Luit. gen. der cavalerie b.d. C.F. Pahud de Mortanges (1896-1971),

22 jaar voorzitter

VERENIGING VAN OUD STRIJDERS
VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BRIGADE "PRINSES IRENE"
Bestuursleden:
ere-voorzitter
Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
Beneden Dorpsweg 191
6862 WH OOSTERBEEK
026-3332352

Sociaal medewerker
F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
076-5420530

Voorzitter
Hemmes
Thorbeckelaan 74
2564 BS DEN HAAG
070-3683566

Stichting Historie en Documentatie!
P.R.- Medewerker! Redactie "Vaandeldrager"
Hans Sonnemans
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
0499-370206
(tussen 18.00 en 21.00 uur)

Vice-voorzitter
J.L.M. van den Bergh
Verdilaan 27
4837 CL BREDA
076-5613711

Garderegiment Fuseliers "Prinses Irene"
Genm. de Ruyter van Steveninckkazerne
Postbus 90152 MPC 18C
5600 RD EINDHOVEN
040-2627464
(commandant), 2627468

Secretaris
H.J.F. Hielkema
Amethistdijk 254
4706 BJ ROOSENDAAL
0165-544802
(liefst schriftelijk)

Contactadressen in het buitenland
Heyman Roet
Hilda Ramstraat 23
2600 ANTWERPEN - BERCHEM
BELGIE 09-32-3-2390012

Tweede secretaris:
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 BS BERGEN OP ZOOM
0164-241119

Jan Jansma
P.O. Box 70066
BRYONSTON 2021 TRANSVAAL
REP. ZUID AFRIKA

n.w.

Penningmeester
H. van Beers
Houtduif 26
5161 SG SPRANG CAPELLE
0416-278267
Tweede penningmeester
N.G. van Zalinge
De Roy van Zuidewijnlaan
4818 GB BREDA
076-5210534
Leden:
G. Lourenz
Drs. Hein Mandosplaats
5581 BV WAALRE
040-2214746
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Contactpersoon Mariniers:
P.J. van der Wal
Huiserf 12
4824 HR BREDA
076-5416151
Functionarissen'.
Vertegenwoordiger
bij de Fondsen
H.J. Davis
Postweg 18
3881 EC PUTTEN
0341-360842

Henk J. Jansen
2a Station Road "Hoekhuis"
NORTH MYMMS - HATFIELD
HERTS AL9 7PJ
UNITED KINGDOM 09-44-7072-71462
L.P. Klouth
8 Boyland Close
ACT 2613 SPENCE
AUSTRALlA
J.B. Peyrot
110 Carriage Drive
06033 GLADSTONEBURY
CONNECTICUT
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
Bank- en gironummer van de Vereniging
Banknummer:
47.25.85.762 ABN!AMRO
33.42.06.715 RABO
Postgironummer: 1999533
Penningmeester O.S.V. "Prinses Irene" te Sprang Capelle
Lidmaatschap

is minimaal f. 20,- per jaar.

Zij die geen deel hebben uitgemaakt van de voormalige Prinses Irene
Brigade, \<.\.l\'Inenbegunstiger wmden dom de Vereniging met minimaal
f. 20,- per jaar te steunen.
ONZE AKTIVITEITEN
WORDEN MEDE MOGELIJK GEMAAKT UIT
OE OPBRENGSTEN UIT OE GIRO/BANKLOTERIJ.
UW DEELNAME AAN DE GIRO!BANKLOTERIJ
WORDT DAAROM
VAN HARTE AANBEVOLEN.

EEN GOUDEN JUBILEUM
VOOR ONZE VERENIGING
Dit jubileum betekent 50 jaar nuttige arbeid van onze vereniging. Toen ik voor het Eskadron Pantserwagens en de Recce afdeling een reünie wilde houden, zei onze Brigadecommandant tegen mij dat een reünie de gehele brigade zou moeten omvatten. Zo
gezegd is zo gedaan.
Ontvangen met een feest in de Dierentuin door de Vereniging Ons Leger, begin 1946,
werden wij daarna door iedereen vergeten. Men was te veel onder de indruk van het
gebeuren in Nederlands Indië en vond ons maar lastig. Toegegeven, onze brigade kreeg
helaas geen opdrachten om zich bijzonder te onderscheiden hoewel Hedel toch een
bijzonder goed optreden te zien gaf. Jammer blijft het dat men nooit naar onze ervaringen heeft gevraagd. Mogelijk was Srebrenica anders verlopen.
Door onze acties konden wij gelukkig ons volk duidelijk maken dat wij goed hebben
bijgedragen
aan onze bevrijding. Daarbij is ook door het werk van onze zusterverenigingen meer
waardering voor ons werk ontstaan en heeft ons Departement daarop ingehaakt. Helaas
moet je in het leven voor jezelf opkomen.
Met een bezetting die nu ver verleden tijd is, vervagen gelukkig de afschuwelijke dingen
die dit duivelse bewind bracht: slavenbestaan, weinig eten, veel slaag, doodslag, geen
recht en geen barmhartigheid.
Ter herinnering aan ons optreden hebben wij een aantal herdenkingsplaten op monumenten gekregen, zoals Pont l'Eveque, Pont Audemer, Hedel, Den Haag. Platen die
weer aanleiding zijn voor herdenkingen.
Belangrijke zaken voor onze vereniging waren een mogelijkheid om elkaar jaarlijks te
zien en waar mogelijk elkaar tot hulp te zijn. Onze Brigade-commandant
Generaal
Majoor De Ruyter van Steveninck en na zijn dood zijn weduwe, hebben zich voor het
welzijn van ons allen ingespannen. Ons verblijf in Engeland, de landing in Normandië
met de opmars en ons verder optreden in eigen land waren natuurlijk wel zeer bijzondere evenementen.
Wij verheugen ons dat het nog steeds vrede is, geve God dat dit zo mag blijven.
Tot ziens op onze zeker luisterrijke herdenking en beste groeten,

J.J.G. Beelaerts van Blokland,
ere-voorzitter
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VAN DE VOORZITTER

In de eerste plaats wil ik u allen gelukwensen
met het SO-jarig bestaan van onze vereniging.
Opgericht om de kameraadschap aan te houden en te bevorderen werd vijftig jaar lang
jaarlijks met groot succes een reünie gehouden.
In de tweede plaats wil ik met vreugde constateren dat onze vereniging er echt één is van
alle oud-strijders van de Prinses Irene Brigade. Vijftig jaar geleden was het een vereniging
die oud-strijders uit Engeland verbond, terwijl
de "aanvulIers" hun eigen reünies hielden. In
de zeventiger jaren groeiden beide "partijen"
naar elkaar en het één vereniging van alle
oud-strijders van de Prinses Irene Brigade.

Vaandeldrager zo knap redigeert, daar zoveel
werk aan heeft, dat het hem soms boven het
hoofd groeit. Hij zou dolgelukkig zijn als er wat
taken konden worden verdeeld en daar zijn tot
nu toe niet veel mogelijkheden voor geweest.
Natuurlijk zijn er velen die niet elke verandering een verbetering zullen vinden. Onze
Vaandeldrager is nu een schitterend blad dat
geheel aan de verwachtingen
voldoet. Wij
hebben alle waardering voor Hans Sonnemans
maar juist daarom moeten wij begrip hebben
voor zijn problemen als het hem te veel wordt
om zijn Vaandeldrager-taak
te combineren
met zijn eigenlijke werk. Als hij het te druk
krijgt, moeten wij daar iets aan doen.
r

Interessant is het in de notulen van de oprichtingsvergadering (zie elders in dit blad) te lezen dat door Engeland-afkomstigen
- en niet
de minsten! - werd voorgesteld ook makkers
van het Prinses Irene Regiment en die van de
Indië-bataljons op te nemen als lid van onze
vereniging. Het werd toen, in 1947, verworpen,
mede vanwege de antipathie bij het regiment
tegen koorddragers! Aardig is dat de waardering voor de oud-strijders bij het Garderegiment Fuseliers nu boven alle lof is verheven
en dat door de bijzondere samenwerking van
nu met het Garderegiment Fuseliers en met de
maten van de Indië-bataljons er weer zachtjes
geluiden in eenzelfde richting op ons afkomen
als in 1947 werd voorgesteld.
Om diverse redenen wordt al voorzichtig gekeken of de samenwerking voor het gezamenlijk
verzorgen van een contactblad tot de mogelijkheden behoort. Eén van de redenen is dat
onze redacteur Hans Sonnemans, die de

De wijze waarop wij meeleven met de maten
van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
die in Bosnië zijn geweest (en die van de Alfacompagnie die er nu nog zijn) maakt dat wij
het nieuws van hun belevenissen ook niet
meer willen missen in onze Vaandeldrager.

