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Van de voorzitter:

Een bijzonder jaar loopt ten einde. Een jaar
waarin het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene de tradities van de Prinses Irene Brigade
voortzet door, op eenzelfde wijze als onze
Brigade deed, bij te dragen aan Vrede en Veiligheid onder Brits bevel.
Aangezien ook militairen van andere wapens
en dienstvakken, die onder bevel van het 17e
Bataljon kwamen, in Bosnië ons koord zouden
dragen, werden er dit jaar vele koorden uitgereikt met als hoogtepunt de uitreiking in Vogelsang aan het slot van de laatste oefening van
17 (NL)Mechbat GFPI op volle sterkte: ruim
900 mannen en vrouwen. De Fuseliers hebben
het geweldig gewaardeerd dat daarbij zoveel
oudstrijders aanwezig waren en ook bij het
officiële afscheid van het bataljon in Oirschot
en bij het vertrek van de zes detachementen
van vliegveld Eindhoven.
Zoals op de reünie van 6 juni j.1. was afgesproken zijn alle namen van de Bosniëgangers
verdeeld over de leden van onze Vereniging.
Velen hebben inderdaad één of meer kaartjes
gestuurd naar hun "penfriends" maar velen ook
niet.
Ik heb dit zelf kunnen constateren toen ik
- namens u allen - van 23 tot 28 oktober een
bezoek bracht aan ons bataljon in Bosnië. Ik
heb alle basiskampen en alle buitenposten
bezocht en met veel mensen gesproken. Ook
mijn beide "penfriends" heb ik ontmoet. Overal
werd ik enthousiast ontvangen en rondgeleid.
Ik werd enorm onthaald en door velen werd mij
gevraagd hartelijke groeten over te brengen
aan u allen en te danken voor uw kaarten en
brieven. Van die taak kwijt ik mij bij deze.
Het was een belevenis die ik niet graag had
willen missen. Ik kon constateren dat met groot
vakmanschap, geweldige inzet, in goede harmonie tussen de verschillende wapenen en

dienstvakken de opgedragen taak op goede
wijze wordt uitgevoerd. De kameraadschap, de
samenwerking en saamhorigheid waren hartverwarmend. Het is duidelijk dat het trots dragen van het invasiekoord een bindend gevoel
geeft aan allen. Wij kunnen best trots zijn op
onze Fuseliers!
Op 15 november werden in Oirschot koorden
uitgereikt aan de A-Cie die in december als
onderdeel van 101 Tankbataljon naar Bosnië
gaat als aflossing van 17 (NL) Mechbat GFPI.
De Alfa-Fuseliers zullen dan als C- Team deel
uitmaken van 101 (NL) Mechbat Regiment
Huzaren Prins Alexander. Wij zullen ervoor
zorgen dat ook deze Fuseliers regelmatig een
berichtje krijgen want dat wordt geweldig gewaardeerd, dat heb ik wel begrepen.
En dan maken wij ons op, als wij de Bosniëgangers weer terug hebben verwelkomd,
om het volgend jaar feestelijk in te zetten.
Aangezien op zaterdag 11 januari in 's Hertogenbosch de "Medalparade" is van de makkers
die in december terugkomen, wordt 10 januari
in Oirschot de feestdag ter gelegenheid van de
oprichtingsdatum van onze Brigade. U leest
daarover meer in deze Vaandeldrager.
11 April, de viering van het 50-jarig bestaan
van onze vereniging. Aangezien het 17e bataljon dan in Polen oefent, heeft het bestuur besloten dat het feest wordt gehouden in Motel
Eindhoven, gelegen naast het "Irene Brigade
Viaduct" Daar vinden wij alle comfort dat wij
onze leden bij die gelegenheid graag willen
bieden. Ook daarover leest u meer in deze
Vaandeldrager.
Het bestuur bezint zich ook hoe wij na vijftig
jaar onze vereniging levend kunnen houden.
Een groot bindmiddel is de Vaandeldrager. Die
in ere houden is onze grote zorg. Het is fantastisch wat Hans Sonnemans daaraan doet
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en hij verdient ons aller groot compliment.
Maar de Vaandeldrager is - ook voor hem nu al te arbeidsintensief om op dezelfde voet
verder te gaan.
De Fuseliers richten een vereniging van "hun"
Bosniëveteranen op. Zij vinden onze Vaandeldrager een prachtblad en zouden er graag aan
meewerken. Misschien dat wij met hen en de
Indiëveteranen van de Prinses Irene Bataljons
wat kunnen bedenken om het voortbestaan
van onze Vaandeldrager veilig te stellen.

Zover is het nog niet. Het komend jaar gaan
wij daar eens over praten. Als daar iets moois
uitkomt, zullen wij dat eerst aan de Algemene
Ledenvergadering
voorleggen
en het daar
bespreken.

Wie weet wat het komend jaar dus voor ons
gaat brengen. In ieder geval wens ik u allen
goede Kerstdagen en een gelukkig, gezond
1997, met allen die u dierbaar zijn.

Rudi Hemmes

Beste lezer(es),
Deze decembermaand is als vanouds een feestmaand. Voor het
thuisfront van 17 (NL) Mechbat GFPI (daarbij mogen wij ons ook
rekenen) is het dit jaar een maand met een extra feestelijke glans.
Op 7, 10, 13, 17 en 20 december keren de mannen en vrouwen
van het bataljon weer terug in Nederland. Iedereen kan de feestdagen bij familie en vrienden doorbrengen.
17 (NL) Mechbat GFPI wordt afgelost door 101 (NL) Mechbat
RHPA. Dit bataljon is samengesteld uit 101 Tankbataljon Regiment
Huzaren Prins Alexander. Het C- Team van 101 (NL) Mechbat
wordt geleverd door "onze" Alfa-Compagnie. De Alfa's vertrekken
7 december naar Bosnië.
Mannen en vrouwen van 17 (NL) Mechbat GFPI, welkom thuis!
Alfa-Fuseliers
van 101 (NL) Mechbat RHPA, veel succes en
sterkte!
Alle lezers van dit blad, goede, vrolijke en sfeervolle feestdagen en
een gelukkig en gezond 1997 toegewenst!
Hans Sonnemans,
redacteur

Redactie-adres:
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
0499-370206 (na 18.00 uur)
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Sinds het vertrek van 17 (NL) Mechbat GFPI
naar Bosnië o.l.v. bataljons- en regimentscommandant Overste Hans van der Louw,
vervul ik de functie van waarnemend regimentscommandant. Dit is met name bedoeld
voor het behartigen van, om het maar eens zo
uit te drukken "Nederlandse" regimentsaangelegenheden.
Ik prijs me gelukkig te weten dat het nog
steeds goed gaat met de mannen en vrouwen
van het regiment in Bosnië. En niet alleen met
de Fuseliers, maar ook met de militairen van
alle andere wapens en dienstvakken die zijn
toegevoegd aan 17 (NL)Mechbat GFPI en die
daar trots het invasiekoord dragen dat zij uit
uw handen mochten ontvangen. Ik heb begrepen dat onze mannen en vrouwen daar door
de collega's van de Britse brigade waarbij zij
zijn ingedeeld, zeer worden gewaardeerd om
hun professionele wijze van optreden, houding
en gedrag.
Daar heeft u allen in de afgelopen jaren een
forse steen aan bijgedragen! Immers uw geschiedenis, uw vele contacten, gezamenlijke
activiteiten, uw belangstelling, zowel in het
verleden, als vlak voor en zelfs tijdens de uitzending, hebben een onmiskenbare positieve
invloed op motivatie en inzet gehad. Daar mag
u best een beetje trots op zijn.
De strofe "oudstrijders gaan ons voor, dat
geeft ons moed en berekracht" in het (nog
steeds voorlopig) regimentslied is dus niet uit
de lucht gegrepen. En u ziet, waar u begon
onder een Brits commando om vrede en veiligheid te brengen in Europa 52 jaar geleden,

wordt dat in een stukje van Europa waar vrede
en veiligheid nog niet is gegarandeerd, traditiegetrouw voortgezet!
Er is daarnaast nog iets wat we beslist niet
mogen vergeten. Vanaf eind november keren
de eerste zogenaamde rotaties terug naar
Nederland. Bijna gelijktijdig gaat er weer een
groep Fuseliers voor een periode van een half
jaar naar Bosnië toe: de A-Compagnie van het
17e Pantserinfanteriebataljon, echter nu onder
de hoede van 101 Tankbataljon van het regiment Huzaren Prins Alexander uit Soesterberg.
Er is door de A-Compagnie hard gewerkt om
zonder de directie steun van het eigen bataljon
(dat immers in Bosnië zit) in zo korte tijd kersverse jonge mannen en vrouwen uitzendgereed te maken. De A-Compagnie verdient het
om net zo gepast uitgewuifd te worden en met
kaarten en brieven te worden blijven bedacht
als het moederbataljon nu. Wij wensen hen
veel sterkte, geluk en wijsheid toe.
In het verleden heb ik al eens mijn zorg uitgedrukt over de toekomst van het regiment. Het
huidige regiment maakt een sterke indruk en
vele buitenstaanders kijken wel eens jaloers
naar de kracht die het regiment, mede door de
vele gezamenlijk activiteiten met oudstrijders
van Irenebrigade en Indiëbataljons uitstraalt.
Nu echter het parate bataljons is uitgezonden,
blijkt pas hoezeer het regiment leunde op haar
aanwezigheid. Hoewel er gelukkig nog altijd
wel een paar enthousiastelingen zijn die de
meest dringende zaken lopende houden, mist
er toch een gedegen basis met voldoende
organiserend en ondersteunend vermogen om
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alle regimentsaangelegenheden,
contacten met
en steunverlening aan oudstrijders, maar ook
de saamhorigheid binnen het regiment, gaande
te houden.
Nu kunnen we ons gelukkig prijzen dat de
oudstrijders van het regiment nog voldoende
vitaliteit in zich hebben om hun belangen zelf
te behartigen. Maar is dat over vijf à tien jaar
nog zo? Gezien de taakstelling van de
Koninklijke Landmacht is het niet denkbeeldig
dat het parate bataljon om de anderhalf jaar
voor een periode van zes maanden wordt
uitgezonden. Daartussen is het bataljon druk
bezig met personeel wisselen, opleiden en
oefenen voor de volgende uitzending. Uitzending voor de periode van een jaar voor een
zogenaamd vrede-afdwingende
operatie behoort daarnaast ook tot de mogelijkheden.
Kortom, er kan niet altijd worden gebouwd op
de aanwezigheid van het bataljon.
Maar niet alleen de huidige regimentsactiviteiten moeten worden gecontinueerd; er komen
in de toekomst grote aantallen "nieuwe" veteranen die aan hun uitzendingsperiode emotionele herinneringen
bewaren. Hun inzet bij
vredesoperaties zullen deel gaan uitmaken van
de traditie van het regiment, die nu nog stoelt
op de traditie van de Irenebrigade en de Indiebataljons. Ook zij hebben er recht op dat er
een regiment is die er voor zorgt dat er plaats
en gelegenheid is voor saamhorigheid en herdenking. Daar moeten we nu alvast aan gaan
werken.
De eerste stappen naar een echt regiment,
waarin alle mogelijke groepen met een binding
met de geschiedenis ervan kunnen worden
opgenomen, zijn al gezet. Zo zijn inmiddels
ook de contacten met de Indiëbataljons intensiever geworden en is er een begin gemaakt
met het vormen van een vereniging voor BBT soldaten (Beroeps Bepaalde Tijd). Het zijn
echter nog maar wankele stappen. Er moet
nog meer gebeuren. Het regiment moet een
overkoepelend orgaan worden: als het ware
een kapstok waaraan diverse "jassen" kunnen
worden gehangen. Die kapstok moet er voor
zorgen dat de door de traditie aan verbonden
geledingen kunnen blijven worden gesteund,
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ook als sommige "jassen" tijdelijk in den
vreemde worden gehangen, of aan "slijtage"
onderhevig zijn.
Zo'n regiment moet blijven garanderen dat de
traditie en saamhorigheid
van oudstrijders
gehandhaafd blijven, ook als zij zelf daarvoor
"een dagje te oud" gaan worden.
Er is nog veel te overdenken en te overleggen
voor het zover is, maar ik ben ervan overtuigd
dat we deze uitdaging aan kunnen; het zou
immers doodzonde zijn als de geschiedenis
van het regiment in de herinnering zou wegebben, omdat we het nu niet hebben weten te
regelen. Ik hoop u in een volgende "Vaandeldrager" over verdere vorderingen te kunnen
informeren.
Er is door het bataljon in Oirschot als eens
geopperd dat een sterk regiment behoefte
heeft aan informatie-orgaan
dat de oergrond
van de geschiedenis in zich heeft en dat de
leden aanspreekt. Wij hebben daarbij steeds
heimelijk gehoopt daarvoor ooit uw blad De
Vaandeldrager te mogen gebruiken. Met enige
schroom hebben wij het bestuur van uw vereniging dit verlangen voorgelegd en hen verteld dat wij niet de euvele moed zouden durven hebben om u uw verenigingsblad te ontnemen, maar dat wij een kans zagen te garanderen dat de Vaandeldrager als bindende
factor tot in lengten van jaren kan blijven bestaan, ook al zal dat dat voor een breder publiek zijn.
Ik mag u verraden dat uw bestuur daar in beginsel welwillend op heeft gereageerd. Ook het
bestuur van de Vereniging van Indiëbataljons
toonden een welwillende houding t.a.v. verdere
samenwerking.
Wij gaan dit idee in het
komende jaar verder uitwerken. Wie weet heeft
u dan zelfs met uw verenigingsblad een stevig
fundament gelegd voor het voortbestaan van
uw geschiedenis.
Ik wens u gelukkige feestdagen en een gezond
en goed 1997!
Luc Vermeulen
Luitenant-kolonel

der Fuseliers

VERENIGINGSNIEUWS
10 JANUARI 1996
REGIMENTSJAARDAG

11 JANUARI 1996
MEDALPARADE

Dit jaar zal een bijzonder regimentsjaardag
worden gevierd. De dag zal dit jaar uiteraard in
het teken staan van de terugkeer van 17 (NL)
Mechbat uit Bosnië. Bovendien zal de regimentsjaardag niet worden gevierd op de traditionele datum, 11 januari, maar een dag eerder
namelijk op vrijdag 10 januari.

Op 11 januari 1997, een mooie datum voor de
Fuseliers, ontvangen alle leden van 17 (NL)
Mechbat GFPI de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesmachten.
De Minster van
Defensie en de Bevelhebber Landstrijdkrachten zullen op deze dag aanwezig zijn.

Het programma voor deze dag:
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 11.00

11.15
11.30
11.30 - 14.00

14.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00

Engels ontbijt voor de
leden van het bataljon
Ontvangst oudstrijders en
genodigden
Opstellen van de eenheden
Ceremonie, dodenherdenking en het "doven van de
kaars" bij het monument
Aanvang schietwedstrijden
Aanvang Regimentscross
Presentatie
video
over
Bosn i ë- H e rzegov i n a,
daarna lunch.
Prijsuitreiking
Gezellig samenzijn
Einde
regimentsjaardag
1997

Alle leden van onze Vereniging zijn uitgenodigd om aan het programma, of delen daarvan,
deel te nemen. Wel graag aanmelden bij:

Bij deze plechtigheid zullen heel veel mensen
aanwezig zijn. Iedereen (ruim 900 militairen)
mag drie personen uitnodigen. Samen met
VI P's, oudstrijders en genodigden vormt dit
een groep van 4000 man! Een dergelijk evenement is te groot voor de kazerne in Oirschot.
Volgens de huidige plannen vindt de "medaIparade" daarom plaats in de Brabanthallen in
Den Bosch.
Namens de Vereniging van Oudstrijders van
de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses
Irene" zal een deputatie van 24 oudstrijders
worden uitgenodigd. Helaas kunnen hierbij
geen dames aanwezig zijn.
De ontvangst op 11 januari is gepland tussen
10.00 en 11.00 uur. De plechtigheid zal tot
13.00 duren.
Leden van onze Vereniging die graag hierbij
aanwezig willen zijn, kunnen zich melden bij:
F.C. van der Meeren. De 24 deelnemers zullen
uit de aanmelders worden geselecteerd en
deze ontvangen dan zo snel mogelijk de
nodige informatie.

