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De scheidende regimentscommandant, luitenant-kolonel der Fuseliers L. Vermeu-
len tijdens de commando-overdracht op 31 augustus jl. (Foto:sectie Communicatie)
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Beste lezer(es),

In deze Vaandeldrager staan wij uiteraard stil bij de commando-
overdracht van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. We
namen afscheid van overste Luc Vermeulen en maakten kennis
met zijn opvolger overste Hans van der Louw.

In de afgelopen twee jaar heeft overste Vermeulen uitgebouwd wat
de Oirschotse Fuseliers ruim drie jaar geleden zijn begonnen.
Samen met de oud-Brigadeleden en zijn Fuseliers was hij in
Normandië, Brussel, Beringen, Oirschot, Tilburg, Bergen op Zoom,
Hedel, Bergen op Zoom, Wageningen, Den Haag, Congleton en
Wolverhampton. Op 31 augustus hebben vele oudstrijders afscheid
genomen van Luc Vermeulen als regimentscommandant maar ze
verwachten hem als goede vriend nog vaak te zien.

De aanwezigheid van mevrouw Irene van Lippe Bies e eld, de
naamgeefster van onze Brigade, bij de feestelijkhede in Den
Haag op 8 jl. heeft een geweldige indruk gemaakt op de aanwezi-
ge oudstrijders. Bij die gelegenheid zei onze voorzitter R d Hem-
mes in zijn toespraak "diep respect te hebben voor de wijze
waarop U zich op dit moment inzet voor onze I i-culturele
samenleving". Deze verwijzing werd niet door alle aan ezigen
begrepen.

Mevrouw van Lippe Biesterfeld is voorzitter van de Stic . g voor
Transculturele Ontwikkeling en mede-oprichtster van ISIS, I . uut
voor Transculturele Ontwikkeling. Ze werkte mee aan e film
"Ulumka'an" voor Fosters Parents, waarin ze een gesp e eeft
met de cultureel antropologe Margarita Lopez Raquec. Iedereen
die het werk van onze naamgeefster wil leren kenne , aa i aan
te kijken naar deze film die uitgezonden zal worden doo de TROS
op TV2, op 15 oktober om 21.30 uur.

Hans Sonnemans, redacteur.

Redactie-adres:
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
0499-370206 (na 18.00 uur)
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HET VORIGE NUMMER:

- Onze vice-voorzitter, J. van den Bergh uit
Breda, wist het antwoord op de vraag "Waar?"
bij de foto's bij de rubriek "Wie, Wat, Waar?"
(pag. 38) van Vaandeldrager nr. 39. De foto's
zijn genomen bij de Willem lil-kazerne in
Amersfoort, begin 1946. We zien daar de
Pantserschool met oprichter en eerste com-
mandant majoor J.J.G. Beelaerts van Blokland.
Ook A. Kessels uit Eindhoven herkent de loka-
tie. Hij schrijft: "De pantserwagens waren ge-
loof ik Humbers (het gaat hier echter om
"Staghounds", redactie). Zij hadden een anti-
tankgeweer met een loop van meer dan
1.30 m. lang. Men moest in een schouderstel-
lage klimmen om de "recoil" op te vangen. Die
was nog harder dan die van de Piat."

- Natuurlijk werden er weer eens foto's ver-
wisseld. De bovenste foto van pagina 25 had
op pagina 28 moeten staan. Die van pagina 28
op pagina 25. Slorig, beste drukker (en beter
vermelden, redacteur) ...

- Een andere vervelende fout stond op
pagina 4. Daar werd namelijk de commando-
overdracht van overste Vermeulen aan overste
van der Louw aangekondigd op 29 augustus
terwijl dat 31 augustus had moeten zijn. Alle
leden die zich hiervoor hadden aangemeld
ontvingen op tijd een uitnodiging met de juiste
datum zodat de schade beperkt bleef. Maar
toch ...

- Tenslotte werden er geen foto's afgedrukt bij
de rubriek "Beste Willem". De foto's van beide
schrijvers van deze rubriek werden blijkbaar
absoluut niet gemist want het is helemaal nie-
mand opgevallen. Jammer ...
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BEDANKT OUDSTRIJDERS!

Bij deze wil ik u allen van harte bedanken voor
de door u getoonde belangstelling tijdens en
na mijn uitzending naar het voormalig Joego-
slavië. Het is enorm leuk om vanuit een onver-
wachte hoek brieven en kaarten te krijgen
tijdens een uitzending. Zeker van mensen
zoals u, die het klappen van de zweep kennen
en herkennen.
Ik mag u verder verklappen dat menigeen in
het voormalige Joegoslavië daar jaloers op
was en het onderstreept rn.i. wederom de
saamhorigheid tussen het personeel van 17
Painfbat GFPI enerzijds en "onze" oudstrijders
anderzijds. Verder heb ik een uitstekende tijd
gehad in het voormalig Joegoslavië, waarin ik
veel geleerd heb. Nogmaals mijn hartelijke
dank.

Met fuseliersgroet,

van Dijk, F.E.Th.J.
Kapitein der Fuseliers

Nu dat mijn vrouwen ik weer een beetje op
adem zijn gekomen van de veel bewogen reis
naar Nederland, wilden wij thans nogmaals van
harte dank zeggen voor de vele zorgen en tijd
die werd besteed om de herdenkingen van 22
april, 5 mei en 8 mei 1995 een volledig succes
te maken.

Ondanks het feit dat wij Nederland verschillen-
de malen bezocht hebben sinds ons vertrek
naar de U.S.A., 40 jaar geleden, viel het nooit
samen met een of andere reünie of oorlogs-
herdenking. Het was voor ons dus een gewel-
dige ervaring, niet alleen om zovele oudstrij-
ders weer te zien en de hand te drukken, maar
ook om de ervaringen van 50 jaar geleden
weer terug voor de geest te halen en er over
te kunnen conserveren in een kameraad-
schappelijke sfeer.

De herdenking in Hedel heeft mij speciaal
getroffen en bracht vele (angstige) momenten
van het verleden naar boven. Wij hebben alle
respect voor de fijne medewerking van de
burgemeester van Hedel en zijn inwoners en



allen de medewerking hebben verleend en
"last but not least" de heer Hans Sonnemans
die de Oudstrijders van de Koninklijke Neder-
landse Brigade "Prinses Irene" de eer betoont
die hen toekomt.

Peter C. Kuper, Sarasota, Florida, U.S.A.

ONTVANGEN DANKBETUIGINGEN

Dankbetuigingen aan het bestuur en leden van
de Vereniging van Oud Strijders van de Kon.
Ned. Brigade "Prinses Irene" werden ontvan-
gen vanwege:

40-JARIG HUWELIJK:
P. Louwerse-Bos, Vrouwenpolder
P. de Leur-Martens, Alblasserdam

45-JARIG HUWELIJK:
A. Verbeek-Hermans, Ossendrecht
C. Kijvon-van der Haak, Emmen
L. Brouwers-van de Wetering, Bergen op
Zoom
M. V.d. Wulp-Quaak, Alblasserdam
F. Becks-Paiser, Nijmegen
G. Melse-Wouters, Vrouwenpolder
H. Moors-Lamers, Mook
H. van Beers-van der Male, Sprang Capelle

50-JARIG HUWELIJK:
A. Vlemming, Frankrijk
R. Pasop, Engeland
L. van 't Hooft-Werts, Apeldoorn
S. Jol, Schoonhoven
F. Schaay-Rademakers, Katwijk
J. Vreugdehil, Hoogvliet
M. Vos-Gerreyn, Smilde
E. Panneborg-Stutterheim, Geldrop
W. Koenraats-van der Langkruis, Den Haag
L. Breur-van Oosten, Vlaardingen
A. van Wijk-v.d.Wetering, Driebergen
A. Bourquin-Bakker, Rietfontein, Z.A.
H. Visser-Minnaard, Durban, Z.A.
L. Bon-Luneman, Den Haag
H. Post-Brokken, Enschede
P. Havermans- Totte, Middelharnis
H. van Maurik-Dilles, Amsterdam
L. Poldervaart-de Ruyter, Raamsdonkveer
C. Bakker, Clacton on Sea, G.B.

55-JARIG HUWELIJK
J. Godderij-Keulen, Brunssum
H. Haitink-Barlets, Oosterbeek

BIJ ZIEKTE:
Piet Bakker, Den Haag

VERENIGINGSNIEUWS

KOORDUITREIKING IN TILBURG
Op 3 november a.s. worden weer enkele tien-
tallen nieuwe Fuseliers beëdigd. De jonge
militairen Beroeps Bepaalde Tijd zullen vooraf-
gaand aan de officiële beëdiging door hun
regimentscommandant eerst officieel Fuselier
moeten worden. Zoals gebruikelijk zullen ze
daarom eerst uit handen van een oudstrijder
hun invasiekoord moeten ontvangen. Dit dient
bovendien te bebeuren op plaats die iets te
maken heeft met de historie van de Irene Bri-
gade.

Ditmaal is de organisatie in handen van de
Staf Staf Verzorgings- en Ondersteunings-
compagnie van 17 Painfbat G.F.P.1. Als lokatie
is voor Tilburg gekozen. De plechtigheid daar
zal in de voormiddag plaatsvinden. De beëdi-
ging zelf is in Oirschot om 15.00 uur.

Oudstrijders die willen deelnemen aan de Fu-
seliersceremonie in Tilburg kunnen zich opge-
ven bij: Hans Sonnemans

Hoofdstraat 32
5683 AE BEST

Uiteraard worden de oud-Brigade leden ook
uitgenodigd om bij de beëdiging aanwezig te
zijn.

AFSCHEID BESTUURSLID VAN BESOUW
Sinds 28 september maakt generaal-majoor
der Fuseliers b.d. Th. van Besouw niet langer
deel uit van het bestuur van de Vereniging van
Oud Strijders van de Kon. Ned. Brigade "Prin-
ses Irene". Hij werd in die functie gekozen
tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16
mei 1987 in Breda. In die periode was hij on-
der meer voorzitter van de commissie "1941-
1991", en de commissie "Normandië 1994".
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VAN DE PENNINGMEESTER

Wanneer u dit leest is de algemene ledenver-
gadering alweer achter de rug en hebt u de
financiële situatie van de vereniging bespro-
ken. Graag wil ik nog even op dat financiële
terug komen.

Financiën beheren is een schone zaak, maar
ook vaak een lastige zaak omdat je het nooit
iedereen naar de zin kan maken. Anderzijds is
het ook moeilijk om het de "schatbewaarder"
naar de zin te maken en zeker wanneer de
betaling van contributies "uit" blijft. En dat zijn
op het moment - dat ik dit schrijf - nog zo'n
67 leden en begunstigsters. Velen kregen een
extra acceptgiro toegezonden, wilt u die invul-
len en opsturen?

Werken kun je goed, wanneer je steun krijgt
van anderen en daarom wil ik langs deze weg
onze "kontaktpersonen" in de diverse wereld-
delen en in Europa hartelijk danken voor de
wijze waarop zij hun werk voor de vereniging
hebben gedaan. Dank zij jullie kwam niet al-
leen de contributie van buiten Nederland goed
binnen maar werden ook voor andere functio-
narissen opdrachtjes uitgevoerd.

In 't bijzonder moeten we een woord van dank
richten aan Cees Wolters in Zuid-Afrika omdat
hij na zoveel jaren helpen nu om gezond-
heids- en leeftijdsredenen zijn functie ter be-
schikking stelde. Hij is inmiddels vervangen
door Jan Jansma, waarvan het adres reeds
meerdere malen in de Vaandeldrager is afge-
drukt.

