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10 juli 1992: Traditie-overdracht Garde Regiment Fuseliers
Prinses Iren~.
Lkol der Fus. J.G.M. Lemmen draagt het vaandel over aan LKol
der Fus. L. Noordzij.
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Bestuursleden:

Ere-voorzitter
Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
Beneden Dorpsweg 191
6862 WH OOSTERBEEK
085 - 33 23 52

VerteQenwoordiQer bij de Fondsen
H.J. Davis
Postweg 18
3881 EC PUTTEN
03418 - 6 08 42

Voorzitter
R.W. Hemmes
Thorbeckelaan 74
2564 BS DEN HAAG
070 - 3 68 35 66

Adyies commissie Dr. H. Zak
W.J. van den IJssel
Schaapsweg 54
6712 CG EDE
08380 - 1 04 55

vice-voorzitter
J.L.M. van den Bergh
Verdilaan 27
4837 CL BREDA
076 - 61 37 11

StichtinQ Historie en Documentatie!
P.R.- Medewerker! Redactie "vaandeldraQer"
Hans Sonnemans
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
04998 - 7 12 70 (tussen 18.00 en 21.00 uur)

Secretaris
H.J.F. Hielkema
Amethistdijk 254
4706 BJ ROOSENDAAL
01650 - 4 48 02 (liefst schriftelijk)

GardereQiment Fuseliers "Prinses Irene"
Gen.maj. de Ruyter van Steveninckkazerne
Eindhovensedijk 26
5688 GN OIRSCHOT
040- 35 24 64 (commandant), 35 24 68

2de secretaris
H. van Beers
Houtduif 26
5161 SG SPRANG CAPELLE
04167 - 78267

Contactadressen in het buitenland
Heyman Roet
Hilda Ramstraat 23
2600 ANTWERPEN - BERCHEM
BELGIE 09-32-3-2390012

PenninQmeester
H.A. Walschot
Vlietwijk 96
2271 EX VOORBURG
070 - 3 86 51 15

Cees Wolters
19 Alberteijn Road
MUIZENBERG 7951 KAAPSTAD
REP. ZUID AFRIKA

I&deill..
G. Lourenz
Drs. Hein Mandosplaats 24
5581 BV WAALRE
04904 - 1 47 46

Henk J. Jansen
2a Station Road "Hoekhuis"
NORTH MYMMS - HATFIELD
HERTS AL9 7PJ
UNITED KINGDOM 09-44-7072-71462

Th. J. van Besouw
Dachverliesstraat 4
5263 AN VUGHT
073 - 56 72 79

Ned. vereniQinQ in ConQleton
H. Weyland
67 Buxton Road "Den Haag"
BUGLAWTON - CONGLETON
CHESHIRE CW12 2DX
UNITED KINGDOM 09-44-260-276735

Contactpersonen Mariniers:
A. van Wijk
Schuilenburgerplein 1, flat A44
3816 TD AMERSFOORT
033 - 75 26 95

Bank en Qironummer van de vereniQinQ

P.J. van der Wal
Huiserf 12
4824 HR BREDA
076 - 41 61 51

Banknummer: 47.25.85.762
postgironummer: 1999533
Penningmeester O.S.V. "Prinses Irene" te Den
Haag

Functionarissen:
Sociaal medewerker
F.J. Bakx
Brouwersbos 3~a~leH PRINSENBEEK

76 - 41 24 53

Lidmaatschap is minimaal f. 20,- per jaar.
Het jaartal achter het nummer boven de adresse-
ring van dit blad (indien vermeld), is het jaar
waarin u het laatst uw contributie voldeed.

Zij die geen deel hebben uitgemaakt van de
voormalige Prinses Irene Brigade, kunnen begun-
stiger worden door de Vereniging met minimaal
f. 50,- per jaar te steunen.



Toen de tradities van het 13de Painfbat in Schalk-
haar zouden worden overgegeven aan het 17de Painf-
bat in Oirschot, heb ik beide commandanten met veel
nadruk gevraagd, de oudstrijders een rol te laten
vervullen. Beide heren zeiden wel iets te bedenken.
Elders in dit blad kunt u uitvoerig lezen wàt zij
hebben bedacht.

Overste Noordzij ging met een groot deel van zlJn
bataljon in Normandië kijken waar de Brigade aan
zijn veldtocht begon. Overste Lemmen van het 13de
en hij hebben samen 40 oudstrijders de gelegenheid
gegeven hun ervaringen daar in Normandië over te
dragen.

Het was allemaal schitterend: de reis met zeven
bussen langs geblokkeerde wegen in Frankrijk, het
slapen en eten op de campus van de Universiteit van
Caen, het contact tussen jong en oud, het bezoek
aan het museum in Arromanche , de indruk die we
kregen van de geallieerde landingen en van de
enorme logistieke prestaties, het bezoek aan het
Museum Mémoriale in Caen.

De meeste indruk maakte de plechtigheid op het
strand van Arromanche, waarbij oudstrijders van
Limburgse Jagers ook uiterlijk Fuseliers maakten
door hen het invasiekoord om te hangen.
Een plechtigheid die grote indruk maakte en die wij
nooit zullen vergeten.

Wij danken overste Lemmen van het 13de en overste
Noordzij .van het 17de batalj on dat zij die tocht
voor ons mogelijk hebben gemaakt. Wij zlJn allen
dankbaar die van deze reis naar Normandië zo'n
succes maakten.

Wij danken allen van het 13de voor alles wat zij
voor ons in de afgelopen jaren hebben gedaan.
Wij hopen dat de samenwerking met de mensen van het
17de, die zich zulke fantastische Fuseliers tonen,
even goed blijft als zij is begonnen.
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50 jaar Herdenking Invasie Norman-
dië in juni 1994

Grote gebeurtenissen werpen hun
schaduw (ver) vooruit.
Naar alle waarschijnlijkheid zal
onze vereniging een uitnodiging
ontvangen om bij de aan deze her-
denking verbonden festiviteiten
aanwezig te zijn.
Uiteraard is er momenteel nog geen
programma bekend.

Er dienen echter wel voorbereidin-
gen getroffen te worden met betrek-
king tot overnachting e.d.
Daarom is het noodzakelijk dat de-
genen die hiervoor belangstelling
hebben zich nu reeds schriftelijk
aanmelden. Deze aanmeldingen dienen
uiterlijk 1 november a.s. in het
bezit te zijn van de penningmees-
ter, H.A. Walschot.

Deelname is alleen mogelijk voor
leden van onze vereniging en hun
directe familierelaties.
Wij denken aan de periode van 3 tlm
8 juni 1994.
De kosten van deelname worden voor-
lopig begroot op maximaal f. 650,-
per persoon, waarvan de helft per 1
juni 1993 dient te worden voldaan.
Zodra nadere gegevens bekend zijn,
zullen wij u informeren.

Verder wordt gedacht aan een reunle
in augustus 1994 te houden in Cong-
leton c.q ;: Wol verhampton ter gele-
genheid van de 50-jarige herdenking
van de verscheping naar Normandië.
Eveneens zijn er plannen in septem-
ber 1994 de acties in Beringen te
herdenken.
Over deze laatste twee evenementen
kan op dit moment nog geen verdere
informatie worden verstrekt.

De organisatie-commissie
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Van de penningmeester

In de Vaandeldrager van december
a.s. zult u aantreffen de accept-
girokaart voor betaling van de con-
tributie 1993.
Om een overzicht te krijgen van de
financiële mogelijkheden wordt u
verzocht deze contributie in het
eerste kwartaal 1993 te voldoen.

Bij voorbaat dank voor uw medewer-
king.

De penningmeester, H.A. Walschot.

Speldjes

Er zijn weer speldj es in voorraad
en wel in 2 soorten. Het ene met
Amerikaanse schroefsluiting voor
bevestiging in het revers-knoopgat
en de andere met steekspeld.
Kostprijs zoals gewoonlijk f. 10,-
per stuk.

De speldjes z i.j n te bestellen bij
de penningmeester.

Eveneens in voorraad:

invasiekoorden
(alleen voor leden)
tegeltjes
jubileumboeken
stropdassen
halskoorden voor
de dames (oranje-
blauw)
stickers
nieuwjaarskaarten

f 35,-
5,-

- 25,-

1 -,
1 -,

Informatie bij de penningmeester



---------=----~~------------------------------------------------------------------~~

Beste lezer(es),

In deze, weer erg dikke, Vaandeldrager veel informa-
tie en interessante verhalen maar vooral veel aan-
dacht voor de traditie-overdracht van het l3de Pant-
serinfanteriebataljon (Schalkhaar) naar het l7de
(Oirschot ).

Het l7de Pantserinfanteriebataljon, onder commando
van luitenant-kolonel L. Noordzij, onderdeel van de
l3de Gemechaniseerde Brigade gelegerd in de gen.maj.
A.C. de Ruyter-van Steveninckkazerne te Oirschot, is
een bataljon dat al (te) veel met traditiewisseling
te maken heeft gehad.

Eerst Regiment Infanterie Chassé (toen werd gezegd:
"we zijn een eenvoudig boerenbataljon" ), daarna, in
1987, Regiment Limburgse Jagers. Nu, na vijf jaar:
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Van boerenba-
taljon naar Garde in vijf jaar !

De nieuwe "Limburgse" Fuseliers en de veteranen van
de Brigade zullen nog aan elkaar moeten wennen. Er
is echter een geweldig begin gemaakt.

We hopen dat het een begin zal zijn van een langdu-
rige en vooral levende traditie. Een traditie die
zal kunnen bijdragen tot het in stand houden van de
herinnering aan de Prinses Irene Brigade en tevens
tot een goede en plezierige teamgeest in het l7de
Pantserinfanteriebataljon.

Hans Sonnemans, redacteur.

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

Verschijnt 4 x per jaar. Abonnementen f 15,-
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HET VORIGE NUMMER:

- De samenstellers van het artikel
over 11-20 RA, de heren Burgers en
de Bruin, lieten het al meteen we-
ten: de foto die bij het artikel
'~s geplaatst was niet een foto van
kapi tein Galle. Wie dan wel ? Dat
konden zij niet vertellen.

e heer C. Sisselaar uit Prévessin-
..ëns (Frankrijk) wist het wèl. Het
~s de 1ste luitenant Horn.

~e aas, geen foto van kapitein Gal-
:'e dus. Ook in het archief blij kt
;een geen foto beschikbaar.

- De foto's in de rubriek "Wie, wat
6... Waar ?" leverden slechts één
:=-eactieop. De heer J.C. Vos uit
::-~ de herkende op de eerste foto,
:=-e8ts naast Jel te Antonides, een
~oegere vriend, namelijk Hans
--e:.. huis. Samen gingen ze met hun
~e~achement naar Ceylon in 1942.
::e:'aaszijn ze elkaar uit het oog
.e=:'oren. Heeft iemand het adres
~ Hans Velthuis ?

- ~~ storende fout verscheen op de
=~essenpagina van vereningingsbe-
: __-Isleden- en functionarissen. De

ez sx erse 2de secretaris H. van
::=-::=swerd vermeld met zijn oude
=~es. Deze fout is nu gecorri-= ~~. Excuses van de redactie !

Wijk uit Amersfoort
"Mede namens mijn vrouw
de Vereniging voor de==-_::. :::::and,aangeboden tij dens haar

_:-;::-lige ziekte. Tegen beter we-
- _., blijven wij hopen op haar

---E--:e __ 11

--:2 deze weg wil ik mlJn harte-_ . = ~ank uitspreken voor de post

en prachtige bloemen tij dens mijn
verblijf in het ziekenhuis"
E. van HaaIen, Arnhem

Mevrouw H. Smeulders-Ligtvoet uit
Tilburg bedankt, mede namens haar
man, voor de belangstelling tijdens
haar ziekte, de verjaardag van haar
man en hun 45-jarig huwelijksfeest.
"Op 30 juli 1947 stond ook onze
trouwdag in het teken van de Briga-
de. Wij zijn in onze parochiekerk
voor pater L. Laureijssen, de le-
ger-aalmoezenier, getrouwd. 's Mid-
dags, op de receptie, was ook rab-
bijn Rodriguez Pereira present !
Mijn man was namelijk de chauffeur
van de geestelijkheid, maar omdat
de pater en de dominee zelf konden
autorijden, was mijn man altijd met
de rabbijn onderweg! Vandaar !"

"Mede namens mlJn vrouw, dank ik de
Vereniging voor de leuke attentie
op de dag dat wij 45 jaar getrouwd
waren. Wij vonder .het zeer attent
dat u ons niet bent vergeten."
Harrie en Bet v.d. Sanden, Oister-
wijk

Dini en Gerard Dikken uit Prinsen-
~ bedanken voor de felicitaties,
het prachtige bloemstuk, alsmede de
geschenkbon, welke zij mochten ont-
vangen ter gelegenheid van hun 45-
jarig huwelij k ,

"Mede namens mijn vrouw, betuig ik
mijn dank aan het bestuur en vooral
aan de heer Bakx voor het wel zeer
prachtige bloemstuk, de V.V.V. -bon
en de felicitaties ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijksfeest."
D. van den Haak, Vaassen

"Geachte mede-oudstrijders,

Wij vonden het buitengewoon prettig
uw brief met gelukwensen en verras-
sing ter gelegenheid van onze gou-
den bruiloft te mogen ontvangen en
stellen het ten zeerste op prijs
dat er, na zo een lange tijd na
onze gezamelijke belevenissen, nog



steeds aan ons wordt gedacht !
Inmiddels is de drukte van deze
belangrij ke mijlpaal in ons leven
achter de rug, maar de vele blijken
van belangstelling, en zeker ook de
uwe, zullen nog lang in ons geheu-
gen blijven.
Bep en Joop Kloots uit Brussel

Truus en Wim Vaders uit Haarlem
schrijven: "Wij bedanken de Oud-
strijders Vereniging, de Steunfond-
sen en Frans Bakx voor de felicita-
ties en kadobon en het bloemstuk
dat we, ter gelegenheid van ons 45-
jarig huwelijksfeest, mochten ont-
vangen. Het was hartverwarmend !"

Bill Snelders uit Crayford stuurde
deze foto met de tekst:
"For your interest I enclose a pho-
to of the first original pioneer
group of the PIB, at the beginning
of the war. It was taken at Ruperra
CastIe, Monmouthshire, on the bor-
ders of Wales. AII were private
soldiers or soldaat 1st class at
the time.

Eric Hazelhoff refered to these
Dutch Ne.tionals as "a breed apart".
Some of them, bored with life in
Wolverhampton, became pilots with

the RAF. Quite a few lost
lives including Jack Hoboken,
ked with white.

their
mar-

The formidable dark haired centre
figure will no doubt raise eye-
brows. A university professor from
Brussels who featured prominently
at that Wolverhampton meeting,
which resulted in 130 men being
sent to or rather on that questio-
nable expedi tion to the Dutch East
Indies. I was also a member of this
expedition.
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4 JULI 1992 TE ARROMANCHE
OUD-BRIGADELEDEN DRAGEN INVASIEKOORD OVER AAN "LIMBURGSE FUSELIERS"

"Wat jammer dat je de ceremonie
hebt gemist !" Dat is wat uw redac-
teur tientallen malen te horen
heeft gekregen toen hij op zater-
dagavond 4 juli arriveerde in Caen.
Op eigen gelegenheid was ik daar-
heen gereden om aan te sluiten bij
de groep oud-strijders en mili tai-
ren die al een dag eerder naar
Noord-Frankrijk waren vertrokken.
Doel: het overdragen van het inva-
siekoord door de oud-Brigadeleden
aan de mannen van het 17de Pantser-
infanteriebataljon Limburgse Ja-
gers.

Deze Limburgse Jagers zouden een
week later die traditie verruilen
voor die van het Garderegiment Fu-
seliers Prinses Irene.
Hoe kun je zo' n traditieoverdracht
tot iets tastbaars maken voor iede-
re man van het bataljon. Bataljons-
commandant luit.kol. L. Noordzij
wist het. Gewoon met al het be-
roepspersoneel, een compagnie
dienstplichtigen en een aantal oud-
strijders naar Normandië vertrek-
ken. Zo gezegd bleek niet zomaar zo
gedaan, maar toch het plan kreeg
vaste vorm en kon worden uitge-
voerd.

