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Prinses IrenE
met minlmaa

GEMAAKT

Beste lezer(es),
In deze Vaandeldrager zult u (weer) veel informatie aantreffen over
"onze" Fuseliers in Bosnië. Velen van u hebben aan de oproep
gehoor gegeven en hebben een kaartje of brief naar een of twee
militairen van 17 (NL) Mech GFPI gestuurd. Daaruit zijn al een
aantal leuke contacten ontstaan.
De situatie in de sector van het 17de bataljon is over het algemeen
rustig, zo blijkt uit de berichten die we ontvangen. Het blijft
natuurlijk afwachten hoe dit zich zal ontwikkelen rond en na
14 september, de datum waarop er verkiezingen zullen moeten
gehouden. Op het moment dat u dit blad ontvangt, zal dit al
duidelijker zijn, op het moment van dit schrijven (eind augustus)
echter nog niet. Het is voor een blad als de Vaandeldrager nu
eenmaal onmogelijk erg actueel te zijn.
Inmiddels kunnen we ook al melding maken van een feestelijke
gebeurtenis. Het zal namelijk niet lang duren voordat het 50-jarig
bestaan van de Vereniging van Oud Strijders van de Irene Brigade
kan worden gevierd. Een commissie is al begonnen met de voorbereidingen hiervoor. In dit blad wordt de eerste informatie hierover
gegeven. Bovendien zal u worden gevraagd om u nu al op te
geven voor deelname aan dit feestelijk jubileum. We verzoeken u
dringend dat ook tijdig te doen. U bespaart de feestcommissie zo
veel werk!

Hans Sonnemans, redacteur.
Redactie-adres:
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
0499-370206 (na 18.00 uur)
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- Mevrouw van de Pas - Bouterse uit Kruiningen kreeg ook een drietal reakties op haar
vraag wie de persoon op de foto naast haar
man is, allebei gekleed in het uniform van het
Franse Vreemdelingenlegioen. Het gaat om de
heer Uibrechts uit Vught. Zijn dochter herkende hem. Verder belden ook M. van Lienden uit
Driebergen en L. Kramer uit Den Haag die
beiden de twee legionairs herkenden.
HET VORIGE NUMMER:
- Ruim 50 exemplaren van het vorige nummer
werd naar 17 (NL) Mechbat in Bosnië en Herzogowina gezonden. Volgens de berichten
wordt het blad daar goed gelezen!
- Het viertal in de rubriek IIWie, Wat en
Waar? is weer geidentificeerd. J.N. van Velzen uit Voorschoten herkende ze allemaal:
(v.l.n.r.) van Gemert, Piet de Koning, van Ginneke (vorig jaar overleden in Engeland) en
Jaap Couvee, allemaal van de Gevechtsgroep
11. Jan van der Weerden uit Christchurch
(Nieuw Zeeland) herkende er drie: namelijk
van Gemert, de Koning en Couvee. "Alle drie
zijn mijn oude kameraden uit het kamp in
Wolverhampton. Ik hoop dat ze alle drie nog in
goeie doen zijn."
11
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POST VOOR ABBIE LlBSCHUTZ
"Dear Abbie Libschutz,
By means of the Vaandeldrager 1'11 send you a
photo of Max and Sam Loonstein, which was
taken (by yourself I think) when we were on
dutyat Huis Ten Bosch.
In standing position: Max (with knife), behind
Max myself, van Gelder (Australian), Can't
remember, Groothuis, Sam Loonstein, Can't
remember, Pierre Montalet, Kees van Zeil
(Springbok, South Africa).
With greetings,
Adri Verhuist
Jan Steenstraat 1
4571 MD AXELII

Knezevo, 28 juni 1996.
Beste oudstrijders,
Het C- Team 17 (NL) Mechbat GFPI heeft zich
inmiddels genesteld in een oude meelfabriek in
het plaatsje Knezevo.
Als eerste werden er twee vlaggemasten geinstalleerd. Eén ten behoeve van de vlag die
wij van u hebben gekregen met het opschrift
KONINKLIJKE
NEDERLANDSE
BRIGADE
PRINSES IRENE en één voor de compagniesvlag van de CHARLI E. Zoals jullie zien hangen
ze broederlijk naast elkaar te wapperen bij de
entree van onze BASE in Knezevo. Op slinkse
wijze zijn wij in staat geweest om ze te fotograferen. Hopelijk is de foto duidelijk genoeg
om ze af te drukken in de Vaandeldrager.
Overigens is ieder lid van het Charlie team in
staat om ons regimentslied ten gehore te
brengen.
Met fuseliersgroeten,
C team 17 (NL) Mechbat GFPI

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

HUWELIJK:

Huizer - de Graaft, Middelharnis
Schouten - Maclachlau, Weert
Herlaar - Koning, Vlaardingen
HUWELIJK:
Beelaerts van Blokland, Oosterbeek
Luchies - Smit, Nieuwlande
Marion, Rotterdam
de Rooy - van Dijk, Australië
Soek, Engeland
de Vries - Nijssen, Barneveld
Visch - Noordam, 't Harde
Jansen - Dost, Beerta
SQ-JARIG

Rijkens - Alberts, Beilen
de Wied - van Bou, Leeuwarden
Cnossen, Verenigde Staten
Jansma - Rijnvis, Zuid-Afrika
van de Meeren - de Martelaere,
Bergen op Zoom
SS-JARIG

HUWELIJK

Visser - Turnock, Etten Leur
Weerheym - Henry, Den Haag
Greene, Engeland
Knippenberg - Nash, Kampen
6Q-JARIG

HUWELIJK

Schipper - Nieland, Zuid-Afrika
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VERENIGING VAN OUD STRIJDERS
V.D. KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BRIGADE lIPRINSES IRENE
II

50 JAAR!!!
Volgend jaar, om precies te zijn op 12 april
1997, bestaat de Vereniging van Oud Strijders
van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene" precies 50 jaar. Dit feit wordt gevierd op vrijdag 11 april tijdens een bijzondere
reünie die gehouden zal worden op de thuisbasis van de afgelopen jaren: de generaalmajoor de Ruyter van Steveninckkazerne te
Oirschot.

dan wel een "aangeklede" reurue, Dus: géén
algemene ledenvergadering, niet wachten in
de rij voor het eten of een borrel. Wèl een
stijlvolle dodenherdenking en daarna gezellige
muziek. Verder moet het voor alle leden mogelijk zijn deze reünie te bezoeken, dus ook
voor hen die om wat voor reden dan ook problemen met het vervoer hebben. Desnoods
komen we u aan de deur afhalen!

De leeftijd van de leden van onze jubilerende
vereniging begint zo zachtjes aan wel erg hoog
te worden. Juist daarom moet het gouden
jubileum heel bijzonder worden. Het moet een
gouden reünie worden waar zoveel mogelijk
leden moeten kunnen verschijnen, ook, nee
vooral, die leden die normaal niet meer komen.
Dat is het doel van de feestcommissie die nu
al aan het werk is gegaan.

Voor een perfectie organisatie is het daarom
belangrijk dat u zich NU aanmeldt. We weten
dat het nog ruim een half jaar duurt en dat een
aantal van u niet zo ver vooruit wil of kan kijken. Toch willen we u vragen: meld u aan! We
hebben veel liever dat u een week van tevoren
uw aanmelding afzegt dan dat we u op het
laatste moment moeten teleurstellen.

Gekozen is voor een feest in reünievorm, maar

Knip de bon en stuur vandaag nog op!
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DEELNEMERS
HERDENKING

FORM

VLIER

50 JAAR BESTAAN DER VERENIGING

Naam
Adres
Postcode

+ woonplaats

telefoon nummer
meldt zich aan voor deelname aan de herdenkingsbijeenkomst
op Vrijdag op 11 april 1997
in de Gen Maj de Ruyter van Steveninckkazerne
te Oirschot.
Hij is in gezelschap van ... personen,waarvan .... dames **
Hij wenst in aanmerking te komen voor een vervoersbewijs NS van Rijkswege.

*

(zie ook vragen over eventuele inzet bus)

ja/neen

Hij/zij reist met eigen middel van vervoer.

ja/neen *

Hij/zij wenst (bij voldoende deelname)gebruik

te maken van een busdienstregeling

Den Haag - Rotterdam - Dordrecht - Oirschot
Hijlzij wenst (bij voldoende deelname)gebruik

ja/neen

*

te maken van een busdienstregeling

Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg - Oirschot.

ja/neen

*

Hij is gehandicapt en aangewezen op ander vervoer en wenst in aanmerking

te komen

voor hulp in enigerlei vorm. **
Hijlzij volgt een dieet op medisch advies; gaarne vermelden wat voor dieet.
In verband met de organisatie, verzoeken wij u - uw opgave in te dienen

VOOR 1 NOVEMBER 1996 bij:
Penningmeester:

H. van Beers

Houtduif 26
5161 SG Sprang-Capelle
0416278267
*) = doorhalen wat niet van toepassing is
**) = ivm regelingen zo mogelijk juiste aantal invullen/soort hulp vermelden.
Voor eventuele nadere inlichtingen is uw aanspreekpunt:
Dhr F. van de Meeren
Noordsingel 23
4611 BS Bergen op Zoom
0164241119
Datum:

Handtekening:
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HET LAATST BINENGEKOMEN BERICHT:
Beste oud-strijders,
Hier een klein tussentijds briefje uit het inzetgebied in Bosnië. Namens het Bravo "Eagle"
Team wil ik u allen bedanken voor de morele
steun die u geeft in de vorm van kaarten die u
naar ons opstuurt.
De afgelopen weken hebben veel fuseliers,
huzaren, rijders, kanonniers en soldaten een
schriftelijke steun mogen ontvangen. De reacties hierop waren zeer positief. De gedachte
dat er een oud-strijder, die in Noordwest
Europa of Indië voor de vrede heeft gediend,
daar de tijd voor neemt is fantastisch. Dit geeft
aan dat ons Regiment springlevend is en dat
alle leden zich wilden en willen inzetten voor
vrede en veiligheid. Een traditie die nu al meer
dan 55 jaar binnen ons Regiment leeft.
Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich.
Net zoals de leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene" werd samengesteld uit alle wapens en dienstvakken, zo werkt
17 (NL) Mechbat GFPI nu ook. Infanteristen
samen met cavaleristen, ondersteund door
artilleristen en genisten. Logistiek voorzien van
alles door onze intendance-, herstel-, geneeskundige- en administratie broeders. Als u
dat allemaal zo met elkaar ziet functioneren,
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mag u trots zijn op uw opvolgers en traditievoortzetters.
Het door u uitgereikte invasiekoord wordt door
iedereen, van hoog tot laag, met veel trots
gedragen. Dat mooie koord heeft links en
rechts al veel vragen opgeroepen. Met veel
genoegen vertellen de mannen en vrouwen
van het bataljon de geschiedenis van het Regiment. Een geschiedenis die een toekomst
heeft.
Nogmaals bedankt voor alle kaarten. Misschien kunt u op de envelop uw adres zetten,
zodat we ook een berichtje terug kunnen sturen. We hopen u weer te zien op de Regimentsjaardag, 11 januari 1997 in Oirschot.

