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Beste lezer(es),

De reunle 1992 is weer achter de rug. Een reunle op
een prachtige warme dag in de kazerne in Oirschot.
Een bij zondere dag die 1ge mei, zeker voor het
nieuwe erelid van de Vereniging: Ton Herbrink.
Graag wil ik hem als medewerker aan de "Vaandeldra-
ger" nog eens op deze plaats feliciteren.

Op het moment dat u dit blad in de bus krijgt,
hebben Bob en Nellie Lourenz hun bind- en verzend-
werk voor de "Vaandeldrager" gedaan en zijn voor
ruim drie maanden vertrokken naar Canada. Goede
reis en tot ziens !

De beste wensen ook voor een vaste rubriekschrijver
in de "Vaandeldrager". Op 21 maart vierde het Korps
Commandotroepen het 50-jarig jubileum. Op dezelfde
dag werd Willem van der Veer 75 jaar Proficiat
Willem !

Een andere vaste rubriek in de "Vaandeldrager" was
tot voor enkele nummers geleden "Betty 's Corner".
De schrijfster, Betty Termeer-van Pelt uit Boxtel,
kampt met gezondheidsproblemen en ik wil haar
daarom graag beterschap wensen. Sterkte Betty !

Dit stukje wil ik graag met goede wensen besluiten.
Ik wens u daarom veel leesplezier met deze "Vaan-
deldrager" !

Hans Sonnemans, redacteur.

Keàactie-adres: rlooÎdst~aat 32 5683 AE 3EST
Tel. 04998 - 71270 (na 18.00 u.)

Verschijnt 4 X :Jer jaar ..



~7~ VORIGE NUMMER:

e naam van de soldaat uit het
~er aal van de heer G. Beelaerts
'.'a,.Blokland (pag. 11) is bekend
;e'.;orden.Zelf kreeg hij een reac-
~~e van zijn vriend Van Tuijll van
=e~ooskerken. De heer Serraris
-e dt in zijn brief aan de redactie
~ezelfde naam: namelijk die van
~arry Stegman uit Scheveningen.

"Achtergrond van zijn solitair op-
-reden was een betreurenswaardige
~ervreemding tussen hoog en laan in
-e troep, gevolge de lange zeereis
~ het vooronder van de boot Colum-

ia, de ontstellene hitte in de
Perzische Golf plus een cumulatie

an onbegrip over en weer.
Prijzenswaardige pogingen daar iets
aan te doen (wie herinnert zich
niet de Grote Marinus ?) slaagden
niet helemaal. Harry Stegman stond
op dat ogenblik echt alleen. Een
vredenlievende, sterke figuur zijn-
de, zal hem dat niet moeilijk ge-
vallen zijn ...
Ik heb mij zelf vaak afgevraagd of
zijn daad niet ergens speciale aan-
dacht verdient in de annalen van
het Korps Insulinde", aldus jhr.
Serraris.

- De oproep van de heer J. Israel
uit Valkenswaard heeft drie reac-
ties opgeleverd. Hij was, in het
kader van research voor zijn boek
over "Joe' s Bridge", op zoek naar
oud-Brigadeleden die in de septem-
berdagen van 1944 als tolk voor de
Guards Armoured Division hebben
opgetreden.

Riek en Piet v.d. Ven uit Geldrop
bedanken het bestuur hartelijk voor

de gewaardeerde attenties die wij
bij ons 40-jarig huwelijksfeest uit
handen van de heer Bakx mochten
ontvangen.

"Langs deze weg willen rru.j n vrouw
en ik onze dank uitspreken voor de
bloemen, post en medeleven tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis en
bij mijn thuiskomst" schrijft dg
heer A. Kerklaan uit Schiedam.

Doreen en Daan van de Velde uit
Eindhoven bedanken het bestuur voor
9de gelukwensen en attenties bij
hun Sa-jarig huwelijksfeest. "Mede
dankzij u aller aanwezigheid is
deze dag voor ons onvergetelijk
geworden."

De familie Fortier-de Grul uit Nij-
megen zegt hartelijk dank voor het
bloemstuk en de geschenkbon die zij
mochten ontvangen bij hun 40-jarig
huwelijksfeest.

"Onze hartelij ke dank aan het be-
stuur voor de gelukwensen welke wij
mochten ontvangen bij ons 40-jarig
huwelijk. Dank voor de mooie bloe-
men en cadeaubon, die werden over-
handigd door de heren Bakx en Gras"
schrijven Ries en Rika Verstraeten
uit Breda

De familie Troost uit Macclesfield
(Engeland) bedanken hun vrienden
van de Brigade "voor het prachtige
bloemstuk en de felicitatiekaart
welke wij mochten ontvangen voor
ons Sa-jarig huwelijksfeest. Het
was een geweldig fijne verrassing !

"Mede namens rm j n vrouw danken wij
u zeer voor de door u, door bemid-
deling van de heer Bakx, aangeboden
geschenkbon en het prachtige bloem-
stuk ter gelegenheid van onze gou-
den bruiloft", schrijft de heer
B.M. Koch uit Den Haag



"Hartelijk dank voor de kaart en de
geschenkbonnen die wij mochten ont-
vangen voor het 45-jarig huwelijks-
feest" schrij ft de familie Oppers
uit Den Haag

"In verband met ons 40- jarig huwe-
lijksjubileum willen wij langs deze
weg het bestuur en de leden van de
Vereniging onze dank betuigen voor
het ontvangen van een zeer prachtig
bloemstuk en kadobon."
Fam. P. van der Wal, Breda

Frans en Ina Mechielsen uit Vlis-
singen bedanken "het bestuur en
leden van onze Brigade voor de fe-
licitaties en de kadobonnen welke
wij mochten ontvangen ter gelegen-
heid van ons 45-jarig huwelijk."

Jan en Tiny van Liempt uit Eindho-
ven bedanken de vereniging voor de
kaart en de geschenkbonnen welke
zij mochten ontvangen ter gelegen-
heid van ons 45-jarig huwelijks-
feest.

De Irene Brigade (2de Unit) trekt
door Veghel, september 1944.
(foto erven J. v. Eend, gemeentear-
chief Veghel)
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19 MEI REÜNIE TE OIRSCHOT

In de gen.maj. de Ruyter van Steve-
ninckkazerne te Oirschot verzamel-
den zich die dinsdag 19 mei weer
meer als ,tweehonderd oud-Brigade-
mannen met hun echtgenotes voor de
jaarlijks reünie. Het weer was die
dag in ieder geval uitstekend. De
ontvangst met koffie en cake ver-
trouwd, al vele malen zijn de leden
van de Vereniging te gast geweest
in de Oirschotse kazerne.

Na het koffie drinken, bijpraten en
een bezoekje aan de ingerichte
stand met "Brigade-artikelen"
(stropdassen, stickers, tegels,
boeken etc) werd het tijd voor de
Algemene Ledenvergadering.

Vice-voorzi tter Joop van den Bergh
opende deze vergadering omdat voor-
zitter Ruud Hemmes nog niet aanwe-
zig was. Tien minuten later arri-
veerde de voorzitter: hij had vast
gezeten in het verkeer, dit ten
gevolge van een ernstig verkeerson-
geval.

De notulen van de Algemene Leden-
vergadering verschijnen in de vol-
gende "Vaandeldrager".
Wel kan hier gemeld worden dat er
een extra welkomstwoord was voor de
aanwezige ere-voorzitter Jan
Beelaerts van Blokland. "Maar Jan",
zei Ruud Hemmes, "Je moet weten,
zelfs als je er niet bent, ben je
voor ons toch aanwezig."

Voorzitter Hemmes droeg in de rond-
vraag een nieuw erelid voor: name-
lijk Ton Herbrink. Het kersverse
erelid bleek zeer verrast en meldde
later "dat men dergelijke grapjes
niet zomaar moet uithalen want dan
raak ik wel wat uit mijn doen."

De dodenherdenking vond plaats bij
het borstbeeld van oud-Brigadecom-
mandant gen.maj. A.C. de Ruyter van
Steveninckkazerne.

De namen van de gesneuvelden wer-
den, zoals gebruikelijk, voorgele-
zen door Ton Herbrink en secretaris
Harrie Hielkema, inmiddels dus bei-
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den erelid. De kranslegging werd
verricht door voorzitter Ruud Hem-
mes en vice-voorzitter Joop van den
Bergh.

Na de dodenherdenking vond nog een
kleine plechtigheid plaats.
Voorzitter Hemmes reikte namelijk
het 'Draaginsigne Gewonden uit aan
W.A. van de Leur uit Alblasserdam.
Van de Leur kwam in januari 1945
bij de Brigade en raakte gewond bij
de gevechten in en om Hedel.
"Na herstel van zijn verwonding,
een scherf in de longen, keerde van
de Leur terug bij ons. Hij keerde
niet alleen terug, nee, hij meldde
zich onmiddellijk om deel te gaan
nemen aan de bevrijding van het
toenmalige Nederlands Indië", aldus
Ruud Hemmes.

Overigens was er een dubbele mili-
taire deputatie bij de dodenherden-
king, namelijk van het 13e Pantser-
infanteriebataljon uit Schalkhaar
en van het 17de uit de Oirschotse
kazerne.
Na de plechtigheden was er gelegen-
heid om kennis te maken met de
nieuwe Fuseliers (tot 10 juli nog
Limburgse Jagers). Bataljonscomman-
dant luitenant-kolonel Noordzij,
plaatsvervangend bataljonscomman-
dant majoor Leenhouts, kapi tein
Aarts en bataljonsadjudant H. Choi-
nowski van het 17de waren ook bij
de borrel aanwezig.

Na een werkelijk uitstekend ver-
zorgde rij sttafel, werd er in de
middag nog gezellig nagepraat en
gedronken.
Tegen vij ven vertrokken de meeste
reüniegangers. Er was geen offici-
ele afsluiting maar een persoonlijk
woord voor iedereen van voorzitter
Hemmes, zoals hij het zelf uitleg-
de.
De reünie 1992 was weer voorbij
maar veel oud-Brigademensen worden
op 10 juli weer in dezelfde kazerne
verwacht om aanwezig te zijn bij de
overdracht van de traditie van het
13de naar het 17de Pantserinfante-
riebataljon.



Voorzitter Hemmes leest de
bekendmaking voor, behorend
bij het Draaginsigne Gewonden
van W. van de Leur. Rechts de
ontvanger van het Draaginsig-
ne, links secretaris Hielke-
ma. (foto H. Paape)

Beelden van de Algemene
Ledenvergadering (foto
H. Paape).
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Erelid Ton Herbrink

Hij was zeer verrast toen de benoe-
ming tot erelid bekendgemaakt werd.
Niemand zal echter betwijfelden of
hij dit heeft verdiend.
Voorzi tter Hemmes zei het al tij-
dens de bekendmaking: "Destijds
heeft hij gedacht dat hij een roe-
ping had. Das was ook zo, alleen
anders dan hij had gedacht. Hij
heeft de roeping om op te komen
voor zijn maten van de Irene Briga-
de" .

