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Mevrouw Irene van Lippe Biesterfeld, samen met generaal Beelaerts van Blokland.
Den Haag 8 mei 1995 (Foto: H. van Hoboken).
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van de Vereniging

Banknummer:

47.25.85.762 ABN/AMRO
33.42.06.715 RABO
Postgironummer: 1999533
Penningmeester O.S.v. "Prinses Irene" te Sprang Capelle
Lidmaatschap is minimaal f. 20,- per jaar.
Het jaartal achter het nummer boven de adressering van dit blad
(indien vermeld). is het jaar waarin u het laatst uw contributie voldeed.
Zij die geen deel hebben uitgemaakt van .de voormalige
Brigade, kunnen begunstiger worden door de Vereniging
f. 20,- per jaar te steunen.

Prinses Irene
met minimaal

ONZE AKTIVITEITEN
WORDEN MEDE MOGELIJK GEMAAKT UIT
DE OPBRENGSTEN UIT DE GIRO/BANKLOTERIJ.
UW DEELNAME AAN DE GIRO/BANKLOTERIJ
WORDT DAAROM
VAN HARTE AANBEVOLEN.

HET VORIGE NUMMER:
- Heel hartelijk dank voor alle felicitaties en
vriendelijke woorden ter gelegenheid van het
10-jarige jubileum van de Vaandeldrager. Vele
reacties kwamen binnen en ik wil toch speciaal
Carel Pappen heim, Enk Feldhaus van Ham en
Tjerk Tighelaar hier noemen.
- Natuurlijk waren er ook weer reacties op de
rubriek "Wie, Wat, Waar 7". Christiaan Rienstra uit Zuid Afrika schreef: "Ik sta op de achterste rij, de 4de persoon van links (Wolverhampton-foto, pag. 25). Ik herinner me verder
niets meer maar vermoed dat wij een groep
waren van de 3de sectie, C-Compagnie onder
kapitein Zouteriks en dat de foto is genomen in
januari of februari 1943. Na al die tijd beginnen
de dingen die ik in Engeland heb meegemaakt
van Haverford West 1940 tot Frinton 1944 wat
door elkaar te raken en te vervagen."
"Mijn reactie op de foto's van Frans van Eick",
schrijft Jan Nievelstein uit Leiden, "We zijn
allemaal
makkers
van de B-Compagnie,
Frans. De foto is genomen op 't pleintje voor
de barakken van de B-Compagnie. Ik sta zelf
op de achterste rij, tweede van links. Ik ben
zelf ook in het bezit van die foto. Beste Frans,
ik hoop in zoverre aan je verzoek voldaan te
hebben, wens je een goede gezondheid en al
het goede in de toekomst", aldus Jan Nievelstein, die dus meteen de rubriek gebruikt om
de beste wensen over te brengen.
- In het vorige nummer ontbrak het rubriekje
"Van de penningmeester". Hoewel onze trouwe
cententeller Henk van Beers de tekst had aangeleverd, is deze door een fout van de redacteur niet geplaatst. Aangezien de redacteur
van dit blad van zijn goede wil afhankelijk is,
bied ik hem mijn verontschuldigingen aan en
beloof ik beterschap voor de toekomst!
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"Vanmorgen de 10-jarige Vaandeldrager ontvangen. Met genoegen heb ik het allemaal
gelezen. Het brengt weer oude herinneringen
boven. In dit geval Hans Sonnemans. Hans
was de eerste die iets op grote schaal organiseerde en in dit geval was dat in Hedel. Deze
jongeman uit Best organiseerde het allemaal
met de gemeente Hedel. Ik kan me herinneren
dat jij met je vriendin daar de leiding had,
Hans ! Het begon allemaal om geld bij elkaar
te krijgen voor de organisatie in de komende
jaren.
Nu wil ik ook nog onze oude secretaris Harrie
Hielkema bedanken. Jaren geleden vroeg ik
hem om een lijst met de namen van de Brigademensen. Het was mijn bedoeling om mensen te vinden en contact op te nemen, hoewel
er niet zoveel zijn in Canada. Het was een
prachtig stuk werk dat u mij stuurde, mr. Hielkema. Helemaal uitgetypt en wel 2 cm. dik.
Tenslotte wil ik Bob en Nelly Lourenz bedanken voor hun werk in de afgelopen jaren. Jullie
hebben toch maar geholpen om het blad gereed te maken voor de leden van de Brigade.
Het is altijd jammer als mensen ophouden met
hun werk in een organisatie. Ik wil jullie persoonlijk danken als een oude vriend uit Canada."
Tjerk Tighelaar. Stonewall. Canada
EEN BRIEF UIT BOSNIË:

"Zoals je wellicht wel weet, zit ik alweer enkele
weken in het voormalig Joegoslavië. Ik ben
geplaatst bij het 1 NUBE VN TBAT dat op 4
april samengevoegd wordt met het Support
Command van het Dutchbat. De nieuwe naam
van deze "nieuwe eenheid" is het LOGfTBA T.
Onze eenheid is gesitueerd in de zogn. "Vitazpocket" , een Bosnisch-Kroatische
enclave in
moslimgebied. Deze pocket ligt een kleine 60
km. ten westen van Sarajevo en de namen
van onze kampen zijn gerelateerd aan de
plaatsnamen de dorpjes waarin zij liggen nl.
Busovaca en Santici.
De taak van het nieuwe bataljon bestaat uit het

rijden van transporten t.b.v. UNHCR (voornamelijk meel) en het logistiek ondersteunen van
het infbat "Dutchbat" dat gesitueerd is in de
moslim-enclave Sabrenica en in Siman Han.

VIDEOFILM BEVRIJDINGSFEEST
BERGEN OP ZOOM TE KOOP
Er zijn nog videobanden van de bevrijdingsfeesten van Bergen op Zoom te koop. De band
duurt 2,5 uur en bevat beelden van:

Ten aanzien van de Fuseliers hier in Bosnië
kan ik kort zijn. De generaal Nicolai werkt hier
als Chief of Staff in Sarajevo en ik zit dus hier.
De enige fuselier die ik tot nu toe verder heb
ontmoet was de overste Keuning die - als
adjudant van prins Willem Alexander - bij
diens bezoek aan de troepen hier aanwezig
was. Verder is hier nadrukkelijk aanwezig de
sergeant van Rooijen, sgt. lOT van de C-Cie
17 Painfbat, eigenlijk een beetje fuselier.

- De plechtigheden op de Canadese begraafplaats
- Lunch in de Cort Heijligerskazerne
- Het defilé
- De taptoe
- Optreden schouwburg "De Maagd"
- Afscheidsfeest in de Cort Heijligerskazerne
- Vertrek van de Canadezen

Hans, breng (als je de mannen ziet) de oudstrijders die mij een warm hart toedragen in
ieder geval mijn hartelijk groeten over en ik zie
hen weer op de commando-overdracht
van
het 17 Painfbat GFPI en het Regiment eind
augustus.

U kunt deze videoband bestellen door het
sturen van f. 20,- (per cheque of contant) aan
AA Ligt, Wilhelminaveld 28, 4611 WG BERGEN OP ZOOM. Per bank of giro: f. 20,- op
rek.nr. 23.55.24.972,
Crdit Lyonais Bank te
Bergen op Zoom, met vermelding: videofilm.

Andy van Dijk, kapitein der Fuseliers.
Voor hen die kapitein van Dijk een hart onder
de riem willen steken bij het vervullen van zijn
missie in Bosnië, volgt hier zijn adres:
Kap. van Dijk, F.E.,
RNR 60.08.10.123
1 NUBE VN LOG/TBA T
NAPO 80 STAFCIE
3509 VB UTRECHT

"Graag wil ik iedereen bedanken voor de
goede en lieve wensen, vaak vergezeld met
prachtige bloemen, die ik mocht
ontvangen bij mijn verblijf in het ziekenhuis en
ter gelegenheid van mijn Koninklijke onderscheiding.
Ik beloof iedereen persoonlijk terug te schrijven
maar wil alvast op deze wijze laten weten dat
ik heel erg fijn en ontroerend gevonden heb."

ONTVANGEN DANKBETUIGINGEN:
Dankbetuigingen aan het bestuur en leden van
de Vereniging van Oud Strijders van de Kon.
Ned. Brigade "Prinses Irene" werden ontvangen vanwege:
40-JARIG HUWELIJK:

F. van Eijk-v.d. Heijkant, Rijen
45-JARIG HUWELIJK:

Frits en Lenie Franse, Amstelveen
L. van der Veer-Uyl, Enschede
F. Vincent-Vijfeijken, Helmond
J. Bothe-Noordraven, Rotterdam
J. Verkerke-Waterman, Bergen op Zoom
50-JARIG HUWELIJK:

N. Spierenburg - J. V.d. Dussen, Harderwijk
J. Kremer-Vaessen, Landgraaf
C. Struyck, New Vork, U.S.A
55-JARIG HUWELIJK:

Fam. Godderij-Keulen, Brunssum
C. Bas-Vanderwegen, Brussel, België

Hanny S.R. Meijler. Eindhoven
60-JARIG HUWELIJK:

J. Vollrath-Bas

Waaldijk, Amsterdam
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VERENIGINGSNIEUWS
iiEUNIE 1995
e jaarlijks reünie van de Vereniging van Oud
ijders van de Koninklijke Nederlandse Bri:a e Prinses Irene wordt dit jaar gehouden op
:::0 derdag 28 september in de genm. de Ruy:9 van Steveninckkazerne te Oirschot.

Als u graag bij de overdracht aanwezig zou
willen zijn, kunt u zich schriftelijk opgeven bij
Hans Sonnemans, Hoofdstraat 32, 5683 AE,
Best. Begin augustus zal u dan een officiële
uitnodiging worden toegezonden.

BELANGRIJK!!!
-: ens de reünie zal, zoals gebruikelijk, ook
ce jaarlijke Algemene Ledenvergadering wor•..e gehouden. Niet alle vergaderstukken zule in de Vaandeldrager worden gepubliceerd.
:Je notulen van de Algemene Ledenvergadeg van 27 april 1994, het financieel jaaroverzicht 1994 en de begroting 1996 zullen kunnen
" rden toegezonden (dit aangeven op het in
c· nummer ingesloten aanmeldingsformulier).
, orafgaand aan de vergadering kunt u deze
s: kken ook ter plaatse uitgereikt krijgen.
VASIEKOORDEN
=e zijn weer beperkt leverbaar aan "leden" der
e eniging. Wanneer u f 25. overmaakt op
:i 0- of bankrekening van de vereniging, dan
s: ren wij u het koord toe.
~eef op de overschrijving (waarop uiteraard
juiste huisadres vermeld staat) wel even
;: waarvoor het geld bestemd is.
MMANDO-OVERDRACHT
29 augustus a.s. zal het commando over
-e 17de Pantserinfanteriebataljon en het
arderegiment Fuseliers Prinses Irene door
_. enant-kolonel der Fuseliers L. Vermeulen
, orden overgedragen aan de luitenant-kolonel
ce Fuseliers
heeft in de afgelopen twee
::: een bijzondere en persoonlijke band opcsbouwd met vele oudstrijders. Ongetwijfeld
.~ er veel leden van onze Vereniging die
==-=- eid van hem willen nemen. Natuurlijk kan
. eze gelegenheid ook kennis worden ge+aakt met zijn opvolger.

