. Elke dag moesten we
aantreden aan dek en lieten onder
het verbijsterd oog der Britten een
rauwe haring in ons keelgat glij-
den. Wij waren dagelijks voor deze
mensen een bezienswaardigheid.
Ik hoor nog een Britse matroos
naast mij mompelen: "I can't belie-
.e my own eyes, these Dutch lads
_ook like .... seagulls 1"

Een week later koersten we over een
kalme zee weer in de buurt van de
Afrikaanse kust, ter hoogte van
Marokko. Het convooi moest voor het
oog van de spionnen blijkbaar de
indruk wekken dat ze rond de Kaap
waren gevaren en nu op weg naar
Engeland.
Het was een dag voor Kerstmis.
Overdag was er de warme zon en 's
nachts was het uitspansel bespik-
keld met sterren. Het enige geluid
was het ruisen van het boegwater ...

Tenslotte wil ik je vraag nog be-
antwoorden, Hans, of mijn foto niet
moet worden aangepast i.v.m. de
duidelijk zichtbare trekken en vel-
den. Die opmerking stemt mij som-
ber, Hans. Proef ik daar wellicht
een tikkeltje jeugdig leedvermaak?

Het conterfeisel van u is nog niet
het ergste. Wat zich (gelukkig on-
zichtbaar voor het oog van de came-
ra) onder de gordel voltrekt is
veel erger. Het is een ontluiste-
ringsproces zonder weerga, dat niet
"rimpelloos" verloopt.
Je zult het allemaal ook nog meema-
ken als je eenmaal volgroeid zult
zijn.
Urbanus zou nu over mij zingen, als
hij mij zag:

"Ik zei verdroogd en verdord
alleen nog goed voor het stort"

Ja Hans, soms denk ik weleens, waar
is die tijd gebleven dat men voor
het Queens Picture House in Wolver-
hampton dranghekken moest plaatsen
tegen de opdringende girls uit die
stad, als de "marvellous Dutch
boys" uit Wrottesleypark, die juist
hun katje hadden opgestreken, op de
versiertoer gingen.
Goeie ouwe tijd ...

Met hartelijke groet,

WilIem .



COMMANDO-OVERDRACHT GARDEREGIMENT FUSELIERS "PRINSES IRENE"

Vrijdag 31 januari j.l. droeg lui-
tenant-kolonel der Fuseliers H.A.J.
Bokhoven het commando over het Gar-
deregiment Fuseliers "Prinses Ire-
ne", het 13de Pantserinfanterieba-
talj on Garde Fuseliers "Prinses
Irene" en de Westenbergkazerne over
aan de lui tenant-kolonel der Fuse-
liers J.G.M. Lemmen.

Kort voor zijn vertrek had uw re-
dacteur een gesprek met de overste
Bokhoven. Ik vroeg hem onder meer
naar zijn ervaringen als regiments-
commandant in de afgelopen ander-
half jaar. Een periode waarin heel
veel is gebeurd.

"Het commando over dit Garderegi-
ment en dit bataljon is eigenlijk
de vervulling van een droom.
In '67 vervulde ik namelijk mijn
dienstplicht als Fuselier. De over-
ste J. Smi ts was toen commandant,
~ ~-e die naam me toen waarschijn-
_~:.< ~~.et zoveel zei."

11 -a -::'eperiode als dienstplichtig
Fuse ie~ ging ik naar de K.M.A.
In 1971 aaIde ik bij het Korps
Commandotroepen mijn groene baret.
Tot '75 bleef ik bij 104 Waarne

mings-en Verkenningscompagnie in
Roosendaal. Daar maakte ik een
schitterende en unieke tijd mee.
Je kwam echt overal. Ik heb zelfs
toen een aantal weken getraind met
een para-onderdeel van het Franse
Vreemdelingenlegioen."

"Daarna kwam ik weer bij 13de Pant-
serinfanteriebataljon terecht, nu
dus als beroepsofficier. Na mijn
studie aan de Hogere Krijgsschool
en diverse functies elders, keerde
ik op 29 juni 1990 wéér terug, nu
als commandant. Het was echt de
vervulling van een droom. Een droom
die nu ten einde loopt."