Dank aan de S.F.M.O. welke ons in 1994 weer
voorzag van aangevraagde subsidie alsmede
van subsidie in 1993 ten behoeve van de Nor-
mandie reis in 1994.
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Dank aan 17 Painfbat GFPI, dat ons in 1994
weer zo voortreffelijk gastvrijheid en support
verleende. Het begrip "geen tijd" werd ondanks

hun drukke programma nimmer gehoord. Voor
Oud Strijders was (en is er nog steeds) een
open oor en wordt ruime aandacht besteed
aan onze wensen.

Dank ook aan u als leden die gevolg gaven
aan mijn oproepen tot betalen van de contri-
butie zodat we medio december 1994 nog met
een achterstand van 1,2% niet betaalde contri-
butie zaten.

50 jaar herdenken met daarin een reis naar
Normandië en het acte de presence geven bij
heel veel herdenkingen, alsmede het gewoon
doorgaan van verenigingsactiviteiten, maakten
het werk niet eenvoudiger/gemakkelijker.
1994 werd afgesloten met plannen voor 1995,
HET jaar waarin de grote herdenkingen zou-
den plaatsvinden en een reis naar Engeland
zou worden gemaakt.

Alle herdenkingen zijn weer achter de rug en
we gaan moedig verder op de ingeslagen weg
en spreken de hoop en verwachting uit dat we
in het gedeelte van het jaar dat nog vóór ons
ligt, elkaar weer tot een hand en voet mogen
zijn.

Wanneer u van uw kant meewerkt, dan probe-
ren wij van onze kant alles te doen in het be-
lang van u en de vereniging. .

Henk van Beers



Reünie 1995
De 49ste reünie van de Vereniging van Oud
Strijders van de Koninklijke Nederlandse Bri-
gade Prinses Irene vond plaats op een bijzon-
der regenachtige donderdag 28 september
1995. Ruim 180 oud-Brigadeleden, waarvan
velen met echtgenote of begeleider(s) verza-
melden zich desondanks in de Brabantzaal
van de genm. de Ruyter van Steveninckkazer-
ne te Oirschot.

Om 11 uur was het tijd voor de Algemene
Ledenvergadering. Voor alle niet-leden werd
een videofilm vertoond over de laatste Enge-
landreis in de filmzaal van de kazerne.
Zoals gebruikelijk begon de vergadering met
het gedenken van alle in het afgelopen jaar
overleden leden. Een bijzonder lange lijst dit-
maal.

Ook was er een bijzonder lange lijst van eve-
nementen waarop voorzitter Hemmes kon te-
rugblikken. Normandië, Beringen, Heeswijk-
Dinther, Waalre, Grave, Oirschot, Tilburg, Ber-
gen op Zoom, Hedel, Wageningen, Den Haag,
Rijnsburg, de Engelandreis.

Van één bestuurslid moest afscheid worden
genomen: Theo van Besouw. Hij had zich niet
herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode
in het bestuur. Jammer genoeg was hij niet op
de vergadering aanwezig zodat voorzitter
Hemmes hem niet persoonlijk kon bedanken
voor zijn inzet in de afgelopen acht jaar. Een
bedankje is zeker op zijn plaats want van Be-
souw was voorzitter van de commissie "1941-
1991" en van de commissie "Normandië 1994".
Twee projecten waarvoor hij zich op een bij-
zondere wijze heeft ingezet en die mede
dankzij hem zijn geslaagd.

Besloten werd om het idee van één van de
leden te honoreren: het aanschaffen van
naamplaatjes (tegen betaling). Het blijkt dat het
voor velen vaak moeilijk is om elkaar te her-
kennen en om bekende gezichten met een
naam te verbinden. Naamplaatjes zouden
hierbij een uitstekend hulpmiddel kunnen zijn.

Hierover zult u nog meer gaan horen via dit
blad.

In recordtijd wist voorzitter Hemmes de agenda
van de vergadering "af te werken". Wel werd
hij nog bijna verlegen toen Heyman Roet in de
rondvraag van de gelegenheid gebruik maakte
om hem (Ruud Hemmes) een groot compli-
ment te maken voor zijn functioneren als voor-
zitter. "We mogen heel blij zijn met zijn goede,
representatieve en welsprekende voorzitter, die
eigenlijk onvervangbaar voor ons is geworden",
aldus Heyman Roet met bijval van de verga-
dering.

Inmiddels was het ongelooflijke geschied: het
was buiten droog en zonnig weer geworden.
Prachtig weer om naar buiten te gaan voor de
traditionele dodenherdenking. Voor het monu-
ment stond het vaandel met vaandelwacht en
een ere-peloton van het Garderegimen Fuse-
liers Prinses Irene (onder leiding van majoor
Rooijakkers) gereed.

Na de gebruikelijke korte sobere plec 'gheid,
liepen alle deelnemers langs het e e-peloton
en het vaandel. "Ons vaandel" zo s oorzitter
Hemmes in zijn korte toespraak zo tre end zei,
hiermee de verbondenheid van F seliers en
oud-Brigadeleden onderstrepend.

Na de plechtigheid was het tijd ge 0

de inwendige mens. De keuze 00

landse of de Indische keuken was
gemaakt. Het vinden van "keuke II e laat-
se bleek voor een aantal leden a eilij er.
De afstand daar naar toe bleek 00 so s wat
te veel. Gelukkig was onze 0 de e ede,
kapitein Peter Aerts, ter plaatse 0 het
vervoer terug naar de Brabantzaal e zo e

Daar werd, in aanwezigheid v e"
regimentscommandant overste H der
Louw en oud-regimentscomm oonel
Leen Noordzij, nog een gezellig 9 aasje ge-
dronken en werden de vele s e e e'" en
over "vroeger" weer steeds ste er _eT.aai<L
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OVERSTE VERMEULEN NEEMT AFSCHEID

COMMANDO-OVERDRACHT GARDEREGIMENT FUSELIERS
PRINSES IRENE EN 17 PAINFBAT GFPI

Toen luitenant-kolonel Luc Vermeulen ruim
twee jaar geleden het commando kreeg over
het Garderegiment Fuseliers en 17 Painfbat
ging voor hem een grote wens in vervulling.
Zelf was hij Fuselier in hart en nieren, beëdigd
en helemaal "opgegroeid" in de Fuselierscul-
tuur, toen nog bij 13 Painfbat in Schalkhaar.

Als commandant van de Bravo-compagnie van
13 Painfbat, was hij met zijn compagnie in
Normandië tijdens de 40-jarige herdenking in
1984. Voorafgaand aan de reis had hij de
generaals Beelaerts van Blokland en Hemmes
uitgenodigd om zijn compagnie iets over de
Irene Brigade te vertellen. Toen enkele maan-
den later Hanny Ritmeester-Meijler haar boek
"Ik zou wéér zo gek zijn" in Schalkhaar aan
Prins Bernhard presenteerde, was de kapitein
Vermeulen haar begeleidingsofficier.

Na zijn functie bij de Defensieleergangen, zou
die wens in vervulling gaan: een "eigen" batal-
jon maar vooral regimentscommandant van het
Garderegiment waar hij zijn hele militaire leven
bij had gediend. Er was echter toch één kleine
teleurstelling: de "Schalkhaarse" Fuseliers
waren inmiddels "Oirschotse" Fuseliers gewor-
den. Dit zorgde toch voor enige twijfel bij de
kersverse luitenant-kolonel der Fuseliers.

Eerlijk gezegd was er ook wel wat twijfel bij de
oud-Brigadeleden. Op een meer dan geweldi-
ge manier hadden overste Noordzij en zijn
mannen van 17 Painfbat de traditie van Briga-
de en Garderegiment Fuseliers overgenomen.
De oudstrijders werden meer als ooit bij alles
wat bataljon en regiment aanging betrokken.
Nu zou het commando weer overgenomen
gaan worden door iemand van de "Schalk-
haarse" grond. Zou dat gevolgen hebben voor
de nog nieuwe "Oirschotse" versie van tradl-
tiebeleving?

Na twee jaar weten we beter. Overste bleek
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persoonlijk geïnteresseerd in "zijn" oudstrijders.
Hij wilde zoveel mogelijk leren over de ge-
schiedenis van "zijn" Garderegiment Fuseliers.
Die betrokkenheid kwam dan ook duidelijk bij
iedereen over.

Het was geen gemakkelijke periode. In de
eerste plaats was overste Vermeulen batal-
jonscommandant. Het 17de pantserinfanterie-
bataljon was betrokken bij een reorganisatie-
proef. Dit trok een zware wissel op alle kader-
leden. Verder kwam er een einde aan de lange
periode van het werken met dienstplichtigen.
Soldaten Beroeps Bepaalde Tijd kwamen hen
vervangen. Een moeilijke tijd met veel onze-
kerheden brak aan voor het bataljon en al het
personeel.

In de periode juni 1994 - mei 1995 werden
ongelooflijk veel herdenkingen en bevrijdings-
activiteiten georganiseerd. Talloze malen werd
een beroep gedaan op overste Vermeulen en
zijn Fuseliers. Hij vertegenwoordigde de Ne-
derlandse Landmacht bij de grootschalige
herdenkingen in Normandië. In 1995 had hij
geen gewone Fuseliers meer tot zijn beschik-
king (dit door de periode van wisseling van
dienstplichtigen naar beroepspersoneel). Toch
moesten er ere-wachten worden geleverd. Hij
deed een beroep op zijn kaderleden om als
gewoon Fuselier dienst te doen "in het rode
pak" bij herdenkingen in Hedel en Den Haag.
Sergeanten, adjudanten, luitenants' en een
enkele kapitein stonden daar aangetreden als
gewoon Fuselier ...

Al bij de aanvaarding van zijn commando had
overste Vermeulen laten weten dat hij ook
bijzondere aandacht wilde besteden aan de
wat vergeten onderdelen van het Garderegi-
ment Fuseliers, namelijk de Indië-bataljons.
Het leek hem ideaal om vijf reünie-verenigin-
gen samen te brengen onder een "paraplu"
van een gezamenlijke Vereniging, uiteraard



Luitenant-kolonel der Fuseliers drs. J.A. van
der Louw

met behoud van de eigen identiteit van iedere
bataljonsvereniging. Verschillende comman-
danten voor hem hadden dit al geprobeerd
maar waren er niet in geslaagd. Overste Ver-
meulen wist echter het benodigde vertrouwen
te winnen en kon uiteindelijk met veel tijd en
geduld alle besturen over de streep trekken:
vorige jaar werd de Vereniging van Indië-ba-
taljons van het Garderegiment Fuseliers Prin-
ses Irene opgericht.

"Met veel spijt in het hart, draag ik het com-
mando over het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene en 17 Painfbat over aan de
luitenant-kolonel der Fuseliers van der
Louw", met deze woorden droeg overste
Vermeulen op donderdag 31 augustus het
vaandel over aan zijn opvolger.

Ruim dertig oud-Brigadeleden woonden de
commando-overdracht en de aansluitende
receptie bij. Tijdens die zeer drukbezochte
receptie richtte ook onze voorzitter Ruud
Hemmes zich tot de scheidende overste en
schonk hem een prachtige dasspeld. In zijn
toespraak memoreerde hij de verdiensten
van de scheidende commandan . De nieuwe
commandant, overste Hans van der Louw,
wenste hij alle succes en hij sprak het ver-
trouwen uit dat de band tussen Brigade en
Garderegiment op een zelfde wijze gehand-
haafd zal blijven.