Zoals u waarschijnlijk weet is alle werk dat
door bestuursleden en functionarissen wordt
verzet geheel onbetaald vrijwilligerswerk.
Bestuursleden en functionarissen staan echter
graag voor u klaar. Toch kunt u hen helpen om
zoveel mogelijk tijd en overbodig werk te besparen:
-AANMELDINGEN VOOR EVENEMENTEN:
Belangrijk: uw aanmelding schriftelijk richten
aan het adres dat bij het door u bedoelde evenement genoemd wordt.
-ADRESWIJZIGINGEN:
Melden aan het secretariaat (dus niet aan het
redactie-adres of sociaal medewerker)
-BESTUURSAANGELEGENHEDEN:
Alles wat te maken heeft met het bestuur van
de Vereniging, brieven en reacties aan het
bestuur; hiervoor kunt u zich richten tot het
secretariaat.
-CONTRIBUTIE:
Richten aan de penningmeester.
-FINANCIËLE OF MATERIËLE PROBLEMEN:
Bij problemen kunt u contact opnemen met de
sociaal medewerker (F. Bakx) of de vertegenwoordiger bij de Fondsen (H. Davis).

-erste Vermeulen

-OVERLIJDENGSGEVALLEN:
Melden aan de sociaal medewerker.
-VAANDELDRAGER:
Voor alles wat inhoudelijk met het blad te maken heeft kunt u bij de redacteur terecht.

VIERING 50 JAAR VRIJHEID
door W. DiI/, Cherry Val/ey, N. Y., U.S.A
Het was voor ons de eerste maal dat er aan
enige dodenherdenking of een reünie in Nederland deelnamen, maar wat een feestelijke
vieringen en emotionele herdenkingen mochten wij als Amerikanen meemaken. Het terugzien van de deelnemende en dus nog in leven
zijnde oudstrijders was een grote vreugde.
Helaas is ons aantal al erg uitgedund en het
was voor sommigen al te veel bij het marcheren hun armen flink door te zwaaien!
Het was echter hartverwarmend om de hechte
vriendschap, die zo spontaan tot uiting kwam
gedurende de oorlogstijd, ook nu nog duidelijk
te voelen en dit is wat een reünie van oudoorlogskameraden zoveel waarde geeft. Om
met hen van Hedel tot Fort Crevecoeur en
terug te kunnen lopen over de pontonbrug, die
speciaal voor ons, onder onze ogen, over de
Maas werd gelegd, gaf een goed gevoel.
Om de demonstraties te kunnen zien op Soesterberg met mijn oudere vlieger-broer,
die
speciaal uit Zwitserland hiervoor overkwam,
was in drukwekkend.
Om in Wageningen de toejuichingen te mogen
innemen van meer dan 150.000 leden van een
dankbare bevolking, die samengestroomd was
om de veteranen hulde te brenoen en om
voorbij Prins Bernhard te mogen defileren, was
zeer aangrijpend.
Om in Den Haag in de gelegenheid·te zijn met
Mevrouw van Lippe Biesterfeld te spreken,
"onze eigen Prinses Irene", waarnaar onze
Brigade genoemd is en ook langs haar te mogen defileren, was ongeëvenaard.
Onthaald te worden door het gemeentebestuur
van mijn geboortestad in de Dr. Anton Philipszaai in Den Haag op een enorm geslaagd
bevrijdingsconcert door de Koninklijke Militaire
Kapel en in de tweede helft gaven de "Gevleugelde Vrienden" (Mr. Pieter van Vollenhove, Louis van Dijk en Pim Jacobs) een dende-
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GROOTSE HERDENKING LAATSTE WAPENFEIT

GEVECHTEN OM HEDEL 1945 - 1995
Zaterdag 22 april. In de grote zaal van dorpshuis Gelre's End te Hedel verwelkomt burgemeester Kraaijveld de ruim tachtig aanwezige
oudstrijders met hun echtgenotes:
"Een aantal van u, oudstrijders, zal het huidige Hedel niet meer herkennen. Anderen zijn
hier vaker geweest: misschien in 1947 bij de
eerste herdenking toen nog samen met uw
oude commandant, generaal-majoor de Ruyter
van Steveninck. Misschien was u hier in 1983
bij uw jaarlijkse reünie die toen plaatsvond in
Hedel en Ammerzoden. Bij die gelegenheid
bood generaal Beelaerts van Blokland de gemeente Hedel een herinneringsbord aan met
daarop de namen van de in Hedel gesneuvelde Irenemannen. Mogelijk nam u in 1985 deel
aan de 40ste herdenking van de gevechten in
Hedel.
Misschien was u aanwezig in mei vorig jaar, bij
de paraatstelling van de Alfa-compagnie van
het 17de Pantserinfanteriebataljon
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. De nieuw opgeleide, toen nog dienstplichtige,
militairen
kregen hier hun invasiekoord uitgereikt uit
handen van de mannen wiens traditie zij zouden moeten voortzetten: de veteranen van de
Irene Brigade. Ik denk dat het heel bijzonder is
dat oudstrijders en militairen van de huidige
generatie op zo'n speciale manier met elkaar
omgaan en op een dergelijke wijze een traditie
delen.
Het is niet zeker dat u aan één van de geoemde
evenementen
hebt deelgenomen
aar het is toch mogelijk dat u nog eens bent
·eruggekeerd in Hedel. Gewoon om eens te
''jken of u de plaats van uw schuttersput of
e huis waarin u hebt gebivakkeerd nog eens
:9 9 kon vinden. Op uw eigen wijze hebt u
-'sschien toen de gevechten hier herdacht.

Na vijftig jaar willen we dat hier gezamenlijk
doen. U hebt Hedel destijds niet bevrijd, wel
hebt u hier gevochten voor de vrijheid. De tijd
is voorbij gegegaan. Hedel is opgebouwd,
Nederland is herrezen. Het leven ging weer
verder, behalve voor hen die hier achterbleven.
Vooral bij hen die hier sneuvelden willen we
vandaag stilstaan."
Het weer zit in ieder geval mee als de oudstrijders met hun dames en de genodigden
(waaronder de regimentscommandant van tien
geleden, de huidige brigade-generaal
der
Fuseliers G. van Leeuwe; de nieuwe kazernecommandant van "Oirschot", de kolonel der
Fuseliers L. Noordzij (ook een goede "oude"
bekende) in een stille stoet op weg gaan naar
het monument voor de gevallenen in de Bom
melerwaard.
Daar staan de Fuseliers al opgesteld: vaandel
en vaandelwacht, een erepeloton en het tamboerkorps van de Koninklijke Militaire Kapel,
allemaal gekleed in het rode ceremoniële tenue van het Garderegiment. Klokslag half een
begint ceremoniemeester
Hans Sonnemans
met de dodenherdenking. Na het hijsen en
vervolgens halfstok laten zakken van de nationale driekleur, nemen Ton Herbrink en Harrie
Hielkema het dodenappèl af. Hierna volgen
een drietal kransleggingen, namens de Vereniging van Oud Strijders door voorzitter Ruud
Hemmes, namens het Garderegiment Prinses
Irene door regimentscommandant
overste
Vermeulen en tenslotte namens de gemeente
Hedel door burgemeester Kraaijveld.
In een toespraak gaat burgemeester Kraaijveld
nog wat dieper in op de achtergronden van de
gevechten in en om Hedel:
"Wij herdenken vandaag het feit dat de militairen van de Koninklijke Nederlandse Brigade

De stoet, opges e .
over de Maas, wac .
van de zandzakke
afrit bleek iets
Engelen, Hede/)
Prinses Irene vijftig jaar geleden hier in Hedel
zijn geland. In de nacht van 22 op 23 april
1945 kwamen de eerste troepen aan land bij
kilometerpaal 26, en kwamen via de Molendijk
en Korenstraat Hedel binnen. Het was de bedoeling dat na de inname van Hedel Britse
troepen eveneens zouden oversteken en doorstoten naar Zaltbommel. Op deze wijze zou de
Bommeierwaard moeten worden bevrijd. Zo
ver zou het niet komen. Na drie dagen van
felle strijd, waarbij. twaalf Irenemannen sneuvelden, kwam het bericht: terugtrekken ! Van
een aanval in de richting Zaltbommel werd van
hogerhand afgezien: het gevolg was dat de
stellingen bij Hedel niet meer nodig waren. Om
verliezen te beperken werd daarom besloten
de Irene Brigade weer terug te trekken naar de
zuidzijde van de Maas. De actie bij Hedel zou
de laatste zijn voor de militairen van de Prinses Irene Brigade. Tien dagen later kwam het
bericht van de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland. De oorlog was voorbij.

oe po tonbrug
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e ie. De
: W. van
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:en in april 1945, is één van de weinige monuenten van het oude Hedel dat bewaard kon
olijven. In de eerste tien jaren na de oorlog
agen op diverse plaatsen in het dorp de graen van de gesneuvelde Irenemannen. Bij
eze graven vond in 1947 voor het eerst een
erdenking plaats, in aanwezigheid van de
oud-commandant van de Irene Brigade geneaal-majoor
de Ruyer van Steveninck. De
eropbouw van Hedel duurde tot eind zestig
iaren. De verdere uitbouw van het dorp kwam
vanaf 1970 in een stroomversnelling en het
inwonertal van de gemeente groeide uit naar
4150 inwoners.
We gedenken op 5 mei 50 jaar vrijheid. Vrijeid, ook voor de inwoners van Hedel die
echter geen bevrijding of bevrijders hebben
gekend. Wel waren er de mannen van de
Prinses Irene Brigade die op Hedelse grond
vochten voor die vrijheid. Twaalf van hen
sneuvelden voor die vrijheid, nog geen twee
weken voor het einde van de oorlog."Hedel" is
voor de mannen van de irene Brigade geworden wat "Arnhem" voor de Britse para's betekent. Velen van hen zijn hier regelmatig teruggekeerd, bij een herdenking of gewoon individueel. Ze zochten naar de plaats van hun
schuttersput, keken in de boomgaard bij "de
Woerd" of liepen langs de Ned. Hervormd
kerk. Plaatsen die voorgoed in hun geheugen
zouden blijven geëetst.
Vanaf 1945 sieren een aantal vaandelopschriften het vaandel van de Irene Brigade. Hun
traditie-opvolgers
van de hedendaagse Koninklijke Landmacht, de militairen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, voeren in
hun vaandel, hier vandaag aanwezig, dezelfde
opschriften. Het laatste opschrift luidt: "Hedel
1945". Het zal blijven herinneren aan onze
gemeente die niet werd bevrijd door de Irene
Brigade maar waar wel op een bijzonder dappere wijze is gevochten en waar het drama
van de oorlog heel duidelijk naar voren is gekomen. De gemeente Hedel voelde en voelt
zich betrokken bij de militairen van de Prinses
Irene Brigade en wil hen eren, niet als bevrijders van de gemeente, maar als mede-bevrijders van Nederland, als strijders voor die vrijheid waarin ook alle Hedelnaren vandaag de
8

dag kunnen leven."
Een bloemlegging door de schoolkinderen van
Hedel en het spelen van het Wilhelmus door
de Koninklijke Militaire Kapel sluiten de
ceremonie af. Hierna vertrekt de stoet richting
Maas: Voorop de Koninklijke Militaire Kapel,
vaandel en vaandelwacht, het ere-peloton, het
detachement oudstrijders onder leiding van
Ton Herbrink. Een veertigtal historische voertuigen van de Vereniging "Keep Them Rolling"
sluit bij deze stoet aan. Een modern YPRpantservoertuig van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene,
met de regimentsvlag uit de koepel, sluit de
stoet af.
De route gaat terug naar het dorpshuis, naar
de Maas, naar de plaats waar 50 jaar geleden
het tweede landingspunt gevestigd werd. Het
is de bedoeling dat daar inmiddels een pontonbrug is gelegd door de mannen van de
Bruggenschool van de Genie. Deze pontonbrug moet op dezelfde plaats komen te liggen
als waar vanaf juni 1945 een Britse baileybrug
heeft gelegen, als tijdelijke vervanging van de
vernielde verkeersbrug van Hedel. Op deze
wijze kunnen de oudstrijders terugkeren naar
de plaats vanwaar ze destijds zijn vertrokken,
het oude fort Crevecoeur. Helaas, de stoet ligt
ruim een kwartier voor op schema en de genisten blijken nogal wat vertraging te hebben.
Resultaat: een uur wachten.
Het uur wachten blijkt voor velen niet erg. Het
is een mooi gezicht om de mannen van de
genie in actie te zien. Bovendien stroomt het
Hedelse publiek massaal toe. Zeven militairen
moeten echter verschrikkelijk afzien: de mannen van de vaandelwacht. Ze blijven roerloos
in de eerste rust staan. Niemand kan hen
overhalen om zelfs maar een woord te zeggen
en een medewerker van de EHBO vreest voor
de gezondheid van vaandeldrager en regimentsadjudant Toon de Bresser.
Als de stoet tenslotte de brug opmarcheert
wordt het wachten beloont. Gezien vanaf de
Maasdijk is het een spectaculair gezicht. Als
dan ook nog de veertig historische voertuigen