Naar verluidt zal dat een happening van de
bovenste plank worden. Een happening die
met z'n allen moeten blijven vieren, van jong
tot oud. Het ga u allen goed.
Met veel fuseliersgroeten,
sergeant-majoor der Fuseliers,
smi Faas, M.H.M.

Commandant 17 (NL) Mechbat GFPI
Zeer geachte oudstrijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene,

17 (NL) Mechbat GFPI is inmiddels compleet
in Bosnië en Herzegowina aangekomen en de
rotatie met 42 (NL) Mechbat Limburgse Jagers
is over het algemeen zonder problemen verlopen. Het afscheid op de Vliegbasis Eindhoven
(en voor het nadetachement o.l.v. de PBC op
Schiphol) was voor zover mij bekend een groot
succes, mede door de aanwezigheid van verschillende leden van Uw Vereniging. Ik wil
hierbij dan ook alle oudstrijders, die bij één of
meerdere
afscheidscerenmonieën
aanwezig
waren, hartelijk danken.
Uw aanwezigheid
heeft alle Fuseliers, Huzaren, Rijders en Genisten en de overige militairen van het bataljon, erg goed gedaan.
De woorden van Uw voorzitter, Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes, getuigden van een
enorme betrokkenheid met en inlevingsvermogen in wat ons te wachten stond. Zijn toespraak samen met de ceremonie van Jan van
Lieverloo zullen wij niet gauw vergeten en
zullen zeker hun plaats vinden in onze regimentsgeschiedenis.
Dat laatste geldt zeker ook voor het afscheid
van het nadetachement op de Luchthaven
Schiphol, waar de PBC en Rudi Hemmes kans
zagen een aantal Marechaussées en ander
bewakend personeel om de tuin te leiden en
bij de Gate met calvados afscheid van elkaar
te nemen!
Nadat iedereen in het operatiegebied was
aangekomen, werd overal een groots poetsbal
uitgevoerd. Met alle respect voor onze voorgangers, maar ieder mens heeft toch zijn eigen
ideeën over hoe de legering en de werkruimte
eruit moet zien. Grote hoeveelheden vuilnis
zijn afgevoerd, overal werd getimmerd en ge-

zaagd en bijna alles is inmiddels al eens van
zijn plaats geweest. Dagelijks gaat de genie
aan de slag om wensen van base-commandanten te realiseren en de behuizing aan te
passen. Kortom: men moet eerder afgeremd
worden dan gestimuleerd op dit punt.
De situatie in ons gebied is momenteel rustig.
De verhoudingen met de civiele autoriteiten, de
lokale bevolking en de militairen van de verschillende partijen (de "Factions") zijn over het
algemeen goed. Men is blij met onze aanwezigheid en ons optreden en wij worden alom
gerespecteerd, ook door onze Britse collega's
met wie wij samenwerken. We lopen "sociale
patrouilles" door de dorpen en steden, waarbij
we via tolken in contact proberen te komen
met de bevolking, zodat we weten wat er leeft.
Ook worden er bereden patrouilles uitgevoerd
(met YPR-rupsvoertuigen
en vrachtauto's). Ik
het opdracht gegeven regelmatig met de Leopardtanks te rijden, niet alleen om ze inzetbaar
te houden, maar ook om de Factions te laten
zien dat wij nog steeds "robuust" kunnen optreden.
Behalve vanuit de Teambases en de Bataljonscommandopost
wordt
ook opgetreden
vanuit een aantal kleinere posten. Het C- Team
heeft een pelotonspost in het oord Maslovare
en iedere dag een tijdelijke OP (Observation
Post=Waarnemingspost)
in Celinac, net zuid
van Banja Luka. Het B- Team heeft een vast
post ter sterkte van een sectie pantserinfanterie (20 man) in Donji Vakuf en een verbindingspost op de berg Suvi Vrh (Zoewie Vroe).
Het A-Team heeft een verbindingspost in de
omgeving van de Bataljons CP (op de berg
Vlasic) en zal binnenkort een vaste post ter
sterkte van vermoedelijk een sectie pantserin7

fanterie openen. Hierdoor is ons contact met
de bevolking intensiever en zijn wij in staat om
nog beter te reageren op datgene wat leeft
onder de bevolking en wat er (vooral) 's nachts
allemaal gebeurt (want 's nachts wordt er nogal eens geschoten; zo schijnt men hier op
wilde zwijnen te jagen met automatische wapens).
Er zijn ook een aantal gevaren aanwezig, en
helaas hebben ook wij daar al op beperkte
schaal mee mogen kennismaken (met name
verkeersongevallen). Hoewel de meeste militairen mijn boodschap over de risico's van
onze uitzending goed in hun oren hebben
geknoopt, zijn er toch al een paar nonchalant
geweest in het verkeer, onder meer door te
hard te rijden. Gelukkig heeft dit tot nu toe
slechts geresulteerd in een paar licht gewonden en veel materiële schade (2xMercedes
Benz "total loss"), maar het blijft voor mij als
commandant een groot punt van zorg.
Dagelijks komen er ook verschillende meldingen binnen van mijnen langs (en incidenteel
zelfs op) de weg, en de genie en de explosievenopruimers zijn constant op pad om ons
gebied veiliger te maken. De wapenveiligheid
blijft een andere bron van aandacht, maar op
een enkel incident na zijn wij hiermee tot nog
toe redelijk succesvol geweest.
Wij zijn dus goed aangekomen en hard aan
het werk om te zorgen dat het hier rustig blijft.
Als ik zie hoe gemotiveerd iedereen bezig is,
vervult mij dat als commandant met grote trots.
U, oudstrijders van de Irene Brigade, kunt óók
trots zijn op al die militairen, die van u het
invasiekoord hebben mogen ontvangen. Fuseliers, Huzaar en Genist, allen dragen het koord
met veel eer en respect en dwingen door hun
optreden en uitstraling veel respect af van de
bevolking en de militairen in ons gebied.
De spaarzame vrije tijd wordt onder meer besteed aan sporten, waar ook de Bataljonsadjudant, adjudant de Bresser, en ondergetekende
regelmatig tijd voor proberen te reserveren, en
uiteraard: schrijven. Naar ik heb begrepen, zijn
de eerste brieven verstuurd door oudstrijders
inmiddels ook binnengekomen.
Dit gebaar
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wordt door iedereen buitengewoon op prijs
gesteld; het lijkt zoiets onbenulligs, even een
kaartje op de bus gooien met "Hoe gaat het
met je?", maar voor ons is het erg belangrijk.
Ik weet zeker dat velen van u ook een berichtje terug zullen ontvangen.
Ik ga dit eerste verslag besluiten. Ik beloof u
dat wij u regelmatig op de hoogte zullen houden omtrent hetgeen wij hier meemaken en
doen. Wees gerust, het gaat ons hier goed en
het is rustig in ons gebied en ik zie dan ook
als commandant van 17 (NL) Mechbat GFPI
de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.
CP-17 (NL) Mechbat GFPI
Hotel Babanovae
Sisava
Bosnië en Herzegowina
Dinsdag 16 juli 1996
Tot een volgende keer.
Met vriendelijke Fuseliersgroet,

Commandant 17 (NL) Mechbat GFPI

Hans van der Louw
Luitenant-kolonel der Fuseliers.

Postadres:
LKol Louw, H. van der
Rnr.580812120
17 (NL) Mechbat GFPI
SSVOSTCIE
NAPO 87
3509 VP UTRECHT

REISVERSLAG 17 (NL) MECHBAT GFPI
Eerste luitenant der Fuseliers Reier Holtmanns stuurt iedere week een reisverslag, zoals hij het zelf
noemt, naar de conservator van het museum. Zijn verslagen zullen bijdragen tot het vastleggen van
de belevenissen van het Fuseliersbata/jon in de regimentsgeschiedenis. Aangezien de conservator
van het museum en de redacteur van uw blad in één persoon verenigd zijn en ook nog eens op
hetzelfde adres wonen, krijgt u natuurlijk een inzage in het meest actuele "reisverslag".
Luitenant Holtmanns werkt op de sectie 1 (personeelszaken) van de Bata/jonsstaf in Sisava. Hij is
een stevige Amsterdammer met een grote passie voor een bepaalde voetbalclub, iets wat in zijn
verslagen nogal eens naar boven komt.
Een drukte op de base op zondag 11 augustus
1996. De sectie LOfS had een volleybal toernooi georganiseerd waarbij alle teams uit onze
AOR een ploeg hadden gestuurd. Een hele
leuke dag in prachtig weer. Ik heb al eerder
aangehaald, iedere dag lijkt hier op elkaar,
zonder dat de verveling overigens de boventoon voert, maar de zondag is door het ongedwongen karakter altijd iets aparts. Ook de
lezing van de Ritmeester Le Noble (wnd S3 en
Projo (projectofficier red.) verkiezingen) over
de stand van de zaken omtrent de verkiezingen van 14 september aanstaande kon daar
niets aan veranderen. Over de verkiezingen
straks meer.

ter het hoofdkwartier aan een inspectie wilde
onderwerpen.
Dit hoofdkwartier,
waar ook
Generaal Mladic zijn werkruimte heeft, kon
echter niet worden bereikt. Tijdens de weg er
naar toe werd de weg voor de Amerikanen
geblokkeerd door twee vrachtauto's. Nu zijn de
Amerikanen in de regel niet zo flauw, maar
ook door te breken ging hen toch wat ver.
Zonder mokken zijn ze terug gegaan, eenmaal
terug op de oude lokatie kwam echter het
bericht dat ze het hoofdkwartier zonder concessies wilden inspecteren. Bij eventuele tegenstand zou zonder pardon geweld worden
gebruikt.

Zondags konden we uiteraard niet vermoeden
dat deze drukte een voorbode was voor de
rest van de week. Maandag 12 augustus
moesten we vroeg uit de veren. Binnen de
batstaf hadden we namelijk afgesproken dat
we om 06.00 uur een zanghulde zouden brengen aan de jarige BC en BA. Deze geste werd
door beiden zeer op prijs gesteld. Onze BC
werd bijna emotioneel, zeker toen hij door de
PBC een aantal presentjes van zijn vrouw
kreeg overhandigd.

Als voorzorg werd dus in het Servisch gebied
de "Fair Naught" code uitgeroepen. Dit betekent overigens dat verplaatsingen alleen maar
mogen plaatsvinden met het scherfvest aan en
de helm op, altijd verplaatsen met twee of
meer voertuigen en één van deze voertuigen
moet een pantservoertuig zijn. Verder moeten
de verplaatsingen tot een minimum worden
beperkt. Voor ons betekent dit dat het C-team
moeilijker bereikbaar wordt, dit team ligt namelijk in Servisch gebied. De andere teams
konden dus normaal bereikt worden, hier was
geen enkel verschil met andere dagen.