F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SS BERGEN OP ZOOM
Deelnemers ontvangen geen schriftelijke bevestiging of programma. U wordt verzocht u te
melden in de genm. de Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot tussen 9.00 en 10.00
op 10 januari. Daar krijgt u, indien aangemeld,
alle informatie.
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"Ik verwijs naar mijn schrijven van 20 Februarie 1996, de daaropvolgende fax van 2 Augustus 1996 en uw antwoord van 2 September
1996.
Als vertegenwoordiger in Zuid-Afrika van
bovengenoemde Vereniging is het mijn plicht
om mijn teleurstelling te melden over de behandeling van de Oud Strijders in verband met
het staatsbezoek van H.M. de Koningin en
Z.K.H. Prins Claus.

HET VORIGE NUMMER:
- De commandant van het Charlie-team van
17 (NL) Mechbat GFPI, majoor Ton Rooijakkers, was wat teleurgesteld over de weergave
van de foto op pagina 3. Daar is te zien hoe
de vlag van de Vereniging van Oud Strijders
broederlijk wappert naast de compagniesvlag
van de Charlies, voor de entree van de base
In Knezevo. Majoor Rooijakkers vond de foto
te donker afgedrukt en bovendien in zwart-wit.
Het te donker afdrukken ligt aan de moeilijke
weergave van de direct-klaar opname. Verder
is het gezien het budget van de Vaandeldrager
niet mogelijk om in kleur af te drukken. Zelfs
niet als het gaat om een foto van de compagnie met die arrogante Pluto als embleem ...
- Twee correcties in het bijschrift van de foto
op pagina 2 komen van Jan Peyrot uit Glastonburry (USA): "Groothuis" is de korporaal
van mijn sectie Te Grotenhuis, die Gnossen en
ik hebben kunnen opzoeken in zijn huis in
Harderwijk in 1989. Een "can't remember"
wiens volle gezicht is te zien, staande tussen
Van Gelder en te Grotenhuis is John Bos, die
woonachtig was in de UK al voor de oorlog.
Cnossen en ik hebben nooit meer van hem
gehoord."

Bij uw Ambassade is een gedenkteken voor de
mannen van het 7de Contingent, die met man
en muis zijn verdronken op weg naar Engeland. Vind u niet, dat diegenen die familie achterlieten en jaren van hun leven hebben opgeofferd in dienst van het Vaderland om Nederland te bevrijden en die het er levend afgebracht hebben, ook aandacht verdienen?
Velen hebben bij hun terugkeer de Afrikaanse
Nationaliteit aangenomen, vooral omdat in de
periode van het "Apartheid" beheer, het erg
moeilijk was om als "Uitlander" aan de slag te
komen, toch zijn we in hart en ziel nog altijd
Nederlander.
Ik heb begrip dat er een beperking moet zijn
met het aantal genodigden maar ik had wel
verwacht dat de weinig overgebleven Prinses
Irene Oudstrijders speciale aandacht verdienen.
Hoogachtend,
Jan Jansma."

MINI-REÜNIE
VAN
ONZE
ZUID AFRIKA:

VERTEGENWOORDIGER

IN

Op 16 september 1996 stuurde Jan Jansma,
vertegenwoordiger van de Vereniging van Oud
Strijders in Zuid Afrika, een brief aan de heer
H.R.A. Froger, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Pretoria. De inhoud van
deze brief luidt als volgt:

6

IN DE U.S.A.

Het was een feestelijke gebeurtenis om Frans
Bakx en Connie, zijn charmante vrouw op 24
september in Amerika te kunnen ontmoeten
Jan Peyrot, als gastheer, organiseerde eer
mini-reünie en inviteerde 12 oudstrijders, die
in het Noord Oosten wonen om naar Haitze de
Vries in Hyde Park te komen. De grote afstanden hier waren waarschijnlijk de reden de:
we die dag slechts met zijn zevenen waren.

We verzamelden voor een gezellig samenzijn
en een goede lunch in Haitze's woning. Daarna bezochten we het huis waarin President
Franklin D. Roosevelt woonde en het museum
in het bibliotheekgebouw.
Haitze's dochter
voegde zich bij ons gedurende het avondmaal
in de bierbrouwerij van Hyde Park.
Dit is misschien een goede gelegenheid om
Frans Bakx speciaal te bedanken voor alles
wat hij doet voor onze Vereniging van Oud
Strijders!
Gedurende de tijd dat België en daarna het
Zuiden van Nederland bevrijd werden was het
geweldig om te zien met hoeveel enthousiasme vele jonge Nederlanders zich aanmelden
om deel te nemen in de bevrijding van het
Noorden en om de Duitsers te kunnen helpen
verslaan. Het was een plezier te zien hoe zij
zich volledig inspanden in een crash cursus
om in 8 weken bereid te zijn om de vijand
tegemoet te gaan en het betaamd ons hen
daarvoor te bedanken en onze appreciatie te
tonen. Zij werden gebruikt om gevallenen en
gewonden te vervangen, de 2de Gevechtsgroep te herstellen en een 4de peloton bij elke
Gevechtsgroep te kunnen voegen. Ik heb hen
van nabij kunnen bewonderen en ik wil hen

graag een pluim op hun hoed steken. Zij hebben het zeker verdiend!"
Bill Dil!. Cherry Valley U.S.A.
NASCHRIFT REDACTIE:
Het compliment van Bill Dill aan Frans Bakx
mag denk ik ook zeker gelden voor de twee
andere "AanvulIers" in het bestuur. Frans van
der Meeren en zeker ook Henk van Beers
verzetten veel werk achter de schermen, ongezien en niet altijd even leuk. Echter wel
noodzakelijk om de Vereniging draaiend te
houden!

C- TEAM I PAINFPEL
BUITENPOST MASLOVARE
BOSNIË
21 september 1996
Beste oud-strijders,
De eerste ronde van de verkiezingen is achter
de rug. Omdat het motto van de 1UKbde is
"planning tor the worst, hoping for the best",
zult u begrijpen dat we een drukke voorbereidingsperiode achter de rug hebben.
De schijnbare rust op E-Day
(election dav) was gewoon onwaarschijnlijk.
De aanwezigheid
van het oranje-blauw op de zogenaamde
"key-points"
(hotspots) heeft zijn vruchten afgeworpen. Zoals u kunt zien op de foto,
wappert het oranje-blauw
niet
alleen op de bases, maar ook op
tijdelijke obserbatieposten en op
de patrouillevoertuigen.
Aan de
naamsbekendheid van ons regiment wordt hier stevig gewerkt.
Met Fuseliersgroeten,
PC I-PAINFPEL

C- TEAM

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

Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

Van der Jagt - Lindhout, Vlissingen
Huisman - van der Berg, Doorn
Walburg - Schmidt, Silvermine (Z.A.)
Van Pelt - v. Amerongen, Zeist
J. Pais, Carmel
Bosters - Drudon, Nijmegen

45-JARIG HUWELIJK:
55-JARIG HUWELIJK
Fam. E. Jasper, Eemnes
Fam. Van der Pol - Brokken, Gillit (Z.A.)
50-JARIG HUWELIJK:
Fam. Henriques de Castro, Purmerend

Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

H. Goesten, Congleton
G. de Boer, Edleen (Z.A.)
Hertel - Richter, Eibergen
Gelens - Thompstone, Congleton
Troost, Macclesfield

Van de Penningmeester
In deze Vaandeldrager hebt u ongetwijfeld een acceptgiro aangetroffen, welke u eraan herinneren wil de

contributie voor de Vereniging van Oud Strijders te willen voldoen. Ook de leden in het
buitenland, die nog een Nederlandse bank- of
girorekening hebben lopen kunnen hiermede na invulling en ondertekening - hun bijdrage
voldoen.
Hoe is de accept-giro opgebouwd?
Rechts boven staat: 1997(het jaar waarover de
contributie
moet worden voldaan).
Schuin
daaronder staat vermeld het jaar t/m wanneer
u hebt betaald. Zit er tussen de genoemde
datum en het jaar waarover u dient te betalen
meer dan een jaar, dan dient u voor 2, misschien wel voor 3 jaar te betalen. Bekijk dus
goed tot en met wanneer u hebt betaald en
handel overeenkomstig!!!
.
De ruimte voor het bedrag is open gelaten.
Daar kunt u uw bijdrage in vermelden
- minimale bijdrage is slechts f 20.-- per
jaar. Meer mag natuurlijk altijd worden ingevuld. Vervolgens hebben wij voor u uw eigen
giro- en/of banknummer of wellicht wel 2
nummers ingevuld. Bij de leden die niet beschikken over een giro- of banknummer in
Nederland, staat niets vermeld - die dienen
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deze acceptgiro te beschouwen als een verzoek om hun bijdrage te willen betalen (graag
aan het begin van het jaar) op de voor hen
bekende manier(via contactpersoon of cash.
NIET herhaal NIET met een bankdraft van uw
--,
local bank.
Het enige dat u zelf hebt in te vullen is uw
contributiebedrag en het zetten van uw handtekening; even op de bus doen of naar de
bank brengen cq laten brengen en u bent er
weer voor een jaar van af.
Jammer dat er op het moment van opmaak
deze oproep (medio november) over 1996 nog
zo'n 20 leden zijn, in diverse landen, die na 3
herinneringen (accept-giro, 1e en 2e brief, nog
steeds niet hebben voldaan aan onze oproep
tot betalen. Dat is voor een penningmeester
niet leuk, maar voor de vereniging schadelijk.
Allemaal even de ouwe schouders er onder en
we zijn weer bij.
WIJ DOEN ONS WERK VOOR U, STELT U
ONS DAAROM NIET TELEUR.
Met hartelijke groet,
Henk van Beers, penningmeester.

VOORZITTER

BEZOEKT FUSELIERS
IN BOSNIE

Lang was er al over gesproken maar nu was
het zover: op woensdag 23 oktober vertrok
onze voorzitter, generaal-majoor KLu b.d. Rudi
Hemmes, naar Bosnië om een bezoek te
brengen aan 17 (NL) Mechbat GFPI. Hij vloog
vanaf Schiphol, samen met de heer Speet jens,
burgemeester van Oirschot, brigade-generaal
G. de Gilde, commandant van de 13de Gemechaniseerde Brigade en mevrouw van Hout,
journaliste van het Eindhovens Dagblad.
Voor het vertrek moest het een en ander worden geregeld. Zo is burgerkleding niet toegestaan en daarom werden de gasten voorzien
van militaire kleding. Dat betekende dus passen en het inlopen van de gevechtslaarzen,
ruim een week van tevoren. Onze voorzitter is
uiteraard vertrouwd met militaire kleding maar
dit gevechtspak was nieuw voor hem. Op de
schouders droeg hij de padjes van generaalmajoor KLu, geleend van de plaatsvervangend
bevelhebber van de Luchtmacht. In Oirschot
moesten IFOR-pasjes
worden aangemaakt.
Ook dit werd allemaal op het laatste moment
geregeld.
Woensdagavond de 23ste om 22.00 uur kwam
de groep op de bataljonscommandopost
in
Sisava aan. Ze hadden toen een reis van zo'n
twaalf uur achter de rug. Ze waren nog op tijd
om de regimentskapitein Han Hoppe te feliciteren: hij werd die dag 31 jaar jong.
De schrijver van het regimentsverslag (hoewel,
het wordt steeds meer een persoonlijk verslag ...) regimentsluitenant
Reijer Holtmanns
noteerde:
"Een hoogtepunt van onze uitzending was het
bezoek van de voorzitter van de Vereniging
van Oud Strijders van de Kon. Ned. Brigade
Prinses Irene, de Generaal-majoor
der Klu
b.d. (ook wel schoon paps genoemd) R.W.
Hemmes. Ik was in gelukkige omstandigheid
dat ik hem en de andere gasten van het ge-

""

zelschap, samen met onze voorlichster Marga
de Graaf, gedurende hun 4-daags bezoek heb
mogen begeleiden door de AOR. De eerste
dag bestond uit een rondvlucht per helicopter
boven onze AOR (heel plezierig was dat ook ik
mee mocht vliegen) en een bezoek aan ons
A-Team. De tweede dag hebben we het BTeam bezocht inclusief de pelotonspost "Beagle". Verder is de burcht in Jajce bezocht en
is er een rondrit gemaakt in een YPR-765 en
een Leopard 11.
Zaterdag 26 oktober vertrokken naar het CTeam, ook daar de base bezocht en tevens de
drie buitenposten. Onder de indruk van de
schoonheid van het land en de natuur uiteindelijk om 18.30 uur teruggekeerd in Sisava
voor een afscheidsdiner. Zondagmorgen nog
snel even de Vlasic bezocht en om 13.30 is
het gezelschap weer vertrokken richting Split."
Commandant C- Team majoor Ton Rooijakkers
schrijft over het bezoek:
"Op zaterdag 26 oktober om 09.45 uur heeft
de genm. Hemmes tijdens een buitengewoon
appèl van het C- Team het fuselierskoord uitgereikt aan de huzaarl Houtman. Deze huzaar
is met ingang van 14 oktober bij het team
geplaatst als chauffeur YPR. Hij is gestuurd in
verband met vervanging van een chauffeur die
wegens ziekte niet meer terugkomt bij ons.
Aangezien wij nog steeds van mening zijn dat
alleen, maar dan ook alleen een oudstrijder het
Fuselierskoord kan uitreiken, hebben wij dat
laten doen tijdens zijn bezoek. Helaas hadden
we geen calvados maar dat hebben we, in
overleg met de generaal, opgelost door een
fles slivovits. Ik had sterk de indruk dat onze
generaal deze plaatselijke, zelfgestookte drank
ook zeer lekker vond.
Na het buitengewone compagniesappèl zijn we
getogen naar de briefingroom alwaar de bezoekers, onder het genot van een kop koffie
9

met gebak, een korte briefing kregen over wat
en waar de charlies hier nu allemaal mee bezig zijn. Vervolgens een rondleiding over de
base,
eerst
de
hoofdweg
(Genm
Hemmeslaan) , de eetzaal (Congleton), de
t.v.zaal (Colijnsplaat), de natte prefab (Tilburg)
en de overige, niet van een naam voorziene,
ruimtes. Vervolgens een tour te voet door
Knezevo met een bezoek aan de technische
school.
Deze school mag, indien het wordt goedgekeurd door de Ned. ambassade, een 5-tal
vuilcontainers maken om in Knezevo neer te
zetten. Vooruitlopend op de goedkeuring hadden ze er alvast één gemaakt. De afgelopen
donderdag was ik nog op bezoek geweest bij
het schoolhoofd en had hem gevraagd ons
bezoek te ontvangen op zaterdag. Nema problema, we waren welkom. Ik had hem toen
ook de tip aan de hand gedaan om deze eerste container te verfraaien met onze regi-
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mentskleuren. Dus werd ons bezoek op zaterdag verrast met de eerste container die df
school had gemaakt in de regimentskleurer
de verf was nog nat want het schoolhoofd Wa!:
zaterdag vroeg opgestaan om hem te schilderen. Uiteraard werd ook dit bezoek afgeslote
met een toost met het plaatselijke brouwsel.
Hierna een lunch met de manschappen var
het team. Daarna naar een observatiepost ir
Celinac waar een groep van het anti-tank pel.
dienst had. Op deze post veel informatie verstrekt. Daarna naar Maslovare waar een permanente pelotonspost is gevestigd. Ook hie
uiteraard een rondleiding en wederom koffie
e.d. Veel gesprekken met de mannen. Als
laatste naar een beveiligingspost. Deze post is
tijdelijk ingericht ter beveiliging van een Engels
team dat met behulp van microfoons schoten
in het gebied traceert. Hier was ze dan eindelijk. Al de hele dag had de generaal naar haar
gevraagd. Wie? Zijn penvriendin, de sld1 van
Deurzen."

