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VAN DE VOORZITTER:

Een bijzonder nummer van de Vaandeldrager verdient bijzondere attentie:
in maart 1985 verscheen nummer 1 van de 1ste jaargang. Math van Hooff
was de redacteur. Geassisteerd door Hans Sonnemans maakte Math van
Hooff ons blad tot hij, door drukke werkzaamheden elders, het redacteurschap
moest opgeven. In het aug/sept. nummer van 1989 - nr. 17 van de 5de
jaargang - kondigde Math zijn afscheid aan. Daarna was Hans de redacteur.

De Vaandeldrager was direct een enorm succes. Het blad wàs, en is nog
steeds een bindend element in onze vereniging en het is niet meer weg te
denken. Wij danken allen. die er toe hebben bijgedragen dat het blad in die
tien jaar zo interessant was en wij wensen Hans Sonnemans toe dat hij de
Vaandeldrager nog heel lang met even belangwekkende informatie kan blijven
vullen als tot nu toe is gebeurd.

Die eerste Vaandeldrager kwam op het moment dat Nederland veertig jaar
terug dacht: net voor de herdenking in Hedel en vóór de ontvangst door het
gemeentebestuur van Den Haag en de onthulling van de plaquette aan de
gevel van het stadhuis op de Groenmarkt. Nu viert heel Nederland vijftig jaar
vrijheid en is er de komende maanden een gelijksoortig programma.

U vindt in dit Oubileum)blad meer informatie over de herdenking in Hedel op
zaterdag 22 april, de viering van de bevrijding in Wageningen op vrijdag 5 mei
en de ontvangst door het gemeentebestuur van Den Haag op maandag 8 mei.
Onverbrekelijk met die vieringen is verbonden de Nationale Herdenking op 4
mei, waarbij hen zullen gedenken die de bevrijding niet mochten meemaken.

Op 5 en 8 mei zullen wij weer defileren. Van ganser harte hopen wij natuurlijk
allen dat Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard, wiens gezondheid
gelukkig weer langzaam vooruit gaat, op 5 mei weer zover is hersteld dat hij
het defilé in Wageningen kan afnemen en niet aan de buis hoeft te zitten om
het rechtstreeks televisieverslag van de NOS te zien. Wij zullen in ieder geval
op 5 en op 8 mei met onze oude botten lopen zoals wij denken dat de Brigade
haar taak heeft volbracht bij de bevrijding van Europa: voortreffelijk!

Rudi Hemmes
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VERENIGINGSNIEUWS

HEDEL 22 APRIL

Een commissie van de Vereniging heeft zich
beziggehouden met de organisatie van de
"Herdenkingsdag Hedel 1995", dit in nauwe
samenwerking met de gemeente Hedel en de
plaatselijke heemkundegroep "Hedels Historie".
Natuurlijk zijn ook hier onze Fuseliers van 17
Painfbat GFPI aanwezig om de ceremonie een
passend militair karakter te geven.
Voor alle duidelijkheid: "Hedel" is geen bevrij-
dingsfeest maar een herdenking. Een herden-
king van een operatie die de Brigade een
twaalftal slachtoffers kostte en dat in de laatste
weken van de oorlog.

Ruim zeventig oudstrijders hebben zich inmid-
dels aangemeld voor deelname aan deze dag.
Zij hebben allen een schriftelijke uitnodiging
voor de dag ontvangen. In principe is de aan-
melding gesloten maar eventueel kan nog
contact worden opgenomen met Hans Sonne-
mans. Deelname zonder aanmelding vooraf is
in ieder geval niet mogelijk!

WAGENINGEN 5 MEI

De Nationale Herdenking Capitulatie Wagenin-
gen 5 mei zal dit jaar op bijzonder grootse
wijze plaatsvinden. Voor dit evenement kan
geen aanmelding meer plaatsvinden. Deelne-
mers krijgen geen schriftelijk bericht meer!

Men wordt verzocht om 12.00 uur in de Ju-
nushof aanwezig te zijn om daar de consump-
iebonnen e.d. in ontvangst te nemen.

Gezien de grote drukte wordt men verzocht
zoveel mogelijk van het openbaar vervoer
gebruik te maken. Zie hiervoor ook pagina
17 van deze Vaandeldrager (Veteranen Plat-
form) of informatie hierover in de Defensiebla-
den (Legerkoerier) .
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DEN HAAG 8 MEI

Net zoals 5 jaar geleden, wordt ook in dit jubi-
leumjaar door het gemeentebestuur van Den
Haag een ontvangst georganiseerd voor de
oudstrijders van de Prinses Irene Brigade.
Dit jaar zal het gebruikelijke defilé voor het
eerst plaatsvinden samen met de andere
Garderegimenten Jagers en Grenadiers.

De dag begint om 10.00 uur met de ontvangst
op het gemeentehuis aan de Groenmarkt. Een
uur later wordt daar een krans gelegd bij de
plaquette van de Irene Brigade. Deze ceremo-
nie wordt gevolgd door het defilé. Daarna
wordt een hapje en een drankje aangeboden
in het Haags Oudheidkundig Museum, waar
tevens de gelegenheid geboden wordt om een
tentoonstelling over de bevrijding van Den
Haag te bezichtigen.

Na dit programma dat tegen vier uur afgelopen
zal zijn, volgt nog een avondprogramma. In de
Dr. Anton Philipszaal zal een speciaal concert
worden aangeboden door de Koninklijke Mili-
taire Kapel en "de Gevleugelde Vrienden"
(Louis van Dijk, Pim Jacobs, mr. Pieter van
Vollenhove) .

In principe is ook hier de aanmelding gesloten.
Eventueel kan contact worden opgenomen met
de tweede secretaris Frans van der Meeren.
Alle deelnemers ontvangen een uitnodiging
van de gemeente Den Haag.



Beste lezer(es),

Vaandeldrager nummer 38, 10de jaargang, maart 1995, is een
bijzonder nummer. Het is namelijk deze maand precies tien jaar
geleden dat het eerste nummer van uw lijfblad op uw deurmat
plofte, om daarna met de nodige regelmaat opnieuw te verschijnen.

Tien jaar geleden, het lijkt niet veel. Math van Hooff, de eerste
redacteur en oprichter, heeft al weer bijna zes jaar geleden plaats
gemaakt voor een "snotneus" van de na-oorlogsgeneratie. De
typemachine uit het begin heeft moeten wijken voor moderne
computer-apparatuur. De vele veteranenclubs in Nederland zijn,
sinds tien jaar geleden, zeer aktief geworden binnen het Veteranen
Platform en hebben daarin het een en ander kunnen bereiken (nog
niet genoeg volgens velen ...). Tien jaar geleden werd de Irene
Brigade "vergeten" bij de uitnodigingen voor deelname aan de
Nationale Herdenking Capitulatie Wageningen, dit jaar is dat eigen-
lijk niet meer voorstelbaar... Een keurig detachement zal daar
marcheren, samen met een peloton van de traditie-opvolgers, de
"Fuseliers uit Oirschot".

Hoe zal het over tien jaar zijn ? Natuurlijk, onze ere-voorzitter zal
dan zijn 95ste verjaardag vieren (overigens nog van harte,
generaal) en Harrie Hielkema zal alle records breken omdat hij op
zijn 90ste nog aktief is als secretaris. Mogelijk dat ook de redacteur
nog dezelfde is (hij blijft zijn best doen). Zal de doelgroep nog
dezelfde zijn ? Zal de Vaandeldrager alleen het vaandel van de
Irene Brigade hoog houden ? Of zal er een blad zijn ontstaan,
misschien met dezelfde naam en op een zelfde leest geschoeid, dat
zich richt op iedereen die zich met "Irene" verbonden voelt:
Brigade-leden, oud-"Irene"-Indiëgangers en Fuseliers? We zullen
het zien: over tien jaar!

Hans Sonnemans, redacteur.

Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
04998-70206 (na 18.00 uur)
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HET VORIGE NUMMER:

- Een reaktie op de rubriek "Wie, Wat en
Waar ?" van W.J. Doeser uit Camberley (U.K.):
"The centre photo on page 35 of VD 37 was
taken in Middleburg when Oueen Wilhelmina
visited the town in December 1944. The Briga-
de HO was stationed there. In the background
is the garage sequisitioned by the M.T. The
garage was owned by two brothers, named
Blankers. One of the brothers is standing in
front of the man with the white apzon on. Next
to him is Jony van Wieringen who emigrated to
South Africa after the war was over. Behind
them is Peperkamp who joined the Brigade
from Canada. Next to Jony is Blankers wife
and the face behind them is that of Willem van
den l.Jssel, who was in charge of motor trans-
port. Next to them is Lopez Cardozo who, I
believe, owned a margerene factory in Holland
and America. In front of him is myself Willem
Doeser. The two soldiers next to the boerin are
platoon truck drivers, behind is motor cycle
despatch rider who lived in England when he
joined the Brigade. The names of these I can-
not recall, The rest of the group were civilians
of Middleburg. I myself was mechanic to the
Unit, so remember their names, with a slight
doubt, as to Peperkamp. I hope this will help to
solve the puzzle." Wat de redactie betreft is
"the puzzle" opgelost!

OPROEP

Aan alle mariniers die gediend hebben bij de
Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses
Irene":
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Stuur een kaartje met daarop uw naam, adres,
telefoonnummer en geboortedatum naar:

Contactpersoon Mariniers
P.J. van der Wal
Huiserf 12
4824 HR Breda
076-416151

"Naar aanleiding van het voetbalteam uit 1943
? (blz. 35, Vd. nr. 37) keek ik eens door mijn
50 jaar oude papieren en vond daar nog het
een en ander waarvan ik hierbij copieën insluit.
Heel misschien mogen de voetballers in ver-
band staan met de België - Nederland westrijd
van 15 januari 1944.

Wat de herdenking van de bevrijding van Den
Haag betreft, bij leven en welzijn en wanneer
de kas zulks toelaat mag ik misschien, als ook
mijn vrouw geen grote bezwaren heeft, daarbij
aanwezig zijn. Mijn oud "pal" en ik kwamen die
dag om 2 uur in het kantine-autootje via
Utrecht en Voorburg de stad binnen, terwijl de
Brigade via Leiden reed, daar lunch at, en
eerst om 4 uur in de stad aankwam. In Voor-
burg kregen we dan ook bloemen en meisjes
in de auto. Op de Herengracht waren er zoveel
jongetjes die wilden meerijden dat de spatbor-
den zo goed als over de wielen schuurden.
Dus beschouwden de sergeant W.H. Dames
en ik ons als de bevrijders van Den Haag,
ofschoon ik niet ontken dat de Engelsen er al
eerder waren misschien.

Ik reed met Wim samen, moet goedkeuring
van "de Snor" (Majoor Looringh van Beeck,
wanneer de snor wapperde moest je uit zijn
omgeving blijven) op voorwaarde dat ik de
volgende morgen weer terug zou zijn. Van
Tom Schouten kregen we een brief voor zijn
oom in Tilburg mee, van wie wij nog een aan-
tal wittebroden mee kregen voor onze familie
(mijn moeder in Delft was vel over been). Toen
de buren ons zagen uitstappen werden we
overvallen en van onze cigaretten hielden we
net lege handen over !"

Henk Kaal, Pretoria, Republiek Zuid-Afrika



"In verband met de herdenkingen die een aan-
tal maanden geleden zijn begonnen en door
zullen gaan tot mei a.s., vraag ik u in gedach-
ten mee te gaan naar deze maand (januari),
50 jaar geleden. De Brigade vertoefde in Zee-
land. Het Ardennenoftensief was bijna ten
einde, maar we - of althans ik - wisten nog
niet of ook wij daar alsnog ingezet zouden
worden. De meesten onder ons haatten de
Duitsers, doch niet hun alom populaire
"schlager" Lily Mariene.

Maar, kijk, allengs' begonnen we bezoek te
krijgen van die sjiek geklede heren uit Londen.
Dit noopte mij er destijds toe (ik was toen en-
kele dagen gehospitaliseerd in een omge-
bouwd klooster te Middelburg) de woorden van
de zojuist aangehaalde schlager aan te passen
en wel als volgt:

"Daar op Picadilly loopt een luitenant,
twee sterren op zijn kraag en een stokkie in z'n
hand.
Waarom hij dat pakkie dragen mag ?
Hij is van 't Militair Gezag !
Hij heeft het slechts te leen,
Hij heeft het slechts te leen ..."

Ik weet nog dat ik doorging met een groot
majoor, een kolonel en een generaal, maar
daarvan zijn de woorden me ontschoten. In elk
geval, hoewel mijn liedje in het kleine kringetje
om me heen tot hilariteit leidde, heeft het nooit
echt aangeslagen - jammer ! Het zijn deze
maanden die het bovenstaande weer vers in
herinnering brengen."

B.H. Sanders. Den Haag

ONTVANGEN DANKBETUIGINGEN

Dankbetuigingen aan het bestuur en leden van
de Vereniging van Oud Strijders van de Ko-
ninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene"
werden ontvangen gezonden felicitaties en
attenties vanwege:

40-jarig HUWELIJK

Fam. Hendriks, Nambucca Heads, Australië

45- jarig HUWELIJK

Fam. S.H. Kamminga, Wassenaar
Fam. J. Serraris, Den Haag
Fam. A. Slooten - Best, Jisp
Fam. J.M. Cleassens, Nijmegen

SO-jarig HUWELIJK

Fam. J. Kooyman, Doorn
Fam. J. van Gurp, Best
Dhr. en mevr. Brouwer, Eindhoven
Jan en Anny Telman, Grave

SS-jarig HUWELIJK

Fam. M. Brinkman, Den Haag
Chris en Geert Oort, Ulft
Fam. J. Gras, Breda

Attemtie bij ziekte:

Jimmy Heide, Ouderkerk aan de Amstel

Helaas kunnen ontvangen dankbetuigingen
naar aanleiding van felicitaties bij verjaardagen
niet meer worden geplaatst.

NIEUWE CONTPERSOON IN ZUID-AFRIKA

Na jaren "trouwe dienst" als contpersoon van
de Vereniging van Oud Strijders van de Irene
Brigade in Zuid Afrika, heeft Cees Wolters
verzocht om hem "eervol" van deze dienst te
ontslaan en voor hem een vervanger aan te
stellen (die hij overigens al zelf had gezocht en
ingewerkt). Heel erg bedankt, Cees, voor al
het werk in de afgelopen jaren verricht!

De nieuwe man in Zuid Afrika is:
Jan Jansma
P.O. Box 70066
Bryonston 2021 Transvaal
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10 jaar 1I0E VAANOELORAGERII

TERUGBLIK OP HET VERLEDEN VAN EEN VERENIGINGSBLAD

Het is alweer tien jaar geleden dat Vaandel-
drager nummer 1 bij u in de bus viel. Een
nieuw initiatief van de Vereniging van Oud
Strijders van de Irene Brigade, dat eigenlijk al
direct in goede aarde viel. Wat ging hieraan
vooraf?

De Vereniging van Oud Strijders bestaat al
sinds 1947. Vanaf die tijd worden jaarlijks
reünies georganiseerd om de contacten te
onderhouden "en de onderlinge vriendschap-
pen te verstevigen." Het is eigenlijk geen ge-
heim dat het verstevigen in die dagen vooral
vergezeld gaat van heel veel alcohol ! Met het
ouder worden van de leden verandert de ver-
eniging van karakter en er blijkt meer behoefte
te bestaan aan contact. Als Enk Feldhaus van
Ham aantreedt als "public relations ofticer",
toen nog een nieuw begrip voor de vereniging,
ontplooit hij direct initiatieven in die richting.