Die roeping slaat op zaj n periode
als priesterstudent in het Belgi-
sche Messancy. Na het uitbreken van
de oorlog kwam hij tenslotte in
Engeland terecht. Daar meldde hij
zich bij de Irene Brigade, volgde
later een officiersopleiding en
landde met die Brigade als peloton-
scommandant van het lste peloton
van de 1ste Gevechtsgroep in Nor-
mandië.
Na de bevrijding bleef hij in mili-
taire dienst. Een aantal jaren was
hij kazernecommandant van de
gen.maj. de Ruyter van Steve-
ninckkazerne in Oirschot. Als kolo-
nel verliet hij in 1972 het leger.
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Als bestuurder bleef hij
actief. Als hoofd van
Bescherming Bevolking
Brabant en in de plaatse-
lijke politiek (jaren was
hij loco-burgemeester van
zijn woonplaats Waalre).
Van 17 juni 1966 tot 29
september 1985 was hij
vice-voorzitter van de
Vereniging van Oudstrij-
ders van de Irene Briga-
de.

Na zijn bestuurdersperio-
de bij de Vereniging
bleef hij altijd actief
als organisator. Nooit
deed en doet het bestuur
tevergeefs een beroep op
hem. Hij organiseerde het
feest van oud-aalmoeze-
nier Laureijssen, is "di-
rekteur" van de Vaandel-
drager, was secretaris
van de commissie die vo-
rig jaar het 50-jarig

jubileum organiseerde, zet zich
(samen met Hanny Meijler) om zoveel
mogelijk straten naar de Brigade
vernoemd te krijgen.

In een interview in een plaatselijk
blad zei hij onlangs:
"Hoewel de Brigade steeds in de
frontlinie meegevochten heeft, had
ze gezien haar omvang een meer psy-
chologische waarde dan daadwerke-
lijke waarde. Maar onmiskenbaar is
er veel goed werk verricht, onder.
zware omstandigheden. Geef de Bri-
gade daarom de waardering waarop ze
recht hebben, dat is wat we vra-
gen."

Hiervoor maakte en maakt hij zich
nog steeds sterk. Niet zo zeer voor
zichzelf, daar is hij te bescheiden
voor, maar voor zijn oude makkers.
Dus toch een roeping, voorzitter
Ruud Hemmes had het niet mooier
kunnen zeggen. De leden van de Ver-
eniging van Oudstrijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade
"Prinses Irene" hadden in hun Alge-
mene Ledenvergadering niet beter
kunnen besluiten.



Prinses Irene Bri-
gadeplein in
Valkenswaard
Begin vorig jaar
werd de beslissing
al genomen: ook
Valkenswaard zou
een plein noemen
naar de Prinses
Irene Brigade.
Helaas, een offi-
ciële onthulling
zou niet worden
georganiseerd.
Ook het plaatsen
van het bordje liet
nog lang op zich
wachten. Uiteinde-
lijk is het er toch
gekomen, zoals u op
de foto hierlangs
kunt zien ...

Boek "Ik zou wéér zo gek zijn" weer
te koop
Het bekende boek van Hanny S.R.
Meijler is onlangs weer in een der-
de druk verschenen.
Deze druk werd mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van
het Steunfonds Militaire Oorlags
en dienstslachtoffers.
Het boek kost nu f. 25,- en u kunt
het verkrijgen tijdens de reünies
en bijeenkomsten (ook op 10 juli
dus). Verder kan het worden toege-
zonden, tegen vergoeding van ver-
zendkosten. Een briefje naar: Hans
Sonnemans, Hoofdstraat 32, 5683 AE
BEST en het komt in de bus !

Reünie "Zeehandelaar" in Den Bosch
Aanleiding was de plaatsing van de
foto in "Vaandeldrager" nr 24, nam
de heer Zeehandel aar uit New Vork
het initiatief om een aantal oude
bekende uit de lste Gevechtsgroep
bij elkaar te halen.
De heren Herbrink, Michielsen, Die-
leman, van 't Hoof en Zeehandelaar
troffen elkaar op 14 februari in
Den Bosch. Onder een glaasje en een
hapje werden weer oude verhalen
opgehaald, onder het motte "old
soldiers never die".
Na 45 jaar had men "een oververge-
telijke en geweldige dag".
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MONUMENT BIJ "DE WOESTE HOEVE" ONTHULD

_ 4 mei j .1. onthulde commissaris
an de Koningin in Gelderland Jan

~erlouw, een nieuw monument ter
nagedachtenis van de slachtoffers
van de meest omvangrijke fusillade
in Nederland, een deel van de re-
pressailles naar aanleiding van de
aanslag op SS-Obergruppenführer en
General der Waffen-SS und der Poli-
zei Hans Rauter. 117 Nederlanders
werden op die 8ste maart 1945 nabij
herberg "De Woeste Hoeve" in de
buurt van Apeldoorn doodgeschoten
als wraak.

Een nieuw monument markeert nu deze
plaats. Het vervangt een soberder
monument dat al die eerdere jaren
op deze plek, langs een toen nog
heel drukke weg, heeft gestaan.
Voor het houten kruis stond toen
een bronzenplaquette met de tekst:
"117 vaderlanders werden hier op 8
maart 1945 door de Duitse overwel-
diger op gruwzame wijze vermoord."
Nu staan achter het houten kruis op
het nieuwe monument, alle namen van
de slachtoffe~s in een glaswand
gegraveerd.

Bij die namen staat ook A. Du Bois.
Op dat moment lste luitenant bij de
Special Air Service.
Jaren diende hij als Nederlands
officier onder meer met de Irene
Brigade in Engeland. Hij maakte
deel uit van de Parachutisten, van
de Noothoven van Goor Compagnie.
Toen de Brigade naar Normandië naar

ormandië vertrok, bleef hij achter
bij een deel van Reinforcement Com-
pagnie van "Oom Paul" Looringh van
Beeck. Hij vertrok op 17 september
1944 met de Amerikaanse 101ste Air-
borne Division naar Son met een
speciale opdracht.
Zijn verhaal is indrukwekkend maar
lijkt vergeten. Zijn naam is bekend
in Brigadekringen maar blijkbaar is
het niet bekend hoe het met hem is
afgelopen.

Graag wil ik daarom in de volgende
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"Vaandeldragers" het verhaal ver-
tellen van die ene naam op dat
nieuwe monument. De naam van een
man die ook eens deel uitmaakte van
de Prinses Irene Brigade.
Veel dat verhaal is op dit moment
wel bekend. De broer en zuster van
Du Bois hebben me veel inlichtingen
kunnen verschaffen.

Toch moeten veel mensen uit de En-
gelandperiode van de Prinses Irene
Brigade Du Bois hebben meegemaakt.
Verhalen en herinneringen over hem,
de periode in Frankrijk in 1940, de
detachering in Canada, de parachu-
tistenopleiding en zijn tijd bij de
Noothoven van Goorcompagnie zijn
mij bijzonder welkom.

in 1945
de Bri-
is ge-

Het is toch vreemd dat er
zelfs geen afvaardiging van
gade bij zijn begrafenis
weest.
Ik hoop dat publikatie in de "Vaan-
deldrager" het begin mag zijn om
het verhaal van Du Bois bekend te
maken.
Mogelijk dat volgend jaar een depu-
tatie van de Irene Brigade aanwezig
kan zijn bij de jaarlijkse herden-
king van het drama van "De Woeste
Hoeve", als een wel heel laat eer-
betoon aan oud-Brigade-officier
Abraham Du Bois.

Hans Sonnemans.



Het nieuwe monument bij "De Woeste
Hoeve"

Arie van de Waal zoekt foto's

Arie van de Waal is bij velen nog
wel bekend als de schilder van het
indrukwekkende schilderij dat te
zien was in "De Bijenkorf" in 1985.
Het schilderij is daarna in bruik-
leen gegeven aan het Regimentsmu-
seum.

Het schilderij geeft een beeld van
de geschiedenis van de Irene Briga-
de en is samengesteld uit nage-
schilderde foto's en tekeningen.

Arie is van plan om weer opnieuw te
gaan schilderen. Daarom zoekt hij
gevechtsfoto 's van de Brigade die
hij kan gebruiken als voorbeeld
voor nieuw werk dat dan straks mo-
gelijk weer gebruikt kan worden in
het museum.

Wie foto's of ideeën heeft, kan
contact opnemen met Arie van de
Waal, 1e Stationsstraat 177, 2712
HQ Zoetermeer, 079-169525

9



KORPS COMMANDOTROEPEN 50 JAAR! !!

=aterdag 21 maart 1992 vierde
___ 7 rps Commandotroepen het vijf-
~~;:~ig jubileum. Vierduizend oud-
=--~ do I s werden ontvangen in de
~~;e~brecht van Nassaukazerne te
?==se:1daal.
=.:.~. Prins Bernhard was ook aan-

==':'gen werd die dag ingehuldigd
~~s ere-commando met de groene ba-
-::: _.

_-~eï: iedereen droeg overigens een
;=- ene baret. Tussen al dat "groen"
-.-~e~ende rode baretten op van de
=~~-paracommando's van het Regiment
=_ eciale Troepen uit het voormalig
o"e erlands-Indië.
__ ele tientallen veteranen van 2
v tch) Troop van nr. 10 Inter Al-

:':'edCommando, de basisleggers van

het Korps, waren aanwezig.

van 2 Dutch Troop waren
nu dus 50 jaar geleden,
van de Prinses Irene Bri-

De mannen
destijds,
afkomstig
gade.
De eerste commandant van de Troop,
kapitein Mulders, keerde later weer
bij de Brigade terug.

Dutch 2 Troop bleef overigens admi-
nistratief onder de Prinses Irene
Brigade vallen. In september 1944
zijn er zelfs plannen geweest om de
commando I s bij de Brigade te deta-
cheren. Door operatie "Market-Gar-
den" werden deze plannen echter
later weer gewijzigd en werd een
aantal commando' s gedetacheerd bij
de Britse en Amerikaanse luchtlan-
dingsdivisies.

Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945

~e Herdenking van de Bevrijding te
ageningen op 5 mei 1992 zal onge-

twijfeld in ieders herinnering een
diepe indruk hebben achtergelaten,

ol van gevoelens van warme vriend-
schap en verbondenheid en niet te

ergeten dankbaarheid omdat wij
elkaar weer mochten ontmoeten en
samen op onze wij ze de Bevrij ding
konden vieren.