KOORDUITREIKING IN OIRSCHOT

""

ALFA-FUSELIERS NAAR BOSNIE
Deze maand wordt 17 (NL) Mechbat GFPI
afgelost door een eenheid die opnieuw wordt
geleverd door de 13de Gemechaniseerde
Brigade uit Oirschot, namelijk 101 (NL) Mechbat RHPA. Het gaat hier weer om een "samengestelde" eenheid, dat wil zeggen een
eenheid die wordt aangevuld met onderdelen
van andere eenheden.
Zoals 17 (NL) Mechbat GFPI bestaat uit
17 Painfbat aangevuld met een eskadron
Huzaren, genisten en een geneeskundige
compagnie, zo bestaat 101 (NL) Mechbat uit
101 Tankbataljon "Regiment Huzaren Prins
Alexander" aangevuld met "onze" Alfa-compagnie van 17 Painfbat GFPI, genisten en een
geneeskundige compagnie. Het "Fuseliersbataljon" wordt dus vervangen door een
"Huzarenbataljon" , al zijn er toch weer
Fuseliers van de partij!
Op het oefenterrein in Vogelsang (Duitsland)
werd in de periode van 30 oktober tot en met
7 november de oefening "Final Preparation"
gehouden. De oefening was, zoals de naam al
aangeeft, de afsluiting van de periode waarin
101 (NL) Mechbat zich heeft voorbereid op
haar taak in het voormalig Joegoslavië. Doel
van de oefening was het trainen, evalueren en
verbeteren van het uitvoeren van opdrachten
die het bataljon mogelijk zal moeten uitvoeren
in het kader van de NATO Implemation Force,
genaamd "Son of IFOR".
Commandant van 101 (NL) Mechbat RHPA is
luitenant-kolonel F.M. de Wit. De Alfa's hebben majoor Jos Geelen als teamcommandant.
Zijn plaatsvervanger is kapitein Mark Jacops.
Compagniesadjudant is adjudant Hein Asveld.
De twee laatsten zijn zeer bekend geworden
vanwege het feit dat ze al leiding gaven aan
de eerste Alfa-Fuselierscompagnie
van het
17de, die bovendien tweemaal in Normandië
was. Beiden hebben tevens bekendheid als
"Pater in de Orde van de Wellustige Fuselier".

Deze orde presenteerde zich in
Hedel in 1994.
Op vrijdag 15 november kregen de Alfa-Fuseliers hun koorden uit handen van een delegatie
oudstrijders. Kolonel der Fuseliers b.d. Ton
Herbrink sprak hun toe, namens de Vereniging
van Oud Strijders. Aangezien deze vrijdag
tevens "thuisfrontdag" was, voltrok de plechtigheid zich in het bijzijn van vele ouders, vrienden, vriendinnen en familie.
Herbrink ging in op de betekenis van het
invasie-fluitkoord, een ereteken zoals hij duidelijk maakte. "Het was bedoeld als een uiterlijk kenteken, waaraan eenieder kon zien dat
de drager in Normandië was geland. Een uiterlijk kenteken met een diepere betekenis. Het
was en is nog steeds een bewijs van eensgezindheid, van saamhorigheid, van opkomen
voor je kameraden en voor de mensen in de
onderdrukte landen. Je zou kunnen zeggen
een bewijs van opofferingsgezindheid. De taak
die jullie te wachten staat is in eerste instantie
een humane taak. Bij het verrichten van die
taak zullen alle facetten, verbonden aan het
dragen van het ereteken, het invasie-fluitkoord, verbonden zijn.
Als jullie dit in de praktijk brengen: eensgezindheid, saamhorigheid, inzet voor het welzijn
van anderen, in jullie situatie het welzijn van
jullie kameraden en van de bevolking in Bosnië, dan mogen jullie trots zijn op het koord.
Wij, oudstrijders, zullen dan ook bepaald trots
op jullie zijn."
Vrijdag 6 december was het dan zover.
's Avonds werd in de genm. de Ruyter van
Steveninckkazerne afscheid genomen van dat
thuisfront. De volgende dag vertrokken de
mannen en vrouwen van A-Cie 17 Painfbat
GFPI om hun taak in Bosnië te gaan uitvoeren,
maar nu als C- Team 101 (NL) Mechbat
RHPA.
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"POPPIESDAY"
TE WOLVERHAMPTON
Al 78 jaren is 11 november voor het Britse volk
"The Day of Remembrance". In de wandelgangen spreekt men van "Poppiesday". 11 november 1918 betekende het einde van de
Eerste Wereldoorlog. De Britten en vele
andere nationaliteiten vochten onder meer in
Vlaanderen, vanuit loopgraven met rondom
grote velden met klaprozen (poppies). Sinds
die tijd is het de gewoonte op en rond de 11de
november een poppy te dragen in het knoopsgat of op de mantel.
Om te voorkomen dat er twee herdenkingsdagen zouden komen, heeft men 11 november
ook als herdenkingsdag voor de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog vastgelegd.
In Wolverhampton liggen 23 Nederlandse militairen van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene begraven op het
kerkhof aan de Jeffcock Road. Daarom is het
vanzelfsprekend dat bij de jaarlijkse herdenking aldaar de Vereniging van Oudstrijders van
de Irene Brigade vertegenwoordigd is. De
deputatie bestond uit F. Bakx, J. Keijzer,
J. van Pelt, N. Weijland en A Herbrink.

EN CONGLETON
personen ook acte de presence gegeven, alsmede een aantal dames, echtgenotes van
inmiddels overleden leden van de Brigade. De
plechtigheid begon hier met een mars door de
stad. Voorop de band van de Boys Brigade,
met daarachter een detachement van de British Legion, van de Irene Brigade, het gemeentebestuur en een hele groep belangstellenden. Bij de Cenotaph werden kransen gelegd en vervolgens werd de mars voortgezet
tot aan de kerk, waar een oecumenische
dienst werd gehouden. Na afloop van de kerkdienst werden wij getracteerd door de burgemeester op een uitstekende lunch.
Zoals bekend hadden wij in 1995 een "Prinses
Irene-brigade boom" geplant in het park in
Congleton. Wij moesten nu zien of die boom er
nog was en hoe de groei was geweest. Inderdaad, de boom was er nog, in goede staat en
zelfs al een beetje gegroeid!
In de late namiddag brachten wij een kort bezoek aan Ron en Ivy Gelens. Ron was niet in
staat de plechtigheid bij te wonen, vandaar ons
bezoek aan hen. Het bezoek was tevens bedoeld om alvast de gelukwensen van de oudstrijders over te brengen voor hun SS-jarig
huwelijksfeest.

Laatstgenoemde herdacht de doden en sprak
tevens een dankwoord uit aan het adres van
de British Legion en. het gemeentebestuur van
Wolverhampton voor het jaarlijks organiseren
van de Commemoration Service. Een vertegenwoordiger van de Nederlandse Ambassade
in Londen was aanwezig en vele andere autoriteiten uit Wolverhampton.

Het gemeentebestuur van Congleton en veel
van de inwoners zijn nog steeds erg enthousiast wanner zij de mannen met de invasiekoorden zien. Zij vinden dat wij nog steeds bij hen
horen. Houden zo!

In Wolverhampton vond de plechtigheid plaats
op 9 november. In Congleton vond een gelijksoortige plechtigheid plaats op zondag 10
november. Daar hebben eerdergenoemde

AM.Herbrink
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Met diep leedwezen
Vereniging:
13 aug.
4 sept.
5 sept.
17 sept.
20 sept.
23 sept.

'96
"
"
"
"
"

namen wij kennis van het overlijden van de volgende

leden

van onze

De heer J. Leemans, Rotterdam
Mevrouw E. Oort - Luig, Utrecht
Mevrouw L. Wilmsen - van Dinther, Asten
Mevrouw J. Clerk - Huisman, Luzern (Zwitserland)
De heer C. Struyk, Rotterdam
De heer A. Snoeren, Terneuzen

Bij overlijdensgevallen

graag bericht aan:

F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK

Oud-brigade/eden
A. Herbrink en F.
Bakx, samen met de burgemeester van
Gong/eton bij de Prinses /rene-brigadeboom
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Commandant 17 (NL) Mechbat GFPI
Hotel Babanovac, 21 september 1996
Zeer geachte oudstrijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene,

De verkiezingen van 14 september zijn inmiddels achter de rug en alles is prima verlopen.
Er was vantevoren veel tijd gestopt in de planning en voorbereiding van ons optreden op
Election Day (E-Day). In de dagen vlak voor
14 september nam de aanwezigheid van de
militairen van 17 (NL) Mechbat GFPI steeds
meer toe en vanaf de avond van de 13e waren
we maximaal in het gebied aanwezig. Een
aantal belangrijke punten waren bezet met
tanks en pantservoertuigen
en in de grote
steden werd nog frequenter gepatrouilleerd
dan normaal.
Op E-Day zelf kon je onmogelijk om ons heen:
langs alle naderingswegen en op alle belangrijke verkeersknooppunten in ons gebied waren
Nederlandse IFOR-mannen
en vrouwen te
zien. Hun aanwezigheid en professionele en
rustige optreden heeft naar mijn stellige overtuiging ertoe bijgedragen dat het zo rustig is
gebleven. Op 12 en 13 september en uiteraard
op de 14e ben ik samen met de Bataljonsadjudant, de Adjudant de Bresser, door ons gebied gereden en heb met zoveel mogelijk militairen gesproken. Gedurende deze dagen ben
ik alleen maar in mijn overtuiging gesterkt dat
de mannen en vrouwen van 17 (NL) Mechbat
GFPI er helemaal klaar voor waren en zijn.
Inmiddels worden de stemmen geteld en niets
wijst erop dat de veiligheidssituatie in het gebied in de komende dagen sterk zal verslechteren.
Zoals u weet moeten er ook nog gemeenteraadsverkiezingen in Bosnië worden gehouden. De datum van deze verkiezingen is op
het moment dat ik deze brief schrijf, nog niet
bekend, maar het zou wel eens eind november
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a.s. kunnen worden. Voordeel is dan dat wij al
ervaring hebben opgedaan met verkiezingen,
nadeel is dat het mogelijk zou kunnen conflicteren met het geplande moment van overgave
aan onze mogelijke opvolgers (vanaf begin
december). Vermoedelijk wordt spoedig meer
duidelijk hierover.
Het verlof loopt inmiddels op volle toeren en
na wat kinderziektes in het begin lijkt dat nu
helemaal in de hand te zijn. Inmiddels beginnen velen - vooral degenen, die al verlof hebben gehad - al weer wat verder vooruit te
kijken, naar december en onze terugkeer. Ik
ben met mijn staf in ieder geval ook al bezig
een plan te maken voor onze thuiskomst. Zodra hierover meer bekend is, hoort u dit zo
spoedig mogelijk. Ook over de medaille-uitreiking, die nu gepland is voor 11 januari 1997,
hoop ik u spoedig te kunnen informeren.
Ondanks al deze toekomstplannen, moeten we
niet vergeten dat er nog veel werk verzet moet
worden. Dagelijks worden er patrouilles gelopen en gereden om zo de bevolking een veilig
gevoel te kunnen geven. Ook na de verkiezingen gaan we daar mee door, maar ook houden we de militairen van de voormalige strijdende partijen goed in de gaten. Hun wapenopslagplaatsen worden regelmatig door ons
geïnspecteerd en ook hun oefeningen worden
door ons gemonitord. De humanitaire projecten, die met geld van minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking
worden
uitgevoerd,
lopen goed en zullen naar verwachting voor
het invallen van de winter zijn afgerond.
Daarmee is gelijk nog een ander aspect genoemd: de winter. Wij zijn nu volop bezig om
onze legeringsfaciliteiten wintergereed te ma-

ken, zodat onze eventuele opvolgers zich geen
zorgen hoeven te maken over bijvoorbeeld een
bevroren waterleiding. U ziet, er is nog volop
te doen en we vervelen ons zeker niet (en
voor de enkeling die het wat minder druk heeft,
is een bezoek aan onze studiebegeleider altijd
mogelijk, of kan overal aanwezige fitness-apparatuur worden gebruikt).

geen zorgen te maken over ons, ik heb alle
vertrouwen in het vakmanschap en kameraadschap van de mannen en vrouwen van 17 (NL)
Mechbat GFPI en ik ben ervan overtuigd dat
wij ook de tweede helft van onze uitzending
succesvol zullen afronden. Als laatste wens ik
U, Oud-strijders, nog veel gezondheid toe.
Met vriendelijke Fuseliersgroet,

Ik wil tenslotte van deze kant die Oud-strijders, die één of meerdere militairen van 17
(NL) Mechbat GFPI een brief of kaart hebben
gestuurd, daar hartelijk voor bedanken. Uw
betrokkenheid met ons gedurende de uitzending doet ons geweldig goed! U hoeft zich echt

Commandant 17 (NL) Nechbat GFPI
J.A. van der Louw
Luitenant-kolonel der Fuseliers
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REISVERSLAG 17 (NL) MECHBAT GFPI
(2)

Eerste luitenant der Fuseliers Reijer 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 Fuseliersbataljon 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 "teisversleç".
Luitenant Holtmanns werkt op de sectie 1 (personeelszaken) van de Bataljonsstaf 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.
eerste indeling van het Brigade-vak in BatalDE VERKIEZINGEN
jonsvakken heeft dit gebied deeluitgemaakt
van een Engelse AOR. Natuurlijk is dit onloDe kogel is door de kerk, de gemeenteraadsgisch omdat niet alleen Basovaca in ons gebied ligt maar ook de voormalige Logistieke
verkiezingen gaat niet door in november van
base te Santici. Nu er in het kader van de
dit jaar. Het bericht bereikte ons in de loop van
maandag 22 oktober en werd tijdens de ochredeployment druk geschoven wordt met vakgrenzen is het begrijpelijk dat wij dit stuk weer
tendbriefing van dinsdag 23 oktober officieel
teruggekregen hebben.
bevestigd. Het gerucht van afgelasten werd de
dagen daarvoor steeds sterker, mede door
Gezien het feit dat het gebied van het B- Team
uitspraken van de voorzitter van de OSCE
ook nog steeds deel uitmaakt van onze AOR,
over verlenging van het IFOR-mandaat.
Dat
moet vooral het verkenningspeloton veel pade verkiezingen niet doorgaan wil niet zeggen
trouilles en verkenningen uitvoeren om zodat de werkdruk voor 17 (NL) Mechbat GFPI
minder wordt, integendeel. Het aantal patrouildoende het A-Team iets te verlichten. Ik denk
zelf dat Robin (maatje jaargenoot en PC-Verles neemt nog steeds toe, verkennen van
kenners) daar erg blij mee is want vooral het
nieuwe lokaties voor ons mortierpeloton, het
verkenningspeloton heeft de afgelopen maanverkennen van de Vitez-pocket door zorg van
den regelmatig geklaagd over te weinig werk.
het verkenningspeloton, kortom het werk gaat
In de eerste week van december zal vervoldoor.
gens het B-vak overgaan naar de Engelsen
zodat we een compleet in kaart gebrachte en
EEN NIEUWE AOR
verkende AOR overdragen aan onze opvolgers
van 101 Tankbataljon.
Een andere reden voor de toegenomen werkdruk is de verandering van de AOR (Area of
VERNIELINGEN VAN "MOSLIM-HUIZEN"
Responsibility) van 17 (NL) Mechbat GFPI. Ik
heb het net al aangehaald, de Vitez-pocket is
lets wat de laatste dagen de gemoederen wel
met ingang van zondag 3 november deel gaan
bezig
houdt zijn de aanslagen op huizen waar
uitmaken van ons gebied. Tijdens de oorlogsvoor de oorlog Moslims in woonden. Deze
jaren is in en om deze pocket veelvuldig gehuizen bevinden zich op de scheidingslijn tusvochten. Ook na de oorlog is het een onrustig
sen het gebied van de Moslim-Kroatische
gedeelte van het land. In dit gebied is echter
federatie
en het Servische gebied. Het zal jullie
het hoofdkwartier van het Nederlandse Continniet verbazen dat de getroffen huizen staan, of
gent gevestigd, namelijk in Basovaca. Bij de
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liever stonden, in het laatst genoemde gebied.
Wat is er nu precies aan de hand?
Zoals bekend leven er, ondanks de oorlog, nog
altijd een beperkt aantal Moslims in Servisch
gebied. Deze mensen worden door de Serven
geaccepteerd. Zo is er zelfs een Moslim als
leraar werkzaam op één van de Servische
scholen. Men vindt het aantal dat er nu nog
woont "ruim" voldoende. Om nu te voorkomen
dat verjaagde Moslims terug willen keren naar
hun oude huizen is er in de nacht van woensdag 16/10 op donderdag 17/10 een actie uitgevoerd door nog onbekende mensen.
Deze actie bestond uit het opblazen van huizen waar voorheen Moslim-burgers
hebben
gewoond. Niet zomaar zorgen dat ze onbewoonbaar zijn gemaakt, nee, het totale huis is
vernield. Reden hiervoor is inmiddels ook bekend, indien er geen muren meer overeind
staan dan kan de voormalige eigenaar wettelijk
geen enkele aanspraak meer maken op wat
eens van hem was. Natuurlijk is het voor ons
onmogelijk om alle, nog overeind staande,
huizen in de gaten te houden. Daarom is er
een operatie gestart om te proberen de daders
in de val te lokken. Uiteraard kan en mag ik in
dit verslag niet ingaan op de details, maar
vandaag, 7 november, zijn de daders nog
steeds niet gepakt en de vraag is of ze ooit
gepakt zullen gaan worden.
Een patrouille van ons C- Team heeft in de
omgeving van de vernielingen gesproken met
de lokale bevolking en die waren er bijna zeker
van dat de vernielingen waren gepleegd door
Serven (een conclusie die uiteraard ook door
ons al was getrokken). Van SerVische zijde
wordt echter beweerd dat vernielingen door de
Moslims zelf zijn gedaan om de Serven in een
kwaad daglicht te stellen. Wat de waarheid
is.... niemand weet het op dit moment.
Deze aanslagen hebben echter niet alleen
plaatsgevonden in onze MND ook in MND/N
zijn explosies gehoord en vernielingen waargenomen. In samenwerking met EOD'ers (EOD= Explosieven Opruimings Dienst) van andere landen is er door onze EOD een onderzoek opgestart om bewijzen te verzamelen.