Daarom kon voorzitter Ruud Hemmes
de "Limburgse Fuseliers" (zoals hij
ze hartelijk bleef noemen) toespre-
ken op het strand van Arromanche .
Maar de "Schalkhaarse Fuseliers"
(daar vertegenwoordigd door de com
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mandant van het 13de Pantserinfan-
teriebatalj on en het Garderegiment
Fuseliers (op dat moment nog) de
luit. kol. der Fuseliers J. Lemmen
en de regimentsadjudant a.o.o.i. A.
van Empel hadden ook hun steentj e
bijgedragen: de kosten van de reis
en het verblij f van de oud-strij-
ders werden door het 13de betaald.

Een indrukwekkende gebeurtenis daar
op het strand. Aangezien ikzelf
daarvan dus geen verslag kan geven,
volgen hierna twee verslagen. Het
eerste is geschreven door onze oud-
vice-voorzitter Ton Herbrink, het
andere is gemaakt door de Sectie
Voorlichting van de 13de Pantser-
brigade en gepubliceerd in het per-
soneelsblad van die brigade, de
"Rinoceros".

Wel kan ik u verzekeren dat de
sfeer die ik daar heb mogen meema-
ken het succes van die ceremonie,
en het idee erachter, onderstreept.
Het was gewoon geweldig !

Eén van de mensen die zich hebben
ingezet voor de praktische uitvoe-
ring van de reis, bataljonsadjudant
H. Choinowski, kreeg op 17 juli dan
ook een tevredenheidsbetuiging van
zijn bataljonscommandant.
Overigens niet alleen voor die in-
zet bij "oefening Normandië" maar
voor zijn inspanningen bij alles
wat met de traditieoverdracht te
maken heeft gehad.



Opstelling op het
strand van Arro-
manche

De beide comman-
danten Noordij en
Lemmen en regi-
mentsadjudant van
Empel

Luit.kol. Noord-
zij ontvangt als
eerste het koord
uit handen van
voorzitter Ruud
Hemmes
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Onvergetelijke dagen in Normandië met de "nieuwe Fuseliers"

Op zich is een reis naar Normandië
voor een oud-strijder van de Irene-
brigade elke keer een gebeurtenis
met enige nostalgie, hier en daar
verweven met enkele koude rillingen
of zelfs met gepast afgrijzen, af-
hankelijk van de in het verleden
opgedane ervaring. De reis, die
door een veertigtal oud-strijders
werd gemaakt op 3, 4 en 5 juli had,
ten opzichte van vorige reizen, een
extra toegevoegde waarde.

De traditie van de Koninklij ke Ne-
derlandse Brigade Prinses Irene zou
op 10 juli 1992 formeel worden
overgedragen door de commandant van
het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene aan de commandant van het
17de bataljon Limburgse Jagers.
Nu kan het overdragen van een tra-
ditie formeel worden afgedaan met
een ceremoniële plechtigheid op een
kazerne, maar daarmede wordt de
tradi tie door de mensen nog niet
gevoeld en beleefd als iets wat
eigen is aan een eenheid, aan de
individuele leden van die eenheid.

De betrokken commandanten kregen de
lumineuze ingeving om de Minister
van Defensie te vragen om al het
beroepspersoneel en het dienst-
plichtig van een compagnie een ex-
cursie te doen maken naar Norman-
dië, vergezeld van enkele oud-
strijders.
De Minister gaf zijn goedkeuring
aan het plan, waarvoor bij deze nog
dank van de oud-strijders.

Ondanks de blokkades van vele Fran-
se wegen door vrachtwagenchauf-
feurs, vertrokken op 3 juli 1992
zeven bussen, vol geladen met
"nieuwe" en "oude" fuseliers, naar
Caen. Dankzij een feilloze verken-
ning een dag tevoren, konden de
blokkades worden vermeden, behou-
dens een eerst op 3 juli te 19.00
uur aangebrachte blokkade bij Caen.
"De bezetters" bleken echter veel
ontzag te hebben voor "ancien com-
battants" en maakten de doorgang
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net groot genoeg om er met de bus-
sen door te kunnen. .
Het gehele gezelschap werd onderge-
bracht in gebouwen van de universi-
tei t van Caen. Het was eenvoudig
maar bepaald voldoende. De maaltij-
den waren uitstekend verzorgd.

Op 4 juli werd het invasiegebied
aan een inspectie onderworpen. De
eerste opstellingen van de brigade
bij St. Come werden aan de jongelui
getoond. De Pegasusbrug met omge-
ving, Pointe du Hoc, de Amerikaanse
begraafplaats St. Laurent en uiter-
aard Courseulles sur Mer en Arro-
manche werden aangedaan.

Na een bezoek aan het museum in
Arromanche, verzamelden alle deel-
nemers aan de excursie zich op het
strand van Arromanche. De Alpha-
compagnie van het 17de Bataljon
stond opgesteld met het gezicht
naar de kust, de oud-strijders te-
genover hen, met het gezicht naar
de zee. Dit gebeurde op enkele hon-
derden meters na, op dezelfde
plaats waar delen van de brigade
(de gevechtsgroepen red.) op 7 au-
gustus 1944 met de "landingcrafts"
werden aangevoerd vanuit Engeland.

Na een gloedvolle toespraak van
onze voorzitter, Ruud Hemmes, wer-
den alle ter plaatse aanwezige oud-
strij ders ingezet om de leden van
het 17de batalj on te voorzien van
het "oranje-blauwe invasie-fluit-
koord". EEN GEBEURTENIS OM NOOIT TE
VERGETEN.

De Prinses Irenemars, gecomponeerd
door onze, in actie gesneuvelde,
sergeant Lammers, werd ten gehore
gebracht en werd besloten met een
toegevoegd couplet, waarvan de
nieuwe regimentsadjudant H. Choi-
nowski de tekst had gemaakt. Gran-
dioos ! Het was allemaal geheel
spontaan en uitbundig.

Traditie is gebaseerd op feitelijke
zaken, die hebben plaatsgevonden.



Voorzi tter Hemmes op het strand
van Arromanche

Eén van die feiten is gelegen in
het nuttigen van de plaatselijke
drank, Calvados.
In 1944 - vers van de distileerde-
rij niet om te "drinken", laat
staan "zuipen", maar nu na de
noodzakelijke rijpingstijd een
aantrekkelijk drankje. Toch is het
drinken van calvados bij hoogtijda-
gen van het Garderegiment een tra-
ditie. Dus ook nu, op het moment
dat de nieuwe fuseliers omhangen
werden met het ere-koord van de
brigade.
Alle "nieuwe" en "oude" fuseliers
kregen ter plaatse op het strand
een bekertje en een bescheiden slok
calvados. Voor de één een reden
voor de vraag naar meer, voor de
ander een kreet van afgrijzen.

De "nieuwe" fuseliers meenden dat
het invasiekoord niet gedragen kon
en mocht worden als het niet was
gedoopt in het water van de zee
voor de kust van Normandië.
De regimentsadjudant gaf het bevel:
"rechtsom keert - mars".
De hele compagnie marcheerde in
gelid naar het water en liep door
totdat het water tot aan hun heupen
reikte. Na wat spelen en duiken,
keerde de compagnie in stormloop
terug naar de "beach". Het was net
of er weer een invasie werd ge-
pleegd. Franse en Nederlandse toe-
schouwers applaudiseerden en gaven
te kennen dat het een grandioos
schouwspel was.

Op de kade stonden de bussen ge-
reed, niet alleen om ons weer naar
Caen te brengen, maar ook om de
"invasieklanten " van droge kleding
te voorzien. Ik zal het schouwspel
op de kade niet omschrijven, maar
een ieder kon zien dat er vele van
de "invasieklanten" nog niet met
vakantie waren geweest om enige
bruine tint te verkrijgen.

Op zondagmorgen werden de lege-
ringsplaatsen weer ontruimd en
schoon achtergelaten. Vervolgens
werd een bezoek gebracht aan het
Victory-museum in Caen. Een gewel-
dig groot museum waarin duidelijk
wordt gemaakt hoe het allemaal zo-
ver is gekomen. Beginnend met de
eerste wereldoorlog van 1914-1918,
vervolgens de toestanden die aan-
leiding waren voor de tweede we-
reldoorlog en daarna nog hoe de
toekomst er uit zal gaan zien als
wij doorgaan zoals wij dat nu doen.
Het meest indrukwekkende vond ik
overigens de film van "D-Day".
Geweldig goed en super-suggestief.

Het was allemaal veel te kDrt, maar
niemand zou drie dagen hebben wil-
len missen. De dienstplichtigen,
waarmee wij gesprekken hadden, wa-
ren boordevol lof en waardering en
waren maar wat trots te kunnen zeg-
gen dat zij het invasiekoord hadden
weggehaald van de kust van Norman-
dië, van het invasiefront.

9



Na een voorspoedige thuisreis, zon-
der barrikades, arriveerden de bus-
sen tussen 21.00 uur en 22.00 uur
weer in de kazerne te Oirschot. De
thuisblijvers hadden nog een heer-
lijke rijsttafel klaar voor de hon-
gerige magen.

ders die deze dagen mee konden en
mochten maken, heel hartelijk dank
en veel waardering voor het gepres-
teerde door de leiding van zowel
het "oude" als het "nieuwe" Garde-
regiment.

Graag zeg ik, namens de oud-strij- Ton Herbrink.
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Penningmeester Wal-
schot draagt het
koord over aan een
vrouwelijke Fuselier

Harry Davis vult de
glazen met calvados



LIMBURGSE JAGERS NU FUSELIERS

Uit de Rinoceros, het wekelijks
orgaan van de 13de Pantserbrigade,
verzorgd door de Sectie Voorlich-
ting, van donderdag 16 juli 1992:

"Vlak voor Caen, de plaats van be-
stemming, dreigt het toch nog mis
te gaan. Na een urenlange bustocht
door de kleinste dorpjes om de pro-
testerende chauffeurs te ontwijken,
stuitten de bussen toch nog op een
blokkade. Een oudstrijder van de
Irene-brigade brengt echter uit-
komst. Hij maakte de truckers dui-
delijk dat het van weinig stijl
getuigt om soldaten, die destijds
hun land mede hebben bevrijd, tegen
te houden. Een paar franken doen
vervolgens de rest.

In het eerste weekend van juli gin-
gen alle kaderleden van 17 Painbat,
de A-compagnie en oudstrij ders van
de Irene-brigade naar Frankrijk om
daar kennis te maken met de baker-
mat van de tradities die afgelopen
vrijdag werden overgenomen.

Want wie het nog niet weet: de tra-
dities van de Limburgse Jagers bij
17 Painfbat zij n op die dag omge-
ruild voor die van het Garderegi-
ment Fuseliers "Prinses Irene".
De tradities van dit regiment waren
ondergebracht bij 13 Painfbat, maar
omdat dit bataljon deel gaat uitma-
ken van de Luchtmobiele Brigade,
moest er voor de oude gebruiken een
andere plaats worden gezocht. Dit
is het 17de geworden.

Een logische keuze. Niet alleen is
deze kazerne vernoemd naar één van
de oud-commandanten van de Brigade,
gen.maj. A.C. de Ruyter van Steve-
ninck, maar ook waren de Ireneman-
nen in september en oktober '44
betrokken bij de bevrijding van dit
deel van Brabant.

Het initiatief om naar de landings-
plaats in Frankrijk te gaan, kwam
van de lui tenant-kolonel Noordzij ,
commandant van 17 Painfbat.

Nadat de tocht op het laatste mo-
ment door de acties van boeren en
truckers niet door dreigde te kun-
nen gaan, vertrokken op vrijdag 3
juli toch zeven bussen in de rich-
ting van Normandië. Hier zetten, in
de buurt van het dorpje Courseulles
sur Mer, op 6 augustus 1944 de eer-
ste Nederlandse Irene-soldaten voet
aan vaste wal. Een bezoek aan deze
"bakermat" van de tradites, zou,
volgens Noordzij, ervoor zorgen dat
iedereen deze beter leert kennen.

Na een, voor sommigen, korte nacht-
rust, vertrekken zaterdagochtend de
bussen naar een aantal historische
plaatsen. De Pegasus-bridge, die in
de nacht van de invasie door Engel-
se troepen werd veroverd, het ge-
bied rond St. Come waar door de
Irene-brigade voor het eerst echt
werd gevochten en de steile rotsen
bij Point du Hoc. Hier bovenop had-
den de Duitsers des tij ds kanonnen
staan die een gevaar waren voor de
geallieerden. Om ze uit te schake-
len klommen Amerikaanse commando' s
tegen de rotsen op. Na verbitterde
gevechten waarbij bijna de helft
van de soldaten werd gedood of ge-
wond wisten ze het Duitse verdedi-
gingswerk inderdaad te bezetten.

Indrukwekkend was het bezoek aan
een Amerikaans kerkhof bij Omaha-
beach waar zo'n 9000 soldaten lig-
gen begraven.
Ook het museum in Arromanche wordt
deze dag met een bezoek vereerd.
Terwijl in zee nog de restanten te
zien zijn van de kunstmatige haven
die destijds is gemaakt, legt de
gids aan de hand van een maquette
uit hoe deze er destijds heeft uit-
gezien. Ook de rest van het museum
geeft een goed beeld van wat er
zich destijds in de omgeving heeft
afgespeeld.

Wie door het dorp loopt, kan zien
dat er hier een aardige boterham
wordt verdiend met de verkoop van
invasie-souvenirs. Ansichtkaarten,
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speldjes en badges worden in grote
getale te koop aangeboden.
Dat sommige Fransen de oorlog nog
niet vergeten zijn, blijkt uit het
feit dat een klein model peugeot,
met vier bej aarden, enthousiast
zwaait naar de Nederlandse militai-
ren en veteranen die door het dorp
lopen.
Halverwege de middag is het plech-
tige moment aangebroken. Op het
strandj e bij Arromanche zullen de
Irene-tradities officieus worden
overgedragen. Het is dezelfde
plaats waar sommige van de oud-
strijders destijds aan land zijn
gekomen. De ceremonie zorgt voor
een ware volksoploop van toevallig
passerende toeristen, dorpelingen
en andere belangstellenden.

De regen die de hele dag bij vlagen
de kop op steekt, blij ft gelukkig
achterwege als alle Limburgse Ja-
gers zich in strak gelid opstellen,
gadegeslagen door de oudstrijders .
Deze laatsten hebben als taak om
straks iedereen het "invasie-koord"
om te hangen. Dit oranje-blauwe
versiersel kenmerkt niet alleen
soldaten die ooit deel hebben uit-
gemaakt van de Koninklijke Neder-
landse Brigade "Prinses Irene". Ook
de soldaten van het 17de, als Fuse-
liers, mogen het voortaan op hun
DT-jasje dragen.

12

Adj udant Choinowski:
"voorwaarts, mars 1"

Na een korte toespraak, waarin één
van de oudstrij ders (onze voorzi t-
ter Ruud Hemmes, red.) vertelt wat
het inhoudt om de tradities van
Irene te dragen, worden de koorden
uitgereikt.
Als de glazen zijn gevuld met "cal-
vados", de plaatselijke drank,
wordt er gedronken op de overgang.

Iets wat de toeschouwers op de kade
duidelijk ook kunnen waarderen is
het in de lucht gooien van de oude
compagnie-sjaaltjes, die worden
verruild voor de fel-oranje Irene-
exemplaren die iedereen al bij zich
blijkt te hebben.

Het lichte applausj e van de mensen
op de kant gaat echter over in kre-
ten van ongeloof als de complete A-
cie rechtsomkeert maakt en zo in de
richting van de zee komt te staan.
"Oh non", giechel t één oudere
vrouw, terwijl ze de hand voor haar
mond slaat. Op het bevel "voor-
waarts" begint echter de hele com-
pagnie wel degelij k in de richting
van de Atlantische Oceaan te mar-
cheren. Al snel worden de golven
bereikt en begint er een groot wa-
terballet. De traditie wil nu een-
maal dat ieder invasiekoord in zee
moet worden ondergedompeld.