We moesten echter snel over tot de orde van
de dag. Via de OPS kregen we namelijk het
bericht dat voor het gehele Servische gebied
de "Fair Naught" alarmcode was afgekondigd.
Tijdens een inspectie van een Servisch mobcomplex ging alles precies zoals nog niet zo
lang geleden is afgesproken. Totdat men ech-

's Middags bleek al gauw dat de internationale
pers de zaak anders de ether instuurden dan
het in werkelijkheid was. Zowel Veronica-radio
als RTL-4 maakten melding van algehele paraatheid van alle IFOR-troepen. Absolute nonsens dus, zo blijkt maar weer dat de pers de
achterban in Nederland zeer ongerust maakt
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De inlichtingen
die inmiddels
bekend zijn duiden er toch op dat
in deze stad mogelijke problemen
kunnen optreden op de verkiezingsdag. Op onze aanwijzingen
heeft de Brigade dan ook de stad
als "Flash-point"
aangewezen,
zodat op 14 september extra
waarnemers aanwezig zullen zijn.

Regimentskapitein
regimentsluitenant

Han Hoppe en
Reier Holtmanns

zonder dat dit noodzakelijk is. Dit bleek ook uit
de informatie die wij later op de avond van het
situatiecentrum in Den Haag (Sitcen).
's Avonds om 21.00 uur had men reeds 50
telefoontjes gekregen van verontruste ouders
en/of relaties. Gelukkig is er regelmatig contact
geweest tussen Sitcen en het uitzendgebied
dus de informatie die zij hadden was dusdanig
dat men de bellers direct kon geruststellen.
De verkiezingen worden steeds belangrijker.
René Le Noble holt van vergadering naar vergadering. Daarbij wordt hij vaak bijgestaan
door onze sectie 5. Het is duidelijk dat niet
alleen in Amerika de campagneleiders overuren maken, ook hier in Bosnië komt iets dat
lijkt op een verkiezingscampagne steeds meer
van de grond. Eerder heb ik al eens vermeld
dat de Serven daar vele malen beter in zijn
dan de Moslims en Kroaten. Toch blijken de
Moslims nu ook in actie te komen. Er gaan
geruchten dat er vanuit de plaatsen Bugonjo
en Zenica busreizen worden georganiseerd
voor de Moslims. Op deze wijze kunnen ze op
de verkiezingsdag toch naar Jajce om te gaan
stemmen. Op deze manier proberen de Moslims daar een voet aan de grond te krijgen,
ook weer met in hun achterhoofd een mogelijk
ruilobject in de onderhandelingen na de verkiezingen.

10

In Bugonjo zelf schijnt een lastercampagne gestart te zijn tegen
de Moslims. Een belangrijke lokale leider is ternauwernood ontsnapt aan een bomaanslag. Verder is een directeur van een fabriek gedwongen af te treden.
Het mag duidelijk zijn dat de
verkiezingscampagne
zoals die
hier wordt gevoerd afwijkt aan die
van onze eigen politieke partijen.
Ondanks deze incidenten kunnen we toch nog
steeds zeggen dat de situatie in ons gebied
rustig is. De zaken zijn onder controle, de
werkzaamheden van IFOR kunnen nog steeds
worden uitgevoerd zonder dat we gevaar lopen.
Onze taken tijdens de verkiezingen zelf lijken
ook duidelijk te worden. De opbouwen fysieke
bewaking van de stemlokalen lijkt een zaak
voor de civiele politie te gaan worden, uiteindelijk is het een binnenlandse aangelegenheid.
Wel zullen we veel en vaak worden ingezet
voor het vervoer van waarnemers en stembiljetten. Zowel vooraf om de stembiljetten in de
stemlokalen te krijgen, als achteraf na de
stemmingen. Verdere taken zullen op korte
termijn bekend worden gemaakt.
Deze week is ook een kleine oefening gehouden. Met drie YPR'n is een vooruitgeschoven
commandopost uitgebracht. In de eerste plaats
om weer even te oefenen hoe zo'n post ook
alweer in elkaar steekt en verder moest onze
PBC even "gelucht" worden. Het valt voor hem
niet mee constant "opgesloten" te zijn op zijn
werkkamer. Arend de Jong heeft dan ook,
samen met Hans van der Linden en Walter
van Bijlevelt twee goede dagen gehad!

..
POST UIT BOSNIE
Een greep uit de correspondentie die uw redacteur voert met een aantal militairen
van 17 (NL) Mechbat GFPI. Natuurlijk blijft het leuk als u zelf eens een kaartje
stuurt!
"Het is nu ongeveer twee maanden geleden
dat wij met onze opdracht hier in Bosnië zijn
gestart. Dat betekent voor mij dat ik hier nu
een week of zes verblijf en ik moet dan ook
zeggen dat die tijd toch wel snel is gegaan.
Over het verblijf gesproken, ik zit hier in een
echt hotel en als ik buiten kijk moet ik eerlijk
bekennen dat je hier normaal gesproken op
een prima stekkie zit. Om een korte beschrijving van de omgeving te geven: als ik nu buiten kijk zie ik de springschans (overigens zoals
alles hier geheel vernietigd) die gebruikt is
tijdens de Olympische Winterspelen toen die
gehouden zijn in Joegoslavië. Het is hier dan
ook een echt wintersportgebied,
het is erg
mooi.
Hoe is verder in dit land? Een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Op dit moment staat
voor IFOR alles in het teken van de voorbereiding en de uitvoering van de verkiezingen die
gepland zijn op 14 september. Voor het bataljon betekent dat de opdrachten voor ons bestaan uit het lopen van patrouilles waarbij de
nadruk ligt op het informeren van de bevolking
over de verkiezingen en dat dit belangrijk voor
hen is. Tevens proberen wij informatie te krijgen over alles wat bij hen leeft. Verder wordt
er veel onderhandeld over allerlei zaken zoals:
het openen van massagraven, herstellen van
electriciteits- en waterleidingen en wie-magwaar-en-in-welk-huis
wonen."
7 augustus '96
Adjudant Jos van Dongen
VOS TCIE

ss

"Forward Base Jajce (het "kamp" van het BTeam in Jajce red.). De FB is redelijk compact:
ongeveer 125 x 400 m, ligt net buiten de stad
Jajce (ca. 60 km zuid van Banja Luka). Het
terrein is van een autobusremise. We hebben

een klein gebouwtje met buro-ruimtes
voor
o.a. de baas en mij, briefing-ruimte, radiokamer en nog wat zut. Tevens is daar mijn residence: klein kamertje waar de baas en ik slapen.
Rest van het kamp is grotendeels gebouwd
met tenten: 6 man per tent, kader met 4. Voor
douche/toilet zijn er twee houten prefabs. Zelf
hebben we twee grote bewakingstorens, gebouwd van containers en groot formaat zandzakken. In het algemeen is het comfort/faciliteiten redelijk. Naast ons stroomt de rivier de
Vrbas en we liggen dan ook in een dal hetgeen tactisch minder briljant is. De militaire
dreiging is echter klein.
Behalve het klokrond bewaken van onze base
en het aanhouden van een "brandweer" (zg.
"quick reaction force") bemannen we een radiostation op een bergtop (1400 m) in de buurt
(veel heuvels en dalen en grote afstanden
waardoor vaak slechte communciatie op de
radio). Ook hebben we in het zuiden van ons
gebied een soort patrouillebasis daar je anders
een uur moet rijden eer je in de buurt komt.
Zo af en toe gebeurt er wel wat aardigs. Iedere
nacht wel wat geschiet ("klein vuurwerk"), af
en toe een verboden wapen (pistool, Klashnikov) dat we dan innemen. Vaak kat-en-muisspel: men kent de regeltjes maar probeert
gewoon waar de grenzen liggen. Bij ons helaas aan het verkeerde adres: zonder overdreven agressief optreden (we zijn geen bezettingsmacht) geven we wel aan wat kan en wat
niet. Werkt over het algemeen prima!
Relatief veel
oude munitie
we die vaak
aanwijzingen

shit in de vorm van mijnen en
in het gebied. Overigens vinden
bij het "clearen" van routes of op
van de bevolking. Als het niet
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Boven: het operatiegebied vóór de vernielingen
Onder: De ingang van het hoofdkwartier in Sisava (Foto: M. de Graaf)
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nodig is blijven we weg uit "mined areas". Als
we iets vinden en het kan, boemmen we het
ter plekke de lucht in. Is het te gortig (echte
mijnenvelden) dan spelen we het door naar de
partij die ze gelegd heeft (wie legt moet ook
ruimen). Blijft echter linke soep en oppassen
dus."
14 juli '96
Kapitein J. Doense
PGG B-Team
"Onderweg eerst door Croatië. Een landschap
wat een beetje lijkt op Spanje. Niets te merken
voor oorlog. Dan de grens tussen Bosnië en
Croatië. Van het ene op het andere moment
zie je kapot geschoten huizen. En niet zo maar
kapot, maar echt moedwillig opgeblazen, vaak
van binnenuit. Het dak eraf, de muren kapot.
Dat is hier waar we zitten ook zo. Het is hier
erg mooi, hoge heuvels, soms rotspartijen, alle
mogelijkheden voor wintersport en vooral nu
heel groen. De tegenstelling is overweldigend:
de schoonheid van de natuur en de tekenen
van geweld.
Als ik van de ene Base naar de andere ga,
dan moet ik soms dwars door de bergen heen.
Paden die je echt alleen met 4x4 kunt berijden.
Omhoog en omlaag, grote keien en water. Je
komt dan langs dorpjes van 5 of 6 huizen. In
the middle of nowhere. En toch alles kapot.
Het is zo ontzettend zinloos want het dient
toch geen enkel militair doel. Gewoon ethnische zuivering dus. Daar moet je in het begin
erg aan wennen. Maar zelfs mij overkomt het
dat nu verloop van tijd de aanblik gewoon
wordt.
De taak van de mannen en vrouwen van ons
bataljon is het om te patrouilleren. Contacten
leggen met locals en vooral zorgen dat de rust
gehandhaafd
blijft.
Een
relatieve
rust
overigens. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de spanningen aan de oppervlakte
wellicht wegblijven, maar onderhuids is er nog
erg veel haat.