Het detachement door de straten van Hede!
(Foto: Mieke van de Ven)
de oversteek gaan maken, is het beeld compleet. De oudstrijders, die inmiddels aan de
kant van fort Crevecoeur staan te kijken, raken
onder de indruk. Als de stoet de brug is overgetrokken, gaan ook de vele honderden toeschouwers massal de brug over. Secretaris
Harrie Hielkema vindt vooral dat beeld geweldig en onvergetelijk.
Na dit officiële deel van het programma, is het
goed uitrusten in het dorpshuis onder het genot van een kop koffie of een borrel. Voor de
liefhebbers is er een uur later nog de mogelijkheid om op één van de legervoertuigen een
rondrit langs de historische lokaties in Hedel te
maken. Alle opengebleven plaatsen worden
moeiteloos opgevuld door de Hedelse jeugd.
In het dorpshuis wordt nog een concert gege

ven door de plaatselijke
muziekvereniging
D.E.S. Na een informeel samenzijn en een
goed verzorgde koffietafel wordt de dag rond
acht uur 's avonds beëindigd.
De organisatie van deze dag was in handen
van de commissie "Hedel 1945 - 1995", bestaande uit: Gerrie Damen, Arnd-Jan van Wijk
(namens Hedels Historie) en Hans Sonnemans. De organisatoren bedanken de vrijwilligers van Hedels Historie, de medewerksters
van dorpshuis "Gel re's End", de Fuseliers van
17 Painfbat, de muzikanten van de K.M.K., de
genisten van de Bruggenschool, de leden van
"Keep Them Rolling, de plaatselijke EHBO,
muziekvereniging D.E.S., de kinderen en leiding van de basisscholen van Hedel en natuurlijk het gemeentebestuur van Hedel.
9

Beelden van op en rond de pontonbruç
(Foto's: W. van Engelen, Hedel)
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WAGENINGEN, 5 mei 1995
Herdenking 50 jarige bevrijding met de allesoverheersende vraag: "komt ie wèl of komt ie
niet". En hij kwam, hij keek, hij genoot zichtbaar en zag een wereldomvattende troepenmacht aan zich voorbijtrekken.
Het weer zat mee, schitterend weer, volop zon,
wel iets te warm om te defileren maar daar
trokken de veteranen zich weinig van aan.
Gelaten lieten ze de warmte en de geluiden
van een menigte juichende mensen, waaronder zeer veel
jongeren, over zich heen gaan want ze moesten en zouden in ieder geval volhouden om DE
Prins te zien.
Ook onze groep, die te groot was en daarom
in 2 kleinere groepen werd gesplitst, liet zich
niet onbetuigd en oogstte veel applaus. Leden
van de vereniging uit
Amerika, Canada, Zuid Afrika, Belige en Engeland hadden zich aangemeld om in ieder
geval die 50 jarige herdenking mee te maken
en alles te willen zien en meemaken wat mogelijk was. "Wie weet of we het ooit nog eens
kunnen doen"!!
50 jaar geleden waren we ook in Wageningen.
Op doorreis naar Den Haag. Wageningen toen
- Wageningen nu. Velen wisten zich niets
meer te herinneren van de plaats waar zij
destijds
de nacht doorbrachten,
anderen
meenden
herkenningspunten terug te zien en de derde
groep wist het allemaal heel zeker, maar toch
was er veel veranderd.
De Junushof - éém grote mierenhoop - waar
men rond 12.00 uur verwacht werd maar waar
om half tien al veel van onze leden aanwezig
waren. Je weet maar nooit wie je na zoveel
jaren weer terug ziet en dan moet er tijd zijn
voor een praatje en je moet op tijd je lunchpakketje genuttigd en de andere bonnen gebruikt hebben. Jammer dat sons "neen" verkocht moest worden aan hen die zich niet
"tijdig" hadden aangemeld. Bij zo'n grote ope-

ratie moest het "keukenbriefje" nou eenmaal
tijdig worden ingediend en voor de opgegeven
sterkte waren er bonnen.
Onder de bezielende leiding van onze "dirigent" werd nog vlug even een warming up
song ten gehoren gebracht, waarna we met
zoveel passen vooruit en zeker zoveel passen
achteruit uiteindelijk terecht kwamen in de
goede opstelling voor het defilé.
Wanneer echter de kerkdienst uitloopt, betekent dat dat alle programmapunten opschuiven
en daarom moest er nogal eens gewacht worden. Wachten in de warmte lokt aan tot het
kopen van een ijsje of het zoeken van een
rustplaats of snel een aantal spoedeisende
boodschappen doen. Er werd wat van ons
geduld gevraagd, maar geduld is een schone
zaak en zeker wanneer je mag defileren voor
DE generaal.
Jammer dat er deelnemers waren die meenden niet voorbij de Prins te zijn gekomen of
hem wellicht voor een ander hebben aangezien. Hij had inderdaad een baard en velen
wisten dat niet.
Aan alle inzet komt een einde, ook aan een
defilé en toen
was er nasi en koel helder
bier of iets anders in de tenten of onder de
bomen. Ga er maar even aan staan om zo'n
3000 mensen (defilanten en begeleidster(ers)
te voorzien van het nodige en dan kan het
best wel eens voor komen dat de een geen
banaan heeft en er ergens anders trossen op
tafel liggen.
Iedereen liet het zich echter goed smaken en
kon daarna voldaan huiswaarts keren, vol
herinneringen en met de vraag "hoe zal het
verder gaan na deze grote manifestatie"? Herdenken is echter een goede zaak, welke - in
wellicht een andere vorm - doorgang zal moeten vinden "opdat wij nooit vergeten".
Henk van Beers
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"Bevrijdingsdag 5 mei 1995 zal de vaderlandse
geschiedenis ingaan als de veteranendag bij
uitnemendheid,
waarbij
de Bevrijdingsstad
Wageningen de hoofdtoon voerde.
Met onze Geallieerde veteranen mochten wij
ons, als Nederlandse oud(verzets)strijders in
een ware triomftocht aan de samenleving presenteren. Wij mochten dit doen samen met
mannen en vrouwen van de huidige Krijgsmachten van zowel als eigen land als die van
Canada en de Verenigde Staten van Amerika.
Een betere profilering van de relatie Samenleving en Krijgsmacht en haar Veteranen had
niet plaats kunnen vinden, mede dankzij de
ondersteuning door de N.O.S.
Boven alles mochten wij in grote dankbaarheid
onze
oud-Bevelhebber,
Zijne
Koninklijke
Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden, in
ons midden weten. Prins Bernhard zag zijn
wilskracht, om er op de vijfde mei 1995 in
Wageningen bij te horen, niet alleen beloond
maar hij straalde tijdens het gehele defilé blijd-

schap uit: hij was weer één met zijn mannen
van destijds.
Voor ons als defilanten mag ik stellen dat het
niemand van onberoerd heeft gelaten toen wij
weer "oog in oog" aan de Prins en omringd
door vele autoriteiten voorbij trokken. Er was
wederzijds sprake van immense genegenheid
en onderlinge saamhorigheid. Een fantastische
afsluiting van 50 jaar Herdenking Bevrijding.
De afgelopen manifestatie op 5 mei 1995 betekent geenszins het einde van de Wageningse Herdenking; in tegendeel, wij zullen met
elkaar ervoor dienen te zorgen dat de vijfde
mei in Wageningen klank en kleur behoudt maar dan óók voor de generaties na de onze,
en dus niet beperkt tot de daadwerkelijke bevrijders van het Koninkrijk."

Ted Meines, Luitenant-Generaal b.d.
Voorzitter Nationaal Comité Herdenking
Capitulaties 1945 Wageningen
Het detachement van de Prinses
Irene Brigade (Foto: H. Raaijmakers)
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NAAMGEEFSTER

BRIGADE OP 8 MEI AANWEZIG

HERDENKING INTOCHT DEN HAAG

Mevrouw Irene van Lippe Biesterfeld

Het was een zeer bijzondere vaandelwacht die
op maandagmorgen 8 mei stond opgesteld bij
het gemeentehuis aan de Groenmarkt: vijftien
man in drie verschillende ceremoniële tenuen
rondom twee vaandels. De militairen vormden
de gezamenlijke vaandelwacht van het Garderegiment Grenadiers en Jagers en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Een unieke
vaandelwacht voor een unieke gebeurtenis.

waren deze dag welkom. Op e oe
an de
voorzitter van de Vereniging van 0
Strijders Ruud Hemmes, was 00
e Garderegiment Grenadiers en Jagers
i genodigd.
Het waren de mannen van he egi e Grenadiers en Jagers die in de
e' age van
1940 de residentie dapper e s cces ol verdedigden. Verdedigers en be ïders vierden
dus samen de bevrijding van De Haag.

Vijftig jaar geleden trok de Prinses Irene Brigade als eerste geallieerde eenheid Den Haag
binnen. Ter gelegenheid hiervan ontving het
gemeentebestuur
van Den Haag zo'n 120
oud-Brigadeleden
en vertegenwoordigers van
het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene.
Echter, niet alleen de bevrijders van toen

De aanwezigheid van de na
geefs e an de
Prinses Irene Brigade, me ro
lee
van
Lippe Biesterfeld, maakte deze ag voor de
vele oudstrijders helemaal bijzo e. Samen
met Ruud Hemmes legde ze ee
ans bij de
plaquette van de Brigade aan e G oenmarkt,
tien jaar eerder door haar meeeer 0
ld.
13

Een uur later nam ze het defilé af, samen met
onze ere-voorzitter, de beide regimentscommandanten en de inspecteur der Veteranen.
Het was een indrukwekkend defilé dat door
Den Haag marcheerde. Het tamboerkorps van
de Koninklijke Militaire Kapel in het ceremoniële tenue van de Grenadiers, de beide
vaandels en vaandelwacht van het Garderegimenten Grenadiers en Jagers en het Garderegiment Fuseliers en een ere-peloton in ceremonieel tenue van de Fuseliers gingen vooraf
aan maar liefst drie detachementen oudstrijders van de Irene Brigade. Daarna volgden
een Canadees muziekkorps en twee peletons
van de Grenadiers en Jagers in gevechtstenue. Voorzitter Ruud Hemmes kreeg van een
inwoonster van Den Haag spontaan een boeket bloemen in de armen gedrukt. Op zijn
beurt wist hij de bloemen, tijdens het voorbij
marcheren, aan te bieden aan mevrouw Irene
van Lippe!