Heel bijzonder was het gebaar van de Ver-
eniging van Indië-bataljons van e Garde-
regiment. Hun voorzitter, de eer J.H. EI-
bers, maakte bekend dat zijn best ur un-
aniem had besloten om overs e Ve eulen
tot ere-voorzitter te benoemen van un nog
jonge Vereniging. Een uniek ge aar omdat
de overste hiermee waarschijnlij de enige
actief dienende militair is die ee dergelijk
ere-functie krijgt bij een ve e igi g van
oudstrijders!

Luitenant-kolonel Vermeulen, 0 ee bij-
zondere wijze heeft u alle oud-B 'ga eleden
bij het Garderegiment Fuselie s e e te
betrekken, dit door uw eigen e soo lijke
belangstelling en inzet. Heel ha elij dank,

succes in de toekomst en vooral: aak tot
ziens!

De nieuwe commandant van he Gar e egi-
ment Hans van der Louw zal zie i de vol-
gende Vaandeldrager zelf voors elle aan de
leden van onze Vereniging. Veel te leden
hebben hem al ontmoet tijdens de e - ie op
28 september. We wensen hem . e aard ook
alle succes!
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REGIMENTSNIEUWS

HEDEL, DE EERSTE BBT'ERS

Zoals bekend zijn de laatste dienstplichtige
Fuseliers vorig jaar vertrokken. Hun plaatsen
zijn inmiddels ingenomen door de eerste be-
roepssoldaten, de zogenaamde Beroeps Be-
paalde Tijd oftewel kortweg BBT'ers. De eerste
zeventig werden op 11 augustus beëdigd. Dit
zou natuurlijk nooit hebben kunnen gebeuren
als ze hieraan voorafgaand niet tot Fuseliers
zouden zijn gemaakt.

Op een warme en mooie vrijdagmorgen 11
augustus vertrokken zo'n twintig oudstrijders
van de Irene Brigade samen met de nieuwe
Fuseliers naar Hedel. Op de Bruggenschool
worden ze ontvangen. Dan maken oudstrijders
en jonge militairen op symbolische wijze weer
de oversteek naar het dorp Hedel. Met rubber-
boten, een zwemvest om en natuurlijk zonder
vijandelijk vuur.

Aan de Hedelse kant van de Maas geeft luite-
nant-kolonel der Fuseliers b.d. Ton Herbrink

uitleg over de gebeurtenissen hier in Hedel in
april 1945. Dan marcheren de oude en nieuwe
militairen dwars door het dorp naar het monu-
ment, waar de plechtigheid zal plaatsvinden.

Na de dodenherdenking en kranslegging, wor-
den hier de invasiekoorden omgehangen, de
calvados gedronken, het Fuselierslied gezon-
gen. Natuurlijk is ook de burgemeester van
Hedel, de heer Kraaijveld, weer van de partij.
Brigade en Garderegiment zijn van harte wel-
kom in zijn dorp.

Na afloop van de plechtigheid, wacht nog een
maaltijd op de Bruggenschool en daarna gaat
het weer snel terug naar Oirschot. Daar wor-
den de Fuseliers beëdigd door hun regiments-
commandant, overste Vermeulen, in een bran-
dende zon, onder toezicht van ouders, familie
en vrienden. De organisatie van de dag, ka-
derleden van de Charlie compagnie en oud-
strijders kunnen dan terugkijken op een ge-
slaagde happening.

De tocht over de Maas, in
rubberboten steken oud-
strijders en Fuseliers over
naar Hedel (foto: W. van
Engelen)
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BERINGEN, DE HERDENKING

Door allerlei misverstanden kwam de uitnodi-
ging wat laat binnen, zowel bij de Fuseliers als
bij de Vereniging van Oud Strijders. Het ge-
meentebestuur van Beringen zou ook dit jaar
weer zijn bevrijding gedenken op woensdag 6
september. Natuurlijk rekenden onze Belgische
vrienden weer op deelname van Brigade en
Garderegiment Prinses Irene.

De commandant van de Bravo compagnie,
majoor Doreleijers, vertrok met een peloton
van zijn Fuseliers en een twintigtal op het laat-
ste moment "opgetrommelde" oud-Brigadele-
den naar het Belgische stadje.

De Belgische gastheren hadden weer een
interessant programma opgesteld, te beginnen
met een eucharistieviering in de Dekenale
Kerk. Daarna vertrokken alle deelnemers in
een grote stoet naar het monument in de
Brugstraat.

Na de plechtigheid was er nog een receptie in

Oud-Brigade/eden reike de
invasiekoorden UIT aan de ieuwe
Fuseliers BBT (foto: W. van En-
ge/en)

het stadhuis en een maaltijd in ee 10 . eit in
de buurt. De Bravo-Fuseliers en de 0 d-Bri-
gadeleden zorgden weer voor ee . s ekende
vertegenwoordiging van de Brigade e het
Garderegiment Prinses Irene. 0 e Be' gse
vrienden rekenen ook in de toeko st a "jd op
hun aanwezigheid, zo bleek.

DUITS-NEDERLANDS LEGERKO S

In de media heeft u er de afgelo al
volop van kunnen kennisnemen, au-
gustus was het zover: het Dui s- dse
legerkorps werd officieel in diens ges:e oor
minister van Defensie Joris Voor e~e en zijn
Duitse ambtgenoot Volker Rühe. B', ce ~ - ai-
re plechtigheid voor het Kas eel aar e
denburgerplatz in Münster werd e e d-
se KL vertegenwoordigd door vaance er
vaandelwacht van het Gardaregi er ~sa te s
Prinses Irene. Natuurlijk stond 00 •...za a a-
wacht op de voorpagina v e e~e"'s'a-
krant. ..
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De plechtige herdenking in Berin-
gen bij het monument. Majoor Dore-
leijers en Wim Vaders leggen een
krans (foto: sectie Communicatie)

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

14
23
28
30
15
16
2
13
27
2
12

mei '95
mei
mei
mei
juni
juni
juli
juli
juli
september 11

september 11

Mevrouw R. Haazen-Pasker, Amersfoort
De heer A. Elzenaar, Delft
De heer H. de Jong, Benoui (Z.A.)
De heer A. van Wolferen, Beneden Leeu
De heer E. van Gremberghe, Den Haag
De heer E. Leon, Den Haag
Mevrouw H. Jansen-Fiechter, Zwolle
De heer G. van Hooydonk, Engeland
Mevrouw G.K. de Heer-Hazenbroek, Rotterdam
De heer K. de Vries, Borted Colchester U.K.
De heer A. van Soest, Apeldoorn

Bij overlijdensgevallen graag bericht aan: F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
076-5420530
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STAF EN STAFSTAFCOMPAGNIE 13 MECHBRIG
IN ARROMANCHES GEDOOPT TOT FUSELIERS

Zoals u al in de vorige Vaandeldrager heeft
kunnen lezen is er nog een legeronderdeel
bijgekomen dat de traditie van het Garderegi-
ment Fuseliers Prinses Irene zal gaan voort-
zetten. Deze nieuwe Fuseliers komen ook "van
het Oirschotse zand" want het betreft de Staf
en Stafstafcompagnie van de 13de Gemecha-
niseerde Brigade, gelegerd op de generaal-
majoor de Ruyter van Steveninckkazerne te
Oirschot. Het 17de Pantserinfanteriebataljon,
"het Fuseliersbataljon" , maakt onderdeel uit
van deze Brigade.

De nieuwe Fuseliers nemen de traditie zeer
serieus op. Hoe kan het eigenlijk anders met
een commandant (majoor Lenders) die enkele
jaren geleden nog regimentskapitein was.
Men vond het daarom belangrijk om hiervan
uitgebreid kennis te nemen en waar kan dat
beter dan in Normandië? Samen met 12 oud-
strijders van de Irene Brigade vertrokken de
nieuwbakken Fuseliers naar Arromanches om
daar, als onderdeel van de driedaagse trip,
op het strand hun invasiekoord in ontvangst te
nemen.

"Via deze weg wil ik dank zeggen aan de de-
putatie van de Vereniging van Oud Strijders
van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prin-
ses Irene, die de Ststcie-13 Mechbrig heeft
vergezeld tijdens een bezoek aan Normandië
van 4 t/m 6 juli j.1.

Aanleiding tot dit bezoek was de officiële toe-
treding van onze compagnie tot het Garderegi-
ment Fuseliers Prinses Irene op 18 mei 1995
te Thorn.

Naast bezoeken aan militair historisch belang-
rijke plaatsen, was de sfeervolle ceremonie op
het strand van Arromanches de hoofdreden en
ook het hoogtepunt van de reis. Onder toe-
ziend ook van de Regimentscommandant de
luitenant-kolonel der Fuseliers L. Vermeulen,
kreeg de compagnie, onder grote publieke

belangstelling, de in calvados ge enkte inva-
siekoorden op plechtige wijze 0 gehangen
door de Oudstrijders.

De deputatie, onder leiding van ge . b.d. R.
Hemmes, bestond uit: de heren R. Hemmes,
A. Herbrink, P. van der Ster, H. de
Sanden, H. Hogeveen, J. Vrie ds, W. Vaders,
P. de Leur, J. Vermeulen, J. van Ve ze ,
F. van der Meeren, F.J. Bakx.

U was een bijzonder prettig reisgeze sc ap en
heeft onze toetreding tot het regi e e diep-
gang gegeven die het verdient.

Nogmaals onze hartelijke dank.

C-Ststcie (GFPI)-13 ec b 'g
de majoor der Fuselie s
Lenders, P.G.H."

Uit de "Rinoceros", een uitgave van de Sectie
Communicatie van 13 Mechbrig:

"Tegen het middaguur vertrekke ssen
naar Arromanches. Luitenant1 S e ondigt
de komende activiteit en lokatie aan 0 er de
"mike": "Straks gaan we lunchen in, e , F ank-
rijk. Daar zijn we over een half id ge-
juich van de stafstaffers geeft aan a de oe-
de Franse lunch met harde broodles. aasjes
en dadels er best in zal gaan.

Op het strand van Arromanches, de
achtergrond de overblijfselen van e erry
haven" vindt de uitreiking van he i as'e oord
plaats door de oudstrijders. Gedi . . eerd
maken de fuseliers zich op voor e·... "di g
binnen het Garderegiment Prinses lre e. Op
de marsgolven van het fuseliersrea e"" et
een stevig glas Normandisch ve ï ' ce and
werden de staf en stafstaffers ge ot
echte fuseliers. Vive la France. Vi e I E" e.
Vive "les fuseliers".

1



Enkele leden van de
deputatie, samen
met de jonge Fuse-
liers, poserend op
Pointe du Hoc

Onder: Wim Vaders
reikt een Fuselier
zijn koord uit op het
strand van Arro-
manches
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HECHTE VRIENDSCHAPSBANDEN
TUSSEN FUSELIERS EN OUDSTRIJDERS

door W. DiI/, Cherry Val/ey, N. Y., U.S.A.

Het deed mij een groot genoegen dat onze
Amerikaans contactman, Jan Peijrot, mijn
adres vond en mij in contact bracht met de
voor mij onbekende Vereniging van Oud Strij-
ders van de Koninklijke Nederlandse Brigade
"Prinses Irene".