Veel is daar niet uitgekomen. Het enige dat
gevonden is zijn munitierestanten. Helaas is er
geen huis gevonden waarin nog bewijzen liggen die eventueel gebruikt kunnen worden ten
behoeve van de media. De laatste dagen is de
rust echter weergekeerd en mijn eigen verwachting is dan ook dat er weinig tot niets uit
het onderzoek zal komen.
DE LAATSTE LOODJES
Ik schreef het al, ondanks dat de verkiezingen
niet doorgaan en ondanks dat het einde in
zicht komt, neemt de werkdruk niet af. Inmiddels is ook het laatste "verlofblok" in Nederland. Op vrijdag 1 november j.1. vlogen de
laatste verlofgangers naar Nederland. Dinsdag
19 november zullen ook zij de laatste fase van
de uitzending ingaan. Voor velen is deze laatste fase al begonnen, dat is maar goed ook
want ik krijg het gevoel dat vele thuisfronters
op springen staan, zowel letterlijk als figuurlijk.
Het ultieme moment voor velen is natuurlijk de
terugrotatie, inmiddels is daarover ook het een
en ander bekend geworden. Op zaterdag 7
december zullen de eerste militairen van 17
(NL) Mechbat GFPI weer voet op vaderlandse
bodem zetten. Vervolgens zijn er rotatiereizen
op 10, 13, 17 en 20 december, zodat iedereen
de feestdagen thuis kan doorbrengen. Voordat
het echter zover is volgen hier nog een aantal
gebeurtenissen. Natuurlijk de uitreiking van de
Navo-herinneringsmedaille,
maar ook een
voetbalwedstrijd tussen 17 (NL) Mechbat GFPI
en Turkbat. Verder nog een aantal bezoeken,
o.a. die van de staats-secretaris van Defensie,
de laatste verkenning van een delegatie van
101 Tankbataljon.
Gelukkig is het weer nog altijd buitengewoon.
Na een periode van hevige regenval is het
inmiddels al weer enige tijd droog en prachtig
herfstweer. Voor onze chauffeurs is dat een
goede zaak. Sommigen denken dat ze inmiddels over dusdanig rijgedrag beschikken dat ze
op de berg Jas Verstappen kunnen imiteren.
Bij sneeuw kan dat wel eens voor moeilijkheden gaan zorgen. Gelukkig zijn we nog altijd
gespaard gebleven van grote ongelukken.
Laten we hopen dat het tot het einde zo blijft!!
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""

POST UIT BOSNIE
Een greep uit de correspondentie die uw redacteur voert met een aantal militairen
van 17 (NL) Mechbat GFPI. Velen van u hebben zelf brieven en kaarten gestuurd.
Dat gebaar blijkt zeer te worden gewaardeerd.
"Mijn baas was vorige maand op verlof en gelukkig had ik bijna iedere dag een event.
Bijvoorbeeld een aangekondigde komst van
een Servisch team dat hier een vermeend
massagraf zou blootleggen. Sowieso al gevoelige materie (zeker Serven die komen in een
gebied waar ze hogelijk gewaardeerd worden
door de lokale bevolking, maar niet heus!)
Vergde ook wat organisatie voor alle worst
case scenario's. Uiteindelijk doken ze niet op
door wat trubbels op politiek niveau. Leek ons
een zeer wijze beslissing.
Vervolgens was dat gedonder met de Serven
en hun illegale munitie-opslagplaatsen
en de
woeste bedreigingen die daarbij geuit werden.
IFOR aldaar (USA) ging even in verhoogde
staat van paraatheid en wij, "aanleunend" tegen de Republiek, deden mee uit voorzorg c.q.
als signaal naar mogelijke onverlaten. Alle
konvooien naar en van de republiek moesten
begeleid worden door pantservoertuigen hetgeen deels door ons moest worden geregeld,
vergde weer even wat turbo-planning."
"Kort daarop (reactie?) waren er allerlei in
noord- en zuidoost Bosnië diverse dreiginkjes
aan IFOR-adres:
anonieme pamfletten met
opruiend gebral, "gelekte" informatie over mogelijke terroristische acties en een schietincidentje bij een Maleisische IFOR-base
(zij
(Serven?): 3 tot 6 schoten, IFOR (Maleisisch
bataljon) ca. 50 schoten. Geen slachtoffers dus
een voortgezette schietopleiding voor die Maleisische kamelendrijvers lijkt me wenselijk.
Als gevolg van deze akkefietjes hebben we
een weekje een aanpassing in de "dress-state" gehad. Wederom een weekje de 1O-kg
body-warmer aan en de helm op. Aardig was,
dat ik net voordat het werd afgekondigd een
speed mars zou meelopen met een peloton.
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Dus i.p.v. "soepel tenue" gewoon wat extra
wegligging erbij! Ging overigens prima (wat mij
betreft dan), alleen maximaal zweten en wat
blauwe plekken op de schouderbladen, aangezien die plaat in het scherfvest niet erg meegeeft."
9 september '96
Kapitein Joost Doense
pee B-Team
"In Jajce, waar ik een deel van de week zit,
zouden moslims en kroaten gebroederlijk
moeten kunnen samenwonen. De realiteit is
nog steeds anders. Daarom ook is de verkiezing zo'n interessant gebeuren. Overigens
geeft die verkiezing weer een nieuwe ervaring:
het media-spektakel.
Onze stad, de base, het stroomt vol met mensen van de kranten en de TV. We hebben al
een aantal shows gehad. Pers, zoals NOS,
RTL4 etc. wordt dan met een heli ingevlogen.
Krijgen op de base hier wat voorlichting. Dan
gaan ze naar de stad. Komen daar "toevallig"
patrouilles tegen van IFOR. Er rijden "toevallig"
voertuigen
voorbij.
Er worden
"toevallige"
voorbijgangers geïnterviewd etc. De hele boel
is in scene gezet. Vanaf het moment dat de
heli zich meldt en aangeeft dat hij "burgers"
aan boord heeft, gaat de mediamolen hier
draaien. Zorgvuldig wordt bepaald wat wel en
niet aan de creativiteit van de journalisten
wordt overgelaten.
Ik vraag me dan wel eens af, wie houdt nou
wie voor de gek. Maar goed, de mensen
"thuis" krijgen wel een beeld van de gang van
zaken hier. Soms ga ik wel eens mee als zo'n
club ons weer bezoekt. Het gekke is dat ik me
soms plaatsvervangend voor hen geneer. Ikzelf probeer het maken van foto's van het leed

met dieselresten, olie, zuren. In verband met
de gezondheid was het dus niet voldoende
alles op te ruimen. Alles moest vervangen
worden. De hele base moest met groot materieel worden gereinigd en alle tenten worden
afgebroken en vervangen, zo ook alle bedden,
alle containers, de natte groep en sanitair, de
wasmachines, de drogers, de fornuizen etc ...
Het zou twee weken duren voordat alles was
vernieuwd. Overigens nu weer terug naar
Christoffel en het dragen over het water. Je
zult begrijpen hoe er naar de aalmoezenier
gekeken werd. Zo letterlijk had ik het niet ten
uitvoer mogen brengen, zo werd gesteld. Men
vroeg zich af of mijn contacten met Oscar
Lima Hotel (Onze Lieve Heer) altijd op deze
nadrukkelijke wijze opgevolgd werden. Iedere
keer als ik me liet zien, trok men Christoffel
tevoorschijn. Inmiddels gaat ook hij onvergetelijk de uitzending in."
5 oktober '96
(Regiments)Aalmoezenier

Jan van Lieverloo

"Om wat meer over de afgelopen periode te
vertellen moet ik toch een aantal dagen terug
gaan in de tijd. Eén ding springt er dan toch
uit, dat was begin oktober toen ik naar Split
ben geweest om een aantal werkafspraken te
controleren. Sommigen van u weten dat ik een
aantal jaren geleden mijn vakanties doorbracht
in Joegoslavië en dat ik tijdens één van die
vakanties verbleef in Split. Wat is dan mooier
dan het nuttige met het aangename te verenigen en een bezoek te brengen aan de plaatsen die ik destijds als toerist ook heb bezocht.
Zo stond ik in de haven te kijken naar het
stadscentrum en kon mij herinneren dat ik ook
op die promenade en in het park heb rondgelopen.
Natuurlijk ben ik ook naar het hotel gereden
waar we toen verbleven. De appartementen
Lavica, zij zien er nog hetzelfde uit. Ik heb
zelfs nog een foto gemaakt van het appartement waar we een tweetal weken hebben
doorgebracht. Het hotel wordt nu bewoond
door vluchtelingen en is er in kwaliteit zeker
niet op vooruitgegaan.

De nacht heb ik doorgebracht te Trogir in hotel
Medena. Uiteraard heb ik voor het slapen gaan
nog een biertje gedronken in de bar. Op deze
manier kwamen we in gesprek met een ober,
die zijn verhaal vertelde over de oorlog. Hij
heeft gedurende 3 jaren gevochten als militair
van het Kroatische leger in Bosnië. Aan zijn
verhaal kon je merken dat hij toch het een en
ander had meegemaakt. Uit zijn gedrag kon je
merken dat hij er graag over vertellen, zeker
aan NL-IFOR-militairen.
Toch was hij ook
nerveus, hij was bang dat hij teveel zou vertellen en als hij daarin betrapt zou worden kon
dat zijn baan kosten.
Voor ons leuk te horen dat hij anders dacht
over IFOR dan over UNPROFOR. Hij schatte
onze militaire kwaliteiten erg hoog in. Ik heb
wat kooltjes op het vuur gegooid en hem verteld dat we goed bewapend zijn en dat we in
tegenstelling tot UNPROFOR deze ook kunnen, mogen en zullen gebruiken als dat noodzakelijk is. Het bleek dat er erg veel vertrouwen is in de onpartijdigheid en de robuustheid
van IFOR."
"Vandaag ben ik met een collega gereden naar
Vlasic. Dat was een van de belangrijkste gebieden in de oorlog. Vanaf deze berg kun je
met goed en helder weer de steden Zagreb,
Split en Sarajevo zien. Dat is dus ook de omgeving van waaruit wij werken. Boven op die
berg staat een televisietoren die wordt bewaakt
door militairen. We werden uitgenodigd om
naar binnen te komen en ik moet bekennen
dat me dit toch wel iets deed. Niet in de zin
dat ik ontroerd was om hun uitnodiging maar
meer omdat het voor mij iets nieuws is om met
die knakkers om een tafel te zitten.
Mijn ongerustheid was ongegrond want ze
maakten een bakje koffie en ze deelden alles
wat ze hebben. Dat is overigens niet veel meer
dan een paar appels en zak vol met noten. Zij
hadden ook een TV en heel raar was de antenne die ze hadden gemaakt. Voor mij is niet
duidelijk waarom je bij een televisietoren zelf
een antenne moet maken ..."
13 oktober '96
Adjudant Jos van Dongen, Sectie 1
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van mensen te voorkomen. Het geeft me
eens het gevoel van ramptoerisme. Maar
pers wil niet anders. Daar "smult" immers
gemiddelde kijker van. En dan realiseer ik
uit eigen ervaring dat dat inderdaad klopt."

wel
de
de
me

"Mijn werk als Geestelijk Verzorger gaat gewoon door. Nog steeds is er toename van
bezoekers tijdens de kerkdiensten. Het is erg
zinvol om die kerkdiensten met grote regelmaat te doen. Gemiddeld drie a vier diensten
per weekeinde met ongeveer 30 bezoekers per
keer. Natuurlijk zijn er ook wel eens uitschieters naar boven en beneden, maar over het
algemeen mag ik helemaal niet mopperen.
Soms merk ik dat een dienst wat letterlijk uitpakt. Onlangs hield ik bijvoorbeeld op het Bravo Team een dienst met als thema Christoffel.
Een grote man die 's nachts een kind over het
water draagt. Het gaat er om dat je soms bereid moet zijn om anderen door de rivier (door
het leven) te dragen. Soms is dat wel eens
een last. Het kind werd voor Christoffel ook
steeds zwaarder. Betekenis daarvan is dat het
soms heel zwaar kan zijn het kind in jezelf toe
te laten. Maar goed, het doorwaden van de
rivier dus.
Die nacht eropvolgend is de hele base geëvacueerd omdat de regenval zo hevig was dat
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niet alleen de rivier de Vrbas overstroomde,
maar ook het water uit de bergen met kubieke
meters tegelijk de base opstroomde. Er was
geen houden meer aan. In enkele uren tijd
steeg het water op de base tot navelhoogte.
De langsstromende rivier de Vrbas zorgde
voor een grote stroming op het kamp.
In allerijl werd het kamp geëvacueerd. Er was
geen tijd meer om de tenten helemaal leeg te
halen. Persoonlijke spullen konden veelal worden meegenomen,
maar militair materiaal
moest achterblijven. Alle voertuigen werden op
het droge gereden. De sterke stroming liet de
tenten staan maar verder werd alles meegesleurd; tafels, stoelen, de hele hulppost inclusief apotheek, de keuken, inventaris, kleding,
verlichting, name it. Iedereen moest door het
water waden en redden wat er te redden viel.
Zelf heb ik met lieslaarzen aan de dokter op
mijn rug genomen om hem met droge voeten
via een hoger gelegen deel het gebouw in te
brengen.
De volgende morgen was de aanblik triest. De
balans was dat er geen vermisten waren, maar
dat er grote materiële schade was. Drie dagen
lang bleef het water 1,5 meter hoog staan. Wat
daarna achterbleef was veel, veel modder.
Vieze modder. De dieseltanks en vaten waren
ook gaan drijven. Alle tenten waren besmeurd

VERENIGING VAN OUD STRIJDERS
V.D. KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BRIGADE lIPRINSES IRENEII

50 JAAR!!!
Velen, bijna 300 personen, hebben zich inmiddels aangemeld voor het grote feest van volgend jaar, de viering van het SO-jarig bestaan
van de Vereniging van Oud Strijders van de
Kon. Ned. Brigade "Prinses Irene" op vrijdag
12 april 1997.
Het organiserend comité is bijzonder blij dat al
zo velen snel hebben gereageerd. In de vorige
Vaandeldrager schreven we al dat het een
echte gouden reünie moet worden waar zoveel
mogelijk leden moeten kunnen verschijnen,
juist ook de leden die normaal niet meer komen.
Voor hen die slecht ter been zijn of om een
andere reden problemen met vervoer hebben,
zal een passende oplossing worden geregeld.
We komen u, indien nodig, aan de deur afhalen!
Om nog meer leden over te halen om op 12
april aanwezig te zijn, wordt de uiterste inschrijfdatum, die op 1 november was gesteld,
verlengd tot 1 februari. Voor hen die hiervan
nog geen gebruik hebben gemaakt is daarom
opnieuw een inschrijfformulier in dit blad opgenomen.
Om de twijfelaars over de streep te trekken,
lichten we wat meer toe over de plannen die
tot nu toe zijn gemaakt.
In tegenstelling tot het bericht in de vorige
Vaandeldrager, wordt het feest niet gevierd in
de genm. de Ruyter van Steveninckkazerne
maar in het nabij gelegen Motel Eindhoven
(Van der Valk-concern). Het motel ligt vlakbij

het in 1990 onthulde Irenebrigade-viaduct.
Deze lokatie biedt nogal wat voordelen.
- Er is een erg grote zaal waar het hele gezelschap kan verblijven. Geen verschillende
en dus onoverzichtelijke ruimtes.
- Drank, hapjes en het diner worden aan tafel
geserveerd dus: niet lopen, wachten en
dringen en ook geen verplaatsingen.
- Goede nabij gelegen parkeergelegenheid.
- Voorzieningen voor mindervaliden.
- Eventueel mogelijkheid
(voor eigen rekening).

voor

overnachting

Het programma zal om half zes worden beëindigd zodat iedereen weer tijdig thuis kan zijn.
In de volgende Vaandeldrager zal informatie
over 12 april worden opgenomen. We raden u
echter van harte aan om u alsnog aan te rnelden als u dat nog niet heeft gedaan!