Het was zeker niet alleen het stra-
lende meiweer dat extra glans aan
deze dag gaf, maar vooral de tast-
bare en voelbare saamhorigheid die
deze onvergetelijke dag met kleur
en klank omringde. Niet alleen tus-
sen de Veteranen van "destijds"
maar bovenal tussen de Krijgsmacht
met haar Veteranen en de samenge-
stroomde bevolking in Wageningen;
Krijgsmacht- Veteranen en Samenle-
ving pur Sang.
Eén van de defilanten zei het na
afloop in de tuin van de Junushoff
als volgt: "Goddank dat ik deze dag
weer mocht meemaken met zoveel
vrienden rondom mij ben ik een ge-

ukkig mens en ik kan er weer een

o

jaar tegen."
Wel, duidelijker kan het nauwelijks
en dat typeert ons gezamenlijk op-
treden op deze 5e mei 1992, niet in
het minst oog in oog met onze Oud-
Bevelhebber der Nederlandse Strijd-
krachten, Zijne Koninklijke Hoog-
heid Prins Bernhard der Nederlan-
den, onze Generaal Veteraan.

Het is dan ook met grote dank dat
ik mede namens de voorzitter van
het Nationaal Comité, de heer Peij-
nenburg U mijn complimenten wens
over te brengen voor Uw inbreng in
deze dag. Vriendelijk vraag ik U
zulks aan al Uw leden en Uw deelne-
mers te willen doorgeven en daarbij
tevens de medewerkers achter de
schermen te betrekken.

Met respecten aan Uw dierbaren en
Wapenbroederlijke groeten voor Uw
allen,

Ted Meines,
Generaal-majoor der Artillerie b.d.



Geschiedenis van 11 - 20 R.A. vanaf oprichting tot aankomst in Engeland

Het onderdeel werd begin 1940
(maart/ april ?) in Katwij k gefor-
meerd. Het bestond geheel uit re-
serve personeel, afkomstig uit ver-
schillende depots in Brabant. Men
kende elkaar niet of nauwelijks.
Ook de officieren behoorden tot het
reserve-kader. De onderofficieren
waren van wat oudere lichtingen. De
manschappen waren rekruten, die
slechts enkele weken in dienst wa-
ren, nog volkomen onopgeleid. Ze
konden niet paardrij den en hadden
nog nooit met een karabij n gescho-
ten.

De sterkte was ongeveer 190 man,
waarvan er uiteindelijk 160 in En-
geland zouden aankomen.
De officieren waren: kapitein Galle

commandant, de lste luitenants
André de la Porte, Dees, v.d . Ho-
nerb en kornetten Ritter en van
Poeleur.

In Katwijk aangekomen, werd het
personeel ingedeeld in 3 batterij-
en. Men kreeg te horen dat men zou

Een groep van 11-20 RA in op-
leiding. Staande 2de van links
F. Franse

worden uitgerust met de vuurmonden
8 Staal. Niemand van hen had ooit
van deze stukken gehoord, beha 1ve
één oude wachtmeester die er eens
één gezien had, vermoedelijk in het
museum of op een opslagplaats.
De onderofficieren en manschappen
kregen elk een karabijn uitgereikt,
zonder munitie. Schietoefeningen
konden dus niet worden gehouden.
Na enige tijd werd er een vuurmond
8 Staal afgeleverd in het kamp,
zodat men zich daarmee vertrouwd
kon maken. Ook waren er enkele in-
structieboekj es zodat er bij toer-
beurt een beetje geoefend kon wor-
den.
Enkele dagen later ging een groep
onderofficieren, onder leiding van
de lste luitenant André de la Por-
te, en een aantal rekruten van boe-
renafkomst, naar Houtrust om paar-
den uit te zoeken en mee te nemen
naar Katwijk.
Het had die nacht licht gevroren,
het was bar koud en de wegen waren
hier en daar wat glad.

11



De paarden waren gevorderd en ston-
den al enige tijd op Houtrust . Ze
waren te zwaar gevoerd en hadden
geen beweging gekregen. Daardoor
waren ze nogal onhandelbaar en
wild.

De groep vertrok te voet, met de
paarden aan de hand en slechts met
een stalhalster aan, met daaraan
een ketting. Elke man had twee
paarden aan de hand. Het duurde
geruime tijd tot de stoet enigerma-
te fatsoenlijk vooruit ging. De
paarden waren niet op scherp gezet
(bouten in de hoefijzers) en dus
kwamen er nogal wat glijpartijen
voor.

Alles ging redelijk goed tot het
viaduct in Wassenaar werd bereikt.
Midden onder het viaduct zijnde,
kwam er een trein met grote snel-
heid over.
De chaos die toen ontstond was vre-
selijk. De paarden sloegen op hol,
vielen door de gladheid op straat.
Verschillende paarden raakten los
omdat de mannen ze niet in bedwang
konden houden op de gladde weg. Pas
na enige uren kreeg men de boel
weer bij elkaar en ging het te voet
verder naar Katwijk, zonder verdere
incidenten.

De volgende dag werden er rijlessen
aan de bereden manschappen gegeven
en werden de bij elkaar passende
paarden ingedeeld.
De stukken waren inmiddels ook aan-
gekomen. De paarden konden dus wor-
den opgetuigd en ingespannen. Dat
gebeurde op een zandplaats om te
voorkomen dat de paarden zouden
schrikken van het geratel van de
wielen. Alles ging gelukkig rede-
lijk goed. Er werd al over de
straat gereden zonder problemen.
Half april werd alles in Leiden op
de trein geladen en, met de nodige
problemen, in Uden afgeladen. Over
de weg ging toen de tocht naar Ba-
keI. Daar werden ze bij boeren in-
gekwartierd.
Elke dag werden er oefeningen ge-
houden, vooral met de paarden en de
stukken. Ook de bediening van de
stukken werd veel geoefend. Heel
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langzaam begon het ergens op te
lijken. Het geheel kreeg een beter
aanzicht en de stemming was uitste-
kend. Je kon toen echt spreken van
een hechte eenheid.

Op 7 mei 1940 werd vertrokken uit
Bakel naar de stellingen in de om-
geving van Oploo. Die stellingen
bevonden zich in een bosrand met
daarvoor een weilandje. Aan de
overkant daarvan een bosje kreupel-
hout op zo'n 100 meter afstand.
Voor de stellingen en voorbij het
kreupelhoutbosje, waren infanterie-
stellingen.
De artilleristen werden ingekwar-
tierd op een boerderij, waar ook de
paarden stonden. Die boerderij was
ver voor de stellingen, omdat er
achter niets geschikts was te vin-
den.

Er ontbrak van alles aan de uitrus-
ting. Zo waren er 3 mitraillisten,
doch geen mitrailleur. De richtmid-
delen waren gebrekkig, geen reser-
ve-ijzers voor de paarden, geen
hoefsmidgereedschap, geen hoefna-
gels (later kon men bij een smid
een paar dozen krijgen) enz. enz.

Op het laatste moment werd er de
man vijf patronen, één clip, uitge-
reikt. Mooie patronen met mooi af-
geronde kogels, die geen doordrin-
gend vermogen bleken te hebben. Bij
een proefje op de denneboom, op 40
meter afstand, drong de kogel niet
door de schors heen en kon je de
punt er zo weer uitpakken ...

Verder bleek dat de slaghoedjes,
welke in het pistool van de vuur-
mond moesten passen, absoluut niet
pasten. Er kwam een meestergeweer-
maker om dit euvel op te lossen.
De munitie kwam aan en de schrik
sloeg de artilleristen om het hart
bij het aanschouwen ervan. Het lag
los op de wagens, was verroest en
onder het zand. Vele uren was men
bezig om de projectielen schoon te
maken, in de vuurmonden te passen
en vervolgens droog op te bergen.
Deze klussen werden geklaard op 8
en 9 mei. Verder was het rustig.
Op 10 mei, om 02.00 u. 's morgens
kwam het bericht binnen dat de



Duitsers bij Gennep de grens hadden
overschreden. Vele vliegtuigen wer-
den waargenomen.

Er werd begonnen met inschieten.
Eén van de stukken viel al gelij k
door de houten, vermolmde wielen en
was verder onbruikbaar.
Aangezien de zijdelingse richting-
verandering van de stukken moest
geschieden door het met de richt-
spaak verplaatsen van de staart,
gingen de stukken niet vast staan.
Na elk schot, dat gepaard ging met
een enorme bokkesprong, moesten de
stukken weer naar voren worden ge-
duwd, op hun plaats. Om dit te
voorkomen werden enkele stukken
daarom met touwen aan bomen vastge-
bonden.

Tegen 18.00 uur kwam de opdracht om
de toren van Oploo onder vuur te
opdracht werd uitgevoerd en, naar

r-;

het schijnt, met goed resultaat.

Om 21.00 uur kreeg men opdracht om
af te marcheren. Al in de middag
was de infanterie in de stellingen
ervoor, vertrokken. Dekking viel
dus niet meer te verwachten.
Bij het vertrek was het aardedonker
geworden. Men had veel haast en de
paarden waren zeer nerveus. Eén van
de paarden liep met zijn buik in de
richtspaak van het in elkaar ge-
klapte stuk. Die richt spaak stond
naar voren gericht, de ruimte om te
draaien was erg klein. Het paard
moest worden afgemaakt.
Daar er twee stukken minder te ver-
voeren waren, hadden we gelukkig
nog wel voldoende paarden.

Afgezien van de stukken, door een
bokkespan getrokken, was er een
fouragewagentj e met één paard er-
voor. Een heel gek, heel hoog wa

8 Staal
Een zog. getrokken ach-
terlader.
Kaliber 8.4 cm.
Een vuursnelheid tot 5
min., 2 schoten per mi-
nuut.
Max. dracht 5000 mtr.
Ingevoerd 21-9-1880, ver-
dwenen in 1904. Later
weer in herbewapening
opgenomen.
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gentje, met een soort huif erop en
heel grote hoge wielen. De koetsier
zal heel erg hoog boven het paard.

De hele nacht werd er gereden. In
de middag, tegen 14.00 uur, werd
Gemert bereikt. De paarden konden
toen niet meer verder. Ze hadden
ijzers verloren en waren totaal
uitgeput. Daarop werd besloten om
de stukken onklaar te maken en ze
in de Zuid-Willemsvaart te laten
onderduiken. De paarden werden bij
bewoners, via de gangdeuren, naar
de achtertuintj es gebracht en daar
achtergelaten.
De tocht ging verder, te voet en
met de munitiewagens , via St. Oe-
denrode , Best (waar de artilleris-
ten door vliegtuigen werden bescho-
ten), richting Tilburg, Gilze-Rij-
en, Bavel naar Breda in het Mast-
bosch.