Het was een voorrecht dat ik kon deelnemen
aan vele kransleggingen en de viering van het
50ste jaar van de bevrijding van ons land. Ik
ben dankbaar dat ik mij vrijwillig opgaf en dat
wij succesvol waren; het was een lange strijd
maar wij hebben gezegevierd! Ja, ik zou wéér
zo gek zijn!

Toen ik lid werd, moet ik toegeven dat ik du-
bieus was over de connectie tussen het Gar-
deregiment Fuseliers Prinses Irene en de
Oudstrijders van de Irene Brigade. Gedurende
de goed georganiseerde reis naar Congleton
en Wolverhampton heb ik me gerealiseerd dat
die twijfel geheel misplaatst was.

Tijdens de herdenking in Hedel werd ik al
voorgesteld aan de regimentscommandant, de
luitenant-kolonel der Fuseliers L. Vermeulen.
Hij, en de bemanning van de Vaandelwacht,
vergezelden de 77 oudstrijders op hun reis
naar Engeland. Bij aankomst in het eerste
hotel bemerkte ik tot mijn genoegen dat ik mijn
hotelkamer mocht delen met overste Vermeu-
len.

Nu was er in onze "Happy to see you again"-
groep een lid van de Oudstrijders die onbe-
kwaam was om zonder hulp te navigeren. Het
was aandoenlijk te zien hoe de leden van de
Vaandelwacht direct deze onbekwame vriend
hielpen. Overste Vermeulen nam het op zich
om zelf deze oudstrijder onder zijn hoede te
nemen en wisselde daardoor dus van kamer.
Het was een toonbeeld van zorgelijkheid en ik
zou hen graag een pluim op hun pet willen
steken.

Ik vond dat hieruit de genegenheid duidelijk
bleek tussen het Garderegime Fuseliers
Prinses Irene en de Oudstrijders van de Ko-
ninklijke Nederlandse Brigade P . ses Irene en
we mogen er trots op zijn da zij 0 ze naam
dragen. We kunnen ervan verze e d zijn dat zij
onze traditie zullen voortzetten!

De heer Dil/ doelt in zijn verhaal op oudstrijder
Cor van Duin. Zoals al vermeld i de vorige
Vaandeldrager, overleed Cor van Duin twee
dagen na terugkeer uit Engeland.

Overste Vermeulen en majoor de Jo g, die
van Duin na de reis naar huis had gebracht,
woonden namens het Garderegime t Fuseliers
de crematie bij. Het feit dat van Dui overleed
zo kort na een reis die, zoals hij ze zei, een
hoogtepunt van zijn leven was geweest, heeft
op al/e betrokken Fuseliers ee die e i druk
gemaakt (en uiteraard op al/e oud-Bt'çedele-
den). Redactie.
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BEVRIJDINGSHERDENKINGEN IN CANADA

door Hans de Leeuw, Westbank B.C., Canada

Buiten de grootse plechtigheden in Nederland
hebben ook in ettelijke andere plekken in het
buitenland herdenkingen plaats gevonden ter
herdenking van de bevrijding van Nederland
50 jaar geleden. Zelf was ik betrokken bij een
kranslegging bij de Cenot,aph in Vancouver,
Brits Columbia, samen met een oud wapen-
broeder, Lamont Wilkinson.

Voorts vertegenwoordigde ik de Brigade bij de
onthulling van een monument in het Koningin
Elizabeth Park. Het monument was gemaakt
door een Nederlandse beeldhouwer, nu in Brits
Columbia woonachtig, en een geschenk van
Dutch Canadians aan de stad Vancouver.

De plechtigheid werd opgeluisterd door een
band van de Seaforth Highlanders en aanwe-
zig waren de eerste minister van de provincie,
de burgemeester van de stad, de Nederlandse
consul-generaal, de Nederlandse militaire
attaché uit Ottawa, een militaire erewacht en
officieren.

Verder was ik uitgenodigd om deel te nemen
aan een driedaagse serie feestelijkheden in
Lynden. Lynden is een Amerikaans stad waar
veel Nederlanders wonen. Het Gronings Seni-
oren Orkest en Fanfare was overgekomen uit
Groningen en er waren twee grote groepen
klompendansers uit Drente en Twente. Er was
een Amerikaanse en Canadese militaire para-
de, een "fly-over" van vliegtuigen uit de Twee-
de Wereldoorlog en een dropping van para-
chutisten.

De gastvrije bevolking van het stadje werd in
die dagen aangevuld met duizenden belang-
stellenden uit de verre omtrek. Hier waren
eveneens veel hoogwaardigheidsbekleders van
de partij: burgemeesters van ettelijke steden,
de Nederlandse Consul-generaal uit Los An-
geles en Consul uit Seatle, de Nederlandse
militaire attaché uit Washington en vier oud-
Brigademannen: John Cnossen uit Zuid-Cali-
fornia, Jan Peyrot uit Connecticut, Ben Colen-
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Hans de Leeuw in Lynden, voor het eerst
weer op een bren carrier na 50 jaar!

brander uit Brits Columbia en ikzelf. Op een
feestavond hebben we alle vier wat over onze
ervaringen verteld, dit in beide talen.

Op weg naar huis nam ik ook deel in mijn
veteranen-tenue aan een kranslegging bij het
oorlogsgedenkteken in de stad Abbotsford in
Brits Columbia. Bij al deze plechtigheden is
veel eer bewezen aan de Brigade, door ons
vertegenwoordigd, voor de deelname aan de
bevrijding van West-Europa.

De baret en "badge", die ik hierbij droeg, was
mij destijds toegezonden door de kolonel
Noordzij. oud-regimentscommandant van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.



Boven: 'Pnnses Irene reûnie" in Lynden (Washington) op 4 mei '95. V.l.n.r. Jan Peyrot, John
Cnossen, Hans de Leeuwen Ben Colenbrander.
Onder: Hans de Leeuwen Lamont Wilkinson na de kranslegging in Vancouver.

5



Beste Willem
Briefwisseling met Willem van der Veer

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

over het verzet

Beste Willem,

Tot mijn eigen grote verrassing werden er
geen foto's geplaatst boven de opening van
onze rubriek in de vorige Vaandeldrager. Ik
kan je verzekeren dat dit slechts een foutje
van de drukker is geweest en dat hierachter
geen boze opzet steekt. Ik heb absoluut niets
tegen je vriendelijke gezicht en ik hoop dat het
ditmaal weer deze pagina's zal opsieren.

In augustus werd herdacht dat 50 jaar geleden
definitief een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog doordat ook Japan capituleerde
na een tweetal Amerikaanse atoombombarde-
menten. Heb je zelf nog deelgenomen aan een
herdenking van dit feit? Tenslotte heb je zelf
nog tegen de Japanse vijand gevochten. Het
is, zo lijkt mij, vrij opmerkelijk om op beide
strijdtonelen te hebben gestreden.

We zitten nog midden in een verhaal dat zich
in de Arakan afspeelt. Je vertelde over een
patrouille waarvan je de leiding had en die een
gebied moest verkennen en de Japanse vijand
lokaliseren. Op het moment dat je het huis van
een Engelse theeplanter verliet en met je twee
Engelse korporaals verder naar het noorden
trok, beëindigde je vorige keer je verhaal. Ik
ben benieuwd naar het verdere verloop!

Met hartelijke groeten,

Hans Sonnemans.
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Beste Hans,

Hartelijk dank voor je vriendelijk schrijven,
waarin je je bezorgdheid uit over de absentie
van ons conterfeisel in de laatste Vaandeldra-
ger. Maak je echter geen zorg "jonge man"; de
fraaie trekken van onze facie zijn voor altijd
gegrift op het netvlies van al onze vrouwelijke
fans ...

Hans, dit wordt de laatste aflevering van onze
belevenissen in het Verre Oosten. Ik denk dat
wij daar in Birma ooit het verst verwijderd wa-
ren van oorspronkelijk moederonderdeel: de
Brigade. In een volgende aflevering komen we
dan ook dichter bij huis terecht, namelijk in
Nederland, in de jaren 44-45. Ik wil dus nu de
draad weer oppakken van het laatste verhaal
waarmee wij bezig waren ...

Recht voor ons lagen de beboste uitlopers van
de Somaraheuvels. Volgens onze stafkaart
moest er een smal pad over de heuvels leiden
naar een dal, waar zich een dorp bevond.

Zo trokken wij verder. Jones, Clarck en Willi-
ams zeiden niet veel. Zij sjokten sloom voort
over het smalle pad, gebogen onder de last
van hun zware rugzak. De zon wierp haar
verzengende stralen over de golvende velden.
De natuur scheen te sluimeren. Onze unifor-
men waren doorweekt van het transpireren.
Ergens links van ons gilde een troep apen. Het
rotsachtige pad werd aanmerkelijk smaller en
moeilijker begaanbaar, naarmate we stegen.
We hadden een flinke dosis zouttabletten in
onze waterflessen gedaan, om aan het tekort
aan zout, dat altijd optreedt in het menselijk
lichaam bij overmatig transpireren, tegemoet te
komen.

Na anderhalf uur moeizaam klimmen, waren



we op de eerste heuvelrug aangekomen, waar
we besloten een half uur te rusten. Het was
absoluut windstil, zelfs op deze hoogte. De
sprietige bamboeblaren hingen roerloos. Diep
beneden ons zagen wij de theeplantage die we
nauwelijks twee uur geleden hadden aange-
daan, als een wazig witte vlek in het effen
groen van de plantage, trillend in de lome
middaghitte. We trokken al onze kleren uit en
hingen die op in de struiken om te drogen in
de zon. Binnen vijf minuten sloegen de dam-
pen er uit.

Aan de andere kant van de heuvel kam was
een vallei zichtbaar. De stilte was beklem-
mend. De uitgestrekte jungle voor ons ademde
witte dampen uit. Zelfs de vogels schenen in
deze warmste uren van de dag te rusten. Heel
even was in de verte de zware bas van de
Indische ekster, een grote bruinzwarte vogel
die men slechts zelden te zien krijgt, hoorbaar.
Toen ik door de verrekijker het terrein obser-
veerde, ontdekte ik dat op een plek veel rook
door de bomen omhoog trok, alsof daar een
houtvuur werd gestookt. Na overleg besloten
we die plek voorzichtig te verkennen, Het zou-
den inheemse houtskoolbranders kunnen zijn,
maar evengoed een Japanse patrouille die
daar was neergestreken voor een rustpauze.
Ergens diep en ver weg in deze jungle moest
het gehucht Tulpi liggen, de eerste plaats die
wij bij onze verkenning moesten aandoen. Ik
vertrouwde die blauwe rookpluim, die op een
afstand van drie kilometer door het dichte ge-
boomte omhoog trok, niet helemaal. We trok-
ken onze inmiddels gedroogde kleren weer
aan, slingerden de zware rugzak over de
schouders en begonnen aan de afdaling langs
het smalle kronkelige junglepad.

De hitte was bijna onverdraaglijk, ofschoon de
afdaling nauwelijks lichaamskracht kostte,
hooguit behendigheid om overeind te blijven.
Nu en dan vonden we uitwerpselen van olifan-
ten op het pad en aangevreten bamboestam-
men, als bewijs dat een kudde dit pad eerder
had gevolgd. De hitte verlamde onze spieren
en wij verlangden er naar om ons in de scha-
duw van de bamboe uit te strekken en een
paar uur te slapen. De tijd drong, wij moesten
verder.

