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Stichting Historie en Documentatie!
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Penningmeester O.S.V. "Prinses Irene"
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Lidmaatschap is minimaal f. 20,- per jaar.
Het jaartal achter het nummer boven de adresser'lng van dit blad (indien vermeld), is het jaar
waarin u het laatst uw contributie vdl~eed.
Zij die geen deel hebben uitgemaakt
van de
voormalige Prinses Irene Brigade, kunnen begunstiger worden door de Vereniging met minimaal
f. 20,- per jaar te steunen.
ONZE AKTIVITEITEN WORDEN MEDE MOGELIJK GEMAAKT
UIT DE OPBRENGSTEN UIT DE GIRO/BANKLOTERIJ.
UW DEELNAME AAN DE GIRO/BANKLOTERIJ WORDT DAAROM VAN HARTE AANBEVOLEN.

Eind augustus vond de overdracht plaats van het commando over Regiment en
Bataljon Fuseliers door luitenant-kolonel Noordzij aan luitenant-kolonel Vermeulen.
Het was een prima happening bij goed weer met een nieuwe commandant, overste
Vermeulen, die al langer Fuselier is en ons direct de indruk gaf de goede verhoudingen tussen oud-strijders en Regiment zeker te handhaven.
Maar er was ook weemoed die dag. Weemoed om het afscheid van overste
Noordzij. Hij was het die, met zijn naaste medewerkers, op meer dan voortreffelijke
wijze van zijn .prima bataljon Limburgse Jagers een even geweldig bataljon
Fuseliers wist te maken en ons daar bijna deel van liet zijn. De wijze waarop hij
medewerking gaf aan Hans Sonnemans bij het inrichten van het museum was
boven alle lof verheven.
Het laatste jaar werden bij elke happening van het 17de Bataljon oud-strijders
betrokken. De trip naar Normandië in juli 1992, met de overdracht van de koorden
aan de A-Compagnie
op het strand van Arromanches, was een fantastisch
hoogtepunt. Allen die daarbij betrokken waren, zijn overste Noordzij en zijn
medewerkers daarvoor nog steeds bijzonder dankbaar. Dat de uit die trip ontstane
traditie om de paraatstelling van elke compagnie te organiseren in een plaats die
op ons vaandel is vermeld, ook bij ons in goede aarde viel, werd aangetoond door
de enorme belangstelling die er steeds weer was van de zijde der oud-strijders.
Voor mij persoonlijk is er behalve deze goede herinnering ook nog de reis met
overste Noordzij en adjudant Choinowsky naar Canada, waar ik met zoveel
genoegen aan terugdenk.
Overste Noordzij heeft onze betrokkenheid met het Garderegiment Fuseliers een
geheel nieuwe impuls gegeven, die wij allen zeer waarderen. Wij zijn hem dankbaar en wensen hem heel veel geluk in zijn nieuwe functie. Wij hopen hem nog
vaak te ontmoeten.
Overste Verrneu.en heeft bij de paraatstelling van de B-Compagnie, tijdens
viering van de bevrijding van Beringen op 6 september j.l., goed laten merken
hij prijs stelt op goede relaties tussen Fuseliers en oud-strijders. Wij waarderen
erg. We wensen hem veel geluk als regiments- en bataljonscommandant en
willen hem daarbij, waar dat in ons vermogen ligt, graag behulpzaam zijn
steunen.

de
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dat
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en
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ONTVANGEN DANKBETUIGINGEN
Vanwege

de ruimte in het blad geven wi(

<i~~~~~\.~~~~~~ '\~~~~~~ '\~\~~~ ~~~\ ~ \~bneksvorm. Wij vragen hiervoor Uw begrip.

OR1GE NUMMER:
- I het verhaal "een monument voor veld"'1aarschalk Viscount Alanbrooke" is een sto~e de fout geslopen. Het vermelde gironummer
an onze ere-voorzitter jhr. J.J.G. Beelaerts
an Blokland is niet 815697 maar 915697 !
Sorry generaal !
-

Erg veel reakties kwamen binnen op de
'e kleine fotootjes in de rubriek "Wie, wat en
aar ???". De eerste was in ieder geval Jan
+ink. Over de andere twee verschillen de
+e ingen. We proberen het nog uit te zoe-

'e ...
evrouw A. van Langevelde uit Serooskeraatste in de Vaandeldrager van maart een
ep in de rubriek "Wie, Wat en Waar ???".
Ze schrijft nu: "Ik had misschien wel wat eerer kunnen reageren, maar ik heb steeds gea t of er een reactie komen ging; dit is ech:e" ot op heden niet gebeurd. Van de heer van
P~aag zelf iets te horen had ik echt niet vera
,maar misschien toch wel van mensen
:: e i dezelfde tijd in Kortgene hebben geze:e . Maar ook dat is niet gebeurd. Mogelijk
uw blad na lange tijd nog wel eens tebij iemand die er wel wat van af weet. Ik
&
at dat betreft optimistisch !"

Dankbetuigingen aan het bestuur en leden van
de Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene"
werden ontvangen vanwege:
40-JARIG HUWELIJK
De heer en mevrouw Struijk, Rotterdam
De heer en mevrouw van den Broek, Eindhoven
Lenie en Hans Wilmsen, Asten
45-JARIG HUWELIJK
Frits en Lucie van Rijswijk, Nijmegen
Rien en Jeanne Verbeek, Wassenaar
De heer en mevrouw van Liempt-v. Gestel,
Eindhoven
De heer en mevrouw Trienekens, Breda
Fam. Plasmans-Sleers, Bergen op Zoom
50-JARIG HUWELIJK
De heer en mevrouw Dozel, Lelystad
Arnold en Hilda van Ekeren, Driebergen
78-STE VERJAARDAG
Bill Dill, Cherry Valley, U.S.A.
80-STE VERJAARDAG
De heer H. Houthuizen, Rotterdam

ECRETARIS OP VAKANTIE !!!
e secretaris, Harrie Hielkema, is van 15
- /ember tot 1 januari op vakantie. Hij vertrekt
een welverdiende rust helemaal naar
~
esië. We wensen Harrie en Margaret
-eel veel plezier en een goede reis. Houdt u er
....
~s ekening mee dat het secretariaat gedure e die tijd niet normaal "bemand" is.

30-STE VERJAARDAG
Hans Sonnemans, Best
DRAAGINSIGNE GEWONDEN
De heer D. van Dartel, Tilburg

Beste lezer(es),
In deze Vaandeldrager wordt veel aandacht besteed aan de commando-overdracht bij het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
en 17 Painfbat in Oirschot. Terugkijkend in oude Vaandeldragers
moet ik concluderen dat die aandacht in het verleden nog nooit zo
sterk is geweest.
Het lijkt me duidelijk dat dit heel veel zegt over de verhoudingen
tussen de Fuseliers en de oud-strijders van de Irene Brigade op dit
moment. In het verleden was er al een goede band met de Fuseliers van 13 Painfbat. De Fuseliers van 17 Painfbat hebben de
overgenomen traditie op een geheel eigen wijze ingevuld en verder
uitgebouwd.
Het zegt ook iets over de persoon van luitenant-kolonel Noordzij
zelf. Hij was het tenslotte die leiding moest geven aan het proces
van het Fuselier worden van zijn 17de Pantserinfanteriebataljon. Hij
gaf op een geheel eigen manier invulling aan het commando over
het Garderegiment Fuseliers.
Persoonlijk wil ik op deze plaats Leen Noordzij nog eens hartelijk
danken voor een bijzonder prettige samenwerking. In het museum
zullen we nog een herinnering aan hem blijven bewaren in de vorm
van zijn groene gevechtspak, door hem op mijn verzoek afgestaan
op het moment dat het gecamoufleerde gevechtspak werd ingevoerd, nu enkele maanden geleden. Overste, heel veel succes in
de nieuwe functie !
Zijn opvolger, luitenant-kolonel Vermeulen, wil ik ook van harte
succes wensen en ik hoop op een even prettige samenwerking.
Hans, Sonnemans, redacteur.

Redactie-adres:

Verschijnt

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

4 x per jaar. Abonnementen

f 15.~
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COMMANDO-OVERDRACHT 17 PAINFBAT GFPIIN OIRSCHOT

Luitenant-kolonel L. Noordzij neemt afscheid

De commando-overdracht:
wordt overgedragen
Donderdagmiddag
26 augustus, kwart voor
drie. Het is stralend weer, één van de mooiste
middagen in augustus. Voor het Fuseliersmonument aan het helicopterveld op de generaalmajoor de Ruyter van Steveninckkazerne te
Oirschot staan enkele honderden Fuseliers
opgesteld in gevechtstenue met oranje sjaals.
Alfa-, Bravo-, Charlie-, Ost-, Staf- en 42
School Compagnie van 17 Pantserinfanteriebataljon van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, allemaal zijn ze present.
Voor het bataljon, langs het monument, staan
de oud-regimentscommandanten
van het Garderegiment
Fuseliers, mevrouw J. Mulder
(draagster Militaire Willems Orde), vertegen
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het vaandel

woordigers van het Militaire Huis van Hare
Majesteit de Koningin en andere hoge militairen. In de tent, links van het monument, zitten
oudstrijders van de Prinses Irene Brigade, de
"Indië-bataljons"
, oud-Fuseliers
en andere
genodigden. De Koninklijke Militaire Kapel is
aanwezig om de officiële ceremonie van die
dag muzikaal op te luisteren.
"Met spijt in het hart draag ik het commando
over het Garderegiment
Fuseliers Prinses
Irene en het 17de Pantserinfanteriebataljon
Garde Fuseliers Prinses Irene over", met deze
woorden
overhandigt
luitenant-kolonel
L.
Noordzij het vaandel van het Garderegiment
Fuseliers aan luitenant-kolonel
L. Vermeulen.