In 1981, voorafgaand aan de reünie die in
Tilburg zal worden gehouden, verschijnt een
boekje met oranje kaft met voorop "de Vaan-
deldrager", het bekende "Brigade-monument"
in die plaats. In deze publikatie verschijnen
voor het eerst de statuten van de Vereniging
en een door Enk samengestelde ledenlijst.
Het "oranje boekje" blijkt zo'n succes dat ook
in '82, '83 en '84 een dergelijke uitgave aan de
leden wordt toegezonden. Naast de ledenlijst
worden hierin bestuursmededelingen opgeno-
men maar ook uittreksels uit de geschied-
schrijving van de Irene Brigade door generaal-
majoor V. Nierstrasz. Het logo van "de Vaan-
deldrager", gebruikt op het eerste boekje, blijft
gehandhaafd.

Het is Math van Hooft, toen woonachtig in
Arnhem, die in maart 1985 uitvoering geeft aan
het idee om een eigen verenigingsblad uit te
geven. Onder zijn redacteurschap rolt nummer
1 van de persen. Op de voorzijde van het blad
is het bekende logo van "de oranje boekjes"
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gebruikt. Deze publikatie krijgt echter meteen
een naam mee: "de Vaandeldrager", hoe kan
het anders!

Het eerste nummer opent natuurlijk met een
voorwoord van generaal Beelaerts van Blok-
land, toen nog voorzitter. Het blad is mooi
uitgevoerd, met een "gezet" lettertype (dat
betekent dat de kopij bij de drukker wordt aan-
geleverd die dat dan nog eens "overschrijft" en
een goede indeling van het blad maakt).
Achterop een grote advertentie van de geld-
schieter Philips Nederland. Vaandeldrager
nummer 1 wordt enthousiast ontvangen door
de leden maar hoe nu verder ? Het verzorgen
van zo'n blad blijkt een enorm karwei voor
Math van Hooft, hierbij geassisteerd door on-
der meer Lucien Nieweg en een redactiecom-
missie met daarin Ruud Hemmes, A. van Dam
en Hans Sonnemans.

Ook de ledenadministratie moet worden ver-
zorgd want ook de etiketten voor het verzen-
den van het blad worden door de redacteur
uitgedraaid. Hiervoor heeft hij de beschikking
over een nogal primitieve home-computer die
veel moeite heeft met het bestand van zo'n
900 leden.

Het verenigingsblad blijkt echter ook heel
zwaar te drukken op de kas. De uitgave is
zeer duur en daarom moeten de kosten zoveel
mogelijk worden gedrukt. Nummer 4 wordt
gemaakt door een andere en goedkopere
drukker en dat is wel aan het uiterlijk van het
blad te zien.

Een ander probleem komt om de hoek kijken
namelijk: wie zal het blad moeten blijven ont-
vangen ? Tot 1985 is namelijk iedereen die
ooit tot de Irene Brigade heeft behoord en
waarvan het adres bekend is, automatisch lid.
Als men geen contributie betaalt, dan is dat
jammer maar geen probleem. Nu wordt dat



anders. De verzendkosten maken het blad
duur en is het nodig om een "Vaandeldrager"
te sturen naar iemand die hiervoor niet
betaald? De uitgave van "de Vaandeldrager"
blijkt gevolgen te hebben voor het hele karak-
ter van de vereniging. Er komt een verschil
tussen "betalende" en "niet-betalende" leden.

Begin 1987 verhuist redacteur van Hooft van
Arnhem naar Eindhoven. Inmiddels wordt "de
Vaandeldrager" niet meer in "gezet" lettertype
gedrukt, dit om kosten te sparen. Het blad
wordt volledig uitgetypt en vervolgens door de
drukker vermenigvuldigd. Dit komt helaas de
leesbaarheid niet ten goede.

Nummer 10 van juli 1987 heeft een primeur:
het logo van de Vaandeldrager maakt plaats
voor een echte voorplaat. Voor die eerste keer
wordt hiervoor een portrettekening van gene-
raal Beelaerts van Blokland gebruikt, gemaakt
door Netty Looringh van Beeck. Generaal
Beelaerts neemt die maand afscheid als voor-
zitter en wordt tot ere-voorzitter benoemd. De
Vaandeldrager van juli 1987 wordt overigens
niet door van Hooft gemaakt. Hij ligt in het
ziekenhuis en zijn taak wordt tijdelijk overge-
nomen door Hans Sonnemans.

Het drukken van de kosten blijft belangrijk om
het voortbestaan van "de Vaandeldrager" mo-
gelijk te maken. Nummer 11 wordt gemaakt
door de zelfwerkzaamheid van een groep le-
den uit Eindhoven. Bob Lourenz en zijn vrouw
verzorgen het vergaar- en snijwerk en Theo
en Jan van Liempt werken mee aan het ver-
zendwerk. Om nog meer te besparen wordt
het blad voortaan niet alleen door de redacteur
getypt maar voortaan verzorgt hij ook de lay-
out.

Vanaf nummer 10 verschijnen in ieder nummer
ook enkele pagina's die geheel worden ver-
zorgd door de Stichting Historie en Documen-
tatie van de Irene Brigade. Deze stichting is
opgericht in 1986 en secretaris is Hans Son-
nemans. Hij zorgt voor een historische bijdrage
aan "de Vaandeldrager".

Redacteur van Hooft heeft inmiddels zijn eer-
ste typemachine op het blad versleten. Num-

mer 13 wordt gemaakt op zijn nieuwe Canon-
machine. Hij hoopt hiermee de leesbaarheid
van het blad te verbeteren.

In nummer 17 kondigt van Hooft aan dat hij
zijn redacteurschap moet opgeven. Snel moet
een opvolger worden gevonden. In oktober
1989 treedt Hans Sonnemans aan als redac-
teur van "de Vaandeldrager". Een "snotneus"
van 26 jaar die wel allerlei plannen heeft maar
nog geen ervaring op dit gebied ! Om proble-
men te voorkomen wordt Ton Herbrink
directeur van het blad. In de praktijk komt dit
er op neer dat de redacteur bij hem kan aan-
kloppen met "moeilijke" problemen. Bob en
Nelly Lourenz blijven zich bezighouden met het
verzendwerk.

Nummer 18, december 1989, wordt de primeur
voor de nieuwe redacteur. Dit blad, met de
onthulling van de Irene-Brigadedreef in Waalre
op de voorkant, is meteen al wat anders van
opzet. De leesbaarheid is verbeterd, daar de
letters veel groter zijn geworden. De
"regimentspagina" wordt geïntroduceerd. De
nieuwe redacteur wil de band tussen oudstrij-
ders en hun traditievoortzetters, de Fuseliers,
op deze wijze verstevigen.

Inmiddels is de financiële positie van de Ver-
eniging sterk verbeterd. Een jaarlijks subsidie
van het Steunfonds Militaire Oorlogsslachtof-
fers te Tilburg zorgt hiervoor. Daarom kan de
opzet van "de Vaandeldrager" wat professio-
neler worden. Er wordt een personal computer
aangeschaft. De ledenadministratie en het
verwerken van de teksten kan nu veel beter.
Nummer 20 ziet er dus al weet wat beter uit.
Bovendien neemt het aantal typefouten af !

In dat nummer. van juni 1990 verschijnt voor de
eerste keer de rubriek "Beste Willem". Redac-
teur Sonnemans voert hierin een correspon-
dentie met Willem van der Veer, auteur en
oud-commando. In de loop der tijd ontwikkelt
zich dit tot een echte "pennenstrijd" waarin
beiden elkaar nogal eens op de hak proberen
te nemen. Overigens komen er meer rubrieken
zoals "Wie, wat en waar ?" J "Wie herkent ze
nog ?" en "Betty's Corner".
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In 1991 wordt her-
dacht dat vijftig jaar
geleden de Irene
Brigade werd opge-
richt en naam en
vaandel kreeg uit-
gereikt. Dit bijzon-
dere jaar gaat ook
niet aan "De Vaan-
deldrager" voorbij.
Nummer 24 is ge-
heel gewijd aan dit
vaandel. Het loopt
als een rode draad
door het blad. Voor-
op staat vaandel-
d rag e r adj udant
Dado en het blad is
voorzien van een
felle oranje kleur.
De reacties op die
kleur zijn zo positief
dat besloten wordt
om dit in de toe-
komst te handha-
ven.

Nummer 25 bevat
een terugblik op de
feesten van augus-
tus 1991 en het
nummer opent met
een kort voorwoord
van Z.K.H. Prins
Bernhard. Ook me-
vrouw Irene van
Lippe levert een bij-
drage, evenals alle
burgemeesters van
de "vaandelge-
meenten". Een zeer
bijzondere Vaan-
deldrager dus !

Op de voorplaat van nummer 28, juni 1992,
prijkt het embleem van 17 Pantserinfanterie
bataljon Garde Fuseliers Prinses Irene. De
traditie van de Irene Brigade, die tot dan toe
wordt voortgezet door het 13de bataljon in
Schalkhaar, wordt overgedragen naar het
17de in Oirschot. Een verandering waar de
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Vaandeldrager vanaf dat nummer veel aan-
dacht aan gaat besteden. Een mooie foto
waarop het vaandel door de beide com-
mandanten wordt
overgedragen, siert dan ook de voorplaat van
het volgende nummer. De Fuseliers uit Oir-
schot zullen vanaf dat moment regelmatig de
pagina's van het verenigingsblad gaan vullen.

Inmiddels heeft de redacteur weer nieuwe
apparatuur kunnen aanschaffen: namelijk een
laserprinter. Met dit apparaat kan nog een veel
betere kwaliteit letter worden weergegeven en
kan de hele "opmaak" van het blad sterk wor-
den verbeterd. Nummer 30, december 1992,
heeft de primeur!

Nummer 31 staat bol van het nieuws van dat
moment: de traditie van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene zal mogelijk weer ver-
dwijnen van 17 Painfbat in Oirschot. Er is een
actie gestart om de Oirschotse Fuseliers te
steunen. Verder in dit nummer deel 1 van de
nieuwe vaste rubriek "Dagboek van een
M.T.O.". Het zijn de aantekeningen van Dirk
Badings, een uit Zuid-Afrika afkomstige offi-
cier. Het is een uniek persoonlijk document.

Vaandeldrager nummer 36, juni/juli 1994, staat
helemaal in het teken van de grootse herden-
king in Normandië. In het volgende nummer
staan de september- en oktoberherdenkingen
volop in "the picture". Op de voorplaat "De
Vaandeldrager" in Tilburg met daarvoor een
stoere Fuselier in ceremonieel tenue (majoor
Doreleijers). Dit nummer is tevens het laatste
blad waaraan Bob en Nelly Lourenz hun me-
dewerking hebben verleend. Ze zetten een
punt achter hun verzendwerk, na jaren "trouwe
dienst".

Tien jaar "Vaandeldrager". Een levend en le-
vendig verenigingsblad dat nog lang het con-
tact tussen de leden in stand hoopt te houden
en daarnaast ook naar "buiten" naam en ver-
haal van de Prinses Irene Brigade uit wil
blijven dragen.



WAT VERSCHIJNT ER NIET IN DE VAANDELDRAGER?

"De Vaandeldrager" is het officieel orgaan van
de Vereniging van Oud Strijders van de Ko-
ninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene".
Een vereniging die zich ten doel stelt:
- de aanhouding en bevordering van de ka-
meraadschappelijke band
- onderlinge hulpverlening tussen haar leden
en nabestaanden
- het doorgeven van tradities aan jongeren.

Verenigingsblad "de Vaandeldrager" volgt na-
tuurlijk de door de Vereniging uitgezette lijn.
De redactie van het blad is verantwoordelijk
voor de inhoud van het blad en dus niet het
bestuur van de vereniging. Wel worden de
mededelingen van het bestuur aan de leden in
het blad doorgegeven.

Het aanhouden en bevorderen van de kame-
raadschappelijke band binnen de Vereniging is
niet altijd eenvoudig. Een groot verschil met
andere reünieverenigingen is het feit dat de
"neuzen" binnen de Vereniging van Oud Strij-
ders van de Brigade niet allemaal dezelfde
kant op staan ! Hoe kan het ook anders, het is
niet bepaald een homogeen gezelschap.

Dienstplichtigen, vrijwilligers en beroepsmilitai-
ren. Marechaussees, politietroepers en para-
chutisten. Springbokken, Engelandvaarders,
vrijwilligers en dienstplichtigen uit Canada, de
V.S., Engeland enz. "AanvulIers" en "Oude
Hap". Officieren, onderofficieren en "voetvolk".
Zij die na de oorlog in dienst bleven en zij die
hier zelfs helemaal niets meer mee te maken
wensten te hebben. De Vereniging is een ver-
zameling van vele kleine clubjes, die tezamen
de Oud Strijders van de voormalige Prinses
Irene Brigade vormen.

Om deze reden heeft het bestuur van de Ver-
eniging zich altijd ver gehouden van elke poli-
tieke uitspraak. Ook in "de Vaandeldrager"
wordt deze lijn doorgetrokken. Politiek en
reacties die de eenheid van de Vereniging
kunnen aantasten passen niet in het blad.

Commentaar op het bestuur hoort in principe
thuis op de Algemene Ledenvergadering. On-
redelijke kritiek op het bestuur kan niet in het
blad worden geplaatst. Wij kregen bijvoorbeeld
eens een boze brief van een lid die niet kon
begrijpen dat het bestuur van de Vereniging
accoord was gegaan met een regeling van de
Minister van Defensie ! Alsof het bestuur hier-
op enige invloed zou kunnen uitoefenen ...

De allermoeilijkste taak van de redactie is het
nemen van de beslissing wanneer een artikel,
brief of reactie niet in het blad kan worden
geplaatst. Vaak stuit men dan op onbegrip bij
de schrijver. Toch is het nemen van een der-
gelijke beslissing onvermijdelijk omdat nu een-
maal niet alles voor plaatsing geschikt is.

Kritiek van "een clubje" op de huidige of toen-
malige regering past niet altijd in het blad.
Als een Amerikaans lid schrijft dat zij (de uit de
V.S. afkomstige Brigade-leden) in 1945
door de Nederlandse regering slechter zijn
behandeld dan bijvoorbeeld de Canadese Bri-
gade-leden, dan zal dit alleen maar leiden tot
andere reacties en een hevige discussie waar-
bij niemand gebaat is. De eenheid van de
Vereniging zou hierdoor kunnen worden aan-
getast. Anders wordt het natuurlijk wanneer de
politiek een beslissing neemt of gaat nemen
waarbij de hele Irene Brigade en/of haar voor-
malige leden in het geding zijn.

"De Vaandeldrager" heeft, naast de functie van
contact- en informatieblad voor de leden,
vooral ook een belangrijke representatieve
taak. Dat past bij de derde doelstelling van de
Vereniging: het doorgeven van tradities aan
jongeren. Hierbij denken we natuurlijk vooral
aan de Fuseliers, de militairen die de tradities
van de Irene Brigade voortzetten. Er zijn ge-
lukkig ook nog andere geinteresseerden. "De
Vaandeldrager" moet voor hen een interessant
en leesbaar blad zijn, waaruit ze iets van ge-
schiedenis en sfeer van de Prinses Irene Bri-
gade kunnen proeven.
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REGIMENTSJAARDAG
11 JANUARI 1995

door H.J. T. Hoppe, regimentskapitein G.F.P./.