Plotseling hoorde ik het "getrompetter" van
olifanten. Ergens voor ons, nog onzichtbaar
voor het oog, moesten zich olifanten bevinden;
misschien dezelfde waarvan we de sporen op
het junglepad hadden gezien. Voorzichtig slo-
pen wij voetje voor voetje verder. Het pad ging
nu plotseling vrij steil naar beneden, waar
waarschijnlijk een chaung stroomde.

Toen ik de laatste bamboetakken die over het
pad groeiden, opzij drukte, ontwaardde ik tot
mijn grote verrassing een groep gewapende
inlandse militairen, blijkbaar geleid door een
blanke officier met een grote witte 0 enhelm.
Vlak bij de chaung stond een k dde an wel
vijftig olifanten. Zij droegen allen een bel om
de nek, terwijl hun poten met zware kettingen
aan elkaar waren geklonken, zoda vluchten
onmogelijk was. Elke bel had ee andere
klank, waardoor het geheel leek op een on-
handig bespeeld carillon. Op een s kje open
terrein brandden een paar houtvuren, aarvan
de rook omhoog trok, die wij van . de verte
hadden gezien.

Olifanten werden tijdens de Tweede ereld-
oorlog in het Verre Oosten nogal ee s gebruikt
als lastdier voor wapens en m e, 0 die
plaatsen waar ander vervoer nie 0 omen.
Elephant Bill bleek een goede gas eer. Hij
nodigde ons uit met hem de "maa: .. door te
brengen, op primitieve wijze toebe e' oor de
Birmaanse mehouts (olifantenbe" ers. Ook
brachten we de nacht door in he . a! .

De volgende morgen vroeg gaf
ons een gids mee, die plaatselij
Deze gids zou ons in Tulpi bre ge..... a-
men afscheid van onze vriende ij gas~~ee en
volgden onze gids in noordelij e . r '~g. Het
werd een zware tocht door de' gle,
waarbij we van de ene chaung i eaJ ere
overgingen. Voor ons was het aller-iaa, ee pot
nat, maar de gids scheen zeker a: .:....zaax.

Tegen zonsondergang kwame
het dorp Tulpi, eigenlijk nie
gehucht dat uit een tiental b
stond. Het gehucht was gebo
punt boven de brede Jiririvie e
baar door uit een uitgehouwe

e ·e~e '"' bij
~ee~ ~.... een

e....~ e.... e-
a ee....~ s-
a. ee.... e~ei-
a e ro-
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sen. De bevolking ontving ons bijzonder gast-
vrij. We werden rijkelijk voorzien van eten,
hoofdzakelijk bestaande uit rijst, vis en vruch-
ten. De nacht brachten we door in een leeg-
staande hut. Het duurde ondanks de ver-
moeidheid even voordat ik de slaap kon vat-
ten.

Beneden bruiste de rivier onder de rotspunt
door en uit het oerwoud rond ons kwamen
allerlei geluiden, die ik niet thuis kon brengen.
In de vroege morgen was een man in het ge-
hucht aangekomen, die voortreffelijk Engels
sprak. Hij stelde zich voor als Seikheng, de
dominee van Bolapunji. Wij vielen van de ene
verbazing in de andere. We hadden nooit ge-
dacht in dit gebied een volkomen onbekende
Christenstam te ontdekken, maar Seikheng gaf
ons een uitleg. Vanuit zijn dorp Bolapunji was
hij vele jaren geleden naar Imphal gereisd,
was daar bekeerd tot het Christendom (de
Kerk van Wales).

De Birmaanse gids, die ons in Tulpi had ge-
bracht ging, met een goede fooi voor de be-
wezen diensten, weer terug om zijn olifanten-
kudde op te zoeken. Seikheng bood ons aan
als gids te dienen naar zijn dorp Bolapunji,
waar wij een even grote gastvrijheid zouden
genieten als in Tulpi. Dat was tegen geen
dovemansoren gezegd en binnen een uur
vertrokken wij langs de rivieroever. Deze tocht
van Tulpi naar Bulapunji langs de Jiririvier, zal
ik niet licht vergeten.

Vele soorten orchideeën schoten uit de rotsen
omhoog. Er hing een geur als een parfumerie-
winkel. Bontgekleurde grote vlinders vlogen
met langzame vleugelslagen van· bloem tot
bloem. In de rivier sprongen van tijd tot tijd
grote dolfijnachtige vissen boven water, blin-
kend in het zonlicht. Het water was zo helder
dat men gemakkelijk tot op de bodem kon
zien. Scholen goudvissen en andere feIge-
kleurde vissen zwommen aan onze voeten
voorbij. De natuur was van een paradijselijke
schoonheid. Om dit effect nog te vergroten,
vlogen helgekleurde kakatoes van boom tot
boom, terwijl hun schel gekrijs maar matig in
overeenstemming was, met hun fraaie veren-
pracht.
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Twee uur later arriveerde WIJ In Bolapunji,
evenals Tulpi op een rotsplateau gelegen en
alleen maar via een uitgehouwen trap te berei-
ken. Bolapunji was groter dan Tulpi. Het dorp
had zelfs een schooltje. Seikheng was niet
alleen de plaatselijke dominee; hij was ook
schoolmeester en dorpshoofd. Er stond zelfs
een grote bamboehut die als kerkgebouw
dienst deed. Nog diezelfde avond werd in dit
gebouw een speciale kerkdienst gehouden, ter
ere van onze komst. Het was de meest
vreemde en indrukwekkende kerkdienst welke
ik ooit van mijn leven heb meegemaakt.

Bolapunji was een oase van vrede en rust in
een wereld van oorlog en rampspoed. Het was
bijna niet te geloven dat elders steden werden
gebombardeerd, schepen tot zinken werden
gebracht en soldaten elkaar bevochten op
leven en dood.

Vier dagen later vertrokken we weer naar ons
eigen bivak. We hadden geen Jap gezien en
geen schot gelost. Niettemin was het voor mij
persoonlijk een belevenis die een geweldige
grote indruk op mij heeft gemaakt. We hadden
twee bijzondere ontmoetingen gehad, en met
de toen al legendarische olifantenjager Elep-
hant Bill en met dominee Seikheng en zijn
dorpelingen, die midden in het oerwoud leef-
den als ware Christenen naar Gods woord.
Nog jaren lang heb ik een zeer corresponden-
tie gevoerd met dominee Seikheng, de meest
principiële man, die ik ooit ontmoette.

Jaren later kocht ik in Londen uit de "Pennant"
serie, geschreven door J.H. Williams, waarin
hij zijn leven, doorgebracht in de jungle van
Birma, beschrijft. Ook de ontmoeting met ons
komt er in voor, evenals de beschrijving van
de Baladan theeplantage. De titel van het boek
is: "Elephant Bili" .

Tot over drie maanden,

Willem.



EEN OPLEIDING BIJ DE AANVULLINGSTROEPEN,
BEGIN 145

door H. van Beers

Na aanmelding bij het Bureau Oorlogs Vrijwilli-
gers in de Bredasestraat te Bergen op Zoom
(met als Hoofd dhr.Gouverneur) op 4 novem-
ber 1944, gevolgd door een keuring in het
voormalige ziekenrapportgebouw aan de
Wouwsestraat, was het wachten geblazen op
een oproep. Omdat die uitbleef en velen "in
dienst" gingen bij de Prinses Irene Brigade,
werden de stoute schoenen aangetrokken en
HBS-waarts gegaan en een aanmelding ge-
daan welke direct bekrachtigd werd.

De RK HBS aan het Bolwerk Zuid, eenmaal
het toonbeeld van studerende jongeren, werd
nu het toonbeeld van jongens die iets wilden
gaan doen na de jaren van bezetting. We
waren bevrijd, maar hadden nog wel rekening
te houden met bewust of onbewust op en rond
Bergen op Zoom neerkomende V-1's, hetgeen
later gevolgen zou hebben voor degenen die in
opleiding waren. Het stil vallen van de motor
van dat apparaat had minder prettige uitwer-
kingen tot gevolg.

Ingelijfd, onder de krijgstucht gesteld, een
uniform uitgereikt zonder baret (de mutsdas
gebruikte je maar!) en ingedeeld worden bij
één der 5 pelotons met de adjudant Kelderman
als commandant, bijgestaan door de ser-
geanten Merriënboer, Dierijkcx en Claassen.
Het recrutenleven (of was je al direct soldaat?)
begon met het zelf vullen van een strooizak,
het gelegerd worden op een bed, dan wel op
de grond, het aanleren van rangen en graden,
leren groeten en voor wie, excerceren en het
aankweken van kennis over in gebruik zijnde
wapens. Blindelings en in een zeer korte tijd
de wapens kunnen demonteren en weer in
elkaar zetten.

Dag in, dag uit met alleen de zondagmorgen
vrij voor een kerkgang, werden we bezig ge-
houden. Op Zondagmiddag meestal wel een

voorlichtingsfilm in één van de bioscopen in
Bergen op Zoom.

Schieten op Kijk in de Pot of op de schietba-
nen in Woensdrecht, waar je dan a! hardlo-
pend heen ging. Jammer als je dan het onge-
luk had ingedeeld te zijn als PlAT schutter
want zo'n apparaat op je rug leverde wel de
nodige zwiepslagen op tegen het onderste van
de wervelkolom.

Het leek wel of de V-1's werden afge-
vuurd/gericht op de HBS, want in een kort
tijdsbestek vielen er 4 op niet a! e grote af-
stand van die school en daarom werd e ver-
kieslijk geacht uit te wijken naar de Co Heyli-
gerskazerne, welke naderhand Ire e Kazerne
werd genoemd. Dat er niet veel ruite i zaten
en de verwarming niet al te goed e
van later zorg.

De opleiding van daaruit werd beter geacht en
een oefening in- en over de "ta kva! za! bij
velen van ons nog in het gehe ge gegrifd
blijven. Het was winter, er moest 0 en ge-
oefend in "river crossing" met qebru. aking
van opvouwbare boten. Maar als e ater
bevroren is, dan moet er eerst wel ie sanders
gebeuren. Het ijs moest gebro e 0 den
alvorens de boten te water gela e 0 den
worden. De mitrailleurs rammelde e 'g op
los, de adjudant Kelderman gebruikte zï pis-
tool met gerichte schoten vlakbij je oe e om
je aan te zetten tot meer spoed. Je sc 0 er
amper van, je wist niet beter 0 et oorde
erbij.

Een dag en een nacht met gas ak er
fenen, in een hok gejaagd worde 0...... e
nen aan een eventuele gasaan 'a
sers, je wende er aan. Taboen, Sar'
je vergeet de strijdgassen nooit ee.
Hoe pak je een vijand aan, hoe aa, je e
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"koud" zonder dat er geluiden werden ge-
maakt, allemaal van die typische handelingen
welke bij een "snelle" opleiding kennelijk nodig
waren. Je nam het allemaal voor lief en trapte
lol met je maten en vooral als je op een stuk
biels bij de tankval met een PlAT moest schie-
ten. Jammer - als je dan de kleinste van de
groep was en niet met je voeten in het gegra-
ven steunputje kon komen. Dan vloog je na
het afvuren van de granaat met PlAT en al
door de lucht achterover.

De druk van de mortier, die je op je boven-
been moest zetten om een granaat af te
schieten, zal menigeen zich herinneren.
Een bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina op
de schietbaan in Bergen op Zoom, de herinne-
ringen aan kaderleden die de groep redden
door zich op een te dichtbij geworpen hand-
granaat te werpen. De passing-out parade

achter doedelzakken op zondagmiddag, het
feestje bouwen nadien waar de adjudant bin-
nen stapte als 2e luitenant. Het zijn allemaal
herinneringen, welke met zoveel andere herin-
neringen kunnen worden aangevuld.