De commando-overdracht
is een feit. In zijn
korte toespraak kondigt de nieuwe regimentsen bataljonscommandant
aan de door zijn
voorganger uitgezette lijn voort te zetten.
Een twaalftaloudstrijders
van onze Vereniging
is op de receptie na afloop aanwezig om de
scheidende commandant de hand te drukken
en kennis te maken met zijn opvolger. Overste
Noordzij wil liefst geen toespraken. Geheel
volgens traditie moet voor onze voorzitterr,
Ruud Hemmes, een uitzondering worden gemaakt.
Deze kijkt terug op de afgelopen periode
waarin de traditie-overdracht
van 13 naar 17
Painfbat een feit werd. Overste Noordzij heeft
zich toen bijzonder ingezet om het overnemen
van die traditie succesvol te laten verlopen.

Voorzitter Hemmes noemt vooral de reis naarNormandië, maar ook het ontstaan van een
nieuwe traditie: de aktieve rol van de oudstrijders van de Brigade bij het paraatstellen van
een compagnie. "Leen, hierbij wil ik je de dasspeld aanbieden die met ons mee naar Toronto is geweest", met deze woorden overhandigt
Ruud Hemmes zijn eigen verenigingsdasspeld
aan de scheidende commandant. Dat "Toronto" refereert aan hun gezamenlijke reis naar
Canada, ter gelegenheid van een herdenking
daar, vorig jaar oktober.
Na afloop van de bijzonder druk bezochte
receptie wordt overste Noordzij en zijn gezin in
het commando-rupsvoertuig
van de bataljonscommandant naar de poort van de kazerne
gereden.
De
nieuwe
regimentscommandant,
luitenant-kolonel
der
Fuseliers
A.
Vermeulen,
houdt
zijn toespraak, na
het overnemen van
het vaandel en het
commando
over
Garderegiment Fuseliers en het 17de
Pantserinfanteriebataljon

Het gezin Noordzij
wordt
uitgeleide
gedaan door majoor
van Ueshout (links),
plaatsvervangend
commandant
(foto's A.
Paape,
Den Haag)
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HET IS MOOI GEWEEST
•.. e bataljonscommandant, 13 maan""e scommandant: het is nu wel mooi
ae,"'~es:· zegt de Directie Personeel Koninklijke
+a
. Plaats maken voor de "aanstor•.. e .e gd", de volgende stap in de loop. een der Haagse staven. Met een tee"" gevoel kijk ik terug op deze periode.
e ongelukken hebben zich gelukkig niet
aan. Wel zijh op alle fronten prima
orestaties geleverd. Vele prijzen, waarderingen
e de woorden mocht in ontvangst neoor de inspanningen op het gebied van
s -t schieten, steunverleningen, demonstraes erewachten en oefeningen. Het bataljon
hee getoond het predikaat "Garde" waardig te
zij .

blijft bezoeken. Als u daar nog niet toe kon
komen, raad ik u aan dat toch eens te doen.
Veel van uw oude collega's gingen u voor en
hun aantal is nog steeds groeiende. Bij de
paraatstellingen is het aantal al gegroeid tot
over de vijftig ! U doet er niet alleen uzelf maar
zeker ook de dienstplichtigen (en het kader)
van de compagnie die dit organiseert, een
groot plezier mee.
Graag wil ik besluiten met iedereen te danken
die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen
om de periode waarin ik het commando over
het bataljon en het Regiment mocht voeren tot
een onvergetelijke te maken.
HET IS DEKSELS MOOI GEWEEST!

Te eden kijk ik ook terug op de periode na 10
juli 1992 de datum waarop het bataljon de
tradi tes van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene overnam van het 13de Bataljon uit
Schalkhaar. De aanvankelijke scepsis maakte
al snel plaats voor enthousiasme en nu, bij
mijn afscheid, kan ik rustig stellen dat de traditie leeft en niet meer uit Oirschot is weg te
denken. Dat resultaat is voor een belangrijk
deel aan u, oud-strijders, te danken!

L. Noordzij
LKol der Fuseliers

Velen waren er bij in Normandië (3 - 5 juli
1992), op de traditie-overdracht
(10 juli 1992),
op de paraatstelling van de lichtingsploegen
(Hedel: 9 november 1992, Tilburg: 7 april
1993), op de Regimentsjaardag en opening
van het museum (11 januari 1993) of op een
van de vele borrels. Ook op mijn commandooverdracht op 26 augustus j.1. hadden gelukkig
velen van u aan de oproep gehoor gegeven.
Uw aanwezigheid beschouw ik als een waardering voor niet alleen mijn werk maar van dat
van de andere Fuseliers van het bataljon.
Met een gerust gevoel heb ik het commando
overgedragen aan mijn collega Vermeulen. Ik
weet dat hij het Regiment en u, oud-strijders,
een tenminste even warm hart toedraagt als ik.
Ik reken er op dat u de regimentsevenementen
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Overste Noorzij en zijn echtgenote

REUNIE RECCE UNIT 9 SEPTEMBER 193
Voor de tweede keer hielde de Recce 01erkenningsafdeling) een reünie. Deze keer werden we gastvrij ontvangen door de oud-commandant generaal J. Beelaerts van Blokland
en zijn echtgenote in zijn huis in Oosterbeek.

stelling het verkenningspeloton
kennis wilde
nemen van de ervaringen en de sfeer van
onze verkenningsafdeling. Zo kan datgene wat
wij hebben ervaren voortleven in de traditie
van het regiment.

De Recce werd opgeheven in maart 1945, dus
nog tijdens de oorlog. Voor de uitnodigingen
zijn we uitgegaan van de appèllijsten bij de
landing op 9 augustus 1944. We zijn met 132
man geland. Tijdens de acties zijn 9 van ons
gesneuveld. Van 33 vrienden konden we de
adressen niet meer terugvinden. Velen zijn
naar het buitenland vertrokken. Van 19 oudleden in het buitenland en 38 in het binnenland
waren de adressen wel bekend. Van 34 vrienden weten wij dat zij overleden zijn. 19 uitgenodigden waren voor het merendeel door ziekte verhinderd om te komen. Zo waren we dus
met 22 oud leden van de Recce bijeen (waarvan 2 woonachtig in Zuid-Afrika I). Het is duidelijk dat onze groep steeds kleiner wordt
maar de onderlinge band en de vriendschap is
nog onverminderd sterk.

Wij hebben een groet gestuurd aan degenen
die door ziekte verhinderd waren om aan onze
reünie deel te nemen. Op de dag van de reunie werd onze vriend Wim van Zelm in Tilburg gecremeerd. Mike van Lienden heeft ons
daar vertegenwoordigd.

Op de reünie was ook een deputatie van het
verkenningspeloton van het 17de Pantserinfanterie
Bataljon
Garderegiment
Fuseliers
Prinses Irene uitgenodigd. Het bataljon zet de
traditie van de Irene Brigade voort en het hartverwarmend om te zien met hoeveel belang

In het restaurant de Westerbouwing hebben wij
de reünie met een maaltijd voortgezet. Daarna
is een videoband vertoond die in 1984 door de
VARA is uitgezonden met daarin historische
opnemen van de verkenningsafdeling in Normandië en de begrafenis van Martens die daar
gesneuveld is. Tot slot was er gelegenheid om
het Airborne Museum te bezoeken.
Op een vraag of er belangstelling was om de
reünie te herhalen, kwam er een overduidelijk
antwoord van de deelnemers. Over twee jaren
willen wij elkaar weer ontmoeten en we zullen
dit volhouden zolang we kunnen. Een betere
blijk van onze onderling vriendschap en trouw
kunnen we niet bedenken.
Eduard Pannenborg en Ad Raaijmakers.

BEVRIJDING EINDHOVEN HERDACHT
Al jaren gaat Eindhoven er groot op de enigste
stad te zijn die z'n bevrijding ieder jaar weer op
grootse wijze herdenkt. Ieder jaar is er weer
een groot defilé op 18 september door oudstrijders (uit binnen- en buitenland), sportverenigingen, scouting, muziekgezelschappen etc.
Ook wordt ieder jaar opnieuw het bevrijdingsvuur ontstoken dat wordt opgehaald uit Bayeux
in Normandië.

Traditiegetrouw was ook dit jaar weer een
detachement van onze Vereniging hierbij aanwezig. Enkele tientallen leden defileerden voor
de burgemeester van Eindhoven, zoals altijd
onder leiding van ons bestuurslid Bob Lourenz.
Een goede gewoonte vooral ook met het oog
op het volgend jaar als een en ander nog
grootser zal worden opgezet in het kader van
-"50 jaar".
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PARAATSTELLING B-COMPAGNIE IN BERINGEN
Ruim veertig leden van onze Vereniging gaven
gehoor aan de oproep om aanwezig te zijn bij
de paraatstelling van alweer een nieuwe compagnie Fuseliers, namelijk de Bravo Compagie 17 Painfbat GFPI onder commando van de
kap' ei
Schuiten. Traditiegetrouw
was het
biizo der mooi weer die maandagmiddag de
6de september.