Eén van de oudstrijders zal hier



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

later over zeggen:
11 Ik kreeg er een brok van in mijn
keel. De spontaniteit van deze jon-
gens en de collegialiteit tussen
deze soldaten en hun meerderen is
fantastisch. Dit is iets geweest
wat we waarschijnlijk nooit meer
mee zullen maken en ik heb er bijna
geen woorden voor. Het is onbe-
schrijvelijk."

De mensen op de kant lijken er ook
zo over te denken. Luid lachend
zien ze hoe sommige soldaten van de
A-cie kletsnat de kade opkomen om
daar droge kleren aan te trekken.
Ook deze bezigheid kan op veel be-
langstelling rekenen. Vooral van de
dames.

Het gezellige avondmaal in de mensa
van de Universiteit van Caen zet de
toon voor de rest van de avond die
door velen van de nieuwbakken Ire-
nemannen in de stad wordt doorge-
bracht. Ietwat duf stapt een groot
gedeel te dan ook de volgende och-
tend in de bus.

Na een bezoek aan het indrukwekken-
de bevrijdingsmuseum in Caen wordt
de tocht naar huis aan gevangen.
Zonder blokkades tegen te komen
komt iedereen rond half tien 's
avonds in Oirschot aan. Een aantal
oudstrijders wil nog wel kwijt dat
ze het een "fantastisch" weekend
hebben gevonden.

Een beeld van de feeste-
lijkheden 's avonds ...

Bij het vertrek ontvangen
de beide commandanten een
herinneringsschildje van
voorzitter Hemmes
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10 JULI 1992 - TRADITIEOVERDRACHT GARDEREGIMENT FUSELIERS

VAN 13 PAINFBAT NAAR 17 PAINFBAT

Een week na "oefening Normandië"
was het zover: officieel zou de
traditie van de Fuseliers worden
overgedragen.

Die vrijdagmorgen, de 10de juli,
stroomden de vele genodigden de
poorten van de gen. maj. de Ruyter
van Steveninckkazerne binnen. Deze
genodigden (veteranen van de Briga-
de en de Indiëbataljons, burgerlij-
ke en militaire autoriteiten, mili-
tairen en oud-militairen van het
Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene en het Regiment Limburgse
Jagers) werden al aan de poort be-
groet door een deputatie van het
17de Pantserinfanteriebataljon uit
Schalkhaar.

Bij de koffie in de grote Brabant-
zaal werd er nog eens op gewezen
dat deze dag niet alleen een "Fuse-
liersgebeuren" was maar even zo
goed een van de Limburgse Jagers.
Tenslotte zou, voordat het 17de
Pantserinfanteriebataljon de tradi-
tie van het Garderegiment Fuseliers
zou kunnen overnemen, eerst vaandel
en traditie moeten worden terugge-
geven aan de Regimentscommandant
Limburgse Jagers.

Om tien over half elf stroomde de
Branbantzaal leeg. Onder een drei-
gend donkere lucht liepen de geno-
digden naar het heliveld.

Dit veld, een heel groot grasveld
en bedoeld als landingsplaats voor
helicopters, ligt tegenover de
stafgebouwen van het 17de. Aan de
rand van het veld is het monument
van het Garderegiment Fuseliers
geplaatst. Het wordt geëscorteerd
door vier 6-pounders en aan de lin-
kerzijde door een AMX (een Frans
pantserrupsvoertuig, gebruikt door
gemechaniseerde bataljons zoals het
17de tot aan het einde van de jaren
tachtig) en aan de rechterzijde
door een DAF-YP-408 (een pantser-
wielvoertuig en gebruikt door gemo-
toriseerde bataljons zoals het 13de
tot september 1988).
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Het monument, de vier 6-ponders en
de YP-408 waren enkele weken eerder
overgebracht vanuit Schalkhaar.

Het 17de Pantserinfanteriebataljon
stond al aangetreden op dit heli-
veld. Nadat genodigden en niet-in-
gedeelden hun plaatsen hadden inge-
nomen, bracht troepencommandant
majoor Leenhouts rapport uit aan
bataljonscommandant luitenant-kolo-
nel Noordzij. Dit vormde het begin
van een indrukwekkende militaire
ceremonie.

Het intreden van de vaandelwacht
van de Limburgse Jagers trok extra
aandacht door het feit dat voor het
eerst in de geschiedenis van de
Limburgse Jagers drie vrouwelijke
militairen hiervan deel uitmaakten.
Het was even wennen: drie wapperen-
de paardestaarten achter het vaan-
del, maar "de meiden" deden het
goed.

De Commandant Regiment Limburgse
Jagers, tevens provinciaal Militc~~
Commandant Limburg, de luitena~~-
kolonel N.C.S. Vroom, zei in z.:.=-
toespraak met spijt afscheid -E
moeten nemen van het 17de. Het ba-
taljon heeft de tradities van de
Limburgse Jagers op voortreffelijke
wijze gedragen. Overste Vroom feli-
citeerde het Garderegiment Fuse-
liers met het nieuwe bataljon.

Nadat vaandel en vaandelwacht van
de Limburgse Jagers afgemarcheerd
waren, op muziek van de kapel van
de Limburgse Jagers, deed het vaan-
del van het Garderegiment Fuseliers
zijn intrede, onder begeleiding van
de vaandelwacht van het 13de.

De aftredend regimentscommandant en
commandant van 13 Painfbat, luiten-
tant-kolonel der Fuseliers J.G.M.
Lemmen nam het vaandel van zijn
regimentsadjudant en vaandeldrager,
a.o.o.i. A. van Empel, in ont-
vangst. Daarna droeg overste Lemmen
het vaandel over aan lui tenant-ko-
lonel L. Noordzij , commandant van



- -----

Overste Noordzij
houdt zijn eerste
toespraak als Regi-
mentscommandant.
Achter hem oud-Regi-
mentscommandant
overste Lemmen.

Op commando worden
de baretten met het
Limburgse Jagers
verwisseld voor ba-
retten met het Fuse-
liersembleem.

Vervolgens
sjaaltjes
beurt.

zijn de
aan de
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het l7de Painfbat en vanaf dat mo-
ment teven Regimentscommandant Gar-
deregiment Fuseliers.

Voor deze overdracht zei overste
Lemmen in zijn toespraak tot de
nieuwe Fuseliers dat achter het
Fuselier zaj n meer schuilgaat dan
alleen de uiterlijk waarneembare
uitmonstering. "Fuseliers zijn niet
beter maar wel anders dan andere
militairen. U zult dat pas goed
gaan beseffen na Prinsjesdag waar u
uw eerste ceremoniële taak zult
gaan vervullen."

De wij ze waarop het batalj on zich
heeft voorbereid op de gebeurtenis
stemmen hem en de Fuseliers niet
behorend tot het l7de tot grote
tevredenheid. "Het is een duidelijk
signaal dat de regimentsoverdracht
niet alleen door het kader maar ook
door de dienstplichtigen wordt ge-
dragen. Vooral de uitreiking van de
invasiekoorden tijdens het weekein-
de in Normandië, spreken meer tot
de verbeelding wat het is Fuselier
te zijn dan een uur durende uit-
leg. "

Voordat overste Noordzij het vaan-
del overgaf aan de nieuwe regi-
mentsadjudant en vaandeldrager,
a.o.o.i. H. Choinowski, zei hij:
"Het is voor de eerste keer in de
geschiedenis van het l7de Pantser-
infanteriebataljon dat een batal-
jonscommandant tevens regimentscom-
mandant is. We zullen moeten wennen
en moeten leren. Ik vraag hierbij
uw begrip en steun.
Het handhaven van de traditie is
niet alleen een zaak van het batal-
jon, maar van iedereen die zich bij
die traditie betrokken voelt."

Na deze ceremonie volgde een door
het bataljon ingestudeerde ceremo-
nie "met een Roosendaals tintje"
zoals overste Lemmen het noemde. Op
commando "Baret af" en later "baret
op" werden namelijk de baretten met
het Limburgse Jagers-embleem ver-
vangen voor baretten met het Fuse-
liersembleem. Tevens werden de Lim-
burgse Jagerssjaaltjes vervangen
door de oranje Fuselierssjaaltjes.
Bij het Korps Commando Troepen in
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Roosendaal wordt, volgens de tradi-
tie, na het succesvol voltooien van
de opleiding op een zelfde wijze de
mutsdas vervangen door de groene
baret. Als men bedenkt dat de over-
ste Noordzij bij dit Korps zijn
opleiding heeft gehad, kan men dus
met recht spreken van een ceremonie
met een persoonlijk Roosendaals
tintje ...

Na deze uitgebreide militaire cere-
monie die meer dan een uur in be-
slag nam en waarbij het weer zich
tot ieders verbazing goed hield,
werd een zeer drukbezochte receptie
gehouden in de Brabantzaal.
Ook hier natuurlijk nog een aantal
speeches.

Als voorzitter van de Vereniging
van Oudstrijders van de Prinses
Irene Brigade, bedankte Ruud Hem-
mes, de commandant van het l3de,
overste Lemmen. "We zijn de afgelo-
pen jaren altijd op een buitengewo-
ne wijze ontvangen. Op een wijze
die we eigenlijk niet eens verdien-
den maar die we ons, met het stij-
gen van de jaren, steeds gemakke-
lijker lieten aanleunen ... " Als
erkenning daarvoor droeg hij zijn
Brigade-dasspeld over aan luiten-
tant-kolonel Lemmen.
Verder bedankte hij beide comman-
danten voor het voortreffelijke
weekeinde in Normandië.

Oud-regimentscommandant overste
Lemmen had voor zijn opvolger ook
nog enkele verrassingen in petto.
Niet alleen werden alle souvenirs
die het Regiment in de afgelopen
jaren had laten maken, kosteloos
overgedragen maar ook kon aan het
Regimentsfonds een cheque van f
10.000, - worden aangeboden. Dit
geld was overgehouden van de jubi-
leumaktiviteiten vorig jaar.

Verder was er een bedrag van f 2500
voor de Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene, oftewel het regi-
mentsmuseum. Dit museum wordt mo-
menteel ingericht in één van de
gebouwen van het l7de.
Overste Lemmen bedankte een drietal
mensen die zich in de afgelopen
jaren hadden ingezet voor het regi-



mentsmuseum, te weten de overstes
b.d. J. Spiering en H. Razendaal en
Hans Sonnemans.
"Men ziet dit vaak niet maar er
komt veel kennis van zaken een
vooral tijd voor kijken om dit al-
les goed te doen." Overste Lemmen
bood de drie heren een kadobon aan,
"die niet gebruikt mag worden voor
de museumaktiviteiten !"

Na een uitstekend verzorgde rijst-

maaltijd kwam het einde van een
gedenkwaardige dag. Limburgse Ja-
gers werden Fuseliers. Een begin is
gemaakt. Het groeien van tradi tie
is een kwestie van tijd.

Maandagmorgen 13 juli: een compag-
nie van het 17de heeft wachtdienst
aan de poort. Voor de eerste keer
zijn dan de oranje sjaaltjes dra-
gende Fuseliers te zien aan de
poort van de Oirschotse kazerne.

De nieuwe
delwacht
het 17de
cheert met
vaandel van
Fuseliers

vaan-
van

mar-
het

de

Voorzi tter Hem-
mes draagt zijn
dasspeld over
aan over Lemmen
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-u'tenant Bram Du Bois en het drama bij "De Woeste Hoeye"

Er zijn nogal wat reacties binnen-
gekomen op het artikel in de vorige
Vaandeldrager, betreffende luite-
nant Bram Du Bois. Du Bois maakte
in augustus 1944 nog deel uit van
de Prinses Irene Brigade en werd
nauwelijks een half jaar slachtof-
fer van de massa-executie bij "De
Woeste Hoeve" in Apeldoorn.

Lezers van de Vaandeldrager lieten
weten graag meer te lezen over lui-
tenant Du Bois en zijn droevige
einde.
Ook kwam uw redacteur in contact
met enkele mensen die zich inten-
sief bezighouden met onderzoek naar
de gebeurtenissen bij "De Woeste
Hoeve", zoals de heren W. Beens en
H. Berends uit Apeldoorn. De eerste
schreef over het drama een artikel
dat hierbij wordt geplaatst.

In volgende Vaandeldragers zal meer
over Du Bois worden geschreven.
Over zijn belevenissen in mei en
juni 1940, in Canada, bij de para-
chutistenopleiding en tenslotte bij
zijn laatste acties die ertoe leid-
den dat hij slachtoffer werd van
het "Woeste-Hoeve"-drama.

Voorui tlopend hierop een brief van
J. Rijkens uit Beilen (kapi-
tein/sportinstructeur bij de Briga-
de) waarin hij zij n herinneringen
aan Bram Du Bois beschrijft:

"Vanaf de beginperiode van de Bri-
gade (toen nog het Nederlands Legi-
oen genaamd) in Porthcawl, ken ik

de luitenant Abraham Du Bois. liet
was een prettige, vrolijke en ook
serieuze knaap, waar je staat op
kon maken.
Na verloop van tijd verdween Br um
naar Londen of "somewhere".

In voorj aar '44 liep ik in Loridun
plotseling tegen onze Bram aan. t4a
enige drankjes besloten we gezamE'n-
lijk te gaan eten. In het gesprek
wat we toen hadden, kon ik opmaken
dat hij bepaalde opdrachten in bn-
zet Nederland zou gaan uitvoeren.

Nooit verder aan hem gedacht, tot-
dat in september 1944 bij de opel 11-

tie "Market-Garden" bij een brll~-
overgang in Son, toen onze colonne
moest wachten, plotseling Bram op-
dook. Hij was met een Amerikaanse
Luchtbrigade bij de brug in ~I!)n
afgeworpen om de overgang van de
troepen veilig te stellen.

Ons gesprek kon niet lang dU18n
want na enige minuten wachten k•.1 firn
het sein "move on". Met een arm-
zwaai wederzij ds scheidden toen
onze wegen. Dat was de laatste k8Ar
dat ik Bram zag.

Later in Nederland hoorde ik, dat
hij in bezet Nederlànd is opgepakt
door de Duitsers en gefusille8rd
werd bij de "Woeste Hoeve".
Dat er nu aandacht wordt geschonken
aan de nagedachtenis van onze Bram
is mij dan ook volledig uit' t har t
gegrepen."

DE 117 DODEN BIJ WOESTE HOEVE

door W. Beens. Apeldoorn

8 maart 1945, de geallieerde le-
gers, waaronder onze Prinses Irene-
brigade, waren nog bezig met de
laatste stormloop om het nog door
de Duitsers bezette deel van Neder-
land van een ondraaglijk juk te
bevrijden, toen bij Woeste Hoeve,
gemeente Apeldoorn, de grootste
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massafusillade uit de jaren 1940/-
1945 in ons land plaats vond.

Een onbeschrijflijk bloedbad wE!rd
daar in de vroege morgen van Cl ie
dag aangericht. Op verzoek van de
redacteur van uw blad "de vaandet-
drager", ben ik bereid in een wat



verkorte vorm daarover een artikel
te schrijven.
Voor hen die op de Veluwe wat min-
der bekend zijn: Woeste Hoeve is
een zeer klein buurtschap aan de
weg van Apeldoorn naar Arnhem en
wel dicht bij de gemeentelijke
grenzen. De wegsituatie is een aan-
tal jaren geleden gewijzigd maar in
die donkere jaren lag de herberg
"De Woeste Hoeve" aan de weg die
beide plaatsen met elkaar verbond.
Wat ging er aan die verschrikkelij-
ke moordpartij vooraf ?
De aanslag

De illegaliteit kampte in ernstige
mate met transportproblemen hetgeen
op de avond van 6 maart 1945 acuut
werd. Men was namelijk "getipt" dat
de volgende avond 3000 kg. varkens-
vlees bij een exportslagerij te Epe
door de Duitsers met een vrachtauto
zou worden afgehaald. De partij
vlees was bestemd voor het Duitse
leger.