Zelf verblijf ik op twee plekken. Ons hoofdkwartier op Sisava, daar waar de Batstaf zit,

veelaf van zondag tot woensdag. Daarna van
woensdag tot zaterdag op de Base van het Bteam te Jajce. Ik voel me net zo'n zigeuner of
misschien is het beter te zeggen: missionaris.
De kraaltjes en spiegeltjes ontbreken nog.
Voor het vervoer en voor mijn verblijf op de
buitenposten heb ik na mijn aankomst een
prima regeling kunnen treffen. Mijn mercedes
benz (4x4 terreinwagen red.) doet mee in een
soort pool omdat er te weinig vervoersmiddelen zijn. Maar dat betekende dat er vaak geen
vervoer voor mij voor handen was. Nu heb ik
via via de beschikking gekregen over een
shelter. Dat is een 4-tons vrachtauto met een
soort container er boven op. Daarin zit een
bureau, een kachel, kasten, een bed etc. Het
vervoer gaat dan wel niet zo snel maar ik heb
altijd al mijn spullen bij me.
Het is eigenlijk best druk. Mensen hebben veel
behoefte aan een gesprekje, soms wat opbeurend, dan weer gewoon voor de andere praat.
Soms ook moeten wat problemen worden
opgelost tussen individuen, groepen of thuis.
Vooral de zin-vraag wordt hier veel gesteld.
Ik probeer op elke locatie om de veertien dagen een kerkdienst te houden, inclusief de
buitenposten. Concreet betekent dit voor mij
dat ik elk weekende ongeveer 4 kerkdiensten
heb. Het begint al weer aardig op mijn vorige
parochiewerk te lijken. De belandstelling neemt
alleen maar toe. Het voorziet dus toch wel in
een behoefte blijkbaar. Het kost zelfs geen
moeite mensen te vinden die voorlezen, voorbidden, een kaarsontsteken en muziek maken.
Wie had dat gedacht, de stoere infanterist die
met zijn grote vaste mitrailleurhand trillend een
kaarsje ontsteekt?"
Aalmoezenier J. van Lieverloo
SSVOSTGIE

Correspondentie-adressen:
Vermelden van naam en onderdeel met:
17 (NL) Mechbat GFPI
NAPO 87
3509 VP UTRECHT
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"OOM PAUL"
MAJOOR F.LOORINGH VANBEECK
door J.J. G. Beelaerts van Blokland, Oosterbeek
Looringh van Beeck was een bijzonder man in
onze Brigade. Bijzonder, door karaktereigenschappen en ook door een krijgshaftig voorkomen.
Overgekomen uit Zuid-Afrika kwam hij in onze
Brigade, die toen nog een weinig samenhangend geheel was. Als Grenadier verwachtte hij
discipline en korpsgeest die bij ons toen ontbraken. Schrijver dezes, die in juni 1941 overkwam, cavalerist, een wapen van discipline en
korpsgeest, vond Looringh met dezelfde gevoelens en kritiek op toestanden in onze Brigade.
Looringh had zo'n grote verhalen over zijn
bezit in Zuid-Afrika en de melaatsheid van zijn
vrouw dat wij ze maar moeilijk konden geloven. Dit deed afbreuk aan het vertrouwen. Hij
kreeg dus een eenvoudig baantje in onze legerplaats in Wolverhampton.
Toen de Brigade in de winter 1943/44 door mij
werd gereorganiseerd en geoefend, was mijn
eerste werk het stoppen door afkeuring van
onze mensen die naar Londen wilden gaan.
Daar werd het Militair Gezag opgericht. Men
dacht aan banen voor het leven en geen risico
van afgeschoten ledematen. Begrijpelijk dat
velen ergens gebreken en pijn gingen voelen.
Bij deze zaak kwam een volgende moeilijkheid,
namelijk de eis van de Engelsen dat er een
"reinforcement cie" moest komen om de verliezen op te vangen. Hoe beman je zo'n compagnie als je zelf zwaar onder de sterkte bent?
Gedachtig aan Looringh belaste ik hem met
deze compagnie en zond al degenen die voor
afkeuring werden voorgedragen en voor wie ik
geen andere meer aantrekkelijke functie in de
Brigade kon vinden. Looringh werd gezegd dit
gezelschap flink aan te pakken, desnoods om
de andere dag te water en te brood.
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Looringh hielp hen snel van hun moeilijkheden
af. Toen wij na enige maanden bij hem in
Wolverhampton op inspectie kwamen, liet hij
zijn troep zo goed exerceren zoals wij dat bij
onze Brigade nog nooit hadden gezien. Als
een geboren opvoeder liet hij zijn soldaten
eerst één schouderbandje "PRINSES IRENE"
dragen, en bij slagen van geoefendheid het
tweede.
Onze verliezen in Normandië werden door
deze eenheid opgevuld. Wel bleef een droesem van een 20-tal over die niemand wilde
hebben. Nu had onze batterij artillerie maar 4
kanonnen en moest er 6 hebben. Ik zei de
batterijcommandant dat dat kon mits hij de
droesem aannam. Dat deed hij en 2 weken
later schoten er 2 kanonnen meer.
Na de "Slag van Arnhem" was er voor mij
geen werk meer in de Brigade en werd het
opleiden van recruten belangrijk. Ik ging toen
Looringh helpen die met zijn compagnie was
aangekomen in het kamp Vrekwijk bij Deurne.
Bij hem waren toen de luitenants Koos Rijkens, onze sportinstructeur, en Nico Burgers.
De vijand brak door bij Meijel en wij, praktisch
zonder inzetbare troep, weken terug. De vijandelijke aanval stopte en wij gingen in haast
terug naar ons kamp om te verhinderen dat
andere troepen er in zouden trekken. Looringh
van Beeck maakte daar een krijgsgevangene,
gebruik makend van zijn wandelstok.
Daarna vond Looringh de Cort Heijligerskazerne in Bergen op Zoom en doopte deze om in
Prinses Irene kazerne. Hiermee hield hij de
Engelsen van zich af omdat voor hen "home
barracks" een heilig begrip is.
Met grote vaart ging Looringh aan het werk,
gaf teruggekeerde militaire krijgsgevangenen
onze militaire rantsoenen, hielp locomotieven

herstellen door achtergebleven pantsermateriaal van de Canadezen voor sloop beschikbaar
te stellen. Dat gaf later moeilijkheden met hen:
alleen de rupsbanden waren nog over. Ook
hielp hij de burgergemeente met herstel van
oorlogsschade.
Een rare zaak was ons vaandel. In Engeland
bepleitte ik tevergeefs om het vaandel in onze
commandowagen mee te nemen. Onze Brigade C., van huis uit artillerist, een wapen dat
geen vaandels kent, weigerde het mee te nemen. Ook een poging van Prins Bernhard voor
medeneming had geen resultaat. Loringh wist
dat en nam later toch het vaandel mee, waardoor onze Brigadecommandant
danig verstoord was. Een straf voor Looringh werd later
gelukkig door hogerhand ongedaan gemaakt.
Helaas mocht zijn afdeling niet mee doen aan
de overwinningsparade in Den Haag, wat voor
hem een grote teleurstelling was. Een andere
was, dat hij niet afgelost werd en een functie

kreeg in de strijdende groep toen onze mariniers vertrokken.
Met teruggekeerde cavaleristen wilde ik ons
wapen opnieuw oprichten in juni 1945 en vond
toen grote gastvrijheid bij Looringh van Beeck
in Bergen op Zoom. Hij bood mij onderdak,
kleding en voeding voor 40 man. Wij verstookten wel wat meer benzine dan gebruikelijk bij
een infanteriedepot, wat bij de Engelsen opzien baarde. Ons Wapen is hem daarvoor nog
steeds zeer dankbaar. Als verstokt Grenadier
richtte Looringh van Beeck, na onze Brigade
van manschappen voorzien te hebben, het
regiment Grenadiers opnieuw op.
Terug naar Zuid-Afrika
als reserve-kolonel
weigerde hij zijn pensioen. Gelukkig dat Prins
Bernhard op een reis in Zuid-Afrika Looringh
tegenkwam, die onder zeer armoedige omstandigheden leefde. De Prins wist hem zijn
pensioen te doen aannemen en te zorgen dat
dit aan hem werd uitbetaald.

~I~~
~

Zo'n kleine Nederlandse soldaat. ..
(Max Appelboom, Vrij Nederland '43)
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PRINCESS IRENE BRIGADE (3)

3rd Unit 3rd Infantry Plataan
door Abbie Lipschutz, Houston, Texas U.S.A.
Abbie Lipschutz schrijft en publiceert short fiction en memoirs in het Engels. Een
roman van zijn hand verscheen in het Hebreeuws. Om het originele karakter van
zijn verhalen te behouden heeft de redactie besloten de teksten niet te vertalen.

Following is the fictionalized narrative of Sammy's and my trip to Antwerp in
October, 1944, excerpted from my novel "The Last Butterfly", (published in Hebrew
in Tel Aviv in 1992).

Belgium 1944
We'd come into Antwerp, Sammy and I, that
dark autumn afternoon, just a few weeks after
the city's liberation. The winter stalemate had
begun. Our brigade was hanging onto the
lower Rhine reaches up in Holland. Sammy
had found a motorcycle he could barely ride
and suggested we take a quick trip to our old
hometwon. "Distances around here are nothing, they won't miss us for a few hours."
We raced along the willow-lined asphalt road
that stretched in straight monotony under the
colorless Holland autumn sky from which an
incessant drizzle feil. An hour later we entered
Antwerp. The drab old city was under a steady
German V-2
bombardment.
Somberness
enveloped everything, streets, buildings,
people. The air, filled with smoke, smelled of
decay. We drove between the bare chestnut
trees on the boulevard, glistening in the
October half light and into the old ghetto, not
really a ghetto, but the quarter we re most of
the east-European Jews had lived once.
Empty streets. The sound of an explosion, far
away. A quick face in a window, then gone.
We rang a doorbell where we thought we had
seen someone. From behind the door a
shuffling sound, then a voice.
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"Vos villt ihr, what do you want?"
"Mir suchen mishpoche, we're looking for
relatives."
The door opened. An old woman in an
orthodox wig, her arms around two
frightened children.
"Are you Jewish?"

thin,

I couldn't help smiling. We had answered her
in Yiddish.
"What's there to laugh," she scolded, "they
spoke Yiddish too."
"Forgive me. Are these two your
grandch iIdren?"
"Children," she said. There was no rancor at
my mistake. ''There we re three more, my
husband too, they took."
'Took where?" Sammy looked puzzled.
'Took him with all the others, last year. We
were out of the house when they came."
I didn't understand either. I said, 'Tm looking
for the Gurfeins."
She shrugged while the children pressed
close. "You think there's anybody you'lI find?"
Sammy wiped the rain from his face, pulled at
his pants and looked at me, then at the
woman.

