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Van de voorzitter:

In onze vorige Vaandeldrager hebt U gelezen
dat de Staf Staf Cie van de 13e Gemechani-
seerde Brigade de tradities moet voeren van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. In
Thorn werden zij formeel van Limburgse Ja-
gers Fuselier. De nieuwe Fuseliers wilden zelf
ervaren waar onze Irene Brigade was geweest
en spaarden voor een reis naar Normandië.

Begin juli ging de hele compagnie op stap met
als gast een twaalftaloudstrijders. Op het
strand van Arromanches werd de mannen en
vrouwen van de compagnie het koord omge-
hangen en werd met een glas Calvados een
dronk uitgebracht op ons Regiment. Dit was
overigens het enige glas tijdens die zeer ge-
slaagde en voortreffelijk georganiseerde tocht.

In augustus kregen de eerste Beroeps Bepaal-
de Tijd Fuseliers het koord uitgereikt in Hedel.
Ook deze uitreiking was voortreffelijk georga-
niseerd door de Charlie Compagnie van 17
Painfbat, waarbij de landing in Hedel nog eens
dunnetjes werd overgedaan. Ook hier bleek
hoe echt de band is tussen oudstrijders en
Fuseliers.

Dat kwam ook duidelijk tot uitdrukking bij het
afscheid van overste Vermeulen, die op 31
augustus het commando overdroeg aan over-
ste van der Louw. Ik heb de scheidende com-
mandant dank gezegd voor alles wat hij heeft
gedaan voor de versteviging van de band tus-
sen het regiment en ons en ik heb de nieuwe
commandant veel succes toegewenst, ook op
dat gebied. Die band is al zeer hecht, maar ik
ben ervan overtuigd dat overste van der Louw,
waar dat maar mogelijk is, het contact zal
bevorderen.

Natuurlijk was hij dus op onze reünie in sep-
tember. Het lag zeker niet aan hem dat wij, in

verband met verbouwingen een heel eind
moesten lopen voor de lunch. Daar zullen wij
in de toekomst een andere regeling voor tref-
fen.

In oktober werd door Zijne Koninklijke Hoog-
heid Prins Bernhard, namens de stichting Gra-
titude, aan een delegatie van ons bestuur een
Makkummer bord uitgereikt, zoals in Wagenin-
gen op 5 mei aan de ambassadeurs van de
Geallieerde landen, als blijk van waardering
voor alls wat door de oudstrijders van de Irene
Brigade destijds is gedaan.

In november kregen de mannen en vrouwen
van de Stafstaf- en Ondersteuningscompagnie
in Tilburg het koord uitgereikt. Ook daar een
prima organisatie en een, door de aanwezige
oudstrijders, zeer gewaardeerde lunch in Oir-
schot.

Op 7 december kreeg Regimentsadjudant
Toon de Bresser de zilveren medaille uitgereikt
voor 24 jaar trouwe dienst. Namens onze Ver-
eniging zijn felicitaties overgebracht.

Bijna is 1995 weer ten einde. Een bewogen
jaar met veel herdenkingen en vieringen, waar
wij met dankbaarheid op terugzien. En als in
1996 ons 17e Bataljon naar voormalig Joego-
slavië wordt gestuurd - en daar wordt ernstig
rekening mee gehouden - dan zullen wij veel
in de pen moeten klimmen om de mannen en
vrouwen daar te laten weten hoe wij met ons
bataljon Fuseliers meeleven.

Ik wens U een goede jaarwisseling toe, na
stemmige kerstdagen. Dat het volgend jaar
een gelukkig en gezond jaar moge zijn voor U
en voor allen die U· dierbaar zijn. Voor onze
makkers van het bataljon hoop ik dat het veel
vrede mag brengen.

Rudi Hemmes.

1



VAN DE REGIMENTSCOMMANDANT

Zeer geachte oudstrijders,

Op 31 augustus j.1. heb ik het commando
overgenomen over het Garderegiment Fuse-
liers Prinses Irene en het parate 17e Pantser-
infanteriebataljon. Een "jongensdroom" werd
werkelijkheid. Immers, Ik heb eerder geduren-
de zo'n zeven jaren gediend bi het 13e Pant-
serinfanteriebataljon GFPI en ben inmiddels
ongeveer 13 jaren Fuselier. Dat juist ik dan nu
het commando mag voeren over deze ge-
vechtseenheid met zo'n rijke maar vooral ook
levende traditie, vervult mij met zeer veel trots!

Mijn eerste kennismaking met het Fuseliers-
bataljon dateert uit het voorjaar van 1981. Als
afsluiting van mijn opleiding aan de Koninklijke
Militaire Academie werd ik gedetacheerd bij
het 13e Bataljon in Schalkhaar. De combinatie
van operationele taakuitvoering en traditie-
handhaving sprak mij toen zo aan, dat ik an-
derhalf jaar later (na mijn uitzending naar de
VN-vredesmacht in Libanon-UNIFIL) aan de
Directie Personeel verzocht weer bij de Fuse-
liers geplaatst te worden.

De daaropvolgende jaren heb ik vervolgens in
verschillende functies doorgebracht bij het 13e
Bataljon. Hoogtepunt daarbij was het compag-
niescommando over de Bravo Compagnie, dat
ik mocht vervullen van mei 1985 tot november
1987. Overigens is vermeldenswaard dat ik in
mei 1985 het comman-do over de Bravo Com-
pagnie overnam van ... jawel: Luc Vermeulen.

In mijn Schalkhaarse periode raakte ik stee-
vast onder de indruk van de verbondenheid
tussen oud-strijders en Fuseliers. Hoewel de
relatie met de Indië-bataljons toen nog op een
wat laag pitje stond, waren de contacten met
de oud-strijders van de Koninklijke Nederland-
se Brigade Prinses Irene veelvuldig en inten-
sief.

2

Zo staat mij nog helder voor de geest, hoe uw
huidige voorzitter, Generaal-majoor Hemmes,
voorafgaande aan een koorduitrei
king, de filmzaal betrad, waar de compagnie
was aangetreden. Werd hij aanvankelijk nog
begroet door de dienstplichtige Fuseliers met
enige scepsis, sloeg dit al snel om in enthou-
siasme en trots. Opvallend was dan ook altijd
het grote aantal soldaten dat na een koord uit-
reiking in uniform, getooid met het invasie-
koord, naar huis reisde.

Een persoonlijk hoogtepunt was de dag dat
mevrouw Hanny Ritmeester-Meijler haar boek
"Ik zou wéér zo gek zijn" aan Prins Bernhard
presenteerde. Eerder op deze dag kreeg de
vaandelwacht nieuwe koppels uitgereikt, een
geschenk van mevrouw Ritmeester-Meijler en
de gemeente Diepenveen. Als commandant
van de vaandelwacht mocht ik toen uit handen
van mevrouw Ritmeester-Meijler de eerste
koppel ontvangen!

De laatste jaren heb ik enigszins op afstand
(vanuit Haagse regionen en zelfs vanuit het
verre Amerika, waar ik het afgelopen jaar een
studie aan de Amerikaanse Hogere Krijgs-
school volgde) gevolgd hoe de traditie van
"Prinses Irene" werd overgenomen door het
17e Bataljon. Met bewondering en respect heb
ik vastgesteld dat collega's Leen Noordzij en
Luc Vermeulen aan "onze" traditie een geheel
nieuwe dimensie hebben gegeven. Niet alleen
zijn de contacten met de oud-strijders van de
Irene Brigade nog intensiever geworden, ook
de banden met de Indië-bataljons zijn inmid-
dels stevig aangetrokken.

Tijdens recente reünies van oud-strijders van
de Indië-bataljons van het Garderegiment
Prinses Irene is mij nog eens bevestigd, dat



onze Indië-veteranen geweldig trots en blij zijn
zo actief bij de regimentsactiviteiten te worden
betrokken.

Naar de toekomst kijkende kan ik u verzekeren
dat ik mij zal inspannen om de traditiehandha-
ving van het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene tenminste op het huidige zeer hoge peil
te houden, en zo mogelijk nog te verbeteren.
Hoewel u, oud-strijders van de Brigade samen
met uw collega's van de Indië-bataljons, reeds
vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze "Fu-
seliers-familie", staat er een geheel nieuwe
categorie oud-strijders, namelijk die van de
toekomst, te trappelen van ongeduld om ook
bij ons te horen.

Het door mijn voorgangers ingezette beleid om
nieuwe fuseliers uit te reiken op een voor de
Brigade historische plaats en in aanwezigheid
van u, oud-strijders, wordt dan ook onverkort
voortgezet. Als u dit stukje leest, heeft er zo op
3 november een koorduitreiking plaatsgevon-
den bij het monument "De Vaandeldrager" te
Tilburg. Ook de beëdiging op 3 november zal
naar het zich laat aanzien zijn bijgewoond door
deputaties van oud-strijders van Brigade en
Indië-bataljons. Overigens is een eerste aan-
zet tot een "Vereniging van BBT -Fuseliers"
inmiddels gedaan en naar het zich laat aan-
zien wordt dit initiatief met enthousiasme op-
gepakt.

Overigens dienen zich voor de toekomst nog
de nodige uitdagingen aan. In 1996 wordt het
bataljon geheel gevuld met beroepssoldaten
bepaalde tijd (BBT-ers); zomer 1996 zal het
bataljon dan zo'n 700 mannen en vrouwen
hebben en aan het einde van het jaar volledig
gereed zijn voor het uitvoeren van alle op-
drachten in het kader van NAVO, VN of ande-
re organisaties. Het omvormingsproces van
dienstplichtige naar professionele militairen is
daan voor ons bataljon gerealiseerd.

De kans bestaat dat een groot deel van het
17e Bataljon al in het voorjaar van 1996 zal
worden uitgezonden in het kader van de VN-
vredesmacht naar het voormalige Joegoslavië.
Ook is het mogelijk dat deze uitzending
plaatsvindt in het kader van een NAVO-ope-
ratie, waarbij het bataljon dan vermoedelijk zal
worden versterkt met een eskadron Leopard-
tanks.

In 1996 wordt de De Ruyter van Steveninck-
kazerne ingrijpend aangepast. Nieuwe bureau-
en legeringsgebouwen zullen verrijzen en wij
zullen afscheid nemen van de oude "barak-
ken". Ook zal een deel van de kazerne een
open karakter krijgen en zal de kazernewacht
zich concentreren op die gebieden, waar kritiek
materieel (wapens, voertuigen) zijn opgesla-
gen.

Voor ons regiment zal dit alles vermoedelijk
betekenen dat het museum, het monument en
de regimentsmess zullen worden verplaatst. Ik
verzeker u dat wij er alles aan zullen doen om
voor deze voor ons zo belangrijke
ontmoetingsplaatsen een goede plaats te vin-
den.

Ik wil besluiten met de hoop uit te spreken dat
de goede contacten tussen u, oud-strijders, en
ons, mannen en vrouwen van het bataljon, nog
vele jaren zullen blijven bestaan. Ik verheug
mij erop u bij onze regimentsactiviteiten, zoals
bij de aanstaande viering van de regiments-
jaardag op 11 januari 1996, te mogen begroe-
ten. Tenslotte wens ik u en diegenen, die u
dierbaar zijn, voor de toekomst een goede
gezondheid toe. Volo et Valeo!

Hans van der Louw
Luitenant-kolonel der Fuseliers.
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GELEZEN IN "RINOCEROS":

TRADITIES

Hoe denken die jonge militairen nu werkelijk
over de tradities die zij "moeten" voortzetten?
Zegt zo'n invasiekoord nu werkelijk iets? Zijn
ze echt geïnteresseerd in onze verhalen?