Men besloot die vracht vlees in
bezit te krijgen: voedsel was hard
nodig. Er waren veel onderduikers
en de rest zou clandestien gedis-
tribueerd kunnen worden onder de
hongerige bevolking. Alleen: hoe
vervoer je zo'n vracht?
Zes leden van de illegaliteit zou-
den het karwei klaren. Er werd een
plan bedacht om gekleed in Duitse
uniformen en met een Duitse vracht-
auto, voordat de Duitsers bij de
slagerij zouden arriveren, daar te
verschijnen, simpelweg het vlees in
te laden en weg te rijden. Maar hoe
kom je in het bezit van een Duitse
vrachtauto ?

De groep (de namen laat ik achter-
wege) vertrok die avond omstreeks
kwart voor tien per fiets vanuit
een bakkerswinkel in Apeldoorn-
Noord in de richting van Woeste
Hoeve, een afstand van ongeveer 15
km. Men had een lokatie uitgekozen,
een paar honderd meter voorbij de
herberg met die naam. Het oorlogs-
front lag in die tijd dicht bij
Arnhem en de kans was groot dat
daar een Duitse vrachtauto voorbij

zou komen.
De zes mannen behoorden tot de G.G.
Groep, afgeleid van de naam van de
leider. Zij knapten vaak de gevaar-
lijkste en moeilijkste opdrachten
op. Twee van de zes waren gedeser-
teerde ex-S.S.-ers, Oostenrijkers
van geboorte. Het waren geoefende
militairen die bovendien natuurlijk
goed Duits spraken, wat vaak goed
van pas was gekomen. Vij f man van
de groep waren gekleed in S.S.-uni-
formen en de zesde droeg zijn dage-
lijks uniform van de Koninklijke
Marechaussee. Ieder van hen was
bewapend met een stengun, terwij 1
de commandant daarnaast ook nog een
Walther-pistool bij zich had.

Nog in de bebouwde kom van Apel-
doorn, werden zij aangehouden door
een lid van de Luftschutzwacht.
Hoewel het niet zo gemakkelijk
ging, snauwde één der ex-S. S.-ers
de man zodanig af dat hij min of
meer verbluft achterbleef.
6 km. verder, in Beekbergen, voerde
het zestal een proefcontrole uit op
een Nederlandse vrachtauto. Die
controle verliep perfect en sterkte
hun zelfvertrouwen.

Ter plaatse gekomen, verstopten zij
hun fietsen in de dichtbegroeide
bosrand, stelden hun wapens op sch-
erp en wachtten af. Het was toen
bijna elf uur. Al spoedig hoorden
zij een auto naderen maar aan het
motorgeluid was te horen dat het
geen vrachtauto was. Dit herhaalde
zich enkele keren met auto's in
beide richtingen. Op dat late
avonduur was er weinig verkeer en
de minuten tikten weg onder grote
spanning.

Nu even naar Didam. Daar vertrok
die avond, ongeveer op hetzelfde
tijdstip dat de groep per fiets
vanuit Apeldoorn vertrok, een
grijsgroene B.M.W.-personenauto
cabriolet, waarin de Hogere S.S.
und Polizeiführer Hanns Albin Rau-
ter, zijn chauffeur en de Oberleut-
nant Exner zaten. Rauter, een zeer
gevreesd persoon, voerde het bevel
over alle Duitse politie-eenheden
in ons land. Ook de Nederlandse

19



politie viel onder zijn bevel.
Rauter zat voorin, naast de chauf-
feur. Via Zevenaar en Arnhem reden
zij richting Apeldoorn. De auto
voerde verduisteringslicht en
slechts enkele meters van de weg
ervoor waren goed zichtbaar.
Plotseling flitste een wit licht op
en, starend in het duister, zag
Rauter twee geüniformeerde mannen
staan. Dat kwam hem vreemd voor
omdat hij twee weken daarvoor, in
overleg met de Duitse legerleiding,
had bepaald dat in bezet Nederland
buiten de bebouwde kom geen verkeer
mocht worden gecontroleerd.

Wie flitste met het witte licht ?
Het was een van de ex-S.S.-ers die
op die manier een stopteken gaf aan
de chauffeur van de auto. De ver-
rassing voor de groep was groot.
Geen vrachtauto, maar een grote
B.M.W. met open dak en inzittenden
in Duitse uniformen. Dat was niet
de bedoeling maar het feit lag er
en er moest snel gehandeld worden.

Rauter, die de zaak wantrouwde,
greep naar ZlJ n machinepistool en
gaf Exner, die ook zo'n wapen bij
zich had, opdracht voor rugdekking
te zorgen.

Het voert te ver om alles te om-
schrijven wat zich in enkele secon-
den heeft voorgedaan.

De groep zag wel, niet wetend dat
Rauter één der inzittenden was, dat
de Duitsers zich niet zo maar zou-
den overgeven, maar het wilden uit-
vechten.
De commandant van de groep sprong
op de motorkap en gaf een vuurstoot
door de voorrui t . Vervolgens kwam
de auto onder een waar kruisvuur te
liggen. Daarna bewoog daarin niets
meer. Later bleek dat er 234 patro-
nen waren gebruikt en dat de auto
70 kogelgaten telde.

Bij de groep was niemand gewond,
ook niet zij die zich aan de voor-
zijde van de auto bevonden.
Oberleutnant Exner was doorzeefd
met kogels, de chauffeur dodelij k
achter zlJn rechteroor getroffen.
Rauter leefde echter nog. Hij was
zwaargewond door een kaakschot ,
twee longschoten en geraakt in zijn
dijbeen en rechterhand.
De groep waagde zich echter tot
tweemaal toe bij de auto. Zij waren
overtuigd dat alle inzittenden dood
waren.

Ongeveer vijf uur later werd de
~~

De doorboorde wagen, met daarin nog
de chauffeur.

20



De doorzeefde auto en de Duitse
reconstructie van "de aanslag"

auto met de drie inzittenden gevon-
den door een Duitse patrouille, op
weg naar de Harskamp . Vanuit her-
berg "De Woeste Hoeve" werd telefo-
nisch in Apeldoorn alarm geslagen.

Per ambulance werd Rauter ernstig
gewond, verzwakt door bloedverlies
en verkleumd door de kou, overge-
bracht naar een reserve-hospitaal
in Apeldoorn. Op 1 april werd hij
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:::'aaruit
=,:-:-:"eling

voor verdere medische
naar Groningen ver-

~:- aanslag op hem was dus ~ de
==~~~ing geweest. De wraak zou
_ ~er vreselijk zijn ...
--- executie

8 maart 1945, rond acht uur in
~e morgen, werden nabij de plaats
-,-="""1 "de aanslag" 117 personen met

csseri en vrachtwagens aangevoerd.
=~j kwamen als gevangenen vanuit de
--':'llemlIl-kazerne te Apeldoorn en
'it gevangenissen in Assen, Almelo,
Zwolle" Doetinchem en Colmschate.
Vanaf de uitstapplaats ging het
groepsgewijs te voet naar de fusil-
ladeplaats , een afstand van onge-
veer 400 m. Het waren groepen van
25 man (er wordt ook gesproken van
20 man) en een groep van 17 man.

Ongeveer bij de plaats van de aan-
slag stond een ongeveer 50 man
sterk vuurpeleton van de Grüne Po-
lizei opgesteld. De commandant las
de reden van de executies voor. Een
bekende Nederlandse S.D.-er ver-
taalde het.

Volgens een korte weergave in boek
10 B van dr. L. de Jong zou door de
commandant vooraf aan de leden van
het vuurpeleton de vraag gesteld
zijn of zij wel wisten welke ver-
antwoordelijkheid zij op zich na-
men. Eén van de leden van het pele-
ton een Oberwachtmeister van de
Ordnungspolizei uit Apeldoorn
naam onbekend - zou toen geweigerd
hebben om aan de executies deel te
nemen.
Een vuurpeleton op verantwoorde-
lijkheid wijzen, het komt mij onge-
loofwaardig voor. Het was in die
tijd toch altijd: "Befehl is be -
fehl" ?
Eén van "de doodskandidaten" heeft
nog getracht te vluchten: het lukte
hem niet. Hij werd ook doodgescho-
ten.
Om 8.30 u. lagen er 117 doden bij
elkaar. Bij die lijken werd een
bordje geplaatst met het opschrift
"Zo doen wij met terroristen".
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Passerende fietsers moesten afstap-
pen en langs de doden lopen.

Oud-collega's van mij, rechercheurs
van de Apeldoornse poli tie, arri-
veerden die middag om twee uur ter
plaatse. Ze sneden de touwen door
waarmee de slachtoffers waren ge-
bonden en begonnen met de identifi-
catie. Toen ongeveer 30 doden waren
geïdentificeerd, gaven de Duitsers
het bevel met dat werk te stoppen.

De 117 doden werden met vrachtau-
to's vervoerd naar de begraafplaats
Heidehof in Apeldoorn en daar in
een inmiddels gedolven massagraf
begraven. De 117 behoorden tot het
totale aantal van 263 personen die
die dag als wraak voor de aanslag
om het leven werden gebracht.
Het waren er 38 in Den Haag (waar-
onder een jongen van 15 jaar), 6 in
Utrecht, 53 in Amsterdam en 49 in
Amersfoort.

Een nog in leven zijnde goede
vriend van mij was chauffeur op één
van de vrachtwagens. De aanblikken
van die middag zijn onuitwisbaar in
zijn geheugen gegrift. In de spie-
gel van de door hem bestuurde auto
kon hij gezichten en met schoenen
en klompen geschoeide voeten zien.

Een dochter van de herbergier van
"De Woeste Hoeve" voorzover mij
bekend leeft ook zij nog heeft
van hetgeen zij in de avond/nacht
van de aanslag en hetgeen zij in de
morgen van de fusillade heeft ge-
zien vanuit een dakraam, een ver-
slag gemaakt. Na de bevrijding
kreeg ik van een familielid van
haar een afschrift daarvan.

Begin 1947 kwam ik vanuit de Konin-
klijke Marechaussee bij de Apel-
doornse politie, waar ik het over-
grote deel van mij n diensttij d heb
doorgebracht bij de afdeling re-
cherche. In de jaren 1954/1956 ge-
stationeerd op de politiepost in
Beekbergen, kwam ik ook in contact
met bewoners van het buurtschap
Woeste Hoeve. In mijn rechercheja-
ren had ik vrijwel dagelijks con-
tact met oudere collega's die de
donkere oorlogsj aren hadden meege-



maakt en die kort na de fusillade
ter plaatse waren geweest.

J

Eén van hen is nog in leven. Hij
maakte, in opdracht van de Duit-
sers, in de morgen na de aanslag
een serie foto's bij Woeste Hoeve.
Op 25 april 1945, toen de Duitsers
verdreven waren, fotografeerde hij
eveneens de opening van het massa-
graf. Het is hem te danken dat die
serie bewaard is gebleven. De fo-
to's zijn schokkend om te zien.

Door m1Jn intense belangstelling
voor hetgeen zich bij Woeste Hoeve
op 6 en 8 maart 1945 heeft afge-
speeld en de "verhalen" die daarom
heen later zijn ontstaan heb ik in
de loop der jaren tijdens gesprek-
ken daarover zeer veel vragen op
die collega's afgevuurd. Zij hebben
mij ook veel verteld.

Na de opgraving zijn de doden her-
begraven in plaatsen van herkomst,
een aantal op Heidehof en in latere
jaren ook op de Erebegraafplaats in
Loenen, gemeente Apeldoorn. De eer-
ste opgegravene was een opperwacht-
meester' van de Koninklijke Mare-
chaussee uit Drente, 36 jaar oud en
vader van acht kinderen.

I

115 van de 117 doden konden worden
geïdentificeerd, bij 2 is dat tot
heden nimmer gelukt. Zij liggen als
onbekende doden op het Ereveld in
Loenen begraven. Hoe is het moge-
lijk ? Zij hebben toch een vader en
eem moeder en mogelijk verdere fa-
milie ! Het onbekend blijven van
die twee knaagde en knaagt nog aan
mij. Vanaf de vij ftiger jaren ben
ik bezig om achter hun identi teit
te komen. Stapels brieven verstuur-
de ik naar instanties in binnen- en
bui tenland . Het is mij tot he-
den -nimmer gelukt dat raadsel te
ontwarren.

Ik moet even memoreren dat ik de
laatste drie jaar veel samenwerk
met de heer H. Berends uit Apel-
doorn die, hoewel hij niet bewust
de jaren 1940/1945 heeft meege-
maakt, een onvoorstelbaar groot
doorzettingsvermogen en enorme
speurzin bezit. Ik heb daar grote

bewondering voor en het is aan hem
te danken dat van 114 geidentifi-
ceerden de reden van hun gevangen-
schap en andere achtergrondinforma-
tie bekend is geworden. Dat alles
heeft hij op een bij zonder duide-
lijke wijze op schrift gesteld.

56 procent van de doden was jonger
dan 34 jaar. Drie waren de dag voor
hun sterven jarig geweest; één werd
toen 28 jaar en twee 36 jaar. De
jongste was een l7-jarige Joodse
jongen, genaamd Julius Hoek. De
oudste was de 75-jarige Matthijs
v.d. Harst. Op het Loenense Ereveld
liggen die oudste en jongste zeer
dicht bij elkaar begraven.

De l15-de geïdentificeerde had een
Dui ts klinkende naam en wel Helmut
Seyffards. Ook zo'n probleem. Wie
was hij ? Onvoorstelbaar veel na-
vraag en onderzoek heb ik in de
loop der jaren verricht om nabe-
staanden van hem op te sporen. Het
is tot heden niet gelukt. Zijn
eventuele nabestaanden hebben tot
nu toe niet geweten dat hij in
Apeldoorn begraven ligt.

Van deze plm. 30- jarige Seyffards
zijn ons wel andere gegevens bekend
geworden. Vanaf 1945 tot heden toe,
circuleert het al eerder reeds om-
schreven schijnbaar onuitroeibare
"gerucht" dat een lid van het vuur-
peleton geweigerd had deel te nemen
aan de executies. Later ontstond de
aanvulling dat die man door zijn
commandant tussen de "doodskandida-
ten" was geplaatst en gelijktijdig
met hen was gefusilleerd. Nooit heb
ik iemand gesproken die een in
Duits uniform gestoken dode tussen
al die lijken heeft zien liggen.
Toch wordt nog steeds in bladen en
boeken vermeld dat die "weigeraar"
Helrnut Seyffards is geweest.
Bewijsbaar is dat hij dat ~ is.
Enkele jaren geleden kreeg ik een
"spoort je" in handen dat leidde
naar een groot dorp in de Gelderse
Achterhoek. De eerste stappen op
dat "lijntje" zette ik samen met
mijn vrouw. In de landelijke omge-
ving van dat dorp spraken wij met
twee bejaarde landbouwers, broers
van elkaar.
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Zij hadden de laatste maanden van
de oorlog gevangen gezeten in de
gevangenis de Kruisberg bij Doetin-
chem wegens het verbergen van een
jonge gedeserteerde militair van de
Duitse luchtmacht. Op een ander
adres is die soldaat gepakt en
doodgeschoten. Deze twee mannen
waren medegevangenen geweest van
Helrnut Seyffards en zij wisten veel
over hem te vertellen.

Seyffards was zeer zwijgzaam en uit
spaarzame gezegden van hem kon wor-
den opgemaakt dat hij uit Polen
kwam.
Samen met de heer Berends is één en
ander verder uitgewerkt en is een
volgend gesprek met deze landbou-
wers op film vastgelegd.

Seyffards zat al voor december 1944
in de Kruisberg gevangen. De broers
wisten zelfs de kleding van Seyf-
fards te noemen, hetgeen groten-
deels overeenkomt met de kleding
die hij droeg toen hij uit het mas-
sagraf werd opgegraven.
Het staat vast dat He1mut Seyffards
een gevangene van de Duitsers was
en dat hij tot het vuurpe1eton zou
hebben behoord is een fabel.
Hij ligt begraven op Heidehof in
grafno. 1036.

Is er wel een mogelijke weigeraar
doodgeschoten ? Ik heb in al die
jaren, ondanks intensief onderzoek
het bewijs niet kunnen vinden en
zet er dan ook een groot vraagteken
bij.