DE VOORGESCHIEDENIS

Zoals bij elke "Ireneman" bekend viert het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene elk jaar
op 11 januari haar eigen Diës Natalis, haar
verjaardag. In de loop der jaren is er een min
of meer traditioneel verloop van deze dag
ontstaan. Het was een feest voor het bataljon,
in mindere mate voor het Regiment en niet
voor de oud-strijders.

Zoals gezegd werd de Regimentsjaardag op
traditionele wijze gevierd. Men begon de och-
tend met een Engels ontbijt. White beans,
bacon, fried bread, eggs etc. Na de herdenking
bij het monument werd de cross gehouden en
werd er fanatiek gestreden om de "Generaal
Hemmes trofee". Zo herinner ik mij dat op 11
januari 1991 de C-cie van het 13e Painfbat de
trofee veroverde. Inderdaad, ik zat toen bij
diezelfde C-cie. Zo herinner ik mij ook dat
menigeen zijn Engels ontbijt gedurende de
cross even opzij van het parcours "legde". Het
lag toch een beetje zwaar op de maag.

De Regimentsjaardag was eigenlijk een dag
voor en door de Fuseliers waar ook leden van
ons Belgische zusterbataljon (Bataljon Bevrij-
ding/Se Linie) en de Studenten Weerbaarheden
aan deelnamen. Overige Regimentsleden of
oud-strijders waren niet aanwezig. Engels bier
is er overigens altijd wel geweest, in ruime
hoeveelheden.

Na een jaar van enorme veranderingen op
alle fronten, was het ook tijd voor de Regi-
mentsjaardag om te veranderen. Eigenlijk was
dit noodgedwongen omdat de Fuseliers, waar
ik al eerder gewag van maakte, ontbraken. De
traditionele indeling kon niet worden uitgevoerd
omdat het bataljon, normaal 690 man sterk, nu
in een overgangsfase slechts over 70 man (en
een enkele vrouw) beschikt.

Tijdens de plenaire ledenvergadering van de
Vereniging van Officieren van het Garderegi-
ment Fuseliers Prinses Irene (VVOGFPI) in
oktober 1994, had de Regimentscommandant,
Ikol Vermeulen, al meegedeeld dat hij voorne-
mens was om de Regimentsjaardag een feest
voor alle Fuseliers en oud-strijders te maken.
Deze twee zaken brachten dat de Regiments-
jaardag op een andere, nieuwe manier is ge-
vierd.
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DE VOORBEREIDING

Om een en ander in goede banen te leiden
werd door de Regimentscommandant een
projectqroepjje) samengesteld. Dit groepje
werd voorgezeten door de PBC, maj de Jong.
Na nachtenlange vergaderingen werd uiteinde-
lijk gekozen voor de volgende opzet:

Naast alle leden van het 17e Painfbat wer-
den de volgende mensen uitgenodigd:
- delegatie van de Vereniging van Oud-

strijders van de Koninklijke Nederlandse
Brigade "Prinses Irene";

- delegatie van de Verening van Oud-strij-
ders van de Indië-bataljons van het Gar-
deregiment Prinses Irene (alle bataljons
dienden vertegenwoordigd te zijn);

- delegatie van het Bataljon Bevrijding/Se
Linie;

- delegatie van beide geliëerde Studenten
Weerbaarheden ;

- alle Fuseliers en oud-Fuseliers die niet
(meer) bij 17 Painfbat dienen;

Van de eerste vier categoriën wist het pro-
jectteam dat zij in grote getale zouden komen.
Voor de laatste categorie verwachtte men toch
wat problemen en werd er een grootscheepse
reclame-campagne opgezet. In alle periodie-
ken die de Krijgsmacht rijk is werden er oproe-
pen geplaatst. Toch was de opkomst uiteinde-
lijk van de laatste categorie enigzins teleurstel-
lend. Ik weet dat de PBC hier slecht van heeft
geslapen.

Verder diende er nog veel te geschieden.
Schietbanen dienden te worden gereserveerd,
munitie moest worden aangevraagd, er moest
toestemming komen om met niet-militaren te
mogen schieten. Er moest slag worden gele-
verd met het MPV peloton om al het eten, de
drank en diverse gelegenheden te reserveren.
Het werd een heroïsche strijd die uiteindelijk is
gewonnen. Het copiëer-apparaat op de Sectie
S1 maakte overuren om de programma boek-
jes te drukken. De enige Fuselier die de Sectie
S1 nog rijk is vouwde en niette de blaren op
zijn handen. Naast al deze officiële activiteiten
werden er ook een aantal subversieve activi-
teiten ontplooid door Fuseliers die niet zo snel
met de tradities konden breken.

Op 10 januari werden de laatste voorberei-
dingen afgerond. Alles was gereed voor de
Regimentsjaardag. Al was de Generaal Hem-



mestrofee op miraculeuze wijze verdwenen
van het bureau van de commandant C-cie,
maj Rooyakkers.

DE REGIMENTSJAARDAG

Zoals eerder gememoreerd waren er een
aantal Fuseliers die niet zo snel met de oude
tradities wilden breken. Allereerst de A-cie.
Omdat de cross was komen te vervallen had-
den zij hun eigen cross georganiseerd. Alle
leden van cie (o.l.v. de waarnemende com-
mandant kap Jacops) namen deel. De verras-
sende winaar werd .... de A-cie.

Daarnaast had de Adjudant Personeelszaken
(APZ, Adj van Dongen) een aantal Engelse
ontbijten besteld bij de keuken. En zo konden
de Regimentscommandant, de Regimentskapi-
tein, de Regimentsadjudant, de PBC en uiter-
aard de APZ zelf toch nog een Engels ontbijt
nuttigen.

De dag begon met de ontvangst van alle
gasten in de Brabant-zaal. Aldaar kon er koffie
worden gedronken een een plak cake worden
genuttigd. Met zoveel oude bekenden kwam
het "Reünie gevoel" al snel opzetten. Na de
officiële opening door de Regimentscomman-
dant en de uitleg van de gang van zaken door
de PBC kwam ook de "verdwenen" Generaal
Hemmes-trofee weer boven water. De gene-
raal Hemmes reikte de trofee uit aan kap Ja-
cobs. De C-cie was hierover enigzins ont-
stemd. Maar eerlijk winnen is eerlijk winnen.

De Regimentsjaardag begon, zoals het
hoort, met een plechtige herdenking van alle
gevallenen. Na een toespraak van Ikol Ver-
meulen werden er drie kransen gelegd, één
namens het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene, één namens de Vereniging van oud-
strijders van de Koninklijke Nederlandse Briga-
de "Prinses Irene" en éen namens de Vereni-
ging van oud-strijders van de Indië-bataljons
van het Garderegiment "Prinses Irene". Een
korte stijlvolle ceremonie waar naast een
hoorblazer ook de Vaandelwacht was aange-
treden. Nadat eenieder zijn/haar respect voor
de gevallenen had geuit begon het wisselpro-
gramma.

In een wisselprogramma werkten de ver-
schillende groepen diverse onderwerpen af.
Deze waren:

- schieten met diverse wapens (FAL,
pistool, MAG);
- schieten met diverse simulatoren (Doel
similator TOW en Dragon);
- rondritten met diverse voertuigen
variërend van de hedendaagse YPR, de
YP-408 en de Bren-carrier;

- bezichtiging van ons eigen museum;
- static-show van al het hedendaagse
materiaal van een Painfbat met de

mogelijkheid om alles te proberen.

Uit de reacties van de velen aanwezig viel
af te leiden dat het een goed en evenwichtig
programma was dat eenieder een plezierige
dag gaf. Dit laatste werd niet in de laatste
plaats bereikt door de voortreffelijke snert die
werd geserveerd. De grondige en goede voor-
bereiding had zijn vruchten afgeworpen.

Maar na een dag vol inspanningen en re-
sultaten moet er even een moment van reflec-
tie zijn. Daartoe werd dan ook weer verzameld
in de Brabantzaal waar men onder genot van
een drankje even tot zichzelf kon komen. Dit
gaf de maj de Jong even de gelegenheid om
de resultaten van het schieten te inventarise-
ren. Ik zal u niet vermoeien met de eindresul-
taten (zijn elders reeds genoemd) maar opval-
lend was dat het verschil tussen "oud"-strijders
en "jonge"-strijders gering was. Schieten is
blijkbaar net zoiets als fietsen.

Ook de inwendige mens dient gesterkt te
worden. Na een dag vol inspanningen dienen
de caloriën en koolhydraten te worden aange-
vuld. In de manschappeneetzaal was daartoe
een maaltijd voorbereid waarbij Engels bier
(gebrouwen in België) werd geschonken. Zo-
wel de maaltijd als de alcohol deden hun werk
en tijdens de maaltijd werd er zelfs gezang
waargenomen. Feitelijk was de maaltijd de
laatste "officiële" happening van de Regi-
mentsjaardag. Na de maaltijd kon eenieder
nog borrelen en napraten in de Regiments-
mess "Congleton". Een mogelijkheid die door
velen tot laat (vroeg?) werd gebruikt.

DE CONCLUSIE

De Regimentsjaardag is door onmstandig-
heden op een andere wijze gevierd dan men
gewend was. De vele oud-strijders die ik heb
gesproken hebben het zonder uitzondering als
een buitengewoon plezierige dag ervaren.
Verder bleek dat ook de hedendaagse Fuse-
liers de "andere" opzet als zeer plezierig heb-
ben ervaren. Het enige minpuntje was de ge-
ringe opkomst van Fuseliers die niet bij het 17e

Painfbat zijn geplaatst.

Al met al kan geconcludeerd worden dat de
Regimentsjaardag een dag is die met gouden
letters kan worden bijgeschreven in de analen
van het Regiment (Hans regel jij dat even?).
Hoe de Regimentsjaardag volgend jaar moet
worden gevierd als het grootste deel van het
bataljon in Bosnië-Herzegovina is moet nog
worden bezien.
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BEVRIJDINGSFEEST SCHINVELD

Op 18 september 1994 was het precies 50 jaar
geleden dat Schinveld werd bevrijd door de
Amerikanen. Schinveld is een dorp in zuid-
oost Limburg en ligt vlak aan de Duitse grens.
Na de herindeling is deze plaats uitgegroeid
naar 9000 inwoners en vier gemeenten vor-
men nu de plaats Onderbanken.

Enkele dagen voor het bevrijdingsfeest bereik-
te mij het verzoek om het oorlogsmonument te
onthullen omdat ik als enige uit het dorp ge-
land ben in Normandië. Ik was er trots op dat
te mogen doen.

Op 18 september om 12.00 uur werd het mo-
nument onthuld. Het regende pijpestelen maar
toch waren er veel mensen op de been om dit
van dichtbij mee te maken. Eerst een wel-
komstwoord door de voorzitter, daarna door de
burgmeester, in het Nederlands en in het En-
gels voor de Amerikanen die ook hierbij waren
uitgenodigd. Daarna was het de beurt aan
oudstrijder Joseph Godderij, geboren te Schin-
veld en lid van de Prinses Irene Brigade, die
alle ups en downs heeft meegemaakt tot aan
de bevrijding toe, om het monument te ont-
hullen.

Na de onthulling werden er bloemen en kran-
sen gelegd door de burgemeester, de Bond
van Wapenbroeders, Afcent en door onderge-
tekende namens de Prinses Irene Brigade.
Daarna was er een bloemenhulde door de
kinderen van de vier aangesloten gemeenten.
Na afloop van de plechtigheid konden de ge-
nodigden koffie en Limburgse vlaai nuttigen in
het gemeenschapshuis. Tijdens deze bijeen-
komst werd ik opnieuw in de bloemetjes gezet
door de burgemeester. Dit waren zijn woorden:

"Bij alle informatie hier en elders is gebleken
dat Joseph Godderij, oud-Schinveldenaar en
bevrijder, een waardig vertegenwoordiger is
geweest voor de gemeente Onderbanken. Wij
hebben dan ook besloten om hem de gouden
speld van onze gemeente uit te reiken."

Beste oudstrijders, het is toch mooi om na
vijftig jaar gehuldigd te worden en in de bloe-
metjes te worden gezet. Het zou mooi zijn als
dat voor oudstrijders eens wat vaker zou ge-
beuren. De gemeente Onderbanken gaf hier-
mee een goed voorbeeld. Ondanks dat het
buiten pijpestelen regende, scheen voor mij de
zon!

Een oudstrijder, J. Godderij.
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11-17 R.1.
TIJDENS MOBILISATIE EN EERSTE OORLOGSWEKEN

Onder deze kop schreef kapitein Zouteriks een verslag van zijn belevenissen met zijn compagnie.
De tekst werd geschreven op 22 augustus 1940 in het Dan- Y-Graig Camp te Porthcawl. Het
verhaal geeft een beeld van de chaos van de eerste oorlogsdagen en de oversteek naar Engeland
van twee grote detachementen Nederlandse militairen. Deze detachementen zouden de basis gaan
vormen van de op 11 januari 1941 op te richten Koninklijke Nederlandse Brigade. Het verhaal van
kapitein Zouteriks, die in de eerste oorlogsjaren als 0 & 0 - officier fungeerde (ontwikkeling en
ontspanning), wordt geplaatst in drie delen.

INLEIDING

Dit kort verslag, zeer onbelangrijke gegevens
bevattend in verhouding tot hetgeen in ons
land heeft plaats gehad, kan misschien van nut
zijn bij de beoordeling van de vraag, op welke
wijze de krijgsverrichtingen in ons Vaderland
zijn verlopen. Misschien kan, aan de hand van
deze en van reeds eerder verkregen inlichtin-
gen, mede worden nagegaan wat aan de
voorbereidende bevelen en de daaruit voort-
gevloeide maatregelen heeft ontbroken, en in
welk opzicht, bezien van strategisch- en tac-
tisch standpunt, niet juist is gehandeld.
Nauwkeurig en volkomen objectief heb ik
weergegeven de feiten, zooals deze zich in
mijn onmiddellijke omgeving hebben voorge-
daan.

MOBILISATIE

17 R.I., geconcentreerd te 's Hertogenbosch,
vertrok in den vroegen morgen van Vrijdag 1
September 1939, onder commando van Luite-
nant-Kolonel Bos, te voet naar Uden. Op Vrij-
dag 8 September daar aan volgend werd af-
gemarcheerd naar Boekel, waar kwartieren
voor langeren duur betrokken werden.

De marsch 's-Bosch - Uden is een volkomen
mislukking geworden: afstand plm. 28 K.M. -
zeer warme dag - onbegroeide betonnen- en
asphalt marschweg - ongetrainde mannen tot
35 jaar - zware bepakking - ziedaar de voor-
naamste factoren die tot gevolg hebben gehad
dat ongeveer 2/3 gedeelte is uitgevallen en
met allerlei vervoersmiddelen moest worden
opgehaald. Auto-tractie was de oplossing
geweest.