"Haven't you seen anyone?" he asked.
'They say that over in Borgerhout. .." A heavy
explosion shook the street, close by. She
pulled the children inside and slammed the
door. Sammy shook his head. "Come, it's
getting late," he said, "we better work fast."
Within minutes we are in the Meistraat,
deserted like the rest of the city. The old,
closely built houses stare at us in silence. The
drizzle comes down steadily and rivulets of
dirty water run between the cobbled stones.
It's only mid-afternoon but dark is beginning to
fall. No lights come from any of the windows.
How will we find anybody?
"Let's ring door bells," Sammy suggests.
I pick a house with an old door, its paint
flaking, the grey stones of its wall streaked
with dirt. I push the bell: no sound. I use the
knocker: no answer. The same next door.
"You think there's any point to this, Sam?"
"What else can we do? If we find someone,
perhaps ..."
I come to a small house, very old, squeezed in
between the others. I knock and there's a
sound inside. None of the doorbelIs work. No
electricity.
"Wie is daar? Who is there?" a weak woman's
voice asks.
'Tm looking for somebody," I reply. Hesitantly
the door is being unbolted. The woman's face
peers through the crack and when she sees
my uniform, she opens it all the way. She is
old, but the eyes in her creased face are blue
and alive. Her thick, wavy hair is pulled back in
a bun. Over her heavy, greay sweater she
wears a kitchen apron fastened with safety
pins. She eyes me curiously now, measures
me, looks my uniform over.
"You speak Flemish?"
Sammy has crossed the street.
"We used to live here.
"Weil, weil, weil," she moves her head from
side to side, "what brings you to this street?"

"A woman in the Kievitstraat said to go look in
Borgerhout."
She turns and calls into the house. "It's alright,
kom maar hier, you can all come out."
I hear a young man's voice. "Who is it,
Moeke?"
"Allied soldiers, come look at them."
From the dark corridor a woman approaches
hesitantly, walking a little sideways as if to
proteet her approach. When she comes into
the dim light I see how bent and grey she is.
She wipes her hands on her apron. The frown
on her forehead is like an inverted "V", as if
she'lI start crying at any moment. She stares
at me, rubs the back of her hand over her
forehead, opens her mouth, swallows, tri es to
speak, grabs my arm.
"Madame Gurfein!"
I don't recognize my own voice, it's so hoarse.
My breath comes with difticulty. Mrs. Gurfein
lets go of my arm, points at me, "Dan ..." and
stays frozen in one spot, still pointing with her
arm raised. It seems like minutes. Then the
others appear, Jacob, Miep, my God, how
bony and transparent she is, nothing but eyes.
And Jos, my own age and Jacob, he looks
fifty, he's only a few years older than I. Miep,
she must be fifteen. I cannot keep my eyes oft
her, she was such apert
little ten-year old,
what has happened to that one?
They all stand and stare at me, the three of
them, their mother and Moeke.
I hear Moeke's voice. "You know him?"
Slowly Jacob turns his face to her, as if trying
to wake up, slowly he nods. "Yes we know
him. He's Dan, our friend."
Now Moeke smiles broadly, embraces me,
then Sammy. "Come in, come inside, hoe is't
mogelijk, how is it possible, I though no one
would ever be here again ..." She starts to cry,
turns and scurries into the dark house.
Sammy excuses himself. He wants to find his

17

people. He'lI be back at five to pick me up.
None of the Gurfeins has spoken since Jacob.
We shuffle into the house. I grope in the dark,
following their sound. Miep's eyes haunt me.
AII of them have eyes as I've never seen
before, but Miep's eyes are more hollow,
bottomless. Before the war their eyes had
been warm and hu man.
We enter the living room. The light from the
candles throw mercurial shadows, but now I
can see them. Mme. Gurfein's face is out of
Kaethe Kollwitz with all the pain, none of the
anger. They are all terribly pale. Perhaps that's
what makes their eyes so prominent. Miep
twitches, keeps her head down and watches
me from under her eyebrows. The old Flemish
mahogany furniture has stood motionless for
three hundred years. Frayed velvet curtains
cover the windows.
"Sit down, sit down," Moeke is alt aflutter,
"there isn't much but 1'11make some tea, not
real tea, but better than we had under the
Boches. Dne thing we have enough of is
water."
From my bag I take a tin of English tea, real
tea, some cans with Spam, stew, macaroni, a
carton of Players cigarettes, and hand them to
Mme. Gurfein. "lt's as much as I could take on
the motorcycle."
Slowly, with deliberation as in a ritual, she
accepts them from me, turns them in her hand
and looks at the labels. The English is
meaningless to her. She would have done the
same had the labels been in Flemish. Then
she opens the cupboard and puts everything
away.
''1'11save them," she says, "someday we may
need them."

"You do remember
MUST!"

me Miep?"

I wait. "You

She starts to giggle. I try not to look at her.
Jos' voice, strident, unexpected, cuts in, the
first sound I hear from him. "You see that
mirror? Come, 1'11show you," and without
waiting he pulls me up by the arm and leads
me to the it. He moves it, roughly, and behind
it is a low door. "Go ahead, open it!" I do and
there is a small space, no larger than a closet.
"See that? That's where we were, for two
years. For over two years! In that space,
Behind the mirror. That's where we were over
two years!"
"At night," Moeke says softly, "they could come
out. They weren't allowed to speak, the
neighbors might have heard them and the
Boches paid good money for every Jew. I
brought them food, not enough, never enough.
They would have shot me if they'd found out I
was hiding Jews."
"Moeke is a saint," says Mme. Gurfein, ''there
are no other goyim like Moeke." Miep giggles.
"For over two years," Jos mumbles as if talking
to himself., "de zwijnen, the pigs!"
My hands are sweaty on the arms of the chair,
the best in the house. Jacob takes his glasses
off, wipes them and puts them back on.
They're too small for him. I want to ask
something but keep postponing it. But I have
to know. I perspire heavily. "Is there anyone
else left?"
Jacob smiles his strange, enigmatic smile, his
face changing all the time, his eyes dark,
unmoving. "We hardly go out, why should we,
what for?" He shakes his head. "You are the
one who is left, the first one we know of."
Yes, Jacob is right. I am left.

None of the children has said a word.
Children? Not any longer. They sit like statues
across the table, following me with only the
slightest motion of their eyes. Miep gets up,
walks around the table and with her fingers
touches my shoulder. I try to take her hand.
She pulls away, fear in her face.
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"Perhaps the only one." Jos' voice lashes the
room. Miep, who had quieted down, begins to
giggle again. The shadows wave back and
forth, flutter with the light from the candles. I
want to stroke their faces, each one's face, but
I don't dare. They wouldn't allow me, I know,

they no longer know what a touch is. I sit and
perspire and say nothing and when I hear the
horn of Sammy's motorcycle outside, I feel
relieved. There's a knock on the door and
when Jacob opens it, Sammy comes tearing
in, his face radiant. "l've found her, in the old
placel'
"Who?"
"Anneke, my girl friend. She's even more
beautiful than I remembered."
Moeke asks, "Is she Jewish?" She looks at
Sammy, "are you?"
Sammy laughs with delight and rubs Moeke's
shoulder. "Of course I am." He laughs again.
"Anneke, no, she's a real shiksl, blond, blue
eyes, a body like a leopard. Come on, Dan,
we'lI be AWOL and the shit will hit the fan if
we don't hurry."
I stand up, sling the empty bag around my
shoulder. With my arm around her her, I kiss
Mme. Gurfein's cheek. She puts her hand
against her face and gazes at me with a
bottomless look under the inverted "V" on her
forehead, and now she does cry. Miep
watches, then runs from the room. She's afraid
that 1'11try and embrace her too. I reach out
and Jos limply shakes my hand. Jacob gives
me a bearhug, averts his face, laughs
uncomfortably. Only Moeke is real, she clasps
me in her arms, wipes her eyes. "Bless you,
bless you, come back soon," and she is the
only one who accompanies us to the door.
I follow her into the dark and then, from
behind, I feel a hand grabbing me. As I turn,
Miep puts her arms around me and kisses me
on the mouth, again and again and won't let
go. I pat her back and stroke her head.
AII at once she pushes me from her, retreats
to the living room, walking backwards, and
giggles.
Moeke watches from the open door. "Poor
child, it's been too much for her."
Sammy too is quiet now as we drive oft in the
drizzle. It is night.

After the liberatiön of Tilburg we wound up in
the Langstraat, the boring flatlands below the
rivers in Noord Brabant which were part of the
Rhine-Maas
delta. The river bottoms we re
some ten kilometers wide and constituted a
no-man's land where both Allied and enemy
patrols were se nt for no other purpose than to
show that action had not been abandoned,
thus bestowing an accolade on the ofticers
who wanted to be "Mentioned in Dispatches."
The actual war on our front had stalemated,
even as the Hungerwinter had begun in Holland's western provinces. The main action was
now taking place on the Rhine in France and
by December in the Ardennes mountains in
Belgium where the Germans atternpted a
breaktrhough to Antwerp, in their last great
oftensive of the war, the Battle of the Bulge.
After our failure at Arnhem, the front in the
Netherlands, no longer a dagger pointed at the
German heartland, had lost its strategic
importance.
We lingered in the Langstraat for a few weeks,
quartered in farmhouses that lay scattered in
that bleak landscape under the autumn skies,
where daylight didn't come until nine in the
morning and where, by four in the afternoon, it
was dark again. Because of my sexy accordion
whose appeal was often misconstrued as my
personal appeal, I was invited to the farmer's
family table night after night. The family had
two daughters. The older one was a healthy
and extroverted peasant girl of twenty-one, the
younger girl a shy, introverted and sweet
person of eighteen with flaxen hair and blue
eyes filled with yearnings, a girl out of a Jules
Breton painting. Sitting at the table, playing
romantic tunes on my accordion, the
atmosphere grew warm and festive and the
girl's mother begged me to return after the war
and marry one of her daughters. I liked bath
and could not make up my mind which one to
choose, so I wound up making out with both
alternately.
At least
result of
though I
certainly

I knew that my success was not the
my charisma. I was short, and even
was then better looking than today, I
was no Casanova like swarty Sammy

19

Loonsteen who captured the hearts -and
bodies- of ingenues, widows and dowagers,
married and divorced women, whenever we
stayed somewhere for more than two hours.
Sammy had the knack; I had the accordion.
One evening the mother handed me a basket
and instructed the older daughter to take me to
the attic and fill the basket with apples for the
party downstairs. Screwing on a mound of
apples is not the most comfortabie of positions,

since the apples act like bali bearings. It took
some twenty minutes to fill the basket and
bring it to the living room, where the gathering
enjoyed a repast of freshly polished fruit.
Some weeks after we had moved on, we
heard that the farm had been hit by a German
incendiary shell and that every member of the
family had perished in the fire. AII I could think
of was how the girls would never have their
chance to know life.