Dit zijn vragen die ongetwijfeld bij vele oud-
strijders boven komen drijven. In de "Rinoce-
ros", de uitgave van de Sectie Communicatie
van 13 Mechbrig in Oirschot, verschijnt een
column "BBTwee", geschreven door een mili-
tair die Beroeps Bepaalde Tijd is. Onder het
pseudoniem "Botje" en onder de kop: "Tradi-
ties" schreef zo'n jonge militair:

"Het voortzetten van een traditie is nooit een
gemakkelijke taak. Tradities brengen normen
en waarden met zich mee die door de huidige
generatie niet meer als vanzelfsprekend wor-
den gezien of aanvaard.

In de kleine wereld de Landmacht heet, stikt
het van de tradities, van klein tot groot. Cava-
leristen spreken nog steeds in hun eigen jar-
gon over afzadelen, regimenten zijn trots op de
wapenverrichtingen uit tijden "lang gelee", die
hun vaandel sieren. Maar ook die kleine we-
reld van de Landmacht verandert mee met de
tijd. En hoewel je met gedragscodes nog enige
pressie kunt uitoefenen, ben je als regiments-
commandant toch enigszins afhankelijk van de
goede wil van die nieuwe generatie militairen
om de tradities in ere te houden.

Die goede wil moet gekweekt worden, die kun
je niet botweg opleggen of als vanzelfsprekend
beschouwen. Wellicht zal dat met BBT'ers iets
gemakkelijker gaan dan met dienstplichtigen.
Immers, de BBT'er heeft bewust voor het mili-
taire beroep gekozen.

Voor een echt goede voortzetting van tradities
is de manier waarop de nieuwe generatie
wordt geconfronteerd met die te volgen traditie
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van groot belang. Een voorbeeld van hoe het
kan is de manier waarop de (nota bene gro-
tendeels uit dienstplichtigen bestaande) Staf-
staffers in Normandië kennis maakten met de
tradities van het Garderegiment Fuseliers Prin-
ses Irene.

Soldaten, sommigen net 18 jaar jong, hangend
aan de lip van generaal b.d. Hemmes die des-
tijds als soldaat in WO " vocht tegen de Duit-
sers, wanneer deze vertelt over zijn ervarin-
gen: "Mijn belevingswereld van WO II is er niet
een van grote heroïsche veldslagen, maar
meer het rennen van boom naar struik." Jon-
gens nog, die met ontzag rondlopen in het
Musée du Débarquement, vragen stellend aan
de oudstrijders, inmiddels energieke mannen-
op-leeftijd. Het respect voor deze mannen zag
je groeien met de minuut.

Het was dan ook niet vreemd dat het Fuse-
lierslied tijdens de koordenceremonie op het
strand van Arromanches heel wat overtuigen-
der werd gebracht dan tijdens de oefeningen in
Oirschot. En ook al stond ieder te kijk voor
toeristen en locals daar op het strand, toch zag
je aan de "koppies" dat ze best trots waren.

"Goed voorbeeld doet goed volgen" zegt het
regimentslied. Over het "goed volgen" van
deze generatie Stafstaffers hoeft de regi-
mentscommandant zich geen zorgen te ma-
ken. Moge dit goede voorbeeld ook andere
regimenten aansporen goed te volgen ..."



Beste lezer(es),

Een bijzonder jaar ligt weer bijna achter ons. 1995, een jaar waarin
we herdachten dat Nederland vijftig jaar geleden definitief werd
bevrijd van de Duitse bezetter. Een jubileumjaar waarin we stil-
stonden bij de zware gevechten in Hedel en de blijde intocht van
de Brigade in Den Haag.

In deze Vaandeldrager staat een artikel over alle monumenten,
straatnamen en andere herinneringen aan de Brigade. Als we deze
opsomming bezien dan moeten we concluderen dat de Irene
Brigade niet langer een "vergeten" brigade is.

Maar nu? Valt na de herdenkingen van "vijftig jaar" dan maar het
doek? Zolang er een Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
bestaat kan dat niet het geval zijn. Het parate bataljon, nu gevuld
met jonge Beroeps Bepaalde Tijd-fuseliers, zet de traditie, het
verhaal van de Prinses Irene Brigade, enthousiast voort. De
oudstrijders van die Brigade zijn en blijven voor hen belangrijk, ook
als er geen jubileum te herdenken valt.

Velen van u worden verwacht in Oirschot op 11 januari op de
Regimentsjaardag, samen met de Fuseliers van 17 Painfbat, de
Fuseliers en oud-Fuseliers van andere onderdelen, de collega's
van de Indië-bataljons van het Garderegiment Prinses Irene.
Als vertegenwoordigers van het stamonderdeel blijft u het middel-
punt van de grote Fuseliersfamilie.

Met mijn beste wensen voor een sfeervol en vredig Kerstfeest en
een gezond en gelukkig 1996.

Hans Sonnemans, redacteur.

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

- Overste van der Louw reageerde op de vori-
ge Vaandeldrager. Een teken dat de nieuwe
regimentscommandant in ieder geval het lijf-
blad van de de oud-strijders van de Irene
Brigade goed leest.· Een goede gewoonte. In
het artikel over de koorduitreiking aan de nieu-
we Beroeps Bepaalde Tijd-Fuseliers in Hedel
wordt de indruk gewekt dat de Fuseliers die
hun koord uitgereikt krijgen, 's middags be-
edigd worden. Een misvatting van uw redac-
teur! Het is zo dat een militair die beëdigd
wordt, na een bepaalde proefperiode (rode
pat) het koord krijgt uitgereikt. De groep die in
Hedel het koord kreeg uitgereikt werd enkele
maanden eerder beëdigd. De militairen die op
11 augustus werden beëdigd kregen hun koord
in Tilburg op 3 november!

"For many years I am seeking further informa-
tion with memories of Captain Henricus Jaco-
bus Moeland, killed near Bergen op Zoom in
car accident early 1946. He was a para in
Princess Irene Brigade during their stay in
Britain 1940 - 44 and later in charge of a trai-
ning camp in Bergen op Zoom.

I understand that his remains, together with his
fathers, were removed from Breda Cemetry in
1981 after the statutary 30 years.

I still possess a few items from 1940's, Henk's
Netherlands uniform tunic buttons and British
tunic buttons, a liar label badge, P. Irene
Christmas cards of 1940's and 1940's Nether-
lands coins.

I hope it would be possible to obtain a group
photograph of officers of Princess Irene Briga-

6

de, including Capt. Moelands, or any other
photos. I remember vividly when they were al!
stationed in Porthcawl, Wales, Ruperra Castie,
Wales, Congleton and Wrottesley Park, En-
gland. Hoping to hear from any surviving
friends of Henk.

Sincerely, Valerie Redmond
20 Landford Road
Putney
London SW15 1AG"

Van ons lid J. Verhoeven uit Tilburg ontvingen
we tijdens de laatste reünie een limerick die hij
had gelezen in een boek van F. Springer, geti-
teld "Teheran, een zwanenzang". Op pagina
19 staat daar te lezen:

Een aardig blond meisje uit Made
Was dol op de Irene Brigade
Die bracht toen gezwind
Aan het vriendelijke kind
Met de pik in 't gelid een aubade.

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:

4S-JARIG HUWELIJK:
D. van Oorschot-Verdult, Bergen op Zoom
H. de Jongh, Australië
J. Klouth, Australië
J. van Osten-Lortser, Chili
W. van den Boseh-van der Ler, Meerkerk
J. Heinen-van Boerik, Wychen
H. Letschert-Maschaupt, Tilburg

SO-JARIG HUWELIJK:
J. Buyzen-Winkel, Roosendaal
N. Althuizen-Dessaur, Zoetermeer
P. van der Ster-Stal, Den Haag
H. Berendsen-Wijnhoven, Australië
A. Leenslag, Engeland
H. Scheerboom-Reumerswaal, Amsterdam
P. Pouwelsen-de Roode, Den Haag
A. Snoeren-Pieters, Spanje



l. Boekhoorn-van Mil, Ede
J. Hommes, Engeland
B. van Hulsel-Leys, Valkenswaard
C. Pappenheim-van Pelstein, Aerdenhout
J. Bennaars-Disma, Zoetermeer
N. Spierenburg-van der Dussen, Harderwij
J. Tighelaar-Jobse, Canada
Jhr. van Voorst tot Voorst, Ommen

PARTNERS VAN OORLOGSGETROFFENEN

De stichting Partners van Oorlogsge roffenen
organiseert op 9 maart 1996 haar jaarlijkse
ontmoetingsbijeenkomst.

Mevr. E.M.A. Schneiders, medewerker vrijwilli-
gerswerk/zelfhulpgroepen, zal een inleiding
houden over "Het belang van zelfhulpgroepen
(voor partners van oorlogsgetroffenen)" .

Deze bijeenkomst wordt wederom gehouden in
de Prinsenhof te Utrecht. Opgave voor 18
februari 1996 door storting van f. 15,- per
persoon (entree, lunch en 1 consump ie) op
postbankno. 17908 t.n.v. SPO te Lemelerveld.
Verdere informatie bij de secretaris Ues Teb-
benhoff - van Weert, tel. 0522-481837.

Van de penningmeester
In dit nummer van de Vaandeldrager, waarmee
we 1995 weer afsluiten, is traditioneel opgeno-
men een acceptgiro kaart om u in de gele-
genheid te stellen uw contributie over het jaar
1996 te voldoen.

Mede dank zij u - er is nog slechts 1,5% dat
nog niet betaalde over 1994 én/of 1995 - heb-
ben we dit jaar weer lekker kunnen werken.
Weliswaar hebben we nogal eens een briefje
als herinnering moeten versturen, maar uit-
eindelijk kregen we het geld toch binnen.

Wilt u zo goed zijn de mee gezonden accept-
giro direct uit de Vaandeldrager te halen, in te
vullen en te versturen zodat we begin 1996
gezond kunnen beginnen?

Leden buiten Nederland, houdt u reke ing met
de door de Nederlandse banken bere ende
kosten voor verwerking van het geheel. Mo-
menteel moeten we rekening houden met
meer dan f 20.00 aan kosten voor verwer-
king van uw bankdraft. Daarom graag uw
bijdrage gewikkeld in folie of klein envelopje in
een andere enveloppe stoppen (liefs i Ne-
derlands geld) en opsturen naar het adres
van de penningmeester.

Stilstaan bij 1995 doen we niet, wel ijken we
vooruit en daarom wensen we el aar goede
gezondheid toe en spreken de verwachting uit
dat er vrede komen of zijn zal en iedereen in
vrede kan leven.

Henk van Beers
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VRIJDAG 3 NOVEMBER

Koorduitreiking in Tilburg

Opnieuw waren ruim veertig oud-Brigadeleden
aanwezig om hun tachtig jonge collega's, de
nieuwe Fuseliers, hun invasiekoord om te han-
gen. Ditmaal was als historische lokatie voor
Tilburg gekozen, en wel midden in de stad,
rondom het beeld "de Vaandeldrager".

Dat dergelijke plechtigheden niet alleen be-
langrijk zijn voor de betrokken oudstrijders en
Fuseliers bewijst de aandacht in de lokale
pers. Een mooi stukje promotie voor Brigade
en Garderegiment Prinses Irene. Een verslag
in het Dagblad van Noord Brabant van de
hand van Stephan Jongerius onder de kop
"Opofferingsgezindheid, kameraadschap en
calvados":
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"Een dosis moed, kameraadschap, opoffe-
ringsgezindheid. De nog levende oud-strijders
van de voormalige Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene droegen gisteren in
Tilburg symbolisch een paar "Deugden" over
aan de jonge garde. Maar die kreeg ook een
ondeugd mee: de liefde voor de straffe bevrij-
dersborrel calvados.