Hoe het allemaal gaat in de toekomst hoort u
natuurlijk tijdig van ons. Het bestuur doet zijn
best, zoals het bestuur van onze vereniging al
vijfig jaar zijn best doet. Als U de staat van
dienst van de verschillende bestuurders ziet,
die Hans in een interessant overzicht elders in
dit blad heeft geplaatst, is er weinig wisseling
van de wacht geweest in die vijftig jaren en
gezien de afnemende bestuurscapaciteit
zal
het nog wel even zo blijven. Maar onze vereniging is, ondanks de vergrijzing, nog springlevend en voldoet nog geheel aan de bedoelingen van de oprichters. En ook dat zal nog
wel even zo blijven!

Rudi Hemmes
3
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VERENIGING VAN OUD STRIJDERS VAN DE INDIE-BA TAUONS
V AN HET GARDE REGIMENT PRINSES IRENE

Arnhem,

14 februari

1997

Aan de Vereniging van Oud Strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene"

Graag wil ik, namens de leden van de Vereniging van Oudstrijders van de Indië-bataljons van het Garde Regiment
"Prinses Irene", langs deze weg onze voorgangers, de
Vereniging
van Oud Strijders van de Koninklijke
Nederlandse
Brigade "Prinses Irene", van harte geluk wensen met hun
50-jarig jubileum.
Wij zijn wat dat betreft nog "broekjes" want wij zijn thans
aan ons 3e jaarverslag toe!
Heel terecht schrijft de secretaris in dat jaarverslag:
"In 1996 z i.j n de contacten
en de
vriendschapsbanden
onderling tussen de veteranen van de Indië
bataljons, de Kon. Ned. Brigade en het huidige Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene nauwer aangehaald." Uit dit jaarverslag blijkt dat bovengenoemde
"3 eenheden" elkaar regelmatig
hebben ontmoet tijdens diverse evenementen. Naar mijn mening
heeft vooral het evenement "Vogelensang" bijgedragen
tot het
aanhalen van de vriendschapsbanden.
Gaarne wensen wij u allen een fijne herdenking
mijlpaal en veel succes voor de toekomst.

Verenigi~~

van

Indië-bataljons
/R~gimen t "P'ri

\,
. EIbers,
ioorzitter.
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VAN DE REGIMENTSCOMMANDANT
Oirschot, 24 februari 1996
Geachte oud-strijders

van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene,

17 (NL) Mechbat GFPI is nu al weer zo'n twee
maanden terug in Nederland. Op 20 december
landde het vliegtuig met aan boord de laatste
acht militairen, het geheel onder leiding van
Majoor de Jong, onze PBC. U zult begrijpen
dat mij op dat moment een pak van het hart
viel: iedereen veilig terug na zes maanden uitzending. Helaas heeft het tragische ongeval bij
onze opvolgers, waarbij 2 doden en 7 gewonden vielen (allen van de Geniecie), aangetoond dat een ongeluk in een klein hoekje zit.
En terugkijkend moet ik vaststellen dat wij ook
behoorlijk wat "engeltjes" verbruikt hebben!
Laten we hopen dat onze opvolgers hun uitzending zonder verdere ernstige ongelukken
zullen afronden.
Met opgeheven hoofd hebben wij op 15 december j.1. onze taak overdragen aan 101 (NL)
Mechbat RHPA in het vertrouwen dat zij kunnen voortborduren op de stabiele situatie, die
dankzij IFOR nu in Centraal-Bosnië aanwezig
is. Wij mogen zeker trots zijn op onze prestatie, met als hoogtepunt de inzet op 14 september 1996 tijdens de landelijke verkiezingen.
In het gebied waarvoor wij verantwoordelijk
waren, bleef het de gehele dag rustig en kon
de lokale bevolking veilig stemmen. De terugkeer van Bosnië en Herzegowina naar de beschaafde wereld was écht begonnen! Ook voor
en na de verkiezingen hebben wij onze Britse
superieuren zeer geïmponeerd met onze professionele taakuitvoering en dit werd dan ook
door hen niet onder stoelen of banken gestoken. Bezoekers als de Minister van Defensie
en de Chef Defensiestaf kregen zonder uitzondering te horen, dat men blij was 17 (NL)
Mechbat GFPI in de Britse gelederen te mogen hebben.

Vele bezoekers mochten wij begroeten, maar
voor ons Fuseliers hadden uiteraard de bezoeken van Kroonprins Wi"em-Alexander
en
van uw voorzitter, Rudi Hemmes, een speciale
betekenis. De invasiekoorden werden zo. mogelijk met nog meer trots gedragen dan anders
en Rudi Hemmes heeft persoonlijk kunnen
vaststellen dat het wel goed zat met onze
saamhorigheid en kameraadschap. Overigens
hebben de invasiekoorden Bosnië nog niet
helemaal verlaten, want de ACie en het 2e
Mrpel van 17 Painfbat GFPI maken tot juni a.s.
deel uit van 101 (NL) Mechbat RHPA en ook
zij zullen tijdens de uitzending het invasiekoord
dragen. Velen van u hebben ons tijdens de
uitzending een brief of kaartje gestuurd en dat
is door ons altijd zeer gewaardeerd. Ook de
Fuseliers van de ACie en het 2e Mrpel vinden
het geweldig, als u hen eens een berichtje
stuurt. Namens hen alvast bedankt!
Inmiddels zit ons verlof er al weer op en hebben we allemaal (hopelijk) weer nieuwe energie opgedaan om de uitdagingen, die in 1997
op ons wachten, aan te kunnen (hierover zo
dadelijk meer). Op 10 januari j.1. hebben we de
56e jaardag van ons Regiment gevierd in aanwezigheid van een grote groep oud-strijders
(van Irene Brigade én Indië Bataljons). De
altijd indrukwekkende dodenherdenking
werd
gevolgd door de onthulling van de nieuwe
plaquette op ons monument, met daarop de
namen van de gevallenen van de Brigade en
de Indië Bataljons. De plaquette is ontworpen
door de heer Blind, oud-strijder van een Indië
Bataljon, en is gemaakt van zeer duurzaam
materiaal. De namen van de qevallenen zijn nu
gelukkig weer goed leesbaar en ik nodig u
graag uit om de nieuwe plaquette te komen
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bewonderen. Tijdens deze ceremonie werd
ook de kaars van 17 (NL) Mechbat GFPI, die
in Bosnië tijdens de kerkdiensten steeds
brandde, gedoofd en een nieuwe kaars voor
de ACie en het 2e Mrpel ontstoken (beide
handelingen werden overigens verricht door
uw voorzitter). De nieuwe kaars is inmiddels bij
onze Fuseliers in Bosnië beland.
De Medaille-uitreking van 11 januari j.l. in de
Brabant Hallen te Den Bosch was een geweldige gebeurtenis. De aanwezigheid van de
oud-strijders bij deze gebeurtenis was voor mij
eens temeer een bevestiging van de uitstekende banden die er tussen de verschillende
groepen binnen ons Regiment zijn opgebouwd.
Dat bovendien oud-strijders ook zelf herinneringsmedailles
mochten uitreiken, deed mij
buitengewoon veel genoegen en als ik de
reakties van de oud-strijders beluisterde, hen
ook. De receptie na afloop betekende het afscheid van degenen, die tijdelijk onder bevel
waren gesteld en het einde van een buitengewoon boeiende periode voor bataljon en Regiment. In de komende maanden zal in overleg
met Hans Sonnemans worden bezien, hoe we
op gepaste wijze ook dit stuk Regimentsgeschiedenis voor het nageslacht kunnen bewaren. We houden u op de hoogte!
1997 wordt (wederom) een druk jaar voor bataljon en Regiment, met vele oefeningen en
schietseries, zoals in Polen, (voormalig Oost)Duitsland en Engeland. Intussen wordt de De
Ruyter van Steveninckkazerne ingrijpend aangepast en het ziet ernaar uit dat dit jaar een
begin gemaakt gaat worden met de verbouwing van het nieuwe museum. Het is de bedoeling dat dit een stuk groter gaat worden,
terwijl vermoedelijk het monument nu ook in de
directe omgeving van het museum een plaats
zal vinden. Ook zullen in 1997 weer nieuwe
BBTers in het bataljon binnenstromen, beëdigd
worden en zullen er koorduitreikingen plaatsvinden. Hierover zult u door middel van de
Vaandeldrager worden geïnformeerd.
Zoals uw voorzitter al schreef in de vorige
Vaandeldrager, wij willen de Vaandeldrager
graag behouden voor de toekomst. Samen met
uw bestuur zullen wij ons buigen over de
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mogelijkheden, waarbij ook voor mij voorop
blijft staan dat het karakter van de Vaandeldrager ongewijzigd moet blijven. Het is en blijft
het blad van de Vereniging van Oud-Strijders
van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene", maar kan wellicht omgevormd worden tot een Regimentsblad.
In 1997 bestaat uw vereniging 50 jaar. Dat
viert u op 11 april a.s. met een groot feest in
Motel Eindhoven, vlakbij het Irenebrigadeviaduct én op een paar minuten rijden van de
De Ruyter van Steveninckkazerne, waar uwen
óns Regiment tegenwoordig zetelt. Deze mijlpaal is zeker een felicitatie waard. Al 50 jaren
ziet uw vereniging kans als bindmiddel te fungeren voor al die mannen, die in 1940 de bezetting door de Duitsers niet accepteerden en
in het verband van de Irene Brigade een bijdrage leverden aan de bevrijding van Europa
en in het bijzonder van Nederland. Voor veel
oud-strijders
is de vereniging letterlijk van
levensbelang, de activiteiten houden hen actief
en vitaal, zo kunnen wij iedere keer weer vaststellen als oud-strijders bij ons te gast zijn. Uw
kameraadschap
en saamhorigheid
kunnen
hopelijk voor ons, de "jonge Garde", nog lang
ten voorbeeld dienen. Ik wens u toe dat uw
vereniging nog vele jaren zo levend zal blijven
als zij nu is en dat u, oud-strijders, en wij,
militairen van het Garderegiment
Fuseliers
Prinses Irene en 17 Painfbat GFPI, nog veelvuldig in elkaars gezelschap zullen verkeren.
Proficiat met het 50-jarig bestaan en tot de
11e!