Bij aankomst in het Mastbosch, laat
in de avond van de lle mei, werden
de munitiewagens afgeladen. De mi-
litairen kregen onderdak bij bur-
gers in de omgeving.
De volgende dag verzamelde kapitein
Galle alle mensen en wees hen op
een artikel in de Grondwet, waarin
staat dat een Nederlands militair
niet gedwongen kan worden de grens
te overschrijden. Hij vertelde van
plan te zijn via België naar Zeeuws
Vlaanderen te gaan. Hierbij zou dus
de grens moeten worden gepasseerd.
Zij die zich op de Grondwet wilden
beroepen en dus niet mee wilden,
zouden kunnen vertrekken. Even was
er overleg van een enkele dienst-
plichtige met zijn onderofficieren.
Het resultaat was dat iedereen be-
sloot mee te gaan. Niemand ging
naar huis.

Op zondag 12 mei werd Breda massaal
geëvacueerd op grond van geruchten
dat de Duitsers de stad zouden bom-
barderen. De wegen naar het zuiden
waren geheel geblokkeerd door de
mensenstroom.
In verband met vliegtuig beschiet in-
gen en de geblokkeerde wegen, werd
besloten te voet naar Hoogstraten
in België te gaan.
Om acht uur in de morgen werd in

groepen vanuit het Mastbos vertrok-
ken. Moe en kapot kwamen de mannen
om vier uur in de middag in Hoog-
straten aan.
Daar werd overlegd of er mogelijk
een groep mensen terug kon gaan om
de voertuigen van de munitiekolonne
in Breda op te halen en in het don-
ker naar Hoogstraten te rijden. Het
plan kon worden uitgevoerd. Met een
geleende auto gingen de mannen op
weg naar Breda, om laat in de nacht
met de vrachtwagens in Hoogstraten
aan te komen.

Diezelfde nacht, de 13de mei, werd
vertrokken in de richting Antwer-
pen. Op één van de weinige plaatsen
waar nog een brug was, kon het Al-
bertkanaal worden overgestoken.
Onderweg kreeg de militaire kolonne
benzine van de Belgen.
Door de tunnel werd de Schelde
overgestoken. Even verder kon wor-
den overnacht in een manege op een
kazerne.
Daar arriveerden later ook troepen
van het Franse Vreemdelingenlegi-
oen. Die soldaten, die bij de Ne-
derlanders in de manege sliepen,
bleken zeer behendig met hun krom-
zwaarden: hiermee vingen ze de rat-
ten !

Die morgen ging de tocht via Hulst
naar Terneuzen. Bij aankomst, om
drie uur in de middag, werden de
mannen daar ingekwartierd.
Op dat tijdstip was het plan en de
opdracht om via Breskens naar Vlis-
singen te gaan.
Kapitein Galle meldde zich bij een
legercommandant. Toen hij hiervan
terugkeerde, hoorde zijn mannen hem
zeggen tegen één van zijn officie-
ren: "Wapens inleveren, dat doen
wij dus niet. We vertrekken van
hier. "
Dinsdag 14 mei werd een wat chaoti-
sche dag met veel tegenstrijdige
berichten. De groep reed van Ter-
neuzen naar Biervliet . Daar kregen
ze het vreemde bericht dat er Duit-
se para' s in een boerderij zouden
zitten. Ze gingen er heen en trof-
fen alleen een angstige boer en
zijn vrouw die hen hadden zien aan
komen sluipen... Hierdoor ontstond
nogal wat oponthoud.



Na geslapen te hebben in Biervliet,
ging het verder naar IJzendijke.
Daar kwam het bericht van de capi-
tulatie van Nederland door. Alleen
Zeeland zou nog doorvechten.

Op 15 mei ging het van Sluis, Aer-
denburg naar Heille. Daar werden de
mannen ingekwartierd op verschil-
lende boerderij en en schuren. Die
dag werd de groep verrast door een
bezoek van Prins Bernhard.

De twee volgende dagen werd rust
gehouden. Wassen en scheren en kle-
ding wassen. Het scheren moest vaak
met het mes van de boer: iedereen
was alles kwijt ...

Tegen de avond kregen de mannen
bezoek van Franse artillerie-troe-
pen, die ook op de boerderijen kwa-
men overnachten. Nog nooit zagen
ze zo'n stelletje landlopers.
Hun kapitein reed in een open
sjeesje met een paard ervoor. Onder
het wagentje hing een kooi met een
aap. Ze hadden ook een wagen met
een enorm vat wij n erop. De vuur-
monden waren enorm groot: loop en
onderstel werden op twee voertuigen
vervoerd. In de ogen van de Neder-
landse militairen leken het wel
dikke Bertha's.
Bij het bezichtigen van de enorme
loop werd ontdekt dat zich daarin
een nest jonge katten bevond ...
De Franse artilleristen moesten ook
naar Breskens, zoals ze zeiden, om
van daaruit Vlissingen te beschie-
ten.

In de morgen van 18 mei vertrokken
de Fransen in de richting Breskens.
De Nederlandse artilleristen ver-
trokken 's avonds om elf uur,
richting Belgische kust.

De volgende dag werd de stoet door
een Belgische militair op een mo-
torfiets door Brugge geloodst. De
vluchtelingenstroom vloeide daar
samen en de wegen zaten daarom he-
lemaal verstopt.
Er moest af en toe met de wagens
over de trottoirs worden gereden,
waarbij enkele glazen luifels het
moesten ontgelden.
Eenmaal door Brugge, werd de kust

Kapi tein Galle, hier als ma-
joor in 1943.

weg naar Koksijde gevolgd. Daar
kregen de mannen van een bakker
gebakjes en taarten om de honger te
stillen. Daarna ging de tocht naar
De Panne.
In een café daar, kregen ze wat te
eten. De familie, bestaande uit
vader, moeder en twee schone doch-
ters, alsmede de hele drankvoor-
raad, werden op de wagens geladen.
Ze kregen een lift naar Lisieux.
In het plaatsje Jumelles werd de
nacht doorgebracht.

De volgende morgen, 20 mei, om vier
uur, vertrok de stoet naar Abbevil-
le. Vliegtuigen beschoten daar de
voertuigen. Later, ten zuiden van
Abbeville, werd ook nog geweervuur
ontvangen. Later bleek dat de Ne-
derlanders net op tijd door Abbe-
ville heen waren. De Duitsers gin-
gen namelijk met een omtrekkende
beweging door Abbeville naar Duin-
kerken om de Britse troepen daar af
te snijden.
Via Rouen werd die dag Evreux be-
reikt. Daar werd de nacht doorge-
bracht in een schuur vol met rat-
ten ...

De volgende dag bleek de slaapgele-
genheid beter: namelijk in een ka-
zerne in Lisieux.
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Op 22 mei ging het weer verder via
Caen naar Cherbourg .. In het haven-
gebied daar, werden de artilleris-
ten door Engelse troepen opgesloten
in een havengebouw. Ze vertrouwden
de zaak niet omdat hun uniformen
~ogal op die van de Duitsers leken.
In ieder geval kregen de mannen
toen wel heel goed te eten.
.·a lang praten konden ze worden
overtuigd van het feit dat ze met
Hollanders te doen hadden. De wa-
pens werden weer teruggegeven.

aar Engeland: op 23 mei ging de
troep aan boord van de veerboot
Lady of Mann. Op de overvolle boot,
zonder escorte en op een gladde
zee, ging de tocht naar Southhamp-
ton.
Om vier uur in de

ederlanders daar
den gelijk naar
bracht. De trein
kende bestemming.

middag gingen de
aan wal. Ze wer-
het station ge-

vertrok met onbe-

Die bestemming bleek Haverfordwest
te zijn. Bij aankomst kregen de
mannen elk een reep chocolade voor
de honger. Het bleek niet echt vol-
doende.
De groep werd naar de Towmhall ge-
bracht, waar ze niet alleen werden
getrakteerd op een toespraak van de
burgemeester, maar ook op wat eten.
Daarna ging het naar het inkwar-
tieradres : een leegstaand textiel-
warenhuis , waarvan de vloeren met
een laag stro waren bedekt. Ieder-
een zocht een plaatsje. Alle onder-
officieren sliepen in de spiegelka-
mer: alle vier de wanden waren be-
hangen met spiegels ...

a ongeveer 24 uur geslapen te heb-
ben, werden de eersten wakker. Ze
gingen meteen op zoek naar scheer-
gerei, zeep en handdoeken. Dit
moest in de plaatselijke winkels
worden gekocht. Daarvoor werd een
bon getekend waarop stond dat de
.ederlandse regering in Londen het
wel zou betalen.

Inmiddels dus voorzien van was- en
scheermiddelen gingen de mannen op
zoek naar een wasgelegenheid. Na

eel omzwervingen en vragen, ont-
ekten ze ten slotte buiten het
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stadje, in een weiland, een plaat-
ijzeren gebouwtje. Dit bleek een
doucheruimte te zijn. Er was zelfs
een grote waterketel die gestookt
moest worden met hout of kolen. Na
ijverig zoeken en knutselen kreeg
men het ding aan de gang. Er kwam
echt heet water uit~ ..
Het bleek een genot om weer eens
onder een echte douche te staan, je
met zeep te kunnen wassen, met heet
water te scheren en een echte hand-
doek om je te drogen ...
Na een aantal weken te hebben door-
gebracht in het warenhuis in Haver-
fordwest, werd de groep overge-
bracht naar een tentenkamp bij
Porthcawl. Daar waren vele Neder-
landse militairen van verschillende
onderdelen bij elkaar gebracht. De
stemming was daar niet zo best en
stak schril af bij de stemming van
de artilleristen, die inmiddels een
hechte groep waren geworden.

Na enige tijd werd 11-20 RA in zlJn
geheel overgeplaatst naar het vlie-
gveld St. Athens om dienst te doen
als bewaking.
Weer enkele maanden later vertrok
de groep naar Congleton. Daar viel
11-20 RA uit elkaar door herinde-
ling.

Kapitein, later majoor, Galle ver-
liet Congleton en kreeg een functie
in Londen. Galle, reserve-officier,
was eigenlijk leraar aan een H.B.S.
in Zwolle. Men ervaarde hem als
eerlijk, open en vooral rechtvaar-
dig. Hij stond voor iedereen klaar,
met raad en daad. Hij wist altijd
precies wat hij wilde in de chaoti-
sche toestanden en zijn mannen ver-
trouwden geheel op hem. Nog altijd
nemen de oud-gedienden van 11-20 RA
hun pet af voor de manier waarop
hij hun uiteindelijk in Engeland
heeft gebracht, niet tegenstaande
vele moeilij kheden en onzekerheden
in die dagen .
Dit verhaal moet dan ook worden
gezien als een eerbetoon aan majoor
Galle.