ATTENTIE!
Slechts weinigen hebben aagegeven gebruik te
willen maken van de mogelijke busverbinding
vanuit Den Haag en Bergen op Zoom naar
Eindhoven. Indien u dit alsnog wilt doen, dan
graag een berichtje naar de penningmeester.
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DEELNEMERS
HERDENKING

FORM

ULIER

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
ja/neen *

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

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
voor hulp in enigerlei vorm. **
Hij/zij 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
0164 241119
Datum:
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Handtekening:

te komen

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,

De inleiding van je vorige brief was wat
somber. Je vertelde me onder andere het
droevige nieuws van het overlijden van je
kleindochter van 18 jaar. Ik wil je veel sterkte
wensen bij het verwerken van dit verlies.

Hartelijk dank voor je bijzonder sympathieke
condoléancebrief welke ik in de bus kreeg na
het overlijden van mijn kleindochter.
Mijn
vrouwen ik waren er zeer door getroffen. Het
was echter niet de bedoeling, Hans, om de
lezers op te zadelen met persoonlijk verdriet;
ieder heeft genoeg aan z'n eigen sores. Ik
wilde alleen maar aangeven dat de dood kan
toeslaan op alle leeftijden. Mijn grootmoeder
zaliger zei vroeger altijd: "oude mensen
moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven." Zo heb ik het in mijn leven dan ook vele
malen ervaren.

Het is, denk ik, typerend voor onze correspondentie in de loop der jaren (al ruim zes, meen
ik!) dat plaagstootjes, humor en serieuze
zaken elkaar afwisselen. Zo zit het leven in
elkaar en het is bijzonder dat het ook zo terug
komt in onze schrijverij.
Ik heb begrepen dat dit ook gebeurt in de
correspondentiecontacten tussen oudBrigade-leden
en Fuseliers in Bosnië. De
"kaartjesactie" is goed opgepakt en er zijn een
aantal leuke contacten ontstaan. Leeftijd,
rangen en standen blijken daarbij weg te
kunnen vallen. Een soldaat van de Brigade
Signals schrijft met de kapitein verbindingen,
een kolonel der cavalerie b.d. stuurt kaarten
naar een Fuselier. Oudstrijders en actief
dienende militairen willen van elkaars
ervaringen weten. Prachtig toch! Het is
eigenlijk net zoals als in deze rubriek, zij het
dan dat ik geen militair ben maar een bakker!
Zullen we de draad van het verhaal weer opnemen? Het is 1945 en je bent in bezet
Nederland gedropped, samen met je
kameraden Niek de Koning en Rudy Blatt. Het
contact met het verzet is tot stand gekomen.
"Wat zal de toekomst brengen" was je laatste
zin. Ik ben benieuwd!
Met hartelijke groeten,

Hans Sonnemans.

Met je tweede alinea ben ik het helemaal
eens. De kaartjesactie slaat goed aan. Als
oud-strijder begrijp ik dat ook al te goed. Het
is op oudere leeftijd heel normaal Hans dat
rangen en standen wegvallen; althans geen rol
meer spelen. Dat heeft overigens niets te maken met gemis aan respect. Respect blijft of
groeit zelfs. Het is dan niet meer de rang die
telt, maar de mens. En dat geldt wederzijds.
Zo stel ik dan ook altijd een kerstkaart, of brief,
of bezoek van "oudgedienden" van een halve
eeuw terug bijzonder op prijs.
Maar Hans, hetzelfde geldt voor het contact
met jou; de "koekenbakker". Overigens een
eervol en onmisbaar beroep. Zelfs de bijbel
spreekt er al over, dus het moet wel een oud
beroep zijn. En ... de bakker leefde langer dan
de schenker. Dat je het maar weet. Zo, dat
was dan weer een speels plaagstootje. En nu
dus weer verder met het verhaal.
Voor het eerst na viereneenhalf jaar ontwaakte
ik weer op Hollandse bodem, zij het dan op
een zolderverdieping. Buiten hoorde ik een
kinderstem. Ik stond op en liep naar het geo-
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pende dakraam. In de tuin stond opperwachtmeester Donker wijdbeens tussen de hoog opschietende spruitkoolplanten.
Hij rookte een
pijp en was blijkbaar in gepeins verzonken. De
blauwe rook kringelde omhoog in de bijna
windstille morgen.
Op het brede tuinpad speelde een meisje van
een jaar of vijf, dat in zichzelf praatte. Over de
smalle klinkerweg hobbelde een paard en
wagen, volgeladen met blinkende melkbussen.
De voerman stak zijn arm omhoog en groette
de opper amicaal. Aan de overkant van de
weg stond een hoog ijzeren hek, waarachter
de gestichtspaviljoens lagen. Een lichte grondnevel trok traag tussen de gebouwen door. In
een berkeboom, die de meeste van haar bladeren al had laten vallen, kwetterde luidruchtig
een ekster. Dat waren de eerste indrukken die
ik opdeed van Nederland.
Na dagen en nachten van spanning, voelde ik
mij opgelucht. Dit was dus Nederland, bezet
gebied. Ik vroeg mij waar en wanneer ik de
eerste Duitsers zou tegenkomen en hoe ik
daarop zou reageren. Het voelde nu nog wat
onwennig aan na de drukke tijd van reizen en
trekken door de oorlogsgebieden, zo opeens
midden in de bossen van Veenhuizen. Dat was
wel even wennen. Mijn lichaam deed nog pijn
als gevolg van de onfortuinlijke landing welke
ik die nacht had gemaakt, dwars door de takken van de bomen. Rudy, die gelukkig weer
was hersteld van zijn verwonding in de Arakan,
draaide zich om in zijn slaap en mompelde
een paar onverstaanbare woorden.
Beneden rinkelde de telefoon. Ik hoorde iemand op gedempte toon spreken. Het leek de
stem van opper Donker, één van de mannen
die we de vorige avond hadden ontmoet. Enkele ogenblikken later klonken er voetstappen
op de trap. Het zolderluik werd geopend en het
hoofd van opper Donker verscheen in het
trapgat. Ik vond dat hij er bezorgd uitzag. Hij
wees op Niek en Rudy die nog sliepen. "Maak
je vrienden maar gauw wakker", zie hij zacht,
"ik vrees dat ik geen goed nieuws heb."
Ik vroeg mij af welke alarmerende dingen er
wel gebeurd konden zijn, temeer daar we nog
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geen dag in Nederland waren. Niek en Rudy
kwamen slaperig overeind. Opper Donker nam
plaats op een omgekeerde veilingkist.
"Ik ben bang dat ze jullie nu al op het spoor
zijn. Dit is geen goed begin voor jullie missie,
maar zo staan de zaken. Doordat de containers dwars door de bomen zijn gevallen, is er
nogal wat schade aangericht in het bos. Het
lijkt wel of er een bombardement is uitgevoerd.
Bovendien moesten de containers dwars door
het bos worden gesleept naar het zandpad en
dat heeft nog eens extra sporen veroorzaakt.
Toen drie van onze mensen vanmorgen vroeg,
samen met de boswachter, de sporen wilden
gaan uitwissen, stuitten ze daar al op een
Duitse patrouille. Gelukkig konden onze mensen nog net op het nippertje ongezien vertrekken, maar niettemin vrees ik het ergste. Eerlijk
gezegd verwacht ik binnen een paar dagen
een overval. Het is van het grootste belang dat
jullie vertrekken."
"Waar worden wij ondergebracht?" vroeg ik,
"Hoe laat vertrekken wij?" "Daar is al in voorzien," antwoordde Donker, "toen jullie nog
sliepen zijn wij al druk aan het organiseren
geweest. Rudy wordt vanmiddag nog ondergebracht bij een boer in Orvelte, waar hij met een
viertal Belgen gaat samenwerken. Niek gaat
morgenochtend op weg naar Leeuwarden. Van
der Veer, jij wordt vanmiddag opgehaald door
een koerierster; jouw bestemming ligt in de
gemeente Westerbork. Het grootste probleem
was het regelen van vervoer, maar dat hebben
we inmiddels opgelost. Nu gaan we eerst ontbijten."
Toen ik de trap afdaalde, keek ik nog eens om
naar ons eerste onderkomen. Het grote avontuur was begonnen maar het zag er niet naar
uit dat ons pad over rozen zou gaan.
Om half twee kwam de gestichtsarts het terrein
op fietsen. Hij hield een hand aan het stuur,
terwijl hij met de andere een koffer op de
bagagedrager in evenwicht hield. Opper
Donker ving hem bij de voordeur op en loodste
hem snel naar binnen. De dokter was een
gedrongen korte man, met een neiging tot
corpulentie. Onder zijn neus prijkte een peper-

en zoutkleurige walrussensnor. Zo te zien was
hij het prototype van een joviale plattelandsdokter. Eerste onderzocht hij mijn linkerbeen,
dat in de heup nog altijd stijf en pijnlijk aanvoelde. Hij trok een paar maal flink aan het
been, draaide het in alle richtingen en liet mij
tien diepe kniebuigingen maken.
"Mmm" mompelde hij goedkeurend, "daar ben
je vannacht goed vanaf gekomen. Het zou me
niet verwonderen als aan de boom waar je
doorheen raasde meer schade is aangebracht
dan jezelf. Je hebt door je val alleen maar een
verrekte dijspier opgelopen en een flinke
bloeduitstorting. Het is te hopen dat de moffen
je de eerste week niet te pakken krijgen, want
je zult dan van goede huize moeten komen om
voor deze kwetsuren een plausibele verklaring
te geven. Als ze iemand wantrouwen kunnen
ze vervelend doorzagen."
Hij wendde zich tot Rudy en Niek. "Dat geldt
overigens ook voor jullie. Elke geroutineerde
Duitse legerarts zal, zelfs nog na weken, hier
en daar kleine
bloeduitstortingen
kunnen
waarnemen, die veroorzaakt zijn door de strak
aangetrokken
banden toen de parachute
opende. Probeer je dus vooral de eerste weken gedeisd te houden."
"Wie van jullie gaat na Orvelte?" Opper Donker
wees naar Rudy; "Dat is de man". "Kleed jij je
dan maar vlug uit," commandeerde de arts,
terwijl hij in zijn leren dokterstas rommelde.
"Waarom?" vroeg Rudy verbaasd, "er is mij
niets overkomen." "Doe het nu maar", grinnikte
de dokter, "we gaan je alleen maar onherkenbaar maken. Dacht je soms dat je als een
wandelend reclamebord van Hollands welvaren
hier ongestoord achter de Duitse linies kunt
rondstappen. De driehoek Norg-Assen-Westerbork is een wespennest van bezettingstroepen. We zullen je zo bewerken dat zelfs je
bloedeigen moeder je niet meer zou herkennen, al zat je bij haar op schoot."
Rudy stond wat bedremmeld in adamskostuum
in de kamer. De dokter gebaarde naar de tafel.
"Ga daar maar eens liggen mijn jongen, dan
zullen we binnen de kortste keren een Egyptische mummie van je maken." Inderdaad was

Rudy binnen een half uur volkomen onherkenbaar. Van top tot teen was hij in verband gewikkeld. Ik keek verwonderd toe hoe hij werd
gemummificeerd.
De dokter kwam overeind en keek met welgevallen op het resultaat van zijn werk neer.
"Wel, mijnheer Toetanchamon, wat vind je
ervan? Donker, reik het kippen bloed eens
even aan." Opper Donker overhandigde de
dokter een klein groen plantengietertje. Voorzichtig spreidde deze het bloed over de buik
en het gelaat van zijn creatie. Er was niets
meer te zien van Rudy, dan een smalle spleet
bij de mond en ogen. Besmeurd als hij was
met vele bloedvlekken, zag hij er bepaald griezelig uit. Een leek zou bij de eerste aanblik
geen cent meer zijn leven hebben gegeven.
"Ziezo", zei de arts, terwijl hij zich vergenoegd
in de handen wreef, "de patiënt is klaar voor
vervoer, de ambulance kan komen." Buiten
klonk het geluid van een naderende auto. Tot
mijn niet geringe verbazing zag ik een Duitse
legerambulance tussen de paviljoens rijden en
voor de achterdeur stoppen. De chauffeur van
de geneeskundige troepen stapte uit de cabine, haalde een brancard uit de wagen en
kwam naar binnen. Hij groette de dokter en
opper Donker vriendelijk. "Dat is onze patiënt
zo te zien," sprak hij in vloeiend Nederlands.
"U heeft weer keurig vakwerk verricht, dokter."
De dokter knikte bevestigend. "Tweedegraadsverbranding, schotwonden in buik en kaak." De
ambulancechauffeur
maakte een begrijpend
gebaar. Hij wist nu wat hij naar voren moest
brengen bij eventuele aanhouding door Duitse
patrouilles.
Niek en ik keken sprakeloos toe. Wat gebeurde hier allemaal? Ik wist dat Rudy door de
smalle spleet in het verband naar mij loerde en
klopte hem op de schouder. "Kop op, ouwe
jongen. Je ligt er keurig bij, niemand herkent je
zo." De verpleger legde een deken over Rudy
heen en sloot de deuren. Even later reed de
ambulance het plein af en verdween over het
vochtig glimmend wegdek tussen de bossen.
Opper Donker wees op mijn militaire uniform
welke ik nog steeds droeg. We sprongen na-
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melijk in uniform af, met de hoop dat wij bij
eventuele arrestatie als krijgsgevangenen behandeld zouden worden en niet als spion of
agent. Hij schudde het hoofd. "Dat kan niet,"
zei hij, "dat pak moet onmiddellijk uit." Hij trok
een kast open, waaruit hij een vale versleten
regenjas, een trui en een pet tevoorschijn
haalde. Vanuit een koffer kwam nog een bruine manchesterbroek te voorschijn.
"In deze kleren kan je gemakkelijk doorgaan
voor een arbeider van de Todt-organisatie, dat
zijn een soort dwangarbeiders die voor de
moffen stellingen en kazematten moeten bouwen. Vanmiddag om twee uur komt Lucy je
halen; wij hebben ook een fiets voor je georganiseerd." Ik haalde diep adem en keek de
opper vragend aan. "Niet alles tegelijk opper.
Wie is Lucyen waar ga ik heen?" "Lucy is één
van onze koeriersters, ook welloodsmeisje
genoemd omdat het haar taak is om mensen
zoals jij door de Duitse controleposten te loodsen. Zij brengt je naar een onderduikadres in
Garminge, ongeveer 40 kilometer van hier."
Lucy meldde zich even voor twee uur. Zij was
een jonge vrouw die alles kon dragen. Zelfs in
haar natte oude regenjas, met kale plekken
aan de ellebogen en met haar geitenwollen
sokken in afgetrapte schoenen, was ze nog
een knappe verschijning. Ik schatte haar op
hoogstens 20 jaar. Uit een open gelaat keken
twee bruine ogen, waarin pretlichtjes dansten,
mij vorsend aan. "Je kunt toch hoop ik wel
fietsen," lachte ze schalks, "denk erom, goed
rechts houden, wij zijn hier in Nederland.
Laatst moest ik een Engelse piloot begeleiden
die zich bijna verried omdat hij op de verkeerde weghelft zat."
Ik inspecteerde de oude herenfiets die opper
Donker tegen de muur had gezet. Er was een
oude roestige spade aan de stang bevestigd
om het geloofwaardiger te maken dat ik een
Todtarbeider was. De afspraak was dat Lucy
op gezichtsafstand voor mij uit zou rijden en
door een teken te kennen zou geven wanneer
er gevaar dreigde. Dat teken zou bestaan uit
een beweging van de rechterhand door het
haar, alsof ze een lastige haarlok wegstreek.
Langzaam reden we achter elkaar voort over
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het natte wegdek. De wind was opgestoke ::;.veegde de hemel boven de bossen scho De weg langs de kolonievaart was kaarsre .
zodat ik Lucy goed in het oog kon houden.
fietste gestadig door en keek niet eenmaal 0•....
of ik wel volgde. Haar donkerblonde hare"
wapperden over de kraag van haar jas in de
speelse wind.
Een uurtje later kwamen we in de buurt van de
brug over de Smildervaart. Over de brug sloeg
zij rechtsaf en volgde de Drenthse hoofdvaart.
We reden achter elkaar door de langgerekte
streekdorpen. Behalve een paar boerenkarren
en enkele fietsende Duitse soldaten was er
geen verkeer op de weg. Boven de bossen in
het noorden hoorde ik de pruttelende motor
van een Fieseler Storch, een klein Duits verkenningsvliegtuig. Even later sloeg Lucy een
smalle weg in, dien naar Hooghalen leidde. In
dit stille verlaten dorp stapte ze plotseling af
voor een kleine villa die een beetje verborgen
lag in de bosrand. Glimlachend wachtte zij tot
ik naast haar afstapte.
"Hier gaan we even uitblazen," verduidelijkte
ze, "dit is meestal onze pleisterplaats langs
deze route. Anne kan ons bovendien inlichten
over de activiteiten van de Duitsers in deze
buurt." "Wie is Anne?" vroeg ik verbaasd.
"Anne de Vries, de schrijver van Bartje," antwoordde Lucyen klopte al op de voordeur die
onmiddellijk geopend werd door een vriendelijk
lachende mevrouw. Uit een zijkamer klonk het
geluid van een schrijfmachine. Anne de Vries
stond op en kwam met uitgestoken handen op
Lucy af. Ik keek de beroemde schrijver verrast
aan. Altijd al had ik bewondering gehad voor
goede schrijvers en Anne de Vries was in die
jaren één van mijn favorieten. Anne bleek niet
alleen een goed auteur te zijn maar ook een
onderhoudend en gezellig causeur. Wij spraken twee uur lang over oorlog en bezetting.
Het was al vrij laat in de middag toen Lucyen
ik onze tocht voortzetten, in de richting van
Westerbork. De tocht voerde over een stille
landweg door dichte bossen. De schemer
kroop over het land en Lucy kwam nu naast
mij fietsen. We naderden het Oranjekanaal in
de buurt van Zwiggelte. Plotseling legde Lucy