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

50 jaar!!!

Hoe kom ik er?
PER AUTO:
Motel Eindhoven ligt langs de A67
(Antwerpen
Venlo),
afslag
Waal re
Valkenswaard. Na de afslag richting Eindhoven
nemen, het motel ligt links van de weg.
OPENBAAR VERVOER:
Vanaf station Eindhoven vertrekken de lijndiensten BBA 171 en 172, halte Floralaan .
(3 minuten lopen) en 7, halte Aalsterweg.
BUS
Voor hen die zich hiervoor hebben opgegeven
vertrekken er twee "Brigade-busdiensten"

'"
vanuit de richting DEN HAAG:
Op 11 april gaat het gebeuren! De feestelijke
viering van het Sa-jarig bestaan van de Vereniging!
Voor wie?
Alle leden die zich hebben aangemeld naar
aanleiding van de oproepen in voorgaande
Vaandeldragers zijn harte welkom.
Zij ontvangen geen nader bericht. Leden die
zich niet hebben aangemeld kunnen helaas
niet meer aan de festiviteiten deelnemen!
Wanneer?
Vrijdag 11 april 1997. De ontvangst is
tussen 10.00 en 11.00 uur.
Het programma zal rond 17.00 uur afgelopen
zijn.
Waar?
Het feest wordt gevierd in Motel Eindhoven.
Aalsterweg 322, tel. 040 - 211 60 33
U kunt zich melden bij de hoofdingang.
Tenue?
Het tenue is voor deze dag vrij. Blauwe blazer
en grijze broek mag, maar is niet verplicht.

8.00 uur
8.45 uur

,.

Den Haag CS
Rotterdam CS
naar Eindhoven

vanuit de richting BERGEN OP ZOOM:
8.30 uur
8.45 uur
9.15 uur

Bergen op Zoom station
Roosendaal (afslag Nispen)
Breda (Motel Brabant t.o Casino)

Vergoeding vervoerskosten?
Zij die hebben gemeld met de auto te komen,
krijgen automatisch een benzinevergoeding op
hun bankrekening gestort.
Degenen die met het openbaar vervoer komen, kunnen een Veteranen vrijvervoersbewijs
gebruiken. Er zal geen apart vrij vervoer
worden verstrekt
De "Brigade-busdiensten" zijn gratis.
Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij: Frans van der
Meeren, Noordsingel 23, 4611 BS BERGEN
OP ZOOM, tel. 0164 - 241119
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van de seiners. Hij woont in Oakland, U.S.A.
Voor de wagen in het midden J V.d. Weerden,
woont in Christ Church, Nieuw Zeeland. Helemaal links ben ikzelf."

REACTIE OP 50-JARIG BESTAAN
VAN ONZE VERENIGING
HET VORIGE NUMMER:
- Heel veel reacties kwamen binnen op een
fout in het vorige nummer. Op pagina 25 staat
namelijk tot driemaal toe te lezen dat het gouden feest van de Vereniging op 12 april gevierd zou gaan worden in plaats van de tot nog
toe aangekondigde
11 april. Hoewel onze
voorzitter in zijn voorwoord de datum 11 april
aanhoudt, op pagina 25 gesproken wordt over
vrijdag 12 april (wat dus niet kan want 12 april
is een zaterdag) en op het inschrijfformulier de
juiste datum aangehouden wordt (vrijdag 11
april), toch raakten velen in de war. Dus voor
alle duidelijkheid nogmaals: het gouden feest
van de Vereniging wordt gevierd op vrijdag 11
april 1996.
- De pagina's 19 en 20 werden verwisseld.
Men moest wat moeite doen om het relaas van
onze regimentsaalmoezenier
te volgen maar
na wat puzzelwerk was dat toch wel mogelijk.
Sorry!
- Het is heel jammer, maar de foto van het
bordje met de tekst "Gen. Hemmeslaan" (op
de base van het C-team 17 (NL) Mechbat
GFPI in Knezevo) werd te donker afgedrukt.
Toch staat het er echt. Zelf is hij in Bosnië
gaan kijken om te zien of het waar was.
- Een reactie op "Wie, Wat, Waar" van
Heyman Roet uit Berchem (België):
"De beide foto's zijn indertijd door mij geschonken. Het betreft de 2e Unit, kengetal op
de wagens 111. Op de motorfiets B.S.A. ben ik
met naast mij Vermeulen. Hij is Bergen op
Zoom bij de Brigade gekomen. De foto is genomen in de Alexanderkazerne in juli '45, net
voor ik afzwaaide. De andere is de verbindingswagen, radio, met inside Oznowitcz
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Helaas is het me niet mogelijk persoonlijk bij
het komende feest van het 50-jarig bestaan
van de Vereniging van Oudstrijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses
Irene" aanwezig te zijn.
Ik betreur het dat ikzelf slechts 4 jaar van het
bestaan van onze vereniging afweet en ik ben
ervan overtuigd dat er daar ergens meer kameraden zijn die het recht hebben om hiervan
op de hoogte gesteld te worden. Daarom zou
ik willen voorstellen dat door bemiddeling van
de Nederlandse Ambassades en Consulaten
een ernstige poging zou worden gedaan om
zulke onwetende makkers op de hoogte te
stellen van alles wat het bestuur voor onze
leden doet.
In 1954 heb ik een korte tijd voor de Nederlandse Trade Commissie in New Vork gewerkt.
Ik was in nauw contact met het Consulaat.
Nooit heb ik over een oudstrijders organisatie
gehoord! Ook Lt Bernie Kleijn Molekamp, zelf
Trade Commissioner in California wist niets
van het bestaan af. Het aantal leden zou hierdoor kunnen worden uitgebreid. Zover ik weet
is het bestaan van een Veteranen organisatie
iets unieks in de Nederlandse geschiedenis, dit
wordt dus niet vermoed. De blaam ligt zeker
niet bij ons bestuur.
Mag ik eindigen met allen, maar speciaal diegenen die nu en in het verleden zich hebben
ingezet om onze oudstrijders vereniging een
succes te maken, te feliciteren met het 50jarig bestaan en te danken voor hun onbaatzuchtige inzet voor het medeplezier van
anderen. Veel plezier!
Wilhelmus Dill. Cherry Valley U.S.A.

"1. Op pagina 29 lijkt de derde paragraaf van
het dagboek van Lt. Badings hoogst onwaarschijnlijk. Het is hem wellicht verteld, en ter
plaatse neergeschreven, zonder dat hij ooit de
kans heeft gehad om dit later te kunnen bevestigen.
De Engelsen zaten in Oosterbeek erg in de
pieneut, omringd door de beruchte Waffen-SS.
Ze hadden het zo goed als zelfmoord beschouwd over zoiets later betrapt te worden.
De geallieerden zijn nog altijd erg boos over
het feit dat de Waffen-SS in de campagne in

week komen. lk denk dus dat de SO cent in de
week voor de oorlog wel de praktijk was.
3. Op pagina 33 staat op het voertuig geschilderd een Arabische "een honderd elf", het is
niet een Romeinse "drie". Ik denk dat dit van
de Tweede Gevechtsgroep geweest zijn. Ik
meen te herinneren dat de artillerie bekend
stond als 113, maar hoe zat het met de Recce,
Herstellingsafdeling, Aanvullingstroepen enz.?
Misschien zou het aardig zijn als mijn collega's
dit zouden kunnen bevestigen en aanvullen.
Jan B. Peyrot. Glastonburry. U.S.A.