o

12.00 uur verzamelden de deelnemers
c i de regimentsmess Congleton waar ze
e de getrakteerd op een lunch. Daarna ging
e groep oud-Brigademannen
naar het heliop erveld, waar het Fuseliersmonument staat,
o
et intreden van het vaandel bij te wonen.
Voor de eerste keer bij een paraatstelling zou
het vaandel met vaandelwacht aanwezig zijn.
Nadat deze ceremonie had plaatsgevonden,
waarbij mag worden gezegd dat de oudstrijders helemaal geen gek figuur sloegen bij de
paraat te stellen compagnie, werd "ingestegen"
in de gereedstaande bus en ging het richting
België.
Precies volgens schema arriveerde het gezelschap om half drie in Beringen bij de kerk. Het
programma begon daar met een eucharistieviering in de dekanale kerk in aanwezigheid
van vele Belgische veteranen. In die viering
werd de bevrijding van Beringen herdacht. De
kersverse aalmoezenier van 17 Painfbat GFPI,
majoor J. van Lieverloo, reikte samen met de
Belgische pastoor de communie uit. Na de mis
vertrok het uitgebreide gezelschap in een stoet
naar het monument bij het Albertkanaal.
Daar stonden de mannen van de Bravo Compagnie al opgesteld. Naast hen de vaandelwacht met het vaandel. De weg naar het monument werd geëscorteerd door een YPR, het
pantservoertuig van de Fuseliers. Langs het
monument stonden een tweetal 6-pounders,
de Britse anti-tankkanonnen
van de Irene
Brigade, meegenomen uit Oirschot (daar staan
ze normaal naast het Fuseliersmonument) .
De ceremonie begon met de gebruikelijke
toespraken. Eerst de voorzitter van het Belgi-
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sche Comité Herdenking Bevrijding Beringen,
de heer Pierre Lantin. Daarna volgde de burgemeester van Beringen en tenslotte onze
voorzitter Ruud Hemmes. Deze stond in zijn
speech uitgebreid stil bij het plotseling overlijden van koning Boudewijn. De sprekers hadden wel wat last van een drietal laag overvliegende straaljagers van de Belgische Luchtmacht die een ere-groet brachten. Een heel
mooi gebaar dat echter wat moeilijk te combineren bleek met de toespraken ...
Na de ceremonie van het halfstok hijsen van
de vlaggen en het leggen van kransen, volgde
het meer ludieke en traditionele gebeuren. De
aanwezige oudstrijders hingen de nieuwe Fuseliers die zojuist hun opleiding hadden afgesloten en daarom nu "paraat" werden het invasiekoord om de schouder. Na deze gebeurtenis volgde het drinken van de traditionele calvados, de appeldrank uit Normandië. De traditionele heildronk werd een beetje problematisch: iedereen had een bekertje met het sterke
goedje in de hand toen de Belgisch band nog
de drie volksliederen, het Belgische, het Britse
en het Nederlandse, ging spelen. Dat zou niet
het ergste zijn geweest; echter: een groot aantal bekertjes bleken lek ! Overal zag men dus
tijdens het spelen van de volksliederen de
kostelijke calvados op de straatstenen druppelen. Helaas ...
Na de plechtigheden bij het monument volgde
het vertrek naar zaal Schuttershof waar het
gemeentebestuur een receptie en een koffietafel aanbood. De afmars van de compagnie
Fuseliers, zingend door het centrum van Beringen, was zonder meer indrukwekkend te
noemen. Het samenzijn van Fuseliers, oudstrijders en Belgische vrienden in de zaal was
zeker gezellig. Er werd genoten van "uit Nederland meegesmokkelde broodjes en echte
Belgische taart" zoals voorzitter Lantin het later
noemde.
Tegen negen uur in de avond arriveerde het
Brigade-gezelschap
weer in de kazerne in
Oirschot. Op naar de volgende paraatstelling ...

Door de erehaag
van
Belgische
vaandels, verlaat de
burgemeester
van
Beringen de kerk

De Fuseliers van BCompagnie drinken
de traditionele calvados
(foto's H. Paepe)

gemeentebestuur een receptie en een koffietafel aanbood. De afmars van de compagnie
Fuseliers, zingend door het centrum van Beringen, was zonder meer indrukwekkend te
noemen. Het samenzijn van Fuseliers, oudstrijders en Belgische vrienden in de zaal was
zeker gezellig. Er werd genoten van "uit Nederland meegesmokkelde broodjes en echte
Belgische taart" zoals voorzitter Lantin het later
noemde.
Hoogtepunt van het samenzijn vormde ongetwijfeld de verrassing die kapitein Schuiten nog

voor de oudstrijders in petto had. De mannen
van zijn B-Compagnie bleken een oud soldatenliedje te hebben ingestudeerd. "Hij had
geen sabel en geen patronentas" , zo begon
het relaas van soldaat Jan die moedig ten
strijde trok en later ondank als zijn loon ontving. De tekst was overgedragen door oudstrijder Jan Starink, die het lied vorig jaar in Normandië ten gehore had gebracht.
Tegen negen uur in de avond arriveerde het
Brigade-gezelschap weer in de kazerne in
Oirschot. Op naar de volgende paraatstelling ...
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IREN EBRIGADEVIADUCT
Nijmegen, 17 september 1993
Op vrijdag 17 september was een vijftigtal
oudstrijders van de voormalige Irene Brigade
te gast bij de gemeente Nijmegen. Vanaf 09.00
ur verzamelden de oudstrijders zich in de LIMOS-kazerne, alwaar ook 150 veteranen uit
Engeland aanwezig waren.
Om 10.00 uur werden alle veteranen (inclusief
die van de Irene Brigade) per bus vervoerd
naar de militaire begraafplaats "Jonkerbos" , de
begraafplaats waar eind augustus 212 grafstenen werden beklad met hakenkruisen. Hier
vond een indrukwekkende ceremonie plaats.
Kinderen van acht Nijmeegse scholen plaatsten bloemen bij de graven en het centrale
herdenkingskruis. Een indrukwekkend gebeuren.
De burgemeester van Nijmegen memoreerde
de schanddaad van augustus en riep eenieder
op om mee te werken aan de beheersing van
geweld, rascisme en discriminatie. Vervolgens
werden vele kransen gelegd, onder meer door
de voorzitter van onze Oudstrijders-Vereniging. Een aalmoezenier vertelde zijn verhaal
en de schooljeugd droeg enkele ontroerende
gedichten voor.
Naast vele vaandels van Engelse veteranen
was het originele vaandel van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene aanwezig en wel
voor het eerst bij dit soort gebeurtenissen.
Na een heerlijke kop koffie met een plak cake
in de Goffert Boerderij brachten de bussen de
oudstrijders van de Irene Brigade en de Engelse veteranen naar het viaduct dat de naam
zou krijgen: "Irenebrigadeviaduct". Dit viaduct
was er nog niet in 1944 maar de weg van
Grave naar Nijmegen (Dukenburg) is wel de
opmarsweg van de Irene Brigade in 1944.
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Nadat eenieder ter plaatse was opgesteld,
sprak de burgemeester van Nijmegen, de heer
E.M. D'Hondt, de aanwezigen toe, zowel in het
Nederlands als in het Engels. Hij bleek bijzonder goed op de hoogte van hetgeen de Irenebrigade deed in de operatie "Market-Garden".
Het was wat wij zouden noemen: "an excellent
speech".
Onze voorzitter, gen.maj. b.d. Hemmes, dankte
de burgemeester voor de uitnodiging, het initiatief voor de grandioze waardige herdenking
op de begraafplaats "Jonkerbos" en de benoeming van het viaduct naar de Irene Brigade,
waarmee waardering tot uiting wordt bebracht
voor de Irene Brigade en haar verrichtingen. In
welgekozen woorden hekelde hij de gemeenschap door te stellen dat wij in feite hebben
verzuimd de jeugd en anderen voor te houden
welke ellende het nazidom heeft gebracht en
steeds opnieuw te stellen: this must not happen again".
Alvorens de naam en oudstrijders embleem
zichtbaar werden gemaakt door onze voorzitter, geassisteerd door mevrouw Hanny Ritmeester-Meijler, werd de vlag van de oudstrij. ders aangeboden aan de burgemeester.
Na de plechtigheden brachten de bussen alle
aanwezigen terug naar de LlMOS-kazerne,
waar een uitstekende lunch werd geserveerd
namens de gemeente Nijmegen.
Voor de oudstrijders van de Irene Brigade was
het een fijne, sfeervolle en zeer gedenkwaardige dag. De gemeente Nijmegen gaf de Irene
Brigade veel eer en waardering en wij, oudstrijders, zij hen daarvoor bijzonder dankbaar.

Ton Herbrink

Oud-Brigade/eden en Fuseliers van 17
Painfbat G.F.P./. samen voor het nieuw
benoemde "/renebrigade via duet "

Van de Penningmeester
CONTRIBUTIES:

Op gevaar af vervelend te worden, moet het
me toch van het hart dat er nog steeds zo'n
80(tachtig) leden/donateurs zijn die vergeten
zijn hun bijdrage voor 1993(en/of ook daarvoor) te betalen. Voor niks gaat de zon op,
een vereniging moet met geld verder. Daarom - wanneer van het 6 cijferige getal boven
uw naam de eerste 2 cijfers lager zijn dan 93,
pak dan een overschrijvingsformulier en maak
dat verschil x f 20.00 over naar de penningmeester. Dat voorkomt voor alle partijen een
hoop narigheid.
DEELNEMERS

NORMANDIË

REIS:

Alhoewel nog vèr weg, toch even iets mededelen. Door de vereniging is via de busonderneming een collectieve reisverzekering afge-

sloten. U bent tijdens de reis verzekerd voor
ongevallen, geneeskundige hulp, reis- en bagagekosten. Eigen risico per persoon per gebeurtenis bedraagt f 150.--.
Voor een annuleringsverzekering dient u zelf
te zorgen (en dan zo spoedig mogelijk) op
basis van het door u tot nu toe betaalde bedrag. Voor het geval u onverhoopt, door ziekte
of anderszins, de reis niet kunt meemaken,
dient u verhaal te maken bij de maatschappij
waarbij u uw annuleringsverzekering afsloot
en niet bij de Vereniging van Oud strijders.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Bob
Lourenz in Waalre, telefoon 04904 - 14746.
Verdere informatie volgt wanneer meer details
beschikbaar zijn. Alle voorbereidingen verlopen nog steeds volgens schema.
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger:
J.L.M. van den Bergh, Breda
UITBREIDING VETERANEN

PLATFORM

Recent traden twee nieuwe leden tot het Veteranenplatform toe waarmee het aantal aangesloten organisaties tot 25 is gestegen: de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve
Officieren (KNVRO) en de Vereniging Belangenbehartiging Militairen/Landelijke Korporaals
Vereniging (VBM/LKV).
ADRESWIJZIGING
PLATFORM

STICHTING

VETERANEN

Met ingang van 1 juli j.1. is het bezoekadres
van het Veteranen Platform gewijzigd in Audrey Hepburnlaan 4 te Doorn. Sinds die datum
is het telefoonnummer eveneens gewijzigd in:
03430 - 13607.
Correspondentie-adres
en faxnummer blijven
gehandhaafd: Postbus 125, 3940 AC DOORN
/ Faxnummer 03430 - 16133.