Rauter herstelde van zijn verwon-
dingen. Op 11 mei 1945 werd hij
door de Britse Militaire Politie in
een hospitaal in Duitsland gearres-
teerd. Tijdens zijn gevangenschap
heeft hij nog beentransplantaties
op zijn verminkte kaak ondergaan. 6
februari 1946 werd hij overgedragen
aan de Nederlandse autoriteiten. Na
een tegen hem gevoerd proces, werd
hij op 4 mei 1948 ter dood veroor-
dee1d. Hij tekende beroep aan bij
de bijzonder raad van cassatie.
Door die raad werd het vonnis be-
vestigd op 12 januari 1949. Gratie-
verzoeken - niet van Rauter zelf -
werden afgewezen en op 25 maart
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1949 werd hij ongeblindoekt in è=
duinen bij Scheveningen door e-
Nederlands vuurpe1eton gefusi~-
leerde Hij was toen 54 jaar oud, :
jaar getrouwd en vader van drit
kinderen.

De 117 doden van Woeste Hoeve heb-
ben een aanwijsbaar graf. Rauter
niet, want bij navraag werd mi-
bekend dat zijn graf een staatsge-
heim is.

Dit was het relaas van de tragediE
bij Woeste Hoeve. Voor hen die dr
jaren 1940/1945 bewust hebben mee-
gemaakt in Nederland, maar ook voor
onze oud-militairen van de PrinseE
Irenebrigade zijn het onvergetelij-
ke jaren. Het leed van toen is t.e
groot geweest om te vergeten.
Veel wonden zijn geheeld maar graf-
stenen en gedenktekens wij zen als
littekens terug naar die tij d. Ze
zette ik de klok even terug naar
die 8ste maart 1945.

In de aanhef van dit artikel noemde
ik de Prinses Irenebrigade en hier-
mee wil ik ook besluiten.
Toen wij in bezet Nederland zucht-
ten onder 's vijands zware druk van
wegvoeringen, vervolgingen, arres-
taties, fusilleringen, martelingen,
Si1bertanne moorden en honger, wat
leek Engeland en de Irenebrigade
toen ver weg Toch werd er over
jullie gesproken. Ondanks onze
scheiding wisten wij dat daar aar.
de overkant van de Noordzee ge-
dacht, getraind en gewerkt werd OIT

ons te bevrijden.

Jullie doden kunnen het niet meer
horen, maar tot hen die nog in le-
ven zijn zeg ik het ook nu nog na
ruim 47 jaren van vrijheid:
Mannen van onze onvergetelijke
Prinses Irenebrigade, dank, dui-
zendmaal dank dat jullie met inzet
van jullie leven zo voor onze vrij-
heid hebt gevochten.

W. Beens
Boerhaavestraat 5
7316 JA APELDOORN



BESTE WILLEM

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

over het verzet.

Beste Willem,

Opnieuw moet ik je aan het schrik-
ken maken: het is weer drie maanden
geleden dat je mij n laatste brief
ontving. Je was toen net 75 jaar
jong geworden.

Je vertelde in je vorige brief over
de aankomst van (Dutch) 2 Troop in
Poona. De Japanners noemde je "een
nieuwe vijand, die wie nog niet
hadden leren kennen". Een vijand
heel anders dan de Duitsers, mag ik
aannemen ? Wat waren dan de opval-
lendste verschillen in tactiek en
mentaliteit?

Verder wil ik natuurlijk meer weten
over je ervaringen in het donkere
oerwoud. Over de hitte en hoge luc-
htvochtigheid maar vooral natuur-
lijk over al de griezelige en ge-
vaarlijke dieren die daar lopen,
vliegen en kruipen. Het moet wel
een totaal nieuwe ervaring zijn
geweest voor die nuchtere Hollandse
marechaussee.

Zoals je weet, ben ik op het moment
druk bezig met het inrichten van
het nieuwe regimentsmuseum in de
gen.maj. de Ruyter van Steve-
ninckkazerne in Oirschot. Ik kan je
verzekeren dat ik daar ook aandacht
zal besteden aan (Dutch) 2 Troop.

Als ik deze brief teruglees, con-
cludeer ik dat ik de gebruikelijke
plaagstootj es deze keer heb wegge-
laten. Mogelijk komt dit door een
instinctief respect voor je respec-
tabele leeftijd ...

Met hartelijke groeten,

Hans Sonnemans.

Beste Hans,

In het juni-nummer schreef ik dat
Lord Louis Mountbatten een bezoek
bracht aan ons kamp in Poona en dat
Nr. 2 Dutch Troop de eer te beurt
viel om als bodyguard te fungeren.
Dat laatste had gevolgen.

In het voorjaar van 1944 wilden de
geallieerden een nieuw offensief
beginnen tegen de Japanners in Bir-
ma. Daarbij zouden een aantal com-
mando-eenheden worden ingezet om,
in de Arakan, verrassingsaanvallen
uit te voeren op de kust, achter de
Japanse linies.

Helaas mochten er, om welke raad-
selachtige redenen dan ook (hogere
politiek ?) slechts vijf commando's
van nr. 2 Troop deelnemen aan deze
operaties. Zij zouden worden inge-
deeld bij andere Britse commando-
eenheden.
De commandant van nr. 2 Dutch Troop
meende dat het voor de hand lag dat
om deze vij f plaatsen werd geloot,
ongeacht de rang.

Het lot trof ondermeer Jonas; ik
ben er dus, net als voor de oorlog
in ons land gebeurde, min of meer
ingeloot. De anderen waren:
Lt. Maarten Knottenbelt (MWO)
N.J. de Koning (Br .Leeuw, Br.
Kruis), R.A. Blatt (Br. Kruis) en
G. Ubels (Br. Kruis).

Enkele weken later gingen we op-
nieuw aan boord van een groot troe-
pentransportschip in Bombay, waarop
we Ceylon rondden, de Golf van Ben-
galen overstaken en voor anker gin-
gen voor de kleine havenstad Cox
Bazaar. De zeereis had tien dagen
in beslag genomen, zodat we ruim-
schoots de tijd kregen om kennis te
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maken met onze Brits strijdmakkers.

Tijdens deze zeereis kregen we on-
derricht hoe we moesten overleven
in het oerwoud en vooral over de
mentaliteit en de tactiek van de
Jappen. Je kunt je wel voorstellen,
Hans, dat we een en al aandacht
waren en diep respect hadden voor
deze oerwoudveteranen die deze les-
sen brachten.

Cox Bazaar was een kleine havenstad
en ons schip was dan ook genood-
zaakt om buitengaats voor anker te
gaan. De Brits-Indische Marine kwam
aangevaren met een aantal kleine
bootjes die ons in groepen naar het
vaste land brachten. Voor de goede
orde: Cox Bazaar lag niet in de
vuurlinie, zodat we ons niet een
weg aan land hoefden te vechten. De
vijand zat 50 km. meer naar het
zuiden, in het oerwoud verscholen.

Tot onze uitrusting behoorde een
tropische hangmat (dus met klamboe)
die opgerold boven op het ransel
werd gedragen. Voor zover we aan
slapen toekwamen in het oerwoud,
zouden we dat voorlopig in de hang-
mat moeten doen. Overigens waren we
daar tijdens de twee zeereizen al
behoorlijk aan gewend geraakt. De
hangmat zou geen problemen opleve-
ren, want in het oerwoud waren er
bomen te kust en te keur, terwij 1
het klimaat evenmin problemen gaf.

Daar kwam nog bij dat het de vei-
ligste manier van slapen was, omdat
het op de grond krioelde van aller-
lei ongedierte als schorpioenen,
slangen en grote rode bosrnieren.
De hangmat had echter een nadeel:
bij een plotselinge nachtelijke
overval, waar de Jappen nog al eens
een handje van hadden, bood zij
geen enkele bescherming.

Vanuit Cox Bazaar vertrokken we een
paar dagen later met een paar oude
roestige rivierstromers uit het
begin van deze eeuw, die grote
zwarte roetwolken uit de kleine
ronde schoorsteen braakten.
De brede rivier waarop wij voeren,
heette de Naafriver en was een
grensrivier tussen Birma en Begalen.
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De linkeroever was door de Jappen
bezet gebied. We waren daarom ge-
dwongen ons aan stuurboordzijde van
de boot op te houden om veilig te
zijn voor eventueel Japans vuur.

De rivier was modderig en ondiep.
Op de voorplecht stond een tanige
Indier, die met een lange stok
voortdurend de diepte peilde en dan
uitriep: "Bahut pani, bahut pani"
(genoeg water). De langzaam draai-
ende schroeven sloegen een spofrr
van bruine modder omhoog.

Tenslotte meerden de boten langszij
een oud bamboe havenhoofd bij het
dorpje Nila. Nila was een gehucht
van een honderd primitieve huizen
die op palen waren gebouwd. Dit
vanwege de vele overstromingen die
hier gedurende de monsoon voorkwa-
men.

Knottenbelt en ik kregen samen zo'n
paal wo ing toegewezen. Nauwelijks

adden e onze zware uitrusting en
wapens afgegooid of we hoorden
zachte voetstappen op de ladder.
Boven de drempel verscheen een ko-
gelrond bruin kopj e met kroeshaar
en grote ogen. Dodelijk verschrikt
wees hij op Knottenbelt en
schreeuwde: "Sahib, sahib !" (mijn-
heer, mijnheer).

Op hetzelfde moment zag ik dat
Knottenbelt met een snelle beweging
een reptiel van zich afsloeg, dat
waarschijnlijk ongezien vanuit het
dak op zijn rug terecht was geko-
men. De slang viel op de vloer en
verdween door een gat.
Het jongetj e was met een sprong
beneden en bleef schreeuwen. Op
zijn hulpgeroep kwam een aantal
dorpsbewoners aangesneld die met
stokken de slang doodsloegen.

De tolk vertelde later dat dit een
der meest giftige slangen van dat
gebied was. Haar beet was dodelijk
in 12 seconden. Knottenbelt had dus
zijn leven te danken aan de kleine
"boy" die waarschijnlijk op dat
moment zijn diensten als manusje-
van-alles kwam aanbieden, zoals
gebruikelijk in die streken. Het
spreekt vanzelf dat de "boy" een



voor zijn doen vorstelijke beloning
kreeg.
Wij hadden voor de eerste maal ken-
nis gemaakt met de gevaren van het
oerwoud en de schrik zat er al da-
nig in. Maar het oerwoud zou later
nog meer verrassingen voor ons in
petto hebben, zowel wat de fauna
als de vijand betrof.

Voorlopig hadden we nog geen vijand
gezien, maar we wisten dat ze aan
de overkant van de rivier zaten. In
de verte hoorden we het rommelen
van de artillerie als een opkomende
donderbui. Soms zagen we groepj es
duikbommenwerpers een aanval uit-
voeren op de tunnels van Bautidong,
waarin de Jappen zich als mollen
schuilhielden.

We hadden weliswaar een uitstekende
commando-opleiding achter de rug,
maar die was in hoofdzaak afgestemd
op het Europese gevechtsterrein.
Voor de strijd in de tropische jun-
gle tegen een onbekende vijand,
waren we echter zo groen als gras.
We zouden dus nog veel moeten leren
en door schade en schande wijs wor-
den, maar dat komt in een volgende
brief.

Overigens mag je gerust doorgaan
met je plaagstootjes, Hans; het
oude karkas kan wel een stootje
verdragen .....

Tot de volgende brief dan maar
weer.

WilIem.

V.l.n.r. De Koning, Ubels, Knotten-
belt, v.d. Veer en Blatt
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TWEE OUD-BRIGADEMANNEN ONTMOETEN ELKAAR IN CANADA

Toen ik het artikel over Ymke Mer-
kus las, in een Vaandeldrager van
vorig jaar, dacht ik: het zou leuk
zijn hem eens te ontmoeten.
Nu moet u goed begrijpen hoe groot
Canada wel is. Ymke is niet mijn
naaste buurman Ik woon ten noor-
den van Winnipeg Man en Ymke Merkus
ten noorden van Toronto in Ontario.

Een dochter van ons woont in Port
Dover aan Lake Erie. Ik ga daar
samen met mijn vrouw tweemaal per
jaar naar toe. Per auto duurt de
reis zo'n twee en een halve dag.
Het betekent tweemaal overnachten
en de tocht gaat over de U.S.A.
De eerste stop is in Deluth, het
diepste waterpunt in de States. De
tweede stop is bij de Mackineck
Bridge. Dan gaat het verder over
Port Huron en Sernia, terug in Ca-
nada naar Port Dover.

Toen ik Ymke opbelde, hem vertelde
wie ik was, en hem voorstelde om
elkaar eens te bezoeken als oud-
Irenemannen, was hij daar direct
voor te vinden. Nu, vanuit Pont
Dover naar Lefroy, waar Ymke woont,
is het nog maar 2 tot 3 uur rijden.
Het was een geweldige ontmoeting
met Ymke Merkus. Het werd een mooie
dag.

In 1944, na de invasie, hadden we
allebei dezelfde gedachten gehad:
naar België en Frankrijk om contact
op te nemen met de Brigade. Wij
wisten dat er een Nederlandse afde-
ling was en wilden de Duitsers be-
strijden met het wapen in de hand.
Ik wilde hen openlijk klein krijgen
nadat ik twee vrienden in de onder-
grondse had verloren.

Ymke had niet zoveel geluk bij de
Brigade: hij werd bij Tilburg ge-
wond. Ik ontmoette Prins Bernhard
in Brussel toen ik mij bij de Bri-
gade in België kon aansluiten.
Tijdens mijn verblijf in Zeeland
met de Brigade, ontmoette ik daar
in de buurt van Vrouwenpolder mijn
vrouw. We zijn al meer dan 45 jaar
getrouwd. Wie wil zeggen dat Fries

en Zeeuws bloed niet zal werken:
wij hebben 2 jongens en en 4 meis-
jes grootgebracht !

Bij de Brigade heb ik ook veel
vrienden gemaakt. De laatste 5 jaar
ben ik teruggeweest voor de ver-
schillende Brigadebijeenkomsten.
Den Haag, Bergen op Zoom, Tilburg,
Wageningen. De laatste was die in
Schalkhaar bij het 50-jarig bestaan
van de Prinses Irene Brigade.

Ja, dat was een grote bijeenkomst
maar voor mij zal het misschien wel
de laatste geweest zijn. Mijn benen
willen namelijk niet meer zo goed
meer. En jullie mannen weten dat
onze secretaris Hielkema schrij ft:
als je benen nog goed willen dan
moeten we nog een goed voorbeeld
geven !

Op de foto ziet u Ymke links en
mijn persoon, Tjerk, aan de rech-
terkant.

Hartelijke groeten,

Tjerk Tighelaar.
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Eenmalige uitkering van f. 7500,-

Al veel eerder is er over gesproken
en eri : geschreven: maar nu is het
definitief. Dienstplichtigen die
vijf jaar of langer hebben gediend
en die hiervan niets vergoed hebben
gekregen (bijvoorbeeld door verre-
kening in een overheidspensioen)
kunnen aanspraak aken op een een-
malige uitkering an f. 7500,-

De officiële BeKendmaking luidt als
volgt:
BEKENDMAKI G UITKERINGSWET FINAN-
CIELE COMP SA IE LANGDURIGE MILI-
TAIRE DIENST
Op 15 juli 1992 is de "Uitkerings-
wet financiële co ensatie langdu-
rige militaire dienst" (Wet van 24
juni 1992 (Staatsblad 367) in wer-
king getreden.

Hiermee wordt voorzien in een een-
malige financiële vergoeding voor
gewezen dienstplichtige militairen
en reservisten van de Nederlandse
Krijgsmacht die in de periode van 1
januari 1936 tot en met 31 december
1962 in totaal minstens 5 jaren
(zonder dubbeltelling) daadwerke-
lijk onder de wapenen doorgebrachte
diensttijd kunnen aanwijzen.

Noot: de diensttijd behoeft niet
ononderbroken te zijn doorgebracht.