Lang hebben de oud-strijders van de Irene
Brigade hun symbool voor zichzelf kunnen
houden: het oranje-blauwe "invasiekoord" dat
de band met het vorstenhuis onderstreept.
Maar ze beseften dat ze niet het eeuwige le-
ven hebben. En dat hun na-oorlog se opvolger,
het in Oirschot gelegerde 17e Pantserinfante-



riebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene vroeg of laat bezit zou nemen van het
eervolle kleinood. Dan liever erbij. redeneerden
de brigadisten.

En sinds enige tijd hangen ze nieuwe fuseliers
ter ere van hun beëdiging persoonlijk het koord
om de linkerschouder. Dat gebeurt op plaatsen
waar de Irene-Brigade, als enige Nederlandse
landmacht-eenheid die actief bijdroeg aan de
bevrijding van West-Europa, historie schreef:
Normandië, Beringen, Colijnsplaat, Hedel en
dus gisteren Tilburg. Zo wordt de jonge garde
en passant wat historie bijgebracht.

Bij het monument de Vaandeldrager aan de
Paleisring werden met krans en stilte de zes
brigadisten herdacht die bij de bevrijding van
deze stad het leven lieten. Daarop zette de

1.65 m. lange, vrouwelijke kapitein Hanneke
Kruytwagen (gééééft acht, brééeng groet) haar
manschappen in het gelid voor de uitreiking
der koorden.

Gevierd werd dat met een borrel calvados, de
door de bevrijders uit Normandië meegenomen
"appelcognac" . Een neutje voor de nieuwbak-
ken fuseliers, een steviger bekertje voor de
oud-strijders. Slechts de vaandelwacht moest
zich tevreden stellen met de eer en toezien
hoe de anderen de kelen smeerden voor het
afsluitende fuselierslied.

Op weg naar de schouwburg, voor een kop
koffie, bracht menige oud-strijder fluks een
overgebleven fles calvados in veiligheid. Want
het zou de jongeren maar afleiden in hun be-
langrijke taak de vrede te bewaren."

VEREN IG INGSN IEUWS

11 JANUARI REGIMENTSJAARDAG

Op 11 januari 1993 werd voor het eerst een
dag georganiseerd onder het motto "regi-
mentsjaardag". Sindsdien is deze dag een vast
begrip geworden waarbij steeds meer oud-
strijders, Fuseliers en oud-Fuseliers betrokken
worden. Een soort familiedag voor iedereen
die met "Irene" te maken heeft of heeft gehad.

Voor dit jaar is opnieuw een aantrekkelijk pro-
gramma samengesteld.

9.00 uur Ontvangst in de Onderofficiers-
mess
Herdenking bij het Fuseliersmo-
nument
Aanvang sport- en schietwed-
strijden
Einde wedstrijden en aansluitend
prijsuitreiking
Gezamenlijke maaltijd
Sluiting regimentsjaardag

9.30

11.30

15.30

17.00
18.00

Gedurende de gehele dag is er gelegenheid
tot een bezoek aan het regimentsmuseum.
Graag opgave voor deelname aan de regi-
mentsjaardag aan:

H. Sonnemans
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST

U ontvangt géén bevestiging van uw opgave!

ZILVEREN MEDAILLE VOOR REGIMENTS-
ADJUDANT

Regimentsadjudant Toon de Bresser ontving
op donderdag 7 december de Zilveren medail-
le voor 24 jaar eerlijke, trouwe en langdurige
dienst als onderofficier uit handen van zijn
bataljons- en regimentscommandant H. van
der Louw.

Een vertegenwoordiging van het bestuur van
de Vereniging van Oud Strijders was aanwezig
om hem hiermee van harte te feliciteren!
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Monumenten, benamingen van straten, bruggen, viaducten

BLIJVENDE HERINNERINGEN AAN DE BRIGADE

In de loop der jaren zijn nogal wat blijvende herinneringen aan de Irene Brigade overgebleven in de
vorm van monumenten en benamingen van straten, bruggen en viaducten. In Engeland en van
Normandië tot in Oen Haag. Daarom in deze Vaandeldrager een overzicht, op volgorde van plaats.

BERGEIJK

Op 11 september 1944 overschreed de eerste
Britse patrouille de Nederlandse grens, zuide-
lijk van Valkenswaard. op Bergeijks grondge-
bied. Op dezelfde plaats kwam ook de Irene
Brigade Nederland binnen, in de nacht van 20
op 21 september 1994. Vijftig jaar later, op
zondag 11 september 1994, onthulde de bur-
gemeester van Bergeijk A van Poppel, samen
met de commandant van de Britse verken-
ningseenheid Sir Rupert Buchanan, een mooi
monument op die plaats. De steen met het
gemeentewapen van Bergeijk en de tekst
"Poort van de Bevrijding", vermeldt de histori-
sche gebeurtenissen die hier hebben plaats-
gevonden. De plaat is ook voorzien van de
emblemen van de Household Cavalry en de
Prinses Irene Brigade.

BERINGEN

Op 8 september 1991 onthulde de Britse mili-
taire attaché in Brussel de kolonel Woodrow
samen met burgemeester Mondelaers van
Beringen een nieuw bevrijdingsmonument in
die plaats. Op het monument aan de Brug-
straat staat o.a. "Op woensdag 6 september
1944 werd het bruggehoofd Beringen veroverd
door de Guards Armd. Oivision en de Brigade
Prinses Irene van het 2e Britse Leger". Tot
verbazing van de Nederlandse oudstrijders
waren echter geen Nederlandse vertegen-
woordigers uitgenodigd. Wist men eigenlijk wel
dat het ging om een Nederlandse Irene Briga-
de? Inmiddels zijn oudstrijders van de Brigade
en de Fuseliers van het Garderegiment al vele
malen te gast geweest in Beringen en hebben
ze samen herdacht bij het monument je aan de
Brugstraat.
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BERGEN OP ZOOM

In de hal van het stadhuis is een gedenkplaat
aangebracht ter herinnering aan kolonel F.
Looringh van Beeck "commandant van de
Aanvullingscompagnie van de Irene Brigade en
verdienstelijk voor de wederopbouw van Ber-
gen op Zoom 1944 - 1945". De gedenkplaat
werd op 3 mei 1986 door mevrouw
N. Looringh van Beeck - Franken onthuld.

COLIJNSPLAA T

Op 25 november 1944 wist de Verkennings-
afdeling van de Irene Brigade een vijandelijk
infiltratiepoging af te slaan en daarmee het
Zeeuwse dorp Colijnsplaat van een drama te
redden. Bij die actie sneuvelt de luitenant I.J.



Havelaar. Uit dankbaarheid werd vijf jaar later
een monument onthuld, aangebracht op de
muur van Nederlands Hervormde Kerk.
In 1952 werd de straat die langs de kerk en
het monument loopt, vernoemt naar de ge-
sneuvelde luitenant: de "Havelaarstraat".
Eind december 1982 werd de helm van de
luitenant door zijn weduwe aangebracht op de
muur van de kerk, bij het monument.

EINDHOVEN

Op de grens van Waalre en Eindhoven ligt,
over de drukke weg richting Valkenswaard
vlakbij motel Eindhoven, het "Irenebrigade
viaduct". De naam werd onthuld op 15 mei
1990 door Ruud Hemmes, voorzitter van de
Vereniging van Oud Strijders. Het viaduct ligt
op de weg die de Brigade volgde vanaf de
grens naar Eindhoven in september 1944.

GRAVE

Op 18 september 1994 werd een Bevrijdings-
monument aan de Maasbrug onthuld met
daarop de emblemen van de Amerikaanse
82ste Luchtlandingsdivisie, het Britse 30ste
Legerkorps en de Irene Brigade. Harry Davis,
erelid van de Vereniging van Oudstrijders,
vertegenwoordigde de Brigade bij de onthulling
van het monument. De Irene Brigade bewaak-
te de Maasbruggen bij Grave vanaf 22 sep-
tember tot 22 oktober '44.

's GRAVENHAGE

Aan de muur van het Oude Stadhuis aan de
Groenmarkt is een gedenkplaat aangebracht
ter herinnering aan de intocht van de Brigade
op 8 mei 1945. De onthulling werd verricht
door Prinses Juliana op 2 mei 1985, in aanwe-
zigheid van bijna 250 oudstrijders van de Bri-
gade. De prinses verving bij deze gelegenheid
de zieke Prins Bernhard.

HEDEL

Tijdens de reünie op 5 mei 1983 werd aan de
gemeente Hedel een plaquette aangeboden
met daarop de namen van de tijdens de actie
in Hedel gesneuvelde Brigademilitairen. De

plaquette heeft een plaats gekregen in de hal
van het gemeentehuis.

HILVARENBEEK

Op 11 januari 1992 gaf het gemeentebestuur
van Hilvarenbeek een naam aan een viaduct in
het noorden van het grondgebied van Hilva-
renbeek, namelijk het viaduct over de provinci-
ale weg tussen de Beekse Bergen en de weg
naar Tilburg. In dat gebied werden door de
mannen van de Irene Brigade zware gevech-
ten geleverd met de Duitse troepen tijdens de
opmars naar Tilburg. Voorzitter Hemmes ont-
hulde samen met burgemeester Severijns de
naam "Viaduct Koninklijke Nederlandse Briga-
de Prinses Irene". Bordjes langs de weg die
over het viaduct loopt geven uitleg over de
naam.

NIJMEGEN

Op 17 september 1993 onthulde voorzitter
Hemmes, geassisteerd door mevrouw Hanny
Ritmeester-Meijler de naam van een viaduct in
Nijmegen, langs de weg van Grave naar Nij-
megen, de opmarsroute van de Irene Brigade
in 1944. "Irene Brigade Viaduct" stond er te
lezen op het viaduct, waaronder vele oudstrij-
ders en Fuseliers van 17 Painfbat poseerden
voor de foto.
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VIADUCT HKONINKUJKE NEDERLANDSE BRIGADE PRINSES JRENE"
Brigade opgericht 11januari 1941
Naam viaduct gegeven u januari 1992

Ter herinnering aan de qevaUenen van de Prinseslrenebrigade
. ktober 1944 Jn deze omgeving en als eerbetoon aan allen
In 0, d b "d' vandie daadwerkelijk hebben gestreden voor e ~vnJ lOg

Hilvarenbeek en, ons: land van d~ Duitse bezettmg en hef
fascisme. in. de jaren 1940-t945,

F

OIRSCHOT

Op 10 januari 1969 werd de naam "Leger-
plaats Oirschot" veranderd in Genmaj. de
Ruyter van Steveninckkazerne. In oktober van
hetzelfde jaar werd het bronzen borstbeeld van
de naamgever, de voormalige commandant
van de Prinses Irene Brigade, (ontworpen door
Marianne Gobius) onthuld door zijn weduwe.
Het beeld staat bij de hoofdingang van de
kazerne.

Bij de stafgebouwen van 17 Painfbat Gardere-
giment Fuseliers Prinses Irene bevindt zich het
monument van de Fuseliers. Het is een een-
voudig stenen monument met daarop een
bronzen gedenkplaat met daarop alle namen
van de gesneuvelden van Brigade en Regi-
ment. Het monument stond eerst in de Wes-
tenbergkazerne, waar het werd onthuld op 12
november 1968, maar werd overgebracht in
1992 bij de regimentsoverdracht van 13 naar
17 Painfbat.

Eind oktober 1944 nam de Brigade de Engelse
stellingen over ten zuiden van het Wilhelmina-
kanaal, tegenover de gemeente Oirschot. Als
herinnering hieraan werd op 24 oktober 1994
de naam "Prinses Irene Brigade Brug" gege-
ven aan de brug Kempenweg over het kanaal.
De onthulling van het naambordje gebeurde
door Ton Herbrink, kolonel der Fuseliers b.d.
en erelid van de Vereniging van Oud Strijders.
PONT AUDEMER

Op 26 augustus 1944 werd door de Irene Bri-
gade een deel van dit Franse stadje bevrijd.
Ter herinnering hieraan werd in juni 1984 door
de toenmalige voorzitter van de Vereniging van
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Oud Strijders, generaal Beelaerts van Blok-
land, een eenvoudige gedenkplaat onthult bij
het gemeentehuis van het stadje.