haar hand op de mijne. Ik merkte dat ze bezig
was mij een teken te geven dat er gevaar
dreigde. Haar geoefende ogen hadden in de
schemer twee landwachters ontdekt. De beide
mannen waren gewapend met een dubbelloops jachtgeweer. Ik voelde dat haar hand de
mijne op het stuur stevig drukte en begreep
onmiddellijk haar bedoeling. We waren de
landwachters nu tot op enkele meters genaderd, maar deze maakten geen aanstalten om
ons staande te houden.
Langzaam fietsten we over de brug. Ik ben er
zeker van dat Lucy de kalmste van ons beiden
was. "HALT" Een harde ruwe stem doorkliefde
als een zweepslag de stilte ...

"DE BLAUWEN"
Onder de titel "De Blauwen", het verhaal van
driehonderd marechaussees die de oorlogsjaren 1940-1945 in Engeland en elders doorbrachten, heeft Willem van der Veer museumbrochure nr. 8 voor de Stichting Vrienden van
het Marechausseemuseum geschreven.
Op 31 oktober j.1. werd het werkje gepresenteerd op de 60ste verjaardag van het museum.
Deze brochure, bestaande uit 28 pagina's en
een aantal unieke foto's is verkrijgbaar bij het
Marechausseemuseum, Weeshuiswal 9,
4116 BR BUREN, tfn. 0344.571256.

Tot de volgende keer,
Willem.

VETERANEN INFORMATIE PUNT DELFT
Het Veteranen
Informatie
Punt (VIP) is
ondergebracht
in de bibliotheek van het
Legermuseum, Korte Geer 1 te Delft. Het VIP
is voor de individuele veteraan een informatiebron van documentatie en archiefmateriaal
over het eigen verleden en dat van de
wapenbroeders- en zusters. Momenteel ligt de
nadruk in de omvangrijke collectie van het VIP
op de jaren tussen 1945 en 1950. In de
toekomst zal het onderzoeksveld geleidelijk
worden uitgebreid vanaf van het begin van de
Tweede Wereldoorlog tot en met de diverse
VN-operaties waaraan Nederlandse militairen
hebben deelgenomen.
Bij het VIP is ook informatie aanwezig over

mogelijkheden bij andere musea, bibliotheken,
archieven en wetenschappelijke
instellingen.
Het VIP heeft dan ook een duidelijke verwijsfunctie omdat men de bezoeker zoveel mogelijk informatie wil bieden - waarbij men overigens uitgaat van de zelfwerkzaamheid door de
geïnteresseerde bezoeker. Hoewel het VIP is
ondergebracht in de bibliotheek van het Legermuseum, kunnen boeken en documentatie
alleen ter plekke worden bestudeerd; uitleen is
niet mogelijk. Ook families, hulpverleners, wetenschappers en algemeen geïnteresseerden
die naspeuringen willen doen zijn harte welkon.
Informatie: de heer J.G.F. Draak, beheerder
VIP, telefoon 015.215.0532 of 015.215.0512.
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger:
J.L.M. van den Bergh, Breda
GROEI VETERANEN

PLATFORM

Door toetreding van de Vereniging Werkgroep
Indiëveteranen Nederland en de Algemene
Christelijke Organisatie Militairen (ACOM) zijn
thans 35 veteranen-organisaties
in het Veteranen Platform gebundeld.
EENMALIGE UITKERING F. 1000,Hoewel uit de krantenreakties en televisieberichten anders valt op te maken, zijn over deze
uitkeringsregeling nog geen formele besluiten
genomen. Over de huidige stand van zaken
kunnen we u als volgt informeren:
Het vergde een langdurige inzet van het Veteranen Platform voordat bij Regering en Parlement begrip ontstond voor onsgerechtvaardigde verlangen naar erkenning. Op 20 juni 1995
werden de jarenlange inspanningen van het
Veteranen Platform eindelijk bekroond met een
kamerbreed gesteunde
politieke motie om
"iets" te doen voor bovengenoemde veteranen.
Uiteindelijk, na moeizame onderhandelingen op
basis van feiten en argumenten, heeft het
Kabinet op 12 juli 1996 besloten om een eenmalige uitkering te verstrekken van f. 1000,bruto. Concreet komt het hier op neer:
De doelgroep
Veteranen oud-Indië-militairen,
daarbij inbegrepen de oorlogsvrijwilligers
en de dienstplichtige oud-KNIL-militairen,
die hun dienstplicht langer dan 2 jaar maar korter dan 5 jaar
hebben vervuld in de periode van 1938 tot en
met 1962.
Het Veteranen Platform heeft er bij de minister
van Defensie sterk op aangedrongen om de
doelgroep uit te breiden tot alle veteranendienstplichtigen uit genoemde periode (zoals
van de Prinses Irene Brigade, red.), en de
doelgroep niet te beperken tot alleen de oudIndië-militairen.
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Wie komt niet in aanmerking
Veteranen (dienstplichtigen, oorlogsvrijwilligers,
en dienstplichtige KNIL-militairen) die reeds op
andere wijze een financiële compensatie hebben ontvangen over genoemde periode van 2
tot 5 jaar, bijvoorbeeld in de vorm van een
ambtelijk overheidspensioen, komen niet voor
deze financiële uitkering in aanmerking. Indien
de "rechthebbende"
veteraan
inmiddels is
overleden, kan zijn weduwe aanspraak maken
op de uitkering mits zij gedurende eerder genoemde periode met hem was gehuwd.
Het uitkeringsbedrag
Dit is door het Kabinet voorlopig
op f. 1000,- bruto.

vastgesteld

Het Veteranen Platform heeft er bij de minister
van Defensie nadrukkelijk op aangedrongen
om dit bedrag netto uit te keren.
Wat moet men doen om deze uitkering aan
te vragen?
Voorlopig nog niets! Eerst moet de wet die
deze uitkering mogelijk maakt nog worden
opgesteld en door de Tweede en de Eerste
Kamer worden aanvaard en goedgekeurd.
Mogelijk worden dan alsnog de wensen van
het Veteranen Platform door de politiek gehonoreerd.
Tenslotte
Het gaat hier om niet om een schadeloosstelling. Deze uitkering moet gezien worden als
een uitdrukking van erkenning voor de extra
langdurige dienstvervulling als dienstplichtige
of oorlogsvrijwilliger. Dit is ook altijd de inzet
geweest van het Veteranen Platform. Vooralsnog zijn we redelijk tevreden over de manier
waarop door Regering en Parlement aan onze
gerechtvaardigde verlangens terzake invullig
wordt gegeven.
Alle verdere ontwikkeling
worden
de volgende Vaandeldragers!

gemeld in

UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.
Eerste luitenant Dirk Badings, Motor Transport Officer van Gevechtsgroep 11I,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.

26 Dinsdag
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Vanmorgen regende het weer met emmers
maar tegen 9 uur klaarde 't op enen zaten
direct weer tientallen vliegtuigen boven ons het
terrein af te zoeken. De weg is weer open en
komen de columns weer door.

Nu is het bij Arnhem afgeloopen. De druk werd
te groot en na 10 dagen hevig vechten moesten de troepen terug over de Rijn. Het is ontroerend om de verhalen van de verslaggevers
te hooren over de laatste harde strijd. De
moed en 't uithoudingsvermogen
van deze
troepen grenst aan 't ongelooflijke. Als leeuwen
hebben ze zich verzet en alle gevaren getrotseerd. Velen zijn gesneuveld
onder het
moorddadig vuur van een meedogenlooze
vijand. 1200 gewonden moesten worden achtergelaten. Slechts 1500 tot 2000 van het geheel van ong. 9000 man is levend uit deze hel
teruggekomen en nog vonden ze het jammer
om hun taak in de steek te moeten laten. Nog
zeggen ze allen vol vertrouwen: "We komen
terug. We zijn de Duitsehers iets schuldig, de
rotzakken."

Gisteren meldde zich een paratroeper bij mij
en vroeg om een wapen. Hij wilde nl. nog door
naar Brussel en had gehoord dat de weg niet
helemaal zuiver was. Ik heb hem overgehaald
om hier bij ons te blijven dan kon hij bij ons
eten en slapen en v.d. Wiel zou dan z'n klein
motorfietsje nakijken. De jongen was erg onder
de indruk van wat hij had beleefd in Arnhem.
Ze slechts voor ongeveer twee dagen rantsoenen meegehad en hij was er zes dagen in een
hel geweest. Van zijn Coy van 120 man waren
slechts 40 over. Nu waren ze door Polen afgelost en was hij 's nachts overgeferried en door
de Duitsche lijn gepuft op 't motorfietsje.
Duitsche gevangenen ten getale van ong.
1000 man hadden ze gewoon laten verdwijnen
en begraven. Het is natuurlijk uit nood dat
zulke dingen moeten gebeuren, maar voeden
en verzorgen konden ze deze Moffen ook niet
en loslaten evenmin. Dat zijn de minder prettige dingen van deze totale oorlog en je zou het
kunnen beschouwen als een klein tegenwicht
voor hetgeen zij aan onze burgerbevolking
hebben gedaan.
Hij is intusschen vertrokken, gewapend met
een geweer en sandwiches, uitgerust en een
goed ontbijt achter de kiezen. De zon schijnt
weer, de weg is vrij en in Engeland wacht zijn
vrouw waar hij 3 mnd geleden mee getrouwd
is.

Ondertusschen heeft het de mannen van het
2de leger in de gelegenheid gesteld om een
onnoemelijke voorraad op te brengen vanuit
België en zijn de kansen om spoedig weer met
iets nieuws te beginnen niet verloren. N.Brabant wordt nu systematisch van Moffen gezuiverd en plaatsen als Boxmeer, Gennep en
Cuijk worden nu geregeld genoemd. Ten Westen van de corridor is de toestand nog obscure. Van de opmarsch van het 1ste leger vanaf
het Turnhoutkanaal hooren we niets. Wat de
Mof doet in dat gedeelte van 't land is onbekend. Misschien trekt hij terug, misschien
brengt hij er juist versterkingen. De laatste
geruchten luiden dat vele Duitsche troepen bij
Tiel o.a. naar 't Noorden worden overgezet.
Het land van Maas en Waal is van de Duitschers vrij.
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Gisteren hadden we weer een grootsch
schouwspel. Onder bescherming van een ongezien groot aantal jagers kwam om omstreeks 4 uur een vloot van transportvliegtuigen die neerdaalden op het de Moffen aangelegde vliegveld bij Keemt en waar ze geen
vernielingswerk konden doen. Wel zeker 400
Dakotas hebben we zien rondcirkelen en dalen
en na ong. 1 uur weer zien opstijgen. Al die
tijd woelden de jagers langs en over de wolken
om Duitsche vliegtuigen af te weren. Geen Mof
heeft zich echter laten zien en eerst toen het
donker was, om omstreeks 11 uur, kwam een
bommenwerper over welke een warme ontvangst had van zoeklichten en AA 2 Bommen
zijn gevallen. Eén in de Maas en één ver in 't
weiland, meters van de brug.
Ik lag in bed te schudden want de golven zetten zich in de zachte grond zeer voelbaar
voort. Geen 50 yard van ons gebouw viel een
AAgranaat
neer. Niemand werd geraakt doch
vele ruiten waren vernield.
Vanmiddag ben ik weer een kijkje gaan nemen
aan de Maas waar het verkeer reeds over de
nieuwe brug gaat. Daar heb je een ongehinderd uitzicht naar Nijmegen en Arnhem en zie
je luchtgevechten plaatsvinden. Er kwam een
Spftfire heel laag over 't water die plotseling
zijn machinegeweren uitprobeerde. Alle burgers stooven verschrikt uiteen maar ik bleef
staan en zag hoe de kogels een schuimende
lijn door 't water trokken. Toch kwam hij bedenkelijk dicht bij 't stadje en ik vond het niet
aardig van de piloot om de menschen zoo'n
schrik aan te jagen.
Vanavond op visite bij de familie Hendriks
vond ik een volle huiskamer. 5 Evacuees uit
Nijmegen, 6 Engelsche soldaten die bij 't
zoeklicht hooren, vlak achter 't huis op de uiterwaard en dan nog 3 Hollanders. We luisterden naar de commentaren op het 9 uur nieuws
en kwamen zeer onder den indruk van de
eenvoudige maar hartroerende vertelwijze.
28 Donderdag
Deze dag is eindelijk het weer een beetje verbeterd. Gisterenmiddag is alles ondergelopen
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door een hevige wolkbreuk en onze infantry
had het niet prettig. Het is niet normaal dit
eeuwige geplens en verwachten dan ook beter
weer in October.
Hier in Grave was een groote opslagplaats van
drank, gin, wijn en cognac. Het is nu onder de
troepen verdeeld en kregen elke 4 man één
groote flesch Bols. Het is een prettig gevoel je
teenen te voelen warm worden na een paar
glaasjes.
Ik kreeg vanmiddag 2 brieven van Meek en 't
lijkt dat de post weer eenigszins normaal begint te werken. Ik heb een heele airgraph in
blokletters naar Frans gestuurd, die 16 October al acht jaar oud wordt. Het zal straks
vreemd zijn mijn jongens zoo opgegroeid te
vinden. Voor mijn gevoel ben ik zelf niet ouder
geworden en voel me een beetje onzeker of ik
zelf wel oud en wijs genoeg zal blijken om
vaderlijks ernst en overwicht deze kwajongens
aan te kunnen. Er ligt een taak op me te
wachten; de opvoeding van m'n jongens zal
nog de noodige voetangels en klemmen hebben die mijn onschuldig hart niet kunnen vermoeden.
Het is bijna volle maan nu en verwachten we
wel eenige activiteit vanuit de lucht. Inderdaad
is boven Nijmegen al een prachtig vuurwerk
aan de gang waar blijkbaar een airraid bezig
is.
We zitten tegenwoordig zonder electrisch licht.
De centrale, die ergens ten Zuiden van Den
Bosch ligt, is nog in Moffenhanden en die zuIlen er wel voor gezorgd hebben dat we geen
stroom meer krijgen. Waterleiding is ook zoo
nu en dan afgesloten, maar stappen worden al
gedaan om locaal een pompstation te maken
en aan te sluiten op de
stadsbuizen.
Er is groot oproer onder de manschappen
want hun soldij is plotseling op een minimum
gedaald. Een voorlopige betaling van 75 cent
per dag is uit Londen bepaald. Veel te weinig,
absoluut belachelijk! Het zou beteekenen dat
de vechtende soldaat, die tenslotte alle risico
loopt en iets daadwerkelijksch
doet voor Hol-