biedt Centrum '45 poliklinische- en dagbehandeling. Diverse vormen van individuele en
groepstherapie zijn mogelijk, inclusief creatieve, bewegings- en sociotherapie.
Clienten kunnen zich direct dan wel via hun
huisarts of een andere hulpverleningsinstantie
aanmelden. Er is telefonisch spreekuur van
maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11 uur.
Adres Centrum '45 is Rijnzichtweg 35, 2342
AX Oegstgeest, tel. 071 - 155242.
Aangezien het nog niet geheel duidelijk is welke instantie de kosten voor haar rekening
neemt in geval veteranen zich melden voor
behandeling bij het Centrum '45, is het verstandig dat zij zich eerst melden bij de Stichting Dienstverlening Veteranen, Maliebaan 83,
3581
CG
UTRECHT,
tel.
030
333311/319055.
DRAAGINSIGNE GEWONDEN

CENTRUM '45
Centrum '45 in Oegstgeest is in 1973 opgericht
voor de medisch-psychologische
behandeling
van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
uit de Tweede Wereldoorlog. Het Centrum is
nu ook opengesteld voor militaire veteranen uit
de perioden na de Tweede Wereldoorlog.
Wie een beroep wil doen op het behandelingsaanbod van Centrum '45 moet in beginsel in
aanmerking komen voor erkenning volgens
een van de specifieke wetten: Wet Buitengewoon Pensioen Verzetsdeelnemers
(WBP) ,
Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers (WUV) of
Wet Uitkering Burgeroorlogsslachtoffers
(WUBO). Ook partners en volwassen kinderen van
deze personen kunnen in bepaalde gevallen in
behandeling komen.
De behandeling is voornamelijk psychotherapeutisc.
aast een kliniek van 24 bedden
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Alex van Daele uit New Vork schrijft: "I am
pleased to let you know that I received the
Draaginsigne Gewonden, handed to me by
Consul General Cornelis W. de Groot at the
Netherlands Consulate in New Vork City. The
Deputy Consul General, Antonius Hesseling,
participated in a very cordial reception. Both
gentlemen showed great interest in the history
of the Brigade and its exploits during the Normandy to Holland Campaign. It was a very
enjoyable and impressive experience !"
Ook Jan Starink uit Velp ontving op 2 juni j.1.
zijn Draaginsigne Gewonden.
De heer H. Bennaars uit Zoetermeer ontving
eveneens het Draaginsigne uit handen van de
burgemeester van zijn woonplaats.
Als u het uitreiken van het Draaginsigne Gewonden in deze rubriek bekend wilt maken,
dient u dit zelf aan de redactie te melden.

Links de heer Starink, rechts de heer Bennaars.

HERDENKING "OPERATIE OVERLORD"
Het voornemen is om 26 t/m 28 mei 1994 een
grootscheepse herdenking te organiseren van
de "Start of the Operation Overlord" . Deze
herdenking zal plaats vinden in het park
"Nedley", zuidoost van Southampton. Men
verwacht vanuit Nederland 200 veteranen, die
aan operatie Overlord deelnamen.
Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het
een en ander zal verlopen, maar in grote lijnen
proberen wij (Veteranen Platform) het volgende plan te realiseren:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Overtocht (dagvaart) per schip van de
Koninklijke Marine.
Nachtlogies aan boord van dit schip in
de haven van Southampton.
Dagelijks busvervoer van haven Southampton naar Nedley-park.
Maaltijden (ontbijt en diner) aan boord.
Lunch in Nedley-park.
Defilé voor Koningin van Engeland en

7.

andere staatshoofden.
Terugtocht per schip van de Koninklijke
Marine.

Het is noodzakelijk dat de aangewezen coördinator (Ton Herbrink) zo spoedig mogelijk weet
wie in beginsel mee wil naar Southampton. Het
Veteranen Platform stelt als uitgangspunt dat
reis- en verblijfkosten (van haven in Nederland
tot terugkeer aldaar) voor rijks rekening of uit
fondsen komen. Zakgeld (voor consumpties
e.d.) is "eigen geld".
Schrijf zo spoedig mogelijk naar: A. Herbrink,
de Foes 23, 5581 AP WAALRE als u deel wilt
nemen. Voor alle duidelijkheid wordt nog eens
vermeld dat deelname alleen mogelijk is voor
degenen die ergens in de "Operation Overlord"
(van invasie tot einde oorlog) in militaire dienst
waren (helaas dus niet voor onze dames).
Ton Herbrink
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namen wij kennis van het overlijden

van de volgende

leden van onze

De heer F.C. Kemp te Amstelv
De heer K. Westra te Amsterdam
Mevrouw L. Preso-Valencia te Antwerpen
De heer H. Molenaar te Nijmegen
De heer AJ.L. Vissers te Tilburg
De heer F. Sanders te Port Elizabeth (Zuid-Afrika)
De heer A Bierens te Roosendaal
De heer J. Schoonen te Steenbergen
De heer P. van Leest te Oosterhout
De heer P.J. Huberts te Eindhoven
De heer dr. M. Zak te Amsterdam
De heer M. van Zelm te Tilburg
De heer J.C. de Witte te Alsager (G.B.)

Bij overlijdensgevallen

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

IN MEMORIAM DOKTER M. MEIJER ZAK
Een markante figuur en persoonlijkheid is ontvallen: dokter M. Meijer Zak. Elke Brigademan
kent hem, waardeert hem en is hem enorm
dankbaar voor hetgeen hij voor ons deed.

van de lrenebrigade hen zeer veel dank en
waardering schuldig.
Dat hij ruste in vrede en welverdiende rust.
Ton Herbrink

Het hoeft geen betoog dat hij een arts was met
veel begrip en gevoel voor zijn patiënten en
zijn medemensen. Dokter Meijer Zak was een
bewogen mens. Hij kon het heel in het bijzonder net verdragen dat de overheid zo weinig
begrip, respect en waardering opbracht voor
de dienstplichtigen, die in 1939 werden gemobiliseerd, in 1940 in Nederland vochten tegen
de Duitse invallers, overstaken naar Engeland,
na vier jaren oefenen terugkwamen naar het
vasteland in Normandië en meehielpen aan de
verdrijving van de Duitsers.
Steeds was hij in de weer om te trachten respect en waardering voor hen te krijgen. Hij
nam het initiatief tot het vormen van een commissie binnen onze oudstrijdersvereniging, die
tot doel moest hebben te vechten voor de
rechten en waardering van de veteranen. Voor
dit ini 'a ief en voor hetgeen hij in en met die
com issie heeft bereikt, zijn de oudstrijders
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In de vorige "Vaandeldrager" werd bekend
gemaakt dat dr. Zak vanwege zijn verdiensten
voor de Vereniging o.a. als voorzitter van de
naar hem genoemde commissie die zich bezig
hield met de sociale problematiek van de oudBrigadeleden (o.a. een vergoeding voor de
dienstplichtigen). Deze commissie werd dit jaar
opgeheven omdat de taken eigenlijk voor een
deel werden overgenomen door het Veteranen
Platform. Dr. Zak schreef kort voor zijn overlijden de volgende dankbetuiging aan het bestuur van de Vereniging:
"Amsterdam, 5 juli '93
Geacht bestuur,
Hierbij betuig ik mijn dank voor mijn benoeming als erelid van onze Brigade. Ik wil hier
aan toevoegen dat de Irene Brigade een be-

langrijk deel van mijn leven uitmaakt en voor
een deel mijn leven heeft bepaald.

BERICHT REDACTIE
Enkele dagen nadat de indeling van de Vaan
deldrager klaar was (begin september) ontvingen wij een "in Memoriam" van Pieter van
Leest, geschreven door Theo van Besouw.
Gezien ook de omvang van het stuk is het niet
meer mogelijk geweest dit te plaatsen. Overigens is het beleid van de redactie om geen "in
memoriams" van individuele leden te plaatsen.
Er wordt uiteraard een uitzondering gemaakt
voor leden die iets voor de hele vereniging
hebben betekend (bestuursleden, ereleden,
functionarissen etc.).

Hartelijke groeten,
M.Zak"

HET OORLOGS-HERINNERINGSKRUIS
W. DiI/, Cherry Val/ey u.S.A.

Eerst toen ik na de oorlog mijn Oorlogs-herinneringskruis ontving, heb ik er eigenlijk een
beetje om moeten lachen. Een lintje omdat we
als Nederlanders onze plicht gedaan hadden,
moesten we daarvoor worden beloond ? Later
ben ik er over gaan nadenken en ben ik me
gaan realiseren dat het door ons wel verdiend
was.
Elk mens die zijn leven inzet voor zijn vaderland, verdiend te worden onderscheiden en
daardoor apart te worden gezet van anderen
omdat hij of zij voor de goede zaak de dood in
het aanschijn heeft gezien.
Het feit dat je je realiseert dat je constant op je
quivive moet zijn omdat er gevaar om de hoek
op de loer ligt. Mocht het zijn dat je in konvooi,
opgesloten in de bekrompen ruimte van een
schip, door een met mijnen bezaaid gebied
vaart, of in het bereik. bent van bommenwerpers, of wanneer je door een terrein gaat en
ieder ogenblik kan verwachten door een mijn