PONT L'EVEQUE

In juni 1984 werd een eenvoudige gedenkplaat
onthuld (gelijkend op die in Pont Audemer) in
dit Franse stadje waar de Brigade op 27 au-
gustus 1944 doortrok. De gedenkplaat staat in
een weinig opvallend perkje achter een flat in
het centrum van het stadje.

PUTTEN

Eind 1990 besloot de gemeente Putten een
weg in een nieuwe wijk de naam "Steven
Kraaystraat" mee te geven, als herinnering aan
de Puttenaar Kraay, die op 23 april in Hedel
sneuvelde als sergeant van de Irene Brigade.
De naam van de weg werd niet officieel ont-
huld. Sergeant Steven Kraay ligt begraven op
de Algemene Begraafplaats in Putten.

TILBURG

Op 27 oktober 1955 onthulde Prinses Irene
een monument voor de gevallenen van de
voormalige naar haar genoemde brigade. Het
door baron Speyaart van Woerden ontworpen
monument stelt de in veldtenue geklede vaan-
deldrager voor. In april 1977 is het monument
maar het centrum van de stad, de Schouw-
burgring, verplaatst. Op 27 oktober 1994 ont-
hulde generaal-majoor der Fuseliers b.d. Th.J.
van Besouw een aantal plaquettes met de
namen van de gesneuvelden van de Brigade,
aangebracht op de sokkel van het monument,
op initiatief van de beeldhouwer.



VALKENSWAARD

Eind 1990 besloot ook de gemeente Valkens-
waard een "pleintje" naar de Irene Brigade te
vernoemen. Het betreft een parkeerplaats,
gelegen achter de plaatselijk V & D. Het
naambordje "Prinses Irene Brigadeplein" werd
niet officieel onthuld, "daar het vernoemen van
een plein al op zichzelf een passend eerbe-
toon is", aldus een woordvoerder van de ge-
meente destijds.

VELDHOVEN

Het Prinses Irenekamp in Veldhoven is op 11
januari 1963 geopend. De aan het kamp ge-
geven naam herinnert aan de Brigade. In het
kamp is het Pantser Infanterie Rijopleidings
Centrum (PIROC) gevestigd.

De onthulling van het straatnaambordje in
Wormerveer (Zaanstad) op 5 mei 1989.

WAALRE

Het bord "Irene Brigade Dreef" werd op 15
november 1989 onthuld door Ton Herbrink,
oud-Brigadeofficier, oud-wethouder en oud-
locoburgemeester van Waalre. De naar de
Brigade benoemde dreef ligt vlak naast het
"Engelandvaarderspad" dat dezelfde dag werd
onthuld.

WAGENINGEN

Ook in de "stad van de bevrijding" Wageningen
werd een naambordje "Irenebrigadeplein" ont-
huld. Dit gebeurde in een bijzondere feestelijke
periode toen het 50-jarig jubileum van de Ire-
ne Brigade werd herdacht. Op woensdag 28
augustus 1991 onthulden burgemeester Jaeger
en voorzitter Hemmes de naam van het plein
dat gelegen is tussen de Aula van de Land-
bouw Universiteit en het voormalig Hotel de
Wereld. Een zeer historische lokatie dus, daar
beide gebouwen een rol speelden bij de on-
derhandelingen voorafgaand aan de definitieve
capitulatie van de Duitse troepen in Nederland.
Opnieuw werd een initiatief van mevrouw Rit-
meester-Meijler bekroond.

WOLVERHAMPTON

In het Perton Community Center Lake Side
Hall (gemeente Wolverhampton) is een vitrine
ingericht met foto's van het voormalige kamp
Wrottesley Park. De wijk Perton is namelijk
gebouwd op het terrein van het kamp. Het
centrum is geopend op 22 september 1989.

WORMERVEER

In Wormerveer (gemeente Zaanstad) werd op
5 mei 1989 de eerste straat in Nederland ver-
noemd naar de Irene Brigade. Op die bevrij-
dingsdag onthulden Ruud Hemmes, voorzitter
van de Vereniging van Oud Strijders van de
Brigade, en Hannie Meijler, schrijfs er van "Ik
zou wéér zou gek zijn!" het bordje met de tekst
"Prinses Irenebrigadeweg". Deze weg verbindt
Plein 13 en de ZaandijkerweglZuidei de. Me-
vrouw Meijler, echtgenote van oud-Brigadearts
dr. Ritmeester, nam het initiatief voor deze
naamgeving.
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11-17 R.1.
TIJDENS MOBILISATIE EN EERSTE OORLOGSWEKEN (3)

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.

De markt van Ginneken lag bezaaid met glas
en steenen. Tot Boschhek (in het Mastbosch)
zijn we doorgereden. Wat nu? Boven Princen-
hage vlogen vliegtuigen en voortdurend hoor-
den we bommen ontploffen. De weg naar
Roosendaal was dus niet te bereiken. Waar-
heen dan? Van de richting Princenhage kwa-
men militairen. Klompers, m'n bataljonscom-
mandant, warempel met het detachement. Hij
bleek volkomen uitgeput te zijn. Opnieuw had-
den ze onder een bombardement gezeten. Z'n
huis op de weg Princenhage-Liesbosch had hij
niet meer kunnen bereiken. Waar waren z'n
vrouwen kinderen? Hij had nog geen geld bij
hen willen achterlaten.

Ook "den Beel" (kapitein Beliën, C-2-11-17
R.I.) was nu uit z'n evenwicht. Goed, dan moet
ik de leiding maar op me nemen. We zullen
trachten door de bosschen en Zuidelijk langs
Roosendaal naar Bergen op Zoom te komen.
Opstijgen.

'n Stuk zijn we in het Mastbosch doorgedron-
gen. Afweergeschut der Franschen is hier
opgesteld en vliegtuigen gaan over ons heen.
Burgers liggen angstig op den grond. En intus-
schen wordt de weg Princenhage-grens onop-
houdelijk gebombardeerd. Ook uit de richting
Gilze-grens dringen onheilspellende geluiden
door. Afstijgen.

"Wat ga je nu doen?" is de vraag van m'n
bataljonscommandant. Blijf bij de menschen, ik
ga de weg verkennen en zien of we België
veilig kunnen bereiken. Weer komen vliegtui-
gen. Klompers verroert zich niet meer. Toen
we weer voorwaarts gingen kon hij niet meer
opkomen. Merkelbach en sgt. van Rijn zullen

14

bij hem blijven.

Zonder verliezen kwamen we in Meersel. "Laf-
aards" riep een Belg ons na. Doorrijden man-
nen, hij zal z'n vergissing gauw genoeg inzien.
Tusschen Meersel en Hoogstratenwerd in een
boschje halt gehouden om te rusten. Van m'n
sectie-commandanten was alleen de s.m.i.
nog bij me. Waar zouden de cadet-vaandrig
Verwoerd en de 2e Luit. de Nennie gebleven
zijn? In St. Oedenrode waren ze nog present.
Het meisje van de Nennie woonde in Tilburg.
Zou hij... Na St. Oedenrode had hij zoo'n
haast. Of behoorde hij tot de vliegtuigslachtof-
fers?

Even voor Hoogstraten zaten we weer onder
een bombardement, bedoeld voor de doortrek-
kende Fransche transporten. Met 2 van m'n
soldaten draaide ik om 'n boom. Onze helmen
klikten tegen elkaar. Kalm toch jongens, niet
zenuwachtig worden. Voorwaarts maar weer.
Doch nog in het dorp begon het lieve-leven
opnieuw. In de huizen mannen! Bij een bakker
in de kelder kwam ik terecht.

Verder maar weer in de richting Rijckevorsel.
'n Fransch commandant kwam bij me, stelde
zich voor. Of hij ons eten mocht aanbieden?
Graag, m'n mannen hebben vandaag nog niet
veel gehad. In Rijckevorsel stelde hij me voor
aan z'n officieren, en onze vriendschap werd
met een glas bier bekrachtigd. Dat smaakte.
Het zou nu gauw afgeloopen zijn met de vijan-
delijke opmarsch. Hij adviseerde me om naar
Antwerpen te gaan en liet me de juiste weg
wijzen. Vooruit dan mannen, op de fiets!

Onderweg telkens weer vliegtuigen, die het



schijnbaar leuk vonden om alles wat op straat
verscheen te mitrailleren. 's Avonds kwamen
we zonder uitvallers te Antwerpen aan, waar
we voorlopig werden ondergebracht in de
Luchtbal-kazerne. Het wemelde hier van de
Nederlanders. Vooral de marechaussee's wa-
ren zeer sterk vertegenwoordigd. Blikjes
vleesch werden uitgereikt. Met mes of dolk
moesten ze opengepeuterd worden. M'n man-
nen - ongeveer 150 - waren onder veilige
hoede nu.

Ik voelde me moe, en wou rustig slapen. Niet
in deze drukke kazerne echter. Ha, daar is
Frits Horn. Kom mee, jongen. Tezamen heb-
ben we onderdak gevonden bij particulieren.
Politie kwam voor controle. Frits durfde niet te
slapen. Dan maar met het bed naar den kel-
der. 's Morgens (13 mei) bleek dat alle troe-
pen, en dus ook mijn mannen, nog denzelfden
avond waren vertrokken. Dan voortmaken om
weer bij hen te komen.

In Beveren werden we opgevangen door de
gendarme's. U wordt aangewezen om te hel-
pen bij het controleren der doortrekkende Ne-
derlandsche troepen. Goed. Tot in den middag
stonden we op post. Allemachtig, wat kwamen
hier veel Hollanders langs, per rijwiel, te voet,
in autobussen. Allen kregen koffie en wijzelf
werden op een warm maal onthaald. Tegen
den avond kwamen wij via Hulst in Axel, waar
de burgemeester mij verzocht tijdelijk als kan-
tonnementscommandant te willen optreden,
voor de dien nacht aldaar legerende troepen.
Hier was het rustig. Slechts een enkel hoog-
vliegend toestel.

In den morgen (14/5) weer door naar Terneu-
zen. Troepen kwamen terug. De overvaart bij
Terneuzen is gestaakt. Ga naar Breskens. We
kwamen in Ijzendijke, waar overste Granpré
Moliere de leiding op zich genomen had. Hij
was niet vriendelijk, "bekte" een paar officieren
af en maakte aanmerking op een loszittende
knoop.

Daar kwam sergt. Janssen met 7 van m'n
eigen mannen. Waar is de rest? Over naar
Walcheren, doch ook Breskens is gestremd.
Misschien dat ze nog kunnen terugkomen. Ik

kreeg toestemming om met m'n kleine groepje
onderdak te zoeken in een andere gemeente.
In Zuidzande lagen nog geen militairen. Hier
konden m'n menschen rusten. Ik heb me
daarna gepresenteerd bij Majoor de Heer in
Oostburg, die me aanwees als kantonne-
mentscommandant van Zuidzande. Prachtig,
dan naar de secretarie om geld voor m'n arme
donders. FI. 25,- Nu kunnen ze weer even
vooruit.

Nu kwamen meer troepen aan. 'n Vrij groot
detachement met Lt. Ballot. Ook hij was uit z'n
evenwicht, ontvouwde grootsche plannen, ging
een bureau inrichten, had "Lotta's" bij zich en
zou slag gaan leveren met de Duitschers.
Arme kerel. Majoor Sicherer kwam en nog vele
anderen, majoor de Bruin, kapitein Schilt en ""
m'n bataljonscommandant Klompers. Hij was
weer rustig.