"Nu ga ik naar Den Haag en krijg ik
een taak als projekt-officier voor
verbetering van de bedrij fsvoering
en cultuurverandering van de Ko-
ninklijke Landmacht.
De Landmacht verandert helemaal.
Door de ontwikkelingen in de wereld
moeten we fexibeler worden, waar-
door bepaalde structuren veranderd
zullen moeten worden, meer armslag
moeten krijgen.
Om een voorbeeld te geven: bepaalde
commandanten mogen geweldig be-
langrijke beslissingen nemen. Op
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bepaalde niveaus kunnen dat zaken
zijn van leven en dood. Maar ze
mogen niet meer dan bijvoorbeeld
voor duizend gulden zelfstandige
aanschaf beslissen. Dat zijn dus
zaken die bekeken moeten worden.
Dat is een fascet van mijn nieuwe
taak" .

U noemt cultuurveranderingen
in de Landmacht. Zou je in
dat verband ook de vraag kun-
nen stellen in hoeverre dan
straks traditie en traditie-
handhaving belangrijk zullen
blijven in een modern bedrijf
als de Landmacht ?

"Als we zeggen dat de K.L. een mo-
dern bedrij f is, dan is dat alle-
maal waar. Toch is er een essen-
tieel verschil met civiele bedrij-
ven of welk ander overheidsbedrij f
dan ook. Het is een geweldsorgani-
satie in handen van de regering.
Het is de bedoeling dat we dat ge-
weld ook metterdaad kunnen uitvoe-
ren als dat ooit gevraagd wordt.

Nou, dat vraagt ook om een heel
bijzondere band van de mensen die
in een eenheid zitten. Dat kan
juist bewerkstelligd worden door in
te gaan op wat zaken waarvan je
gezamenlijk kunt zeggen: dàt zijn
wij en dàt zijn wij in het verleden
geweest. Je moet kunnen putten uit
een geschiedenis en, als dat kan,
uit een wat jonge geschiedenis.

Dit regiment heeft een jonge ge-
schiedenis, hoewel de Tweede We-
reldoorlog, gelukkig, al weer lang
achter ons ligt. De oudstrijders
zlJn echter nog bij ons. Ik denk
daarom dat die band tussen de oud-
strijders en het Garderegiment voor
ons als eenheid erg belangrijk is.
Dat geldt trouwens voor elke een-
heid die met een bepaalde traditie
werkt.

Traditie blijft dus ook in de toe-
komst absoluut belangrijk. Sterker
nog, misschien zal het zelfs nog
belangrijker moeten worden. Zeker
als er ooit sprake zal zijn van een
bepaalde inzet. Waar de dreiging
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precies vandaan zal komen, dat we-
ten we eigenlijk nog niet precies.
Het Midden Oosten, de landen in
Afrika, ontwikkelingen in de voor-
malige Sovjet-Unie; we zullen pa-
raat moeten blijven. Een samenbin-
dende kracht, die mede bereikt
wordt door traditie, zal belangrijk
blijven."

Eind september vorig jaar werd
het bataljon apart genoemd in een
N.O.S .journaal reportage over de
grote
NAVO-oefening "Certain
Shield". Toch een gevolg van een
grotere bekendheid van het begrip
"Fuselier" en
"Prinses Irene" ?

"Ik denk het niet, hoewel WlJ, en
natuurlijk de oudstrijders, in de
afgelopen periode nogal wat publi-
citeit hebben gehad.
Natuurlijk heb ik wel tegen de he-
ren journalisten met enige nadruk
gezegd welke eenheid het betrof.

Bij die internationale oefening
"Cenrtain Shield" kregen die onge-
veer 40 Nederlandse journalisten
nogal wat gortdroge briefings.
Vooral de cameraploegen hadden dus
niet veel te doen. Pas op het eind
van de dag kregen ze te horen: "Nu
laten we jullie wat echt zien".
De groep landde bij mijn commando-
post in het veld en kregen daar de
kans om te filmen. Ze waren toen
enthousiast. Ik heb ze toen het een
en ander kunnen vertellen.
Later hoorde ik, ik heb het dus
niet zelf kunnen zien, dat in het
journaal volledig vernoemd was dat
het ging om het l3de Pantserinfan-
teriebataljon Garde Fuseliers
"Prinses Irene".