of een booby-trap verrast te worden, dat
brengt je in een constante toestand van span
ning.
De reactie van het merendeel van ons was
dikwijls een baldadig gedrag, maar ook van
gemeenschappelijke genegenheid tot elkander
dat zich dikwijls uitte in een hechte vriendschap. Het brengt je dicht tot elkaar, je vertrouwt op je vrienden en verwacht hulp van
hen in nood. Dit gaat meestal gepaard met
een gezonde "sense of humour".
Mijn herinneringen zijn een mengsel van een
werkelijk goed tijd met uiterst prettige ervaringen, die ik zeker niet graag zou hebben willen
missen, besprenkeld met de harde waarheid,
die goed was voor het vormen van een standvastig karakter.
Nee, ik ben van gedachten veranderd en ben
blij dat we werden beloond met ons Oorlogsherinneringskruis !
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"Dat militaire moet hij van moeder hebben"
PRESENTATIE BOEK "MET SlAANDE TROM"
Onze ere-voorzitter Jhr. J. Beelaerts van Blokland stelde samen met zijn neef Menno Baron de
Girard de Mielet van Coehoorn een boek samen over de soldatenfamilie van Coehoorn. In het
Eindhovens Dagblad van 20 augustus j.l. verscheen een artikel over de presentatie van het boek,
dat wij hier graag overnemen voor 'De Vaandeldrager".
"Ach, we zijn een zachtjes uitstervende familie
en mede daarom ben ik blij dat "Jonker Jan",
zoals we hem noemen, dit allemaal zo goed
op een rijtje heeft gekregen. Hij is overigens
de enige met een militaire loopbaan in onze
familie hoor; de Beelaertsen van Blokland zijn
altijd goede en hoge ambtenaren geweest,
maar geen soldaten." Dat stelt jonkvrouwe
Juliëtte Beelaerts van Blokland in kasteel Henkenshage in Sint Oedenrode. Ze is daar voor
de aanbieding van het boek "Met slaande
trom", over driehonderd jaar soldatenfamilie
Coehoorn.
"Jonker Jan" is Jonkheer Jean Jacques Beelaerts van Blokland, die het boek samengesteld heeft met zijn neef Menno Baron de Girard de Mielet van Coehoorn. Hij presenteert
het 72 pagina's tellende boekje met een
speech vol anecdotes uit de voorbije drie eeuwen van de soldatenfamilie
Coehoorn. De
jonkvrouwe (70) vindt met het hele gezelschap
dat haar broer (83) het prima doet en allemaal
aardig zegt. Ze is blij voor hem, "maar dat
militaire moet hij van moeder hebben." Zelf is
ze kunstenares/schilderes,
een métier waarin
ze zich niet laat voorstaan op haar adelijke
titel. "Nee, hoor, in die kringen gaat het om de
voornaam en ben ik gewoon Julia Beelaerts.
Ze is ongetrouwd gebleven; "jonker Jan" was
de enige van de vier kinderen uit het gezin die
zelf kinderen kreeg.
Jonkheer Beelaerts van Blokland woont in
Oosterbeek. Zijn zus ook, maar dan op een
ander landgoed. Het boek gaat over de families Van Coehoorn en de Girard de Mielet van
Coehoorn, waarvan telgen tot1756 en 1859 tot
1940 thuis waren in Sint-Oedenrode
op de
kastelen Dommelrode en later Henkenshage.
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"Och, voor 1940 werd een zoon van een boer
ook boer en een zoon van een dokter ook
dokter", relativeert Beelaerts de carrières van
de officieren, om daaraan toe te voegen: "Je
had een stabiliteit in de maatschappij en die
zijn we nu kwijt." Zelf vluchtte hij in 1941 met
een watervliegtuig van Amsterdam naar Engeland, om daar adjudant te worden van prins
Bernhard.
Het boek bevat niet alleen de glansrijke momenten, zoals de carrière van Menno Baron
van Coehoorn. Dat was een van de bekendste
vestingbouwers in het Europa van de 17de
eeuw. Hij ontwierp onder andere de vesting
Naarden. Uitvoerig wordt ook verhaald van
Jean Jacques van Coehoorn, die eens op de
terugweg van de kermis van Veghel na een
meningsverschil de schout van Sint-Oedenrode doodstak en daarna verbannen werd.
Ook de activiteiten van mede-samensteller
Menno de Girard de Mielet van Coehoorn in
de Tweede Wereldoorlog worden vermeld. Hij
vocht met de Duitsers aan het Oostfront tegen
het bolsjewisme, waarvan hij pas afstand nam
toen hij de eed voor de Waffen-SS
moest
afleggen. De huidige baron, woonachtig te
Brussel, zal tevens de laatste zijn. Zijn twee
huwelijken bleven kinderloos en verder heeft
hij alleen een zuster.
Kasteel Henkenshage is in 1940 gekocht door
de gemeente en herbergt deels het familiemuseum. Dat is te bezichtigen op de zaterdagen
van mei tot en met oktober, via de VVV. Het
boek "Met Slaande Trom, driehonderd jaar
soldatenfamilie" wordt uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen en is verkrijgbaar in de
boekhandel.

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

Beste Hans,

Ja, hoor je deed het weer. Drie maanden geleden brak je het verhaal weer eens op een
heel spannend moment af. Je eerste actie met
Britse commando's op door de Jappen bezet
gebied. Het was rustig "en toen brak de hel
los." Zo, dat betekende dus weer wachten.

Je beklaagt je over het plotseling afbreken van
mijn verhaal. Maar Hans, als redacteur dien je
toch te weten dat dit nu eenmaal behoort bij
de vertelkunst; afbreken op het spannendste
moment. Vroeger, toen er nog feuilletons bestonden, was dit de kracht van de feuilletonschrijver. Maar je geduld wordt niet lang op de
proef gesteld. Straks gaan we weer door met
het verhaal, al moet je beslist geen bloedstollende verhalen verwachten. Uit het verloop van
de verdere verhalen zul je bovendien merken
dat mijn makkers Niek de Koning en Rudy
Blatt veel meer meemaakten dan ik.

In je vorige brief wist je mij ook te vertellen dat
je de inmiddels gebruikelijke plaagstootjes had
gemist ! Vele afleveringen lang wist je me te
vertellen dat ik als jeugdige snotaap respect
moet hebben voor een man van jouw leeftijd.
Net nu ik begin te beseffen dat ik mijn correspondentie met jou wat serieuzer moet gaan
aanpakken, draai je de zaak weer om. Aan
wiens leeftijd ligt het nu eigenlijk? Ik ben bang
dat ik het niet helemaal meer snap.
Overigens is mij een andere verandering in
deze rubriek opgevallen. In het begin stuurde
je wat foto's mee, ter verduidelijking en verfraaiing van het verhaal in je brief. Dat is gestopt. Is dat omdat je niet meer foto's bezit,
omdat je het gewoon vergeet of omdat het
contrast met de hierboven geplaatste foto toch
wat te pijnlijk geworden is ?
Overigens hoop ik dat je een bijzonder goede
vakantie hebt gehad en je weer genoeg energie hebt bijgeladen om mijn brief te beantwoorden.
Met hartelijke groeten,
Hans Sonnemans.
P.S. Zoals je ziet heb ik ook een andere foto
van mijzelf boven deze rubriek laten plaatsen.
Ook ik word er niet jonger op, hopelijk wel
wijzer?

Voor ik echter mijn verhaal vervolg, wil ik nog
een paar dingen kwijt. De foto in de laatste
Vaandeldrager op blz. 29 sprak mij erg aan. Ik
vind het een uitstekende foto van ons aller
Mickey (sorry generaal, het is echt positief
bedoeld, hoor) zoals hij daar jong en vitaal
voortstapt naast de "Viscount". Deze foto
maakte nogal wat nostalgische gevoelens bij
mij los, vooral ook door de duidelijk herkenbare marechaussees met hun pantserwagens op
de achtergrond. Compliment voor zo'n duidelijke historische foto uit de Brigade.
Op je vraag waarom ik je de laatste tijd geen
foto's meer deed toekomen, is het antwoord
eenvoudig. Wij liepen in die tijd op het gevechtsveld niet met fototoestellen rond, Hans,
dat was de taak van de oorlogscorrespondenten.
We pakken de draad van het verhaal weer op.
We kregen plotseling vuur van alle kanten.
Mitrailleur- en geweervuur brak de nachtelijke
stilte in stukken. Het zag er naar uit dat we
pardoes in een hinderlaag waren gelopen. De
commando's beantwoordden onmiddellijk het
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v ur. Het gevecht hield ongeveer een half uur
aan.
Temidden van de ma nen van de demolitiesectie lag ik met mijn gezicht in de zurige
modder van de Arakanese moerassen. Toen
de schrik weer een beetje was gezakt en het
lood uit mijn be en wegvloeide, kreeg ik langzamerhand ee onbestemd gevoel. Er klopte
iets niet.
Jarenlang ad ik bij diverse oefeningen in het
veld e op de schietbanen de verschillende
wape s e en kennen, alleen al bij het geluid.
En hier i deze donkere Birmaanse nacht,
waarbi i uitsluitend moest afgaan op mijn
ge
~,esefte
ik opeens dat ik alleen maar
En e se wapens hoorde paffen, voornamelijk
B
Tommyguns, Stens en Lee Enfields.
aa: as het geluid van de Japanse