Probeer het eens te doen en laat onze
redacteur mee genieten van wat wij in een
paar weken tijd moesten verwerken, waarover
we in de rats zaten en toch hebben gelachen
tot we er krom van lagen. Je keek tegen elke
soldaat met strepen of sterren op, dát was
het - die wisten het. En wij maar doen wat er
werd gezegd ook al moest je recht vooruit
dwars door de koeienvlaaien heen. Lekker die
stank 's avonds in het bed boven of onder je.
Genoeg voor nu - wie weet volgt er een ander
met "ware" verhalen, want van het boven-
staande is "NIETS" gelogen.
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Oe wachtpost aan de poort
van de 'Prinses Irene Ka-
zerne" (Cart Heijligerska-
zerne) te Bergen op Zoom



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. Deze keer het tweede deel.

10 MEI 1940

Om circa 23.00 uur, als een donderslag temid-
den van de beschouwingen waarmede ieder
zich verder bezig hield, kwam het bevel:
"terugtrekken en verzamelen op de weg Ven-
horst-Soekel. Volgorde 1 - 2 - 3..." Wat ging
er nu gebeuren ? Waren we reeds ingesloten
en zouden onze stellingen, waaraan we 10
maanden gewerkt hadden en die voor ons een
kostbaar bezit vormden, geen dienst doen en
zonder meer worden prijsgegeven ?

Een vliegtuig wierp regelmatig "lichtflitsers" uit.
Telkens was het terrein over honderden me-
ters verlicht. Voorzichtig mannen; de vijand
mag onder geen voorwaarde zien wat hier
gedaan wordt. Op het laatste oogenblik schoot
mijn bezetting van kazemat 438 dit lastig heer-
schap omlaag. Bravo sergeant de Natris. Jij,
koekebakker van beroep, was steeds de min-
ste onder m'n onderofficieren. Jij had moeilijk-
heden in je zaak als gevolg van de mobilisatie.
Ongeveer 8000 gulden had je er in zitten. Nu
heb je verduveld goed werk geleverd.

Het verzamelen ging thans vlotter. Munitie en
handgranaten, welke niet meegevoerd konden
worden, gingen het water in, en om circa 24.00
uur kon afgemarcheerd worden langs de weg
Venhorst-Soekel-Erp-Veghel, waar bij aan-
breken van de dag de Zuidwillemsvaart ge-
passeerd werd. Even appèl houden en dan in
bedekt terrein, nabij het gehucht Zijtaart laten
rusten, wachtend op nadere orders. Eén man
van me bleek te ontbreken: Trinus de kapper
Uit Meijel. Hij moet vrijwillig zijn achtergeble-
ven, misschien in huis bij een bekende familie.

Hier, waar we kunnen uitblazen, bleek welk
een ontzettende uitwerking e angstig af-
wachten en het zien der bo barde enten op
sommigen onzer had gehad. De kapitein
Kleinkramer, commandant van de mitrailleur-
compagnie kwam met zijn e schen aan.
Kleinkramer was een principieele jood, die zijn
compagnie rechtvaardig, doch eel e streng
regeerde. Hij kende de dienst doo en door.
Op 8 Mei was hij jarig geweest e i de batal-
jons commando-post hebben e oen een
borrel gedronken. Bij die gelegen ei af hij te
kennen, zich een kogel door de 0 e zullen
jagen wanneer krijgsgevangensc ap eigde.

Maar was dit nog dezelfde pittige ei
In één dag is hij 10 jaar ouder ge
gezicht vaalbleek, half te voorsc ï
vanonder de helm, de oogen die i
sen, vraagt hij: "Wat ga je doe , Zo
hij, opvolger bataljonscommand
gereed om te bevelen, dit vrage
jongste kapitein van het bataljo ? ij an-
nen hebben honger; zij gaan in Zï aart een.
Of ik zijn menschen ook wil mee e e ? a-
tuurlijk.

Daar komt de luitenant-adjudan aan. Ook hij
ziet er zeer vermoeid uit. "Direc s el i ne-
men aan de kanaaldijk, volgorde cm s aar
rechts 1-2-3." Kleinkramer kan ie ee . Hij
kijkt me angstig-vragend aan e gaat eg
naar de bataljons commando os En i s-
schen voorzie ik mijn en zij an
brood en koffie. Ik mis de moea een
bon af te geven. Het zijn hier a: els.
Maar ik ben nog rijk: ruim f. 5 i bij
me. M'n oudste luitenant krijgt 0 oor al
m'n menschen een fiets te la e .. e e . Een
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rijwiel-compagnie moet het worden, die zich
snel kan verplaatsen. Zelf ga ik het terrein
verkennen. Niets is er als een lange kanaal-
dijk, waar de soldaten naast elkaar achter
kunnen liggen. En nu aan den slag. Mitrailleur-
putjes maken, piketten, de rest gaat zich was-
schen. Voor iedere sectie wordt een boerderij
aangewezen. De ordonnansen verkennen even
de weg naar bataljons- en compagnies-com-
mandopost.

Zoover waren we, toen de kanaalbruggen de
lucht ingingen. Het schieten kwam naderbij.
Alle mannen zaten nu op hun post. Hevig
vooral werd de actie bij de 1e compagnie, die
bij de groote weg Veghel-St. Oedenrode lag.
Ook tegenover ons kwamen de tegenstanders
tevoorschijn. Hier zijn weinig vliegtuigen, hier
hebben we een kans. Weet ze te raken man-
nen. De meesten hebben zich iets ingegraven,
wat takjes boven hun hoofd. Rustig lagen ze te
vuren, vastbesloten geen vijand gelegenheid te
geven om over het kanaal te komen. Moedig
waren ze. Ordonnansen kwamen. Zij keken
ernstig nu. De munitie raakt op.

Tweemaal werd aan den B.C. om aanvulling
gevraagd per ordonnans, doch niets werd
gebracht. Toen ben ik er zelf heen gereden.
Ha, daar zaten "Putje" en "Fritske" ook, van
der Putten als commandant van de ver-
bindingsafdeeling, Frits Hom, de gasofficier
van het bataljon. Kleinkramer zit ineengedo-
ken; Klompers, de B.C., was bleek. Er was
geen munitie meer. Dan zuinig zijn met het-
geen we hebben. Bericht kwam: "Probeer nog
1 uur stand te houden. Fransche vechtwagens
zijn op komst." Dit was om 13 uur. Hoera, we
zouden stand zien te houden, ondanks de
geringe voorraad patronen.

Om circa 13.30 uur kwam een ordonnans zeg-
gen dat een Fransche gevechtswagen de
commandopost was gepasseerd in de richting
1e Cie. Mooi, nu zouden de tegenstanders een
spelletje gaan beleven. Maar was is dat ? Het
lijkt wel alsof er links van ons een beslissende
slag geleverd wordt en ook mijn menschen
blijken het zwaarder te verduren te krijgen. Het
schieten wordt nu zeer hevig. Eenige van m'n
mannen zitten onbeweeglijk tegen den dijk, het
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geweer in den arm. Zij zijn dood. Daar wordt
een van m'n ordonnansen van de motor ge-
schoten: van Gessel, de onverschrokken altijd
kalme kerel. En dan plotseling het bericht: de
vijand is zuidelijk van ons over het kanaal.
Toestand onhoudbaar." Men blijkt ook geen
verbinding meer te kunnen krijgen met den
Vakcommandant. "Terugtrekken op St.
Oedenrode". Op de fietsen mannen en over
Jekschotse Heide naar St. Oedenrode. Door
een verdwaalde kogel wordt iemand in den
arm geschoten.

Langs landwegen komen we op de plaats van
bestemming. Van alle kanten komen nu solda-
ten aan. M'n bataljonscommandant staat daar
in gezelschap van majoor Staal. "Het was
geen Fransche gevechtswagen straks. Het
was een Duitsche met oranje-schild. De 1e
Cie is in den rug aangevallen." Even m'n com-
pagnie bij elkaar rakelen. Verschillende beken-
de gezichten ontbreken nu. Misschien komen
ze nog. 1e en 2e Cie zijn heelemaal niet aan-
wezig.

Ik wordt bij majoor Staal ontboden. "Uw com-
pagnie is op rijwielen en wordt dus aangewe-
zen om de terugtocht te dekken van de hier
verzamelde troepen. U houdt stand tot 17.00
uur." Nu schrik ik. M'n bataljonscommandant,
tevens m'n beste mobilisatievriend, kijkt me
aan. We begrijpen elkaar, dus we zeggen
niets. Ook andere officieren steken de hoofden
bijeen. Spreken ze voor mij en m'n mannen
reeds een lijkrede uit? Niet nadenken, hande-
len jongens. Mitrailleurs opstellen, en vooral de
toegang vanuit Veghel bezetten. Ik neem af-
scheid van Klompers, m'n B.C. "Bonjour, Bob,
bonjour Kleinkramer"

Pas zijn de overige onderdeelen afgemar-
cheerd, of met donderend geraas gaat de brug
de lucht in. Pannen en stukken glas vliegen
rond me heen. Moet ik nu op deze wijze ver-
ongelukken ? Hé, daar komt Beliën (C.2-11)
met z'n jongens nog aan. Het zijn er niet veel
meer. De Genie maakt een noodovergang en
dan verdwijnen ook zij. M'n mannen kijken me
aan, wat zal het worden? En waarom is de
Kapitein Klapwijk met z'n compagnie niet door-
gekomen? Zijn zij allemaal gesneuveld?



Er gebeurde niets. Om 17.00 uur, na oogen-
blikken van angstige spanning, vertrokken we
zonder de vijand gezien te hebben, in de rich-
ting Best. Hier werden we door de inwoners
onthaald op thee en chocolade en hier ont-
moette ik luit. Coolen van 1-11, die vertelde dat
"Klappie" met het grootste gedeelte van z'n
compagnie in de pan gehakt was. We moes-
ten echter verder.

Voorbij Oirschot haalden we andere troepen in:
met paarden bespannen wagens, afdeelingen
te voet, soldaten op vrachtauto's. In de lucht
werd het weer druk nu. En opeens, verrassend
snel, schoten vliegtuigen omlaag en vlogen de
kogels omlaag. In weinige oogenblikken gingen
m'n mannen uit elkaar, dekking zoekend in het
veld, in een boschje, achter een boom. Bloed
vloeit, een autobus met burgers wordt gemi-
trailleerd, paarden vallen en wagens komen
dwars over de weg te staan. Een vreeselijke
chaos. En dan weer vluchtende menschen.
Met Merkelbach sta ik nu alleen. Van de weg
af jongen, voordat de Messerschmitts terug
komen. Ik ken hier het terrein: door de bos-
schen naar Oisterwijk.

Het was reeds donker toen we bij kennissen
van me (v.d. Berg - Directeur Zuivelfabriek)
aankwamen. Ik had hen in jaren niet gezien. In
minder dan geen tijd stond een rijk maal voor
ons gereed. Even ons opfrisschen en op adem
komen en ... schrijf mijn ouders dat ik hier ge-
weest ben. Om 23.30 uur vertrokken we.