Het betreft hier 5 of meer daadwer-
kelijke dienstjaren, dat wil zeggen
dat géén dubbel telling voor tropen-
jaren (NOl) of gevechtsjaren (Kore-
a) wordt toegepast.
De grens van 5 jaar wordt strikt in
acht genomen, heeft u dus 4 jaar,
11 maanden en 26 dagen, dan heeft u
pech gehad !

Indien de diensttij d aanspraak of
uitzicht biedt op vergelding met

enig overheidspensioen blij ft deze
bui ten beschouwing voor de toepas-
sing van deze wet

Noot: wanneer deze in militaire
dienst doorgebrachte jaren meetel-
len bij de berekening van uw pensi~
oen, dan komt u niet voor deze pen-
sioenvervangende uitkering (de naam
zegt het al) in aanmerking.

Diensttij d die wordt geacht onder
de wapenen te zijn doorgebracht
krachtens de Wet verbetering
rechtspositie verzetsmilitairen,
wordt wel als diensttijd in de zin
van deze wet aangemerkt.

Noot: ook de tij d waarbinnen men
diende bij de Binnenlandse Strijd-
krachten telt mee, mits dit ook als
zodanig op de Militaire Registra-
tielijst is vermeld.

Mili tairen die uitsluitend bij het
KNIL hebben gediend en derhalve
nimmer hebben behoord tot de Neder-
landse Krijgsmacht kunnen op deze
wet geen beroep doen. Rechtspositi-
onele aangelegenheden ten aanzien
van deze categorie van militairen
berusten bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.

Noot: Deze wet geldt uitsluitend
voor de militairen van de Neder-
landse Krijgsmacht en dus NIET voor
het voormalig KNIL. Het voormalig
KNIL-personeel valt onder het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken en
niet onder Defensie. Het Veteranen
Platform en de Verenigingen van
KNIL-militairen vinden het onrecht-
vaardig dat zij niet in aanmerking
zouden komen voor deze eenmalige
uitkering. "Onderhandelingen" met
Binnenlandse Zaken zijn dan ook
gaande. (Bij het ter perse gaan van
deze Vaandeldrager is inmiddels
bekend geworden dat ook ex-KNIL-
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mili tairen een eenmalige uitkering
van f. 7500,- zullen krijgen. Red.)

De aanleiding tot deze wet vormt de
in het kader van het veteranenbe-
leid gegroeide opvatting, dat het
om bilijkheidsredenen wenselijk is
de in deze wet beoogde doelgroep
alsnog een financiële vergoeding
toe te kennen voor bewezen langdu-
rige dienst.

De eenmalige uitkering bedraagt
f. 7500,- en is afgeleid van de
contante waarde van het diensttijd-
pensioen waar een oorlogsvrijwilli-
ger gemiddeld aanspraak op kan ma-
ken.

De uitkering heeft geen invloed op
pensioenen c.q. uitkeringen krach-
tens de sociale verzekeringswetge-
ving, de Algemene Bijstandswet etc.
noch maakt zij deel uit van het
belastbare loon c.q. inkomen van
rechthebbende. Ingevolge een af-
spraak met het ministerie van Fi-
nanciën wordt de verschuldigde
loonbelasting/premie volksverzeke-
ring door het ministerie van Defen-
sie voldaan.

Noot: een heel belangrijke bepa-
ling. U hoeft over die f. 7500,-
géén belasting te betalen. Ook bij
een bijstandsuitkering blijft het
bedrag buiten beschouwing. Hetzelf-
de geldt voor individuele huursub-
sidie of studiefinanciering. In
feite is deze f. 7500, - dus veel
meer waard.

Indien de gewezen militair reeds is
overleden, dan heeft de weduwe
recht op (een gedeelte van) de be-
doelde uitkering, onder voorwaarde
dat zij gedurende de diensttijd
waarop de uitkering is gebaseerd
met de betreffende militair gehuwd
was.

Noot: de uitkering wordt alléén
toegekend aan de weduwe, niet aan
andere nabestaanden.
De hoogte van de uitkering is af-
hankelijk van de periode dat men èn
getrouwd èn in dienst was.
Voorbeeld: betrokkene diende 3 ja-
ren in Engeland. Na terugkeer
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trouwde hij mevrouw X. Daarna v ez:»
trok hij voor twee jaar naar Indie
Mevrouw X heeft dan nu recht op
2/5 van f. 7500,-
Huwde men nadat de betrokken mili-
tair de dienst verlaten had~ d~
komt de weduwe dus helemaal niet i-
aanmerking voor deze uitkering.
Aanvragen onder vermelding van
"éénmalige ui tkering langdurige
mili taire dienst" dienen schrifte-
lijk ingediend te worden bij:

Ministerie van Defensie
Bureau OU
Projectgroep éénmalige uitkering
f. 7500,-
Postbus 4490
6401 CZ HEERLEN

In de aanvraag dient vermeld te
zijn de naam, adres, woonplaats en
heel belangrijk de geboortedatum en
geboorteplaats van de betreffende
mili tair. Indien het militair re-
gistratienummer bekend is, dient
dit eveneens aangegeven te worden.

Wordt de aanvraag door de weduwe
gedaan, dan dient tevens haar meis-
jesnaam te worden vermeld, evenals
de huwelijksdatum.

Noot: men moet zich, of de weduwe,
zelf aanmelden. Het is namelijk bij
Defensie niet zonder meer bekend,
wie voor toekenning in aanmerking
komen. Alle aanvragen worden uiter-
aard gecontroleerd. Onjuiste aan-
meldingen vallen dus zonder meer
door de mand.
Voor vragen kunt u terecht bij de
Dienst Zorg Postaktieve Militairen
(DZPM) tel. 045-737497.

De noten zijn gedeeltelijk overge-
nomen uit Vox-V.O.K.S., 3 aug. 1992
"De f. 7500,- vraag: Krijgt u die
of krij gt u die niet ?" door kol.
b.d. L.c. Schreuders, lid van het
Dagelijks Bestuur van het Veteranen
Platform.

Draaginsigne gewonden
De heer M.B. Verstraeten kreeg op
22 juni j.l. zijn Draaginsigne Ge-
wonden uitgereikt door burgemeester
Nijpels van Breda.



Zeven oorlogsveteranen kregen het-
zelfde Draaginsigne op 17 juni uit
handen van burgemeester van Thij n
van Amsterdam. Eén van die vetera-
nen, daar op het stadhuis van Am-
sterdam was "onze eigen" dokter
Zak.

Burgemeester van Thijn zei bij die
gelegenheid:

"Oorlog is iets verschrikkelijks.
Daar zijn we het allemaal over
eens. Oorlog brengt niets dan de-
structie, ellende en verdriet.
Dat oorlog in een aantal gevallen
noodzakelijk is, soms zelfs moet,
bijvoorbeeld als verdediging tegen
agressie, dat is iets waarmee we
meestal niet goed overweg kunnen.
Want wie zou de vernietiging waar-
mee een oorlog gepaard gaat willens
en wetens wensen ?

Een oorlog is nooit schoon en win-
naars zijn er eigenlijk niet. Daar-
om is oorlog altijd, zelfs als ze
"officieel" wordt gewonnen en laat
staan als ze wordt verloren, een
pijnlijke zaak. Zo pijnlijk, dat we
er niet over praten en zelfs maar
liever doen alsof de oorlog er

Het gezelschap in
het midden dr. Zak.
meester van Thijn

Amsterdam. In
Links burge-

nooit is geweest. En als we erover
praten, vaak onkundig erover pra-
ten, is het niet uw oorlog zoals u
die hebt beleefd. Terwij 1 de emo-
ties die dan oplaaien net zo ern-
stig zijn.

Hiermee wordt een groot onrecht
gedaan aan al diegenen die oor log
voeren: de soldaten.
Soldaten die vechten omdat hun re-
gering hiertoe besluit, en niet
omdat zij zo graag een oorlog wil-
len.
Soldaten die hun plicht vervullen
en hiervoor vaak met de hoogste
prijs betalen.
Soldaten die zelfs eenmaal thuis
nooi t helemaal dezelfde zijn, kun-
nen zijn. Want meedoen aan een ge-
wapende strij d is een gegeven die
je nooit vergeet, die je altijd met
je mee draagt en je hele leven be-
paalt.

Als we vandaag om ons heen kij ken
zien we een heel heterogeen gezel-
schap. U die hier vandaag met uw
familie bijeen bent op het stadhuis
te Amsterdam, heeft echter in ieder
geval twee dingen met elkaar ge-
meen.
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_=-_'- allen ex-soldaat, veteraan
::'e gewapende strij d. En u bent

=---=--:tijdens uw dienstverband als
:::"::~atgewond geraakt. Bij sommi-
;=-- -.-anu gebeurde dat tijdens de
~ ~_~e Wereldoorlog in de strijd
-==;=-- Nazi-Duitsland. Weer anderen
==.="c-:engewond tij dens de poli tio-
--=:"eacties in Nederlands Indië.

-~~ ik het dan heb over de ellende
=-: ~isère van de oorlog dan weet u
::-=-::erdie wie ook waarover ik het
:=b. Op vaak zeer jonge leef tij d
:::-::nd u als dienstplichtige mili-
-::~irin opdracht van onze regering
-- den in een oorlog. Gewond keerde
...:daarvan terug.
:;e',oJond,maar niet overwonnen. Maar
'~l moest u bij uw terugkomst, bij
~w thuiskomst waar u zich zo op had

verheugd, wel bemerken dat er "5_-
nig aandacht, weinig belangstell~-~
en weinig begrip was voor hetgeer.
juist daar had meegemaakt.
Terwij 1 juist uitingen van waar da
ring en respect voor uw inzet
betrokkenheid op hun plaats war-
geweest.

Vandaag wordt dat gemis van toe:
enigszins goed gemaakt. Vandaar
immers wordt aan u, die bij oor-
logshandelingen gewond raakte, dE
"Draaginsigne Gewonden" uitgereikt.
Met de "Draaginsigne Gewonden" die
terecht de spreuk draagt: "Gewonë
maar niet overwonnen", wil onze
regering die waardering en respec
tot uitdrukking brengen die u ze
lang hebt moeten missen."

:vletdiep leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de volgende
leden van onze Vereniging:

1989
18 nov. '89
3 maart
1 mei
9 juni

20 juni
30 juni

8 juli
12 juli
22 juli
24 juli
25 juli
15 augustus

De heer J.H.A. Disveld, Dinxperloo
De heer J.G. Nijssen Wiegand, Spanje
De heer P.A. Michel, Wolverhampton
De heer W. van Lit, Garneren
De heer ,A.M. Jansen, Spalding (U.K.)
De heer P.H. Granneman, Harderwijk
De heer A. Bouwmeester, Wolverhampton
De heer A. de Ligt, Vlaardingen
De heer H. Koopmans, Portugal
De heer E. Koldewey, Newcastle-upon-Lyme
Mevrouw P. Keyser, Zellik-Asse (België)
Mevrouw T. Tabbert-Kleinman, Leeuwarden
De heer J.C. van Woerden, Roosendaal

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

Oud-overste van Woerden overleden

Oud-overste van Woerden Jan van
Woerden van het Korps Commando

roepen in Roosendaal is zaterdag
nae een langdurig ziekbed overle-
den. De lui tenant-kolonel b.d. is
71 jaar geworden.

Van Woerden was vele jaren ge-
zichtsbepalend voor het Korps. De
.ilitair in hart en nieren, die in

e oorlog deel uitmaakte van de

lij fwacht van Prins Bernhard, was
nauw betrokken bij de oprichting
van het KCT. In een militaire car-
rière van ruim drie decennia bracht
hij het van dienstplichtige van de
Brigade Prinses Irene tot overste.
In 1965 werd hij benoemd tot com-
mandant van het KCT en nam in '71
afscheid van het korps.

(Brab. Nieuwsblad 20 aug. 1992)
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verhuisd adres onbekend
telnr. is 010-4323083
huisnr. is 1Q5
adres is Northway 169, Durban North, 4051 Rep. Zuid-Afrika
overleden 24-7-92 Zel1i-Asse
adres is 115 Golden River Drive, West Palm Beach (F1.) 33411

U.S.A.
22-7-92 U.K.
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013-674329
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8-7-92 Vlaardingen, opnemen Ligt-Vuik Mw. M. de, adres
ongewijzigd
MW-L
1-5-92
note)
Everweerdestraat 30, 4411 CJ Rilland, 01135-1782
3-3-91 Wolverhampton
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moet zijn
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tel.nr. is

J.Jh tel nr. is
Mw. A~tel nr. is

overleden

B91-2QQ Solihull
070-3939412
076-613711
Valkenburglaan 35, flat G 163, 6861 AJ OOSTERBEEK, 085-
335682
5616 NE Eindhoven
8 Tessahof, 321 Jorissen Street, Sunnyside 0002, Rep.
Zuid-Afrika
30-6-87 Wolverhampton
055-661073
Paus Adriaanstraat 60, 5014 LR Tilburg, 013-444941
Huize Louise, Kamer 116, Vijverlaan 5, 6443 BR Brunssum
1989
8437 Neubourg Drive, Stockton Ca., 95210-3222, U.S.A.
(begunstiger per 8-7-92)
043-623743
A.A.M....
Chopinstraat 163, 2901 EE, Capel1e aid IJssel, 010-
4518850
020-6478952
Verpleegtehuis "De Mantel", Klaverweide 54, 2272 BV
Voorburg, 070-3274297

adres onbekend
04950-33929
20-6-92 Harderwijk, opnemen Granneman-Jones Mw. M.,
adres ongewijzigd
25 Cross field Rd., Bollinqton, Macclesfield, Cheshire,

Garneren. opnemen Lit-Manten Mw. B. van (echtge-

Frankrijk
HoorD~~laan, tel nr. 01718-233l6
03404 56600
189-02
2520 Potchefstroom
25-7-92 Leeuwarden
Lavalle 315
P.O. Box 145, Masvinco, Zimbabwe
P.O. Box 258, Hermanus 7200, Rep. Zuid-Afrika

opnemen Vand.erkar Mw. 0., Res. "Gomera" , Elisabethlaan
Oostende, 8400 België

Str., Long Beach, 11561 N.York, U.S.A.
186,

139 West Olive
van Q.e
03488-242
720 Route de la Station,
France
01819-12560
077-661294
01192-1985
01864-3702
15-08-92 Roosendaal, opnemen
M.T. van, adres ongewijzigd

69270 Rochelaillee Sur Saone,

Woerden-Cromme1in, Mw.
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Nagekomen adreswijzigingen- en verbeteringen adressenboek juni
.issa

Koning Willem I straat 11
Bergen op Zoom 01640 - 33072
Herrebout-Wegmore Mw. P.C.
12-12 8233 BC Lelystad
55129
9 juni 1992 Spalding
Rozenhof 30 5701 GB Helmond
35250

Bakx H.P. adres is

Herrebout Mw.P.moet zijn

Jansen A.M.
Vincent P.M.

overleden
nieuw lid

4611 KV

Grieteny
03200-

04920-

BETTY'S CORNER (7)

l would like to start this "corner"
with a word of thanks to Hans Son-
nemans.
Hans mentioned my name in the ope-
ning letter of the latest "Vaandel-
drager", telling you about my he-
alth problems and sending me wishes
for a speedy recovery. Now ! Isn't
that nice ! WeIl Hans, you made my
day ! You know, I'm getting older
'n older, that's the main trouble.

I have already mentioned about us
having to have identi ty cards du-
ring the war ?
Before l married a Brigade soldier
- oh dear, that's a long time ago !
- we all had to prove our identity
whenever needed. I am a British
subject, in spite of my surname. My
parents had eight chi1dren, four of
whom were born in Holland, the rest
of us are British born.

My youngest brother, who was nic-
knamed Rip Van WinkIe, obviously
because of my surname, Van Pel t,
died a few years ago, after collap-
sing during a cricket match.

We, the whole family, went to one
of Rip's birthday parties. We were
living in S .W . London (the Surrey
side) whereas Rip and his wife had
their home in North London (the
Essex side). Afterwards we found
that we had to walk home, as the
buses had finished for the day.
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You know that there was a curfew,
aliens were not allowed to go out
after 11 p.m. We did not worry
about that sort of thing, so off we
marched, telling jokes, singing
songs, laughing and noisy.