aae s?
e

appen schoten in hoofdzaak met twee
en mitrailleurs, waarvan ik mij de moeilijke
en niet meer herinner. De ene mitrailleur
sc oot langzaam, als een specht die elk ogenlik de geest kan geven, maar een ander
andvuurwapen had een enorme vuursnelheid,
alsof men met grote kracht een handvol erwten
tegen een blikken muur slingerde. Het geluid
van deze wapens ontbrak volkomen.
Ik kroop voorzichtig naar voren en maakte een
van de officieren opmerkzaam op dit feit. Enkele minuten lang lag hij stil te luisteren naar
het nachtelijke "vuurgevecht". Opeens sprong
hij overeind, de kogels leken hem niet te deren. "Dam it" riep hij luidkeels, "wij beschieten
elkaar, stop firing !" .Inderdaad, na enkele minuten klonken slechts sporadisch een paar
aarzelende schoten en tenslotte stopte het
vuren helemaal. Alleen de prikkelende geur
van de kruitdamp hing nog boven de vochtige
aarde.
Bij later onderzoek bleek inderdaad dat de
Jappen weer hun beproefde tactiek met succes hadden toegepast, om tussen de troepen
te infiltreren, naar beide kanten te vuren, om
dan snel terug te trekken. Het gevolg van zo'n
truc was dat de eigen troepen daarna nog
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geruime tijd op elkaar bleven vuren.
Langzaam gingen we weer voorwaarts. De
doden en gewonden die waren gevallen,
hoofdzakelijk door eigen vuur, werden door de
gewondenverzorgers
afgevoerd
naar
het
strand. Spoedig bereikten we de eerste huizen
van het dorp Elethangjaw. Eigenlijk bestond
het dorp alleen maar uit een groepje lemen
hutten, bedekt met een dak van palmbladeren.
Snel groeven we een voorlopige verdedigingslinie, bestaande uit diepe tweepersoonsschuttersputten tussen de palm- waringinbomen.
Toen het om zes uur licht werd, hadden we de
job geklaard. Ik deelde mijn schuttersput met
een boomlange, roodharige Schotse sergeant,
Jock genaamd.
Toen het dag was geworden, werden we vrijwel onmiddellijk beschoten uit de hutten aan
de andere kant van het dorp, ongeveer 300
meter van onze geïmproviseerde stelling. Van
tijd tot tijd zagen we ook de kleine Japanse
soldaten paniekerig heen en weer rennen als
zij telkens weer nieuwe posities innamen. We
konden ze ook horen schreeuwen met vreemde hoge korte klanken. De andere kant van het
dorp was dus duidelijk nog bezet door de Jappen, waarschijnlijk lag ook daar hun commandopost.
Het vuurcontact hield de hele voormiddag aan.
Soms doofde het enige minuten uit en laaide
dan plotseling weer op. Op nog geen tien meter van onze schuttersput was een diepe waterbron, waar de vrouwen uit het dorp, met
grote bruine aarden kruiken op het hoofd balancerend, water kwamen putten. Zij trokken
zich niets van het vuren aan en liepen soms
dwars door het schootsveld. Zowel de Japanners als de commando's hielden het vuur even
in, als weer een van de dames, soms met een
baby in de slendang, het schootsveld kruiste.
Vanaf de waterbron keken zij regelrecht in
onze schuttersput, maar negeerden Jock en
mij volkomen. Vreemde oorlog. Wat deze Birmaanse schoonheden betreft, heb ik later wel
eens gedacht of het niet zo zou kunnen zijn
dat deze dames in opdracht van de Jappen op
deze manier kwamen rondneuzen in onze
stelling ...

De enige foto uit die
tijd welke ik je nog
kan
aanbieden,
stamt uit 1944, waar
je kan zien met welk
"miadet
van vervoer",
de
zogenaamde
ricksnew,
wij ons vanuit het
trainingskamp
naar
de stad begaven om
te gaan "stappen ".
Een beetje mensonterend om je zo
te laten voorttrekken
door een hollende
Indieër vonden wij
het wel ...

Er werd veel geschoten, maar door de goede
dekking die we hadden in onze diepe schuttersputten, vielen er weinig slachtoffers. Afgezien van enkele doden en gewonden die we
die nacht grotendeels door eigen vuur hadden
gekregen, hadden we die ochten slechts één
gewonde. Het was een korporaal die even in
een waringinboom was geklommen om beter
te kunnen observeren. Op zichzelf een uitstekende gedachte, maar zoiets moet men nu
eenmaal niet doen onder het toeziend oog van
de Jappen. Een forse riddel door het struweel
met de langzame specht kostte deze koelbloedige commando een lelijke vleeswond aan zijn
kuit. Hij liet zich brullend, van pijn en schrik,
als een rijpe vrucht uit de boom rollen.
In de namiddag kwam er plotseling een opleving. Een Japanse patrouille van acht man
naderde onze stelling van de andere kant.
Kennelijk waren zij zich nog niet bewust van
onze aanwezigheid in Elethangjaw. Zij liepen
regelrecht in de val; niemand overleefde het.
Toen ik enige tijd later naar de gesneuvelde
Japanners toe kroop om hun wapens en papieren op te halen, bracht ik ook als souvenir een
pionierschop mee. Deze schop had een uitsparing voor de neus en in het blad twee
gaatjes om door te observeren. Zeer praktisch

en veilig. Je moet er maar op komen ...
De commandant van de commando's besloot
om na het vallen van de duisternis uit het dorp
te vertrekken en dieper het oerwoud in te trekken. Om zes uur valt in de meeste plaatsen in
de tropen de duisternis in, ook in Birma. Toen
het donker werd, smeerden wij ons gezicht en
handen goed in met stinkende anti-muskietenolie. Wij kropen uit de schuttersputten en
stelden ons op in een lange linie, zo dicht
mogelijk achter elkaar. contact houdend door
de hand op elkaars schouder te leggen. Roken
en spreken waren uiteraard streng verboden.
Voorop liep een plaatselijke gids, die ons het
oerwoud in moest brengen.
Na de hete dag was het nauwelijks afgekoeld.
Aan de horizons weerlichtte het en rommelde
de donder als vaag artillerievuur. Hoog in de
lucht keften de kalongs (vliegende honden) op
weg naar hun jachtgebied. Er hing een weeë
zoete geur, vermengd met de reuk van de
smeulende houtskoolvuurtjes van de Birmanen. Het getjilp van de millioenen cicaden was
oorverdovend.

(vervolg pagina 27)
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.D.
Eerste luitenant Dirk
dagboek bij van zijn
persoonlijke indrukken
iedere Vaandeldrager

Badings, Mechanical Transport Officer van Gevechtsgroep lil, hield een
belevenissen gedurende de veldtocht van de Irene Brigade. Het zijn z'n
en weergaven van gebeurtenissen, voorzien van tekeningen en schetsen. In
volgen enkele bladzijden uit zijn dagboek, een uniek document.

Aug. 8 Tuesdag
Vandaag gingen we om 10 uur de haven in en
aan de L.S.T.-steiger lag ook het schip van
één der Belgische compagnieen. Met steeds
stijgende verbazing en bewondering heb ik het
schouwspel van deze· invasiehaven gadegeslagen ! 't Is ongelooflijk wat de Engineers en
Pioneers hier gepresteerd hebben. Lange drijvende steigers liggen veruit van het strand en
met het vasteland verbonden met bruggen.
Ons schip opende zijn grote mond en een brug
werd van opzij neergelaten op het bovendek.
In een zeer korte tijd waren alle voertuigen
eraf en reden we met 30 meter afstand over
de brug naar 't land waar borden ons wezen
naar N°60 Transit Camp boven op de heuvel
achter Arromanches. Grote borden langs de
weg gaven je alle informatie die je nodig had,
o.a. "Remember you are in France now ! Keep
to the right." Het is eventjes vreemd geweest
om daaraan te wennen.
In 't dorp was niet veel leven te bespeuren.
Alles lag grijs onder een dikke laat stof. De
bomen waren wit langs de weg maar daarachter lagen vriendelijke groene weiden en boomgroepen, waartussen de witte boerderijen vredig verspreid lagen. De stofwolken van voertuigen stijgen overal op van de wegen in de
vlakte die links van ons ligt.
Die wegen lopen naar 't front en vanavond zal
de Brigade naar 't oosten trekken naar de
"reararea" van de Canadese sector vanwaar
we verder naar voren zullen gaan. Waarheen
is nog niet bekend.
Iedereen heeft vandaag z'n eigen eten gekookt
van de 24 uur rationpack. Zeer handig pack,
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met geconcentreerde voedingsmiddelen, thee,
suiker, boiled sweets, maggieblokken en portridgeblokken. Dit alles klaar te stomen op een
blikken standaard met metablokken. Verder
was er niets anders te doen dan liggen slapen
of brieven schrijven.
9 Wednesday
Gisteren een zeer stoffige rit gemaakt van ong.
20 km. beginnende in 't stikkedonker, maar
later vergemakkelijkt door een zachtgele maan.
De weg was op sommige punten zeer slecht,
met grote gaten. Van 't landschap niets te zien,
maar wel konden we zien dat er heuvels zijn
en veel bomen.
Vandaag heb ik dezelfde weg weer gereden
om voertuigen op te halen die gisteren waren
uitgevallen. Een lorry met een heel infantryplatoon van Buisman ergens bij Colombières en
en een ATk gun bij Arromanches. God wat
een stof ! En wat een drukte. Heel Normandië
is één groot soldatenkamp en het verkeer is
als van een grote stad in de drukke uren. Alles
loopt gesmeerd want de red caps hebben alles
goed in handen. Veel stagnaties zijn er niet.
Toch kan je 't haast niet voorstellen dat alles
wat op de weg rijdt een doel heeft, ergens
naar een vaste plaats moet. Honderden verschillende units zitten door elkaar op de weg
en iedereen glimlacht als er ineens iets gebeurt. Soms vergeten sommige drivers om
rechts te houden en krijg je de krankzinnigste
situaties in dorpen en om scherpe hoeken.
Toch heb ik nog geen ongelukken gezien.
De weg die ik gisteren reed bracht me door
alle kustplaatsjes, o.a. ook het plaatsje waar
Miek 3 maanden was als hulp in de huishou-

ding. Ik heb gezien hoe elk plaatsje op zichzelf
weer een invasiehaven is. Langrune, St. Aubin,
Courseuilles, alles loopt over van bedrijvigheid.
Bij Courseuilles kan je zien dat er hard is gevochten. Veel stukgeschoten en stukgereden,
en alles overhoop. De gaps in de mijnenvelden
waar de eerste assaulttroops doorgingen zijn
er nog, dwars door de korenvelden aangegeven met witte banden ..
De burgers lopen er vrij rond, de boeren zijn er
weer hard aan het werk met paard en wagen.
Het koren staat op schoven en koolzaadvelden
staan geel te blakeren onder een schitterende
blauwe lucht. Typisch de sfeer van het bekende van Gogh schilderij.