Samenstellers:
N.R. Burgers, Vlijmen
J. de Bruyn, Roosendaal



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 wat droevig einde van
je vorige brief, WilIem. Het stemt
me treurig te weten wat mij volgens
jou nog te wachten staat "als ik
eenmaal volgroeid zal zijn".
Je kunt er in ieder geval bij deze
van verzekerd zijn, dat het abso-
luut geen jeugdig leedvermaak is om
te moeten zien hoe het ouderdoms-
proces zich bij jou voltrekt.
Gelukkig weet ik dat het bij mij
nog heel wat jaren op zich zal la-
ten wachten ...

Maar nu in ernst. De commandotroe-
pen zlJn in de afgelopen periode
nogal wat "in the picture" geweest
in verband met het 50-jarig jubi-
leum.
Het zal ook voor jou wel een drukke
periode zijn geweest.
Het is in ieder geval mooi te weten
dat de Commando's nog steeds zo tot
de verbeelding spreken. Het Korps
heeft een geweldige traditie waar-
voor jullie de basis hebben gelegd.

In je vorige brief schreef je over
de zeereis naar ... Ja, waarheen?
Wanneer kregen jullie te horen wat
jullie opdracht zou zijn en hoe was
de reactie op het bericht ?

Overigens moet ik je melden dat
deze correspondentie goed wordt
gelezen. Ik merk dit aan de reac-
ties. Het blijkt dat je nogal wat
"fans" hebt. De ontboezemingen in
je vorige brief blijken hierin
niets veranderd te hebben.
Toch leuk om te weten ?

Met hartelijke groeten,

Hans Sonnemans

Beste Hans,

Je maakt me telkens weer aan het
schrikken als je brief in de bus
val t . Goeie genade, denk ik dan,
alweer drie maanden voorbij: hoe
bestaat het !

Dat de tijd zo snel voorbij gaat,
werd ook mij weer duidelijk op 21
maart j.l., toen ik als 75-jarige,
en nog wel precies op mijn verjaar-
dag, op het podium plaats mocht
nemen tijdens de grote commandore-
ünie te Roosendaal. Voor het eerst
van mijn leven was ik gepromoveerd
tot VIP.
Het was die dag 50 jaar geleden dat
de Nederlandse commandotroep ver-
trok uit Wolverhampton, uitgezwaaid
door de rest van de Brigade.
3500 man, getooid met groene baret,
marcheerden aan ons voorbij.
De ouwe "snorrebaarden" liepen
voorop, het krui telijm in het met
trekken en velden gegroefde ge-
zicht, nog bijna zichtbaar, de blik
op oneindig, met ogen die gloeiden
als warmgelopen kanonnenlopen . Dit
was echt de ouwe hap.
Op dat moment realiseerde ik ma j
dat een halve eeuw commandogeschie-
denis aan mij voorbij ging. Een
halve eeuw, Hans ...
Generaal Roos stond naast
stootte me aan. "Willem als
bliksemse kerels morgen
staan ze wéér klaar !"
Dat had hij eigenlijk op dat moment
niet moeten zeggen want ik had het
toch al een beetj e te kwaad. Maar
toch misschien ook wel.
"Dank je wel, generaal. Het was het
mooiste compliment dat je kon ge-

mij en
je die
roept,

ven. "
Het werd een onvergetelijke dag,
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- errassende ontmoetingen, hart--=_ -armende gesprekken en emoties.
:..--as blij dat ik het allemaal nog
-== illochtmaken, na een halve eeuw
==--andogeschiedenis.

-'il ik proberen de draad van
-":':'0 verhaal uit de laatste "Vaan-
~=.:.rager" weer op te pakken.
_= "Straadhead" voer tijdens de
:=~stnacht (1943) de Straat van
~~ raltar binnen. Het langgerekte
•.::ooi voerde geen navigatielich-
~e~ uit veiligheidsoverwegingen: de
-~~and was overal.

-_jarden sterren schitterden als
-::eine brilj anten op een zwartflu-
oe en kussen, wiegend bij elke be-

--eging die het schip door de zachte
::e':'ningmaakte.

nan bakboord doemde het silhouet
~an de wereldberoemde rots op, on-
"anks de duisternis vrij duidelijk
zichtbaar in de nacht. Aan stuur-

oord zagen we voor het eerst na
jaren een helverlichte stad: Ceuta.

:::edereenwas aan dek verschenen om
e doorvaart door de Straat in de

~erstnacht mee te maken. Zoiets
beleeft men slechts eenmaal. Het
-.-as opvallend stil, ondanks de vele
.ilitairen. Uiteen soort eerbied

ie men ook vindt in een lege kerk,
:eek iedereen te fluisteren.
Alleen het ruisen van het boegwater
was duidelij k hoorbaar. Het zachte
geluid dat door de roosters door-

rong uit de machinekamer, klonk
als het tevreden spinnen van een
poes.
?lotseling zetten een paar stemmen
:et "Stille Nacht" in. Anderen vie-
.ien bij en het Kerstlied zwol aan
<:ot een machtig ontroerend geluid.
=n Spanje luidden de Kerstklokken.

=k stond aan de reling, een beetje
apart, de handen gevouwen als in
een gebed zonder woorden. Ik wilde
hel meezingen maar een brok in mijn
heel belette dat. Mijn gedachten
-...-arenbij familie en vrienden die
ergens in dat donkere bezette ge-
bied leefden: Europa.

rede op aarde terwijl de kanonnen
b lderden in Europa en Azië. Het
-.as een Kerstnacht die ik niet gauw

vergeten zal, Hans.

In de Middellandse Zee heerste een
ander klimaat dan op de Oceaan met
haar stormen en regenvlagen. Het
kaki-uniform verdween in de plun-
jezak onder in het ruim en het tro-
penuniform met korte broek kwam er
voor in de plaats.

Onze boot deed de haven van Algiers
en Malta aan. Wij keken onze ogen
uit. Daar lag Malta, het eiland wat
dagelijks de krantekoppen in Enge-
land haalde. Het eiland was een
onneembaar bastion gebleken, on-
danks de aanhoudende zware bombar-
dementen door Duitse en Italiaanse
bommenwerpers.
De volgende havensteden die we aan-
deden waren Suez en Aden. Daarna
haakte het schip af van het konvooi
en voeren we regelrecht, zonder
enige bescherming, naar Bombay.

Na de debarkatie werden we gelegerd
in een gigantisch legerkamp in de
buurt van de garnizoensstad Poona,
waar een periode van acclimatiseren
en tropentraining begon.
We vroegen ons voortdurend af bij
welk onderdeel we zouden worden
ingedeeld tegen de Japanners, een
nieuwe vijand die we nog niet had-
den leren kennen.

In die tussentijd bracht Lord Louis
Mountbatten een bezoek aan de le-
gerplaats, waarbij nr. 2 Dutch
Troop de eervolle opdracht kreeg om
te fungeren als bodyguard.

Het antwoord bij welk onderdeel we
zouden worden ingezet en waar de
eerstvolgende actie zou plaats vin-
den, liet niet lang op zich wachten
maar daarover een volgende keer.

Het doet me overigens goed te lezen
dat ik aan onze correspondentie een
paar fans heb overgehouden. En dat
op mijn leeftijd !
Of is die uitspraak van die Chinese
wijsgeer toch waar? Hij sprak: "Er
is geen leeftijd, er is alleen le-
ven. "
Met vriendelijke groet,

WilIem.



Lord Louis Mountbat
ten arriveert in
ons kampement in de
buurt van Poona
en ...

spreekt vanaf een
heuvel de comman-
do's toe die bin-
nenkort in actie
zullen gaan.

18 september in Eindhoven

Zoals gebruikelij k wordt ook dit jaar weer de bevrij ding van
Eindhoven herdacht met een defilé op 18 september. De Irene
Brigade is hierbij steeds met een groot detachement aanwezig.
Aanmelden voor deelname en inlichtingen bij:

Ton Herbrink, De Foes 23 5581 AP WAALRE, 04904-13384
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SOLDAAT 1e KLASSE G.M.J. STEYGER

-- e:e nummers geleden werd ge-
--::-<=.<=.gdom informatie over soldaat
=~e~ger, gesneuveld op 11 september
:;~~ in België.

.::..e:-van de leden die hierop rea-
;ee~den was Winand André uit Calga-
_. Canada). Hij maakte Steyger mee