1940 zo'n 90 weerloze Britse gevangenen
hebben neergeschoten bij het Franse dorpje
"Le Paradis" genaamd nota bene. Commandant Knoblauch is daarom na de oorlog door
de Britten tegen de muur gezet.
Ik kan me gewoon niet indenken dat de Britten
de neiging hadden zo'n 1000 moffen dood te
schieten. Er gaan in de oorlog wel veel verhalen in de rondte, vaak gebaseerd op geruchten. Als hiervoor inderdaad bevestiging bestaat, dan zouden wij hier dat willen weten.
2. Op pagina 30 van zijn relaas lijkt de 75cent-per-dag
op wat ik als gewoon soldaat
destijds betaald kreeg, voordat dit beetje verlaagd zou worden tot het vooroorlogse 50cent-in-de-week,
zoals dat bevestigd is op
pagina 181 van "Ik zou weer zo gek zijn" (boek
van Hanny S.R. Meijler, red.).
Weliswaar schrijft Lt. van Golen van "tienvoudige verlaging", terwijl ik ergens anders de 50
cent heb gelezen, maar de precieze getallen,
voor zover ik kan nagaan, zijn als volgt:
De koers in die tijd was 1 Engelse pond Sterling was 10,699 Hollandse guldens, of wel 20
shillings per pond, hetgeen komt op 0,53495
guldens per shilling. Ik werd betaald als gewoon soldaat van 29 juli 1944 t/m 23 september 1944 = 57 dagen van 1,5 shilling per dag,
hetgeen dus komt op 1,5 x 0,53495 =
0,802425, noem het maar 80 cent per dag of
5,60 in de week. Als dat nou "tienvoudig" verlaagd zou worden, dan zou het tot 56 in de

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

,.

M. van Hooff - Wilbrink, Eindhoven
4S-JARIG HUWELIJK:
F. Bakx - Steens, Prinsenbeek
M. van Lienden - van Asselt, Driebergen
W. V.d. Ven - Pieters, Galveston
M. Verstraeten - Paulussen, Breda
A. Fortier- Grul, Nijmegen
R. Douma, V.d. Kaaij, Leeuwarden
J. Bredt, van Springier, Aerdenhout
P. van de Wal - Pleur, Breda
S5-JARIG HUWELIJK
D V.d. Velde- Lewis, Eindhoven
B. Koch - Treharne, Den Haag

BESTUURSLEDENEN FUNCTIONARISSEN
VAN DE
VERENIGINGVAN OUD STRIJDERSVAN DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSEBRIGADE "PRINSES
IRENE" DANKENDE LEDENVOOR DE ZEER VELE
KERST-EN NIEUWJAARSWENSEN
DIE ZIJ MOCHTEN ONTVANGEN.
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VERENIGINGSNIEUWS
DODENHERDENKING

COLIJNSPLAAT
matie krijgt u ter plaatse.

In Colijnsplaat zal op 4 mei een dodenherdenking worden gehouden bij het monument bij N.H. Kerk, waar ook de plaquette ter
nagedachtenis aan luitenant Havelaar is aangebracht. Aanvang 19.00 uur. Opgave tot
21 april bij F.C. van der Meeren.

BERGEN OP ZOOM, 25 APRIL
Op 25 april organiseert de regio Bergen op
Zoom de halfjaarlijkse contactmiddag in café
"De Kroon" te Bergen op Zoom, Bosstraat 21
om 14.00 uur.

NAT. HERDENKING WAGENINGEN 5 MEI
Opgave voor deelname tot uiterlijk 21 april,
schriftelijk bij F.C. van der Meeren.
Graag vermelden of u al dan niet met partner
komt en of u gebruik maakt van eigen vervoer
(parkeerkaart) .

Na een half uurtje mededelingen en vragen
stellen, is er gelegenheid tot gezellig samenzijn
en een bescheiden bingo. Iedereen die belangstelling heeft kan, met of zonder partner,
zonder opgave vooraf, een kijkje komen
nemen.

Melden in
verdieping
12.00 uur.
groot model

OPGAVE ALLE EVENEMENTEN:
F.C. van der Meeren
Noordsingel 23
4611 SB BERGEN OP ZOOM

de Junushof in Wageningen, 1e
bij het bord "Prinses Irene" om
Deelname in officieel tenue met
onderscheidingen. Verdere infor-

VAN DE PENNINGMEESTER
Graag wil ik eens beginnen met dank je wel te
zeggen voor de wijze waarop de meesten van
u hebben gedaan wat ik zo graag zie en dat
was - rond de jaarwisseling de penningmeester voorzien van handgeld waardoor de eerste
kosten van het jaar konden worden betaald.
Op dit moment (20 februari 1997) zijn er nog
150 leden/donatrices/donateurs die
de laatste bladzijde van de laatste Vaandeldrager kennelijk nog niet hebben bekeken,
want hun accept-giro, dan wel contante betaling is nog niet binnen. Allemaal de krakende
botten even eronder en alles is op tijd
geregeld.
De grotendeels voorgedrukte acceptgiro's
hebben niet geleid tot veel problemen, hier en
daar stond een cijfer verkeerd, doch die
kleinigheidjes
werden door uzelf gewijzigd
zodat er geen stagnaties ontstonden.
Geeft u aub wijzigingen van adressen,
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giro/banknummers,
tfnnr's enz
zo spoedig
mogelijk door aan de secretaris, waarna hij mij
en anderen kan inlichten en wij alles tijdig
kunnen verwerken?
Voor alle duidelijkheid:
ons winkeltje heeft nog steeds aanbiedingen,
zoals:
steekspeldjes met veiligheidsdop f 11.50
stropdassen
f 20.00
invasiefluitkoorden
f 17.50
Bestellen per giro/bankoverschrijving en doet u
er dan een paar gulden bij voor het verzenden?
Bij voorbaat hartelijk dank en veel gezondheid
gewenst.
Uw penningmeester
Henk van Beers

VERENIGING VAN OUD STRIJDERS
VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE
"PRINSES IRENE"

50 JAAR!!!
Op 12 april 1947 werd onze Vereniging opgericht. Bij zo'n gouden jubileum hoort natuurlijk
ook een terugblik. We nemen u daarom mee
terug naar het begin en doen dat aan de hand
van de notulen van de oprichtingsvergadering.
Het doornemen van de inhoud van die notulen
blijkt namelijk heel interessant, niet alleen uit
historische of zo u wilt sentimentele overwegingen maar ook omdat er zaken naar voren
komen die juist nu (weer) actueel worden.
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VERGADERING
Oud-Leden (-strijders)
Koninklijke Nederlandse Brigade
" P RIN S E SIR
ENE"

tot het komen tot de oprichting van een vereniging
dezer
oudstrijders,
gehouden
te
Amersfoort, den 12den April 1947 in de Cantinezaai van de Cavalerieschool.
Om 3 n.m. opent de Luit.Kol. Looringh van
Beeck. In zijn openingswoord heet hij de aanwezigen welkom en getuigt van grote tevredenheid betreffende de opkomst der oud-strijders. Hij omlijnt in korte trekken het doel dezer
bijeenkomst, nl. oprichting van een vereniging
ter bevestiging en voortduring van het contact,
dat eens in Enqeland onder de leden gelegd
werd.
Verder bedankt hij Kapt. Bosch voor zijn aanwezigheid als vertegenwoordiger van de Sociale Afdeling van het Ministerie van Oorlog.
Ook brengt hij Kapt. Ter Haar een woord van
dank voor zijn zorgen en bemoeienissen. Tenslotte deelt de spreker nog mede, een telegram van de Commandant der voorm. Brigade
"Prinses Irene", de Kol. de Ruijter van Steveninck te hebben ontvangen, waarin deze mededeelde niet aanwezig te kunnen zijn i.v.m.

opname in Hospitaal en spreekt de wens uit,
dat de Kol. de Ruijter van Steveninck spoedig
genezen uit het hospitaal ontslagen zal kunnen
worden.
Hierna geeft de U.Kol. Looringh van Beeck het
woord aan Majoor Beelaerts van Blokland. De
nieuwe spreker behandelt de statuten en geeft
verklaring van reden tot aanhouden hiervan.
Een en ander ter verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de vereniging. Hij behandelt
de artikelen afzonderlijk en geeft gelegenheid
tot discussie hieromtrent.
Naam der Vereniging:
Prinses Irene"
Majoor Gerzon: "Een
meer gewenst zijn om
men dat de vereniging
uit Engeland gekomen
Voorstel:
Irene"