Na afloop van het defilé ging het hele gezelschap naar de Koninklijke Schouwburg, waa
de gemeente Den Haag een ontvangst aanbood. De burgemeester van Den Haag, dr, mr
AJ.E. Havermans, heette daar de oudstrilden
en hun speciale gasten van harte welkom. Hi
onderstreepte in zijn welkomstwoord nog eens
de speciale band van de gemeente met de
mannen van de Irene Brigade maar ook me:
hun collega's van het regiment Grenadiers er
Jagers en hun hedendaagse traditie-opvolgers.
Na de burgemeester kreeg mevrouw Irene var
Lippe Biesterfeld het woord:
Mijn naam betekent "vrede" en daar vocht L
voor. Vrede en vrijheid. Als jonge jongens,
hoogstwaarschijnlijk vol ideeën en dromen ove
uw toekomst, moest u vrijwillig of verptich;
vechten tegen een vijand die onze gemeenschappelijke toekomst dreigde in banen van
Beelden van het detileerpunt. Mevrouv.
Irene van Lippe staat in het midden, ir
gesprek met ere-voorzitter
Beeteens
van Blokland.
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totale onvrijheid te dwingen.

wereld een betere plaats om in te leven.

Oorlog. Dat betekent vechten, mogelijk tot de
dood toe. Ik zat met mijn moeder en zusjes in
het verre en rustige Canada terwijl hier velen
het leven lieten. U heeft het overleeft maar wel
met diepe wonden van binnen over zoveel
gruwelijks, het verlies van vele vrienden, de
pijn en de ervaring van zoveel dood. Dat draag
je je hele verdere leven mee. Niemand keurt
oorlog goed maar u vond dat u geen keuze
had.

Uw taak is dus nog niet ten einde. Want het is
aan ieder van u, net als aan ons die u volgen,
om iedere dag de zon te begroeten met een
dankbaar hart voor al het
ooie dat in u is,
binnen de vrijheid die u mee eeft bevochten."

U en ik hebben natuurlijk altijd dezelfde keuzes. Dat laat onverlet mijn respect en eerbied
voor de kracht die u opbracht het bittere werk
te doen om ons, de volgende generaties, de
vrijheid te geven waar wij nu volop van genieten. Daar kunnen we niet dankbaar genoeg
voor zijn en het is goed dat deze dagen weer
te realiseren.
Uitbundig vieren we, over het hele land, de
bevrijding. Vrijdagavond, aan de Amstel, heb ik
wankel op de reling van de Magere Brug, balancerend tussen de duizenden en duizenden
mensen genoten van een daverend concert op
de gracht van Amsterdam. De liedjes van toen,
de vrijheid van nu.
Wat we, denk ik, ook niet mogen vergeten is
dat vrijheid nog geen vrede is. In vrede leven
kan alleen als we met ons zelf in vrede zijn.
Daarvoor is het nodig dat je jezelf kan aankijken in die spiegel en kan zeggen: daar staat
een mens dat vanuit zijn hart gedaan heeft wat
hij vond dat hij moest doen opdat de wereld er
beter uit zou zien.
U moest toen, als jongen, een deel van uw
vrijheid opgeven, een deel van uw dromen
vooral opgeven. Het is nooit te laat om, ondanks pijn en verdriet, met alles wat u in de
oorlog en daarna geleerd heeft nieuwe dromen
waar te maken. Dromen over een betere wereld maakt de wereld beter. Geloven dat het
uitmaakt wat jij doet, op ieder moment van je
leven, tot en met je laatste levensdag, maakt
de wereld beter. Je interesseren voor je medemens en het leven om je heen. Liefhebben,
iedere vorm van leven liefhebben, maakt de

Namens de Vereniging van Oud Strijders van
de Irene Brigade bedankte voorzitter Ruud
Hemmes de burgemees er oor de gastvrije
ontvangst. Hij zei verder:
"Terecht is er in de afgelope
dagen hulde
gebracht aan alle geallieerden die voor de
vrijheid van ons land, zo ver van huis, offers
hebben gebracht.
Onze motivatie was duidelijk. Velen van ons
hadden de bezetting meegemaakt. Velen van
ons hadden hun gezin ac tergelaten. Velen
wilden het oude vaderland,
an hun nieuwe
vaderland uit, bevrijden.
Onze motivatie was duidelijk. Die makkers die
van verre landen naar zo'n vreemd Europa
werden gestuurd om daar met brengen van
zoveel offers ons te bevrijde : zij verdienen de
meeste hulde en zij verdienen dat wij nimmer
vergeten hoe zij zich hebbe
ingezet voor
onze vrijheid.
Wij hebben aan de bevrijding van ons land een
bescheiden bijdrage geleverd. Wij waren een
klein onderdeel. We hebben in geaJlieerd verband wat er gedaan moest worde en we zijn
er trots op dat onze opdracht steeds goed is
vervuld. We mogen nimmer vergeten dat het
de geallieerden zijn die ons hebbe bevrijd.
Wij zijn natuurlijk zeer dankbaar da zij, wier
naam aan onze Brigade is gege en, ier vandaag aanwezig is. Wij zijn daar d bbel dankbaar voor. Dankbaar dat ze erbij is. Dankbaar
dat we haar de hulde kunnen be ige die we
aan haar verschuldigd zijn.
Wij zeggen steeds: wij hebbe
0 singezet
voor de vrijheid zodat iederee
i Nederland
weer kon zeggen wat hij wil. doe
at hij wil.
kon laten wat hij wil en vooral 0 zijn wat hij
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wil. U, mevrouw van Lippe Biesterfeld, hebt
daar op een fantastische wijze invulling aan
gegeven. Juist U. U hebt veel opgegeven om
te zijn wie U bent, om te doen wat U wil, te
zeggen wat U wil en vooral te laten wat U wil.
Natuurlijk zijn er ons die gezegd hebben:
"Moet dat nu? Heeft zeker heel slechte raadgevers gehad!" Dat is over. Dat is overrompeld
door het respect dat we hebben voor de wijze
waarop U zich op dit moment inzet voor onze
multi-culturele samenleving en anderen gelukkig, vredig en in vrijheid wil laten leven. Dat
respect en de mogelijkheid om dat respect
vandaag te uiten daar zijn we bijzonder dankbaar voor.
Vrede, die wij willen handhaven, omdat allen
ervan overtuigd zijn, dat wij hebben meegemaakt, nimmer, nimmer, nimmer meer mag
gebeuren. Dat het moeilijk is om die vrede te
handhaven, dat is duidelijk, ook in Europa. Dat
wij de lessen uit het verleden niet mogen vergeten, daar moeten we dagelijks aan blijven
denken. In ons midden zijn er krachten die
proberen om die vrede en het in het goede
harmonie samenleven, van alle mensen, die
allemaal gelijk behandeld dienen te worden,
om die samenleving te ondermijnen.
Elke vorm van terreur moet zo vroeg mogelijk
worden bestreden. Die les moeten wij uit het
verleden leren. Wij moeten sámenleven.
"Tolerantie die wil dat alles kan, dat alles geoorloofd is en dat geen grenzen meer worden
gesteld, leidt uiteindelijk tot intolerantie, tot onrecht aan anderen en tot tirannie." Wij moeten
zorgen dat het tot elke prijs wordt vermeden.
Wij moeten dagelijks aan onze vrijheid blijven
werken."
a de ontvangst was er nog gelegenheid een
.entoonstelling te gaan bezoeken in het Haags
istorisch Museum dat die maandag hiervoor
s eciaal was opengesteld. Hiermee was het
ciële programma voor de dag afgelopen.
,Iel hadden veeloudstrijders
gebruik gemaakt
de uitnodiging om 's avonds aanwezig te
in dr. Anton Philipszaal aan het Spui voor
ee concert van de Koninklijke Militaire Kapel

Trots defileren de Brigademannen door de
residentie, voorzitter Hemmes voorop. (Foto:
H. Raaijmakers)
en de Gevleugelde Vrienden (Mr. Pieter van
Vollenhove, Louis van Dijk en Pim Jacobs). Vijf
uur moest daarom op eigen gelegenheid worden doorgebracht. Voor velen was dat echter
geen probleem aangezien het weer prachtig
was en Den Haag heel veel te bieden heeft.
Het concert die avond was zeker de moeite
waard. Voor de pauze bracht de Koninklijke
Militaire Kapel onder leiding van majoor P.J,
Kuipers wat serieuzer werk. Het themanummer
van "A bridge too tar" (J. Addisson) en de filmmuziek van "Soldaat van Oranje" (R. van Otterloo) waren bekende voorbeelden hiervan .
Zonder meer indrukwekkend was "Lonely Beach" (D-Day Memorial) van J. Barnes, waarin
op muzikale wijze het verhaal wordt verteld
van de landingen, het sneuvelen van de militairen, waarna alleen nog het geluid van de
zee overblijft.
(Vervolg op pagina 25)

b.
c, neemt met

(Vervolg van pagina 16)

Na de pauze was het beurt aan de Gevleugelde Vrienden, bijgestaan door de K.M.K. die nu
in het tenue van de Irene Brigade was gestoken. Dit deel van het programma was veel
luchtiger, niet in het minst door de zeer
geanimeerde presentatie van mr. Pieter van
Vollenhove. Hij vroeg de aanwezige oudstrijders van de Irene Brigade op te staan en een
applaus in ontvangst te nemen. Hilariteit ontstond toen het publiek dit verkeerd begreep en
iederéén op ging staan ... Bekende muziek uit
de oorlogsjaren passeerde de revue: "Praise
the Lord en pass the ammunition", "Don't fence
me in", "It's a long way to Tipperary", "In the

mood". Maar ook: "Wie heeft er suiker in de
erwtensoep gedaan", "Rats, kuch en bonen"
en "Trees heeft een Canadees". Natuurlijk
werd de avond afgesloten met "We'll meet
again".
Een geweldig muzikaal programma en een
prachtige afsluiting van een bijzondere dag.
Meer dan tevreden gingen de aanwezige Brigade-leden naar huis. Ook het gezelschap op
rij 9 van het balkon vertrok, daar zat
"incognito" een groot deel van de schoonfamilie van mr. Pieter van Vollenhove.

Beelden van de vaandelwacht
van het Garderegiment Grenadiers en Jagers en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene,
tijdens de herdenking op de
Groenmarkt
(Foto:
H.
Raaijmakers)
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger:
J.L.M. van den Bergh, Breda
1995 EEN JAAR OM NIET TE VERGETEN
Voor veteranen is 1995 een gedenkwaardig
jaar. Men herdenkt dat 50 jaar geleden definitief een einde kwam aan de bezetting van ons
land, aan de internering en krijg.sgevangenschap. De oorlog was voorbij, maar nog weg
uit de herinnering. Voor velen wachtte een
nieuwe taak in Indië, een taak die opnieuw
veel zou vergen van de inzet van Nederlandse
militairen. Te veel, zeggen velen nu. Nog maar
net bevrijd, werd men alweer betrokken in een
"avontuur" waarvan de afloop heel onzeker
was.
De tijd van toen ligt inmiddels ver achter ons,
maar is voor velen van u nog een haast alledaagse realiteit. Dat wat je toen hebt meegemaakt, laat je niet zomaar los. Het kan zo diep
hebben ingegrepen in je leven, dat het er niet
meer uit weg te denken is, ook al zou je dat
willen.
De tijd heelt veel van de pijn, maar of de wond
helemaal geneest? Sterker nog, bij veel veteranen komen juist de laatste jaren de herinneringen aan toen boven. Eerder had men daar
geen tijd voor. Er moest gewerkt worden, het
land moest worden opgebouwd,
gezinnen
gesticht. En nu men uit het arbeidsproces is,
ouder wordt en gaat terugkijken naar wat het
leven heeft bebracht, komt ook dit tijd weer in
het vizier.
Daar blijkt soms dat je dat verleden niet echt
verwerkt hebt. Dat er beelden terugkomen,
dingen die je vergeten was, of misschien verdrongen had. Veel veteranen willen eigenlijk
niet meer aan die tijd denken, eraan herinnerd
worden. Maar dat heb je niet in de hand.
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Zo kan door allerlei publikaties in de media er
weer het nodige overhoop gehaald worden.
Met name is dat het geval over de periode dat
Nederlandse militairen in Nederlands Indië
vertoefden. In het afgelopen jaar liepen af en
toe de emoties hoog op rond de zaak van
Poncke Princen. Een duidelijk teken nooit echt
het verleden achter zich kunnen laten. Zeker
niet als in dat verleden diepe wonden zijn geslagen in je persoonlijke leven.
1995 is een jaar waarin we gedenken, stilstaan
bij het verleden en vooruit kijken. Of het leven,
ondanks het lijden dat het met zich bracht,
toch nog goede momenten in petto mag hebben.
Sinds twee jaar is er een netwerk van oudkrijgsmachtpredikanten en -aalmoezeniers dat
beschikbaar is voor al die veteranen die graag
eens hun verhaal kwijt willen. Men wil een
luisterend oor bieden voor wie wil spreken over
ervaringen en herinneringen, zeker als die
zwaar op iemands leven drukken.
In het hele land zijn geestelijk verzorgers bereid gevonden om voor u beschikbaar te zijn
voor een telefonisch gesprek of een gesprek
bij u of hem thuis. Dat geldt uiteraard ook voor
partners van veteranen. Het netwerk is te bereiken via de volgende adressen:
Centraal Militair Hospitaal
Bureau Geestelijke Verzorging
Postbus 90.000
3509 AA UTRECHT
030 - 502340
Stichting Dienstverlening Veteranen
Maliebaan 83
3581 CG UTRECHT
030 - 333311 (veteranen-informatielijn)
030 - 319055 (algemeen telefoonnummer)