Suriname. Ze maakten allebei
~ee_ uit van het eerste detache-
-e..;.-c,bestaande uit 175 man onder
:e.:..-':'ngvan kapitein van den Hoek,
~~~ in september 1941 vertrok naar
~e ··est. Twee maanden later vertrok
::::=_ tweede detachement, ditmaal
-es~ond dat uit 75 militairen.
~-- 1943 keerden 200 man terug
;'èê~ Engeland, naar de Brigade.

.:..~andAndré beschrijft op zijn
e.:..g-enwij ze zijn herinneringen aan
=~eyger. Het is een interessant
-.-erhaal voor de lezers van "De
--<=.andeldrager"geworden.

H.S.

=~ zal proberen om na ongeveer 50
:aren U in het kort iets te vertel-
:en over soldaat 1e klasse Steyger,

-= te wel "Mickey".
=n mijn schrijven over hem komen
__atuurlijk vanzelfsprekend allerlei
~edachten en herinneringen in mij n
:oofd aan Mickey. In alles wat ik
.u hier schrij f was hij een deel,
sommige dingen waarin hij toonde
dat hij een waardige vriend was
voor ons allen die hem gekend heb-
ben in onze "dienst"jaren.
Hij en ik waren goede dienstmakkers
in Paramaribo, Suriname, in de ja-
ren 1941-44. Daar heb ik hem het
eerst ontmoet, na aankomst vanuit
Engeland. Hij kan toen niet ouder
zijn geweest dan 18 - 19 jaren.
Snel kreeg hij daar zijn bijnaam
".ickey". Die kreeg hij van de in-
oners in Paramaribo omdat hij vol-

gens hen wat leek op "Mickey Roon-
ey", de filmster.

ij, de mannen van het detachement
Prinses Irene Brigade, hebben hem
-aar nooit anders gekend als "Mic-
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key" .
Hij was een zeer uitgaande jonge
"snotneus" (dit woord met een
vriendelijke toon a.u.b.), ik
schrijf dit zoals soldaten onder
elkaar kletsen.

Zoals alle anderen klopte ook Mic-
key wacht op "Fort Amsterdam". Daar
werden toen ex-K.N.I.L.-ers en Ma-
rinepersoneel alsook burgers uit
Nederland Oost-Indië, gevangen ge-
houden als landverraders. Deze men-
sen waren door Mariniers overge-
bracht vanuit de Oost.
Mij n bloed kookt nog als ik terug
denk aan die lui. Ze werden door
ons dan ook niet al te vriendelijk
begroet .

Het P.I.B.-detachement werd later
samengevoegd met de Mariniers.
Het werden twee mooie dienstj aren
in het Marinierskamp aan de oever
van de rivier. Af en toe wel eens
een beetj e wrijverig, maar dat
hielp voor het moreel. Landmacht en
Mariniers in één kamp ???

Het enigste wat mlJ niet beviel
waren die vervloekte muskieten. Dat
waren grote dingen ! Wij noemden ze
"dive-bombers" of "spitfires".

Dit kamp werd toen een "Vechtwagen-
kamp" en het "Nieuwe Vechtwagen-
kamp " werd toen gebouwd op "Zande-
rij", ongeveer 50-60 km. buiten
Paramaribo, aan de rand van de jun-
gle, in de nabije omgeving van een
Amerikaans militair vliegveld.
Wij waren er voor bewaking van dit
vliegveld. Onze commandant was 1ste
luitenant Kouwenhove. Wat een offi-
cier ! Wat een man om iets voor te
doen !

Mariniers werden
tanks en brengun-
werd toen motor-

De P .I .B . en de
toen voorzien van
carriers. Mickey
ordonnans.
In dit Nieuwe Vechtwagenkamp werden
we goede vrienden met de Amerika-
nen. Meestal gingen we naar hun
cantine, die zeer goed was voor-
zien. Mickey en de andere jongens



hebben er veel blikjes bier omlaag
gegoten in de tropische hitte.

Begin 1944 verlieten wij Paramaribo
en werden ingescheept voor de te-
rugreis naar Engeland. We hadden
wel een vermoeden wat we voor de
boeg hadden, namelijk de invasie !

Er werd druk geraden welke richting
W1J zouden varen, terug naar Enge-
land. Het bleek een militair geheim
te zijn. Pas enkele dagen later,
aan boord, kregen wij te horen dat
dit zou gebeuren via New York.
Venezuela en Cuba werden voor een
halve dag aangedaan.

Kunt u het zich voorstellen ? Aan-
komen in New York, in het midden
van de winter in tropenkleding ?
De meesten van ons droegen een kor-
te broek en korte hemdsmouwen !
Tjonge, wat was dat koud !
Wij kregen daar zelfs nog een
sneeuwstorm cadeau. We hadden in
geen drie jaar sneeuw meer gezien !

Zanderij, Vechtwagenkamp
Sold. Smeets (?), Marinier,
Jan Starink (v.l.n.r.)

Dat alles was na enkele dagen al-
weer vergeten. We werden daar uit-
gerust met goede Canadese legerkle-
ding.
Inkwartiering kregen we in Hotel
"Time Square" in de nabij van het
wereldberoemde "Time Square". Wat
meer kon je verlangen na drie jaren
Paramaribo ? Het werden drie glo-
rieweken voor ons. Het was, denk
ik, enigszins een verlofvergoeding
voor ons, na drie jaren in de tro-
pen.

Op een goede morgen kwam Mickey,
m1J en enkele andere jongens halen
om wat gaan eten ... gratis!
Nou, waar kon je gaan eten
York voor niks ? Dat had
uitgevonden op de een of
manier.
Grote zaken zoals "Marcey's" hadden
altijd wel een demonstratie van een
of ander voedingsmiddel zoals soep,
vleeswaren, gebak enz. Dat werd dan
gedemonstreerd door een schoonheid
in dienst van die zaak.
Hoeveel zaken wij die dag afliepen

in New
hij al
andere
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weet ik niet meer. We hadden in
ieder geval genoeg gegeten. En maar
"ja " knikken en met de duim omhoog
om aan te geven dat het lekker
was !

Ook bezochten wij het "Statue of
Liberty". We mochten niet hoger
gaan dan de fakkel. Op het Empire
State Building gingen we tot de
bovenste verdieping. Ook werd een
bezoek gebracht aan de in die tijd
wel bekende "Stage Door Canteen" ,
backstage met allerlei schoonheden
om ons heen.
Als er iets aparts gaande was, Mic-
key wist het, waar het was, hoe
laat, slecht of goed. Ik heb nog
vele mooie herinneringen aan hem,

als één van de dienstmakkers in
Paramaribo.
Hij was zeer avontuurlijk aangelegd
en had vele vrienden in het Surina-
me-detachement en ook bij de Mari-
niers.

Na de terugkeer in Engeland, wach-
tend voor de invasie, heb ik hem
niet zo veel meer gezien.
Toen ik later hoorde dat hij ge-
sneuveld was, vond ik dat heel
hard. Zo jong en dan ook nog bijna
thuis !

Groeten uit Calgary, Canada, van:

ex. kpl. hospik, Winand André, nr
702.
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Sold. lste klas G.M.J. Steij-
ger "Mickey", sold. 1ste klas
(Jack) Groeneberg, kpl. hospik
Winand André, in New Vork
U.S.A., februari 1945.



Reacties op de foto's in Vaandeldrager nr. 26

Drie brieven werden ontvangen als
reactie op de vraag naar bekende
namen op de foto's geplaatst in nr.
26. De foto's werden geschonken
door mevrouw Nij kerk- von Schol tz
uit Amsterdam.

Om maar meteen met de onderste foto
te beginnen: deze werd al eerder
geplaatst in Vaandeldrager nr.14
(september 1988). Alle personen op
die foto werden toen benoemd door
de heer Burton H. Sanders uit Den
Haag. De groep vormde het Prinses
Irene Brigade Signal Corps. De foto
werd genomen in april 1944 in Do-
vercourt.

Sanders herkent op de bovenste foto
links, Hugo ijkerk, namelij k ach-
ter in het midden, zonder hoofddek-
sel.
Dit wordt bevestigd door de heer ~
Thorn - Leeson uit Almunegar (Span-
je). Hij noemt verder de volgende
namen bij deze foto:
(v.l.n.r.) Molenaar, radiomonteur,
kpl. mar. , Pieter Naaktgeboren,
Niel Nieuwenhuis, Bogaard, onbe-
kend, onbekend, Rien Schimmel, van
der EIst. Daarachter staand: Hugo
Nijkerk, onbekend, kpl. mare Broer-
tje van der Giesen. Voor het bord
staat sectie-commandant 1ste luit.
Huib van Oostrom. Schuil achter het
bord gaat Herman Biegel. "Het is
briefing te velde, ik vermoed in
bivak in Tring Forest."

Thorn Leeson noemt de volgende na-
men bij de bovenste foto rechts:
Staande v.I. n.r.: (hal f zichtbaar)
Thorn Leeson, Pieter Naaktgeboren,
Hugo Nijkerk, Osnawicz, Jan Wal-
burg, Schmidt, Johnny Brugge,
Broertje van der Giessen, Herman
Biegel, Rien Schimmel, van der
EIst, wmr. Mar. Jan Bouwman (sectie
00). Knielend: Molenaar, Niel Nieu-
wenhuis, Herman Roet en Bogaard.

Op linkse foto van de middelste rij
herkent de heer Thorn-Leeson:
Links: Bogaard, achtergrond: Johnny
Brugge, voorgrond: Hugo Nijkerk en
rechts Pieter Naaktgeboren.

De rechtse foto van de middelste
rij: hier herkent de heer Sanders
Johnny Brugge, namelijk als tweede
van links.
Dit klopt weer met de opsomming van
de heer Thorn-Leeson:
V.I. n.r.: Niel Nieuwenhuis, Johnny
Brugge, Rien Schimmel, Molenaar en
Broertje van der Giessen.

De onderste foto is dus al geheel
benoemd door de heer Sanders in
Vaandeldrager nr. 14.
De heer Thorn-Leeson herkent ook de
meeste gezichten, evenals het ge-
bouw op de achtergrond, namelijk de
school in Dovercourt, legering van
de Brigade Seiners. Verder schrijft
hij:
"Voor zover ik rru.j kan herinneren
werden deze en enkele andere fo-
to' s indertijd genomen door Gott-
schall. Hij kwam bij ons uit Suri-
name en de was de enige met een
film in zijn camera. Hij was tevens
een bekwaam amateur-goochelaar en
bezorgde ons vaak een plezierige
verpozing."

Ook de heer J. Grün uit Hove (U.K.)
(dezelfde Grün als beschreven op de
achterpagina van dit blad) heeft
zijn hersenen gepijnigd op de vijf
foto's. Hij meent de sectie van
sergeant Gelens te herkennen, van
de C-Compagnie, "waarvan kapitein
Zouteriks de onvergetelijke baas
was."
We moeten echter aannemen dat dit
dus niet kan kloppen. Maar ja,
vij ftig jaar is een lange tijd en
het kan moeilijk zijn om dan nog
namen en gezichten te herkennen. In
ieder geval, mijnheer Grün, harte-
lijk dank voor uw bijdrage en inte-
ressante brief !

In volgende nummers van "De Vaan-
deldrager" zal vaker aandacht ge-
schonken worden aan foto' s van be-
paalde groepen. Het kan interessant
zijn bepaalde opmerkingen van di-
verse mensen te bespreken en met
elkaar te vergelijken.
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STICHTING VETERANEN PLATFORM

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

Definitie "veteraan"
Nog steeds bestaat onduidelijkheid
over het verschil tussen een "vete-
raan" en een "post-aktieve mili-