HUISVESTING

De gemeente Boekel, waartoe ook Handel
deels behoort, telt misschien 5000 inwoners,
voor het meerendeel boeremenschen, die
uiterst sober leven, met weinig begrip voor
zindelijkheid. Kamers met kale wanden en
steenen vloeren, en weinig gerief. De versie-
ringen worden aangebracht door ontelbaar
getal vliegen. Uit den aard der zaak moesten
dus zeer matige kwartieren worden betrokken.
De manschappen kregen huisvesting op zol-
ders, met stroo voor legering; het drinkwater
(putwater) was slecht en de landwegen waren
bij regen nagenoeg niet begaanbaar. Twee tot
11-17 R.1. behorende compagnieën waren per
auto niet te bereiken. Werd een Regiments- of
Bataljonsmarsch gecommandeerd, dan moes-
ten van deze compagnieën de voertuigen (ver-
ouderde type's) noodgedwongen worden ach-
tergelaten.

Reeds vrij spoedig brak in een der kwartieren
brand uit en binnen eenige weken waren een
drietal boerderijen door brand vernield. Waar
behalve 17 R.I., nog een afdeling houwitsers
15 (111-3 R.A.), een batterij 6 veld alsmede een
verlichtingsdetachement in genoemd dorp
gelegerd waren, werd spoedig ingezien dat de
kwartieren verbetering behoefden. Eén bataljon
verhuisde te dien einde naar Beek en Donk en
de overige troepen werden verdeeld over de
meest bruikbare legeringsgelegenheden. In-
tusschen was opdracht gegeven voor den
bouw van een aantal barakken, en in Decem-
ber 1939 nam 11-17 R.1. een viertal compag-
niesbarakken in gebruik tusschen Boekei en
Venhorst.
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Een week nadien, werd ik 's avonds circa half
elf per auto opgehaald, want "Uw compagnie
(3-11-17 R.I.) staat in lichterlaaie". Een hevige
sneeuwstorm, geen straatverlichting, alleen de
helle gloed van de felbrandende barak met
daaromheenlopende kerels in nachtkledij. Een
nacht om nooit te vergeten. Met toestemming
van m'n Regimentscommandant, betrokken we
reeds den volgende morgen kwartieren in het
gehucht Venhorst en nog diezelfden dag za-
gen we kans om dekens, onder- en boven-
goedenz. aan te voeren. Tot op Maandag
voor den inval in Nederland ben ik "heer van
Venhorst" (zooals m'n titel toen luidde) ge-
weest.

Op 6 Mei 1940 werd een nieuw gebouwde
bivak betrokken, doch slechts één nacht is
hierin gebivakkeerd: op Dinsdag 7 Mei 1940
betrok de Compagnie haar stellingen. (Bedoel-
de bivak is op Zaterdag 11 Mei 1940 door de
Duitsche troepen in brand geschoten.)

De officieren, behoorende tot de in Boekei
gelegerde troepen, waren allen ingekwartierd,
deels in het St. Petrusgesticht, deels in Huize
Padua, en de overigen bij particulieren. Begin
Januari 1940 werden de officieren van 11-17
R.1. ondergebracht in een zeer goed ingerichte
barak, waarin ieder beschikte over een eigen
zit-slaapkamertje .

KLEEDING

De kleeding van de troep liet aanvankelijk veel
te wenschen over, en we schaamden ons als
we de menschen met verlof zagen vertrekken
of hen op de perrons aantroffen in een niets
op uniformen lijkende kledij. Successievelijk is
daarin verbetering gekomen en tenslotte is ook
deze kwestie volkomen in orde gekomen. Na
den brand beschikte ik zelfs over de best ge-
kleede compagnie in de Peel.

DIENST

Na eenige terreinverkenningen en daarmee
verband houdende besprekingen, werd vrij
spoedig met de voorbereidende werkzaamhe-
den in de Peel-Raamstelling begonnen. 17
R.1. zou stellingen bouwen in het vak, links en
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rechts aangeleund door respectievelijk 2 R.1.
en 13 R.I.. Als C.3-11-17 R.1. was mij het lin-
ker-, en zooals later bleek, het meest gunstige
gedeelte toegewezen. Vanaf September tot
ongeveer Februari is aan deze stellingen goed
en vrij regelmatig gewerkt. Gereed waren we
toen echter nog niet, hetgeen te wijten was
aan zeer strenge vorst, ongeregelde aanvoer
van materialen uit het pionierpark Boekel,
voortdurende wijzigingen welke op hooger
bevel moesten aangebracht worden, tijdverlies
door het houden van marsch-, schiet- en
andere oefeningen enz. Ook gereedschap
(schoppen, hamers, zagen) was niet in vol-
doende mate aanwezig.

EIGEN STELLINGEN

Kort nadat Z.E. Generaal Reijnders het opper-
bevel neerlegde, waren de groeps-opstellin-
gen, de commando-posten, de groeps-schuil-
plaatsen en de verbindingsloopgraven
tusschen de verschillende groeps-opstellingen
bij mijn compagnie gereed. Afgezien van de
gunstige ligging was het aan de goede leiding
van mijn officieren en onderofficieren te dan-
ken, dat hier iets goeds tot stand was ge-
bracht, waaraan weinig te verbeteren bleek.
Het was een moois stuk werk geworden en we
beschouwden het voortaan als iets van ons
zelf, waarop we trotsch mochten zijn.

Bij een "volledig bezetten" boden schuilplaat-
sen, lig- en zitnissen, ruimschoots plaats, als
het moest voor twee compagniëen. Steeds heb
ik toen volgehouden dat deze stellingen, met
daarvoor eenige driedubbele hekversperringen,
en een zeer moerassig terrein, haast onneem-
baar zouden blijken bij voldoende bezetting en
behoorlijke artilleriesteun. Wat daartoe aanlei-
ding heeft gegeven is mij niet bekend, doch
nog maar korten tijd was verandering gekomen
in het opperbevel, of ook ons verdedigingsbe-
vel onderging belangrijke en ingrijpende wijzi-
gingen: het 3e Legerkorps verdween uit de
Peel-Raamstelling, en daarmede de Ve Divi-
sie, waaraan kort tevoren nog een Vickers-
compagnie was toegevoegd. Nu bleef ter ver-
dediging van het vak 17 R.1. achter: 11-17 R.1.
met 1 batterij 6 Veld. Met mijn compagnie
moesten nu 2 compagniesvakken bezet wor-



den.

Nog begrepen we de juiste bedoeling van
dezen maatregel niet. Nog waren we van
meening dat de teruggenomen onderdeelen, in
geval van een aanval, ons zouden versterken.
Tevens had genoemd bevel tot gevolg dat mijn
menschen hun goede opstellingen ten deele
moesten verlaten en aangewezen werden om
de stellingen in het nevenvak te verbeteren. Dit
op zichzelf was voor ons allen een bittere te-
leurstelling, en de ware ambitie heb ik daarbij
nimmer te voorschijn kunnen tooveren. Zelf
werd ik verplicht een andere commando-post
te betrekken, een commando-post die levens-
gevaar beteekende voor ieder die er verblijf in
moest houden. In tusschen werd door burger-
krachten naarstig voortgewerkt aan prikkel-
draad-versperringen, en circa 1000 mater voor
onze stellingen was een defensiekanaal in
bewerking met op de west-oever kazematten
van gewapend beton, voor lichte- en zware
mitrailleurs. Reeds vrij spoedig werd mij mede
opgedragen de bezetting van zeven kazemat-
ten. Tusschen de 2e en 3e prikkeldraadver-
sperring werd een mijnenveld aangelegd.

KAZEMATIEN

De kazematten waren voorzien van 3 schiet-
gaten, en moesten bezet worden met 3, later 2
manschappen, voorzien van 1 mitrailleur. Be-
hoorlijke naderingswegen waren niet voldoen-
de aanwezig en de afstand tot onze opstellin-
gen bedroeg ongeveer 1000 meter. Ook tele-
fonische verbindingen ontbraken, zoodat con-
tact met de bezetting vrijwel onmogelijk zou
zijn.

Deze toestand heb ik steeds onverantwoorde-
lijk geacht, en toen in het verdedigingsbevel
moest worden opgenomen: "stand houden tot
den laatsten man en tot den laatsten kogel"
heb ik hierin steeds gezien een willens en
wetens en den dood jagen van mijn mensch-
en, waarvoor ik zooveel maanden heb mogen
werken, en die mij met hart en ziel waren toe-
gedaan. Want, hiervan was eenieder in het
bataljon overtuigd, mijn compagnie was een
onderdeel geworden, waarmede alles kon
worden bereikt, dankzij de goede samenwer-

king en de fijne verstandhouding. Ondanks het
feit dat het personeel bestond uit eenvoudige
Brabanders en Betuwers, van boeren huize,
zagen zij kans, na een oproep van den regi-
mentscommandant, om twee daverende sol-
datenavonden te geven, voor dat de overige
compagniëen met één avond voor den dag
konden komen. Zoo was de toestand toen op
Dinsdag 7 Mei 1940 de stellingen werderom
"volledig bezet" moesten worden.

TIJDVAK 7 - 10 MEI 1940

Na de reeds eerder aangegeven veranderin-
gen in de verdediging, waarbij de rest van 17
RI., alsmede 111-3R.A., Pag- en Verlichtings-
detachement naar Berlicum-Heeswijk waren
verplaatst, was 11-17 R.I. ingedeeld bij vak Erp
(commandant Luitenant-Kolonel Snoek) welk
vak weer ressorteerde onder de Peeldivisie
(commandant Kolonel Schmidt). Was bij de
oorspronkelijke indeeling de Regimentscom-
mandant voortdurend in de stellingen aanwezig
en bezocht de Divisie-commandant Kolonel de
Jongh, regelmatig de verschillende onderdee-
len bij hun werk en bij de oefeningen, bij het
vak Erp had ik nimmer het genoegen een van
de nieuwe commandanten te ontmoeten.

Op Dinsdag 7 Mei 1940 dan, kwam het bevel:
"stellingen volledig bezetten". Reeds eenige
malen had dit, in de achter ons liggende
maanden plaats gehad en telkens was het
"loos" alarm geweest. Ook nu was de alge-
meene mening dat we, na hoogstens een
week, naar de barakken zouden terugkeeren.
Ondanks deze veronderstelling werden alle
mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen:
groote melkbussen (15 stuks) schafte ik aan,
voor watervoorziening in de kazematten en in
de opstellingen; de verstrekte kisten met
noodrantsoenen werden in de kazematten
geplaatst; de vuurplannen bij de mitrailleurs
opgehangen. Em intusschen werd voort ge-
werkt aan camouflage, afstanden werden uit-
gezet, inrichtingen voor nachtelijk vuur gereed-
gemaakt. Vernielings- en versperringsploegen
werden aangewezen en met hun taak bekend
gemaakt, een officierspatrouille voor den nacht
werd ingesteld voor het controleeren der piket-
ten en voor het afloopen der telefoonverbin-

15



dingen, die in het nevenvak reeds eenige ma-
len moedwillig verbroken bleken te zijn.

In den nacht van 9 - 10 Mei stond ik gereed
om m'n oudsten luitenant, Merkelbach, af te
lossen, toen een geweldig geronk hoorbaar
werd van vliegtuigmotoren. Vliegtuigen, in zeer
grooten getale, bleken zich van Oost naar
West over onze stellingen te bewegen. Alge-
meen was de veronderstelling, ondanks het
verontrustende van het voortdurend lawaai
boven ons, dat een groote aanval op Engeland
werd ondernomen. Reeds vrij spoedig bleek
echter dat wij ons ditmaal wel ernstig vergis-
ten.

Om 3.20 uur bereikte mij namelijk het bericht
van den B.C.: "Politietroepen te Boxmeer meI-
den grensoverschrijding" . Even heeft het ge-
duurd voordat de volle ernst hiervan tot me
was doorgedrongen. Even is het me angstig te
moede geweest en heb ik gedacht aan m'n
vier meisjes die geen moeder meer hebben,
aan m'n ouders die reeds op leeftijd zijn, en
aan het meisje waarmee ik hoopte weer een
gelukkig gezin te kunnen opbouwen. Toen
domineerde weer de zorg voor m'n mannen,
waarvoor ik me verantwoordelijk had gesteld.
Ook zij waren even stil bij de meededeeling
van wat gekomen was. Pijnlijke oogenblikken ...

OORLOG

Zij hadden zich spoedig hersteld. Gezamenlijk
zouden wij onze plicht doen. Moedige kerels
toch. Met man en macht zijn we aan het werk
getogen; aanvoer van water en extra levens-
middelen, munitie, handgranaten, wijn, cigaret-
ten en chocolade. Laatstgenoemde artikelen
liet ik in beslag nemen in cafe's en winkels,
wier bewoners gevlucht waren. De vernielings-
en versperringsploegen ruimden 2 huizen en 9
boomen op, en intusschen kwam boer Ver-
beeten afscheid van me nemen. Zijn vrouw
huilde. Het hoogstnoodige lag op de kar, 2
koeien liepen erachter. "Hou je goed, kerel. Wij
zullen op je gedoetje passen."

Wat een ellende ineens. Een heele stoet Peel-
bewoners zagen we, met hun kinderen, ver-
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trekken. Waarom gingen zij eigenlijk weg ?
Achter onze stellingen zaten ze toch veilig ?
Nu was de bezettig te zwak, maar spoedig
zouden onze eigen troepen (17 R.1. en 111-3
R.A.) wel komen om ons te versterken. Dan
zouden de oorspronkelijk eigen opstellingen
weer bezet kunnen worden en die waren wel-
haast onneembaar.

Hoe geheel anders was de werkelijkheid ech-
ter. Elke versterking bleef uit; bericht kwam
door dat de Maas overschreden was; vijande-
lijke vliegtuigen vlogen ter verkenning over
onze stellingen, zonder dat ons mitrailleurvuur
eenig succes kon boeken. En terwijl de tele-
foon meldde: "de vijand is over de Maas terug
geslagen", zagen we de stellingen vóór ons
meedoogenloos bombarderen. Drommen
vliegtuigen kwamen en wierpen bommen af,
gevolgd door anderen, die hetzelfde deden. Op
dezelfde wijze werd Mill bewerkt, zoo moord-
dadig dat ontsnapping aan den dood vrijwel
onmogelijk moet zijn geweest. Was het laatste
bericht alleen maar doorgegeven om gerust-
stelling te wekken in onze linie?

Bij m'n linkersectie kwam een gewonde
streekbewoner aanloopen. Zijn vriend was
door een parachutist doodgeschoten; hij was
nog ontsnapt. En steeds nader kwam het on-
heil. Wat zou deze ijle bezettig kunnen pres-
teeren ? Zonder artillerie en zonder dat eigen
vliegtuigen ter verdediging kwamen opdagen ?
Voor mij stond het vast dat we, zonder strijd te
kunnen voeren, den anderen morgen-vroeg
door vliegtuigbommen zouden "afgeslacht"
worden. Was dat dus de beteekenis van
"standhouden tot den laatsten man ...?" Tot in
den avond heb ik temidden van m'n mannen
vertoefd, niet sprekend over m'n bange voor-
gevoelens. Goeie kerels. Hielden zij zich goed
om mijnentwil?

"Tot straks, mannen" Ja, tot straks ... Nog even
wou ik alleen zijn; nog een paar potlood krab-
bels naar huis ...



STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger:

J.L.M. van den Bergh, Breda

VRIJ VERVOER NAAR EVENEMENTEN

Door het Ministerie van Defensie is besloten,
aan elke veteranenpas-houder twee vrij ver-
voerbiljetten beschikbaar te stellen, voor deel-
name aan een veteranen-evenement naar
keuze. Deze "algemene" biljetten worden in
februari/maart rechtstreeks aan de veteranen-
pas-houders toegezonden.