In Zuidzande zijn we op alle mogelijke manie-
ren aan het knoeien geraakt: compagnieën
werden gevormd, ontbonden, opnieuw ge-
vormd, de mannen moesten de wapenen inle-
veren, aan anderen werden ze weer opnieuw
uitgereikt. Wat was de bedoeling van al deze
maatregelen toch? Om wanhopig van te wor-
den.

In den avond van 17 Mei werd het onrustig in
de hoogere regionen. Daar ging weer iets
gebeuren, doch beslissingen werden niet ge-
nomen. Lt. Ballot was intuschen opgesloten.
's Avonds om plm. 8 uur kwam bericht dat de
troepen zich gereed moesten maken om te
vertrekken. Ik ben deze boodschap gaan bren-
gen in verschillende boerderijen. En opeens
was alles in beweging, in de richting Sluis.
Was daartoe bevel gegeven? 'n Ongeorgani-
seerd vertrek, absoluut geen leiding. Waar
moest ik me in het donker bij aansluiten? Ha,
daar waren kapitein Vullings en luitenant Horn.
Met jullie ga ik maar mee.

Door Sluis gingen we in de richting Heijst, dat
dien dag lichtelijk gebombardeerd was. Tus-
schen Heijst en Brugge was een kanaal brug
door militairen afgezet. We mochten niet ver-
der. In 'n geitenstal hebben we geslapen. Al
vroeg (18 Mei) reden we verder naar Blanken-
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berghe. Hier werden we opgevangen door den
Belgischen Commandant Gerard. De Neder-
landsche troepen zouden brood en koffie krij-
gen. Of ik wou helpen? Natuurlijk.

In restaurants werden de mannen gebracht,
waar 'n vrouwelijke organisatie op uitstekende
wijze onze menschen verzorgde. Bevel kwam
dat we naar het kamp Bredene moesten gaan.
Hier bleken reeds talrijke soldaten en officieren
vanaf den vorigen dag gelegerd te zijn. Wat
moeten we hier doen? Behoorlijke ligging ont-
breekt en dit kamp is volkomen onbeschermd.
Ik ga naar het kust-commando, waar de kapi-
tein Warendorf begroet wordt. Hier kunnen we
niet blijven, Warendorf. Ik wil met de Belgische
Commandant spreken. Na 10 minuten had ik
drie vrijgeleide's: 1 voor de voetgangers, 1
voor de wielrijders en 1 voor de mannen in
vrachtwagens.

Bij de wielrijders waren o.a.: mijn B.C. - Wa-
rendorf - Lt. v.d. Putten - Lt. Horn en ik. Ge-
reden werd langs een aangegeven weg in de
richting Oudenburg. Hier werd gerust en bij
een bakker hebben we wat brood gegeten. De
bakker was in militairen dienst en lag in de
fortefication bij Antwerpen, vertelde de vrouw.
Nog is zij niet uitverteld, of hij staat als Bel-
gisch soldaat naast ons. De Duitschers zijn
doorgebroken, het Belgische leger heeft haar
posities bij Antwerpen prijs gegeven.

Klompers werd wit en verdween. Dwaze kerel.
Zonder te waarschuwen is hij weer op de fiets
gegaan, het detachement zonder leiding achter
zich aantrekkend. Er achter aan. We hebben
hem niet meer kunnen terugvinden en tegen
den avond kwamen we in Duinkerken, waar
alleen onderdak te krijgen was in de kazerne
Jean Bart. Hier waren we weer met honderden
Hollanders.

'n Fransch officier wees ons buiten de kazerne
hun casino, waar we wat eten bestelden. Nog
maar juist zaten we aan tafel toen een gewel-
dig bombardement losbarstte. In enkele oog-
enblikken stonden midden in de stad huizen in
brand en ook de olie-reservoirs bleken getrof-
fen te zijn. We zijn naar de kazerne terugge-
keerd, doch konden geen minuut slapen ten-
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gevolge van de hevige explosie's. Ook hier
was de legering zeer slecht en voldoende eten
bleek niet aanwezig. Majoor de Bruin had de
leiding maar hij wist geen oplossing.

Met Putje en Horn ben ik op 19 Mei verder
getrokken naar Calais, waar ook de Pagtrek-
kers aangekomen waren. Putje bleek doorge-
reden te zijn en werd in een auto opgenomen.
Dan maar met tweeën verder, Fritske. Via
Boulogne kwamen we in le Touquet, waar we
in het hospitaal I'Hermitage zeer gastvrij wer-
den ontvangen door Fransche en Belgische
officieren. 's Nachts waren de Duitsehers zoo
vriendelijk 2 bommen af te gooien, die alleen
de ingang en de ruiten vernielden.

Op 20 Mei hebben we onze tocht voortgezet
langs de kust via Berck tot St. Valerie. Toen
we hier aankwamen werd juist Abbeville hevig
gebombardeerd. Daar moeten we niet zijn,
jongens. Door Eu en Treport naar St. Martin.
Bij boeren hebben we eten gehad en vonden
we logies in het stroo, waar ook al 2 Belgische
families een onderkomen gevonden bleken te
hebben.

Op 21 Mei gingen we al weer vroeg verder
naar Rouen. Fritske was moe. Het was hier
ook zoo heuvelachtig en de afstanden te groot.
Vooruit jongen, nog 58 KM. In Rouen troffen
we Lt. de Pauwen 'n sergeant-vlieger met
een groote auto. Met fietsen en al konden wij
erin. Eerst naar de consul om wat geld. Dat
ging echter niet zoo gemakkelijk. Met vereende
krachten - ook de majoor Koch en de
sergeant-majoor Rima troffen we hier - heb-
ben we achter wat francs losgepeuterd.

En toen verder langs Elboef naar Cleon, waar
we de gast waren bij een boer in het stroo.
Midden in den nacht werden we gewekt door 4
gendarme's, doch ook deze moeilijkheid werd
overwonnen. Op 22 Mei passeerden wij
Evreux - Conche - Breteuil - Verneuil - Mor-
tagne en 's-avonds werden we zeer gastvrij
opgenomen bij de familie Fromentin te St.
Jouin de Blavou - Ome. Den anderen morgen
ging het weer verder langs Mamers - Le Mans
- Angers naar St. Georges, waar we logeer-
den bij Graaf de Berru.



Via Ancenis kwamen we op Vrijdag 24 Mei te
Nantes aan. Hier troffen we o.a. de afdeeling
Pag onder commando van Majoor Koch en Ir.
Bosschart met z'n gezin. Tot Maandag 27 Mei
waren we thuis bij de familie Oumont te La
Rue en dorpje bij Nantes). We sliepen weer in
een fijn bedje en de menschen deden ons op
alle mogelijke manieren goed. Op laatstge-
noemden datum kwam 'n gendarme zeggen
dat de Nederlandsche troepen te Caen werden
verzameld, zoodat we ons daarheen moesten
begeven.

Voor Rennes werden we aangehouden. Met
een boevenwagen werden we naar het politie-
bureau vervoerd. De Lt. de Pauw maakte zich
bezorgd, wij beschouwden het als een welkom
grapje. Uitvoerige verhooren volgden, stukken
en bescheiden moesten worden overgelegd en
tenslotte werden we door een rechercheur
gebracht bij Kolonel Nicolat, plaatselijk com-
mandant van Rennes. De kolonel bleek een
beminnemlijk en uiterst verstandig man te zijn,
die de situatie spoedig begreep. Hij maakte
verontschuldigingen voor het plaatsgevonden
misverstand en gaf me vrijgeleide naar Caen.

Te St. Hilaire werd de nacht doorgebracht in
een leegstaand oud kasteel en op 28 Mei gin-
gen we via St. Michel tot Caen, waar we op
het bureau van den plaatselijk Commandant
door Capt. Imiable werden ontvangen. Met een
Ordre de Mission bereikten we die dag Oou-
vres, waar Majoor Koch met een belangrijk
detachement gelegerd was en waar eveneens
de Kon. Marechaussee's zich ophielden.
Wegens ziekte van den Kapitein Hendriks
kreeg ik het commando over diens compagnie,
hoofdzakelijk bestaande uit hospitaalpersoneel,
waarmede zeer gemakkelijk te werken viel.

Op Zondag 9 Juni 1940 vertrokken de Neder!.
Troepen en de Marechaussee's uit Oouvres.
Degenen, die geen plaats konden vinden op
de diverse auto's zouden onder mijn comman-
do per trein nakomen. Met 37 korporaals en
manschappen, 11 onderofficieren en 3 officie-
ren vertrok ik om 14.00 uur uit Oouvres. Voor
de 48 mannen was een speciaal rijtuig be-
schikbaar, de officieren kregen een aparte
coupé, plaats biedend aan 8 persoonen.

Tot Le Mans hebben we in dit compartiment
met 18 personen gereisd. Overigens was deze
reis een volkomen mislukking, want eerst om
4.50 uur (10 Juni) kwamen we te Le Mans
aan. Ongeveer 26 uur hadden we over dit
traject gedaan. Te Le Mang gelukte het me
eten en drinken voor de menschen te krijgen
en om 7.500 uur konden we doorreizen naar
Brest, waar we circa 19.00 uur arriveerden.

Onderweg hadden we veel bekijks, deels door
de groene Nederlandsche uniform, maar vooral
ook doordat we reisden in een Belgisch spoor-
wegrijtuig, dat tengevolge van een bombarde-
ment ruiten en gedeeltelijk de portieren miste.
Te Brest vernamen we dat Marechaussee's en
Detachement Majoor Koch reeds met de Prin-
ses Beatrix waren vertrokken. Achtergebleven
was alleen de luitenant du Bois met auto's en
chauffeurs.

Dit bericht beteekende voor ons een geweldige
teleurstelling, doch veel werd vergoed door de
behoorlijke legering en de uitstekende verzor-
ging die den menschen van de zijde der Fran-
sche militairen te beurt viel. Vanuit de kazerne
Fautras (depot colonial) werd alles voor mijn
troep geregeld. Kennis werd gemaakt met den
Kolonel-commandant, met den C.C. waarbij
we in onderhoud waren, met den Town-major
en met Captain Purves, de quai-master.

Onze mannen waren populair en zij beleefden
hier hun mooisten tijd. Op 11 Juni misdroegen
zich 2 soldaten zoo zeer, dat ik de Fransche
autoriteiten verzocht hen te willen insluiten. De
toestemming kwam, doch ik moest zelf maat-
regelen nemen dat ze in het cachot kwamen.
Bijgestaan door één van mijn luitenants, heb ik
hiervoor, zij het met moeite, zelf kunnen zorg-
dragen.

Intusschen werden iederen dag pogingen aan-
gewend om scheepsgelegenheid naar Enge-
land te verkrijgen, en iederen dag was: "Mor-
gen misschien". Op 15 Juni ontmoetten wij de
gezagvoerder van het s.s. Flensburg, kapitein
van Rijn. Hij was genegen ons over e bren-
gen, en gezamenlijk hebben wij toen bij de
Engelschen autoriteiten bereikt dat nog dien-
zelfden dag kon worden uitgevaren.

17



Op 15 Juni 1940, des avonds om 22.15 uur,
vertrok de Flensburg van Brest naar Engeland,
zonder convooi, zonder geschut en zonder
reddingsmiddelen, met aan boord ongeveer
100 Nederlandsche militairen, circa 42 auto's
en een prachtige bemanning. Reeds spoedig
kwam een Duitsch vliegtuig over ons heen,
doch dankzij de duisternis werden we niet
opgemerkt.

Op Zondag 16 Juni, om 18.00 uur lagen we
voor Plymouth. We mochten echter niet aan
land en voeren dan anderen dag verder. Op
Dinsdag 18 Juni, des morgens 8.30 uur, was ik
op de brug in gesprek met den 3den stuurman,
toen deze me, midden in het gesprek, wees op
iets dat 2 mijlen achter ons aankwam, een
witte schuimstreep op het water achter zich
latend. "Potverdommen, een duikboot!" De
kapitein werd gewaarschuwd. S.O.S.-signalen
gingen uit. "Alle hens aan dek!" werd gecom-
mandeerd. Twee vlotten waren aan boord. Bij
elk vlot werden circa 50 man geplaatst. Opge-
past mannen en ... vooral kalm blijven.