"Oudstrijders

"Vereniging

Brigade

juistere benaming zou
eventueel te laten uitkoenkel is voor leden die
zijn."
der

Brigade

Prinses

Majoor Land: "Wijs in verband hiermede op de
oorspronkelijke benaming: "Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene"
Aangenomen tenslotte wordt de naam:
Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene"
Zetel der Vereniging: Gedacht was Arnhem, bij
Depot Regiment "Prinses Irene" (een en ander
volgens statuten)
Majoor Gerzon: Vraagt naar een meer centraal
gelegen punt, b.v. te 's Gravenhage.
Majoor B. v. Blokland: Wijst op de vele administratieve werkzaamheden hieraan verbonden.
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Majoor Gerzon: Pleit voor het gescheiden houden van 't Regiment en de Brigade.
Kapt. Wolters: Wijst in verband hiermede op
het overnemen van tradities van de Brigade
door het Regiment.
Dr. Zak: Zetel der Vereniging te vestigen bij
Secretaris der Vereniging (nog te kiezen).
Verder wordt erop gewezen dat het vaandel
der Brigade het enige overblijfsel is na de
liquidatie. Oud-Brigadeleden
worden in de
toekomst benoemd bij het Regiment "Prinses
Irene".
Overste L. v. Beeck: "Als Irenemannen moeten
wij naar standplaats van het Regiment voor de
te beleggen vergaderingen." Wijst op foutieve
plaats dezer vergadering, daar Rgt. Grenadiers
en Cavalerieschool als gastheer voor de deelnemers optreden.
Datum van oprichting: b.v. dag van de 1ste
bijeenkomst nl. 12 april 1947.
Doel: a.
b.

c.

aanhouding en bevordering van
de kameraadschappelijke band
doorgeven van tradities aan
jongeren
onderlinge hulp

Middelen:

a.
b.

vergaderi ngen
stichten van een orgaan of circulaire
verlenen van steun aan oudc.
leden
(werkkringen,
financiële
steun en hulp)
Lidmaatschap:
a.
ereleden;
b.
leden;
c.
begunstigers.
Leden: wordt in diverse punten omschreven in
art. 6 der statuten.
Kapt. Kelderman: "Aanneming van leden en
beslissing al of niet toelaten van leden moet
aan bestuur overgelaten worden."
Kapt. Ter Haar: "Enkeloudstrijders
(eventueel
toe te voegen " - en diegenen van het Regt.
"Prinses Irene", die actief deelnamen aan de
strijd in Indië, in gevechtsverband"). Bestuur
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controleert toelating als lid."
Maj. B. van Blokland: "Duidelijker omschrijving
van "actief dienen", b.v. "Deelnemers aan de
Campagne 1944 en/of 1945 "(tlm 4 Mei 1945)"
Lidmaatschap vervalt:
a. bij opzegging door lid;
b. bij opzegging door bestuur;
c. bij overlijden.
Het bestuur bestaat uit: minimum vijf leden,
waarin alle rangen vertegenwoordigd moeten
zijn.
Geldmiddelen bestaan uit:
a. jaarlijkse bijdragen der leden;
b. alle andere baten in inkomsten.
Overste L. v. Beeck informeert in verband
hiermede naar gelden van Cantinefonds in
Engeland.
Luitenant Dirne: Stortte een bedrag van
f. 80.000,- bij Cdt. Rgt. "Prinses Irene" te
Arnhem. Hierin waren begrepen de Cantinewinsten.
Overste L. v. Beeck komt tot voorstel: Alle
gelden moeten na verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de vereniging door Cdt. Rgt.
"Prinses Irene" aan het bestuur der nieuwe
vereniging van oud-strijders worden overgedragen.
Bijeenkomsten: Minstens één maal per jaar. Er
kunnen plaatselijke bijeenkomsten gehouden
worden.
Majoor Gerzon: Z.K.H. Prins Bernhard als erevoorzitter der vereniging.
Kapt. Kelderman: Betreffende lidmaatschap.
Vindt het in het belang der vereniging. leden
van het Rgt. "Prinses Irene" niet als leden der
vereniging toe te laten. Mensen van het Rgt.
zullen zich niet thuis voelen bij de Oud Strijders, daar de omstandigheden geheel verschillend waren, waaronder
beide partijen
dienden.
GROOT APPLAUS!!!

Lt.Kol. L.v. Beeck: Vraagt deze kwestie over te
laten aan het nieuwe bestuur. Wijst erop, dat
bij niet toelating tot lidmaatschap van Rgt., de
vereniging gedoemd wordt tot uitsterven.
Keuze tussen: Regiments-vereniging
of Vereniging Oud-Strijders der Brigade. In dat laatste geval eventueel een stichting.
Wil vereniging
laten voortbestaan!
(Dus ...
moeten er nieuwe leden komen!)
Maj. B. v. Blokland: Wij kunnen bestuur laten
bestaan uit oud-leden uit Engeland en eventuele vacatures door oud-leden laten vervuIlen. Zo zal gevaar voor overheersing na verloop van tijd door de mensen van het regiment
voorkomen worden.
Kapt. Ter Haar: Vereniging mag niet tè eenzijdig worden. Gevaar blijft bestaan dat de verenging komt te bestaan uit oud-Indië-strijders.
Stelt voor b.v. 10 man dezer oud-Indië-strijders per jaar toe te laten uit het Regiment
(vooral 0.0 en beroepsmensen). Niet "en masse" opnemen van regimentsmensen.
Maj.
B. v. Blokland: Enkelopengekomen
plaatsen in de vereniging in te nemen door
mensen van Rgt. "Prinses Irene".
Kapt. Kelderman: Wijst op grote antipathie in
het Rgt. "Prinses Irene" t.o.v. de lanyarddragers, bij het Rgt. ingedeeld. Vereniging kan
geen tradities overdragen aan de jongeren van
het regiment. Dringt wel aan om eventueel de
leden der Brigade zoveel mogelijk over te
plaatsen en in te delen bij het Regiment.
Majoor Gerzon: Informeert of overste L.v.
Beeck zich beschikbaar stelt als bestuurslid
i.v.m. zijn vertrek naar South Africa.
Overste L.v. Beeck: Stelt zich beschikbaar als
contactofficier tussen vereniging en belanghebbenden in S.A.
Majoor B. v. Blokland: Wijst nog op Kol. de
Ruyter van Steveninck als bestuurslid (voorzitter).