Voorts is besloten dat veteranenpas-houders
vrij vervoer (voor henzelf en een partner/bege-
leider) kunnen aanvragen voor onderstaande
evenementen:

WOENSDAG 3 MEI 1995 - MANIFESTATIE TE
SOESTERBERG - VETERANENDAG WO-II

Deze dag wordt in het bijzonder georgani-
seerd voor de veteranen (in bezit van een
veteranen pas) van de Nederlandse Krijgs-
macht, het voormalige KNIL, de voormalige
Gouvernementsmarine en het Koopvaardij-
personeel die daadwerkelijk dienst hebben
gedaan onder oorlogsomstandigheden tij-
dens de Tweede Wereldoorlog in Europa in
de periode mei 1940 Um 5 mei 1945 en/of
in Zuid-Oost Azië in de periode december
1941 Um 15 augustus 1945.
Aanvragen van een extra vrij vervoersbil-
jet(ten): Stichting Dienstverlening Veteranen

Maliebaan 87 F
3581 CG UTRECHTj

1 Allen dienen zich voor deelname aan dit
evenement aan te melden bij dezelfde
Stichting Dienstverlening Veteranen.

VRIJDAG 5 MEI 1995 - HERDENKING CAPITULA-
TIES 1945 EN DEFILÉ TE WAGENINGEN

DONDERDAG 22 JUNI 1995 - OPEN DAG VETE-
RANEN KL

Op het Opleidingscentrum Calvalerie te

Amersfoort wordt een open dag georgani-
seerd voor veteranen KL (met inbegrip van
v.m. KNIL), die dienden van 10 mei 1940
t/rn 5 mei 1945 (Europa), resp. van 7 de-
cember 1941 t/m 15 augustus 1945 (Verre
Oosten).

DONDERDAG 7 SEPTEMBER IN ROERMOND -
INDIË/NIEUW GUINEA-HERDENKING

DONDERDAG 7 DECEMBER IN SCHAARS BERGEN -
HERDENKING 1STE DIVISIE 7 DECEMBER

Veteranenpashouders zullen d.m.V. bekend-
making in de Defensiebladen (voor de meeste
leden van onze Vereniging is dat de Leger-
koerier) en via Veteranen Actueel nadere in-
formatie ontvangen over de wijze, waarop vrij
vervoersbiljetten aan één van de hierboven
genoemde evenementen kunnen worden aan-
gevraagd en aanmelding voor deelname kan
geschieden.

BLOEMLEGGING OP ERE-VELDEN

De Oorlogsgravenstichting onderhoudt het
Nederlandse oorlogsgraf, waar ter wereld zich
dit ook moge bevinden. Door tussenkomst van
de stichting is het mogelijk om bij de graven op
de verschillende erevelden bloemen te laten
leggen. In 1995 wordt het einde van de Twee-
de Wereldoorlog, nu vijftig jaar geleden, her-
dacht. Veel nabestaanden zullen daarom
graag van de gelegenheid gebruik maken om
op 4 mei (Nederland) en 15 augustus 1995
(Indonesië) een bloemlegging te laten uitvoe-
ren. Bloemlegging is mogelijk:

in Nederland: op het Militair Ereveld
Grebbeberg, en op het
Ereveld Loenen

in Indonesië: op de Erevelden Menteng
Pulo en Ancol te Jakarta,

op de Erevelden Pandu te Band-
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ung en Leuwigajah te Cimahi,
op de Erevelden Candi en Kali-
benteng te Semarang,
op het Ereveld Kembang Kuning
te Surabaya

in Thailand op de Erevelden Kanchanaburi
en Chungkai.

Aanvragen voor 4 mei kunnen tot 18 april a.s.
in behandeling worden genomen. Aanvragen
voor 15 augustus kunnen tot 10 juli a.s. in
behandeling worden genomen/

Kosten:
in Nederland: f. 12,50; incl. toezending

foto f. 16,50
f. 15,-, incl. toezending
foto (geen extra fotokos-
ten)
f. 10,-, incl. toezending
foto (geen extra fotokos-
ten).

in Indonesië:

in Thailand:

Bestelling:

Telefonisch: 070-3633434 - toestel 16 - mw.
J. Huijsing.

Per giro: nr. 401000 t.n.v. Oorlogsgraven-
stichting Den Haag o.v.v. naam
van het slachtoffer danwel van
"een onbekende" plus naam van
Ereveld.

Per brief: o.v.v. naam van het slachtoffer
danwel van "een onbekende" plus
naam van het Ereveld, bij: Oor-
logsgravenstichting , Postbus
85981, 2508 CR DEN HAAG.

Het Veteranen Platform wil tevens wijzen op
de mogelijkheid, het werk van de Oorlogsgra-
venstichting financieel te ondersteunen door
overboeking van een bijdrage naar giro
401.0000 t.n.v.Oorlogsgravenstichting Den
Haag, o.v.v. "gift".

GEESTELIJKE VERZORGING VETERANEN

De afgelopen zomer is er in verschillende bla-
den en op de radio de nodige informatie ge-
weest over het initiatief van Protestantse en
Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging, om
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een netwerk voor de veteranen op te richten.
Dit netwerk is voor alle veteranen die het op
prijs stellen te vertellen over hun ervaringen.
Praten met een dominee of aalmoezenier op
een moment in je leven, waarop je een luiste-
rend oor nodig hebt. (Oud)Dominees en (oud)-
Aalmoezeniers verklaarden zich bereid vetera-
nen te bezoeken.

In 1995 gedenken we dat 50 jaar geleden
Nederland bevrijd werd. De publiciteit en aan-
dacht zal voor sommigen het gevoel van be-
vrijding benadrukken, voor anderen echter het
gevoel van beklemming om wat er in '40-'45-
of ook na 1945 - in Nederland en daarbuiten
is gebeurd. Mocht u de komende tijd behoefte
hebben aan een persoonlijk gesprek, dat kunt
u voor het maken van een afspraak contact
opnemen met Aalmoezenier J.H.A. Oude
Munnink, telefoon 030 - 502340.

OPENSTELLING KLINIEK EN DAGKLINIEK
VOOR VETERANEN

De polikliniek van het Centrum "45 te Oegst-
geest is enige jaren geleden begonnen met de
behandeling van veteranen. Op basis van de
resultaten is besloten, dat nu ook de dagkliniek
en de kliniek opengesteld zullen worden voor
deze groep cliënten. Deze uitbreiding betekent
onder meer dat veteranen nu de mogelijkheid
wordt geboden een intensief en groepsgericht
dagklinisch therapie-programma te volgen. Dt
programma biedt naast de verbale behandel-
vormen, die eveneens voorkomen in de polikli-
niek, non-verbale therapieën zoals de creatie-
ve en psycho-motorische therapie.

De "veteranengroep", die uit minimaal 8 per-
sonen zal bestaan, komt gedurende één jaar
één dag per week bij elkaar. Zodra zich vol-
doende veteranen hebben aangemeld, kan de
behandeling van start gaan. Aanmelding is
mogelijk: bij Centrum '45, telefoon 071 -
155242.

ONDERSCHEIDINGSTEKENEN

Het is thans nog mogelijk om voor enkele on-



derscheidingen in aanmerking te komen. Het
betreft:
- het Mobilisatie Oorlogskruis (indien men het

Oorlogsherinneringskruis heeft, komt men
hiervoor niet in aanmerking)

- het Ereteken van Orde en Vrede
- het Nieuw Guinea Herinneringskruis.

Indien u voor één van deze onderscheidingen
in aanmerking denkt te komen, moet u zich
wenden tot: het ministerie van Defensie

Sectie Onderscheidingen
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG

VAFAMIL

De Stichting VAFANIL (Vakantie Faciliteiten
Militairen) heeft voor veteranen dit jaar weer
aantrekkelijke aanbiedingen voor vakanties in
binnen- en buitenland. Zij heeft thans voor u
klaar liggen de brochure "Zonnewijzer 1995".
Hierin worden o.m. aangeboden kampeerter-
reinen, jachthavens, caravans, huisjes, bunga-

lows en hotels tegen zeer aantrekkelijke prij-
zen.
Bij voldoende belangstelling (minimum 15 pa
ren) wil de Stichting VAFAMIL enkele 8-daag-
se reizen naar Normandië organiseren. Adres:

Stichting VAFAMIL
Postbus 95994
2509 CZ DEN HAAG
070 - 3187594

STICHTING PARTNERS VAN OORLOGSGE-
TROFFENEN

Op 17 januari 1995 is opgericht de "Stichting
Partners van Oorlogsgetroffenen". Indien u
meer over de doelstelling van deze Stichting te
weten wenst te komen, dan kunt u zich wen-
den tot:

Secr. Lies Tebbenhoff-van Weert
Oosteinde 32
7961 NE RUINERWOLD
05222-1837

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

juli
6 aug.

eind
3 nov.

15 nov.
15 nov.
22 nov.
5 dec.
7 dec.
8 dec.

12 dec.
21 dec.
31 jan.
febr.
2' maart
4 maart

'94
'94
'94
'94
'94
'94
'94
'94
'94
'94
'94
'94
'95
'95
'95
'95

De heer M. Iriks, Australië
Mevrouw M.Th. van Woerden-Crommelin, Den Haag (Roosendaal)
Dr. C.M. Molhuysen, Tienhoven
De heer J. Roskam, Sliedrecht
De heer P. Heisen, Boekei
De heer Nell, Spalding U.K.
De heer A. Goedegebuure, Bergen op Zoom
De heer H. Arends, Middelburg
De heer A. Raaymakers, Eindhoven
De heer L.P.J. van Liere, Rotterdam
De heer P.A. Demper, Krimpen aan de Lek
De heer N. Drenth, Amsterdam
De heer H. Paape, Den Haag (donateur)
Mevrouw Heesakkers-Colle, Zoetermeer
De heer A. van der Waal, Zoetermeer
De heer J.G. van den Berg, Turnbridge Wells, U.K.

Bij overlijdensgevallen graag bericht aan: F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
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IN MEMORIAM: AD RAAIJMAKERS

In de laatste maanden van het vorige jaar is
Ad Raaijmakers ons ontvallen. Wij zullen ons
hem steeds blijven herinneren als een voor-
treffelijke vriend en een zorgzaam mens.

Ad kon na zijn eindexamen HBS vervroegd in
dienst, maar dan moest hij soldaat blijven, wat
vóór 1940 heel bijzonder was voor iemand met
eindexamen HBS. De meidagen 1940 vocht
Ad dan ook als soldaat in de Peel-Raamstel-
ling. Hij trok met de troepen terug via Zeeland,
naar Duinkerken. Het verslagen Britse leger
lokte hem niet om mee naar Engeland over te
steken. Hij ging terug naar Nederland om te
studeren. Daar kwam door de maatregelen van
de Duitse bezetters niet veel van terecht en Ad
besloot alsnog naar Engeland te gaan om
vandaar de strijd tegen de bezetters voort te
zetten. Via België, Frankrijk, Spanje arriveerde
Ad, na talloze moeilijkheden te hebben over-
wonnen, in Engeland. Ad wilde naar de Prin-
ses Irene Brigade. Hij werd ingedeeld bij de
Verkennings Afdeling waar hij de functie ver-
vulde van commandant van een brenguncar-
rier. Daar zag ik Ad voor het eerst.

Als van de Verkennings Afdeling leverde Ad,
met de bemanning van zijn carrier, een bijdra-
ge aan het verdrijven van de bezetters en aan
de bevrijding van Zuid-Nederland. Begin 1945
werd hij van Noord-Beveland naar Engeland
gestuurd voor het volgen van een officiersop-
leiding. Teruggekeerd in Nederland werd Ad
als reserve-officier gedemobiliseerd en ging
economie studeren ..

Ad vond, zoals allen die de oorlog bewust
hadden meegemaakt, dat er nimmer meer
zoiets mocht gebeuren. Hij was ervan over-
tuigd dat elke oorlog zinloos was, ook de voor-
bereiding daarop. De vriendschap tussen ons
beiden - de pacifist en de beroepsofficier -
heeft nimmer geleden onder onze verschillen-
de overtuigingen. Een tolerantie die wij volgens
hem bij de Brigade hadden geleerd.
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De zorg om de mens speelde bij Ad een grote
rol. Dat was ook de reden dat hij vele jaren in
het bestuur van onze vereniging zitting heeft
gehad. Voor het welzijn van de oude maten
heeft hij zich altijd ingezet. Ook nadat hij, door
drukke werkzaamheden gedwongen, uit het
bestuur was gestapt, bleef de betrokkenheid.

De verhuizing van de Fuseliers van Schalkhaar
naar Oirschot in 1992 gaf, de in Eindhoven
wonende, Ad de gelegenheid de verhalen van
"toen" te vertellen. Hij had een geweldige band
met het Verkennings Peloton van 17 Painfbat.
Hij is ook met hen op oefening geweest! Hij
was heel actief als er op hem een beroep werd
gedaan een rondleiding te geven door het
museum in Oirschot.

Ad heeft zijn hele leven keuzen gemaakt. Hij
was er zich van bewust dat het maken van
een keuze vóór het één en tegen het ander
soms een kwestie van geluk was. Hij was dan
ook voorzichtig in het veroordelen van hen die
een andere keuze maakten.

Nu Ad is heengegaan zijn wij bedroefd, maar
wij vinden troost in de gedachte dat hem een
langere lijdensweg is bespaard en dat vredig
temidden van zijn gezin is ingeslapen.

Wij zijn er trots op dat hij één der onzen was
en wij zijn dankbaar voor zijn vriendschap en
voor alles wat hij heeft gedaan.

Ad was wars van alle uiterlijk vertoon maar het
was zijn wens dat hij door zijn oude maten zou
worden begeleid op zijn laatste gang. Wij
vormden met liefde een erewacht, want Ad
verdiende ook dat respect dubbel en dwars.

Ad, dank voor alles, rust in vrede.

Rudi Hemmes.



UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.

Eerste luitenant Dirk Badings, Motor Transport Officer van Gevechtsgroep lil, hield een dagboek bij
van zijn belevenissen gedurende de veldtocht van de Irene Brigade. Het zijn z'n persoonlijke
indrukken en weergaven van gebeurtenissen, voorzien van tekeningen en schetsen. In iedere
Vaandeldrager volgen enkele bladzijden uit zijn dagboek, een uniek document.

2 Sept. Zaterdag

't Is nu net een maand geleden dat we ons
voorbereiden op de overtocht naar Normandy.
Wie had kunnen, denken dat wij nu al ons
voorbereiden om de Seine over te trekken en
de tocht naar Holland te aanvaarden ? Wie
had kunnen voorzien dat we de Duitsers ach-
ternasnellen in een tempo, ongekend in de
annalen van oorlogvoering ? Wie had kunnen
dromen van het veroveren van Parijs, Amiens,
Lille, Rheims, Sedan, Verdun, teveel om op te
noemen, namen die herinneringen van 1940
wakker schudden en ons de enormiteit doen
inzien van deze overwinning, de belangrijkheid
van de feiten, n.1.dat Duitsland is verslagen!