tair" .
Het V.P. definieert een "veteraan"
als volgt:

"Alle voormalige leden van de
Ned. Krijgsmacht en van het voor-
malige Kon. Ned. Indisch Leger
(K.N. 1.L. ), ongeacht of zij be-
hoord hebben tot het vrijwillig
dienend, reserve- of dienstplich-
tig personeel, die in of bui ten
Nederland dienden onder oorlogs-
dreiging enjof op enigerlei wijze
deelgenomen hebben aan oorlogs-
of gevechtshandelingen, inclusief
internationale vredesmissies bin-
nen of buiten het verband van de
Verenigde Naties, danwel ten ge-
volge van deze omstandigheden of
ten gevolge van de uitoefening
van de militaire dienst fysieke,
psychische, financiële of sociale
nadelen hebben ondervonden."

De V.P.-definitie van een "post-
aktieve militair":

"Gewezen militairen die op eni-
gerlei wijze enige relatie met
Defensie hebben, en wel een rela-
tie van een min of meer permanen-
te aard en karakter."

Eenmalige uitkering
Het wetsvoorstel voor de eenmalige
uitkering van f. 7.500,- voor
dienstplichtigen die in de periode
van 1936-1962 vijf jaar of langer
hun militaire dienst hebben vervuld
en daarvoor nooit compensatie heb-
ben ontvangen, is thans in behande-
ling bij de Vaste Kamercommissie
voor Defensie.

Veteranenpas
De werkzaamheden t.b.v . de voorbe-
reiding vorderen gestaag. In het
bijzonder wordt gewerkt aan:
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- de koppeling van de pas aan de
65+-pas of het binnenkort uit te
geven identiteitsbewijs

- het systeem van aanvragen en het
aanvraagformulier

- een lijst van bewijsstukken
- een opsomming van alle operaties,

vooral V.N. en multinationaal,
die recht geven op de status van
veteraan.

Verder is contact gelegd met een
aantal overheids- en commerciële
organisaties over het verwerven van
faciliteiten. De toekenning van een
aantal vrije reizen voor het bijwo-
nen van herdenkingen en reünies
blijft een uitgangspunt.

In opdracht van het Ministerie van
Defensie wordt thans een landelijke
enquête gehouden, vooral gericht op
de groep van niet-georganiseerde
veteranen, om hun visie op een
eventuele veteranenpas te kunnen
vaststellen. De uitslag van deze
enquête is eind april bekend.

Open Dagen Veteranen
Door de Krijgsmacht zlJn
data voor de Open Dagen
steld:

nieuwe
vastge-

K.L. 18 juli '92 Havelte
K.Lu.20 juni '92 Gilze Rijen
K.M. 3 juli "92 Den Helder

4 juli '92 Den Helder
5 juli '92 Den Helder

Het ligt in het voornemen Open Da-
gen Veteranen te organiseren op:
vrijdag 17 juli '92 - K.L. - Joh.
Postkazerne Havelte
donderdag 2 juli '92 - K.M. - Mari-
ne Etablissement Den Helder

In principe zullen dit jaar door
het Ministerie van Defensie de ve-
teranen van Ned. Oost-Indië 1945-
1950, met inbegrip van het KNIL,
worden uitgenodigd.
Aangezien de K.Lu. in die jaren nog



niet een zelfstandig Krijgsmachton-
derdeel was, wordt geen eigen Open
Dag Veteranen KLu. georganiseerd.

Onder Indië-veteranen wordt ver-
staan zij, die na het einde van de
Tweede Wereldoorlog in Ned. Oost-
Indië c.q. Indonesië bij de Kon.
Marine, de Kon. Landmacht danwel
het KNIL hebben gediend tussen 15
augustus 1945 en ong. juni 1951,
het moment van opheffing van mili-
taire missies.

Voor degenen die in Nieuw-Guinea
hebben gediend, zal in 1993 een
reünie worden georganiseerd.

V.P.-lidmaatschap
Op 26 maart '92 is de Kon.
ging van Marine Officieren
Platform toegetreden. Een
rijk deel van de leden van
bestaat uit veteranen.

Vereni-
tot het
belang-
de KVMO

Draaginsigne Gewonden
Momenteel zijn 3087 aanvragen voor
toekenning van het Draaginsigne
Gewonden ontvangen.
In 1463 gevallen werd gunstig be-
slist. 149 aanvragen moesten worden
afgewezen.

Bij onze Vereniging is het inmid-
dels toegekend aan de heer H.A.
Huinder uit Genk (België). Hij
kreeg het draaginsigne opgespeld
door de Consul-Generaal in Antwer-
pen.
Ook Harry Houben uit Maastricht
kreeg het insigne opgespeld. De
"oud-Brigade-marinier" ontving het
uit handen van burgemeester Houben
van Maastricht op 8 april j.l.
Zoals al eerder vermeld in deze
"Vaandeldrager", kreeg de heer W.A.
v.d. Leur uit Alblasserdam het
draaginsigne uit handen van voor-
zitter Hemmes tijdens de laatste
reünie.
Uw vertegenwoordiger bij het V.P.
en vice-voorzitter van uw vereni-
ging, J. van den Bergh uit Breda
kreeg zijn draaginsige uitgereikt
door de burgemeester van Breda.

Voor alle duidelijkheid: de Vereni-
ging en de redactie van de Vaandel-
drager krijgen geen rechtstreekse
informatie betreffende uitreiking
van Draaginsignes aan leden van de
Vereniging. Als u vermelding van
uitreiking in deze kolommen op
prijs stelt, wordt u verzocht dit
door te geven.

Harry Houben krijgt zi.j n Draagin-
signe van burgemeester Houben
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STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE .,PRINSES IRENE"

SECRETARIAAT: HOOFDSTRAAT .12. SbH, AE Best. TEL. 0499X-, Ino

Het nieuwe regimentsmuseum
De Stichting Historie en Documenta
tie Kon. Ned. Brigade "Prinses Ire-
ne" is opgericht in 1986.
Deze stichting kwam voort uit de
privé-collectie van oprichter Hans
Sonnemans en heeft ten doel:

"Het vergroten en in stand houden
an de belangstelling voor de Kon.

_-ed. Brigade "Prinses Irene".

De stichting tracht dat doel te
verwezenlijken door:

"het onderhouden en uitbreiden van
een verzameling, het trachten te
realiseren van een permanente expo-
sitieruimte hiervoor, het onderhou-
den van goede contacten met het
Garderegiment Fuseliers "Prinses
Irene" en het regimentsmuseum, het
verschaffen van informatie etc."

Zoals bekend heeft de stichting al
in twee oorlogsmusea deel-exposi-
ties kunnen inrichten over de ge-
schiedenis van de Brigade.

~et het overgaan van de traditie
van het 13de Pantserinfanteriebat-
lajon naar het 17de in Oirschot,

igt er voor de stichting een nieu-
we taak. Het in standhouden van de
tradi tie van het Garderegiment Fu-
seliers is tenslotte voor de ge-
schiedenis van de Prinses Irene
Brigade heel belangrijk.

Z.K.H. Prins Bernhard zei in zijn
toespraak op 13 juli 1945 in de
Clingendaelkazerne in Den Haag:
"Gelukkig zullen de tradities, wel-
ke gij in de maanden van strijd op
het Continent hebt verworven, niet
verloren gaan.
Uit de Brigade zal onder meer ge-
vormd worden de kern voor het Regi-

ent "Prinses Irene", dat om Uw
aandel zal worden gevormd en op Uw
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traditie zal voortbouwen."
Deze woorden onderstrepen de plicht
van de Stichting om mee te werken
aan de voortzetting van de tradi-
ties van het huidige Garderegiment
Fuseliers "Prinses Irene".

Momenteel is op het terrein van de
Gen.maj. de Ruyter van Steveninck-
kazerne een ruimte vrij gemaakt
voor het nieuwe regimentsmuseum.
Het is een groot, vrijstaand ge-
bouw, dat gemakkelijk toegankelijk
is, ook voor hen die niet zo goed
ter been zijn.

"Onze" Stichting zal in dit gebouw
nauw gaan samenwerken met de Stich-
ting Brigade en Garde Prinses Ire-
ne, de stichting waarin het
"Schalkhaarse regimentsmuseum" is
ondergebracht.
In de praktijk betekent dit dat er
veel historisch materiaal zal wor-
den ingebracht. Ook zal de Stich-
ting een gedeelte van de inrich-
tingskosten (zoals vitrines en eta-
lage figuren ) voor haar rekening
nemen.
Bovendien zal Hans Sonnemans, se-
cretaris van de Stichting Historie
en Documentatie, als conservator
voor het nieuwe museum gaan optre-
den.

Overigens betekent dit alles niet
dat de tentoonstellingen in Veghel
en Over loon zullen verdwijnen.

Het bestuur van de Stichting Histo-
rie en Documentatie hoopt dat deze
samenwerking tot tevredenheid zal
zijn van de vele oud-Brigadestrij-
ders die de stichting de afgelopen
vij f jaar financieel, of door het
schenken van historisch materiaal,
hebben ondersteund.



Schenkers bedankt!

De heer W. André uit Calgary (Cana-
da), schonk een zakbijbeltje en
foto's uit zijn "Suriname-tijd".
Van de heer J. Claessens uit Nijme-
gen ontvingen we een kleine vitri-
ne, een zijden sjaal en een grote
hoeveelheid documentatie.
De heer P.F. van Eijck uit Rijen
gaf een battle-dress, baret en do-
cumentatie in bruik een.
Van de heer A.G. an den Heuvel uit
Tilburg kregen ~e tijdens de reünie
zijn militaire rijbewij s uit Suri-
name.
De heer J. Starink gaf, eveneens
tijdens de reünie, een unieke foto
van het Suriname-detachement, geno-
men tijdens un verblijf in New
Vork.

Cassette-opname plaat Brigadeband
beschikbaar
Eindelij k is et dan zover Ruim
een jaar ge eden ontvingen we van
de heer Burton Sanders uit Den Haag
een orignele plaat van de Band van
de Brigade (onder leiding van lui-
tenant de Groot) uit 1941 Of 1942.
"De Mobilisatie-herinneringen" zijn
uitgebracht door "Vrij Nederland
Recordings' op het bekende His Mas-
ters Voice Label.
De opnamen zijn kwalitatief niet zo
goed te noemen. De muziek, ongeveer
een kwartier, heeft vooral een his-

torische en sentimentele waarde.
Het zijn voor zover bekend, de eni-
ge opnamen die bewaard zijn geble-
ven.

De stichting heeft een 100-tal cas-
settes laten vervaardigen. De eer-
sten zijn verkocht tijdens de laat-
ste reünie.
U kunt een cassette bestellen door
overmaking van f. 12,50 op bank
rek. nr . 66 .28 .73 .149 t .n .v. J .
Sonnemans te Best. U krijgt dan zo
snel mogelij k het bandj e thuisge-
stuurd !

Gezocht: materiaal voor de collec-
tie!
Hoewel de stichting op het moment
al over een behoorlijk grote col-
lectie beschikt, blij ft alle mate-
riaal dat betrekking heeft op de
geschiedenis van de Brigade meer
dan welkom ! Vooral nu er een nieuw
regimentsmuseum moet worden inge-
richt, is veel materiaal nodig.

We zoeken vooral naar emblemen,
uniformen en hoofddeksels uit de
Brigadeperiode.

Als u nog iets heeft en dit wilt