Het was stikdonker en angstig stil om ons
heen. Op de Bosscheweg, even voor Tilburg,
reden met paarden bespannen wagens, waar-
schijnlijk een goederentrein. De brug over het
Wilhelminakanaal bleek opgeblazen. Lijken van
Hollandse soldaten lagen er voor. Schijnbaar
waren ze niet gewaarschuwd toen de brug tot
springen werd gebracht. Wat nu kapitein ?
Misschien zijn de bruggen in de richting Don-
gen nog in tact. Het rijwielpad langs het kanaal
is mij bekend. En inderdaad, we kwamen aan
een ophaalbrug met Fransche bezetting. Ook
in Oisterwijk hadden we reeds een afdeeling
Franschen ontmoet.

De weg Tilburg-Gilze bleek eveneens door de
r:

vijand "behandeld" te zijn: groo e ga en, smeu-
lende auto's. Vermoeiend was e 'jden op de
fiets nu. Driemaal ging ik ege e grond. Wat
zullen we nu hebben ? We z lIe e ge s moe-
ten rusten, Merkelbach. Om 0 ge eer 1.30 uur
waren we in Rijen. Naar de pas oor. Gastvrij
werden we ontvangen: ee s je brood en
wat koud vleesch en toen i ee . bedje.

Om 6 uur waren we weer op. 0 i e en in aan
de overkant kon komen.' 0 e e de burger
werd vastgehouden. He as ee I chteling
uit Eindhoven en men ve 0 eeniet.
Het geval bleek erg onsc la' e de man
werd losgelaten. De pas 00" eg e idee
hadden de vroegmis bij e e . Het was
Pinksteren. Ja, 'n ooqenblikje ee erk te
zijn. Doch daar stond plotseli g 0""" e s weer
voor me en ziet, van alle kan e 'It en m'n
eigen jongens uit de huizen e rsc ij . En
daar waren warempel V.d. PI asse-
naar. Bij Veghel waren ze gev ge'"' ge omen,
uitgekleed en losgelaten. In boe e a: adden
ze ons weer gevonden. Verdo oe ere s. Kom
je nog terug bij je kapitein, aarvar-Je zoo
vaak op je donder kreeg ?

Klompers, m'n B.C., was bleek.
aanvallen hadden hem geen goe
gaan verder, zegt hij. Ik rijd aan J jij
(dat was ik) aan de staart van ne: e:ac e-
ment. Door de bosschen ging e
richting van Breda. Regelmatig rr e
afstijgen, want onze belagers ware s
opnieuw in actie. Voordat ik
leidden Klompers het uit circa 15
staand detachement via den D 'es ~
richting van de stad. Stommerd. Blï
de hoofdweg. Met een 30-tal jo ge ....
de weg genomen via Ginneken. V •. ~ "0eg
lag 'n doode man, het hoofd nage eg ~ e-
slagen: even tevoren was er ee reer e-
komen.

In de lucht werd het drukker en F 0-
torrijders met mitrailleurs reden i aart
op en neer. Vliegtuigen kwame s.
De bewoners haalden ons naar b' rer. B'~ een
neef van oud-Generaal van Saters e ik
ontbeten. De soldaten kregen og s: re en
sigaretten mee.
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.
Eerste luitenant Dirk Badings, Motor Transport Officer van Gevechtsgroep 11/,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.

7 Sept. Donderdag

Gisteren was een dag die ik nooit zal vergeten.
Het is 't verhaal van een zegetocht die eindig-
de in een treurmars.

We gingen om 3 uur prompt weg uit Leeuw St.
Pierre en kwamen al gauw door de voorsteden
van Brussel. Weer Vlaggen en gejuich. Al
gauw was het door heel Brussel bekend dat de
Hollanders doortrokken en iedereen was op
straat. Drommen mensen verdrongen zich op
de trottoirs en we konden op sommige plekken
haast niet doorkomen. Als we even door iets
opgehouden moesten stilstaan, kwamen de
mensen je handjes geven en sommige meisjes
deelden zoenen uit I Van alles werd ons toe-
gestopt. Chocolade, appels, tomaten, pruimen
en zelfs hele kisten met bier. Ik had gewoon
tranen in m'n ogen van aandoening. Wat een
vreugde en uitgelaten pret.

Hetzelfde gebeurde in Leeuven en nog veel
meer. Daar was een enorme menigte samen-
gestroomd en hingen de vlaggen bij duizenden
uit de huizen. Weer werden we onthaald met
chocolade, bier, limonade en moesten we
handen geven. De Vlamen riepen: "Leven
Holland, Oranje Boven I" Ik riep maar terug
"Leve België lil en m'n arm werd moe van 't
zwaaien. Boven, vanuit de verdiepingramen,
werden we begooid met slierten en bloemen.

Vanuit Leuven, op weg naar Diest, kwamen we
eerst aan 't dorpje Labech en daarna aan een
viersprong en toen gebeurde 't. De eerste
recce scout car werd plotseling buiten actie
gesteld doordat de chauffeur werd getroffen
door een sniperkogel. Alle wagens stonden
toen op de weg stil en moesten we de wagens
uit om verdedigende posities in te nemen,
terwijl de recce een patrouille zou maken. We
hadden echter niet gerekend op iets ergers

24

dan een paar snipers met machineguns. Plot-
seling werden we van rechts beschoten door 3
tanks die zich ergens op een heuvel verdekt
hadden opgesteld. 't Was zo'n groepje achter-
gebleven tanks die het ons lastig wilden ma-
ken en het is hun gelukt om ons 5 uur op te
houden.

De eerste 2 schoten waren kort, toen kregen
we een voltreffer op de truck van de 3" Mortie-
ren, daarna één vlakbij de radiowagen. Beide
voertuigen werden vernield. De truck vloog met
een grote knal uit elkaar en een pikzwarte
paddestoel van rook verhief zich dreigend
boven de bomen uit. De wirelesswagen vloog
in brand en werd een totaal verlies. Er kwa-
men nog wat schoten en 2 LLoydcarriers van
de A.Tk. vlogen in brand. Voor we de andere
wagens in veiligheid konden brengen, vlogen
nog 2 jeeps in brand omdat ze te dicht op
elkaar stonden en de chauffeurs niet meer
erbij konden omdat de mortierbommen uit
elkaar begonnen te springen.

Toen de wagens omgedraaid waren en terug-
reden, kwamen ze op een open stuk onder
mitr. vuur en één troopcarrier vloog in brand. Ik
lag daar vlak bij en kon niet over de weg ko-
men omdat het vuur daar juist over lag. Ben
toen naar voren gegaan om te kijken wat er
nog te redden was, maar 't was te gevaarlijk.
De projectielen van de A.Tk. begonnen ook uit
elkaar te slaan en het geknal was oorver-
dovend, de stukken ijzer vlogen door de bo-
men.

Van onze jongens werd één zwaar gewond. Hij
kreeg een kogel op zijn voeten en ze werden
allebei afgeslagen. Nog 15 anderen werden
gewond en we verloren alles tesamen 7 wa-
gens en 1 motorfiets.

Toen ik bij de eerste beschieting in de greppel



sprong, schoot m'n knie weer uit het lid. Ik
hoopte maar dat er verder niets zou gebeuren
want hard of ver lopen kon ik toen niet meer.
Ik heb met m'n Duitse geweer achter de berm
gelegen en hield de bosrand aan de linkerkant
maar in de gaten. Je kon nooit weten of ze
daar ook niet zaten om ons te verrassen.

Na een uur heb ik de overgebleven wagens
allen op een bouwland geplaatst en in een
volgorde die is opgegeven door de Majoor. We
hebben toen gewacht tot de tanks waren ver-
dreven en dat heeft ons ong. 4 uur gekost. Het
was zwarte nacht toen we weer verder gingen
en met veel moeite en gevloek heb ik de wa-
gens op de weg gekregen. Het regende pijpe-
stelen en er kwam een storm opzetten.

't Werd een akelige rit maar gelukkig maar
kort. We gingen door Diest waar alle straten
weer gedrappeerd waren met het zwart-geel-
rood van de Brabantse vlag. Van Diest nog
een klein eindje de weg op naar het Albertka-
naai en daar alle wagens aan de rechterkant
op de tramlijn gezet. De storm was vreselijk en
't goot van de regen, een ellendig geheel. Ie-
dereen was doodop en nog rillerig van de
schrik.

We horen dat we misschien om 4 uur weer
door zouden trekken over 't Albertkanaal naar
de Hollandse grens. Velen zijn toen maar gaan
zitten slapen in de wagens maar ik heb me
geinstalleerd op zacht hooi in een schuur en
heerlijk geslapen, tot ik om 7 uur werd gewekt.
Vandaag steeds gewacht op orders om verder
te gaan maar 't kon niet omdat de brug over 't
Albertkanaal nog niet klaar was. De brug wordt
gelegd onder vijandelijk vuur. Ik. neem m'n
petje af voor de engineers daar. Je moet toch
maar moedig zijn om zoiets te doen. Het beste
is om maar hard door te werken, dan heb je
geen tijd om ergens aan te denken.

Ik had toch gisteren de schrik te pakken en
wist niet hoe ver en hoe diep ik eerst moest
kruipen. Na een paar minuten ging het echter
over en ben ik me weer gaan verplaatsen om
alle schade op te nemen. Alleen bij het machi-
negeweervuur ben ik weer achter 't walletje
gedoken en maar goed ook. De tracers vlogen

lagen over de weg, net ter hoogte van een
man. Er zijn nu volgens Intelligence al 3 brug-
gen over het kanaal en als die met elkaar in
verbinding staan zal het wel weer ineens op-
schieten en gaan we de Hollandse grens over.

Net gehoord dat we vannacht nog blijven. Ik
ga nu mijn bed maar opzetten en eens heerlijk
pitten met m'n pyama aan.

8 sept. vrijdag

Duitsers zijn vandaag gerapporteerd voor 't
Albertkanaal die de brug met mortiervuur be-
stoken. De 1ste Gevechtsgroep is daar in stel-
ling om de brug te beveiligen. Eén van de
Brigades van de Guards Division is bezig deze
vervelend Moffen op te ruimen. Ongeveer 300
man zijn gevangen genomen en de rest ge-
dood. Er waren ook enige Hollandse zwart-
hemden bij. Wat er zit is een conglomeraat
van 25 verschillende onderdelen. Daaruit blijkt
dat er hoegenaamd geen verband is in over-
blijfsel van 't Duitse leger. Ze kunne het ons
echter erg lastig maken, dat hebben we eer-
gisteren aan den lijve ondervonden.

Vanmiddag gaan we de brug over e omen
aan de andere kant in stelling 0 de brug
tegen eventuele aanvallen te beveiligen. We
zullen er niet lang zijn, denk ik, wan de brug-
gehoofden van Geel, Beringen e Hasselt
worden bij elkaar getrokken tot éé groo en
dan gaat het ineens door tot het Sc el e a-
naal. Wat de Mof daarachter heeft zi e is og
onbekend.

Vanmorgen kwam een Duits vliegtuig, aar-
schijnlijk een Messerschmidt, in raze e aart
over en liet in Diest een bom vaJle ij erd
even later neergeschoten.

Bij de 2de Unit moest een zwarte jo ge uit
Curaçao een Hollandse SS-er erge s ee-
brengen. Even later kwam hij ter g e de dat
hij hem maar had doodgeschoten ou
z.g. weglopen. Ik geloof 't nog nie zo a

Gelukkig kreeg ik vandaag van Mie
van 12 Aug. Alles goed en ze 0

me want het staat 3x onderaan
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heb gauw een brief teruggeschreven want we
staan op 't punt te vertrekken naar Beringen.