IIHAPPY TO SEE YOU AGAIN!II
REIS NAAR CONGLETON EN WOLVERHAMPTON
door A. Herbrink, Waalre
Op 12 mei 1995 vertrokken twee bussen uit de
genm. de Ruyter van Steveninckkazere
te
Oirschot met 82 personen aan boord, zijnde
oudstrijders van de Irenebrigade met hun dames (gedeeltelijk) de commandant van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en de
bemanning van de Vaandelwacht
(zonder
vaandeldrager en regimentsadjudant Toon de
Bresser, hij werd vervangen door Hein van
Asveld, compagniesadjudant
van de Alfacompagnie). Bestemming: in eerste instantie
Galais en vervolgens Dover en Stoke on Trent.
De bussen vertrokken een half uur later dan
was voorzien, maar arriveerden op een zodanig tijdstip in Calais, dat direct aan boord kon
worden gereden. Vijf minuten daarna vertrok
de Ferry over de ietwat woelige baren naar
Dover. Op de boot werd de tijd teruggezet en
bij aankomst in Dover was het dus precies
vijftien minuten later.

Na een kopje koffie/frisdrankje vervolgden wij
onze weg. Tot dan toe verliep alles vlot, maar
in de omgeving van Goventry en Birmingham
was het zo enorm druk dat nauwelijks een
snelheid van 30 km. kon worden gehaald. De
tijd van aankomst in het Moathouse Hotel in
Stoke on Trent was gepland op 19.30 uur,
maar het werd 20.15 uur.
Nadat de kamers waren toegewezen en de
bagage aldaar was gedeponeerd, kon eenieder
nog snel een aperitiefje nemen alvorens wij
aanzaten aan een diner, dat smakelijk was en
de meesten hadden bovendien best trek gekregen. Na de maaltijd zijn er nog vele ware
en/of sterke verhalen verteld aan de bar onder
het genot van whisky of iet anders. De gang
naar de slaapkamers lag, ondanks de lange en
vermoeiende reis, tussen 23.00 uur en 02.00
uur!
ZATERDAG 13 MEI 1995

Om 13.00 uur kwamen de bussen aan bij het
Forte Posthouse Hotel te Whitfield. Daar was
voorzien in het nuttigen van een warme lunch.
Het sein tot vertrek van daar kon worden gegeven om 14.30 uur. Via de A2/M2 belandden
wij bij de Dartford Tunnel. Vlakbij die tunnel
bevindt zich de Londense wijk Leightenstone.
Alle oudstrijders zullen nog wel weten dat dit
gebied onze laatste verblijfplaats was in Engeland, en dat wij vandaar zijn verscheept naar
Arromanches
en Courseulles sur Mere in
1944.
De route naar Stoke on Trent liep verder over
de M25 Noord naar de M1 bij de stad Birkhampstead. In die omgeving, in de bossen
nabij Tring, heeft de eerste gevechtsgroep
gebivakkeerd gedurende de zomermaanden
van 1943. Ingevolge de wegenverkeerswetten
moesten wij de chauffeurs hier en daar enige
rusttijd geven. Als eerste stop was gekozen
het wegrestaurant Toddington nabij Luton.

Na een Engels ontbijt vertrokken de bussen
om 9.15 uur naar Gongleton. Als parkeerplaats
was ons aangewezen: West Street. De burgemeester van Gongleton stond ons aldaar op te
wachten.
Om 10.00 uur vertrok de stoet, voorafgegaan
door de Congleton Boys Band, vanaf de parkeerplaats voor een mars door de stad. Niet
alleen de oudstrijders maar ook de dames
lieten zien dat zij niet onder deden voor de
marcherende mannen. De burgemeester van
Gongleton sloot de rij, samen met zijn "Deputy-Mayor", Mrs. Williamson en de gemeentesecretaris, mr. Roger Perry. De band speelde
ons bekende liedjes, zoals: "It's a long way to
Tipperary","Kiss me goodnight, sergeant-major","RolI out the barrel" en nog vele anderen.
De organisatoren van de reis hadden in Nederland beslag weten te leggen op setjes van
kleine klompjes, versierd met de Nederlandse
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Het detachement
Frans Bakx)
vlag en een windmolen, die met een rood-witblauw strikje op de borst gespeld konden worden. De dames Herbrink en Bakx liepen naast
de colonne mee om de mensen langs de weg
dat presentje te geven. Er kon gezegd worden
dat bijna iedereen rondliep met klompjes op de
borst. CONGLETON
WENT COMPLETEL Y
DUTCH AGAIN. Geweldig om te zien. Onze
slogan "Happy to see you again" werd van de
andere kant volledig beantwoord.
Na de mars kwam de colonne aan bij de Cenotaph, vlakbij het stadhuis. Aldaar werd het
dodenappèl gehouden en kransen gelegd door
twee vertegenwoordigers van de oudstrijders,
door de commandant van het Garderegiment
Fuseliers, de overste L. Vermeulen en door de
burgemeester van Congleton. Een indrukwekkende plechtigheid.
Voorafgegaan door de Band marcheerden wij
terug naar de bussen, die ons vervoerden naar
de ontspanningszaal van St. Mary's Church.
Aldaar was een geweldige lunch aangericht
voor ons door de zorg van de parochie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging in
Congleton. Vermeld mag worden dat mevrouw
van Weerdenburg daarin een stevig aandeel
had. Heel hartelijk dank, mevrouw van
Weerdenburg. Na de lunch was er nog wat tijd
om een wandeling te maken of aan de bar het
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in Congleton

(Foto:

een en ander te nuttigen.
Ongeveer 15.30 uur vertrokken wij naar ons
hotel in Stoke on Trent. Om 19.00 uur arriveerden daar onze gasten vanuit Congleton:
de Deputy-Mayor
Mrs. Williamson en haar
echtgenoot, alsmede de gemeentesecretaris,
mr. Roger Perry. De burgemeester was helaas
verhinderd vanwege andere niet te verplaatsen
verplichtingen. Behalve de gasten waren ook
nog 22 leden van onze Vereniging, woonachtig
in Congleton en omgeving, aanwezig bij het
diner.
Tijdens de maaltijd werd een toespraak gehouden door Ton Herbrink. Hij reikte herinneringsmedailles en bloemen uit aan de gasten.
De maaltijd was zeer goed verzorgd, met een
goede bediening. De avond was verder lang.
maar enorm gezellig. Er was tijd tekort voor de
gespreksstof, die door velen werd aangedragen.
ZONDAG 14 MEI 1995
Evenals op zaterdag vertrokken de bussen om
9.15 uur naar Congleton. Eenieder die een
kerkdienst wenste bij te wonen, werd daartoe
in de gelegenheid gesteld. Men kon zelf zijn
denominatie uitzoeken. De anderen waren
welkom in het gemeentehuis, alwaar men de

"treasures" van de Town Hall kon bezichtigen.
Er werd uitgebreid uitleg bij gegeven.
Om 12.00 uur begon de officiële receptie van
de burgemeester. Deze heette allen van harte
welkom en ging in op de geschiedenis van
1940 en 1941. Als blijk van verbondenheid van
de Nederlanders met Congleton bood hij een
speciaal voor de gelegenheid vervaardigd bord
aan.
Ton Herbrink beantwoordde de toespraak en
bood de Prinses Irenebrigade vlag aan aan de
Town en een herinneringsmedaille
aan de
burgemeester. Om hem ook te sieren met het
bij uitstek Nederlandse kenmerk, bood hij een
paar klompen, maat 42, versierd met de Nederlandse vlag en de bekende windmolen, aan
met de mededeling dat het niet noodzakelijk
zou zijn deze klompen te dragen bij feestelijke
gelegenheden, maar dat hij het Nederlandse
voorbeeld zou kunnen en moeten volgen door
er bloemen in te zetten en dan op te hangen
bij de voordeur of elders.
Na dit alles werd een lunch aangeboden,
steengoed en zo uitgebreid dat de hele brigade van 1940/41 genoeg had gehad om ervan
te eten. Een geweldige ontvangst, met een
bevestiging van de vriendschap en de toewijding van de bevolking van Congleton. Met
deze lunch werd het bezoek aan Congleton
afgesloten.
Wij hadden Congleton weer gezien, wij hadden
de bevolking gezien en hen onze dankbaarheid getoond en wij hadden wederom ervaren
dat de gastvrijheid van de autoriteiten en van
de mensen in Congleton nog steeds enorm
groot is. Wij vertrokken met een dankbaar hart
en warme gevoelens voor de gemeenschap
die Congleton heet.
Na een busreis van ongeveer een uur, kwamen wij aan bij het Novotel in Wolverhampton
te 17.00 uur. Voor zover daar behoefte aan
was, kon eenieder een paar uurtjes rust nemen om vervolgens om 19.00 uur aan te zitten
aan een diner. Deze keer waren er geen gasten, dus een volledig Nederlands onderonsje.
Gedurende de maaltijd werd aan de aanwezi-

ge dames een doosje met bonbons uitgereikt,
omdat het in Nederland moederdag was en zij
de aanwezigheid van eventuele kinderen én/of
kleinkinderen
moesten
missen.
Daarnaast
werd aan elk echtpaar en aan de alleengaanden een herinneringsmedaille aangeboden.
Na het diner werd uitvoerig gebruik gemaakt
van "an early night", alhoewel er ook waren,
die met of zonder familie, de bar bezet hielden
tot in de kleine uurtjes.
MAANDAG 15 MEI 1995
Een drukke, zo niet de drukste dag van de
reis. 's Morgens om 10.00 uur waren allen
present op de begraafplaats aan de Jeffcock
Road in Wolverhampton. Hier liggen 23 Nederlandse collega's van de Irenebrigade begraven. Zij kwamen om gedurende de vele
oefeningen, danwel vanwege een verkeersongeval of ziekte.
De heer John Mellor, voorzitter van de British
Legion in Wolverhampton en gemeenteraadslid
in die stad, had gezorgd voor een bescheiden
Britse deelname aan de plechtigheid. Er was
helaas geen muziekkorps
ter beschikking.
Ondanks dat was een zeer stijlvolle en sobere
plechtigheid. Alle namen van de aldaar begraven Nederlanders, alsmede die van al de gesneuvelde collega's werden afgeroepen. Er
was een kranslegging door vertegenwoordigers
van de oudstrijders, door de commandant van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en
door de voorzitter van de British Legion Branch
Wolverhampton.
Een aalmoezenier
zorgde
voor het religieuze facet van de herdenking.
Gezamenlijk zongen wij het Nederlandse en
het Engelse volkslied.
Na deze eenvoudige maar wel zeer zinvolle
herdenking, maakten wij een bustocht door het
Wrottesley Park. Alleen het Brigadebureau was
nog te zien. Voor de rest was het grasland en
veel bomen.
De heer Mellor bracht ons naar Pattingham,
een klein plaatsje, ergens achter Wrottesley
Park. In een plaatselijke Pub (uitgebouwd tot
restaurant) maakten wij gebruik van hetgeen er
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Enkele beelden uit Congleton
Bakx en Frans Naaktgeboren)
te krijgen is aan de bar en daarna genoten wij
van een heerlijke maar wel copieuze lunch.
Langs een andere weg kwamen wij terug in
Wolverhampton. De bussen werden ergens
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(Foto's:

centraal geparkeerd en er was een uurtje ge
legenheid om te winkelen.
Rond 16.00 uur verzamelden wij bij het Stad