Het was in ieder geval een mooie
afsluiting van de periode "50
jaar Prinses Iren Irene". Kunnen
we daar even op terugblikken ?

"Ik ben een zeer gelukkige comman-
dant geweest. Juist in de periode
dat ik diende viel het gouden jubi-
leum. Dat is een toevalstreffer.
Wat ik heb ervaren, zowel bij de



voorbereidingen als bij de daadwer-
kelijke uitvoering, als ook de re-
akties daarna bij het bataljon
inern alsook daarbuiten, is in een
woord geweldig geweest. Het is een
bijzonder hoogtepunt in mijn perio-
de als commandant geweest. Je
blijft er nog lang met heel veel
genoegen op terugkijken."

Toch moet het voor u ook een
bijzonder zware taak zijn ge-
weest, naast de normale taken
als bataljonscommandant ?

"Je hebt natuurlijk in een bataljon
gelukkig ook een staf die het een
en ander kan. Dat hebben ze ook
echt goed bewezen. We hadden het
juist over die oefening, die draai-
de dus vrij kort daarna. De voorbe-
reidingen daarvoor, zijn naast de
voorbereidingen voor de jubileumak-
tiviteiten, voortreffelijk verlo-
pen.

Heel plezierig is ook de samen-
spraak geweest met de oudstrijders,
zowel van de Brigade als van de
Indiëbataljons. Hun medewerking,
bijvoorbeeld bij het aanschrijven
van de leden, de opvang in de tent
en dergelijke, is heel belangrijk
geweest.
Ik heb pas de videoband teruggeke-
ken. Als je dan die dodenherdenking
ziet, het is toch prachtig. Al die
mensen op die eigenlijk toch te
kleine appèlplaats . Het is gewoon
iets wat je je leven lang bij
blijft.

Natuurlijk hebben we af en toe wel
gedacht: lukt het allemaal ? Nu,
het is gelukt. Natuurlijk, en laat
ik dat vooral niet vergeten, dank-
zij de geweldige financiële onder-
steuning van de Bevelhebber Land-
strijdkrachten. Als ik bijvoorbeeld
denk aan die grote tent: voor het
geld dat daarmee was gemoeid, had
je een eenvoudig huis kunnen bou-
wen.
Het kostte allemaal heel veel
geld."

Wat mij opvalt is de oprechte

belangstelling van u, als regi-
mentscommandant, als ook van
delegatieleden van het regiment,
bij de diverse aktiviteiten van
oudstrijders van de Brigade.

"Het is ook altijd bijzonder aange-
naam om bij herdenkingen en andere
representatieve aangelegenheden van
oudstrijders aanwezig te zijn.
Het is ook interessant om met de
mensen te praten. Je kunt er vaak
iets mee doen. Of dat nu is, heel
eenvoudig, in de persoonlijke sfeer
of om eens te gebruiken als er iets
gaat gebeuren in compagnies- of
bataljonsverband.

Ook hun enthousiasme, hun belang-
stelling voor ons is groot. Je
merkt dat ook aan de telefoontj es
die hier binnenkomen. Over en weer
is dat contact. Dat is gewoon bij-
zonder prettig.

Als beroepsmilitair heb je alleen
de kogels horen fluiten op de
schietbaan. Als het goed is, zal
dat ook zo blijven. Het is goed de
verhalen eens te horen van mensen
die het echt aan den lijve hebben
ondervonden.
Het hoeft niet alleen gevechtserva-
ring te zijn. Ook als je verhalen
hoort van Engelandvaarders . Of als
je je realiseert hoe zo'n grote
groep dienstplichtigen in 1940 in
Engeland is terecht gekomen. Het is
goed om de mensen van nu dat eens
voor te houden. Ik heb daar respekt
voor en het heeft ook weer met die
traditie te maken."