De brug wordt zo nu en dan beschoten door
Duitse lange afstand kanonnen maar dit is nu
ongeveer 5 uur geleden gestopt en hopen we
maar dat 't zo blijft. Na een korte tocht zijn we
in Beringen aangekomen en over de brug
getrokken. H.a opgemaakt op de binnenplaats
van het Katholieke College. Het gebouw is al
danig toegetakeld door het gevecht dat hier
gisteren is gehouden. De Engelsen hadden 't
dorp bezet, maar 's nachts zijn de Duitse troe-
pen erin geslaagd om de helft van 't plaatsje te
heroveren en de Engelsen over de brug terug
te dringen. Vanmorgen is met behulp van
tanks de positie hersteld en rollen de wagens
weer met honderdtallen over de brug.

De burgers begonnen eruit te lopen want ze
hebben een nare tijd gehad, levende in de
kelders tijdens al 't gevecht. Er zijn zelfs enke-
le burgers met geweld uit de kelders gesleurd
en gedood, dus de schrik zit erin. Het was
voor hen een grote geruststelling dat we er
waren. Ze konden met ons desgewenst praten
in hun eigen taal !

Ik heb m'n bed gespreid in een basement en
hoop eens een nacht goed te kunnen slapen.
Het is koud buiten en 't stormt.

9 sept. Zaterdag

Alweer een week voorbij en m'n voorspelling
dat we deze weekend in Holland zouden zijn is
niet uitgekomen. Integendeel, we hebben een
warme nacht gehad en 's morgens begonnen
de Duitsers een aanval op de brug !

Het begon om kwart voor 12 toen ik plotseling
wakker schrok van een hevige ontploffing, en
jawel hoor, in geregelde tussenpozen kwamen
de zware projectielen aansuizen en vielen
verspreid door 't hele dorp. On 2 uur weer en
om 4 nog eens en 't was niet leuk. Ik zat wel
een beetje in de knijp en had m'n hoofd maar
flink onder de dekens om me te beschermen
tegen eventueel vliegende glassplinters. Inder-
daad, toen één van de granaten een beetje
dichtbij viel, kwam er een scherf het raam
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influiten en bleef in een hoek ronddraaien.

Het gedeelte van Buismans platoon dat lag te
rusten in een boerenschuurtje kreeg een "di-
rect hit" en 6 man werden zwaargewond. Dat
was wel erg ongelukkig want 't schuurtje lag
nog vrij ver van de brug waar al de granaten
op bedoeld waren. De brug is niet geraakt en
steeds zijn de tanks erover getrokken. We
dachten dat we dus veilig genoeg zaten maar
vanmorgen vroeg, toen ik nog onder de de-
kens lag, hoorde ik een rikketikketikke van een
mitrailleur en schieten van geweren en toen
een grote klap. Ik heb me gauw aangekleed en
iedereen met z'n wapen op post bij verschil-
lende punten van het college om eventuele
invallers te weren.

Het was even in de rats zitten, maar de Moffen
konden niet door het moorddadig vuur van
S.P.guns en onze mortieren en machinegewe-
ren komen en trokken terug in de bossen tus-
sen het kanaal en de weg naar B.Leopold. Er
stond iets voor ons in brand en 't was een
pracht gezicht om alles uit elkaar te zien spat-
ten in de meest grillige vormen van licht en
rook. Ze hadden n.1. een trein ammowagens
van de Engelsen weten te verrassen.

Later bleek dat ong. 500 man geprobeerd
hadden de brug te heroveren. Er kwamen
naderhand zeer veel gevangenen langs toen
het bos gezuiverd werd met tanks en infanterie
van de 2de G.Groep. Jonge kerels die hele-
maal niet zwijgzaam waren. Ze vertelden ons
te behoren bij een parachutisten regiment en
ze waren 5 dagen geleden uit Hoek van Hol-
land door Brabant vervoerd naar Breda. Moes-
ten daar eruit omdat Engelse tanks er waren
en zijn verder naar B. Leopold gelopen ! Hier
dienden ze als aanvulling voor de achtergeble-
ven troepen en hadden opdracht om ten koste
van alles de brug te vernielen. Dat is ze dus
niet gelukt.

Ik zie dat ze nu al verscheidene bruggen over
't kanaal hebben gemaakt en daarbij rijnaken
gebruiken als bruggehoofden.



WIE, WAT EN WAAR ???

Een rubriek die openstaat voor al uw vragen over het Brigade-verleden. An .
graag naar de vermelde adressen of anders (schriftelijk) naar het redactie-adres.

eacties

WIE KENDE JAN V.D. BULT?

Wie heeft mijn vader gekend gedurende de
oorlogsjaren '40-'45 in Engeland ? Zijn naam
is Jan v.d. Bult, geboren op 12 juli 1908 te
Blesdijke (Friesland).

Hij verbleef in de meidagen van 1940 in Zee-
land op een vliegveld en is vandaar uit in En-
geland terecht gekomen bij de Prinses Irene
Brigade. Hij zou o.a. in Huil of naaste omge-
ving bij een Nederlands/Engelse familie inge-
kwartierd zijn geweest.

Ik bezit wel foto's uit die jaren maar ik heb
daar nooit een verhaal bij gekregen. Alle infor-
matie, in wat voor vorm dan ook, is welkom bij:

Mevr. A. Zwarts-v.d. Bult
Weth. Klerkstraat 88
4153 VM BEESD
03458 - 1765

WIE KENDE H. STEENMEIER DROS?

De heer Steenmeier Dros meldde zich als
oorlogsvrijwilliger in Engeland. In augustus
1940 kwam hij - als gewoon soldaat - in wer-
kelijke dienst in Porthcawl. Na een kadercur-
sus werd hij in mei 1941 in Wolverhampton
bevorderd tot sergeant. Vanaf juli 1941 tot
maart 1942 was hij sergeant-instructeur bij de
Kaderklas van het 2de bataljon K.N.B. Prinses
Irene. Daarna verliet hij de Brigade voor een
commando-opleiding. Hij werd gedetacheerd
bij een Engelse commando-eenheid (No. 3) en
diende nog een korte tijd als troop-sergeant
major bij No. 10 Inter Allied Commando.

Van augustus 1942 tot februari 1943 diende hij
als sergeant-instructeur bij de Kaderklas van
de Irene Brigade in Wolverhampton. Daarna

vertrok hij naar Londen voo e: 0 gen van
een cursus voor Liason

Op 18 maart 1943 werd ij eëa
reserve-tweede luitenan 00 s
sten. Na het volgen van e
artillerie-officieren (O.C.T. .
beëdigd en aangesteld tot ee e . e ant bij
het Wapen der Artillerie. Hij 0 9 e og ver-
scheidene cursussen (waaro e ee cursus
terreinrijden met motorfiets bi" e 'gade in
Wolverhampton), en werd qeplaatst o. gelse
artillerie-eenheden.

Na zijn bevordering tot eerste I
hij op 6 september 1944 na
Daar diende hij als liason-office .. e schil-
lende Canadese onderdelen (HO 4 C adian
Armoured Brigade, Kings Own Sco is....Be
derers, 18th Canadian Armo ea ecce
Regt, 11th Hussars, HO 5th Can i
moured Division). Op 7 juni 1945 er •.....aan-
gesteld als hoofd-instructeur van Ka ersc 001
nr. 3 in Breda.

Luitenant-kolonel b.d. H.L. Stee e'e'"
overleed in 1989 in de leeftijd van 82 jaar.
Zijn dochter en schoonzoon zijn zee e•..'e
naar "de Brigade-periode" van
vader. Zijn er leden die he
hebben? Alle reacties zijn welko

ros

Fam. Robertus - Steenmeie s
Hoofdweg 38
9908 PB Godlinze
05968 - 1238

anOp de pagina's hiernaast staan
J.H. Haazen. Ze zijn genomen i
Bergen op Zoom. Wie herken e
gezichten? Reacties aan:J.H. Haaze

Wielewaais . 88
3815 EL AME S
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VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

Mutaties/ad reswijzigi ngen:
Aarts, V. nw.lid:

Bernaert-Dieleman, mw.
Boelhouwer -Lammerse, mw
Bosch-Keizer, mw J.
Buijzen, J.
Colet-Hoovers,mw AM.P.

overleden:
overleden:
overleden:
nwadres:
nw adres:

Derks, Remmerswaal,mw J.
Duin, C. van
Elzenaar, AJ.
Feldhaus van Ham, E.J.
Finck, H.
Graaf, W. de
Gremberghe, E. van
Haak-Baugh, mw F.v.d.
Haazen-Pasker, A.G.
Heer-Hazenbroek, mw. de
Hooidonk, G.K. van

nwadres:
overleden:
overleden:
overleden:
postcode is:
nwadres:
overleden:
nwadres:
overleden:
overleden:
overleden

Houthuizen, H. nwadres:

Houthuizen-Deaville,Mw
Jansen, Tj.J.
Jansen-Fiechter, mw H,
Jansen-v.d.Yaart, Mw J.
Jong, H. de
Lammers-Boelens, mw H.
Léon, E.
Mulder-Courtois, J.M.J.
Polak-Sterk, mw A.
Risseeuw-Close, mevr.

Gozewijnstraat 20, 6223 EE Borghagen(gem aatricht), tfn
043-636114
09.04.95 te Voorthuizen
22.05.95 te Amsterdam
15.04.95 te Maastricht
Kastanjeberg 41, 4708 KB Roosendaal, tfn onge 'jzigd

Hof ter Veste 108, 4333 HE Middelburg, tin 01180-
37769

Balen van Andelplein 12, 2273 KH Voorburg
18.05.95 te Leidschendam, opnemen Mevr van Duin-deRoode
23.05.95 te Delft; opnemen mevr P.GA Eizenaar-Aalbersberg
15.05.95 te Middelbeers, opnemen mevr Feldhaus van Ham
USA-32164-6842
Or Wellweg 33, 3615 AL Westbroek, tfn 03469-1558
15.06.95 te Den Haag, opnemen mevr M van Gremberghe
Jasmijnstraat 135, 81271 AN Vaassen
14.05.95 te Amersfoort
27.07.95
13.07.1995 te Bootle, Merseyside, opnemen e. HA
Schimmelpenningh-van Hooidonk, St Martinuslaan 33 2273
AP Voorburg
Strevelsweg 350, Simeon en Anna, kmr 433, 30 5 BZ Rotter

dam, tin 0 04393405
overleden: 17.05.95 te Rotterdam
nw lid: St Servatiusweg 9, 6001 CB Weert, 04950-35234
overleden: 02.07.95
huisnummer is: 738
overleden: 28.05.95 te Benoni (RSA)
overleden: 15.05.95 te Drachten
overleden 16.06.95 te Den Haag, opnemen mevr Léon-Poot
nwadres: Botterstraat 139, 1443 GK Purmerend
overleden: 08.02.95 te Amsterdam
overleden: 26.06.95, opnemen, Risseeuw, Carla, de Mey van Streefkerk

stro 50, 23 3 J iden
Smit-Davenport, mw J.S.
Spierenburg, N.
Vereecke, C.J.P.
Wolteren, A van

nw, adres:
adres is:
nw donateur:
overleden:

Riekstraat 46, 1445 HP Purmerend
Hanekamp 110, 3848 AH, Harderwijk
Stokroosweide 1-, 3448 ZG Woerden
30.05.95 te Beneden Leeuwen, opnemen: Me