Bestuursverkiezing :
Voorzitter:
Kol. de Ruyter van Steveninck met algemene
stemmen aangenomen (i.v.m. zijn afwezigheid
neemt overste L.v. Beeck het voorzitterschap
waar)
Secretaris:
Adj. O.O. Dado (met algemene stemmen).
Penningmeester:
Luitenant J.L.M. Dirne (65 van 110 stemmen)
Leden:
Kapt. Theunissen
Overste Pahud de Mortanges
Kapt. Kelderman
Kapt. Ter Haar
Opperw. van Vliet
Sergt.Maj. Kling
Overste L.v. Beeck stelt voor i.p.v. overste
Pahud de Mortanges een soldaat of korporaal
te kiezen (dit enkel als suggestie).
Met algemene stemmen wordt Stokvis gekozen!
Het nieuwe bestuur wordt geinstalleerd.
APPLAUS!!!
Wmr. Duijsters: Stelt voor de maj. B.v. Blokland alsnog in het bestuur op te nemen.
Kapt. Wolters: Als adviserend lid zou dit zeer
wenselijk zijn.
Met algemene stemmen wordt dit voorstel
aangenomen.
Overste L.v. Beeck: Discussie betreff. statuten.
Aanneming hiervan door bestuur.
Majoor Land: "Dring aan op een vaste band
tussen de oud-strijders
en voortzetting van
datgene, dat eens in Engeland is opgebouwd.
Vraagt vooral Sociale Steunverlening onderling
bij leden.
Voorstellen moeten komen uit 't midden der
leden. Uitvoering moet bij anderen liggen.
Wijst op gevaar van uitsterven der vereniging
indien enkel oud-leden der Brigade worden
toegelaten.
Wat heeft Noordhoven van Goor-fonds gedaan? Moet nieuwe vereniging alles hiervan
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overnemen?
Band moet blijven bestaan van oud-leden der
Brigade en mensen van het Regiment.
Waarom de rechtsgeldigheid voor de vereniging? Oud-leden moeten enkel toezicht uitoefenen op de belangen van de oud-strijders.
Waarom contact opnemen met het Noothoven
v. Goor-fonds.
Heeft dit fonds iets kunnen
doen in het verleden? Vraagt zich af of deze
vereniging zal blijven leven.
De gezelligheid blijft! De onderlinge steun zal
ook blijven! Wat betreft overdragen tradities
pleit spreker voor indeling van oudleden bij het
Regiment "Prinses Irene".
Stelt voor: een vereniging met het regiment
daarin opgenomen.
Waarnaast:
'n gezelligheidsvereniging
van
oud leden, waarin pioniers, die op de bres blijven staan en zorgen voor oudstrijders.
Majoor Gerzon: Verzet zich tegen opneming
van Regimentsleden. Misschien, dat dit later
wel mogelijk wordt. Maar niet vlak na de oprichting!
Sergt. de Brouw: Wijst op ondergeschiktheid
van de oud-leden in een vereniging, waarin
regimentsmensen zitten!
Kapt. Ter Haar: Staat voor: enkele oud-leden.
Vooral i.v.m. doel, genoemd in de statuten.
Tradities: hieraan wordt na afbreuk gedaan
door Regimentsvereniging toe te laten. Kunnen
b.v. wel komen tot oprichting van een andere
vereniging, waarin alle Irene-mannen kunnen
opogenomen worden en die dus ook toegankelijk voor oud-brigadeleden is.
Deze vereniging van oud-leden
moet beschouwd worden als een C LUB!
Dr. Zak: Meent dat deze vereniging zeker zal
voldoen, ook als men de goede opkomst van
deze vergadering beschouwt. Financiën zijn er
ook.
Majoor Land: Het besteden der gelden kan niet
willekeurig geschieden. Bij afdracht hiervaan
aan cdt. Rgt. "Prinses Irene" is hieraan gedacht. Enkel voor bepaalde doeleinden voor
oud-leden.
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Dr. Zak: Vraagt vooral onderling morele steun
bij de leden en aan de leden. Oud-leden klagen, dat ze door anderen scheef worden aangezien. Zelfs klachten over slechte behandeling bij andere onderdelen van oud-Brigadeleden. Zelfs op hardere manieren!
Stemming betreffende voorstel Majoor Land en
Majoor Gerzon.
Algemene stemmen bepalen de oprichting van
een gesloten vereniging van Oud Strijders!
Statuten worden hierna voorgelezen
gekeurd, met algemene stemmen.

en goed-

Punten van het huishoudelijk reglement:
Bijdrage per jaar:
Kapt. Wolters: minimum f. 1,- voor alle leden.
Verder de bijdrage over te laten aan leden zelf.
Naar draagkracht der leden!
Voorstel Kapt. Wolters met algemene stemmen
aangenomen.
Lt. v. Voorst tot Voorst: Herdenking gesneuvelde kameraden. Oprichting van een gedenksteen.
Dit (en andere voorstellen
volgende vergadering.

verdaagd

tot een

Dankwoord en sluiting door Overste Looringh
van Beeck.

Redactioneel:
De weergave van deze notulen is wat ingekort.

HET BESTUUR DER VERENIGING
Velen hebben zich ingezet om de afgelopen
50 jaar de vereniging te besturen en draaiend
te houden. Een terugblik:
VOORZITTER:

Eerste voorzitter van de vereniging was oudBrigadecommandant generaal-majoor AC. de
Ruyter van Steveninck. Hij overleed op 25 juni
1949. Zijn opvolger was luitenant-generaal der
cavalerie b.d. C.F. Pahud de Mortanges. Deze
zeer populaire cavalerie-officier
gaf 22 jaar
invulling aan het voorzitterschap. In januari
1971 (drie maanden voor zijn overlijden) gaf hij
op zijn ziekbed de functie door aan brigadegeneraal der cavalerie b.d. Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland. Op zijn beurt gaf deze het
voorzitterschap door aan generaal-majoor der
Klu b.d. R.W. Hemmes op 16 mei 1987 tijdens
de Algemene Ledenvergadering op de K.M.A
te Breda. Hemmes was lid van het bestuur
sinds 10 juni 1971 en vice-voorzitter
sinds
september 1985.
SECRETARIS:

De eerste secretaris was adjudant W. Dado,
oud-Brigade-adjudant
en tevens vaandeldrager. Op 18 januari 1952 gaf hij het secretariaat
over aan mevrouw B.M.F. de Ruyter van Steveninck - Houwing maar bleef tot 12 mei 1976
lid van het Algemeen Bestuur. In die periode
fungeerde hij nog als 2de secretaris en
2de penningmeester Hij overleed op 3 april
1991.
Mevrouw de Ruyter van Steveninck gaf op een
heel persoonlijk manier invulling aan de
functie. Ze deed dit tot 3 mei 1963. Als haar
opvolger werd "aangewezen" de toenmalige
kapitein H.J.F. Hielkema. Mevrouw de Ruyter
van Steveninck overleed op 3 december 1977.
Met zijn ruim 34 "bestuursjaren" is Harrie Hielkema vandaag de dag het langst in functie.
PENNINGMEESTER:

Als eerste penningmeester
werd luitenant
J.L.M. Dirne gekozen. Op 12 november 1952
gaf hij de functie door aan luit.-kolonel H. v.d.
Vegte. Hoewel deze nog tot juli 1962 lid
16

van het bestuur bleef (hij overleed op 13 maart
1976) gaf hij functie en werk door aan
adjudant der marechaussee b.d. L.R. van Vliet
op 23 september 1958. Deze bestuurder "van
het eerste uur" bleef ruim 28 jaar penningmeester, namelijk tot zijn dood op 3 maart
1987. Marc Segal nam de functie over, na
vanaf 12 mei 1976 al tweede penningmeester
te zijn geweest. Hij stierf op 23 juli 1991.
Harrie Walschot, tweede penningmeester sinds
16 mei 1987, nam de functie over. Totaal onverwacht overleed hij in september 1992.
Henk van Beers, adjudant b.d., nam helemaal
onvoorbereid de zware taak over.
LEDEN:

Mr. F.A Stokvis was bestuurslid van 12 april
'47 tot aan zijn overlijden op 29 oktober 1961.
Hij trad waarschijnlijk op als juridisch adviseur.
Deze functie is verder niet meer vervuld.
Mr. B. Ter Haar bestuurslid vanaf 12 april '47.
Het is onduidelijk wanneer hij zijn functie heeft
opgegeven maar bij het uitschrijven van de
bestuursvergadering van 2 februari 1951 kwam
zijn naam niet meer voor.
Sergeant-majoor
P.A Kling was bestuurslid
voor de mariniers vanaf 12 april 1947 tot aan
zijn overlijden op 15 februari 1970.
Luit.kol. b.d. A Kelderman bleef lid vanaf de
oprichting totdat hij op 16 mei 1987 moest
aftreden wegens ziekte. Hij overleed op 24
december 1992.
Kapitein Theunissen bestuurde de vereniging
vanaf oprichting tot zijn aftreden op 11 januari
1987, vanwege een slechte gezondheid. Hij
overleed vijf jaar later, op 1 oktober 1992.
Eveneens wegens problemen met zijn gezondheid trad de derde "bestuurder van het
eerste uur" af, namelijk P.W. Leloux en wel op
28 september 1985. Op 11 mei 1990 overleed
hij.
Kolonel der Fuseliers b.d. AM. Herbrink werd
plaatsvervangend voorzitter op 17 juni 1966.
Hij bleef dit tot september 1985. Nog steeds is
hij achter de schermen actief, o.a. als lid van
diverse (feest)commissies.