Wij stonden bij den gezagvoerder op de brug,
een karabij bij de hand. Toch bekroop ook mij
een angstig gevoel. Hier stonden wij tegenover
een vijand waartegen wij heelemaal niets kon-
den ondernemen en die we zelfs niet zagen
aankomen. Kapitein van Rijn liet op volle
kracht en zig-zag varen. Een flink gezagvoer-
der was hij, volkomen rustig. Iemand die wist
wat in deze omstandigheden gebeuren moest.
Wanneer zou den aanval plaats hebben? En
dan? De vlotten boden plaats aan hoogstens
30 man en ook dat was maar theorie. Zou ik
men menschen gaan verspelen en zou dit ook
mijn laatste reis worden?

"Een vliegtuig, een vliegtuig!" werd geroepen.
Warempel, een Engelsche machine naderde
en cirkelde laag over ons heen. Dat gaf op-
luchting. Het zocht de zee af en ongeveer 10
minuten later hoorden we dieptebommen plof-
fen. Een torpedo-boot kwam, met vlaggen
werd geseind en, voorafgegaan door dit oor-
logsschip gingen we veilig verder. De mannen
kregen een borrel en werden weer luidruchtig.
Later vernamen we dat het een Italiaansche
duikboot was geweest. Aan een Duitseher
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zouden jullie niet zijn ontsnapt, vertelden den
Engelschen.

Woensdag 19 Juni 1940, om 14.00 uur, werd
geankert te Newport. Aan boord kwamen de
Kapitein Conggrijp en de Luitenant van Voort
van Zijp, benevens douane en een Engelsche
commissie van onderzoek. Een urenlang on-
derzoek volgde, de bagage werd doorzocht,
vragen gesteld, papieren bestudeerd, en
toen - het was met weemoed - verlieten we
het schip.

In groepen van 10, tusschen gewapende En-
gelsche soldaten, werden we in autobussen
geladen. Naast me in de bus zat zelfs een
gewapende soldaat. Op deze wijze werden we
door "onze eigen bondgenoten" ontvangen en
vervoerd naar het kamp Dan-Y-Graig. Angstig
stil was het in de bus. Een wrokstemming
groeide, ook bij mij. En in deze stemming ari-
veerden we bij onze makkers in genoemd
kamp.

Een woord van warme hulde aan gezagvoer-
der, officieren en bemanning van het s.s.
Flensburg is hier alleszins op zijn plaats. Van
15 tot 19 Juni 1940 waren circa 100 Neder-
landsche militairen aan boord van dit schip. En
hoewel deze vrachtboot geenszins voor zoo-
veel menschen was ingericht, heeft het ons
toch aan niets ontbroken. Op uitstekende wijze
is voor ons gezorgd en na weken hebben wij
weer volop kunnen eten en behoorlijk kunnen
slapen.

Hulde kapitein van Rijn, voor de verleende
gastvrijheid, hulde voor je goede zorgen, voor
je moedige houding en je vastberaden optre-
den. Aan U hebben wij het te danken dat we
nu deel uit maken van het Detachement Ne-
derlandsche Troepen in Engeland. Nooit zul-
len we deze reis vergeten, nooit zullen we
vergeten wat jullie voor de aan mij toever-
trouwde mannen en voor mij hebt gedaan.

Dan- Y-Graig-Camp 22/8-1940,

De Kapitein Zouteriks.



STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE
KON. NED. BRIGADE "PRINSES IRENE"

STICHTING BESTAAT 10 JAAR!

De stichting Historie en Documentatie van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
bestaat in 1996 alweer 10 jaar. Ontstaan uit de
privé-verzameling van oprichter Hans Sonne-
mans, werd de collectie historisch materiaal in
die tien jaar gebruikt om diverse tentoonstellin-
gen in te richten.

Allereerst werd een eigen afdeling in museum
Bevrijdende Vleugels in Veghel gerealiseerd
(geopend in 1988). In 1991 werden enkele
vitrines ter beschikking gesteld in het Nationaal
Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon.
Januari 1993 werd het museum Brigade en
Garde Prinses Irene in Oirschot geopend. Heel
veel historisch materiaal maar ook tentoonstel-
lingsmateriaal werd door de stichting ter be-
schikking gesteld van dit museum.

De stichting heeft nog steeds een grote collec-
tie ter beschikking waarvan gebruik kan wor-
den gemaakt bij diverse tijdelijke tentoonstel-
lingen of bruiklenen aan andere musea. In
ieder geval is in die tien jaar aan de doelstel-
ling "het uitdragen van de geschiedenis van de
Irene Brigade" volop invulling gegeven.

Voorzitter van de stichting is Ruud Hemmes,
secretaris Hans Sonnemans en penningmees-
ter Henk van Beers. De verbondenheid met de
Vereniging van Oud Strijders is hiermee wel
duidelijk! Verder hebben Ton Herbrink, Dik
Dikkers, Gerrie Damen en Theo de Kort zitting
in het Algemeen Bestuur.

Uw bijdragen voor de historische collectie blij-
ven van harte welkom. Alles uit uw "Brigade-
verleden", wat dan ook, kan bewaard blijven
en mogelijk gebruikt worden in een expositie.
Foto's, documenten, emblemen, uniformdelen,
alles is welkom en kan voor ons zelfs heel
belangrijk zijn! Graag contact opnemen met
secretaris Hans Sonnemans, Hoofdstraat 32
5683 AE BEST (0499370206).

OPENSTELLING MUSEUM OIRSCHOT

Het museum Brigade en Garde Prinses Irene
in de generaal-majoor de Ruyter van Steve-
ninckkazerne te Oirschot is iedere woensdag-
middag van 13.30 tot 16.30 uur voor publiek
"van buiten" opengesteld. De geschiedenis van
de Irene Brigade en het Garderegiment Fuse-
liers Prinses Irene wordt hier uiteengezet aan
de hand van foto's, documentatiemateriaal,
historische voorwerpen, wapens en uniformen.
Het museum is ook op afspraak te bezichtigen.
Tel. 0499370206.

25-PONDER VOOR MUSEUM

Zoals bekend beschikte de Batterij Artillerie
van de Irene Brigade over een zestal 25-pon-
der kanonnen. We zijn dan ook bijzonder blij
een echt goed gerestaureerd exemplaar voor
het museum in Oirschot in bruikleen te krijgen
van de Artillerie-verzameling.

Het kanon heeft heel lang als "kazerne-orna-
ment" dienst gedaan langs het gebouw van de
Afdeling Veldartillerie van de 13e Gemechani-
seerde Brigade in Oirschot. Toen de afdeling
werd opgeheven, werd het kanon gerestau-
reerd door de Schoolcompagnie van de Briga-
de. De 25-ponder is meegeweest naar Nor-
mandië in het kader van de 50-jarige herden-
king en is diverse malen door Defensie uitge-
leend voor andere herdenkingen in die perio-
de.

Momenteel staat het kanon opges eld aast de
brencarrier in het museum. Weliswaar is de
ruimte wat klein maar in een nie gebouw
hopen we een betere opstelling te unnen
realiseren.
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WIE, WAT EN WAAR ???

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

TESTAMENT VAN EEN GESNEUVELDE

Onder deze kop verscheen in "Vrij Nederland"
van 2 september 1944 het volgende:

"Bij uitzondering nemen wij het hieronder
staande Engelsche gedicht op, dat treffender is
omdat het is achtergelaten door een Neder-
landsch officier, die in Frankrijk den dood heeft
gevonden. De dichter was de 1ste luitenant
Eddy Kahn, indertijd in Nederland als sportman
welbekend. Hij heeft deel uitgemaakt van onze
Olympische ruiter-equipe in 1936. Hij is lid
geweest van de brigade. Vervolgens is hij bij
de Engelschen gedetacheerd. Hij ging naar
Frankrijk met de eerste invasietroepen, stelde
zich voor iedere gevaarlijke taak beschikbaar
en sneuvelde als compagniescommandant.

What did you do to-day, my friend,
From morning until night?

How many times did you complain
The rationing is too tight?

When are you going to start to do
AII the things you say?

A soldier would like to know, my friend,
What did you do to-day?

He met the enemy to-day
And took the town bij storm.

Happy reading it will make
For you tomorrow morn.

You'II read with satisfaction
The brief communiqué.

We fought, but are you fighting?
What did you do to-day?

My gunner died in my arms
I feel his warm blood vet;

Your neighbour's dying boy gave out
A scream I can't forget.
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On my right a tank was hit,
A flash and then a fire.

The stench of burning flesh
Still rises from the pyre.

What did you do to-day, my friend,
To help us with the task;

Did you work harder and longer for less,
Or is that too much to ask?

What right have I to ask you this
You probably will say.

Maybe you'II know you understand
You see, I died to-day."

Kende iemand de genoemde luitenant Kahn?
Heeft hij echt bestaan of is hij een produkt van
een Nederlandse tekstschrijver? We zijn be-
nieuwd naar eventuele reacties.

ENGELSE DAME OP ZOEK NAAR
CORNELIUS WALSMIT

Mrs. Wendy Pointon uit Congleton is op zoek
naar Cornelius Walsmit. Haar familie kende
deze soldaat, die was ingekwartierd in de Mar-
suma factory. Ze zou graag willen weten of hij
nog in leven is en, zo ja, of hij na al die jaren
nog eens contact zou willen opnemen.
Haar adres is: 11 Pirie Road

Congleton Cheshire
UK- CW12 2EE

9TH BATTALION SOUTH LANCASHIRE RE-
GIMENT

De heer F.P. Ashcroft, voormalig kapitein van
het South Lancashire Regiment (PTq, was
instructeur tijdens de Tweede Wereldoorlog en
leidde Nederlandse militairen op. Hij is op zoek



naar Nederlandse veteranen, in training en/of
gelegerd bij 9th Batlalion South Lancashire
Regiment (PTC) Barracks Chichester, Sussex,
in de periode 1944-45.

Hij wil graag het contact met deze veteranen
en met de vereniging(en) waarvan zij lid zijn,
weer opnemen. Graag reacties, bij voorkeur in
het Engels, aan:

F.P. Ashcroft
11 Quay West
South Pomenade
St-Annes-on-Sea Lancs
UK- FY8 1JH

ONBEKENDE FOTO'S

Op de pagina hiernaast staan weer een aantal
onbekende foto's die zijn gevonden in het ar-
chief van het museum Brigade en Garde Prin-
ses Irene in Oirschot. Reacties graag (schrifte-
lijk) naar de redactie!



Beste Willem
Briefwisseling met Willem van der Veer

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

over het verzet

Beste Willem,

In de vorige Vaandeldrager heb je verteld over
je belevenissen in de "Arakan". Hiermee heb-
ben we dit hoofstuk in de geschiedenis van
Dutch 2 Troop afgesloten. De Nederlandse
commando verlieten. het Verre Oosten in de
eerste helft van 1944 en keerden terug naar
het Europese strijdtoneel.

Kun je je herinneren waar je het nieuws over
de landing in Normandië hoorde? Op dat mo-
ment verbleef je nog ergens in India.

Bij wat archiefonderzoek, enkele jaren
geleden, stuitte ik op wat correspondentie "op
hoog niveau" betreffende de inzet van de Ne-
derlandse commando's na hun terugkeer uit
Brits Indië. De commandant van de Irene Bri-
gade had dringend behoefte aan goed opge-
leid personeel om de Brigade te versterken.
Half augustus 1944 werd daarom toestemming
ontvangen van de commandant van nr. 10
Commando om Dutch 2 Troop in te delen bij
de Brigade, die op dat moment in Normandië
verbleef. Hij stelde dit tot begin september uit
vanwege op te nemen verloven en een in-
spectie door Prins Bernhard.