F.

huis. Toen ons detachement en dat van de
Engelse aanwezigen was opgesteld bij het
"War Memorial" , werd de burgemeester afgehaald in het Stadhuis door de heren Herbrink
en Vermeulen, alsmede een Brits officier. De
burgemeester inspecteerde de troepen. Anders
dan wij gewend zijn bij inspecties. Hij maakte
een gezellig praatje met vrijwel iedereen, inclusief de in de houding staande vaandelwacht.
Na de inspectie volgde een korte mars - zonder muziek - en deze mars eindigde met een
defilé voor de burgemeester. Na het defilé
werden alle deelnemers, inclusief de dames,
rond het War Memorial gebracht en volgde
een korte herdenking, geleid door een aalmoezenier. Na het zingen van het volkslied
konden de troepen inrukken en begaf men zich
naar het Stadhuis, alwaar de burgemeester
ons ontving. Er werden, zoals op andere
plaatsen ook gebeurde, toespraken gehouden
en ook hier herdenkingsmedailles
uitgereikt.
Aan de Town werd ook hier de Prinses Irenebrigade vlag aangeboden en de burgemeester
kreeg, evenals zijn collega op 14 mei in Congleton, een paar klompen, maat 42. Het was
alles bij elkaar een gezellige bijeenkomst.
Om half zeven was het tijd te vertrekken naar
het Polish Catholic Centre in Stafford Road
voor ons diner. Bij de voorbereiding van de
reis, kwamen wij min of meer per ongeluk in
aanraking met de Poolse gemeenschap in
Wolverhampton. Wij werden daar zo gul onthaald en wij hadden zoveel gemeen, gezien
vanuit onze opleidingen, oefeningen en gevechten in Europa, dat wij besloten daar ons
laatste diner te houden.
Het behoeft weinig betoog dat zij hun uiterste
best hebben gedaan om een fijne maaltijd te
bereiden en op te dienen. Daarom werd gedurende het diner niet alleen aandacht besteed
aan
de
autoriteit
van
de
gemeente
Wolverhampton (John MelIor) maar ook aan de
Poolse gemeenschap. Ook zij deelden mee in
de herinneringsmedailles en de bloemen.

Het was bijzonder jammer dat de algemeen
leider een einde maakte aan het dansen onder
vrolijke muziek, maar anderzijds begreep eenieder dat het de volgende dag vroeg uit de
veren geblazen zou zijn en dat de reis lang en
vermoeiend zou blijken.
DINSDAG 16 MEI 1995
Om 6 uur aan het ontbijt en om zeven uur
rijden. Het verliep als een fluitje van een cent.
De afmars was geheel compleet, uitgeleide
gedaan door mr. Collins, met bolhoed en Britse vlag. Je moet maar op het idee komen. Lof
aan deze veteraan.
De reis verliep geheel volgens schema. Er
deden zich geen vervelende zaken voor en na
een wederom gezellige lunch in Whitfield, een
rustige overtocht naar Cal ais en een vlotte reis
door Frankrijk en het Vlaamse land, gingen de
poorten van de kazerne in Oirschot voor ons
open om precies 19.30 uur. En toen: allemaal
zo vlug mogelijk naar huis of naar het hotel in
Eindhoven.
SLOTOPMERKING
Wij denken dat iedereen de reis heeft beleefd,
niet zo maar over zich heen heeft laten komen.
Het was echt "Happy to see you again" en
ook: Je moet elkaar helpen waar dat nodig is.
Als iemand ons dat heeft laten zien en voorgedaan, dan is dat wel onze overste Vermeulen. Het was grandioos, zoals hij zich ontfermde over onze vriend Cor van Duin. Wij zullen
dat nooit vergeten, gewoon geweldig.
Tot ons diep leedwezen moeten wij echter
vermelden dat Cor van Duin, die intens genoten heeft van deze reis, op 18 mei is overleden
en in aanwezigheid van enkelen van ons, inclusief de overste Vermeulen en zijn plaatsvervanger majoor de Jong, op maandag 22
mei 1995 in Rijswijk is gecremeerd. Wij wisten
dat zijn gezondheid niet zo goed was, maar wij
schrokken toch toen dat bericht ons bereikte.
Dat hij ruste in vrede.
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DE MOEDER VAN ONZE BRIGADE

HANNY RITMEESTER-MEIJLER
Het kwam toch nog als een verrassing!
Al begon het in feite al reeds eind 1990. Tijdens een der vergaderingen van de commissie
die de voorbereidingen moest treffen voor de
feestelijkheden ter gelegenheid van het feit dat
de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses
Irene" 50 jaar geleden als zodanig werd opgericht, kwam ter sprake dat het geweldig zou
zijn dat ons aller Hanny Meijler bij die gelegenheid koninklijk zou worden onderscheiden.
Als dan de versierselen van een onderscheiding op 27 augustus 1991 te Schalkhaar door
Z.K.H. Prins Bernhard zou worden uitgereikt
zou dit helemaal "het einde" zijn.
Tony Herbrink werd in de arm genomen voor
het mede opstellen van de motivering van het
voorstel. Het werd een fantastische voordracht,
een terdege beschrijving van haar medeleven
en inzet voor de medemens. We waren er dan
ook van overtuigd dat de ambtenaren van de
gemeente, provincie en departement er eveneens van onder de indruk zouden zijn. In het
programma van de festiviteiten hielden we dan
ook rekening dat de koninklijke beloning er zou
komen. We kennen het resultaat: voor de organisatoren werd het een teleurstelling. Want
zo gaat het nu eenmaal met dit soort voordrachten: als die niet worden gehonoreerd
krijgt niemand te horen wat de reden is.

KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
naar het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop wilde
komen om Hanny de versierselen van de onderscheiding op te spelden. De "0" was 29
april, uur "U" 16.00 uur.
Op de 2de verdieping van het hospitaal was
een dagverblijf ingericht, dat in minder dan
geen tijd een bloemenwinkel gelijk werd. Daar
zat Hanny te midden van haar familieleden.
Natuurlijk waren ook Tony Herbrink, zijn vrouw
Joan en Joke Raaijmakers - die zoveel voor
de familie Ritmeester hebben betekend - aanwezig. Op de minuut arriveerde de burgemeester, die de verdiensten van Hanny releveerde en daarbij Hanny zelf uitgebreid aan
het woord liet, daarbij controlerende of de
voordracht niet ietwat te rooskleurig was opgesteld.
We weten het allemaal, maar het deed ons
goed om uit Hanny's eigen mond te vernemen
hoe zij zich al vroeg verdienstelijk maakte als
schrijfster van kinderboeken en liedjes voor
kinderen. Te horen van haar journalistieke
werk voor bladen, radio en t.v.-programmas.
Te vernemen hoe zij zich het lot van verzetstrijders aantrok en zich inzette om de geestelijke en materiële noden van hen te helpen lenigen.

Begin dit jaar kwam ondergetekende bij toeval
een afschrift van de voordracht in handen. Dit
werd nog wat straffer ombouwd en bij het indienen ervan werden nieuwe wegen bewandeld. En zowaar, enkele dagen voor deze
koninginnedag kwam het Eindhoven het heerlijke bericht dat het Hare Majesteit had behaagd Hanny een koninklijke onderscheiding te
verlenen.

Haar bijzonder aandacht voor ons oud-strijders is uiteraard bekend; zij was het immers
die onze "Prinses Irene" Brigade uit de vergetelheid wist te halen en dat niet alleen door
haar boek "Ik zou wéér zo gek zijn". Het was
grotendeels haar bewogenheid en inzet die het
mogelijk maakte dat de naam van onze Brigade werd vereeuwigd doordat in verscheidene
gemeenten straten en kunstwerken naar haar
werden vernoemd.

Helaa lag Hanny in het ziekenhuis maar dat
bleek voor wat betreft de uitreiking ervan geen
probleem te zijn. De burgemeester van Eindhoven had reeds bepaald dat hij persoonlijk

Het was dan ook luisterrijk haar te midden van
familie, vrienden en kennissen geridderd te
zien met de Eremedaille in zilver verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau. Dat deze
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beloning van Hare Majesteit Koningin Beatrix
er toe mag bijdragen dat Hanny - de moeder
van onze Brigade - hersteld uit het ziekenhuis
mag worden ontslagen. Dat is ons aller wens
op deze mooie Oranjedag.

Naschrift: Het blijkt inderdaad te hebben geholpen want bereids het ik vernomen dat Hanny op zaterdag 6 mei uit het ziekenhuis werd
ontslagen. Proficiat Hanny, en nu nog het volledig herstel!

Vught, 30 april 1995
Theo van Besouw

VAN DE PENNINGMEESTER
De penningmeester trekt weer aan de bel,
want er moet nogal wat contributie binnen
komen. Daarom herhaal ik mijn oproep om uw
contributie aan het begin van het jaar te
betalen. Dat is n.1. de moeilijkste tijd voor de
penningmeester. Er moet dan nog subsidie
worden aangevraagd, er moeten rekeningen
worden betaald, er moet zoveel gebeuren dat
de bodem van de kas wel eens zichtbaar
wordt.
BETAAL DAAROM UW CONTRIBUTIE AAN
HET BEGIN VAN HET JAAR (dat staat ook in
de statuten - bij vooruitbetaling voldoen).
Hoe weet ik dat ik achter ben met betalen?
1.

2.

Als u het kerstnummer (december 1994)
nog heeft, dan ziet u daar de acceptgiro
in zitten, dus
u hebt kennelijk nog
niet betaald.
Op de adreslabel van de Vaandeldrager
staan letters en cijfers.

Voor de controle op achterstand is alleen het 6
cijferig getal maar belangrijk. Die 6 cijfers
geven aan: het jaartal (eerste 2 cijfers), de
maand (de volgende 2 cijfers), de dag (laatste
2 cijfers). Voorbeeld: 941231 betekentbetaald t/m 31 dec 1994. Staat er 931231 (en
dat zijn er nog maar 2 die dat zullen vinden)

dan bent u niet één, maar twee jaar achter met
betalen. U kunt ook voor zijn met betalen maar
dan staat er bv 961231.
Vorig jaar eindigden we met slechts 1,7% der
leden die hun contributie over 1994 nog niet
hadden voldaan. Nu half in het jaar 1995 zijn
er nog 131 leden in het buitenland en eigen
land, die hun contributie nog moeten afdragen
= 19.3% van het ledental.
Leden in het buitenland worden verzocht hun
bijdrage zoveel mogelijk in Nederlands geld of
(rekening houdend met de koers en met de
wisselkoers) in voldoende valuta van eigen
land te voldoen.
Gebruik a.u.b. geen eigen bank-drafts,
dat
kost u en ons alleen maar geld en geen van
beiden heeft iets aan de verwerkingskosten
van de banken. Dit jaar moest ik op een bankdraft van f 40.-- meer dan f 20.-- betalen
aan bankkosten. Vandaar
graag betalen
met papieren geld, gewikkeld
in zilverpapier/aluminiumfolie
(niet tussen carbonpapier).
Voor jullie medewerking mijn hartelijke dank.