Bestuursvergadering
eind
zeventiger jaren. V.l.n.r.
L. R. van V1iet, J. E. Theunisse, P. W. Leloux, R. W.
Hemmes, M. Segal

Drs. A.J. Raaijmakers werd bestuurslid op 18
januari 1952 en trad op 11 januari 1983 af.
Ad overleed op 7 december 1994.
Kapitein der Mariniers b.d. A. van Wijk trad op
21 april 1961 aan als bestuurslid en contactpersoon der mariniers. Op 28 september 1985
trad hij af, om nog geen vier jaar later, op 20
mei 1989 opnieuw weer achter de bestuurstafel plaats te nemen. Op 9 juni 1993 gaf hij zijn
bestuurswerk op.
Kolonel der cavalerie J.L.M. van der Bergh
trad op 5 mei 1983 aan als bestuurder en
fungeert sinds 8 juli 1987 als vice-voorzitter.
Enk Feldhaus van Ham werd op 11 november
1980 public relations ofticer. Hij verzette veel
werk voor de vereniging maar trad op 1 december 1984 af. Enk overleed op 15 mei 1995.
Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Th.J. van
Besouw trad op 16 mei 1987 aan als bestuurder. In 1994 was hij de voorzitter van de commissie die de Normandië-reis
organiseerde.
Op 28 september 1995 trad hij af.
Adjudant b.d. G. Lourenz versterkt het bestuur
sinds 16 mei 1987.
Op diezelfde datum trad ook F.J. Bakx tot het
bestuur toe. Op 19 mei 1992 werd hij sociaal
medewerker van de vereniging en legde hij zijn
bestuursfunctie neer.
De huidige contactpersoon Mariniers is P.J.
v.d. Wal. Hij maakt sinds 15 september 1990
deel uit van het bestuur.
N.C. van Zalinge werd op 9 juni 1993 in het

bestuur gekozen. Hij treed als op als tweede
penningmeester. Samen met Nico van Zalinge
werd F.C. van der Meeren als laatste "nieuwe"
gekozen. Frans treedt sinds 9 juni 1993 op als
tweede secretaris.
FUNCTIONARISSEN:

Veel sociaal werk voor de vereniging verrichtte
ook Dr. Zak, als voorzitter van een naar hem
genoemde commissie. Dr. Zak overleed op 18
augustus 1993.
De eerste sociaal medewerker van de Vereniging was G. van Buren. De bekende "opper"
uit de de kampkiosk. Hij vervulde toen al een
sterk sociale functie en die zette hij dus voor
de vereniging voort. Hij verrichtte zijn werkzaamheden tot zijn dood op 18 september
1965.
Zijn werk werd overgenomen door H.A.
Ansems. Wegens zijn vertrek naar Engeland
gaf hij de functie over aan M. van Hensbergen
op 1 oktober 1978. Meer als vier jaar verrichtte
hij deze taak. Van Hensbergen overleed op 25
september 1984.
H.J. Davis werd op 11 januari 1983 sociaal
medewerker. Op 19 mei 1992 droeg hij zijn
werkzaamheden over aan F.J. Bakx maar is
nog steeds voor de vereniging actief.
De eerste redacteur van de "Vaandeldrager"
was M. van Hooft. Hij begon op 30 januari
1985 en droeg zijn functie op 12 oktober 1989
over aan Hans Sonnemans.
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger:
J.L.M. van den Bergh, Breda

UITKERING VAN F. 1000,Het Veteranen Platform heeft met waardering
kennisgenomen van het feit dat het kabinet op
24 januari 1997 besloten heeft om aan veteranen die langer dan twee jaar maar korter dan
vijf jaar bij de krijgsmacht van het Koninkrijk in
dienst zijn geweest een uitkering toe te kennen
van f. 1000,- netto.
Wie komen in aanmerking?
De doelgroep voor deze uitkering is niet beperkt gebleven tot uitsluitend die veteranen die
naar voormalig Nederlands-Indië
zijn uitgezonden, maar aan alle dienst- of reserveplichtigen en oorlogsvrijwilligers inclusief de dienstplichtigen van het voormalig Koninklijk Nederlandse Indisch Leger (KNIL) zijn aan de doelgroep toegevoegd. De betreffende langdurige
diensttijd moet hebben plaatsgevonden in de
periode 1 januari 1938 tot en met 31 december
1962. Dit betekent dat het gaat om veteranen
uit de Tweede Wereldoorlog, het voormalig
Nederlands-Indië,
Korea, en het voormalig
Nederlandse Nieuw-Guinea.
Vastgesteld kan worden dat in de afgelopen
jaren - juist door die samenbundeling van
veteranen-organisaties
binnen het Veteranen
Platform - in toenemende mate sprake is van
aandacht, begrip en waardering voor de inzet
van veteranen en daarbij door hen gebrachte
offers. In een motie drong de Tweede Kamer
destijds, met algemene stemmen aan op een
financiële tegemoetkoming
voor deze doelgroep te weten:
f. 1000,- netto.
Hoe nu verder?
Na dit kabinetsbesluit moet een wet bij het
parlement worden ingediend voordat tot uitke-
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ring kan worden overgegaan. Die wet doorloopt een vast traject dat eindigt met publicatie
in de Staatscourant. Pas dan kan tot uitbetaling worden overgegaan aan die veteranen die
recht op deze uitkering hebben. Hoe land dit
duurt, hangt af van de voorgeschreven procedures en termijnen en van de snelheid van de
politieke besluitvorming. Het Veteranen Platform heeft bij de Staatssecretaris als ook bij de
politieke fracties op spoed aangedrongen.
Elke veteraan of weduwe die van mening is
dat hi/zij aan de gestelde voorwaarden voldoet,
kan nu reeds schriftelijk een aanvraagformulier
opvragen. Het adres is:
Ministerie van Defensie
Projectbureau Uitkering Veteranen 2-5 jaar
Postbus 7000
6460 NC KERKRADE
Afhandeling kan worden bespoedigd door uw
militair registratienummer te vermelden.

VAFAMIL
Vafamil staat voor Stichting Vakantie Faciliteiten Militairen. Deze stichting houdt zich bezig
met steun voor vakantieplanning (hotels, jachthavens, campings etc. etc.) tegen zeer gunstige prijzen. De Vafamil werkt voor militairen in
dienst, oud-militairen en houders van de Veteranen Pas. Daarnaast ook voor burgers die
bij Defensie werken of werkten.
De stichting heeft een mooie Vakantiegids
1997 uitgebracht. Deze kan worden aangevraagd bij:
VAFAMIL
Postbus 95994
2509 CZ DEN HAAG

STRAAT VERNOEMD NAAR OMGEKOMEN
LUITENANT DU BOlS
Op 11 november 1996 werd in Heiloo (N.H.)
een nieuwbouwcomplex
geopend door mevrouw J. Wuijster-Schuddeboom,
wethouder
van deze gemeente, in het gebouw "Het Trefpunt", gelegen aan het Abraham du Bois-hof.
Door de opening van dit gebouw (een centrum
voor ouderenactiviteiten) werd tegelijkertijd het
Abraham du Bois-hof officieel in gebruik genomen. Namens de oudstrijders van de Irene
Brigade was Harry Davis bij de ceremonie
aanwezig.

achter als plaatsvervangend commandant van
de Compagnie Aanvullingstroepen in Wolverhampton (de compagnie van "Oom Paul"). Zelf
vertrok hij ruim een maand later naar de overkant, aan boord van een Amerikaanse zweefvliegtuig en in Amerikaanse kleding. Als verbindingsofficier bij de Amerikaanse 101 ste Airborne Division deed hij ruin vier weken dienst.
Daarna keerde hij weer terug naar Londen en
ontving daar uit handen van H.M. Koningin
Wilhelmina het Bronzen Kruis.

Heiloo was voor de oorlog de woonplaats van
de op 12 april 1916 geboren Abraham du Bois.
De dienstplichtige
rechtenstudent
kwam in
1939 als vaandrig onder de wapenen en werd
bevorderd tot tweede luitenant. Na de capitulatie in mei 1940 vertrok hij met een groep van
tien man vanuit de Peel. Na vele omzwervingen in de chaos van die bange meidagen,
bereikte hij met zijn groep de Franse stad
Brest. Mede door zijn bemiddeling (hij sprak
uitstekend Frans) kon een groot detachement
Nederlandse troepen met de veerboot Prinses
Beatrix naar Engeland vertrekken. Zelf bleef hij
achter en wist de achtergebleven voertuigen
op een ander schip te krijgen. Enkele dagen
later kwam hij met chauffeurs en voertuigen in
Engeland aan.

Het was niet voorbij voor Bram, het begon pas:
al op 18 oktober landde hij opnieuw in Nederland. Met een Belgische marconist werd hij
gedropt bij Garderen. Zijn opdracht was het
coördineren van de crossing Pegasus 11. De bij
Arnhem achtergebleven parachutisten moesten
bijeen worden gebracht en worden voorbereid
op hun terugkeer naar de eigen linies. Deze
operatie mislukte echter en Bram du Bois ging
verder met het geven van wapeninstructies
aan de verschillende BS-groepen op de
Veluwe. Op 1 december was hij bij een de
verzetsgroepen toen de boerderij daar werd
overvallen door de Sicherheits Dienst. Vluchten lukte niet meer, luitenant du Bois werd
door twee kogels in zijn rechterenkel geraakt.