A policeman on duty met us, saying:
"HeIlo, hello, what's all the noise
about ? May I see your identity
cards ?" The Bri tish part of the
family showed their cards, my mot-
her panicked and told the policeman
with her Dutch accent, that she
left her card at home. "Oh, that's
O.K." My father, however, proudly
waved his identi ty card under the
policeman's nose !

"I'm afraid, sir, you will have to
come with me, sir !"
Can you imagine how we all feIt ?
A11 night long were we safe in our
beds, he did not come home !

My father came home at last after
10 a.m. "What did they do to you ?"
asked my mother anxiously, "where
you in a cold cell at night ?"
"No, no !" my father laughed, "l've
been playing cards with the police,
and then I had to appear before the
magistrate ! They fined me 10 shil-
lings !"

Betty Termeer - Van Pelt
Essche Heike 3
5282 JM Boxtel
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Gedenkboek Friese gevallenen 1946-
.isso
Binnenkort zal op de markt een ge-
denkboek over de 156 genseuvelde en
vermiste Friese militairen uit de
periode 1946-1950 in het voormalige
Nederlands-Indië verschijnen.

Wat de prij s van het boekwerk zal
bedragen is nog niet geheel duide-
lijk, maar vermoedelijk omstreeks
f. 70,- Over elke in Indonesië ach-
tergebleven militair is een twee
pagina' s tellend levensverhaal be-
schreven, voorzien van alle perso-
nalia en foto's.

Eventuele bestellingen kunnen wor-
den opgegeven bij het Friesch Dag-
blad, Postbus 412, 8901 BE Leeu-
warden, t.a.v. de heer J. Kooistra.

Herdruk "Bevrijding van Eindhoven"
In september 1994 zal het vij ftig
jaar geleden zijn dat Eindhoven
werd bevrij d. In het voorui tzicht
van dit bij zondere jubileum heeft
de Stichting 18 September Festival
Eindhoven besloten om nog dit jaar
een herdruk te laten verzorgen van
het boek "De Bevrijding van Eindho-
ven" van Karel Margry.

De eerste uitgave van het boek ver-
scheen in 1982 en was meteen een
succes. De belangstelling bleek zo
groot, dat nog hetzelfde jaar een
tweede druk op de markt werd ge-
bracht.
Omdat ook die tweede druk van dit
interessante boek al weer lang is
uiterkocht en er nog. steeds grote
belangstelling bljjkt te bestaan
voor dit indrukwekkende geschied-
kundige werk, heeft bovengenoemde
stichting tot een nieuwe uitgave
besloten.

Ten behoeve van de Engelstaligen -
ook vele veteranen in Amerika, Ca-
nada en Groot Brittannië blijken
interesse te hebben zullen de
onderschriften bij de 185 foto's
zowel in het Nederlands als in het
Engels worden weergegeven. De volg-
orde van de foto's is zodanig, dat
het historisch beeld van de bezet-
ting en de bevrijding op de voet te

volgen is.

Het boek verschijnt 15 september
1992 en is vanaf die datum ver-
krijgbaar bij van Pierre Boeken
(voorheen boekhandel Luda en M. F.
van Pierre). Deze boekhandel is
gevestigd in de Heuvelgalerie 190
en 232 te Eindhoven. Schriftelijk
bestellen kan bij: van Pierre Boe-
ken, Antwoordnummer 560, 5600 VB,
Eindhoven.

Reünie van oud-O. V.W. -ers Enge-
land - Schotland 1940 - 1946
Voor onze reünie van oud-Oor logs
Vrijwilligers zoeken wij leden van
de KM - KL - Klu, welke tussen 1940
en 1946 hun opleiding ontvingen in
de Engelse en Schotse trainingscen-
tra, dan wel bij de diverse staven
geplaatst zijn geweest.

Wij zoeken de mannen van de Mary-
hilI Barracks - Catterick Wrot-
tesleypark Wolverhampton - de M.P.-
ers van Birmingham ITC Brent-
wood - Aldershot - O.C. T.U.-groepen
- de vrouwen en mannen van het HQ
Sussexgardens Westbournestreet,
Sutherlandhouse, Marloesrd. Ken-
sington, London en voorts allen die
hun opleiding kregen in de diverse
kampen over Engeland en Schotland
verspreid.

Wij houden deze reunle op 10 okto-
ber a.s . in de Bernhardkazerne aan
de Barchman Wijtierlaan te Amers-
foort (5 min. van het N.S. -stati-
on) .

Inlichtingen: L.J.C. van Alphen
Burg. Sterkplein 5
3244 BA NIEUWE TONGE
01875 - 1447

Het boek "Ik zou wéér zo gek zijn"
van Hanny S.R. Meijler is nog
steeds verkrijgbaar voor f. 25,-
(exclusief verzendkosten) bij het
redactie-adres: Hoofdstraat 32,
5683 AE BEST
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WIE. WAT EN WAAR ???

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

Wageningen. mei 1945
Bij de capitulatie onderhandelingen
in Wageningen op 5 mei 1945, bevon-
den zich bij Hotel DE WERELD solda-
ten van de Prinses Irene Brigade.
Volgens Gerard Rutten, lid van de
Staf van Prins Bernhard, onderhiel-
den zij zich met SS-ers die de be-
geleiding van de Duitse generaals
vormden.

Als lid van het mortierteam van
sergeant-majoor Trienekens meen ik
mij te herinneren op dat tijdstip
daar ook aanwezig geweest te zijn.
De eerlijkheid gebiedt mij om er
aan toe te voegen dat mijn geheugen
op dit punt erg nevelig is gewor-
den.
Mocht ik gelijk hebben, dan bete-
kent dit dat onze groep op 5 mei in
Wageningen geweest moet zijn.

Volgens diverse publikaties is de
Brigade pas op 6 mei in Wageningen
aangekomen. Maar Gerard Rutten ver-
gist zicht niet en daarom blijft
bij mij de vraag bestaan wanneer
kwamen wij, of althans de mortier-
groep , in Wageningen aan: op 5 of
op 6 mei ?
Wel weet ik dat Cor Meesters en ik
op de avond van 4 mei in de Raads-
kelder in Den Bosch de cap itulatie
gevierd hebben.

Wie weet de ware toedracht van za-
ken en zo ja, van welk onderdeel
waren de Irenemannen die op een
foto van dit gebeuren staan afge-
beeld ?
Gaarne bericht aan: G.G. van Dam,
Helfrichstraat 31, 5801 XL VENRAY,
04780-85429
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Aanvullingstroepen Leopoldsburg
Willen zij die in 1944 hun oplei-
ding in Leopoldsburg hebben genoten
(nou ja, genoten 1) hun ervaringen
op schrift stellen en die aan mij
toezenden ? Je verhaal mag lang of
kort zijn, dat hindert niet.

Wel graag vermelding van naam, ge-
boortedatum, verblijfplaats voor
indiensttreding, reden waarom
dienst genomen, ervaringen in peri-
ode voor Leopoldsburg, bij welke
Uni t ingedeeld, ervaringen in ac-
tieve dienst en wat er na de ont-
binding van de Brigade met je ge-
beurd is.

Bij voldoende inzendingen is moge-
lijkheid tot bundeling en uitgave
niet uitgesloten.
Indien mogelijk gaarne foto uit die
tijd, die teruggezonden wordt nadat
er een copie is gemaakt.

Reacties gaarne aan: G.G.
Helfrichstraat 31, 5801 XL
04780-85429.

van Dam,
VENRAY,

Oproep Suriname-gangers 1
Filmproducent zoekt oud-militairen
die in de jaren 1940-1945 hebben
gediend in Suriname.

Alleen zij die iets kunnen vertel-
len over de situatie in de strafge-
vangenissen aldaar en hun verhou-
ding tot de gevangenen, worden ver-
zocht contact op te nemen met de
heer W. Buiter, tel. 040-546917, na
19.00 uur. Uiterste discretie zal
worden betracht 1



Henny Sonneveld
In de vorige aflevering van "Wie,
wat en waar" staat op de middelste
foto (bId 29) foto, staand rechts,
Henny Sonneveld. Ik vraag me allang
af wat er met hem gebeurd is.

Henny was mijn slaapje op Waalsdorp
bij de PAG. Wij kwamen samen in
Engeland aan en werden tegelijk
korporaal en toen sergeant.
Harry verdween al vroeg; wij ver-
moedden naar wat wij toen eufemis-
tisch "de Boodschappen Dienst"
noemden; m.a.w. om als "agent" te
worden opgeleid.

Geruime tijd later (maar voordat ik
zelf uit het kamp vertrok in mei
1943) verscheen hij eens in Wrot-
tesley Park in Engels Officiers
uniform (2de of 1ste luit geloof
ik). Hij vertelde me dat hij naar
de Nederlandse officiersmess was
geweest, maar er uit gezet werd
omdat hij "volgens de Nederlanders
geen officier was".
Hij was zwaar gekwetst, verliet het
kamp en ik heb hem nooit meer ge-
zien of iets van hem gehoord.

Weet
veld,
John
Hove,

iemand iets van Henny Sonne-
dan graag een berichtje aan:

Grün, 22, St. Leonards Road,
E. Sussex, BN3 4QR, U.K.

Hendrik Bergman
Op bijgaande foto ziet u achter het
stuur van de motor met zijspan Hen-
drik Bergman. Hij is afkomstig uit
Genemuiden en in 1940 in Engeland
terecht gekomen. In de meidagen was
hij gelegerd in De Peel en behoorde
tot de bereden artillerie. Hij
maakte later de hele veldtocht van
de Brigade mee en keerde in augus-
tus 1945 behouden bij zijn vrouwen
dochtertje terug.
Op 25 november 1983 is hij op 74-
jarige leeftijd overleden.

Ik heb vele contacten met hem gehad
en heb dit nog met zij n vrouw die
in een bejaardentehuis in Genemui-
den woont. Zij spreekt nog veel
over haar man en in het bij zonder
over zijn verblijf in Engeland.
Ik heb veel over Bergman geschreven
en dat laten opbergen in het ge-
meente-archief van Genemuiden.

Zijn vrouw, die bijzonder helder
van geest is, stelt mij vaak vragen
die ik niet kan beantwoorden.
Daarom deze vraag van mij: wie
heeft Bergman gekend of meegemaakt
in Engeland of tijdens de veldtocht
en kan iets over hem vertellen ?

Reacties graag aan: W. Beens, Boer-
haavestraat 5, 7316 JA APELDOORN,
055-219236.
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Wat te doen door gepensioneerden en wat door de nabestaanden
i.v.m. overlijden

In deze Vaandeldrager informatie
zoals gepubliceerd door de Bond van
Militaire Oorlogs- en Dienstslacht-
offers.

Natuurlijk hopen we dat alle leden
van onze Vereniging nog heel lang
en vooral gezond kunnen blijven
leven. Soms is het moeilijk er over
te spreken maar... vroeg of laat
gaat toch iedereen dood. Velen zeg-
gen zelfs: het is de enige zeker-
heid in dit leven.

Eens is het zover. Dan moet er van
alles en nog wat geregeld worden,
met voor nabestaanden meestal on-
verwachte problemen. Hoe minder de
overledene zelf heeft geregeld, des
te groter de problemen voor de na-
bestaanden.
De volgende regels willen er voor
zorgdragen dat familie en anderen
zo goed mogelijk op de hoogte zijn.
Verdriet kan niet worden weggeno-
men, wel kunnen vele zorgen worden
voorkomen: bij u en de nabestaan-
den.

De volgende richtlijnen dienen te
worden gezien als handleiding voor
te nemen maatregelen.

A. tijdens het leven;
B. na het overlijden van de ge-

pensioneerde militair dan wel
weduwe in het genot van een
overheidspensioen.

Ad A. Tijdens het leven

Leg een map of ordner aan waarin de
volgende bescheiden worden opgebor-
gen:

la. Alle Koninklijke Besluiten
waarbij aan u pensioen werd
toegekend.

lb. Alle pensioenbeschikkingen van
particuliere pensioenfondsen.

2. Alle pensioenw1Jzigingen van
de afgelopen jaren.
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3. Alle beschikkingen van het
Ministerie van Defensie, be-
trekking hebbende op het :pen-
sioen dan wel de verbandsge-
breken.

4. Eventueel het proces-verbaal
betrekking hebbend op een
dienstongeval of verwonding.

5. Een codicil (zie noot 1) voor
zover van toepassing betrek-
king hebbend op:

a. het ter beschikking stel-
len van uw lichaam ten
behoeve van de weten-
schap;
het ter beschikking stel-
len van bepaalde organen
en/of weefsels ten behoe-
ve van transplantatie;
een zogenaamde euthana-
sieverklaring;
toestemming tot sectie
bij twijfel aan het be-
staan van verband tussen
de oorzaak van het over-
lijden en de verbandsaan-
doening;
benoeming van een execu-
teur testamentair (zie
noot 2).

b.

c.

d.

e.

6. Een opgave van uw wensen be-
treffende de teraardebestel-
ling of crematie, alsmede
eventueel een bewijs van
lidmaatschap van een uitvaart-
of crematievereniging.

7. Het trouwboekje, eventuele
andere familiepapieren, alsme-
de polissen (levensverzeke-
ring-, begrafenisverzekerings-
en andere polissen).

8. Een lij st met namen en adres-
sen ten behoeve van de kennis-
geving van overlijden.
Denk daarbij ook aan:

ziekenfonds of ziektekos-
tenverzekering
pensioenfondsen (ook van



eventuele vroegere werk-
gevers)
werkgever of uitkerende
instanties
verzekeringsmaatschappij-
en
belastingen
bank enjof postgiro (zie
noot 3)
kerkgenootschap
verenigingen
huiseigenaar of hypo-
theekbank
gemeentelijke diensten
volkshuisvesting (i.v.m.
huursubsidie)
afdelingsbestuur en
Bondsbureau van de
B.N.M.O.
maatschappelijk werker
van de B.N.M.O.
sociaal medewerker van de
Vereniging van Oudstrij-
ders van de Irene Briga-
de.

9. Eventueel een uiterste wilsbe-
schikking (bijvoorbeeld "alles
voor de langstlevende" enjpf
regeling voogdij minderjarige
kinderen), opgemaakt door de
notaris (zie noot 2).

10. Eventuele kontrakten van lo-
pende leningen, o.a. ter be-
oordeling van de vraag of er
uit dien hoofde dan wel via
polissen recht bestaat op
kwijtschelding van het restant
van de schuld bij overlijden.

Ad B. Na het oyerlijden yan de ge-
pensioneerde militair dan wel wedu-
we in het genot yen een oyerheids-
pensioen.

1. TERSTOND TE VERRICHTEN:

a. Huisarts waarschuwen, en als
er sprake is van een ongeval,
ook de politie;
eventueel de geestelijk ver-
zorger waarschuwen;
familie inlichten;
uitvaartonderneming inschake-
len, of de desbetreffende ver-
eniging;
eventueel de regionaal maat-
schappelijk werk( st )er van de

b.

c.
d.

e.

B.N.M.O. inschakelen.

2. ZO SPOEDIG MOGELIJK:

a. De gemeente, afdeling burger-
lijke stand (deze aangifte
wordt meestal verzorgd door de
begrafenisondernemer).

b. Het Ministerie van Defensie,
Dienst Zorg Postaktieve Mili-
tairen, Geerstraat 4, 6411 NR
Heerlen.

c. De directie van het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds, Oude
Lindenstraat, correspondentie-
adres: Postbus 4476, 6401 CZ
Heerlen (indien de man be-
roepsmilitair of overheidsdie-
naar is geweest).

d. Eventueel het B.N.M.O.-Bonds-
bureau, Postbus 125, 3940 AC
Doorn.

e. De sociaal medewerker van de
Vereniging van Oudstrijders
van de Irene Brigade, de heer
F.J. Bakx, Brouwersbos 3, 4841
CH Prinsenbeek.

f. Eventueel andere uitkerende
instanties (bijvoorbeeld ge-
meentelijke sociale dienst of,
indien de uitkering wordt ont-
vangen krachtens de wet ar-
beidsongeschiktheidsverzeke-
ring, de desbetreffende be-
drijfsvereniging).

g. Overige van toepassing zijnde
adressen, genoemd onder Ad A,
punt 8, zoals:
ziekenfonds of ziektekosten-
verzekering, pensioenfondsen
van (vroegere) werkgevers,
verzekeringsmaatschappijen
(zie verder bij punt 3 d),
belastingen (zie punt 3 f en
g), bank enjof postgiro, ver-
enigingen, huiseigenaar of
hypotheekbank en volkshuisves-
ting.