EERBETOON Z.K.H. PRINS BERNHARD
Op 26 juni j.1. was een delegatie van onze
Vereniging aanwezig in de paleistuin van
paleis Soestdijk. Daar eerden ruim duizend
veteranen hun voormalige bevelhebber Z.K.H.
Prins Bernhard ter gelegenheid van diens
85ste verjaardag, drie dagen later.
Het was wel erg vroeg vertrekken voor onze
enthousiaste leden want het programma vond
plaats in de ochtend. Als je dan nog eens
vanuit Bergen op Zoom moet vertrekken en je
moet vroeg aanwezig zijn dan betekent het dat
je weer eens ouderwets vroeg je bed uit
moet...
Iedereen had het er graag voor over. De Prins
had voor velen een vriendelijk woord, had de
jeep die voor zijn vervoer beschikbaar was
nauwelijks nodig (alleen voor de parade) en
toonde zich nog steeds zeer vitaal. Jammer,
dat een klein incident rondom prinses Juliana
weer de publiciteit moest halen ...
Iedereen keek terug op een geslaagde dag.
Zeker ook onze
ere-voorzitter,
generaal
Beelaerts van Blokland, die deze dag natuurlijk
aanwezig was.
Delegatie van de Vereniging in de
paleistuin (foto: P. le Maire)
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger:
J.L.M. van den Bergh, Breda
DEFENSIE VETERANEN

CENTRUM

Op 15 mei j.1. is het Defensie Veteranen Centrum (D.V.C.) geopend. Het Ministerie van
Defensie wil met dit centrum haar veteranen
- gewezen militairen en leden van de Koopvaardij die onder oorlogsomstandigheden
of
daarmee overeenkomende
situaties hebben
gediend - een ontmoetingspunt bieden.
Dit ontmoetingspunt is ondergebracht in het
Voorlichtingscentrum
van het Ministerie van
Defensie aan de Kalvermarkt 38 te Den Haag.
Medewerkers van dit centrum zijn voor vragen
van veteranen het eerste aanspreekpunt.
Het D.V.C. is geopend op maandag van 12.00
tot 17.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur. Tel. 070.3188802.

Zoals bekend bouwt de militair in ieder jaar
1,75% ouderdomspensioen
op, tijdens de
U.K.W.periode is dit de helft (10 jaar UKW = 5
x 1,75% pensioen opbouw). Na een diensttijd
van maximaal 40 jaar resulteerde dit tot 1
januari van dit jaar in een ouderdomspensioen
van maximaal 70% van de laatst genoten bezoldiging (uitgezonderd de tropenverhoging).
Vanaf 1 januari 1996 kan nu ieder extra
dienstjaar een hoger ouderdomspensioen opleveren (per heel dienstjaar dus 1,75%).
Let wel: Zij die al voor 1 januari 1996 het
maximum van veertig dienstjaren hebben bereikt kunnen NIET terugwerkende kracht de
eventuele "boventallige" pensioenjaren er alsnog bijkrijgen.
(Bron: Medelingenblad K.V.M.O.)
UITKERING VAN F. 1000,-

GROEI VETERANEN

PLATFORM

De Vereniging van Oud-Strijders
van het
Korps Pontonniers en Torpedisten is toegetreden tot het V.P., dat daardoor nu 33 organisaties telt.
DIENSTIIJD MÉÉR DAN 40 JAAR,
PENSIOEN MEER DAN 70%
Vanaf 1 januari 1996 kan de militair een hoger
pensioen opbouwen dan 70% van de laatst
verdiende bezoldiging. Dit is het gevolg van de
zogeheten
"Aanpassingswet
Privatisering
AB.P. (Alg. Burgerlijk Pensioenfonds), welke
weer een gevolg is van de Wet Privatisering
AB.P. 0N.P.A).
Eén van de aanpassingen in de AM.P.wet
(Alg. Mil. Pensioenwet) heeft betrekking op het
loslaten per 1 januari 1996 van het voor de
berekening van het ouderdomspensioen geldende maximale aantal dienstjaren van veertig.
Hierin volgende de militairen het burgerlijk
overheidspersoneel.

Zoals u al in de pers heeft kunnen lezen heeft
de Staatssecretaris van Defensie het voornemen om een eenmalige en voor alle relevante
dienstplichtige veteranen gelijke uitkering van f.
1000,-. Het gaat hierbij om veteranen die een
dienstplicht hebben vervuld langer dan 2 jaar
en korter dan 5 jaar (zij die langer als 5 jaar
hebben gediend hebben enkele jaren geleden
een uitkering kunnen ontvangen) en geen
overheidspensioen genieten.
Het Veteranen Platform heeft de staatssecretaris een brief geschreven omtrent de vragen
en commentaren die het voornemen oproept.
Dit alles om straks ieder misverstand te voorkomen. Nadrukkelijk wordt gesteld dat het hier
niet alleen gaat om "Indië-gangers"
maar als
voorbeeld worden genoemd "de dienstplichtigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de
Prinses Irenebrigade dienden en deelnamen
aan de bevrijding van het Koninkrijk in Europa.
Op dit moment is het voorstel in behandeling
in de Kamer en heeft het VP nog geen antwoord op de brief. Wij houden u op de hoogte.
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Beste Willem
Briefwisseling met Willem van der Veer
oud-commando "van het eerste uur", auteur
van oorlogsromans, voornamelijk handelend
over het verzet
Beste Willem,

Beste Hans,

Als iemand die graag en goed de pen ter hand
neemt (ook al is dit vandaag de dag de typemachine of tekstverwerker geworden) heb je
natuurlijk meegedaan aan de actie "Schrijf een
Fuselier een kaartje".

Het is alweer zover, de tijd, ongrijpbaar als
altijd, snelt. .. Tijdens de laatste reünie in Oirschot werd weer een lange lijst van overledenen voorgelezen die dat jaar waren heengegaan. Je schrikt er altijd weer opnieuw van en
je voelt je gelukkig dat je dit jaar weer mocht
overleven. Het is misschien een wat ongelukkige uitlating maar bij iedere reünie realiseer ik
mij opnieuw dat een elk van ons met rasse
schreden de eindstreep van ons turbulente
leven nadert.

In het vorige nummer van het blad was een
inlegvel ingesloten (alleen voor leden van de
Vereniging) met daarop een tweetal stickers
met namen van militairen van 17 (NL) Mechbat
GFPI. Het is de bedoeling om die twee militairen af en toe eens een kaartje of briefje te
sturen om te laten merken dat de oudstrijders
van de Irene Brigade achter hen staan. Uiteraard ben ik benieuwd wat je van deze actie
vindt.
Intussen is bekend geworden dat de Engelbrecht van Nassaukazerne
in Roosendaal
behouden blijft voor het Korps Commando
Troepen. Dat moet jou als oud-commando en
"ontdekker" van deze lokatie toch goed hebben
gedaan. Tijdens de presentatie van je laatste
boek "Voor het Vaderland weg" werd immers
nog gememoreerd hoe jij vanuit de toenmalige
Stormschool Bloemendaal met de motor op
weg ging om een nieuwe geschikte lokatie te
vinden. Dat werd dus de Engelbrecht van
Nassaukazerne
te Roosendaal. Welnu, de
geschiedenis houdt· dus niet op maar gaat
verder.
We gaan weer terug naar je verhaal dat je
natuurlijk weer op een spannend moment beeindigde. Je was gedropped in bezet gebied,
je kameraden bleken onvindbaar en aan de
overkant nam je vreemde lichtjes waar ...
Met hartelijke groeten,
Hans Sonnemans.
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Soms speelt leeftijd nauwelijks een rol. Zo
verloren wij korte tijd geleden een dierbare
kleindochter, die niet ouder dan 18 jaar mocht
worden. Dat geeft ontzettend veel pijn en verdriet. Het leven is broos, Hans.
Ik vind het overigens een uitstekende actie om
een kaart of brief te sturen naar een fuselier in
Bosnië. Uit ervaring weet ik nog dat het ontzettend veel goed deed te weten dat het thuisfront met je meeleefde en aan je dacht.
Inderdaad vind ik het een prettige gedachte
dat het Korps Commandotroepen
gelegerd
blijft in de Engelbrecht van Nassaukazerne in
Roosendaal. Om zuiver nostalgische redenen
zou ik het Korps nergens anders kunnen indenken ... Er is toch al zoveel veranderd in het
leger waaraan wij moeten wennen. Ik zal nu
proberen de draad van het verhaal weer op te
pakken.
In het juni-nummer eindigt de aflevering op het
moment dat ik, midden in de nacht, na mijn
onfortuinlijke sprong, een merkwaardige ontmoeting had in de dichte bossen van Veenhuizen. Wie waren deze mysterieuze mannen die
in het nachtelijk duister lichtjes ontstaken boven het water, terwijl hoog in de lucht eskaders
bommenwerpers op weg waren naar Duitsland.

VRIEND OP VIJAND?
Toen zij verder liepen langs de oever en mij
eigenlijk een beetje vertwijfeld achterlieten,
hoorde ik plotseling een stem in het Nederlands, die kennenlijk uit de groep kwam. "Als
ze maar niet verdronken zijn." Uit die stem
sprak duidelijk bezorgdheid ten aanzien van
ons lot. In een flits drong het tot mij door dat
het verzetsgroep moest zijn, op zoek naar ons,
nu wij om een of andere oorzaak niet op het
droppingsterrein maar midden in de bossen
waren terecht gekomen. Waarschijnlijk zochten
zij het water af, op zoek naar drijvende parachutes. Blijkbaar waren we naar elkander aan
het zoeken.
Er was voor mij haast geboden om contact te
maken, want ik had de mannen van het verzet
nodig om Rudy en Niek te zoeken. Er stond
mij slechts één middel open: de afgesproken
herkenningscode. Ik vormde een trechter met
beide handen voor de mond en floot zacht de
letter a (;--.-).Dit had een eigenaardige reactie tot gevolg. De groep aan de overkant liet
zich vallen en hield zich doodstil. Liggend
langs de bosrand waren zij volkomen opgelost
in het duister. De afstand tussen ons was
hoogstens 30 meter, de breedte van het water.
Waarschijnlijk hadden zij wel een fluittoon
gehoord maar niet de code begrepen.
Ik besloot het nog een keer te proberen en
floot opnieuw zacht de afgesproken letter a.
Even was het doodstil aan de overkant, daarna
klonk tot mijn vreugde de letter W (.--).
Dit moest de verzetsgroep KP Noord-Drenthe
zijn; de Duitsers konden onze afgesproken
code ongemogelijk Weten. Vreemd genoeg
kwam er van de overkant geen verdere reactie; blijkbaar vertrouwden ze het niet helemaal.
Er moest een doorbraak komen, iemand van
ons moest actie ondernemen. We konden
moeilijk hier in de bossen van Veenhuizen het
einde van de oorlog afwachten. Er moest een
oplossing zijn om de communicatieblokkade te
doorbreken. Opnieuw maakte ik een trechter
met mijn handen en riep zacht over het water:
"Leve de Koningin!" Plotseling klonk een stem
van de overkant: "Oranje Boven!"