Zoals de gevangenen die we spreken zeggen:
"Es ist abgelaufen, wir sind kaputt !". We heb-
ben ze gevraagd wat ze eigenlijk bedoelden
met V2 en V3 en of ze er iets mee wilden
bereiken. Het antwoord was: "Zu spät !" Eens
zei ik tegen een armzalig mannetje van ong.
28 jaar: "Wir haben ihre Luftwaffe nie gese-
hen" en het antwoord was zeer laconiek: "Wir
auch nicht !"

Vandaag was een ellendige rotdag wat 't weer
betreft. Een koude noord-wester brak door en
de bomen lagen bijna tegen de grond. Alles
werd door- en doornat van de mistregen. Ik
ben met m'n bed achter een haag verhuist
waar ik een beetje uit de wind lig.

Ik ging vanavond naar Nieuse Port om bij 't
steigert je op Kampinga te wachten. Hij was
weer met een paar jongens naar de overkant
gegaan. Ik heb gewacht tot kwart voor acht,
maar niemand verscheen. De Seine was nogal
onstuimig. De ebstroom zeer sterk en daarte-
gen, in de hevige westenwind, veroorzaakte
vrij hoge golven. Als 't zo blijft zal Kampinga
vannacht wel aan de overkant moeten blijven.

Verderop in Cafe l'Auberge, een aardig res-
taurant aan de waterkant, ontdekte ik majoor
Hüber, Jan Jansen en v. Golen die een heerlijk
Frans maal zaten te genieten, met cider en
een pracht fles wijn erbij. Ik ben toen maar
naar 't bureau teruggereden en hoorde, toen ik
wegreed, hevig schieten met geweer en ma-
chinegeweer aan de overkant. Vraag me af of
K. in schermutseling is geraakt met snipers ?

Volgens zeggen zullen we morgen vroeg ver-
trekken en dan meteen ongeveer 100 mijl
moeten rijden. Kanongebulder wordt door de
wind naar ons toegedragen. Dat is de be-
schieting van Le Havre, waar ze sinds giste-
renavond mee begonnen zijn.

3 Sept. Zondag

Deze dag moesten we naar St. Remy rijden en
't werd een hele tocht. Eerst was 't vertrek
vastgesteld op de tijd van zonsopgang maar er
was iets verkeerd met de brug bij Pont de
l'Arche, ong. 15 km ten zuiden van Rouaan.
We gingen tenslotte om 2 uur in de middag en
maakten een omweg van ong. 40 km naar 't
zuiden langs Montfort, Brionne, La Neubourg
en vandaar langs een binnenweg door allerlei
armoedige dorpjes als Crossville, Criquebeuf,
naar Louvries en daarna over de Seine bij
Pont de l"Arche en dwars door Rouaan naar
Neufchatel.

Het weer was prachtig en de wegen goed.
Overal stonden groepjes juichende mensen en
vooral in Rouaan heb ik me geamuseerd. Hier
waren de mensen dolenthousiast. en je had ze
moeten zien grabbelen, oud en jong, toen we
sweets en cigaretten uitgooiden. Omdat het
zondag was liep iedereen op z'n best uitgedost
op straat en het was werkelijk iets onvergete-
lijks, deze tocht van ons door het zojuist be-
vrijde land. Voor het Neufchatel werd het ech-
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ter te donker om nog iets te zien van de men-
sen en het mooie landschap en werd al onze
aandacht opgevraagd om het nachtrijden zon-
der ongelukken te doen verlopen. De maan
kwam op en maakte het ons gelukkig een
beetje makkelijker.

Toen we van de hoofdweg Neufchatel-Dieppe
afsloegen bij Londimère was het even uitkijken
om niet verdwalen. Hier is de grond kalkhou-
dend en kan je de weg tenminste goed zien,
witafgetekend tegen het donkere weidegroen.
Wat ik nog van het landschap kon zien, leek
het veel op Transvaal, met beboste kopjes !
Mensen stonden toch nog in het donker naar
ons te zwaaien met witte zakdoeken en juich-
ten: "Vivre Anglaterre !"

We kwam om 12 uur in St. Remy aan en stel-
den onze wagens op op een boerenerf en
waren weldra in diepe rust verzonken. Onder-
weg hoorden we over Radio Oranje over het
besluit van onze Koningin om Prins Bernhard
opperbevelhebber te maken van het interne
leger in Holland en de waarschuwing om geen
sabotage meer te plegen en alleen naar orders
van de leider Prins Bernhard te luisteren.

Het nieuws is weer ongelooflijk. Amerikanen in
Brussels en ergens bij Luik. Er is een colonne
die - zeer geheim - ergens naar Maastricht en
Aken is gemanoeuvreerd en ik begin te gelo-
ven dat ze proberen om naar de Noordzee
door te gaan en de Moffen in Holland af te
sluiten. Ik hoop dat 't lukt, dan kunnen ze niet
in verdediging gaan achter de Rijn en 't onder-
gelopen land.

4 Sept. Maandag

Vandaag de hele dag niets gedaan. Onze
Brigade is nu weg van de 49ste Division die de
pocket langs de kust moet opruimen. Onze
artillerie helpt nog mee met het bombardement
van Le Havre, maar komt vandaag ook bij ons
in St. Remy. Wij zijn nu onder de orders van
de 1ste Canadian Armyen zullen weer onder
een ander bevel komen. De commandant is
reeds naar H.a.

Het bericht doorgekomen om ons klaar te ma-
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ken voor vertrek. Het is nu 7 uur in de avond.
De hele dag heeft de zon heerlijk geschenen
en zat ik in m'n zwembroekje bruin te bakken.
Er was toch niets meer te doen. Maintenance
van de wagens is gedaan, petrol bijgevuld en
olie ververst. We kunnen nu ineens naar Hol-
land rijden.

We zijn weer eens onder ander Commando.
Nu van de 2nd British Army, onder Dempsey,
die al bij Antwerpen zijn. We kregen order om
60 km op te rukken en zullen morgen waar-
schijnlijk verder gaan. Ik ben mijn benzinewa-
gen nog kwijt. Die is weer naar Rouaan terug
om petrol te halen. We moesten ook plots een
troepcarrier leveren om 12 Hoüandse burgers,
die voor de Duitsers gewerkt hebben, een eind
weg te brengen. Die wagen is ook nog weg en
zal met "B"echelon moeten rijden.

In de omtrek van dit dorpje zijn veel onder-
grondse stores van de Moffen. Sinds vrijdag-
morgen heeft Londen geen vliegende bommen
meer gehad. Dus hebben de mensen hun zin.
Ik hoop dat ook wij enig gewicht in de schaal
hebben mogen leggen om dit te bewerken. Het
is een groot voordeel, het eerste van de oor-
log, wat een ongekend genot moet het voor
die Londenaren zijn om niet steeds die angsti-
ge gil van de sirenes te horen. Wat een weel-
de om die gespannenheid te kunnen laten
varen en zorgeloos rond te kunnen lopen!

5 Sept. Dinsdag

Gisterenavond hebben we een vrij vlotte tocht
gehad in maanlicht. Op één stuk van de weg
echter werden we een uur opgehouden door
een enorm Canadees convooi. Als de Duitser
nu een vliegtuigen kon oversturen, zou hij een
rijke oogst hebben gehad. Het was gedurende
dit oponthoud dat we hoorden van de British
2nd Army's overtrekken van de Hollandse
grens en toen we om 1 uur ons bivak bereik-
ten, wisten we al dat Breda was bevrijd. Na-
tuurlijk zijn we allen een beetje teleurgesteld
om niet de eersten te zijn geweest die ons
dierbare landje introkken. Maar er zijn vele
factoren geweest die dit onmogelijk maakten.
ten eerste waren de tanks en armoured cars
de eerste en ten tweede is de vooruitgang zo



ontzettend snel gegaan dat wij het niet meer
bij konden sloffen d.w.z. de supplies van petrol
voor de arm. collonnes hadden op alle wegen
voorrang en konden we met de beste wil van
de wereld niet op de hoofdwegen komen. We
zouden het verkeer maar belemmerd hebben.

Vandaag zullen we door België heentrekken.
Misschien ! Want 't is nu al weer 1 uur en zijn
we maar begonnen met warm eten te maken.
De Bde Cdt. is nog steeds naar Gen. Demp-
sey om orders te halen en de Engelsen trek-
ken steeds verder' op in Holland. Het is voor
ons nu wel tergend om nu erachteraan te zit-
ten. Enfin, toch ben ik blij dat het nu al zo ver
is en we niet nog steeds in de dooie-paarden-
stank van Chateau St. Come vertoeven.

Het is nu weer hard gaan regenen en net zien
we hier een stelletje Dakota-transportvliegtui-
gen laag overtrekken naar ' t oosten. Zeker
supplies brengen naar Gen. Pattons secret
columns ! Altijd als ik die Douglasvliegtuigen
zie, moet ik aan Piet denken en vanzelf gaan
m'n gedachten dan naar Wous. Wat is het toch
ellendig om met zulk slecht nieuws bij de ou-
ders aan te komen.

6 Sept. Woensdag

Gisteren kwam de overste terug per vliegtuig
om ong. 4 uur. In de middag om 5 uur zijn we
vertrokken en dat werd een enorme tocht door
Airainne, Amiens, Doullens, Arras, Tourenai,
naar een klein dorp ten z.westen van Brussel,
Leeuw St. Pierre. 150 Mijl de hele nacht door-
rijden, was ongelooflijk vermoeiend. Gelukkig
was er later in de nacht weer maanlicht maar
toch was het pikdonker want de lucht was
bewolkt en 't regende. Je kon zo goed als niets
zien en we mochten onze lichten ook niet aan
hebben.

's Avonds, toen 't nog licht was, kwamen we
door Amiens en Doullens en kregen we weer
ovaties van de bevolking. Wat zijn die dorpen
anders toegetakeld, alles ligt plat, grote kraters
in de weg. Het allerergste was wel Doullens,
waar het industriële gedeelte gewoon met de
grond gelijk was. Het merendeel was aloud en
met gras overgroeid. Ook kon je de schade

van 1940 nog zien. De wegen waren voor
verdediging klaar gemaakt maar de Duitsers
hebben er geen gebruik van kunnen maken.
Ze zijn totaal verrast.

's Morgens vroeg zijn we de Belgische grens
overgegaan, daar zagen we de eerste Ameri-
kanen, ze hadden er een post staan. Vandaar
werden de wegen beter. Breed en recht als
een liniaal, het meest beton en verder blauw-
steen, gelegd in waaiervorm. Het deed al echt
Hollands aan. De huizen stevig gebouwd en
fris uitziend, de bouwlanden netjes uitgelegd
en regelmatig. Overal hingen grote vlaggen uit
en toen het licht begon te worden, kwamen de
mensen weer op straat en begon het feest
weer.

Bij St. Pierre kwamen we op een weiland te
liggen en moesten we maar direct na het eten
gaan slapen, want we konden elk ogenblik wel
weer moeten vertrekken naar Diest, ong. 10
km van het Albertkanaal. Daar zullen we ons
scharen onder commando van generaal ---
van de Guards Arm. Division. Die Division
heeft de snelle tocht uit Normandië naar Ant-
werpen gemaakt, 430 mijl in 9 dagen. Verbijs-
terend en dat de Mof daar niets tegen kon
doen! Alle bruggen intact genomen, alle ste-
den in België onbeschadigd !

Ik moet nu gaan zorgen voor het bijvullen van
benzine en olie. Door deze lange tochten raakt
onze benzine aardig op. We hebben geen
voorraad op de petrolwagen meer maar ik
hoop iets te krijgen in Aal. Ik ben net als ver-
tegenwoordiger van de lilde Groep naar de
stafbespreking geweest bij de Bde Cdt. en
gehoord dat we om 3 uur vanmiddag vertrek-
ken en rijden door Brussels, Leuven, Diest en
in dorpje genaamd Schaffen in concentratie
gaan. Zeer belangrijk was het intelligence re-
port, dat ons meedeelde dat nog op geen en-
kel punt de Engelsen over het Albertkanaal
zijn, laat staan over de Hollandse grens ! We
zullen dus zeker bij de eerste troepen horen.
We zullen weer helemaal in de voorste lijn
gaan, onze hoop om ineens door Holland te
gaan is dus de bodem ingeslagen. We zullen
nog een noot te kraken krijgen.
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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 (schriftelijk) naar het redactie-adres.

WIE KENDE BILL LlNDERS ?

Wilhelmus, Johannes (BilI) Linders werd op 14
april 1917 in Mill geboren. Met de terugtrek-
kende Nederlandse troepen arriveerde hij in
juni 1940 in Engeland. Hij werd ingedeeld bij
het 2de detachement voor Suriname en kwam
daar op 20 november 1941 aan. 8 maart 1944
keerde hij weer in Engeland terug en werd
weer ingedeeld bij de Irene Brigade. Op 4
september van hetzelfde jaar arriveerde hij in
Normandië, ingedeeld bij de Compagnie Aan-
vullingstroepen. Op 13 januari 1945 werd hij
overgeplaatst naar de staf van de Bevelheb-
ber Nederlandse Strijdkrachten. Ruim een jaar
later verliet hij de dienst. Op 31 maart 1962
overleed hij.

Zijn dochter, mevrouw M. Linders, wil graag
meer te weten komen over haar vader betref-

fende zijn diensttijd in Engeland en in Surina-
me. Wie kan haar helpen ?

Mevrouw M. Linders
Schelde 33
1703 JH HEER HUGO-
WAARD
02207 - 45903

WIE HERKENT ZICH OP DE FOTO?

De heer H. Hilgeman van de Wassenaarse
Oranjevereniging "Koningin Wilhelmina" is op
zoek naar de militairen die te zien zijn op de
onderstaande foto. Op 5 mei, om 9.00 uur 's
morgens, zal in die gemeente het gerenoveer-
de bevrijdingsmonument De Lus worden ont-
huld. Aangezien de mannen van de Irene Bri-
gade de eerste geallieerde militairen waren die
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Wassenaar binnentrokken, wil de Oranjever-
eniging heel graag een aantaloudstrijders
betrekken bij de feestelijkheden. Men denkt
dan vooral aan de personen op de foto (onze
tweede penningmeester N. van Zalinge heeft
zichzelf al herkend) maar ook anderen zijn
welkom. Aangezien het programma zich in de
morgenuren afspeelt kunnen de deelnemers
ook aanwezig zijn in Wageningen.

Graag contact opnemen met:
de heer H. Hilgeman
Molenplein 16
2242 HW WASSENAAR
01751 - 17580

Ik ben:
Rob van den Brink, Cantatelaan 19, 3438 TW
NIEUWEGEIN, 03402-39998, bouwjaar 1956.

Ik bezit:
Een Norton 16H motorfiets, bouwjaar 1943.

Ik heb:
Een lijstje dat zegt dat de Prinses Irene Briga-
de in nov/dec 1940 een 30-tal 16 H's heeft
ontvangen (Rijksarchief)

Ik wil:
Mijn motorfiets beschilderen met PIB herken-
ningstekens, periode 1940-1945.

Ik weet:
Dat de officiële richtlijnen voor plaats en aantal
van PIB embleem/ arms of service vlag-
getjes/ onderdeelnummers niet bepaald nauw-
keurig zijn aangehouden.

Ik zoek:
Ooggetuigen/ motorrijders/ foto's/ schetsen/
motorrijder logboek, ofwel info periode 1940-
19xx over de door de PIB gebruikte motorfiet-
sen Norton 16H en BSA M20.