Han Westenberg zie ik nog steeds en we zullen in de naaste toekomst bij elkaar in 't "B"
echelon area komen. Ik weet nu waar ik m'n
stores en petrol moet krijgen. Ik heb nu uitgerekend hoever de gevechtsgroep kan rijden
met de benzine die we nu meevoeren. Je staat
verbaasd van de afstand ! Bijna 400 mijl. Als
de Moffen nu ingeven, kunnen we in één trek
direct naar Holland doorrijden ! Stel je eens
voor !
Vandaag de eerste post gekregen, een brief
van Madge. Zeer bezorgd maar toch erg opgewekt. Jammer van Miek nog niets, die moeten zeker nog komen. Morgen zal er weer post
komen, misschien krijg ik dan post uit Afrika.
11 Friday

De Brigade ligt om een bouwland tussen
Cresserons Plumetot. Dorpjes, een beetje vuil,
maar al gauw worden er door ons zaken gedaan. Boter en kaas, de beroemde Camembert
de Normandy, werden grif verkocht. Heerlijke
roomboter, het doet je aan 't oude Holland
denken.
Veel is er niet te doen: iedereen slaapt of
schrijft brieven en overal is 't kleren wassen.
Al mijn ondergoed, hemden en lakens zijn nu
ook schoon en liggen te bleken in de warme
zon. De majoor is op verkenning geweest in de
stelling die we overnemen op zaterdag. Ik ga
er morgen een kijkje nemen. Nu nog wat post
censureren en dan naar het bed voor een
goede nachtrust. Ik heb de hele dag in de zon
gelopen en ben erg slaperig.
10 Thursday
Vandaag was een zeer kalme dag. Wasdag en
schrijfdag. Iedereen kon ook uitgaan naar de
dorpen Cresserons en Plumetot. Sommigen
gingen zelfs te voet naar Delivrandes, een
enigszins grotere plaats, ong. 3 mijl hier vandaan. In Cresserons en Plumetot waren gisteren kerkdiensten voor de Hollanders. Ik had
gen gelegenheid daarheen te gaan, maar heb
aan Miek geschreven en ben gaan slapen.
Ook had ik 2 besprekingen bij Bde.HO, die in
een bommgaard liggen aan de andere kant
van de weg. De appels zijn nog niet rijp !

Ik heb me net weer helemaal aangekleed,
want een koude mist komt over de zee opzetten en wordt het een beetje te fris in m'n
zwembroekje. Het is nu 18.00 uur en is de dag
alweer voorbij. Morgen tussen 7 en 8 trekken
we naar voren en iedereen pakt z'n spullen
alweer bij elkaar.
Vanmorgen met de major, alle officieren en
plt.sergeanten naar de stelling aan 't front gereden. 2 jeeps en daarachter een platoontruck,
door mij gereden. De weg over Colleville, naar
Benonville, daarna over de twee bruggen, één
over het Ornekanaal, de andere over de Orne
zelf, naar Ranville en Heronvillette. Hier is de
Divisional Ha. Ik hoorde net een grote luidspreker het laatste nieuws omroepen. Daarna
naar battalion Ha, waar onze Bde Ha komen.
De wegen zijn hier goed en er is hier niet zo
hevig gevochten, als bij de brug over de Orne,
die tegenwoordig "Eastonbridge" heet.
Daar is op "D-Day" een divisie Airborne troops
geland met gliders. In 10 minuten waren de
bruggen in handen van deze troepen, met één
casualty. Maar daarna werd het akelig. De 9de
Duitse Panzerdivisie, die veronderstelt werd
ergens 15 mijl in 't binnenland te zijn, kwam
ineens opduiken. Ze hadden nl. juist een manoeuvre in deze area. Reuze pech en de airborne troops verloren de helft aan casualties,
maar hielden de brug.
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e et stukje front bij Chateau St.
en overnemen. Ik heb vanmorgen
e" e terrein gelopen langs de beschadigde
e en de ruïnes van het kasteel. De gee zijn van dikke muren voorzien en
e rij. Er komt nog wel eens een mortieraat neer. Ook de voertuigen die voor
ie e aanvoer van eten en ammo worden
gebruikt, staan netjes tussen de muren opgeborgen.
Het huis was van Lord Derby, hij had er verscheidene renpaarden, die nu dood zijn en
onder het puin liggen. 't Ruikt er een beetje
onaangenaam maar je went eraan. Er zijn
ontzaggelijk veel grote muggen die gemeen
steken, geen malaria gelukkig. Er is een poel
water met groen kroos, daar ik m'n afgewerkte
olie ingooien om het broeden van de larven te
verhinderen.

door hun vrienden indertijd laten liggen. Snipers veroorzaken wel eens casualties, dus
helemaal veilig is het niet. Toch liepen we rond
zonder helm en gewoon recht. In één van de
gebouwen vond ik Duitse boeken en die heb ik
meegenomen om m'n Duits een beetje op te
halen. Misschien komt het nog eens te pas.
Zo nu en dan hoorden we granaten over ons
heen fluiten maar overigens was alles rustig en
kun je je haast niet voorstellen dat de Mof daar
maar 0,5 km er vandaan zit.
Vanmiddag zagen we een Amerikaanse bommenwerper
omlaag
komen.
Parachutisten
kwamen er één voor één uit en zweefden heel
statig naar beneden. Zilverwit in de helblauwe
lucht. Eén kwam neer vlak naast m'n auto, een
Amerikaan een beetje geschrokken van z'n
eerste sprong. Hij kwam zeer goed neer en
vroeg direct waar de anderen waren. In een
oogwenk was de R.AF.-politie erbij en was hij
weer weg, toen er nog steeds van alle kanten
soldaten en burgers kwamen aanlopen.
Straks, om 8 uur, moet ik met Hans Westenberg ons "B" echelon area gaan verkennen. Nu
maar eerst gaan eten. 't Lijkt wel of we niets
anders doen !

Enkele graven liggen er ook, van dode Moffen,

Rijdend personeel 3de Gevechtsgroep, juîiemaand 1945, Den Haag (Badings in het midden voor de wagen, met bril)
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Compagnie Aanvullingstroepen
VAN HET STRAND NAAR BERGEN OP ZOOM

Onder deze titel verscheen in Vaandeldrager nr. 3 een artikel over de "aanvul/ers"
van de Irene Brigade, geschreven door uw redacteur. We publiceren deze tekst
nogmaals, met wat aanvullingen en verbeteringen.
De Compagnie Aanvullingstroepen of zoals de
officiële Engelse aanduiding luidt: Reinforcement Unit, vormt de reserve van de Irene Brigade. Deze, eind 1943 opgerichte compagnie,
moet eventuele personele verliezen van de
Brigade te velde snel kunnen aanvullen.
Commandant van de compagnie is majoor
Looringh van Beeck. De uit Zuid-Afrika overgekomen Grenadier met de typerende bijnaam
"Oom Paul", is, zeker in het begin, niet zo
gelukkig met z'n nieuwe commando, daar hij
liever een gevechtstaak zou hebben gehad.
Die wordt hem echter niet toegewezen in verband met zijn leeftijd; hij is op dat moment ( in
1943 ) 48 jaar.
Majoor Looringh van Beeck pakt zijn taak echter grondig aan. Op 31 juli 1944 presenteert hij
in het kamp Wrottesleypark te Wolverhampton
een groep, die geschikt kan worden geacht
aan de komende veldtocht deel te nemen.
Voor Brigade-commandant
overste de Ruyter
van Steveninck wordt een exercitie-demonstratie gegeven. De majoor kan tot zijn tevredenheid vaststellen dat de overste en de andere gasten zeer onder de indruk zijn ...
De volgende dag vertrekt de groep van 90
mannen naar Narborough, waar de rest van de
Brigade op dat moment verblijft. Op 4 augustus gaan zij aan boord van de "Ocean Angel".
Aan boord bevindt zich ook de "advance party"
(de kwartiermakers) onder leiding van majoor
van Wijck.
Om 12.30 uur licht het schip het anker. Bij
Southend echter moet het schip blijven liggen
omdat het konvooi eerst moet verzamelen.
Daar komt op het allerlaatste moment de oorlogscorrespondent Robert Kiek aan boord.

" 's Avonds tegen het vallen van het duister
bereikte ik Southend. "Ik dacht wel dat we je
vandaag nog aan boord zouden terugzien,"
was de hartelijke begroeting van "Oom Paul"
(majoor Looringh van Beeck, een "Springbok"
die zijn farm in Zuid-Afrika in de steek had
gelaten om de Nederlandse zaak te dienen).
"Alleen hadden we je per parachute, of desnoods helikopter verwacht - maar zeker niet in
zo'n doodgewone havensloep." "Jullie journalisten moeten toch je reputatie ophouden ..." zei
Henk Moellands, de eerste van mijn parachute-vrienden, die ik aan boord aantrof", aldus
Robert Kiek in zijn boek "Pijlen van den
Leeuw".
Op 6 augustus wordt Frankrijk na een zeer
rustige zeereis, bij uitzonderlijk mooi weer,
bereikt. De mannen worden ontscheept in de
kunstmatige haven bij Arromanches. De beach-master (verantwoordelijke functionaris bij
de ontscheping op het strand) is stomverbaasd
om de Reinforcement aan te treffen voordat
"the Dutch Brigade" zelf is geland. Eigenlijk
onnodig te vermelden dat dit natuurlijk tot groot
plezier van majoor Looringh van Beeck is...
De Compagnie Aanvullingstroepen wordt op 8
augustus ondergebracht bij het 104de Corps
Receptioncamp te Cresserons. Van daaruit
vertrekt enkele dagen later kapitein Moellands
met 13 man naar Gevechtsgroep 11, nadat het
bericht is binnengekomen dat majoor Molenaar
gewond is geraakt. Voordat de Reinforcement
op 20 augustus vanuit Cresserons weer vertrekt, zijn er ook nog andere vervangers naar
de Brigade gezonden. De nieuwe standplaats
wordt de 45ste Reinforcement and Holding
Unit in Vauceulles, nabij Bayeux. Hier worden
ze op 23 augustus ingekwartierd, na een kort
verblijf in tenten in Grentheville.
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Het is de bedoeling dat in dat kamp Vreekwijk,
bij Deurne, begonnen zal worden met een
opleiding voor de vrijwilligers uit het pas bevrijde Zuid-Nederland.
Meteen na zijn terugkeer van de bespreking
begint de majoor met de verplaatsing van de
troep, richting Deurne. Op hun route ligt het
plaatsje St. Anthonis. Daar worden ze opgehouden door de Duitse acties bij Overloon.
Kamp Vreekwijk bereiken ze pas de volgende
dag. De Duitse linies blijken slechts zo'n drie
kilometer verderop, ten oosten van Liesel te
liggen. Looringh noteerde: "Onze positie niet
gunstig. Geen ondersteunende troepen en wapens. Het kader blijkt meestal shell-shocked."
Op 14 oktober arriveert majoor Beelaerts van
Blokland met nadere orders van de Brigade
omtrent de opleiding van de rekruten. Bij hem
is kapitein Rijkens, overgeplaatst van de Brigade-Staf naar de Reinforcement, om te assisteren bij de te starten opleiding. Majoor
Looringh van Beeck legt contacten met de
Engelsen in het Belgische militaire kamp in
Leopoldsburg. Hij krijgt wapens en uitrusting
toegezegd.