schenken of in bruikleen geven,
graag contact opnemen met het se-
cretariaat van de stichting:
Hoofdstraat 32, 5683 AE BEST
04998 -71270.

Met diep leedwezer. namen wij kennis van het overlijden van de volgende
leden van onze Vereniging:

5 maart
9 maart

12 maart
25 maart
10 april
21 april

1 mei
21 mei

De heer J.G. Valkenburg, Mijnsheerenland
De heer J.J. Lammers, Best
De heer J. Verduijn, Nieuwerbrug aid Rijn
Mevrouw C.W. v.d. Berge-Geelhoed, Middelburg
Mevrouw H. de Kort-van Loon, Tilburg
De heer P. Korsten, Pinelands (Zuid-Afrika)
De heer W. van Lit, Garneren
De heer H. T. Bakker, Amersfoort

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

21e Canadian Army Groug 33e Unit

Volgens de informatie van de heer
P.L.M. van Heeswijk zetelde in sep-
tember 1944 in de Zwaanstraat te
Eindhoven, Philipsfabrieken te
Strijp, het 21e Canadian Army Group
33e Unit. Commandant was de kapi-
tein van Zeeland met onderofficier
van der Star.
De heer van Heeswijk zou hiervan
graag een bevestiging krijgen. Wie
kan hem helpen ?

P.L.M. van Heeswijk
Socratesstraat 9
7323 PA APELDOORN
055 - 665268

Colijnsplaat
Mijn naam is Gerard de Fouw, 34
jaar oud, en wonende in het dorp
Colijnsplaat in de provincie Zee-
land. Ik ben al zo'n 15 jaar bezig
met het opzetten van een foto/doku-
mentatie archief over het dorp Co-
lijnsplaat.

Ik ben nu op zoek naar foto' s van
Irenemannen die gelegerd/ingekwar-
tierd waren november/december 1944
in Colijnsplaat. Het maakt niet uit
wat er op die foto' s staat, alles
is welkom.
Ook verhalen over de actie die
plaats vond op 25 november 1944,
waarbij lste lui tenant I.J. Have-
laar het leven verloor, zijn wel-
kom.

De oudere inwoners van Colijnsplaat
praten nog steeds over wat er ge-
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beurd is en dat jullie daar waren.
Voor mij als amateur-historicus is
dit nog een witte plek in mijn ar-
chief. Misschien kunt en wilt u mij
daarbij helpen.

De foto's en de verhalen dienen om
een stukj e dorpsgeschiedenis te
ontrafelen en de herinnering leven-
dig te houden.
Mag ik op uw medewerking rekenen ?
Alvast bedankt !

Gerard de Fouw
Deltastraat 19
4486 BT COLIJNSPLAAT
01199 - 5786

Brigade Piron
In april 1945 werden in Middelburg
de militairen van de Prinses Irene
Brigade afgelost door Belgische
militairen van de Brigade Piron.
De heer J. Braat wil hierover graag
een artikel schrijven voor het blad
van de Heemkundige Kring Walcheren.

Hij is op zoek naar informatie
hierover. Bezoeken aan de Sectie
Mili taire Geschiedenis in Den Haag
en de het Centrum voor Historische
Informatie in Brussel leverden niet
veel op.
Kan iemand hem helpen aan persoon-
lijke foto's, documenten of verha-
len ?

De heer J. Braat
Louis Pasteurlaan 8
3451 EJ VLEUTEN



Weer een drietal foto's, waarbij we
graag weer de ontbrekende namen
zouden vinden.
Ze zijn geschonken door de heer ~
Antonides uit Zuidwolde, broer van
twee oud Brigade-militairen, name-
lijk Geert en Jelte Antonides. Jel-
te kwam op 15 november 1944 om, na
een ongeluk et een troop carrier.

Op foto 1 staat elte in het mid-
z .jnonbekend.

e te hurkend rechts,
ook hier z~· e anderen onbekend.
Foto 3, t.ensLot te , staat Jelte in
het mLdderi . Rechts van hem Nick
Budding e__ :~:lXs ohn van Tamelen.
De zitte -e --ee zijn onbekend.

Wie herken'" ze ? Graag uw reactie
naar de redêc-~e.
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Opsporing verzocht

Mevrouw J. Hommes uit Assen is al
geruime tijd op zoek naar de voor-
malige verzetsman "Qaker" of
"Kweker". Deze verzetsman is in de
periode '41- '42 actief geweest in
het zuiden van Frankrij k o.a. bij
het opzetten van vluchtwegen naar
Zwitserland en Spanje.
Mevrouw Hommes probeert deze man op
te sporen voor een Amerikaanse ken-
nis die graag nog eens contact met
hem zou willen opnemen.

Het staat vrijwel vast dat de ge-
zochte persoon nog in leven moet
zijn en nu in de regio Rotterdam
moet wonen.

Oorlog en Vrede

"Kweker" zou als sergeant bij de
Prinses Irene Brigade hebben ge-
diend. Hij is joods en moet bij de
Brigade tot "de oudere garde" heb-
ben behoord want hij moet geboren
zijn rond het jaar 1900.
Als u enig idee heeft wie deze per-
soon zou kunnen zijn, neemt u dan
contact op met:

Johanna e.M. Hommes
Vogelkerslaan 36
9401 LP ASSEN
05920 - 13663

Oorlog is als je ruzie hebt met een ander land,
dan lig je heel bang in je mand.
Je mag niet zeggen wat je over de regering denkt,
want dan wordt je gemarteld, alles wat erg is gemengd
Ze vernielen je huis,
ze pakken het geld uit je kluis.
Je wordt met je familie naar de gevangenis gebracht,
dan hebben ze over jou de macht.

Vrede is een rustig leven leiden,
dan loop je gezellig met je familie door de heide.
Je hoort niet het knallen van bommen,
je hoort niet dat de mensen grommen.
Ik heb oorlog nooit meegemaakt,
die oorlog in Irak heeft me erg geraakt.

Babette Meuwese

Babette is een kleindochter van Enk en Netty Feldhaus van
Ham uit Middelbeers.
Ze zit in groep 8 van "De Korenbloem" in Oirschot, is elf
jaar en schreef dit stukj e in het kader van een klasse-
opdracht.
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VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

Opgericht 12 april 1947. Inschr. nr. K.v.K. 's-Gravenhage V 410620

SECRETARIAAT: AMETIlISmUK 254. 4706 BJ ROOSENDAAL (N.BR) TEL OI65(}.448()2

Art. 13 A HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aanyulling op het Huishoudelijk Reglement:

De sociaal-werker verbindt zich jegens de vereniging sociale en maatschap-
pelijke werkzaamheden te verrichten en in dat kader aktiviteiten te
ontplooien in het belang van de leden van de vereniging en hun nabestaan-
den.

De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

- bezoeken aan zieken,
- het kopen en aanbieden van attenties ter gelegenheid van verj aardagen,

huwelijksfeesten en jubilea,
- het bijwonen van begrafenissen en het aanbieden van graftakken,
- het corresponderen met leden en instanties ten behoeve van leden,
- het melden van probleemsituaties en daarover rapport uitbrengen aan de

Stichting Steunfonds Prinses Irene en het Generaal Noothoven van Goor-
fonds en in het algemeen al datgene te verrichten wat een bijdrage kan
leveren tot het geestelijk en lichamelijk welzijn van de leden en
nabestaanden,

- voorts het leggen en onderhouden van kontakten met het Militair Tehuis
Bronbeek, Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
(B. .0.) en het Militair Invaliditeits Centrum (M.I.C.) in het belang
van de leden van de vereniging en hun nabestaanden.

VAN DE PE INGMEESTER:
Helaas moet de penningmeester ver-
scheidene ingeschreven leden van
onze vereniging manen tot betalen
van hun contributie.

De penningmeester heeft in zijn
kaartenbak 764 leden. Van deze in-
geschrevenen zijn er 81 die een
contributie-achterstand van 3 jaar
en meer hebben.
Tot op heden kregen deze leden
steeds "De Vaandeldrager" toegezon-
den en ook ontvingen zij bij ons
50-jarig jubileum het boek en de
penning.

U begrijpt wel dat het voor elke
vereniging onmogelijk is kosten te
maken zonder dat daar de verplich-
ting tot betalen van contributie
tegenover staat.

Mocht u niet weten in welke jaar u
voor het laatst heeft betaald, dan
kunt u dit lezen op de omslag van
Vaandeldrager nr. 26.

Tot 1 januari 1993 heeft u, bij
achterstand, de gelegenheid alsnog
te betalen. Indien dan die betaling
niet is ontvangen, dan ziet het
bestuur zich genoodzaakt het toe-
zenden van "De Vaandeldrager" te
stoppen, alsmede verdere informatie
betreffende onze vereniging.
Het bestuur rekent op uw aller me-
dewerking,

De penningmeester,

H.A. Walschot.
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~oorlopig regimentslieb

We ~ijn jfugelier
bol trots nu in ons jirahantge Ianb.
Jfrene ig ne naam
ban 't ]Regiment in 't ~irgebotge ~anb.
~ub stnjners gaan ons boor.
1!lat geeft ons mneb en berekrarhr.
~oeb ucorbeefb boet goeb bolgen.
QEenfuselier bie aItijb Iarht.

Het overnemen van de Fuselierstraditie wordt door het 17de
Pantserinfanteriebataljon zeer serieus opgevat. Als illustra-
tie van hun enthousiasme kan het initiatief van de Bataljons-
adj udant H. Choinowski dienen. Hij maakte een tekst op de
Brigademars , gecomponeerd door de eerste gesneuvelde van de
Brigade, sergeant Lammers. De rol van de oudstrijders komt in
deze tekst wel heel bij zonder naar voren. Officieel moet de
tekst nog worden goedgekeurd door de Traditieraad.
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WIE HERKENT ZE NOG?

Zoals gebruikelijk ook deze keer twee tekeningen uit het
kampkrantje "De Bromtol", destijds gepubliceerd onder het
motto: "Figuren uit ons midden" en getekend door F. van Stok-
kum. Wie ze herkent mag een briefkaartje naar de redactie
sturen.

Drie reakties kwamen binnen op de twee tekeningen uit het
vorige nummer.
Dr. J. Ploeger uit Pretoria (Zuid-Afrika) herkende alleen de
eerste. De heer J. Christiaanse uit Wassenaar wist beide
tekeningen te plaatsen. Evenals de heer P.J. Vriends uit
Rijsbergen:

"De linker persoon is de kapitein Looringh van Beeck. Hij
behoorde tot het contingent Zuid-Afrikaanders dat destijds de
Brigade kwam versterken. Het waren de z.g. "Springbokken".
Bij de troep was hij algemeen bekend als "Oom PeuL'", Ik denk
dat dit kwam vanwege zijn grote snor en zijn vaderlijk optre-
den.
De rechter persoon is sergeant John Grûri , Ik ben gelijk met
hem in 1940 in Engeland aangekomen vanuit Frankrijk. Hij begon
reeds in het "Dan Y Graig" camp in Porthcawl met het geven van
Engelse les. Hij heeft ook een boekje geschreven "Engelsch
voor iedereen". We kregen destijds allemaal zo'n boekje. Ik
heb het nog steeds in mijn bezit !"