Als we ooit van tevoren een codewoord hadden moeten afspreken om tot elkaar te komen,
hadden we geen betere kunnen bedenken.
Spoedig ontmoetten we elkaar een paar honderd meter verder via een sluis die in de vaart
was gebouwd. De mannen van de verzetsgroep kamden de bossen uit. Binnen een half
uur werden nu ook Rudy en Niek gevonden,
weliswaar, evenals ik, door de ongelukkige
landing wat gehavend, maar in leven.
Ik voelde mij gelukkig, het contact met het
verzet was tot stand gebracht. Langs een karrepad arriveerde een boerenwagen, getrokken
door een zware Zeeuwse merrie. Alle containers werden vergaard en op de wagen geladen. De hoeven van het paard waren met
jutezakken omwonden om het geluid straks op
de weg te dempen.
Er was nogal wat schade aangericht in het bos
door de zware containers. Takken waren afgerukt en diepe sporen gevormd. Dit bleek later
dan ook een duidelijke aanwijzing te zijn voor
een Duitse patrouille die de volgende morgen
een onderzoek instelde. Meestal gingen de
Duitsers neuzen op plaatsen waar in de nacht
een vliegtuig op geringe hoogte rondjes had
gedraaid, zoals bij een dropping gebeurde.
Niek, Rudy en ik werden ondergebracht op
een zolder van een van de dienstwoningen die
bij de gestichten van Veenhuizen hoorde, maar
niet nadat we eerst van een stevige maaltijd
waren voorzien. De ontvangst was in ieder
geval voortreffelijk.
Om drie uur opende ik het kleine dakraam en
keek naar de heldere sterrenhemel. In het
oosten flitsten een paar zoeklichtbundels aan
die met lange bleke vingers de hemel aftastten, op zoek naar de nachtelijke invaders. Ver
weg klonk een dof gerommel, als van een
naderend onweer. Achter mij. onzichtbaar in
het donker, begon Niek luid te snurken. Het
was de eerste nacht op Nederlandse bodem
sinds ik vier en een half jaar geleden op weg
ging naar Engeland. Het contact met de verzetsgroep was gelegd. Wat zou de toekomst
brengen?
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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.
23 (september 1944) Zaterdag
Het is alweer 4 dagen geleden dat we uit België vertrokken, wat gaat de tijd toch vlug. Vandaag is een akelige regendag, pikdonker en
olie-achtige regen druipt neer. Dat houdt alles
een heele tijd op. Support van vliegtuigen is
onmogelijk en dat maakt de positie van de
Britsche Airbornetroops nogal kritiek. Nog houden ze vast en moge God hen helpen en
spoedig verlossen, ze hebben het verdiend!
Hitier zegt al dat de strijd om Arnhem de oorlog in 't Westen zal beslissen. Eerst was 't de
strijd om Caen! Zou het nu nog niets beslist
zijn? Of wacht hij op een wonder? Het nieuwe
wapen? Wat is 't, vrouwen in de frontlinie misschien? Het laatste nieuwe wapen is een tank
voor 50 man. 1 driver, 1 gunner, 1 lader en 47
man om te duwen!
Ik heb even de pen moeten neerleggen om het
prachtigste schouwspel gade te slaan, wat ik in
deze campagne ooit heb gezien. Er kwam net
een vloot van Dakotas en zweefvliegtuigen
door 't luchtruim die ons supplies en versterkingen kwam brengen. Het was tegen de
avond en de zon stond al laag in 't Westen en
wierp z'n stralen onder laaghangende regenwolken door. Plotseling hoorden we een dof
aanhoudend gebrom en daar kwamen ze aan
met honderden tegelijk en zoover je kon zien
aan de horizon. Als een machtig symbool van
de onafwendbare kracht der geallieerden kwamen ze uit een gouden zee en zweefden over
ons heen.
Even over de Maas werden de parachutes
neergelaten en de zweefvliegtuigen
losgehaakt. Met een sierlijke draai kwamen ze in de
wind om dan gemakkelijk en soepel neer te
glijden tusschen de koeien. Overal zag je de
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gele, groene en roode parachutes langzaam
neerzakken. Verschrikte koeien liepen eerst op
een drafje weg om daarna op een drafje weer
achter de glijdende toestellen aan te gaan en
met menschelijke nieuwsgierigheid
zich te
verdringen om het vreemde instrument. Prachtig kwamen ze allen neer en parkeerden ze
bijna vlak naast elkaar aan de Maaskant.
Schitterend was 't!
Daarmee is het oponthoud ingehaald en nu
komen weer 2 Army Corps opzetten door België. De nieuwe 6th Army is al over het Albertkanaal en komt straks ons helpen om de Duitschers in Brabant te vernietigen. De corridor
van België is al op sommige plaatsen 20 mijl
breed en overal worden nieuwe dorpjes bevrijd. Weert, Helmond, Nistelrode, Oss, Cuijk
en nog anderen, teveel om op te noemen.
Straks kwam nog een Duitsch vliegtuig over
om te kijken. Direct zat de heele lucht vol met
roode flak die met een nijdig knalletje en een
wit licht ontploffen op een zekere hoogte. Even
leek het of het vliegtuig in de brug ging duiken.
Een kwartier later was de lucht gevuld met een
oorverdovend gebrom van allied plan es op een
nachtelijke tocht naar Duitschland.
24 Sunday
Zondag! De klokken luiden. Godsdienstoefeningen in een Hollandsche kerk. Vanmiddag ga
ik naar de dienst in de Protestantsche Kerk.
De nacht was uiterst rustig en ik sliep heerlijk.
Reveille om 5 uur is wel erg vroeg en bleef ik
vandaag, omdat 't Zondag was, maar tot 6 uur
liggen. Buiten is 't koud en 't regent weer,
maar nu is 't helder en vliegtuigen komen al
met 10 tegelijk over. Een ontzettend gevecht is
aan de gang ten Westen van Uden en 't verplaatst zich steeds verder naar Den Bosch.

In Oss heerschte de laatste 3 dagen een ailerdwaaste situatie. In de verschillende vleeschfabrieken ligt een grooten voorraad opgeslagen
die bestemd was voor Duitschland en door de
spoorwegstaking
was
achtergebleven.
Nu
kwamen Amerikanen
en Engelsehen daar
fourageren in de fabriek Zwanenberg en de
Duitsehers in de fabriek Philips. Dit is zoo 3
dagen geweest tot de Britten er een screen
van pantserwagens hadden geplaatst.
Het is nu avond. Ik zou vanmiddag naar de
kerk maar daar is niets van gekomen. Ik ben
nl. met een groepje menschen en een troopcarrier gegaan naar Nistelrode. Eén van de
zweefvliegtuigen is daar losgeraakt en neergedaald vlak bij de Duitsehers. In allerijl zijn ze
uit de area vertrokken en lieten wapens en
ammo achter. Dit heb ik vanmiddag opgehaald. 't Werd gevonden bij een zekere mnr.
van den Bom in Loosbroek. Nu weet ik niet of
't alles was want het vliegtuig zelf was al geheel uit elkaar getrokken door de boerenbevolking. Ze kunnen er toch maar niet met hun
tengels afblijven!
In de dorpen waren de menschen verrukt om
plots Hollanders te zien en verdrongen zich om
ons heen. We dronken weer heerlijk versch
van de koe in ruil voor een paar cigaretten
waar ze zielsgelukkig mee waren. Een mijl van
't dorp woedde een hevig tankgevecht en de
schoten knalden angstig dichtbij, daarom zijn
we maar gauw teruggekeerd en hebben de
zaakjes opgeslagen in ons wachtlokaal.
Ik ga nu eens kijken hoe ze de nieuwe brug
over de Maas aanleggen. Morgen komen hier
ong. 12 divisies door en dan zijn 2 bruggen
wel noodig om 't verkeer te dienen.

25 Sept. Maandag
Deze dag heb ik doorgebracht met overal eens
in Grave rond te kijken. Aardig plaatsje met
oude huizen, wallen en vestinggracht. 't Staat
vol met gestichten, echt Roomseh. De straten
keurig schoon met kinderhoofdjes in 't midden
en net trottoir van baksteenen. Huizen netjes

geverfd en de daken schel in allerlei schakeringen van rood tot bruin of groen vermost van
onderen. Het is een van de gezelligste dingen
van een Hollandsch stadje, de wallen en oude
daken en ik heb er echt van genoten.
Tegen 5 uur ging ik weer naar de wal om te
kijken en zag ik een groot aantal vliegtuigen in
de lucht. Er was zeker iets op komst en jawel
hoor. Achter de wolken hoorden we het zwaar
gedreun van vele bommenwerpers
naderen.
Bij Arnhem was een ongelooflijk afweergeschut
en ook over Nijmegen. Ondertusschen werd
boven de wolken een luchtgevecht gestreden
en zagen we 4 vliegtuigen uit de wolken omlaag storten. Eén sprong uit elkaar voor 't toestel de grond bereikte. Griezelig gezicht!
We hoorden de bommen vallen en een kwartier later kwamen de bommers weer terug,
omzwermd door tallooze fighters als bescherming. Het is prachtgezicht deze macht in de
lucht te zien.
Bij Arnhem is het niet gegaan zooals men zich
had voorgesteld. De reliefcolumn die vanuit
Nijmegen uit naar Arnhem kwam heeft te hevig
tegenstand ondervonden bij Eist en wordt tegengehouden. 7 Dagen hebben de Airbornes
al gevochten en nog geven ze niet op. Gedeeltelijk is het nu sinds 3 dagen gelukt om
supplies en versterkingen over te brengen
maar de toestand is nog niet verbeterd en de
troepen worden zeer hevig onder vuur genomen. De brug is vandag om ongeveer 1 uur in
de lucht gevlogen. Duitsche tanks hadden
kans gezien om door het noordelijk bruggehoofd heen te dringen en hadden in den nacht
tijd om een landing te leggen die ze lieten
springen. De spoorbrug ten Westen van Arnhem is nog intact.
Kpt. Scherpen berg vond een jeep bij Oss die
tegen een boom gereden was en die gaan we
nu in orde maken. Ongeveer 3 K.M. van hier
lag een door een granaat getroffen jeep waarvan we de onderdeelen afsloopten die bij de
andere vernieuwd
moesten worden. Onze
fitters, wmr's V.d. Wiel en Piet Lammers is
deze taak wel toevertrouwd en we zullen weldra een goed wagentje erbij hebben.
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DE BRIGADE ZWAAIT AF
Door A. C. van Beers, ANEP's Oorlogscorrespondent
Overgenomen uit "Vrij Nederland", 23 juni 1945
Begin November, zes maanden na het staken
der vijandelijkheden, zal de laatste soldaat van
de Koninklijke Brigade "Prinses Irene", gedemobiliseerd moeten zijn; - aldus de overeenkomst, welke de regeering met iederen man
heeft gesloten. De demobilisatie geschiedt
volgens een zorgvuldig uitgewerkt schema.
Zoo zullen zij, die boven de veertig jaar zijn,
op 1 Juli afzwaaien.
De terugkeer in den burgermaatschappij werpt
duizenden problemen op en vormt het onderwerp van alle gesprekken in de Alexanderkazerne in Den Haag, waar de Brigade thans
gelegerd is. Voor den een is de zaak heel
eenvoudig - "ik ga naar Pretoria terug en zie
dan wel verder" - maar velen weten niet wat
zij zullen of kunnen beginnen. De demobilisatie
geschiedt in een ontredderd Nederland, waar
iedere burger zich dagelijks het hoofd breekt
over groote en ingewikkelde problemen. Het is
dus geen kleinigheid hier weer "ingeschakeld"
te worden.
Elke man zal gelegenheid krijgen terug te keeren naar het land, waar hij werd opgeroepen of
van waar hij zich als vrijwilliger naar Engeland
begaf. De "Canadezen" onder hen vormen een
aanzienlijke groep. Voor hen gelden de voortreffelijke condities, waarvan iedere repatrieerende Canadeesche soldaat profiteert, zooals
de mogelijkheid een stuk bouwland te krijgen,
financieelen steun enz.
De Zuid-Afrikanen vallen onder het rehabilitatieschema, dat de regeering der Unie heeft
opgezet. Bij terugkeer zullen zij faciliteiten
genieten bij aankoop van een stuk grond; de
man, die zijn oude bedrijf weer op gang wil
brengen, kan een leening van E 1.200 sluiten,
de eerste tien jaar renteloos, de volgende tien
jaar tegen 4,5 %; studeerenden krijgen een