Ik hoop:
Dat iemand het leuk vindt mij te helpen.

Ik bied:
Uiterst zorgvuldige behandeling van geleende

info, en eve ee ee- e ac erop) op de
Norton?

P.S. De gekan
mentsmuseum

in het regi-
iken!

De heer Frans al Es ....rde een aantal
foto's naar de redac ie, ~•.. ee aantal wist hij
zich alle gezich e ,...e: """ee" e herinneren.
Daarom hierbij de ee ~ : s, éé genomen in
Wolverhampton, de ar ere Dovercourt.
Reacties graag naar e eda .e !
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Beste Willem
Briefwisseling met Willem van der Veer

oud-commando "van het eerste uur", auteur
van oorlogsromans, voornamelijk handelend

over het verzet

Beste Willem,

Hier zit ik dan, gewoon helemaal verlegen
achter mijn tekstverwerkertje. Al die compli-
menten die je in mijn richting schoof de vorige
keer. Ik zal maar snel de draad weer opne-
men...

Je realiseert je toch wel dat dit stukje in een
heel bijzondere Vaandeldrager zal verschijnen.
De Vaandeldrager bestaat namelijk in maart
'95 10 jaar. Zoals je weet mag ik zelf al ruim
vijf jaar de redactie hierover voeren. Al meer
dan vier jaar kruisen wij in de rubriek onze
pennen (figuurlijk natuurlijk). Zo'n jubileum
geeft een gelegenheid tot even terugblikken.

Een terugblik op het verloop van onze "open-
bare correspondentie" geeft een leuk beeld te
zien. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat
deze "jonge blaag" Gouw woorden, Willem !)
vragen zou stellen aan de bekende schrijver.
Deze vriendelijke opzet is in de loop der jaren
wel wat veranderd. Inmiddels heb je zelf het
verloop van het verhaal overgenomen en zijn
onze wederzijdse "plaagstootjes" een vast
onderdeel van de rubriek geworden. Ik hoop
van harte dat we toch nog minstens tien jaar
door kunnen gaan op deze manier!

Natuurlijk besloot je vorige keer weer op het
spannendste moment. Je vertelde het verhaal
van Niek de Koning en Rudy Blatt die elkaar
ontmoetten in de door de Jappen onveilig ge-
maakte jungle in de Arakan. Rudy was zwaar
gewond, Niek was het contact met de andere
commando's kwijt... Willem, hoe ging het ver-
der?

Met hartelijke groeten,

Hans Sonnemans.

26

Beste Hans,

Nog eens terugkomend op je gene achter je
tekstverwerkertje; elk woord wat ik zei was
gemeend. Ik zal je nog eens wat anders ver-
tellen:

Toen je, tijdens de presentatie van mijn laatste
boek in Hartenstein, een beetje timide (zo ben
je ook wel eens) achter in de zaal stond, kwam
er een niet niet meer zo jonge Engelse dame
naar mij toe. Ik veerde onmiddelijk op, den-
kend dat zij me kwam complimenteren met
mijn boek. Maar nee ... ze zag mij niet eens.
Zeer nadrukkelijk wees zij in jouw richting en
vroeg: "Who is that filmstarlooking fellow?"

Dat wat de zoveelste deuk in mijn imago. Nou
had je in mijn, en ook in haar tijd (wij waren zo
ongeveer leeftijdgenoten) weliswaar allerlei
typen filmsterren. Daar was bijvoorbeeld de
beroemde Frankensteinvertolker Boris Karlof;
een uitstekende horror-acteur. Toen ik in de
oorlog wel eens in Londen kwam ben ik, geloof
ik, wel zes keer op Leicestersquare naar een
bioscoop geweest waar 4 jaar achtereen
"Gone with the Wind" draaide, met de toenma-
lige ladykiller Clark Gable.

De dame liet in het midden welke filmster van
weleer zij bedoelde. Overigens ben ik zo lang-
zamerhand weer over mijn teleurstelling op
Hartenstein heen, Hans, en ik houd het er op
dat zij in jou een Clark Gable zag. Nu moet ik
bekennen: "There is a slight resemblance."

10 jaar Vaandeldrager, het is niet te geloven,
Hans. Jij viert ook al je eerste lustrum als re-
dacteur. In die branche ben ik ook een beetje
thuis. Ik weet wat er allemaal komt kijken bij
deze baan. Ik heb er dan ook maar één woord
voor, de rest is al gezegd, COMPLIMENT.



Inderdaad hoop ik nog een aantal jaren de pen
met je te mogen kruisen tot leeringh ende
vermaeck. Verder ben ik je nog het verhaal
schuldig over de geschiedenis van Rudy Blatt,
die helaas twee jaar geleden in Amerika over-
leed.

Toen ik, nu een halve eeuw geleden (het wat
in april 1944) in een militair hospitaal in Coco-
nada (India) ontwaakte uit mijn middagdut,
hoorde ik in de verte de stem van mijn com-
mandomaat Rudy Blatt. Dat "in de verte" bleek
dichterbij dan ik dacht want Rudy zat naast
mijn bed en riep voortdurend mijn naam. Bo-
ven zijn hoofd draaide de grote propellor om
wat frisse lucht over ons heen te blazen in
deze onvoorstelbare tropische hitte. Rudy had
van de dokter vernomen dat er nog een Hol-
lander (dat was ik dus) was opgenomen en
kwam mij opzoeken. Hij zat zelf nog rondom in
het verband en liep moeilijk. Het duurde niet
land of we waren in druk gesprek. Evenals in
het vorige verhaal van Niek de Koning, laat ik
nu Rudy zelf aan het woord:

"Ik zal maar beginnen bij het moment dat we
die Birmaanse kampong verlieten, de rest weet
je waarschijnlijk al van Niek. De kolonel maak-
te bekend dat we vanuit de moerassen in de
richting van de heuvels zouden vertrekken om
in een verrassingsaanval de Jappen uit hun
stellingen te verdrijven. Het was inmiddels
pikdonker geworden. Eerst marcheerden we
naar een afgesproken rendez-vous, waar de
gevechtspatrouille zou formeren.

De majoor kwam nog even bij ons en gaf op-
dracht om zo dicht mogelijk bij elkaar te blij-
ven. Het oerwoud bij nacht is levensgevaarlijk,
twee passen zijwaarts en je bent verdwaald
voordat je het weet. Voorop liet nr. 1 Troop,
direct daarachter de kolonel met de intelligen-
ce-sectie, de Birmaanse gidsen en de twee
hospikken. Achter de hospikken liepen de
majoor en ik. Niek was ingedeeld bij een ander
commando, maar trok op enige afstand gelijk
met ons op. Langzwaam zwoegden wij voort
door het zompige moerasgebied.

We hadden nog maar nauwelijks een paar
kilometer afgelegd, toen we plotseling doorkre-

gen dat er onraad was. Geluidloos geleden we
in dekking. Ik had geen flauw idee waarom we
moesten dekken. In de heuvels voor ons wa-
ren wat lichtflitsen te zien. Misschien weerlicht
van een opkomende donderbui. Toen kwam
plotseling fluisterend door dat er in het voor-
terrein een niet geïdentificeerde patrouille was
ontdekt, die zich bewoog in onze richting. Ik
wist dat nu oppassen was geblazen, de Jap-
pen hadden een natuurtalent voor geluidloos
sluipen in de jungle. Opeens leken er vlak voor
ons een aantal kleine figuren zomaar uit de
grond op te rijzen.

De commando's hadden een ijzeren vuurdisci-
pline: ieder bleef met de vinger aan de trekker
wachten op de dingen die zouden komen.
Terwijl we ons doodstil hielden, trokken de
Jappen op minder dan tien meter aan ons
voorbij. Plotseling sprong één van de com-
mando's toch overeind en rende op de Jappen
af. Onmiddelijk openden die het vuur. Gelukkig
schoten zij in het begin veel te hoog, maar elk
moment kon hun vuur meer accuraat worden.

Gek, hoe op zo'n moment de in de comman-
dotraining geleerde lessen klaar en helder door
je brein spelen. "Wees als een bokser in de
ring," plachtte onze sergeant in Schotland te
zeggen: "Verlies nimmer je tegenstander uit
het oog, want dan ben je verloren." Hoe groot
mijn verlangen ook was om als een struisvogel
mijn hoofd diep in de modder te steken voor
het rondvliegend lood, ik bleef de vijand ob-
serveren.

Buiten het klappen en fluiten van de inslaande
kogels, links en rechts van ons, hoorde ik nog
de explosies van handgranaten. Vlak voor mij
klonk plotseling een angstaanjagend gehuil.
Scherp boorden mijn ogen zich in het duister.
Ik verwachtte elk ogenblik een bajonetaanval.
De Jappen liet altijd een hels kabaal aan zo'n
aanval voorafgaan. Dan opeens klonk nog
geen twee meter bij mij vandaan een ver-
schrikkelijke explosie die gepaard ging met een
helle lichtflits die mij verblindde.

Ik kreeg een geweldige klap tegen mijn schou-
der en kon de eerste ogenblikken geen adem
halen. Het was alsof een bokser mij een ener-
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me punch had verkocht en daarna vergat zijn
vuist terug te trekken. De druk op mijn schou-
der bleef aanhouden en ik voelde me ver-
doofd. Mijn oren suisden. Mijn rechterarm hing
er verlamd bij. Mijn geweer was ik kwijt ge-
raakt. Langzaam begon ik mij te realiseren wat
er gebeurd moest zijn. Vlak voor mij was een
Japanse granaat ontploft. Met mijn linkerhand
betastte ik mijn borst, mijn battle-dress was
nat en kleverig van het warme bloed dat uit
een wond vloeide. Ik begreep dat het krank-
zinnig zou zijn om hier in het terrein te blijven
liggen met de Jappen in mijn buurt. Alleen had
ik ontzettend veel moeite met ademhalen. Mijn
mond en neus zaten vol kleverig zoet bloed.
Met grote moeite trachtte ik op te staan en
weg te lopen uit het strijdgewoel.

Rondom daverden de explosies van granaten
en kogels floten mij om de oren. God alleen
weet hoe ik door deze hel van vuur ben geko-
men zonder opnieuw geraakt te worden. Warm
bloed vloeide in een dun straaltje uit mijn
mond over mijn kin, terwijl ik bijna stikte en
geen adem kon krijgen. Ik was verdoofd, terwijl
het voortdurend hamerde in mijn hoofd. Met
een laatste krachtsinspanning kroop ik in de
richting van wat struikgewas en viel plat in de
modder.

Kon ik maar beter ademhalen. Ik werd moe,
erg moe. Het besef drong tot mij door dat ik
waarschijnlijk dodelijk gewond was en hier in
de modder zou doodbloeden. Het verbaasde
me achteraf hoe rustig ik was bij het idee om
hier te moeten sterven. Nog meer onverklaar-
baar is dat ik na een half uur weer langzamer-
hand van mening veranderde, waarschijnlijk
omdat ik weer wat tot rust was gekomen en
beter kon ademhalen.

Ik begon nu ook pijn te krijgen, een heftig ste-
kende pijn alsof iemand met een gloeiende
priem in mijn borst stak. In mijn rugzak moest
een eerste-hulppakketje zitten met een morfi-
nespuit. Ik wilde trachten mijzelf een injectie te
geven om de pijn te stillen. Met mijn linkerhand
ontdeed ik mij van mijn rugzak en opende met
moeite de klep. Na enig zoeken vond ik in het
donker op de bodem van de rugzak mijn eer-
ste-hulppakket. Ik schroefde het dopje van de
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naald en stak deze met kracht dwars door mijn
mouw in mijn rechterbovenarm en kneep de
tube leeg. Toen ging ik rustig achterover tegen
een soort aarden wal zitten. Zo was het goed.
De pijn begon langzamerhand wat af te nemen
en het bonzen in mijn hoofd werd minder.

Nog altijd werd er in de omgeving geschoten.
In de verte klonk het huilen van hyena's. Dui-
delijk kon ik ze horen boven het krijgsgewoel
uit. Het toneel van de strijd scheen zich voort-
durend te verplaatsen want plotstelink kwam ik
weer midden in de vuurlinie te zitten. Rondom
mij sloegen de kogels in de aarden wal. Vlug
kroop ik omhoog en liet mij aan de andere
kant naar beneden glijden. Hier had ik tenmin-
ste even vuurdekking. Uiterst langzaam, tel-
kens even rustend, kroop ik langs de aarden
wal verder.

Op een gegeven moment begonnen de hallu-
cinaties, waarschijnlijk veroorzaakt door de
morfine. Opeens zag ik duidelijk dat jij naar mij
toekroop om mij te redden. Even later veran-
dere jouw beeld in dat van Niek. Ik kreeg al-
lerlei waanvoorstellingen. Toen zag ik opeens
vijf kleine figuren over de aarden wal kruipen,
niet meer dan vijf meter bij mij vandaan. Eerst
dacht ik dat weer een van mijn waandenkbeel-
den was en kneep mijzelf in mijn dij. Het bleek
echt te zijn, ik was klaarwakker. Automatisch
nam ik de groene baret af en stopte die onder
mijn rug. Het verbaasde mij hoe opmerkelijk
rustig ik bleek onder de situatie. Misschien was
het in de invloed van morfine, misschien ook
doodsangst. Er kropen steeds meer Jappen
over de wal, sommigen rakelings langs mij
heen, doch geen hunner scheen notitie van mij
te nemen.

Het viel mij op dat de kleine gele gedaanten
zich geruisloos voortbewogen, als spookge-
stalten in de nacht. Toen zag ik plotseling drie
man op mij afkomen. Ze liepen naast elkaar.
De twee buitenste leken de middelste man, die
erg voorop hing en strompelde, te ondersteu-
nen. Ik hield mij doodstil en wachtte af wat
komen ging. Het bleke licht van de maan
weerkaatste op hun lange stalen bajonetten.
Vlak voor mij bleven zij staan en fluisterden
met elkaar. Mijn ogen hield ik half gesloten



maar door mijn wimpers loerde ik naar iedere
beweging die zij maakten. Het leek mij het
verstandigste om mij dood of bewusteloos te
houden. Er gebeurde een wonder.

De twee buitenste Jappen zetten de middelste,
die kennelijk gewond was, naast mij neer en
verdwenen snel over de aarden wal, achter de
anderen aan. De enige verklaring welke ik voor
de handelswijze van de twee Jappen kan vin-
den is dat zij in de mening verkeerden dat ik
een dode of gewonde Jap was, welke daar
door zijn kameraden was neergelegd om later
te worden opgehaald. Zij moeten het voor niet
mogelijk hebben gehouden dat op deze plaats
een "Engels" soldaat zou kunnen liggen. Mijn
nogal donker uiterlijk en ravenzwart haar heeft
die mening blijkbaar versterkt. In het donker
zou ik inderdaad voor een Jap kunnen door-
gaan.

Intussen zat ik met die gewonde Jap, die ach-
terover was gaan liggen, in mijn maag. Te
oordelen naar zijn gekreun moest hij zwaarge-
wond zijn en pijn lijden. Wat moest ik doen
wanneer hij begon te praten ? Hoe zou hij
reageren wanneer hij merkte dat ik geen Jap
was ? Ik had hem op dat moment kunnen
doden met mijn commandodolk maar die ge-
dachte verwierp ik weer onmiddellijk. Dat zou
moord zijn en dat kon ik niet overeenstemming
brengen met mijn geweten. Ik moest maken
dat ik zo snel mogelijk weg kwam, voor de
andere Jappen terugkwamen om hun kame-
raad op te halen.