Toch IS die indeling is nooit doorgegegaan.
Waarom niet? In het archief was' geen ant-
woord te vinden. Waarschijnlijk zijn de plannen
voor Market Garden ontwikkeld en werd op het
laatste moment besloten de commando's hier-
voor te gebruiken. Op een haar na zou je dus
weer samen met de oude Brigade in Norman-
dië terecht gekomen zijn, Willem!

Met de beste wensen voor 1996 en natuurlijk
eerst heel fijne Kerstdagen!

Hans Sonnemans
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Beste Hans,

Om maar te beginnen met een antwoord op je
eerste vraag, waar ik verbleef toen het nieuws
van de invasie van Europa bekend werd; dat
was in een hospitaal in Secunderabad (India),
waar ik was opgenomen voor malaria tropica.
De vreugde over het bericht was groot, maar
tegelijkertijd voelde ik het verlangen om daarbij
te zijn en de vreugde en de emoties van eigen
landgenoten mee te maken. Wat ik toen nog
niet wist, was dat ik daaraan later ruim mijn
deel zou krijgen.

Je volgende vraag over de inzet van Nr. 2
Dutch Troop, na terugkeer in Engeland, wordt
beantwoord in het hierna volgend verloop van
het verhaal.

De opdracht in het Verre Oosten zat er op.
Eind augustus 1944 zetten we in Liverpool
weer voet op Engelse bodem, klaar voor onze
volgende opdracht, die waarschijnlijk in Neder-
land, althans in Westeuropa zou plaats vinden.
We wisten toen nog niet dat de in Frankrijk
verblijvende Brigade aan ons zat te trekken.
Eerlijk gezegd hoorde ik dat pas vele jaren
later.

Maar ja, Hans, in die tijd was ik slechts een
plichtsgetrouwe jonge onderofficier en deze
categorie werd niet geacht betrokken te wor-
den bij besprekingen op hoog niveau. De ge-
allieerde legers waren al diep in Frankrijk
doorgedrongen. Voor de tweede maal werden
we ingekwartierd in Eastbourne, wachtend op
de dingen die zouden komen.

Op 4 september 1944 kregen we bezoek van
de Prins. We waren uiteraard verschrikkelijk
nieuwsgierig welke boodschap Z.K.H. voor ons
in petto had, want het stond wel haast vast,



dat hij onze volgende opdracht bekend zou
maken. En zo gebeurde het ook. Het meren-
deel van onze troep zou binnenkort worden
ingezet bij grote luchtlandingsacties.
Later bleek dat "Market-Garden" te zijn. Een
viertal commando's zou als lijfwacht van de
Prins fungeren, als deze later naar Frankrijk
vertrok.

Verder vertelde de Prins nog dat hij een drietal
mensen nodig had, die in het noorden van
Nederland achter de linies moesten opereren
om het verzet een goede militaire opleiding te
geven. Zoals je wellicht weet, werd het verzet
in Nederland in september 1944 gemilitairi-
seerd. "De namen die ik op het oog heb voor
deze laatste opdracht", aldus de Prins (van
een briefje), "zijn: Niek de Koning, Rudy Blatt
en Willem van der Veer. Zij hebben in Birma
speciale opdrachten uitgevoerd en zijn op
elkaar ingespeeld.

Deze opdracht stond ons eerlijk gezegd wel
aan. Inderdaad hadden we elkaar goed leren
kennen in Birma; we wisten wat we aan elkaar
hadden, iets wat voor de samenwerking in
oorlogstijd belangrijk is. We zouden weliswaar
geen troepencommando krijgen, maar wel een
grote verantwoordelijkheid. Het zou vooral
improviseren worden, niet aan het front maar
achter het front.

Nr. 2 Troop viel dus uit elkaar in kleine groe-
pen, die werden gedetacheerd bij Engelse en
Amerikaanse luchtlandingseenheden. Niek,
Rudy en ik, werden "uitgeleend" aan het Bu-
reau Bijzondere Opdrachten, bekend als het
B.B.O. De commandant van deze organisatie
was majoor Cas de Graaf. Het B.B.O. had in
de eerste plaats de taak om het verzet te bun-
delen en een zogenaamde "Secret Army" op te
leiden. Daar waren wij voor "ingehuurd".

Het bureau bevond zich "Herefordhouse", flat
11, 4th floor, 117 Parkstreet Londen. Behalve
een aantal stafleden, was er de onafscheidelij-
ke secetaresse, miss Sybil Bond (geen zuster
van "Jam es") . Zij was een mooie jonge vrouw,
die voor een groot deel in het bureau de scep-
ter zwaaide. Elke agent, die via het B.B.O.
naar het continent vertrok, had eerst een ge-

Ik denk da ::e e-: ::._-;:-- : :: :
tweede vraag. He erz e .e...--: = ::::::-:-
niet worden gehonoree d, ~ a- -== -:-
stemming al vast stond, toen ij I'"' ë-~e -- ...
aankwamen. De komende luchtlandingsac "es
waren topsecret. Er kon dus niet over gespro-
ken worden, ook niet met de Nederlandse
brigadecom mandant.

Eind september 1944 werden Niek, Rudy en ik
ondergebracht in een hotel in Halfmoonstreet
in Londen, waar de meeste agenten werden
ondergebracht, enige dagen voor hun vertrek,
wachtend op een telefoontje van miss Bond.
Enigszins tot onze verwondering, was Rudy de
eerste die vertrok. Zijn wonden, opgedaan in
Birma waren weer zover genezen, dat hij werd
goedgekeurd om in actie te gaan. Rudy kreeg
als "reisgenoten" vier Belgen mee, met wie hij
op 26 september 1944 in Ellertshaar (Drenthe)
landde.

Maar op 9 oktober waren wij aan de beurt. Wij
werden afgehaald met een stafwagen van de
Special Air Service (S.A.S.) die ons in een
snelle vaart (er waren toen nog geen files)
naar een afgelegen vliegveld aan de oostkust
bracht. Op de bases stond bij een hangar een
zwarte viermotorige Stirling bommenwerper,
die ons naar de overkant zou brengen.

We maakten kennis met de (Nieuwzeelandse)
bemanning, gesptem onze parachutes aan en
gingen aan boord. Een half uur later was de
Engelse kust vaag zichtbaar als een donkere
schaduwlijn tegen het oplichten van de phos-
foriserende branding.

Vaarwel Londen, vaarwel Engeland. Bedankt
voor de gastvrijheid. Ik besefte dat ik een oor-
logsperiode afsloot, maar tegelijkertijd een
andere begon. Van de stomende jungle in
Birma, naar de Hollandse winter ...

P.S.
In oktober j.1. heb ik weer een reis onderno-
men naar het voormalige vernietigingskamp
Mauthausen aan de Donau, waar mijn vrien-
den in 1944 zijn vermoord. Ditmaal ging ik in
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gezelschap van 40 leraren en leerlingen. Ik
wist dat het de laatste maal was dat ik deze
lange reis zou ondernemen.

Toen ik vanuit de steengroeve de treden om-
hoog ging, waar mijn vrienden, met ee blok
graniet van 25 kg. met zweepslagen en kolven
van geweren naar boven werden geslagen
door wrede SS-ers heb ik bewust alle 186
treden geteld, die zij 51 jaar geleden zijn ge-
gaan. Daarna ben ik alleen naar de kelder
gegaan en heb 10 minuten stilgestaan in de
gaskamer en bij de oven waarin hun verminkte
lichamen zijn verdwenen.

Daarna heb ik samen een scholier een krans
gelegd op de gedenksteen waaronder hun as
is geplaatst. Dit is de laatste maal dat ik Maut-
hausen heb bezocht. Het heeft heel wat emo-
ties en tranen gekost, maar ik meen dat ik het
nu heb verwerkt. Bovendien Hans, word ik
langzamerhand te oud voor deze lange reizen.
Het is voor mij nu een afgesloten periode ge-
worden. Althans, dat hoop ik...

Ik wens jou en je levenspartner een sfeervolle
Kerst en een gezond 1996. Daarbij spreek ik
tevens de hoop uit, dat wij ook in dat jaar weer
een goede briefwisseling mogen onderhouden.

Wiliem.

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

13 sept.
22 sept.
2 okt.
9 okt.
15 okt.
19 okt.
28 okt.
13 nov.

'95 De heer H.J. Slagter, Charlton Andover (GB)
Mevrouw C. Huybregts-van Dongen, Breda
De heer J. Oele, Middelburg
Mevrouw K. Poldervaart-de Ruyter, Raamsdonkveer
Jhr. J. Serraris, Den Haag
De heer J. Grun, Hove (GB)
De heer J. van der Giesen, Velp
De heer P. Dierijck, Grubbenvorst

Bij overlijdensgevallen graag bericht aan: F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.

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

10 Tuesday (september 1944)

Gisteren zijn we uit Beringen vertrokken en
gingen ong. 3 k.m. naar voren om een positie
in te nemen bij de grote kolen hoop van de
Beeringen kolenmijn. Het is een pracht mijn en
ik keek natuurlijk m'n ogen uit en genoot van
de prachtige installaties voor koeling en de
schitterende headgears, die als machtige sta-
len bouwwerken boven alles uitsteken en het
landschap domineren. In de villawijk bij de
kolenhoop bleven we en kregen zoveel gast-
vrijheid van de mensen daar, dat we allen in
de huizen onderdak konden vinden.

Ik was ingekwartierd bij de familie Boulanges-
Hoydonckx en heb er genoten van de intense
vreugde van de mensen dat ze niet meer on-
der de Moffen zijn. Ze hebben 't niet erg breed
gehad en vertelden ons de meest gruwelijke
verhalen die haast niet te geloven zijn. Zoals
ze bijv. mensen uit de schuilkelders haalden,
hun sieraden, ja alles van waarde, afnamen en
soms uit enkel sadistisch genoegen een hand-
granaat in de kelder gooiden. Het meest ge-
haat zijn de Belgische en Hollandse zwarten,
die zich beestachtig gedragen, martelen en
treiteren en alles legaal.

Deze dagen hebben de mensen in de kelders
doorgebracht, velen zonder voedsel, en de
schrik zat er nog goed in, want ze sliepen de
nacht weer in de kelder en wij maakten ge-
bruik van de slaapkamers. Wij hebben heerlijk
geslapen ofschoon er nog door kanonnen
gevuurd werd. Luitenant Badings

Vanmorgen staken voor 't eerst in deze straat
alle vlaggen uit en een ieder kwam nu op z'n
zondags te voorschijn. Nu pas begon het tot
de menschen door te dringen wat het eigenlijk
was om bevrijd te zijn. Ze hebben ons ver-
wend tot en met. We moesten beslist meeeten

en kregen melk en pannekoeken en ie s a ik
jaren niet heb geproefd: "appelstroop",

Ik ging vandaag naar Leuven om onze gewon-
den van de wegoverval op te zoeken en ze
chocolade en cigaretten te brengen. Ik zal het
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verloop van deze dag niet licht vergeten. Ik
nam van Diest een stel menschen mee naar
Leuven die me de weg wezen naar het hospi-
taal op de Kapucijner Voers. Daar vond ik bij
de zieke jongens een stel Leuvensche Hollan-
ders. Natuurlijk veel te vertellen en moesten
we, mijn chauffeur en ik, beslist met hun gaan
eten. Het bleek dat we te doen hadden met de
directeur van de Philipsfabriek te Leuven en
verschillende leden van zijn staf.