26

beurs gedurende twee jaar. Ook heeft de regeering der Zuid-Afrikaansche
Unie aan honderd Nederlanders uit de Brigade aangeboden
zich in Zuid-Afrika te komen vestigen. Het is
een sympathiek gebaar. De aanleiding hiertoe
is dat een zeventigtal Springbokken in den
oorlog het leven heeft gelaten. In 1942 werd
een schip, dat een contingent van 55 landgenooten naar Engeland zou brengen, getorpedeerd en alle Nederlanders kwamen hierbij om
het leven. Voorts sneuvelde een twaalftal in
den strijd op het vasteland.
Voor de menschen, die naar Zuid-Amerika
teruggaan, staat geen regeling vast. Hetzelfde
geldt voor degenen uit landen, die buiten den
oorlog bleven. Tot dusverre weten deze mannen alleen dat zij onder den algemeenen regel
vallen, waarbij voor elke maand dienst tien
gulden wordt uitgekeerd. Gemiddeld ontvangt
de Brigade-man dus een bedrag van vijf tot
zeshonderd gulden ineens.
Voor degenen die in Nederland afzwaaien zij, die in 1940 met de overgebleven troepen
naar Engeland overstaken en de Engelandvaarders - is de mogelijkheid van een overheidsbetrekking
in het vooruitzicht gesteld.
Plannen hiertoe zijn ontworpen; men heeft
gedacht aan een psycho-analystisch
instituut,
dat den soldaat de voor hem het best geschikte functie zou kunnen aanwijzen.
De situatie zal - volgens de plannen - niet zoo
zijn dat de soldaat zonder meer met 500 gulden op straat wordt gezet. Wanneer hij trouwens zijn khaki inlevert, zal hij burgerkleeding
moeten hebben, en die ligt op het oogenblik
beslist niet bij den fourier.
Het duurt inmiddels nog eenige maanden voor
de Brigade in haar geheel afzwaait en er kan

dus nog heel wat georganiseerd worden.
Er is bij de leden der Brigade niet veel belangstelling voor overgang naar het beroepspersoneel. Na vijf jaren wil men graag weer het
burgerpak aantrekken. Dit is begrijpelijk, vooral voor degenen, die buiten Europa op een
geregeld bestaan kunnen rekenen. Doch met
dit al is het een verlies dat zij, die den modernen oorlog hebben meegemaakt, hun krachten
niet zullen geven aan de drie Nederlandsche
divisies, waarvan de vorming nu voor de deur
staat. Aan den anderen kant was de Brigade
maar klein. Zij telde ongeveer tweeduizend
man en had een "fighting strength" van achthonderd.
Wanneer men deze cijfers ziet, dan wekt het
des te meer bewondering, dat de Brigade

Met diep leedwezen
Vereniging:
17 mei
8 juni
15 juni
19 juni
19 juni
1 juli
28 juli
30 juli
10 augustus
13 augustus
19 augustus

nochtans zoo van zich heeft doen spreken. Zij
heeft in den strijd op het continent dikwijls heel
hard moeten vechten en grooten roem geoogst
in de felle gevechten aan het Albert-kanaal, bij
Tilburg en in den Bommeierwaard. De verliezen waren niet gering; vijf en dertig procent
van de gevechtsgroepen
is buiten gevecht
gesteld - een compagnie werd vrijwel gehalveerd.
De Brigade heeft haar goede naam met bloed
gekocht; en, al verlaten de mannen nu het
vaandel - een geschenk van H.M. Koningin
Wilhelmina - de naam zal blijven voortleven.
Vermoedelijk krijgen we een Irene Regiment.
Uit: het archief van de Stichting Historie en
Documentatie van de Kon. Ned. Brigade
Prinses Irene te Best

namen wij kennis van het overlijden

van de volgende

leden

van onze

De heer L. de Haan te Torremolinos (Spanje)
De heer P. V.d. Ven te Geldrop
De heer Chr. Overbeeke te Goes
De heer Dr. H. Letschert te Tilburg
De heer E. van Luinen te Congleton
Mevrouw Harten - Koolmees te Capelle a/d l.Issel
De heer G.O. van Ginneke te Soesterberg
Mevrouw C.M. de Feber-Vierveijzer te Alkmaar
De heer M. Vlot te Sliedrecht
De heer J. Leemers te Rotterdam
Mevrouw B. Houtzager-de Wilde te Voorburg

Bij overlijdensgevallen

graag bericht aan:

F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
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WIE, WAT EN WAAR ???
Een rubriek die openstaat voor al uw vragen over het Brigade-verleden. Antwoorden
graag naar de vermelde adressen of anders (schriftelijk) naar het redactie-adres.

WIE KENDE A.R. STEEGSTRA?
De heer Robyn Steegstra uit North Quincy
(USA) is op zoek naar gegevens uit het Brigadeverleden van zijn vader. Wie kende hem in
die tijd en weet iets hierover te vertellen?
Vreemd is dat Arjen Raoul Steegstra niet
voorkomt op de personeelslijsten van de Brigade uit die periode. Wat we weten is dus
slechts heel algemeen.
Arjen Raoul Steegstra werd geboren op 4
november 1922 in Singapore. Hij arriveerde op
7 februari 1944 in Engeland, waarschijnlijk
vanuit Zuid Afrika. Met de Brigade vertrok hij in
augustus naar Frankrijk. Op 23 juni 1945 keerde hij weer terug naar Engeland, om zo'n vier
maanden later weer naar Zuid Afrika te vertrekken.
Wie kan iets meer vertellen? Graag reacties
(schriftelijk) naar het redactie-adres.

WIE DIENDE IN "DE WEST"?
De heer Hans Heesakkers uit Oisterwijk zocht,
al weer geruime tijd geleden, via dit blad contact met oud-Brigadeleden
die iets zouden
kunnen vertellen over de Amerikaanse tanks
die in Suriname werden gebruikt. Hij ontving
toen een drietal positieve reacties, waarvan
één uit Canada.
Inmiddels heeft hij zijn interessegebied verbreed. Graag zou hij in contact komen met
oud-Brigadeleden
die in geheel West-Indië
hebben gediend, zowel in Suriname als de
Antillen. Deze keer gaat het dus niet alleen
over de tanks maar ook over de Kustartillerie
afdeling, infanterie e.d. Wie wil hierover met
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en reacties

hem corresponderen of spreken?
H .Heesakkers
Akkerstraat 2
5061 DE OlSTERWIJK
013 - 5285201

DAPPERE KRIJGERS IN SURINAME
We blijven maar even in de stijl van de vorige
oproep met een foto van drie onbekende Brigadisten in Suriname. Wie herkent één of
meerdere gezichten. Graag een schriftelijke
reactie naar de redactie!

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

Mutaties/adreswijzigingen:

Beek, H. ter
Beumer, H.J.M.
Brouwers, L.AJ.
Dartel, J. van
Feber -Vierveijzer,
mw C.M. de
Gillhaus-Bolten, mw

nw lid
nwadres
nwadres
nwadres

Rispinge 1, K 323, 9203 ZG Drachten, 0512 520437
Korte Geer 35, 3833 W Leusden, 033 49445012
Ansjovislaan 394, 4617 AZ Bergen op Zoom
Paus Adriaanstraat 60, kmr 615, tfn 013 5444941

overleden
adres is

Ginneke, G.D.van

overleden

nwadres
overleden
nwadres

op 30 juli 1996 te Alkmaar
808 Seapoint Place 183 Beach Rd, Three Achor Bay, Kaapstad, Zuid Afrika
8001
op 28.07.1996 te Soesterberg; opnemen mw van Ginneke-Verbeek,
J. Gemini
241, 3769 KT Soesterberg,
op 03.06.1996 te Rotterdam
op 17.05.1996 te Torremolinos, Spanje
op 01.07.1996 te Capelle a/d Ijssel; opnemen
Gier-van Harten, mw C.M. de Gier-van Harten,
Wingerd 78, 2906 TK Capelle a/d l.Jssel
Etsko Napstraat 9, 9686 RP Beerta, tfn ongew
op 15.06.1996 te Tilburg; opnemen mw WAl. Letschert-Maschhaupt
Park Seminarie, 3971 SH Driebergen, tfn 034 3515463

nwadres
overleden

Klaproosstraat 34, 6991 VL Rheden, tfn 0264 955479
op 19.06.1996 te Congleton

Gorres, R.
Haan, L.de
Harten-Koolmees,

overleden
overleden
mwoverleden

Jansen, J.
Letschert, Or H
Loontjens, A
Looringh van BeekFranken, mw A
Luinen, E. van
Mutsaers-van Ostaden
Mw AF.J.M.
Peyrot, J.B.
Romijn, L.
Steen meyer - Dros,
Mevr Drs M.J.
Struijk, C.
Ven, P.v.d.
Wilkinson, L.

overleden
adres is
nw adres

op 27.05.1996 te Kampen; opnemen mw R. Mutsaers
110 Carriage Drive, Glastonbury, Cnt 06033, USA
31 Bishop Tonnos Way, Hamilton Ont, Canada L9B 2Ml

donatrice
nwadres
overleden
nwadres

Entinge 25,9302 TT,Roden,tfn 0505017309
Schrevelsweg 350-536, 3075 BZ Rotterdam, 010 4393438
op 08-06-1996 te Geldrop; opnemen mw H.P.P. v.d. Ven-Sanders
213 - 3870 Brown Road, Westbank BC, CANADA V4T 2J5

Verbeek, AM.
Visser, AA

postcode is
nwadres

Vos, J.C.
Wilkinson, L.

overleden
nwadres

4641 HD Ossendrecht ipv 4631 HD Hoogerheide
Arena 11(Hoge Nier), 4873 DS Etten-Leur;
tfn 076 5013441
op 23.05.96 te Smilde; opnemen mw M.W. Vos-Gerreyn
213-3870 Brown Rd, WESTBANK BC, Canada V4T 2J5