land, ongeveer f 1,10 minder krijgt per week
als de luie platvoet in Engeland die daarentegen nog 't voordeel heeft van vacantie, sleepingoutpasjes, vrije bioscoop en volop drank.
Een ration van 25 cigarettenm 2 pakken chocolade en wat chewing gum kost ons 1 gulden.
Een postzegel voor airmail naar landen als
Canada, Amerika en S.A. kost ons zeker 1
gulden en wellicht meer. Een glaasje bier kost
hier 20 cent en alle andere artikelen zooals
kleeren of schoenen vereischen een bon.
Ondertusschen werd het soldij van de Engelsche soldaat aanmerkelijk verhoogd. Het blijkt
dus een scheeve toestand en spreekt duidelijk
van de kortzichtigheid van Londen. Protest is
reeds aangetekend door onze Sde. Cdt en zijn
brief klinkt als een klok. We wachten geduldig
op het resultaat.
29 Vrijdag
Gisterenavond was er inderdaad een hevige
aanval op de brug. Al het afweergeschut was
bezig en dozijnen zoeklichten zetten de omgeving in half daglicht. God, wat een lawaai maar
nogal geruststellend. Het vliegveld is nu in
gebruik en nachtjagers stijgen nu op in de
avond.
"S" Echelon is nu verhuisd naar Wychen, ten
Noorden van hier in 't land van Maas en Waal.
Ik ging daar gisteren even een kijkje nemen en
vond de straten vol met vluchtelingen uit Nijmegen. Ong. 60.000 menschen zijn nu geëvacueerd. Nijmegen staat nog steeds onder vuur
van de Duitschers, verschanst in de bosschen
om Kleef. Het zal nog wel een poosje duren
voordat ze daaruit verdreven kunnen worden.

Ondertusschen is er een drukte van belang in
deze area. Onnoemelijke hoeveelheden material worden aangevoerd en we zullen weldra
iets gaan beleven. In de richting Den Bosch is
de Duitscher teruggedreven tot 4 K.M. van de
stad. De heele dagen rammelen deuren en
ramen van de luchtdruk. Een F.W. kwam in
groote snelheid laag over de boom en scheren.
Het vliegtuig werd aangeschoten maar wist te
ontsnappen door laag te blijven vliegen.

In Nijmegen werd de brug beschadigd. Men
zegt door een bestuurbare torpedo. Omzulks
hier te voorkomen schijnt een zoeklicht zijn
millioen kaarslicht vlak over 't water van de
Maas. Iedereen staat 's avonds te kijken naar
't onwezenlijke
schouwspel.
De Sols heeft iets op z'n geweten. Eén van
onze menschen zit in de bak. Hij was naar een
dans geweest van de R.E. en kwam nogal
beneveld thuis met een Engelsche officier, die
een jeep reed. Hoe hij 't klaarspeelde om dit
voertuig op de weg te houden is een raadsel.
Tenslotte is de jeep schuin op de dijk komen
te staan en zijn ze beiden eruitgerold. Met
moeite zijn ze de dijk weer opgekropen en hun
weg gevonden naar 't huis van N.S.S.-er V.d.
Rest waar onze HO zijn. In 't hardstikke donker
heeft de Engelsche officier de piano gevonden.
Majoor Hüber werd wakker, ging naar beneden
en vond daar de officier op de piano spelend
en volgens zijn zeggen helemaal niet slecht.
Op zijn vraag: "What are you doing here?",
kreeg hij als antwoord: "What are you doing
here?" Toen de majoor ging uitzoeken waarom
de wacht hen niet had gestopt bleek dat die
ook stomdronken was ...
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MUSEUM BRIGADE EN GARDE
PRINSES IRENE
STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE
KON. NED. BRIGADE PRINSES IRENE
Al een tijdje heeft u niets meer gelezen over
de bovengenoemde "stichting met de lange
naam". De stichting werd opgericht in 1986 en
de privé-verzameling
van Hans Sonnemans
betreffende de Irene Brigade werd hierin
ondergebracht. Het was de bedoeling om de
verzameling uit te breiden en te gebruiken om
de geschiedenis van de Irene Brigade uit te
dragen. Dit zou onder meer kunnen worden
bereikt door materiaal in bruikleen te geven
aan andere musea. Aan deze doelstelling werd
in de loop der jaren invulling gegeven (onder
meer in Veghel en Overloon). Bij de oprichting
werd bepaald dat bij opheffing van de stichting
de collectie over zou gaan naar de regimentsverzameling van het Garderegiment Fuseliers.
Wat we toen nog niets wisten was dat de traditie van het Garderegiment in 1992 naar Oirschot zou gaan, en daarmee ook het
regimentsmuseum. Dat museum, het Museum
Brigade en Garde Prinses Irene werd en wordt
krachtig ondersteund door de Stichting Historie
en Documentatie. Heel veel historisch materiaal maar ook vitrines en etalagefiguren zijn
in bruikleen gegeven aan het museum. Aangezien de secretaris en oprichter van de stichting tevens conservator van het museum is,
mag duidelijk zijn dat de banden zeer hecht
zijn ...
MUSEUM BRIGADE EN GARDE
PRINSES IRENE
Het Museum Brigade en Garde Prinses Irene
heeft sinds de openstelling op 11 januari 1993
zijn bestaansrecht bewezen. Vele bezoekers
hebben kennis gemaakt met de geschiedenis
van de Irene Brigade ende traditieopvolgers
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
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Voor 17 Painfbat GFPI is het museum een
onmisbare factor in de traditie beleving geworden. De Traditiecommissie
Krijgsmacht
heeft in een inspectiebezoek in 1993 de tentoonstelling erg positief beoordeeld.
Heel veel werk wordt verzet door een klein
team vrijwilligers. Ze verzorgen de rondleidingen, zorgen voor de vaste openstelling op
woensdagmiddag,
doen
onderhoudswerkzaamheden etc.
Eind vorig jaar werd bekend dat in het kader
van de herinrichting van de kazerne ook het
museum verplaatst zal moeten worden. Dit zal
nog enige tijd gaan duren, pas eind volgend
jaar zal het plan gerealiseerd zijn. Volgens de
plannen die nu op tafel liggen zal het museum
dan uitgebreid worden tot 500m2 (nu 180m2).
Er zal bovendien een groot depot en een bibliotheek kunnen worden ingericht.
SAMENWERKING
De samenwerking zal in de toekomst alleen
maar worden voortgezet en uitgebreid. De
collectie van de Stichting Historie en Documentatie (alsmede archief en voorraden van
de Vereniging van Oud Strijders) zal in de toekomst een plaats kunnen krijgen in het depot
van het museum.
Museum Brigade en Garde Prinses Irene in de
generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne zal, na de uitbreiding, een centraal punt
zijn waar de regimentsverzameling
en de
Stichting Historie en Documentatie samenkomen. Er zal natuurlijk nog veel werk moeten
worden verzet. In de volgende Vaandeldragers
zullen we u van alle ontwikkelingen op de
hoogte houden.
Hans Sonnemans.

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.

en reacties

lWEE ONBEKENDE FOTO'S
Weer presenteren we twee onbekende foto's
uit het foto-archief. De foto links is genomen in
Den Haag, dat blijkt uit de stempel van de
fotograaf. De foto hieronder draagt op de achterzijde het opschrift: "In Wolverhampton. Leve
de vrijheid" Het is ook duidelijk dat het hier
gaat om een voertuig van Gevechtsgroep 111en
gezien die aanduiding moet het vanaf begin
1943 zijn. Wie het weet mag het melden aan
de redactie!

,.
~

.,:v
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PRINCESS IRENE BRIGADE (4)
3rd Unit 3rd Infantry Plataan
door Abbie Lipschutz, Housion. 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.
WALCHEREN-DE

BOMMELERWAARD

During the winter months of 1944/45 our
Brigade was stationed on the island of
Walcheren. Unknown to us, just to the north
across the water, the Hungerwinter raged.
Hundreds, if not thousands died of starvation
or as the result of the coldest winter in
memory, when fuel became unobtainable. The
deprivation lasted from September 1944 until
May 1945, a period of eight months when food
was virtually lacking. The Dutch governmentin-exile, stationed in London, called tor a
railroad strike in support of the Allied landings
at Arnhem in September, 1944. In retaliation,
the Germans suspended all railway transport
of food to the western provinces which had a
population of three-and-a-half
million people.
The
Hollandse
Spoorwegen,
which
had
faithfully carried out German orders during the
occupation, to the point of outright
collaboration, 1 now saw an opportunity to
become Resistance heroes. (In France, after
liberation, every citizen claimed to have been
in the Resistance.) Germany's allies were now
rapidly abandoning the sinking ship. So too
were the Hollandse Spoorwegen.
The London-ordered
railroad strike, after the
Allied defat at Arnhem, did little damage to the
German war ettort and although it starved the
Dutch civilians in the western provinces, lt was
not suspended. As long as the canals were
open some food could still be obtained by
barge from Friesland and Overijssel. But the
winter that year was one of the harshest the
Netherlands had experienced and when the
canals froze over, shipping ceased and

34

starvation set in on a large scale."
Walcheren was under water, the dikes had
been piereed and except for the dunes and the
remaining dikes surrounding the island,
everything was flooded. We occupied the
nortwestern dunes, some 10 km. south of the
island of Schouwen which was still in enemy
hands. Our space was limited, there was no
room for patrolling or maneuvers. We sat in
barracks and counted the skirts of the
Zeeuwse meisjes. Usually they wore seven.
Today they wear miniskirts. A number of
supply ships hit German mines at the entrance
to the Schelde and foundered. Hundreds of
cans of concentrated, enriched milk powder
floated ashore. Hans van Dam turned out to be
a master flensjes -crepebaker and in the
course of a few weeks we all gained twenty
pounds and developed faces like shining
moons. (As soon as we went back into action
after Walcheren, our surplus weight melted
away.)
The British had concocted a plan to invade
Schouwen. The distance across the water now
grew considerably in our imagination.
A number of "volunteers" from our brigade was
"volunteered" to act as liaison and interpreters.
Having been picked as one of the chosen, I
began to suspect that Lieutenent B. was eager
to rid himself of one troublesome Jew.
During the next two weeks many Walcheren
civilians came to us asking, "wanneer gaan
jullie nouw naar Schouwen?" The military
command, wanting to appear active and
macho as long as they did not have to

physically
expose
themselves,
took
a
considerable time to call off the operation. If
the civilians knew, the Germans were bound to
know also. What the military importance was of
another minor island without strategic value
was not something the generals took into
account.
Thus, Lieutenant B. had to suffer my presence
for another few months.
The war was drawing to an end, but Holland
had not been liberated vet. Both western
provinces were to stay under Nazi occupation
until the last. The Brigade was sent to
establish a bridghehead in the Bommeierwaard
in an attempt to accelerate the process. Hitier
had run out of men and begun drafting
fourteen year old boys from the Hitier Jugend.
These untrained children were so terrified that
they clustered together in fear under fire,
making them easy tarqets.' Still, the Brigade
suffe red substantial casualties in the operation.
Among the men of our Palestine contingent
was a short, bow-Iegged soldier with cokebottle glasses by the name of Salo Wolf.
Naturaily, he was assigned to the infantry. Salo
was a kind, unprotesting soul who seemed
forever surprised at the things he saw, vet
accepted them stoically. During target practice
he could never find the target. Still, he never
asked for a transfer to a more suitable unit.
The sortie at Hedel into the Bommeierwaard
took place in April, 1945. A three-man patrol
was sent out to check for snipers and possible
fortified positions. One of the three was Salo
Wolf. In search of the enemy they arrived at a
church. Two men stayed below as guards
while Salo climbed the church tower. When he
reached the top, he found two German soldiers
cowering in the corner.
"Nicht schiessen, nicht schiessen," they
begged. Salo had to come very close before
re could discern the SS insignia on their
solder
patches.
"Die Juden sind gekommen," Salo said in his
usual quiet voice. He raised his rifle and shot

them both dead.
They were the only targets he ever hit during
his long years in the military.
LIBERATION AND BEVRIJDING
Both words mean the same. Vet "Bevrijding"
conveys a sense of inner liberation,
a consciousness
that freedom has been
attained.
What we saw when we entered den Haag -the
Hague- on May 8, 1945, were the faces of
people who had seen too much. When later
the photographs of Bergen-Belsen were
published with prisoners in their striped garb,
skeletons staring at their liberators with
numbed and uncomprehending
eyes, such
faces were to become familiar to the world.
We entered the city from the north, from the
direction of Leiden and Wassenaar. The first
neighborhood we saw was het Bezuidenhout.
It was in ruins, bombed bevond recognition.
The Germans had established V-2 launching
pads in the adjacent Haagse Bosjes, a few
hundred meters to the west. An armada of
American B-17's had flown over and from
great height pinpointed the rocket platforms
and released their bombs. None struck the
intended targets; all of them feil on het
Bezuidenhout.
A well-dressed women in beige tweeds came
to sit with us on top of our troop carrier. When
we offered her a cigarette, she smoked it with
infinite slowness as if she were carrying out a
religious rite. None of us, healthy liberators,
understood her then. I still have the
photograph of that classy woman smoking on
top of our troop carrier.
Unlike the delirious reception we had
experienced in Brussels, here we did not find
the outbursts of cheers, kisses and flagwaving
as we entered. There was a mood of gravity
which remained that way until ...
Until Menuhin came.
There came an announcement

that Menuhin
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would give a concert in the Residentiezaal.
Those of us who requested tickets received
them free. Not a seat remained unoccupied. I
sat on the podium so close to the soloist that
every time Menuhin made a large motion with
his bowing arm, 1 had to duck. What made the
difterence wasn't Menuhin's mesmerizing
performance,
but the fact that Menuhin's
appearance just five days after the liberation of
the city signaled to the people of the
Netherlands that yes, the Nazi oppressors
were gone, the colors of the flags seemed
more vibrant, they were free, life was
beginning anew. Liberation, Bevrijding became
real.
There were still some twelve thousand armed
Germans in the city against only two thousand
of our men. On May 11, just three days after
our arrival, I walked along the Frankenslag. On
a tree over a bench hung a large wooden
board: "Fuer Juden Verboten, voor Joden
verboden." With the butt of my rifle 1 knocked
the sign down. Across the street, in the front
yard of a house, a company of German
soldiers was assembied around an anti-aircraft
gun. Their commander made a short, clippee
speech in a strident Prussian voice. When he
was finished his men stood up, raised their
arms in the Nazi salute and shouted "Sieg
Heil!" Then they surrendered the gun to three
Canadians who had waited nearby.
As I walked along a stretch of empty, rusting
streetcar tracks, I spotted a solitary yet familiar
figure. I crossed the street. It was my pre-war
Hebrew teacher, Mrs. Tirza Rotbart. She had
the appearance of an eighty-yearold
woman,
emaciated and bent with a deeply lined face. I
knew she was not yet sixty. Her eyes had a
faraway look as if her surroundings, myself
included, were beyond reality. When I called
her she seemed not to hear me. I repeated her
name, "Mrs. Rotbart, Tirza!" and now she
looked at me, stunned and mumbied
something. When I put my hand on her sleeve
she recoiled and stepped back.
A sign of recognition
crossed her face.
"Abbie," she said, Abbie ..." and sat down on
the curb next to the tracks and began to cry. I
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did not try to stop her. After some minutes 1
handed her my handkerchief. She wiped her
eyes and kept repeating my name. I knew this
was not the time to question her. I gave her a
carton of cigarettes from my weekly rations.
She took the cigarettes, got up and left without
speaking.
In the years following the war I met Mrs.
Rotbart numerous times. She recovered and
again became the vibrant woman I had known.
She had a large following of students whom
she taught Hebrew and history. Whenever we
met, she would cry again. "With the cigarettes
you gave me," she said, " I was able to rent a
room. Without my room I doubt that I could
have survived."
Zyga and Alma Engelman, the Yugoslav
friends she had roomed with in Den Haag, had
been carried oft to Auschwitz in 1943 together
with their two small children. They had
followed
the instructions
of the Jewish
Council -de Joodse Raad- which was carrying
out the orders of the German authorities, and
had presented themselves for "Work in the
East," never suspecting what fate awaited
them there. Mrs. Rotbart's last memory was of
the Engelmans with rucksacks on their backs,
heading for the Nederlandse Schouwburg in
Amsterdam,
Holland's Umschlagplatz.
Very
few ever came back. Mrs. Rotbart was one of
the survivors who had hidden. (Numerous
Jews, such as Anne Frank and her family,
were betrayed for money or because of
anti-Sem itism.)