3. EN VERDER:

a. Na ontvangst van het overlij-
densbericht door de onder 2 d
en 2 e genoemde instanties
worden u ter invulling formu-
lieren toegezonden waarop u
een aanvraag kunt indienen
voor:
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b.

Een militair
wezenpensioen
de algemene
pensioenwet.
Een uitkering ineens
gevolge artikel K 3
genoemde wet (zie
punt 5).
Een weduwen- of wezenpen-
sioen krachtens de alge-
mene burgerlijke pensi-
oenwet.
Een uitkering
artikel Q 6 van
noemde wet (zie
5 ).

weduwen- of
krachtens
militaire

in-
van
ook

ingevolge
laatstge-
ook punt

Bij de aanvraag voor een mili-
tair weduwen- of wezenpensioen
of eenzelfde pensioen ingevol-
ge de algemene burgerlijke
pensioenwet dienen de volgende
bescheiden te worden overlegd:

Een afschrift van de hu-
welijksakte.
Een afschrift van de
overlijdensakte van de
overledene.
Een afschrift van de ge-
boorte-akte van de wedu-
we.
Een afschrift van de ge-
boorte-akte van de onge-
huwde minderjarige kinde-
ren.

De afschriften van de akten
moeten zijn afgegeven op een
datum na het overlijden en
worden verstrekt door de bur-
gelijke stand van de desbe-
treffende gemeente. De ver-
strekking vindt kosteloos
plaats indien wordt medege-
deeld dat de afschriften van
de akten dienen tot aanvraag
voor een pensioen (krachtens
de pensioen- en spaarfondsen-
wet ).

Indien reeds AOW genoten wordt
(boven 65 jaar) dient zo spoe-
dig mogelijk bericht gezonden
te worden aan de Sociale Ver-
zekeringsbank, binnen welks
gebied men zijn woonplaats
heeft. Er behoeft geen af-
schrift van de overlijdensakte
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d.

te worden bijgevoegd, aange-
zien de nieuw gegevens worden
geverifieerd bij het bevol-
kingsregister van de woon-
plaats. Na het overlijden van
een gehuwde AOW-gerechtigde
wordt zijn/haar AOW-pensioen
behalve over de maand van
overlijden nog gedurende 2
maanden uitbetaald aan de
langstlevende van de echtgeno-
ten, die daarvoor geen aan-
vraag behoeft in te dienen.

c. Indien de weduwe beneden de 65
jaar is, dient zij een aan-
vraag in te dienen bij de So-
ciale Verzekeringsbank om in
aanmerking te komen voor een
uitkering krachtens de algeme-
ne weduwen- en wezenwet . Aan-
vraagformulieren zijn ver-
krij gbaar bij alle postkanto-
ren en bij de Sociale Verzeke-
ringsbank.

Het is van groot belang de
AWW-uitkering tijdig aan te
vragen. AWW-uitkeringen worden
namelijk - in de regel - met
niet meer dan een jaar terug-
werkende kracht toegekend. Bij
tijdige aanvraag gaat de uit-
kering als regel in op de eer-
ste dag van de maand, waarin
de verzekerde echtgenoot is
overleden.

Blijkt na toekenning, dat de
AWW-uitkering van een weduwe
samenloopt met een AOW-pensi-
oen, (het AOW-pensioen van een
gehuwde AOW-genietende wordt
immers nog 2 maanden na zijn
overlijden doorbetaald aan
zijn weduwe) dan wordt de AWW-
uitkering slechts uitgekeerd
voor zover deze het AOW-pensi-
oen overtreft. De weduwe ont-
vangt in zo'n geval dus nooit
minder dan het volle bedrag
van de AWW-uitkering zou be-
dragen.

De verzekeringsmaatschappijen
dienen ten behoeve van het
uitbetalen c.q. het premievrij
maken van de polis, in kennis
te worden gesteld van het



g.

overlijden van de verzekerde,
onder opgave van:

naam en adres van de
overledene
nummer van de polis
naam en adres van de uit-
keringsgerechtigden
afschrift van de overlij-
densakte

ingehouden loonbelasting. In-
dien u normaal geen aangifte-
biljet ontvangt voor de opgave
van uw inkomen ten behoeve van
de vaststelling van de inkom-
stenbelasting, dan kan een
zogenaamd T-formulier uitkomst
brengen.
Dit T-formulier kunt u krijgen
bij de belastinginspectie van
het ambtsgebied waarin u
woont.

e. Déblokkering en eigen naam
stellen van giro- enjof bank-
rekeningen, kan worden
gevraagd onder overlegging van
een verklaring van erfrecht.
Een verklaring van erfrecht
kan worden aangevraagd bij een
notaris. Indien de nalaten-
schap van beperkte omvang is,
dan kan een verklaring van
erfrecht worden verkregen via
het kantongerecht. U dient dan
wel te zorgen van een gezins-
uittreksel van de overledene
uit het bevolkingsregister van
diens woonplaats en een
extract van het ministerie van
justitie, afdeling centraal
testamentenregister te 's-Gra-
venhage, waaruit blijkt of er
een testament is gemaakt.

Denk om de buitengewone las-
ten. Dit zijn onder andere
alle uitgaven die een recht-
streeks gevolg zijn van het
overlijden.
Hieronder vallen onder meer:

Na afloop van het kalenderjaar
waarin het overlijden heeft
plaatsgevonden, wordt de wedu-
we aangeraden, eveneens een T-
formulier op eigen naam aan te
vragen. Op dit biljet dient
men het genoten pensioen, loon
en andere belastbare inkomsten
te vermelden vanaf de datum
van het overlijden van de
echtgenoot tot 31 december van
bedoeld jaar.
Ook dan worden de inkomsten
over het gehele jaar uitge-
smeerd en dus belast.

f. Successierechten: enkele maan-
den na het overlijden ontvan-
gen de erven een formulier,
waarop zij de bezittingen op
de dag van het overlijden moe-
ten aangeven. Raadpleeg hier-
bij zonodig een belastingcon-
sulent.

- de kosten van de· teraardebe-
stelling of crematie en de
kosten van een kerkelijke
plechtigheid; .

Bij het Ministerie van Defen-
sie, Dienst Zorg Postaktieve
Militairen, Geerstraat 4, 6411
NR Heerlen, dient u een opgave
te vragen van het genoten pen-
sioen van 1 januari tot de
datum van overlijden.
U dient hetzelfde te vragen
bij een eventuele werkgever of
uitkerend orgaan.

de eventuele extra kosten
van vervoer van het stoffelijk
overschot, bijvoorbeeld bij
overlijden in het buitenland;

de kosten van bloemen of
krans;

- de kosten van advertenties,
rouwkaarten, bidprentjes en
dankbetuigingen met inbegrip
van porti;Het pensioen-loon enjof even-

tuele uitkeringen van de over-
ledene worden in dit geval
over het gehele jaar uitge-
smeerd, waardoor de inkomsten-
belasting veelal aanzienlijk
minder zal bedragen dan de

- gemaakte telefoon- of tele-
gramkosten in verband met het
overlijden;

kosten van koffie, thee
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enjof eenvoudige maaltijd op
de dag van de teraardebestel-
ling of crematie;

kosten van grafrechten of
aankoopsom van een graf.
- kosten van grafbedekking en
grafbeplanting.

Bovendien dient u rekening te
houden met uitgaven, die op u
drukken ter zake van ziekte
enjof invalidi tei t, met inbe-
grip van de totale zieken-
fondspremie of ziektekosten-
premie. Raadpleeg zo nodig een
belastingconsulent.

4. KORTINGSREGELING

Deze wordt ook wel inbouw genoemd.
Uw AOWjAWW-uitkering wordt inge-
bouwd in het pensioen, dat u gaat
ontvangen.

Weduwen, die naast hun militair
pensioen en AOWjÄWW-uitkeringen nog
recht hebben op een bedrij fspensi-
oen, waarop eveneens een korting
(inbouw) wordt toegepast, moeten
tijdig het uitkerend overheidsor-
gaan (Ministerie van Defensie of
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds)
verzoeken om vermindering van in-
bouw op hun militair weduwenpensi-
oen.

Indien u problemen ondervindt, de
inbouw betreffende, raadpleeg dan
de regionaal maatschappelijk
werk (st )er, het Bondsbureau van de
B.N.M.O. (voor B.N.M.O.-Ieden) of
een belastingadviseur.

5. EXTRA UITKERING NA OVERLIJDEN:

De weduwe, of minderjarige kinderen
of bij afwezigheid daarvan onder
bepaalde voorwaarden iemand anders,
die met de regeling van de begrafe-
nis of crematie is belast, heeft na
het overlijden van de man recht op
een extra uitkering van 2 maanden
pensioen (dit na inbouw). Deze uit-
kering is belastingvrij.

Het militair weduwen- en wezenpen-
sioen gaat in op de dag, volgend op
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het overlijden. Het militair inva-
liditeitspensioen eindigt met het
einde van de maand, waarin het
overlijden plaatsvindt. In een aan-
tal gevallen bestaat ook aanspraak
op bovenbedoelde extra-uitkering
uit hoofde van een niet eerder af-
gebroken dienstbetrekking. Nabe-
staanden wordt geadviseerd hiernaar
te vragen.

Noot 1:
Een codicil is een vorm van uiter-
ste wilsbeschikking, waarin iemand
door middel van een schriftelijke
verklaring volmacht geeft tot een
bepaalde medische (be )handeling na
of in verband met zij njhaar over-
lijden.

Voor leden van de B.N.M.O. kan het
onder 5d bedoelde codicil van groot
belang zijn voor het vaststellen
van de pensioenrechten van de we-
duwe. Is nl. het overlijden het
gevolg van de aandoening waarvoor
het invaliditeitspensioen werd toe-
gekend, dan zal het weduwenpensioen
hoger zijn dan wanneer het overlij-
den het gevolg is van andere oorza-
ken. Soms blijkt na sectie dat
hoewel er ogenschijnlijk van enig
verband geen sprake was - het over-
lijden toch wel het gevolg is van
de verbandsaandoening.

Uw behandelend arts is door middel
van een door u verstrekte machti-
ging toch al wel in het bezit van
de militair-medische gegevens ? Zo
nee, zorg hier dan voor. Het is ook
hiervoor belangrij k dat maatschap-
pelijk werk(st)er van uw regio
reeds bij ernstige ziekte wordt
ingeschakeld (alleen voor B.N.M.O.-
leden) .

Noot 2:
Na het overlijden van de man daalt
het inkomen van de weduwe in ern-
stige mate. Men doet er ter voorko-
ming van financiële problemen wij s
aan een "testament op de langstle-
vende" te laten maken. Daarmee
blijven de kinderen wel hun aan-
spraak houden op hun erfdeel, doch
zij ontvangen dat erfdeel in prin-
cipe niet eerder dan nadat de
langstlevende ouder is overleden.



Evenzo is het verstandig bij nota-
riële akte te bepalen wie na het
overlijden de voogdij over de ach-
terblijvende minderjarige kinderen
zal uitoefenen. Deze regeling heeft
geen gevolg, indien na het overlij-
den de andere ouder van rechtswege
of krachtens rechterlijke beschik-
king voogd over de kinderen wordt.

Voor alleenstaanden wordt op de
mogelij kheid gewezen bij testament
of codicil een executeur testamen-
tair te benoemen, die uw begrafenis
of crematie regelt en/of nalaten-
schap afwikkelt.

Noot 3:
Bedenk dat
bank- en/of
reikend is.

een machtiging van de
girorekening net toe-
Bij overlijden worden

deze rekeningen namelijk geblok-
keerd en is de machtiging niet meer
rechtsgeldig. Overweeg daarom het
verkrijgen van een zogenaamde
"echtgenotenrekening" waarmede de
achterblijvende echtgeno(o)t(e)
over de rekening kan beschikken,
mits het tegoed minder dan f.
10.000,- bedraagt.

Nog praktischer is de zogenaamde
"en/of-rekening", een gezamenlijke
rekening die door al dan niet ge-
huwde personen zowel samen als af-
zonderlijk kan worden gebruikt. Is
een van beide rekeninghouders over-
leden, dan wordt deze rekening niet
geblokkeerd voor afschrijvingen,
ongeacht de hoogte van het tegoed.
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij
de bankinstelling of de girodienst.

STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

SECRETARlAAT: HOOFDSTRAAT 32, 5683 AE Best. TEL. 04998-71270

Schenkers, hartelijk dank
Van de heer J. Grün uit Hove ont-
vingen we een exemplaar van zijn
destijds uitgegeven "Engels voor
iedereen". Een speciaal voor de
Brigade geschreven lesboekje
Engels.
De heer A. Raaymakers uit Eindhoyen
schonk het pay-book uitzijn "Rec-
ce-tijd" .
Tenslotte kregen we van mevrouw
Vrijnsen uit Deurne het battle-
dress van haar overleden echtgenoot
in bruikleen. Niet alleen die batt-
le-dress zelfs zijn legerwerkklom-
pen, veldfles, sigaretten- en nood-
rantsoenblikken en zelfs zijn keu-
kengereedschap uit zijn tijd als
kok bij de Brigade !

Bandjes Brigadeband nog steeds te
koop!
Er zijn nog steeds bandjes te be-
stellen met opnamen van de origine-
le Brigadeband uit de periode 1941.

Het bandje duurt ruim een kwartier
en kost f. 12,50.
U kunt dit bedrag overmaken op
bankrek .nr . 66 .28 .73 .149 t .n .v . J .
Sonnemans te Best.

Museum te Oirschot
Inmiddels wordt er heel hard ge-
werkt aan opbouwen inrichting van
het nieuwe Regimentsmuseum bij de
stafgebouwen van het 17de Painfbat
Garde Fuseliers Prinses Irene te
Oirschot.

Gebouw 25 is hiervoor ter beschik-
king gesteld: een groot legerings-
gebouw met een lengte van zo' n 35
meter. Dit geeft natuurlijk einde-
lijk de mogelijkheid om een goede
tentoonstelling neer te zetten over
geschiedenis van Brigade en Garde-
regiment.
Velen zijn hard aan het werk om de
collectie op te knappen, uit te
breiden, te schilderen, vitrines te
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bouwen.
Oud-Brigadeleden van Gurp (uit
Best) en Jan van Liempt (uit Eind-
hoven) hebben hiervoor al veel werk
verzet.

Toch zal het nog wel enkele maanden
duren voordat alles definitief
klaar is. In deze Vaandeldrager
alvast een voorproefje aan de hand
van wat foto's van de opbouw!

Gezocht!
Er is heel veel materiaal nog voor
de inrichting van het museum in
Oirschot . Daarom vragen wij u nog-
maals om eens op zolder te kijken,
naar materiaal uit uw Brigadeverle-
den ! Echt alles is welkom.
We zoeken echter iets heel speci-
aaIs: schouderemblemen van de ser-
vice-dress van de Brigade, de oude
spelden, dus. Kunt u ons helpen?
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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 briefkaartj e naar de redactie
sturen.

Nu, de tekeningen in het vorige nummer werden niet herkent
Gezegd moet worden dat het een moeilijk opgave was.
De eerste tekening was van de luitenant Herzdahl, die, blij-
kens de tekening, nogal wat aktiviteiten in Congleton had.
De tweede tekening is ook bij de redactie onbekend ! We weten
alleen dat het hier gaat om de chef-hofmeester van de offi-
ciersmess (als die term toen gebruikt werd tenminste).

Nu twee nieuwe tekeningen, iets minder moeilijk !