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

Beste Hans,

Op het moment dat Vaandeldrager nummer 39
verschijnt, zijn alle herdenkingen in het kader
van 50 jaar bevrijding weer achter de rug. Het
lijkt wel, of eigenlijk is het wel zeker, dat die
belangstelling nog nooit zo groot geweest is.
Hoe heb je dit alles beleefd? Was het
misschien ook een beetje erg veel al die drukte en aandacht?

Alweer drie maanden voorbij. Vol herdenkingen, herinneringen en emoties, die een halve
eeuw teruggaan. Het was inderdaad een grote
drukte. Vooral Westerbork vroeg al mijn aandacht, daar ik met die plaats veel affiniteit heb
in verband met mijn "oorlogsverleden". In de
zogenaamde "herdenkingsweek" heb ik meer
dan 1000 km. afgelegd en was aan het einde
daarvan doodmoe. Maar goed, het was het
waard en de rust keert nu weer.

Er zijn nogal wat reacties binnen gekomen
rond het 1a-jarig jubileum van de Vaandeldrager. Het blijkt dat onze rubriek kan rekenen
op nogal wat aandacht van de lezers. Jouw
spannende verhalen en je gekscherende opmerkingen naar het arme hoofd van een
jongeman die reeds op 12-jarigeleeftijd
met je
eerste roman in aanraking kwam, blijken zeer
de moeite waard bevonden te worden.
Tegen je gewoonte in, sloot je vorige keer niet
af midden in het spannendste gedeelte van je
verhaal. De geschiedenis van Rudy Blatt en
Niek de Koning, twee collega-commando's
van je, op hun missie in de Arakan is hiermee
beëindigd. Ik ben benieuwd hoe het verder
ging met de mannen van Nr. 10 Interallied
Commando (Dutch) 2 Troop, daar in het Verre
Oosten.
Met hartelijke groeten,

Leuk, al die reacties bij het lustrum van "de
Vaandeldrager". Overigens wist ik niet dat je
als 12-jarig "jochie" mijn romans las. Eigenlijk
is het een wonder dat er ondanks dat, toch
nog iets van je terecht gekomen is... Ik wil me
gelijk even met P.S. bezig houden. Je kunt dat
rustig houden op zo'n twee a drie uur. Het was
ook niet niks, Hans. Twee van zulke "beroemdheden" op een foto. Uniek toch?
De geschiedenis van Rudy en Niek in Birma is
inderdaad afgesloten. Met deze twee wapenbroeders kom ik weer terug als we straks met
het verhaal in Nederland (be)landen. Toch wil
ik nog graag een verhaal over Birma kwijt. Het
gaat om de meest merkwaardige ontmoeting
welke ik ooit in de oorlog had. Het is een "oorlogsverhaai" waarbij geen schot valt en geen
druppel bloed vloeit maar wat niettemin een
onuitwisbare indruk op mij maakte.

Hans Sonnemans
P.S. Er zijn wat vragen binnengekomen over
de foto die vorige keer werd gepubliceerd bij
deze rubriek. Op die foto is te zien hoe de
eerbiedwaardige auteur Willem van der Veer
zijn werk signeert, terwijl zijn pennemaatje
Hans toekijkt. Men wil weten hoe lang we hebben moeten poseren om dit beeld te krijgen.
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In het vroege voorjaar van 1944 werden Niek
en ik plotseling vanuit de Arakan naar de
grensgebieden van Assam en Birma gedirigeerd. Er was daar een gevaarlijke doorbraak
van de Japanners aan de gang. Alles wat een
wapen kon dragen werd daar ingezet. Ook wij.
Elk verhaal moet nu eenmaal een titel hebben
Hans en wij zullen het de titel meegeven van:

"Bij de Christenen van Bolapunji".
De Slag om Inmphal was nu in volle gang.
De 33ste Japanse divisie rukte vanuit het zuiden op naar deze stad en trachtte de Britse
troepen bij Tidden af te snijden. De 15e Japanse divisie rukte op vanuit het noorden, in
de richting van Imphal, terwijl de 31ste divisie
probeerde Kohima te bezetten, 40 mijl boven
Dimapoer.
Kohima was een schitterend
hooggelegen
hospitaalstad, waar de chauffeurs van de ambulance-auto's deze versierden met de fleurige bloemen die daar overal groeiden. Het was
nu precies een week geleden dat we met grote
haast vanuit de Arakan naar het noorden waren gedirigeerd. Met zestig grauwe legertrucks
reden we langzaam langs de bochtige stofwegen naar Dacca. Vanuit deze stad voeren we
een eindweegs de Indus op in een paar oude
roestige radarboten, welke zich klapwiekend
met hun brede raderen, een bruisende baan
trokken door de brede rivier, wolken pikzwarte
rook uitbrakend.
Ergens, waar een scheefgezakte houten steiger, tegen het warme oeverzand leunde,
meerden de boten en zetten ons af bij een
onooglijk klein verweerd en verveloos station,
dat al een eeuw leek te sluimeren in de brandende zon. Van hieruit gingen we in open
wagons, getrokken door twee houtgestookte
locomotieven, naar het oude stadje Silchar.
Char is het Hindiwoord voor thee en dat duidt
al aan dat we in een gebied terecht kwamen
dat beroemd was om haar theeplantages op
de hellingen. In deze heuvels legden wij onze
stellingen aan.
Het klimaat was redelijk, vooral de avonden
waren verrukkelijk. In de avonduren zaten Niek
en ik meestal op de leuning van een rustieke
brug, die de beide oevers van een beek verbond. De beek had haar oorsprong ergens
boven in het Khasia gebergte en zocht zich,
kronkelend door het heuvelachtige landschap
een weg naar de brede rivier. Meestal praatten
wij na over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, maar vooral ook over de oorlogskansen in de nabije toekomst.

Niek had zich de laatste dagen niet prettig
gevoeld. Hij klaagde over buikkrampen en
diarree. De laatste avond dat we daar samen
zaten op de brugleuning, pakten zich donkere
wolken samen boven de verre bergruggen. In
het noordoosten werden de uitlopers van het
Himalaya-gebergte van tijd tot tijd in een roze
gloed gezet door de bliksemflitsen van een
voorbijtrekkend onweer. In de vlakte achter
ons huilden de hyena's tegen de nacht. De
duizenden krekels gingen tekeer als een zaagmachine. Beneden ons in de beek kwaakte
een brulkikker. Nu en dan schuifelde een dorpeling op blote voeten over de brug en verdween met een "salaam sahib" in de duisternis
van zijn kleine dorp. Rust, rust en nog eens
rust; dit waren avonden om nooit te vergeten,
een stukje vrede in een woelige oorlogswereld.
De volgende morgen vroeg stonden Niek en ik
naar de lachende kinderen te kijken, die bezig
waren hun blauwe waterbuffels te baden in de
stroom, toen de oppasser van de kolonel ons
kwam roepen. We spoedden ons langs het
bochtige pad naar de tent van de commandant. De kolonel zat breeduit achter een geimproviseerde tafel met een stel beduimelde
stafkaarten voor zich. De blauwe rook uit zijn
enorme kromme pijp trok in grillige slierten om
de olielamp boven hem. Er waren reeds twee
Engelse korporaals bij hem in de tent. Met een
handgebaar nodigde hij ons uit om plaats te
nemen op een paar munitiekisten. Terwijl hij
zijn pijp in de linkerhand nam, wreef hij met
duim en wijsvinger, als een soort massageproces, voortdurend over zijn puntige snor.
"Mannen", sprak hij, "ik heb een speciale opdracht voor jullie. Er moet een zesdaagse
verkenningspatrouille
naar het noorden, naar
de Jiririvier." Met het vochtige roer van zijn pijp
wees hij de plek aan. "Er zijn rapporten binnengekomen dat er Japanse patrouilles zijn
gesignaleerd in die omgeving. Zij begeven zich
in de richtingen van de Calcutta-Ledo spoorlijn, kennelijk met het doel deze te saboteren.
Deze spoorlijn is van vitaal belang voor het
vervoer van oorlogsmaterieel voor de Chinese
regering in Chunking. Als de Jappen erin zouden slagen deze spoorlijn te bezetten of grondig te vernielen, heeft de Ledo-aanvoerweg
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zijn waarden verloren. Ik draag jullie op om
zes dagen lang te patrouilleren in het gebied
tussen de spoorlijn en de Jiri-rivier. Deze rivier
is jullie uiterste oost-grens, daar mag je niet
overheen. Het is niet jullie taak om contact met
de vijand te zoeken, daartoe gaan sterke gevechtspatrouilles het veld in. De opdracht heeft
een informatief karakter. Win zoveel mogelijk
inlichtingen in over de bewegingen van de
vijand. En dan nog dit: voor zover ons bekend
heeft nog nooit een blanke voet gezet in dat
gebied. Betracht dus dubbele waakzaamheid.
Zoek in elk geval voorzichtig contact met de
daar wonende stammen en tracht uit te vinden
hoe zij tegenover de Jappen staan. Bij de
intelligence-officer krijqen jullie vanmiddag nog
nadere instructies over de te volgen route, de
bewapening, de communicatie etc. Ik adviseer
je om 's nachts een kampvuur te branden tegen het gevaar van wilde dieren. De meest
agressieve dieren zijn daar de zwarte beer en
het wilde zwijn. Schiet nooit met je geweer of
tommygun op groot wild, vooral niet op olifanten, tenzij je onmiddellijk in gevaar is. Morgenochtend vertrekken jullie een uur voor zonsopgang."
Wat ik al min of meer vreesde, gebeurde. De
volgende morgen was Niek ziek. Hij lag languit
in zijn slaapzak toen ik het benauwde tentzeil
wegsloeg. Hij hield beide handen op zijn buik
gedrukt en kreunde van pijn. Dat zag er niet
best uit. De dokter achtte het niet raadzaam
dat hij zou deelnemen aan de lange patrouille.
De kolonel had mij aangewezen als patrouillecommandant. In plaats van Niek, die ziek achterbleef in het veldhospitaal, kreeg ik Williams
mee, een mijnwerker uit Swansea. De twee
andere korporaals waren Wilfred Jones, administrateur van een grote scheepswerf in Portmouth en Robert Clark (bijgenaamd Bobby),
groentengrossier
in Covent Garden. Wilfred
wist alles van radioverbindingen af en als zodanig was hij onmisbaar. Het slagen of falen
van elke opdracht hing in hoge mate af van
goede verbindingen.
We waren al een goed uur onderweg toen de
eerste zonnestralen een gouden rand stikten
op de heuveltoppen, recht voor ons. De uitrus36

ting die wij meetorsten was vrij zwaar. De
magazijnmeester had ons de avond tevoren
nog van het nodige voorzien en wij waren dan
ook tot de tanden gewapend. Maar ook de
rantsoenen voor vijf dagen telden mee.
De eerste plek die wij moesten aandoen was
een eenzame theeplantage in de heuvels.
Naarmate we vorderden begon de weg te
stijgen. Ofschoon het nog vroeg in de ochtend
was, deed de zon haar verzengde kracht reeds
gelden. Na twee uren te hebben gelopen kregen we in de verte de theeplantage in het oog.
Het felle zonlicht deed het grote witte huis
schitteren, zoals het daar lag in een groene
krans van duizenden theestruiken.
De eigenaar van de plantage had ons reeds in
de verte door zijn verrekijker ontdekt. Hij stond
in een licht shirt op de waranda en wuifde zich
koelte toe met een felgele tropenhelm. Zijn
witkatoenen short fladderde wat slordig om zijn
dunne benen. Er lag een blijde glimlach op zijn
gelaat, toen hij ons met uitgestoken hand tegemoet trad. Er stond een stel bamboestoelen
op de waranda en de planter nodigde ons uit
te gaan zitten. Een Assammese chico (bediende) wuifde ons koelte toe met een reusachtige
waaier, terwijl een boy thee serveerde in Chinees porseleinen kopjes. Het huis was schitterend gelegen op de heuvelhelling. Van hieruit
kon men genieten van de prachtige natuur en
van het vrolijk gekwetter van de Assammese
theepluksters die zich, in hun uniforme kleding,
met grote manden op de rug, bewogen tussen
de theestruiken.
De planter ontpopte zich als een welbespraakt
en gezellig gastheer, Hij was vroeger marinearts geweest maar had zijn doctorsbul opgeborgen. Het vrije leven, en vooral het pionieren, in de prachtige bergen van de Assam had
meer bekoring voor hem. Een uur lang vernamen wij hoogst interessante feiten over India.
Toen hij ons uiteindelijk uitgeleide deed, gaf hij
ons nog enige nuttige wenken mee voor het
door te trekken gebied.
Tot zover
maanden!

dit verhaal,

Hans. Tot over drie
Wiliem.