Is het niet ontzettend moeilijk
om de mensen van het 17de Pant-
serinfanteriebataljon echt dui-
delijk te maken wat die Fuse-
lierstradi tie inhoudt ? Meer dan
alleen een verandering van em-
bleem.

"Toen ik hoorde van de plannen om
de traditie over te dragen aan het
17de, heb ik contact opgenomen met
de overste Noordzij. Het is niet zo
moeilijk want ook hij heeft na de
K.M.A. zijn groene baret gehaald en
weet dus wel wat traditie inhoudt.
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Hij was enthousiast. Het enige wat
toen nog speelde was de kwestie:
als de plannen maar niet wéér wor-
den veranderd. Dat was eigenlijk
het enige.

Ik heb hem en zlJn mensen uitgeno-
digd voor de regimentsborrel. Hij
heeft dat enthousiast opgepakt. Ze
zijn gekomen en hebben best ook wel
kritisch en nieuwsgierig rondgeke-
ken. Bepaalde zaken bleken in onze
gemeenschap zo ingeburgerd dat ze
niet op schrift waren gesteld. Nu
hoeft dat ook niet altijd bij tra-
ditie.

Ze willen graag aan bepaalde dingen
een eig~n invulling geven.
Het museum, dat hier moeilij k be-
reikbaar is, zal bij hen beter toe-
gankelijk gemaakt kunnen worden.

Op 9 december 1991 trad de laat-
ste compagnie in in het parate
l3de Pantserinfanteriebataljon.
Deze intredende Bravo-compagnie,
onder commando van de kapitein
Heere, kreeg uit handen van
overste Bokhoven het compagnies-
vaantj e uitgereikt . Op het mo-
m~nt dat deze compagnie van
schoolcompagnie paraat werd,
kregen de Fuseliers ook het
recht het invasiekoord te dra-
gen. Vanwege het bijzondere ka-
rakter van deze gebeurtenis,
droeg voorzitter Hemmes dit
koord persoonlijk over aan de

.laatst intredende Fuseliers van
het l3de Painfbat.
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Er gaan geruchten dat zij zelfs al
een tekst hebben gemaakt op de
Prinses Irenemars. Hun bataljonsad-
judant is namelijk een echte muzi-
kant.
De verhouding met de oudstrijders,
die nu zo plezierig verloopt, zal
zeker goed worden aangehouden. In
het zuiden van het land wonen de
meeste oudstrij ders, dus dat moet
goed kunnen groeien.

Men is echt bezig om op een eigen
wijze invulling te geven aan die
traditie. Ik denk dat de oudstrij -
ders en ook om zo te zeggen de
Schalkhaarse Fuseliers, hen het
vertrouwen moeten geven. We moeten
gewoon zeggen: het komt daar en het
komt in goede, ik zou zeggen bour-
gondische, handen."



WIE HERKENT ZE NOG?
Ook deze maal weer twee tekeningen uit het kampkrantj e 11 De
Bromtol", destijds gepubliceerd onder het motto "Figuren uit
onds midden" en getekend door F. van Stokkum. Wie ze herkent
mag dit laten weten aan de redactie.

Op de twee tekeningen van de vorige keer, kwamen slechts vier
reakties binnen. De heer W. van Lit uit Garneren herkende
alleen de eerste: namelij k kapitein Zouteriks . De heren B.
Koch, G. Beelaerts van Blokland , beiden uit Den Haag, en C.
Sisselaar uit Prévessin-Moëns (Frankrijk) herkenden ze beiden:
kapitein Zouteriks en (toen nog) majoor De Ruyter van Steve-
ninck.
Kapi tein Zouteriks was de man achter 0 & 0 (ontwikkeling en
ontspanning). Hij was mede de drijfveer achter de kampblaadjes
Kampklok en Bromtol. In 1942 verliet hij de Brigade voor een
functie in Londen.
Over de toenmalige majoor De Ruyter van Steveninck hoeven we
natuurlijk niet veel te vertellen. Hij was toen nog bataljons-
commandant, om later van Voorst Evekink op te volgen als
Brigade-commandant.