De situatie in Vreekwijk wordt ondertussen
steeds ongunstiger. Op 20 oktober stroomt het
kamp vol met burgervluchtelingen. De volgende dag worden deze naar Someren, Lierop en
Maarheze gebracht.
Op 29 oktober geeft Looringh de opdracht om
alle voertuigen en manschappen te evacueren.
Alleen de majoor, zijn chauffeur-oppasser
en
enkele onderofficieren blijven achter. De Engelsen gaan die dag namelijk weer een poging
doen om de Duitsers te verdrijven. Mocht dat
lukken, dan wil de majoor in het bezit blijven
van het kamp. De gebouwen worden zeer
hevig beschoten maar de mannen blijken veilig
te zijn in hun loopgraven. Op 30 oktober breekt
de Duitse tegenstand tenslotte. Er worden nog
18 krijgsgevangenen gemaakt, die aan het Engelse hoofdkwartier
worden overgedragen.
Looringh van Beeck ontvangt een fles whisky
als beloning ...
Kapitein Rijkens en de majoor-arts
Boerma
zijn inmiddels begonnen met de recrutering
van vrijwilligers in het Belgische Sint Nicolaas.
Rijkens: "Die vrijwilligers kwamen voornamelijk
uit Frankrijk en België, waar ze door de Duit

De ingang van de
Cort
Heijligerskazerne te Bergen op
Zoom, door majoor
Looringh van Beeck
omgedoopt tot Prinses Irene Kazerne.
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Bergen op Zoom,
de H.B.S., majoor
Looringh van Beeck
inspecteert de nieuwe recruten (tweede
van rechts,
met
pet).
Let eens op de
vernielde ramen van
het gebouw.

Op 25 augustus vertrekt majoor Looringh van
Beeck naar Engeland in de Dakota van Prins
Bernhard, die zelf op dat moment een bezoek
aan de Brigade brengt. Zijn opdracht is om
zoveel mogelijk versterkingen te gaan halen.
Ten koste van alles moet worden voorkomen
dat de Brigade uit de actie zal worden genomen ten gevolge van te grote verliezen die niet
kunnen worden aangevuld. Looringh besluit
"om alle bureaus uit te kammen, tot zelfs de
gevangenis in Dundee toe".
Op 2 september inspecteert hij zijn tweede
contingent, dat uit 55 man bestaat, in Wrottesleypark. Bij die gelegenheid neemt hij bovendien het vaandel van de Brigade mee en pakt
het in bij zijn persoonlijke bagage. Dit vaandel
was op order van de Brigadecommandant in
het kamp achtergebleven, zeer tegen de zin
van de eigenzinnige majoor. Enkele dagen
later vertrekt het contingent, met het vaandel,
uitgezwaaid
door
minister-president
Gerbrandy.
In de avond van 6 september komen de nieuwe versterkingen in het Britse kamp aan. De
volgende dag beginnen de verplaatsingen. Op
9 september overschrijdt de Compagnie Aanvullingstroepen
de Frans-Belgische
grens.
Daarna gaat de tocht naar Brussel en, via
Leuven en Diest, achter de Brigade aan, naar
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Beeringen. Op 12 september wordt in de bossen bij Helchteren een bivak opgeslagen, na
eerst twee nachten in tenten bij Beeringen te
hebben doorgebracht.
Looringh van Beeck gaat dan weer terug naar
Bayeux om daar een nieuw contingent uit Engeland op te pikken. Bij zijn terugkeer vertrekt
de Reinforcement naar Tessenderlo (19 september). Op 24 september overschrijden ze in
marscolonne de Nederlandse grens. Na tweemaal onder mortiervuur te hebben gelegen,
waarbij gelukkig geen gewonden vallen, arriveren ze 's avonds in Teersdijk, ten zuiden
van Nijmegen.
In de daarop volgende dagen evacueren soldaten van de Reinforcement ruim 400 ouden
van dagen, die nog in de schuilkelders van
Nijmegen verblijven. Hierbij worden ze vele
malen gehinderd door zwaar vijandelijk vuur.
Tot hun vertrek uit Teersdijk, op 12 oktober,
worden de AanvulIers enorm geholpen door de
Irish Guards. Van hen krijgen ze hun rations
en andere benodigdheden.
Op 12 oktober vertrekt majoor Looringh van
Beeck voor een bespreking naar Brussel. Daar
krijgt hij te horen dat zijn Reinforcement-troepen moeten worden ondergebracht
in een
voormalig kamp van de Duitse Arbeidsdienst.

26 maart 1945, de
afscheidsparade
van de eerste recruten op de Markt
te Bergen op Zoom.
De band van de
Brigade marcheert
voorop.

lingstroepen hierbij niet aanwezig zijn. Majoor
Looringh van Beeck is hierover en heeft deze
beslissing van de Brigadecommandant
nooit
kunnen begrijpen. Aan te nemen is dat een en
ander te maken heeft gehad met zijn eigenzinnige besluit om het Brigadevaandel uit Engeland mee te nemen.
In de maanden na de capitulatie wordt een
begin gemaakt met de ontbinding van de Irene
Brigade. Ook de Reinforcement wordt gereor-

( vervolg Beste Willem )
Ik voelde een beklemming alsof er elk ogenblik
iets onbestemds kon gebeuren. De atmosfeer
was geladen. Blijkbaar om de spanning nog op
te voeren, zette een groep hyena's enkele
honderden meters bij ons vandaan een griezelig jankconcert in. Waar waren de Jappen ?
Waarom lieten zij niets van zich horen ? Waren zij ook stiekem het dorp uitgeslopen, zoals
wij nu probeerden te doen ? Er klopte iets niet.
Juist op het moment dat we langs een meters

ganiseerd. Het wordt omgevormd tot het Garde
Infanterie Depot, dus de Jagers, Grenadiers en
Irene. Een samenvoeging van de emblemen
van deze onderdelen wordt gebruikt als wapen
van het depot.
Als luitenant-kolonel blijft Looringh van Beeck
commandant tot mei 1946. Daarna vertrekt hij
weer terug naar Zuid-Afrika, waar hij op 9 april
1970 overlijdt.

hoge dichte heg slopen, die de weeïg zoete
lucht verspreidde, werd mijn vrees bewaarheid.
Ik verstijfde van schrik door wat plotseling
allemaal tegelijk gebeurde aan de andere kant
van de heg, slechts enkele meters bij ons
vandaan. Jappen ...
Beste Hans. Het is me weer gelukt, over drie
maanden krijg je het vervolg van dit verhaal ...
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VERHALEN UIT ENGELAND
door W. (BiJl) DiI/, Cherry Val/ey, U.S.A.
OVER STAMPPOT EN PIEPERS ROOIEN
Het leven in het kamp in 1941 in Engeland
heeft zeker ook zijn prettige zijden gehad. Ik
weet maar al te goed dat een soldaat niet
gelukkig is als hij niets heeft lito crab about",
maar ik heb er plezier in om tegen de draad in
te gaan.
Mijn verblijf als soldaat in Wrottesleypark was
slechts tussen aankomst uit Canada en het
vertrek naar Suriname. Er werd goed voor ons
gezorgd en hoewel de meesten van ons het
beter gewend waren, was het soldatenleven
best uit te houden. Het gezegde "de weg naar
een man zijn hart gaat door zijn maag" werd
begrepen en ik moet zeggen: de keuken deed
zijn best. Zelfs 's zondagsmorgens een eitje
voor het ontbijt !
Verder was er een routine, elke dag van de
week was gereserveerd voor een bepaalde
hap: b.V. maandags erwtensoep en dinsdags
stamppot. Als ik me goed herinner aten we
elke donderdag een maal waarvan ik nog nooit
gehoord had. Het bestond uit stukken gekookte en gerookte worst en een stamppot van
aardappelen en bloemkoolbladeren met nerven. Het smaakte echter goed en was zeer
voedzaam en gezond.
De Engelsen hadden moeite om ons kamp van
de verlangde aardappels te voorzien. Zij konden niet begrijpen wat dat kamp met die "foreigners" met al die aardappelen deed. We
hadden gelukkig heel wat boeren onder ons en
die hebben met enthousiasme geholpen de
piepers te rooien. Het was een voor hen een
welkome afwisseling van de plicht om ze te
jassen.
De Engelse regering heeft zich ingespannen
om de oogst van 1941 groter te maken dan
ooit tevoren. Zij zouden voor hun succes
moeten woren geprezen. Dit alles was wat in
deze oorlog een verschil heeft gemaakt: zij
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wisten door eendrachtige samenwerking de
provocerende "Hun" tot zijn lafheid terug te
dringen.
IK BEN JALOERS !
Juist voordat we overstaken naar Normandië
werden we toegesproken door goedgedoelende "funny little man" met een reusachtig grote
snor. Hij was onze eerste minister, Dr. Gerbrandy.
Hij begon zijn aanmoedingingsrede
met de
woorden: "Ik ben jaloerrrrrs .... , ik ben jaloerrrrrs
op jullie" en gaf hierbij te kennen dat hijzelf
graag zou willen meegaan om ons land te
bevrijden, maar dat dit voor hem onmogelijk
was.
Dit had tot gevolg dat wanneer
veldtocht onze mannen zich in
positie bevonden, men dikwijls
horen: "Ik ben jaloerrrrrs op jullie

gedurende de
een hachelijke
de kreet kon
!"
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Dit berichtje in IIDe Brom tor, het kampkrantje
van de Irene Brigade, uit 1943, bleek iets te
optimistisch.
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