STAFSTAFCOMPAGNIE 13e GEMECHANISEERDE BRIGADE

VAN LIMBURGSE JAGER NAAR FUSELIER
De traditie van de Kon. Ned. Brigade Prinses
Irene en het Garderegiment Fuseliers wordt
vanaf 18 mei voortgezet door een nieuwe
"Oirschotse" eenheid, de Stafstafcompagnie
van de 13e Gemechaniseerde
Brigade. De
ceremonie vond plaats in het Limburgse stadje
Thorn. Naast de betrokken regimentscommandanten, de luitenant-kolonel
Vroom van het
Regiment Limburgse Jagers en de luitenantkolonel Vermeulen van het Garderegiment
Fuseliers, waren hierbij onder meer aanwezig
afvaardigingen van de oudstrijders van de
Irene Brigade, waaronder voorzitter Hemmes,
en van de vijf Indië-bataljons.
De Bevelhebber Landstrijdkrachten
heeft in
december 1993 bepaald dat de stafstafcompagniën van brigades de traditie moeten voeren van de infanterie-eenheid
binnen die brigade. Voor de "Oirschotse" situatie betekent
het dat de Ststcie van deze brigade, tot dan
behorend tot het Regiment Limburgse Jagers,
over zou moeten gaan naar het Garderegiment
Fuseliers
Prinses
Irene,
aangezien
17
Painfbat, de infanterie-eenheid
van de 13e
Gemechaniseerde Brigade, hiertoe behoort.

van het laatste Oirschotse onderdeel dat 35
jaar tot zijn regiment had behoord. "U gaat nu
behoren tot een jong levenslustig regiment dat
niet beter maar wel anders is." Na het uittreden van vaandel en vaandelwacht van de
Limburgse Jagers (onder commando van de
eerste luit. der Fuseliers Wolf, voor deze gelegenheid vermomd als Limburgse Jager!) werd
nog éénmaal het regimentslied van de Limburgse Jagers gezongen door de compagnie.
Daarna werd de baret verwisseld voor een
exemplaar met daarop het Fuseliersembleem.
Na het intreden van vaandel en vaandelwacht
van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, droeg overste Vroom de Ststcie officieel
over aan regimentscommandant
Vermeulen.
Deze zei heel blij te zijn met de toetreding van
de stafstaffers tot zijn regiment maar legde hen
ook uit wat de verplichtingen zullen zijn tot het
behoren hiertoe. "U zult het visitekaartje moeten zijn van onze Majesteit. Ook zult u moeten
laten zien uw traditie waardig te zijn ten op
zichte van onze oudstrijders die zeer regelmatig in ons midden verblijven."

De commandant van de Ststcie 13 Mechbrig
majoor Lenders koos, in overleg met beide
regimentscommandanten,
voor
de
lokatie
Thorn. Het zeer pittoreske stadje ligt immers in
Limburg, verwijzend naar de Limburgse Jagers, en het is in 1944 bevrijd door de Belgische Brigade Piron. Dit laatste feit is interessant voor het Garderegiment Fuseliers, aangezien oudstrijders van de Irene Brigade en de
mannen van het Garderegiment zeer goede
banden onderhouden met dit Belgische zusteronderdeel.

Na de plechtigheid was er de gelegenheid om
een natje en een droogje te gebruiken in een
zeer representatieve gelegenheid in het stadje
Thorn. De burgemeester van Thorn zei zeer
vereerd te zijn met de aanwezigheid
van
hooggeplaatste
militaire autoriteiten
temeer
daar hij zelf slechts dienstplichtig soldaat was
geweest. Voorzitter Hemmes reageerde hierop
met de verklaring dat ook hij gewoon soldaat
was in Engeland. Tot de aanwezig soldaten zei
hij daarom: "Voor jullie is er alle hoop: je kunt
dus altijd nog burgemeester of ge eraal worden I"

De stijlvolle ceremonie werd begonnen met het
intreden van vaandel en vaandelwacht van het
regiment Limburgse Jagers. De regimentscommandant van de Limburgse Jagers, overste Vroom, nam met spijt in het hart afscheid

Voor de ststcie 13 Mechbrig ligt nu de taak om
de nieuw verworden traditie voort te zetten.
Aan de commandant zal het nie liggen: majoor Lenders was eerder regimentskapitein van
het Garderegiment Fuseliers in Schalkhaar!
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WIE, WAT EN WAAR ???
Een rubriek die openstaat voor al uw vragen over het Brigade-verleden. Antwoorden
graag naar de vermelde adressen of anders (schriftelijk) naar het redactie-adres.

Hieronder twee foto's afkomstig uit het archief
van kolonel Looringh van Beeck. Eén betreft
een inspectie door de toenmalige majoor Beelaerts van Blokland. De pantserwagens op de
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en reacties
.

achtergrond zijn van een ouder type. De
drumband op de onderste foto staat voor hetzelfde gebouw. Wie kan hierover iets vertellen?

Met diep leedwezen
Vereniging:

3 juli
24 dec.
31 jan.
8 februari
14 februari
23 februari
1 maart
2 maart
2 maart
4 maart
.8 maart
9 maart
9 maart
18 maart
9 april
13 april
14 april
15 april
15 mei
15 mei
17 mei
18 mei
22 mei

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

Bij overlijdensgevallen

namen wij kennis van het overlijden

van de volgende

leden van onze

De heer F. Gazan, Brussel
De heer P.G. Vliet, Hoorn
De heer H.A. Goedhart, Alkantrant (Zuid Afrika)
Mevrouw E. v.d. Giesen-Ottervanger, Velp
Mevrouw C. van Neck-Verkade, Rotterdam
Mevrouw R. Polak-Sterk, Amsterdam
Mevrouw C. Heesakkers-Collé, Zoetermeer
De heer M. Verbeek, Wassenaar
De heer J. van Ginneke, Bridgend, South Wales (G.B.)
De heer A. Buitelaar, Rotterdam
De heer A. van de Waal, Zoetermeer
De heer J. van de Bergh, Turnbridge Wells (~.B.)
De heer J. Jeurissen, Brunssum
De heer M. Hasenack, Canada
Mevrouw P. de Vries, Hyde Park N.Y.
De heer J.Th. Polak, Thorpe Bay (G.B.)
Mevrouw J. Bernaert-Dieleman, Voorthuizen
Mevrouw T.G.B. Pahud de Mortanges
De heer J. Heide, Oudekerk aan de Amstel
Mevrouw J. van den Bosch-Keizer, Maastricht
De heer E. Feldhaus van Ham, Middelbeers
Mevrouw H. Lammers-Boelens, Drachten
Mevrouw E. Houthuizen, Rotterdam
De heer C. van Duin, Leidschendam
Mevrouw G. Boelhouwer-Lammers, Amsterdam
graag bericht aan: F.J. Bakx, Brouwersbos 3, 4841 eH

PRINSENBEEK

WIE KENDE W.H.J. WIJKMAN?
Wie kan mij informatie/foto's
van mijn overleden vader:

doen toekomen

Dhr. W.H.J. Wijkman
Buiksloterdijk 304
Amsterdam
Graag telefonisch of schriftelijk contact met:
Elly Bauerman - Wijkman
Dr. D.F. Scheurleerstraat 10
2552 MP DEN HAAG
Tel: 070 - 3975910
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VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

Mutaties/adreswijzigingen:
LET OP: Nieuwe telefoonnummer
Hemmes, R.W.
Hielkema, H.J.F.
Beers, H. van
Bergh, J.L.M.
Meeren, F.C. van de
Zalinge, N.G. van
Besouw, Th.J. van
Lourenz, G.
Wal, P.J. van de
Bakx, F.J.
Davis, H.J.
Sonnemans, H.
Gewijzigde telefoonnummers

bestuursleden

per 10-10-1995:

voorzitter
secretaris
penningmeester
2e voorzitter
2e secretaris
2e penningmeester
lid
lid
lid
sociaal werker
sociaal werker fondsen
PR medewerker/redacteur

0703683566
0165544802
0416278267
0765613711
0164241119
0765210534
0736567279
0402214746
0765416151
0765412453
0341360842
0499370206

van alle leden kunnen - niet - worden opgen

Ansems, H.C.

nwadres:

Bergh, J. v.d.
Bernaert - Dieleman J
Buitelaar, A
Bijlsma, E.

overleden
overleden:
overleden:
nwadres:

Gazan, F.
Ginneke, J. van
Goedhart, HA
Hasenack, M.
Heesakkers-Collé
Heide, J.

overleden:
overleden:
overleden:
overleden:
overleden:
overleden:

Jeurissen, J.
Oele, J.F.
Pahud de Mortanges,
T.G.B. mevr,
Polak, J.Th
Scheerboom, H.S.F.
Verbeek, M

overleden:
nwadres:
overleden:
overleden:
nw lid:
overleden:

Vliet, P.G.
Waal, AV.d.

overleden:
overleden:

Waterdrinker
Weijenberg, mw H.G.

tfnnr is:
nwadres:

40 Deerhurst Court, George Road, Solihuil, West Midlands,
GB-B91 3BY
Turnbridge Wells, 4 maart '95; opnemen mrs J. v.d. Bergh
09.04.1995
Rotterdam; 2 maart '95
Rotterdamseweg 137 B, de Lindonk kmr 271,
3332 AE Zwijndrecht
Brussel:
Bridgend, South Wales; 1 maart 1995
Alkantrant, Zuid-Afrika; 3 juli 1994
Canada; 9 maart '955; opnemen mevr Hasenack
Zoetermeer; 14 februari '95
Oudekerk aan de Amstel; 14 april 1995; opnemen mevr
Heide
Brunssum; 8 maart '95; opnemen mevr J. Jeurissen
Buitenruststraat 221, kmr 69, 4337 EP Middelburg
Den Haag, 13 april '95
Thorpe Bay; opnemen Mrs J.Th Polak
Amstelveenseweg 108 H, 1075 XP Amsterdam
Wassenaar, 23 februari '95; opnemen mw AM. VerbeekKrijgsman
Hoorn:
Zoetermeer; 2 maart '95; opnemen mevr AV.d. Waal- Treebusch
070-3978464
v.d. Rijtstraat 20, La Courtine Bergen op Zoom