Mijn ademhaling werd iets beter, maar het
geronnen bloed deed mijn keel kriebelen. De
Jap lag nu doodstil. Ik luisterde goed maar ik
hoorde hem zelfs niet ademhalen. Met mijn
linkerhand raakte ik even zijn gezicht aan. Hij
bewoog zich niet. Ik kroop tegen de aarden
wal omhoog en gleed aan de andere kant naar
beneden. Tot mijn grote verbazing zag ik dat ik
midden in een Japanse munitie-opslagplaats
terecht was gekomen. Er stonden vier grote
stapels houten munitieboxen. In het maanlicht
kon ik alles duidelijk onderscheiden. Boven op
de munitiekisten flapperde een zeil, waar-
schijnlijk dienend als camouflage. Er was geen
wachtpost te bekennen. Wat een prachtig ob-

ject zou dit zijn geweest 0 0 te b aze
een handgranaat als ik niet zo zwaar ge
was geweest.

Ik moest hier zo snel mogelijk vandaan. Op-
nieuw gleed ik een wal over. Ik verbaasde mij
erover hoe goed het lopen nu ging. Een uur
geleden was ik er nog op voorbereid geweest
om hier dood te gaan. Ik stuitte nu op een
beekje; er maar doorheen. Boven mijn hoofd
zwiepten met langzame vleugelslagen een
vlucht kalongs. Ver weg begonnen de hyena's
hun klaagzang. Na een poosje merkte ik dat
mijn krachten het weer begaven. Mijn knieën
knikten. Ik realiseerd mij dat de morfine mij op
de been had gehouden maar nu was uitge-
werkt. Vooral het bloedverlies had mij
verzwakt. Slingerend als een dronkeman
strompelde ik verder door de modder waarin
mijn schoenzolen vastzogen.

Plotseling bleef ik stokstijf staan. Mijn ogen
puilden uit van schrik. In het maanlicht ontdek-
te ik de duidelijk een menselijke gestalte die
een wapen op mij gericht hield. Was het een
Jap ? Was het een van onze eigen jongens ?
Blijven staan had geen zin. Langzaam strom-
pelde ik naar voren en... opeens zag ik dat de
man die het wapen op mij richtte een groene
baret droeg. "Don't shoot, don't shoot, I am
wounded !" riep ik de soldaat toe.

De soldaat rende op mij toe, precies op tijd om
mij op te vangen. Er voltrok zich daar een
wonder dat men maar eenmaal in het leven
meemaakt. Die soldaat was Niek de Koning.
Wie stuurde ons, na alles wat we die nacht
hadden meegemaakt, tot op de meter nauw-
keurig in elkaars armen? Een wonder dat hier
op aarde, in dit leven, nooit zal worden opge-
lost..."

Toen het daglicht aanbrak heeft Niek hulp
gezocht bij enkele Birmaanen die Rudy op een
geïmproviseerde brancard afvoerden naar het
strand. Van hieruit is hij vervoerd naar een
militair hospitaal in Secunderabad en later
overgeplaatst naar Coconada waar ik met hem
sprak.

Beste Hans. Dit is het voorlopig weer. Het
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verhaal is wat langer geworden dat ik ver-
wachtte, maar ja, ik heb begrepen dat je in het
Maart-nummer ook wat meer ruimte hebt. Tot
de volgende Vaandeldrager.

Onder: Begin september 1994, tijdens de pre-
sentatie van Wil/ems nieuwste boek "Operatie
Pegasus", signeert de schrijver het exemplaar
van één van zijn hoofdpersonen uit dat boek,
namelijk Krijn Damsteeg (in werkelijkheid W.
de Waard). Rechts het redacteurtje van dit
blad ...

Willem.
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DE AANLOOP EN DE SPRONG
door Frans Hummelman, Den Bosch

Begin augustus 1944. We zitten in Dovercourt,
valkbij Harwich, een nachtje varen van Hoek
van Holland. Een omweg gemaakt van pakweg
tienduizend kilometer, over het vasteland van
Europa naar Gibraltar, dan met een konvooi de
oceaan over en rond Ierland naar Liverpool.
Een reis die zes maanden heeft geduurd.

In Dovercourt is de Irenebrigade gehuisvest in
verlaten woningen met de opdracht om een
kust te bewaken die niet meer wordt bedreigd.
De oorspronkelijk bevolking is grotendeels
geëvacueerd. We slapen er in kale kamertjes
met drie of vier bedden.

Een paar maanden tevoren is de invasie be-
gonnen. De Amerikanen zijn doorgebroken. Bij
Caen wordt nog steeds verwoed gevochten,
horen we op het nieuws van de BBC. And it is
Frank Philips reading it.

Ons groepje Engelandvaarders heeft een snel-
kooktraining achter de rug in Wolverhampton.
De jongeren onder ons - ik ben dan nog net
geen twintig - zijn ongeduldig. Gaan we nou
nog of hoe zit het 7 We proberen de verveling
te verdrijven met whiskey and pints of bitter.
Zo af en toe wat oefeningen. Ik ben ingedeeld
bij de Ack Ack. Aan de hand van tekeningen
en foto's leren we vliegtuigen herkennen. Spit-
fires, Lancasters, Junkers, Messerschmitts.
Ons geschut is niet veel zaaks, twee machine-
geweren op een draaibaar voetstuk. Zo nu en
dan schieten we ermee op een achter een
vliegtuig voortgetrokken zak. Meestal mis.

Als één van mijn kameraden dronken thuis-
komt en geen zin heeft uit zijn bed te komen
om het licht uit te doen, schiet hij de lamp
kapot. En hoe is het in godsnaam mogelijk 7
Raak!

Hij is niet de enige die in de fout gaat van het
heterogene gezelschap dat moeizaam en on-
der spanning samenleeft. Gevluchte joden,
militairen die vlak na de meidagen zijn overge-
stoken, mariniers, ex-legionairs, mannen die in

Spanje tegen Franco hebben gevochten,
Springbokken uit Zuid Afrika, Mapleleafs uit
Canada. Eddie had een eettentje in San Fran-
cisco, een korporaal wiens naam ik vergeten
ben een kippenfarm in Brazilië. Ginger is in
Schotland geboren, spreekt geen woord Ne-
derlands. Toch allemaal Nederlanders.

Soms draven we al voor het ontbijt met volle
bepakking naar het dichstbijzijnde dorp en
terug. "Daar wordt je fit van," zegt de sergeant.
Inderdaad. Dat merken ook de Engelse meis-
jes met wie we 's avonds uitgaan. Er wordt
gefluisterd dat we gips in ons eten krijgen om
onze potentie af te remmen. Nooit iets van
gemerkt.

Mijn familie is in Rotterdam achtergebleven,
eet aardappelen en nog eens aardappelen met
namaakjus, slechts zo af en toe een stukje
vlees. Wij hebben het beter, hoewel hier ook
schaarste heerst. Het eerste ontbijt in Enge-
land bestaat uit havermout met zout. ''I'm
dreadfully sorry lads, no sugar today," zegt de
Britse kapitein in zijn bekakte en bijna onver-
staanbare Oxfords.

Het laatste bericht dat ze in Nederland over
me krijgen is uit Spanje afkomstig, hoor ik
later. Politieagent aan de deur bij mijn ouders.
Krijgen foto's van me te zien met een kaalge-
knipte kop, gemaakt in de Spaanse gevange-
nis van Gerona waar ik ben opgepakt wegens
het clandestien overschrijden van de grens.
Het woord asielzoeker is dan nog onbekend.
"Is dat uw zoon 7" vraagt de agent. De
Spaanse politie wil weten of ik iets op mijn
kerfstok heb. Interpol in oorlogstijd. Nee, nooit
ergens in gekerfd. "Hij zit daar goed," zegt de
agent, een goeie dus die geen joden oppakt.

Bij de brigade wordt Fresco mijn tweede vader,
een jood van een jaar of veertig. Zijn vrouw is
opgepakt en naar Duitsland getransporteerd.
Hij zal haar nooit terugzien. Vroeger een kle-
dingzaak in Rotterdam gehad, er naam ge-
maakt als amateurbokser. Kankerpit vol humor.
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Als hij zijn mond opendoet wordt er gelachen.
Over zijn innerlijk laat hij niets los. Hij maakt
het geweer schoon van het verwende jochie
dat thuis nooit iets heeft hoeven doen. "Laat
mij je schoenen maar poetsen. Zo maak je je
broek vuil," zegt mijn moeder. Mijn vader haalt
de hamer uit mijn handen en zegt: "Kijk, dat
moet je zo doen !" En hij maakt het kastje dat
ik had willen timmeren.

Op een dag krijgen we te horen dat we gaan.
Waarheen is geheim, maar iedereen weet het.
Normandië ! Onderweg wordt hier en daar
even gestopt. Meestal lopen er mensen,
meestal vrouwen, uit Victoriaanse huizen, ge-
ven ons sigaretten, gebak, sweets. Engeland is
nog een wereldrijk en soldaten die dat verde-
digen moeten worden verwend.

In Londen passeren we een wijk waar pas een
V1 is gevallen. Ambulances, brandweerauto's,
Rode-kruissoldaten, rookwolken, verwoeste
huizen. We komen aan bij de havens en zitten
er op een terrein zo groot als een voetbalveld
tussen ons transportmaterieel. Voordat we
mogelijk gaan sneuvelen, krijgen we een door
de Welfare aangeboden amusementsprogram-
ma, een band, iemand die Bing Crosby imi-
teert, een zangeres in haar nadagen. Geen
Vera Lynn op wie we hadden gehoopt. Hoe
lang we daar in de openlucht hebben gebivak-
keerd herinner ik me niet. Het lot van soldaten:
wachten op eten, wachten op het uitreiken van
het noodrantsoen, wachten op bevelen, op de
dingen die komen gaan.

Zittend in onze platoontruck schuiven we ein-
delijk de buik van een transportschip binnen.
Met de lift naar boven. We staan aan dek,
roken een Woodbine, wachten tot het schip
zich van de kant losmaakt. Eindelijk varen we.
De zon staat hoog aan de hemel. Na uren en
uren varen stopt het geluid. De gevarenzone
nadert. Steeds meer schepen, sperballonnen,
vliegtuigen die over ons hoofd razen. We wor-
den overdonderd door de taferelen aan de
kust, iets uit een andere wereld, van een an-
dere planeet. Een langgerekt platform dat in
zee uitsteekt. Nog meer ballonnen aan kabels,
schepen die door het water ploegen, vliegtui-
gen in de lucht. Op het land ratelende tanks,
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troopcarriers, halftracks, geschut, in lange rijen
kisten met munitie, zweefvliegtuigen, her en
der verspreid, dingen van triplex bij de landing
gekraakt.

We zitten groepsgewijs in een aantal duinpan-
nen. De houten wegen erheen zijn overdekt
met geel stof dat ook struiken en bomen bijna
onzichtbaar maakt. We zetten thee uit een
stelletje uit ons noodrantsoen, maken soep,
eten biscuits met cornedbeef, wachten op de
dingen die gaan gebeuren, opgewonden, ner-
veus, maar niet bang. Young soldiers never
die, denken we, kennen daarom geen angst.

Ons schamele rantsoen wordt aangevuld met
bergen boter, stapels dozen Camembert. liters
Calvados die niet kunnen worden geëxporteerd
nu de rest van Frankrijk nog is bezet. Ook dat
bevordert de dapperheid.

Dapper is ook de majoor die ons naast onze
schuttersputjes op een rij wil hebben om te
zien op onze knopen wel dicht zitten. Een
granaatscherf scheurt een stuk uit zijn bil en
voor de rest van de oorlog mag hij niet meer
meespelen.

Een paar dagen daarna zal ik aan het front
mijn twintigste verjaardagen vieren. Vieren ?
Toch een beetje. Van Joyce Wootton uit Lon-
den krijg ik een pakje met chocolade, sigaret-
ten en een lieve brief. Ze is nu al jaren dood.
lieve Joyce. Zestien jaar was ze toen, een
schoolmeisje. Raakte later zwanger van een
Franse matroos. Als ze nog geleefd had, zou
ze nu zesenzestig geweest zijn. Dit jaar wordt
ik zeventig.

Ook Fresco is al vele jaren geleden gestorven.
En waar is mijn slapie gebleven die de lamp
uitschoot ? En Eddie die een eettentje had in
Frisco, aan het front op verlaten boerderijen
met zijn camouflagejack kippen en konijnen
ving om eens iets anders te kunnen eten dan
meat and vegetables ? En Argentijnse Neder-
lander Hans Walter Levi die in de jaren dertig
Duitsland ontvluchtte en ook niet meer leeft ?
Toen niet gesneuveld, maar achterhaald door
de tijd. Requiescunt in pace. AII of them.



VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

Mutaties/adreswijzigingen:
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Abrahamson, J.
Dorset Arends, H.
Beumer, H.JA

6 Tivoly Court 64 A Surrey Road, GB-BH4 9HU, Bournemouth
Middelburg - overleden 5.12.1994;

nw lid A. van Leeuwenhoeklaan 117, 3769 KC Soesterberg,
tfn 03463-52477,
nw lid: JA Ruijterstraat 27, 1462 XK Middenbeemster, 02998-1286
nw adres: Leharstraat 19, 3906 CJ Veenendaal, tfn 08385-55370
nw adres: De Breeje Hendrick, Nic Beetstraat 1, 2941 TN Lekker

kerk
overleden 12.12.1994; opnemen mevr W.Demper-slingerland
Amsterdam- overleden 21.12.1994; opnemen mevr M.F. Drenth-
Craanen
Bergen op Zoom- overleden 22.11.1994, code 5 ; opnemen mevr

Goedegebuure,
nw adres: Geulstraat 111, 6542 RT Nijmegen
nw adres: Sliedrechthof 11, 6843 EZ Arnhem
nw lid Wielewaalstraat 88, 3815 EL Amersfoort, tfn 033-729116

Boekei overleden 15.11.1994; opnemen mw Heisen
nw adres: Buitenruststraat 11, 4337 EJ Middelburg, tfn 01180-

25464
Australie; overleden 0794
nw adres: Park Oud Wassenaar, Flat 35, 2243 BX Wassenaar
nw lid 2513 Croton Ave, Sarasoto, Florida-34239, USA
nw adres: Gezinspavijoen 1, 1611 BJ, Bovenkarspel, tfn 02285-
18040
Rotterdam overleden 8.12.1994
nwadres: Bavelselaan 474, 4834 TL Breda, tfn 076-655829
donateur Londonstraat 4, 4611 HW, Bergen op Zoom, code 2
nw adres: Wibautlaan 10, 4386 EC VIssingen, tfn 01184-69180
Tienhoven - overleden eind 1994
Spalding - overleden: 15.11 .1994
Den Haag, overleden 31.01.1995
Eindhoven - overleden 7.12.1994;
opnemen mevr Raaymakers-Groenen, J.
nw adres: 115 De Meerpaal, POBox 20311, Alkantrant, RSA 0005
Sliedrecht overleden 03.11.94, code 5; opnemen mw Roskam-

Bernhart
nw adres: Else Mauhslaan 211, 2597 HG, Den Haag, 070-3282342
nw adres: Fruinlaan 155, 5624 DC Eindhoven, tfn 040-466345
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