By July, 1945, the Netherlands were on their
way to recovery. The eftects of the eight
months of starvation were feit for a long time,
but food was now coming in regularly and in
sufticient quantities. Unlike the countries that
had been allied with Germany during the war
such as Hungary, Romania and Vichy France,
or those countries that had been under military
rule such as Belgium, Holland had developed a
contrary, resisting spirit, notwithstanding
its
many collaborators and NSB members and the
savage German rule under Seiss-Inquart.
Even now, fifty years later, Holland is still per-

meated with arevulsion against things
German. Not a day passes without the press,
the radio or television
bringing
up a
remembrance of those five years of the
Bezetting. We, members of the Prinses Irene
Brigade who had not lived under the Nazi heel,
could never fully understand what it had been
like. I find myself devouring books about those
years trying to penetrate the mood of those
times. But, as Elie Wiesel wrote, ''The survivor
knows. He and no one else." Even though
Wiesel spoke of those who survived the camps
-as he had himself- it applies also to those
who survived other, lesser evils but evils
nonetheless.

was the Dutch underground with its many now
above-ground
newspapers and publications,
going to settle for censorship or new
restrietions on freedom of expression and
democracy. The attempts of het Militair Gezag
to become the supreme, the only power in the
country, failed.
And during the following years Holland lost its
colonies and freed itself from the burden of
oppressing another people. But for a different
roll of history's dice, Holland might not be the
tolerant country it has become.

EPILOGUE
At war's end we we re quartered in the
Alexander barracks in Scheveningen. Nobody
took military discipline seriously any longer. At
the morning appel, often only three members
of a thirty-six man platoon appeared. As the
thirty-six names we re read oft, each one was
reported "present" by the three attendees. The
sergeant taking the roll would look down at his
list, mark every name oft and leave without
lifting his eyes.
One day Sammy took me foraging.
Brandishing a loaded Luger, we arrived at the
German ofticers quarters. Sammy banged on
the door and ordered the assembied trembling
Krauts, "Rauss!"
"Wo sind die Kraftwagen?" We returned to
barracks in a black Mercedes, carrying an
expensive radio. Lieutenant. B. ate his heart
out since he was driving aRenauit
tin-can
himself, but he never dared dispossess
Sammy of his toy. The war was over and the
ofticers we re warlords no long er.
That it became impossible to maintain military
discipline was probably for the best, or the
Brigade might have been employed to put het
Militair Gezag into power to run the liberated
Netherlands. The establishment that had sat
out the war in London intended to impose its
rule, using us. The Dutch people would have
none of it. After having been under German
rule for five years, they were determined to
decide their own fate, their own future. Nor

During the winter of 1945, all of us, in turn,
received a two-week
furlough to England
where many of our men had families. Mine
began on May 15, one week after the war's
end.
I teil my friends, "I once got married in
London."
The day we married it was rammç cats and
dogs. My bride wore a checkered suit that
made her legs look fat. In her hand she held a
spray of carnations that reminded me of
ovaries. I myself was in battle-dress and my
perspiration came not from the humidity only
but also from fear. What the heil was I doing
here, getting married? What man -or womandoes not have those fears before the altar?
An older man came over and said solicitously,
"I know your grandfather."
"So do I," I responded. My feelings of defiance
at th is hocus-pocus expressed themselves in
unexpected ways.
After the ceremony there was a reception in
my in-Iaws flat, the place with the peeling
walis. I hardly knew anybody among the crowd
that appeared to be a bunch of old farts. For a
wedding present, my parents had sent me
money for a full-size accordion, an instrument
with 130 basses and a high-decibel output. My
accordion playing grated on the guest's nerves
and I was requested to leave my own wedding
37

party. I did so with joy in my heart.
To celebrate with my comrades-in-arms
on
my return to den Haag, my new father-in-Iaw
had given me three bottles of gin. We gathered
at an acquaintance's home and partied under
an arbor of flowering vines. It was the end of
May when everything in Holland explodes in a
feast of smelIs and colors. Our youthful
hormones were flowing with yearning and
passion. Several attractive
young women
attended the party as the gin began flowing
into and inside us. Soon I sat with my arm
around a sweet-smelling blond girl with wavy
hair down to her shoulders.
"Sammy," I said, "I just got married.
watch me if I go too far."

Please

By midnight we all had gone faro I was
smooching heavily with my date. As the party
broke up, she and I stepped outside holding
hands, about to go home. Her home.
A hand grabbed me from behind by my collar.
"Oh no, you don't!" Sheepishly I looked at
Sammy and let go of my date and slunk back
to barracks. Sammy didn't return until ten the
next morning, carrying the perfume of my
previous night's date on his uniform.
My London bride and I stayed married for
twenty-one
years. We had three children.
Twenty-one years with the same woman is a
long time and I suppose that twenty-one years
with the same man was a long time for her.
We had some good and some bad years, but
by the end it was used up.
In 1945 I applied for an immigration visa to the
USA and received it in forty-eight hours, surely
a record. TI-Ie Holland quota" was wide open.
In December I was told that I had two days to
get ready to sail from Amsterdam. A dozen
men from the Brigade we re put aboard a
5000-ton freighter named "Java," which was
scheduled to doek in New Vork. Two days out,
the itinerary was changed and the ship now
was headed for Recife in Brazil. We were to
be dropped oft in the Azores. Already we saw
ourselves stranded for years on those
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mid-Atlantic
islands,
marrying
the native
women, fathering Azore children, becoming
like the mutineers of the Bounty, all but
forgotten by the Duteh. A near mutiny ensued.
After some frantic ship-to-shore
cables, the
captain was told to let us debark at the nearest
North-American port, which turned out to be
Charleston, South Carolina. We docked
there on January 1, 1946 with the temperature
sixteen degrees Fahrenheit or minus nine
Celcius.
Over the fifty years that have passed, years
during which life's attrition has taken many of
our comrades, we men of the Prinses Irene
Brigade have kept intermittently in touch. For
some of us, the wartime experiences have
been the high point of our lives. The sense of
comradeship and intimacy we experienced in
the war created a bond that is unique. But
most of us have made lives that consist of
more than just memories.
I speak to Jon Cnossen occasionally, but when
he tells me that, "what doesn't hurt, doesn't
work," I know exactly what he means and feel
as if we two old farts can go out patrolling
toqether once again.

1.The Hollandse Spoorwegen assisted
in building the railroad
spur from the westerbork camp to facilitate the transport of
Jews to Sobibor and Auschwitz. They never had demurred transporting deportees while Germany was winning the war. Of Holland's 145000 prewar Jews only 25000 survived.
2. I refer readers to a controversial book by the Dutch historian Gerard
Trienekens,
"Voedsel en Honger
in
Oorlogstijd
1940-45,"
which was quoted in a special article
in
"Het
Parool" at the exhibit tit1ed "Hongerwinter en Bevrijding" at
the Amsterdam's
Historisch
Museum. wartime
propaganda
by
Radio Oranje and the underground papers misstated a number of
facts, one of which was
the assertion that the Germans exported 60% of Holland's food production to the Fatherland. If
that had been true, Trienekens
writes, no one wou1d have
stayed alive. The official figure provided to the Germans by
the Dutch
administors
in
Holland,
exaggerated
to prevent
increased demands for deliveries, was 9%. In reality it
was
only one half of that.
Starting in 1937, Holland had prepared a system of food
distribution for the event of war (in contrast with unprepared
Belgium, where food distribution remained chaotic
throughout
the occupation). Until September 1944, notwithstanding
contrary personal recollections,
the Dutch population
received
an
adequate distribution of food. There were intermittent seasonal shortages, but vegetables were not rationed. Until then,
the health of the Dutch was good, not least because the increased consumption
of vegetables and grains and the decreased
consumption of animal fats. The
incidence of such illnesses
as stomach-u1cers,
certain cancers, diabetes,
appendicitis,
kidney stones and trombosis dropped compared to pre-war figures. There was a rise in
infectuous
diseases,
diphteria,
tuberculosis,
scar1et fever
and venereal diseases. Af ter an
original weight loss, people
regained their lost avoirdupois.
A shortage of soap caused a
deterioration
of hygene,
one
factor in increased infections.
When the canals thawed in March, 1945, the food situation
improved. But by April the Canadians had liberated
Gelderland, Overijssel, Drente and Friesland and all barge movement
over the canals was cut off. April and May became the most
cruel months of the Hungerwinter. Total mortality from starvation and co1d is estimated to be between 15000 and 20000. In
the years following the end of the war, an addional number of
people died as aresul t of the deprivations
suffered during
those terrible eight months.
Beginning in September, 1944, the Allies had been discussing the possiblity
of dropping food by air to the Dutch
population,
but the idea was shelved for political reasons.
The war' s stated aim was "Unconditional Surrender"
and food
drops would have required negotiations with the enemy.(paralleIs can be drawn with the Allied refusal to bomb Auschwitz on
the pretext that it would divert military resources and that
the only way to end the atrocities was the military defeat of
Germany.)
Air drops of food took final1y place during the last
weeks of the war. These were a cosmetic effort aimed at creating goodwill, a political purpose they achived admirably.
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3. In Danzig, drafted boys, proud of their new uniforms, would
go home to show off to their parents. When found away from
their units, they were arrested and strung up fr om the linden
trees lining
the city' s boulevards
as deserters.
When the
Russians entered the town, the bodies of German children were
swinging from the trees.
4. In those years every country had a quota for the number of
immigrants allowed into the United states, based on the nineteenth century proportion of it's population's origins.

DE DEMOBILISATIE
door Bil/ DiI/, Cherry Val/ey USA
Na het lezen van het artikel in het septembernummer "De Brigade zwaait af", leek het me
nuttig om te laten weten dat het niet iedereen
zo gesmeerd afging. Ik was blij te lezen dat
veel van onze oudstrijders hulp en appreciatie
ontvingen van de landen waarnaar zij terugkeerden.
Hoewel ik me aanmeldde in New York City
was het voor mij niet mogelijk om daar te demobliseren, omdat ik voor de oorlog niet in
Amerika woonachtig was. Gedurende de tijd
dat ik en kapitein Bill Roos in Suriname dienden, realiseerden wij ons de rijkdom die het
Surinaamse oerwoud aan waardevol geboomte
biedt. Wij zonden toen een verzoek in voor
een houtconcessie, maar omdat wij in militaire
dienst waren, werd dit aan ons geweigerd. Op
een audiëntie bij Gouverneur Kielstra werd ons
echter een concessie beloofd, zodra wij na de
oorlog in Suriname terug zouden keren.
Vol goede hoop arriveerden wij in 1945 weer
in Paramaribo, nadat wij beiden als reserveofficieren in Holland in het huwelijk getreden
waren. Mijn ontvangst bij aankomst op de
kade, bij een verbitterde Commandant majoor
Vink was: "Nu je hier geland bent, ben je een
burger. Juist als elke andere burger hier."
Bij navraag naar de beloofde concessie kregen
we te horen dat alle beschikbare concessies
door de Nederlandse regering aan de Firma
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Bruynzeel van de Zaanstreek gegeven waren.
Bill de Roos vloog teleurgesteld naar Canada
terug. Ik daarentegen moest mijn contract
vervullen dat ik inmiddels had afgesloten met
Mickey Bros in Tennessee, U.S.A. Daarvoor
huurde ik een motorboot en een tolk om de
bosnegers te bewegen bamboebomen te kappen en in vlotten naar de haven te brengen.
Nadat deze per boot naar Amerika vervoerd
waren, vernam ik dat de rest van mijn contract
door een Surinaamse firma zou worden overgenomen. Daarna heb ik als gids Amerikaanse
toeristen in het oerwoud gebracht om het leven
van de inboorlingen te bestuderen. Toen dit
niet genoeg opleverde, zijn we naar Willemstad op Curacao vertrokken, waar we 4 jaren
op onze Amerikaanse visa wachtten. Na een
jaar in Canada heb ik sinds 1952 in goede
gezondheid in de U.S.A. gewoond.

Naschrift redactie: Het genoemde artikel is een
archiefstuk uit juni 1945. De journalist, de heer
A. C. van Beers, put daarin uit beloftes die de
gedemobiliseerde
militairen op dat moment
worden gedaan. Het is echter zeker dat vele
oud-Brigadeleden hierin werden teleurgesteld.
Mogelijk dat ook andere leden van onze Vereniging hun ervaringen in het buitenland in de
eerste jaren na de oorlog eens op schrift willen
stellen.

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

Mutaties/adreswijzigingen:

fne
aal

JIT

Beumer, H.J.M.
Clerk-Huisman
Hoft, M. van 't
Leemans, J.
Montalette, P.
Oort-Luig, mew. E. v.
Opdorp, G.M. van
Schipper, HA
Smit-Reedijk, mw.
Snoeren, A.J.

wijziging tel. nr.
overleden
nieuw lid
overleden
nieuw adres
overleden
nieuw adres
adres luidt:
nieuw adres
overleden

Struijk, C.

overleden

Velde, D. van de
Verbruggen, H.
Vlot, M.
Wilmsenv. Dinther, mw.

nieuw adres
nieuw lid
overleden

tel.nr. is 033.4945012
17 september '96 te Luzern (Zwitserland)
Berkhofstraat 103, 6471 EE EIJGELSHOVEN, tel.nr. 045.5457771
13 augustus '96 te Rotterdam, opnemen mew. G. Leemans-van Gent
P.O.Box 157, Pride Crossing, MA 01965 USA, tel. nr. 5085248867
4 september '96 te Utrecht
Woestduinlaan 99, 3941 XC DOORN, tel. nr. 0343.415704
"Maelstede", Loquatwalk 3, Constatia, RSA 7800
Marthalaan 1-006, 7511 AZ ENSCHEDE, tel.nr. 053.4344066
23 september '96 te Terneuzen, opnemen mw. M.Snoeren-Pieters
Stadhuisplein 21, 4531 GZ TERNEUZEN
20 september '96 te Rotterdam, opnemen mw. M. Struijk-van
Heiningen
Andromedaplaats 104, 5632 BN EINDHOVEN
2402 44 AVE Vernon B.C. V1T 3M1 Canada
10 augustus '96 te Sliedrecht, opnemen mw. A.M. Vlot-van Wierst

overleden

5 september '96 te Asten