We hebben een koningsmaal gekregen met
cognac en wijn en toosten werden gehouden.
In de loop van 't gesprek kwamen we op radi-
otoestellen en zei ik zonder er iets mee te
bedoelen dat een Philips portable altijd een
droom van me is geweest. Toen moest ik mee
naar de fabriek en kreeg ik N.B. een toestel
cadeau! Ik ben heelemaal overdonderd en
weet niet wat ik zal terugdoen. In ieder geval
zal ik naar z'n ouders gaan en naar de work-
smanager van Philips te Eindhoven mocht ik
eerder in deze plaatsen aankomen dan hij zelf.

Toen ik terugkwam, waren ze verdwenen en
vertrokken naar 't plaatsje Beverloo, iets be-
zuiden B. Leopold. Hier moesten we weer
flank verdediging vormen. 't Was zeer dichtbij
een dennenbosch, waar je de Duitschers zoo
nu en dan kon zien loopen. Ik heb m'n kwartier
gemaakt in een kelder en hoop eens onge-
stoord te kunnen pitten.

Prins Bernhard is nu hier gekomen en heeft z'n
plaats ingenomen als Commander in Chief
naast de andere generaals bij Allied Ha. Ik
kwam hem in de auto tegen toen hij vandaag
een bezoek kwam brengen bij onze forward
Ha. Wie denk je dat bij hem was als personal
aid de champ? Niemand anders dan Karel
Ruysch van Dugteren. Jammer genoeg heb ik
hem nog niet gezien maar ik geloof dat ze
straks ons komen versterken en zullen we
elkaar wel eens ontmoeten.

11 Maandag

Vandaag alweer verhuisd! Nu naar de nieuwe
concentration area bij Helchteren. Wij verdedi-
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gen de zuidelijke weg naar Hasselt tegen
eventueele overvallen. Een bridgehead is nu al
gevormd over het Schelde-Maaskanaal en de
manier waarop is een pracht staaltje werk. De
brug bij Neepelt met de prachtige naam van
"de Groote Barrier" is gestormd en bij verras-
sing genomen zoodat de moffen geen tijd had-
den om de brug op te blazen. Ze is geheel
intact en alle pogingen uit de lucht en met art.
vuur om haar te vernielen mislukt en honder-
den tanks stroomen onafgebroken aan. On-
dertusschen vormt zich hier bij Hechtelen een
kolosale concentratie om straks met groot
geweld zich te storten over Brabant als alle
weerstand is gebroken. Tot nu toe is er nog
veel tegenstand is zijn vooral de A.Tk guns erg
lastig.

Het weer helpt erg mee om de "moffing up" te
bespoedigen. We hooren aan alle kanten in de
boschen schieten. De Duitschers verliezen wat
aan menschen en materiaal. Met dozijnen
worden de lijken hier begraven en we vinden
kisten vol met A.Tk ammo en wapens die ze
hierheen gebracht hebben vanuit Limburg,
maar gelukkig niet hebben kunnen gebruiken.
De burgers wisten ons te vertellen hoe ze 3
dagen geleden vol trotsch in gekomen waren -
oprukkend naar het Beeringen-bruggehoofd,
zeggende dat ze de Engelschen weer terug-
sloegen en volgende week wel weer in Frank-
rijk zouden zijn. De volgende dag kwamen ze
al weer terug in ongeorganiseerde vlucht. Ge-
allieerde tanks wisten ze volkomen te ver-
schalken en maakten heel listig gebruik van de
heidegrond om tusschen B.Leopold en Hech-
telen door te stooten en de Duitschers in die 2
plaatsen te omsingelen.

De Duitschers zijn toen teruggetrokken op
Zonhoven en werden daar bestookt door Ame-
rikaansche kanonnen van Hasselt. Vandaag
zijn ze als een citroen uitgeknepen en alleen in
de dichte dennenbossen hebben ze nog een
schuilplaats weten te vinden. Uitgehongerd,
dorstig en zonder ammo zal het wel niet lang
meer duren of 't zaakje is verdwenen.



12 Dinsdag

De rustigste dag tot dusver behalve het gepaf
om ons heen dat maar aanhoudt en steeds
verder afgaat. Goed nieuws dat de Eng. tanks
over de Hollandsche grens zijn en de Am.
tanks op Duitsch grondgebied werken. Le Ha-
vre is gevallen en 't is vermakelijk om over de
radio te hooren hoe Duitschland probeert dit te
verontschuldigen.
Ze hebben ook een heel andere versie over dit
bruggehoofd waar wij in zitten. We zijn volgens
hen alweer bijna over 't Albertkanaal terugge-
slagen en worden overal de aanvallen met
groote verliezen afgeslagen.

Hier in Houthalen hebben ze in de omliggende
bosschen en velden de lijken van verschillende
doodgeschoten burgers gevonden. Wat 'n
schoften zijn die Duitsehers toch. Nog zijn er
verschillende groepjes Duitsehers verborgen in
de dichte bosschen ten Oosten van de op-
marschweg van de 2nd Army. Onze taak om
deze opmarschweg te beveiligen is dus niet
onbelangrijk.

13 Woensdag

Vannacht hebben kanongebulder en ontploffin-
gen slaap onmogelijk gemaakt. Ik verwachtte
elk oogenblik weer gebombardeerd te worden
maar de Duitsche granaten vielen kort en zeer
verspreid en raakten niets en niemand. Midden
in de nacht kwamen de menschen waar we
slapen bij ons vragen of het gevaarlijk werd.
De schrik zit er nog goed in en geen wonder
als je 3 dagen in de kelder hebt gezeten met
een woest gevecht om je heen.

De ravage is aanqericht spreekt boekdeelen
en het aantal doode moffen zegt je nog meer.
Het is en blijft een geslagen leger. Alles had-
den ze meegenomen om hier een vaste ver-
dedigingslinie te maken. Overal liggen tele-
foonlijnen klaar langs de weg, overal stellingen
gegraven en sittrenches. Ammo, antitankmij-
nen en de Duitsche uitgave van de Ameri-
kaansche "Bazooka", liggen overal in haast
achtergelaten. Bij één van deze stellingen

liggen wel 30 moffen, dood, totaal opengereten
door scherven en machinegeweerkogels. Een
akelig gezicht om de van angst verwrongen
gezichten te zien en de bloederige massa van
kapotte beenen en gebroken armen. Toch
beter een doode Duitscher, dan een levende
wreedaard en onmensch.

Vanmiddag een heerlijk bad gehad in de ko-
lenmijn 5 K.M. van hier. De directie heeft het
groote wasch- en drooglokaal van de mijn-
werkers ter beschikking gesteld van de divisie
en nu gaan alle units om beurten onder de
warme douche. Er zijn er 250! Het is een
prachtmijn, met groote ruime gebouwen en
alles keurig verzorgd. Een heel verschil met
ons mijntje in Springs.

Er wordt weer had gewerkt onder de grond en
de paar mijnwerkers waarmee ik een gesprek
begon, waren enthousiast en vol ijver om hun
beste krachten in te spannen om zoveel mo-
gelijk te produceeren. Ze hebben danig sabo-
tage gepleegd door het tonnage naar beneden
te halen en de Duitscher dacht dit op te voeren
door jongens van 12 jaar gedwongen naar
beneden te sturen.

Vanmorgen hebben de Amerikanen het brug-
gehoofd bij Hasselt vergroot en vechten bij
Maastricht. Net kwamen ongeveer 20 tanks
door Houthalen en werden met groot gejuich
begroet. 't Gaat goed! 't Is nu mooi warm weer
en iedereen is in de beste spi rits. De meesten
hebben na 2 weken de eerste post gehad,
maar niets voor mij helaas.

Bij t' "B"echelon zag ik Maj. L. v. Beeck en
dronk een borrel bij Han Westenberg. Hij had
ook van Mr. Priegel een radio gekregen plus
een flesch Dry Gin. R. v. Dugteren moe er-
gens zitten bij de Prins. Ik zou hem graag
eens zien om te hooren wat er in de jaren met
hem gebeurd is.

14 Donderdag

Vandaag alles rust, geen kanongebulder, geen
airplanes en geen rijden voor ons. Het regende
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toen we wakker werden maar nu in de stille
avond schijnt de zon weer en liggen we te
bakken in 't warme nazomerzonnetje. De Duit-
schers zijn verjaagd tusschen het Albert en
Scheldekanaal. Nu weer naar 't volgende ka-
naal en erover naar Holland.

Gisterenavond kwam plots de post door met
een verrassing voor me. Niet minder dan 2
brieven van Miek en 4 van Madge en 1 van
Gusje Bodi m'n oud nurse vriendinnetje uit
Wolverhampton. Miek krijgt m'n airgraphs ge-
regeld en ik hoop toch ook zoo dat de tele-
grammen ook door komen. Ik heb vandaag
dus heel wat te schrijven gehad.

Om half negen kwamen eenige Duitsche vlieg-
tuigen over ons bridgehead en na 't uitwerpen
van vele flares lieten ze een paar bommen
vallen. We hadden een grand uitzicht vanaf
ons heuveltje met de korenschoven. De flak
was prachtig en grappig om te zien hoe ze
trachten de flares naar beneden te schieten.

Het is vandaag weer zo'n zwoele windstille
avond
en zullen ze wel weer probeeren ons aan 't
schrikken te maken. Bij de bevolking zit de
schrik er nog goed in, ze zaten gisteren al
gauw in de schuilkelders. Weer hoorde ik ver-
halen over de beestachtige handelingen van
de moffen. Hier in Houthalen vonden ze zeven
vermiste menschen doodgeschoten in de bos-
schen. In Hechtel waar de Duitseher eerst uit
geloopen is toen de Engelsche tanks door-
kwamen, hebben ze bij terugkomst de men-
schen gedwongen hun eigen huizen in brand
te steken en alle sieraden af te geven. Ver-
schillende. jonge mannen werden vermoord en
als de menschen niet gauw uit de kelder kwa-
men werd er een handgranaat ingegooid. Het
is haast niet te geloven, maar het is zoo.

Niemand had gedacht dat zulke onmenschen
konden bestaan en het wordt hoog tijd dat we
deze pest uitroeien tot den wortel. Het naarste
is, dat Hollandsche zwarthemden het ergste

28

zijn wat barbaarsheid betreft. Wat ze toch
bezield is me een raadsel. 't Kan haast niet
bestaan.

De Duitsche radio tracht op alle mogelijke
manieren hun nederlagen goed te praten. Over
Hilversum werd uitgezonden dat de Ned. Bde.
bij 't bruggehoofd Beeringen werd verslagen en
vernietigd. Fancy, that!

15 Vrijdag

Deze dag is er werkelijk niet veel te vertellen.
Nog steeds in rust en wachten op 't groote
gebeuren, de bevrijding en hergeboorte van
Nederland. Het groote nieuws van de dag is
de bevrijding van Maastricht en Eijsden waar
we helaas niet bij konden zijn. Onze oorlogs-
correspondent Robert Kiek was er wel en ook
Bob Snoek onze oude bekende uit Amersfoort.
Hun namen werden voluit genoemd in de re-
portage. We luisterden allen om 't teostel in 't
schemerdonker van de vallende avond naar
het inspireerdende nieuws en de beschrijving
van 't groote evenement.

Ik kreeg er een brok van in m'n keel, zoo aan-
grijpend zijn de uitingen van vreugde en trouw
aan 't vorstenhuis. Mag geheel Nederland
gauw in deze uitgelaaten vreugde deelen.

Ander nieuws is ook al zoo goed als we 't
maar kunnen verwachten. De Siegfriedlinie
bijna gebroken en Aken omsingeld. De eenige
schok was het bericht dat er weer vliegende
bommen op Engeland kwamen. Deze komen
natuurlijk uit zuidelijk Holland. We zullen ze wel
krijgen.

Alweer een brief en daarom kan ik tevreden
gaan slapen, zonder zorgen. Ik zal dan pas
volmaakt gelukkig en tevreden zijn als ik het
lieve gezicht van Miek naast me op 't hoofd-
kussen zal zien.
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