Al een half jaar later vertrok du Bois naar
Canada waar hij meewerkte aan de opbouw
van het Detachement Nederlandse Troepen in
Stratford. In 1943 keerde hij terug naar Engeland en kreeg een para-opleiding bij de Irene
Brigade. Hij werd ingedeeld bij de parachutistenafdeling van de Brigade, de Noothoven van
Goor compagnie. Ondertussen volgde hij nog
een opleiding tot geheim agent bij de Special
Air Service. Toen de Irene Brigade in augustus
1944 naar Normandië bleef Bram du Bois

Het werd het begin van een lange lijdensweg
voor Bram du Bois. Bij zijn verwonding die
maar niet wilde genezen kreeg hij ook nog een
ernstige longaandoening. Aangezien hij ook
nog als vluchtgevaarlijk te boek stond kreeg hij
van de Duitsers niet de meest zachtzinnige
behandelingen. Er zijn pogingen gedaan om
hem vrij te kopen maar het mocht niet baten.
Na een gevangenschap in Lunteren, Velp en
tenslotte in Doetinchem werd hij op 8 maart
1945 naar "de Woeste Hoeve" bij Apeldoorn
gebracht. Daar werd hij, samen met 116
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andere Nederlanders doodgeschoten als wraak
voor een aanslag van het verzet op de SSObergruppenführer en General der Waffen-SS
und der Polizei Hans Rauter.
Op 25 juli 1945 werd luitenant Abraham du
Bois met militaire eer tijdelijk herbegraven op
de Algemene Begraafplaats te Ede, waarna hij
op 27 november 1945 is bijgezet in het Mausoleum op de Paasberg te Ede. Na de oorlog
werd hij postuum onderscheiden met het Verzetsherdenkingskruis, de Medal of Freedom en
het Bronzen Kruis.
Omdat Bram du Bols op het moment van zijn
gevangenschap
en overlijden was gedetacheerd bij de Britse Special Air Service en
formeel geen deel meer uitmaakte van de
Prinses Irene Brigade, kwam zijn naam niet
voor op de lijst met gesneuvelden. Alleen op
het monument bij de Woeste Hoeve werd zijn
naam vermeld. Sinds vijf jaar erkent de Vereniging van Oud Strijders van de Irene Brigade
hem als een gesneuvelde Brigade-officier. Op
de bronzen platen die in oktober 1994 werden
aangebracht op de Vaandeldrager in Tilburg,
het monument voor de gesneuvelden van de
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Brigade, komt zijn naam dan ook weer voor.
Namens de Vereniging wordt sinds 1993 een
bloemstuk gelegd na de herdenking bij "de
Woeste Hoeve", ieder jaar op 8 maart.
In het nieuwe regimentsmuseum zal het verhaal van Bram du Bois een plaats krijgen bij
de vitrine met zijn onderscheidingen, zijn officierssabel en wat persoonlijke bezittingen.
Sinds 11 november is dus in zijn vroegere
woonplaats een straat, een hof zelfs, naar hem
vernoemd. Jammer alleen dat er geen enkele
informatie bij het straatnaambordje is vermeld.
Een geboorte- en sterfdatum zou al minimaal
zijn. Abraham du Bois, zijn vader heette ook
zo, evenals de zoon van zijn broer Jan.
Deze broer is, evenals zus Annemarie, blij met
de benoeming van de straat maar wat teleurgesteld over de ontbrekende informatie.
Namens de Vereniging van Oud Strijders van
de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses
Irene" zal een brief worden gestuurd naar het
Collega van Burgemeester en Wethouders van
Heiloo waarin deze zaak onder hun aandacht
zal worden gebracht. We houden u op de
hoogte van de afloop.

REGIMENTSNIEUWS
TERUGKEER 17 (NL)MECHBAT GFPI
In de eerste helft van december j.1. keerden de
militairen van 17 (NL) Mechbat GFPI terug van
hun IFOR-missie in Bosnië.
Hun aankomst op het militaire vliegveld in
Eindhoven was een geweldige gebeurtenis.
Alle vijf avonden opnieuw was de spanning
voelbaar in de grote hal. Familie en vrienden
wachtten daar af, voorzien van bloemen,
spandoeken en toeters. Als dan, soms na uren
wachten door onverwachte vertragingen, de
grote deuren van de hal openschoven en de
teruggekeerde
militairen
binnenkwamen,
barstte een gejuich los en begon de feestelijke
chaos.
De Vereniging van Oud Strijders van de Irene
Brigade' was iedere avond vertegenwoordigd
door onze voorzitter en een aantal leden.

afscheid was ontstoken door onze voorzitter
Ruud Hemmes. Op symbolische wijze werd zo
het Oirschotse vuur meegenomen.
Nu, na
terugkeer, werd deze kaars die in Bosnië bij
alle diensten had gebrand, plechtig gedoofd.
Opnieuw werd deze symbolische daad verricht
door Ruud Hemmes. De kaars, aangebracht
op een Servische granaathuls, zal worden
bewaard in het museum.
De regimentscross en de schietwedstrijden
werden dit jaar gewonnen door de Bravocompagnie. Een trotse majoor Rooijakkers kon
echter niet de originele, bij de wedstrijden
behorende prijzen in ontvangst nemen. De
generaal-majoor
Hemmes- en de generaalmajoor van Besouwbeker, uitgereikt door de
beide naamgevers, bleken te zijn meegenomen door de winnaars van vorig jaar: de Alfacompagnie. In Bosnië vonden op deze dag
dezelfde wedstrijden plaats en hier konden de
Alfa's dus hun eigen bekers weer winnen.
Eigenlijk waren er dus twee winnaars dit jaar ...

REGIMENTSJAARDAG
De traditionele regimentsjaardag was dit jaar
verschoven naar vrijdag 10 januari, in plaats
van de gebruikelijke datum 11 januari. Het was
die vrijdag koud, heel erg koud. Het veld voor
het monument was nog helemaal wit en dat
zorgde voor een ongebruikelijk maar mooi
plaatje.

,
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Ruim twintig leden van onze Vereniging waren
aanwezig bij de plechtigheid, evenals een
dertig
collega's
van
de
Indië-bataljons.
Natuurlijk stond deze dag ook weer in het
teken van de terugkeer van 17 (NL) Mechbat
GFPI uit Bosnië. Vanzelfsprekend werd ook stil
gestaan bij de compagnie die daar momenteel
verblijft, namelijk de A-Compagnie.
Na de gebruikelijke dodenherdenking en de
toespraak van de regimentscommandant vond
een bijzondere ceremonie plaats, namelijk het
doven van de kaars. Regimentsaalmoezenier
Jan van Lieverloo had namelijk bij het vertrek
in juni een kaars meegenomen, die bij het

ONTHULLING PLAQUETTE
REGIM ENTSMONUM ENT
Tijdens de regimentsjaardag werd ook nog een
andere ceremonie voltrokken,
namelijk de
onthulling van een nieuwe plaquette op het
regimentsmonument.
Op de plaquette staan
alle namen van gesneuvelden van de Irene
Brigade en de vijf Indië-bataljons.
De oorspronkelijke plaquette werd in 1968 aangebracht, in dat jaar was generaal-majoor
van
Besouw regimentscommandant.
In de loop der tijd heeft de plaquette nogal wat
te lijden gehad van de weersinvloeden. De
Vereniging van Indië-bataljons van het Garderegiment Prinses Irene nam het initiatief om te
komen tot vervanging. Eén van hun leden, de
heer Blind van het 3de bataljon, vervaardigde
de nieuwe plaquette tegen kostprijs. De benodigde gelden werden door de Vereniging van
Indië-bataljons
en de Vereniging van Oud
Strijders van de Irene Brigade bijeen gebracht.
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10 januari 1997.
Rechts: Het uitblazen
van de kaars door
voorzitter Hemmes.
Hiermee werd de
periode van uitzending
van 17(NL) Mechbat
GFPI symbolisch afgesloten.
Onder: Onthulling van
de nieuwe plaquette op
het
regimentsmonument door voorzitter
Hemmes, overste van
der der Louw en de
heer Blind van de Ver.
Indië Bataljons.
(foto's: sectie communicatie 13 Mechbrig)
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NEDERLANDSE
HERINNERINGSMEDAILLES
Vroeger ging het anders: de militairen van de
Irene Brigade en de vele Indiëgangers kregen
hun herinneringsmedailles (het Oorlogsherinnerings Kruis of het Ereteken voor Orde
en Vrede) vele jaren na dato per post in een
bruine enveloppe thuis gestuurd. Compleet
met certifcaat en baton maar wel heel onpersoonlijk. De mannen van de Irene Brigade
hebben bovendien nog eens zo'n veertig jaar
op toestemming moeten wachten voordat ze
hun Britse herinneringsmedailles (Victory
Medal, Defence Medal, France Germany Star,
1939-1945 Star) konden gaan dragen.
Tegenwoordig wordt aan de uitreiking van de
herinneringsmedailles
van het uitgezonden
personeel veel aandacht besteed. De uitreiking
van de herinneringsmedaille
Multinationale
Vredesoperaties aan de militairen van 17 (NL)
Mechbat GFPI in Den Bosch is hiervan een
sprekend voorbeeld.
De Sectie Onderscheidingen van het Ministerie
van Defensie coördineert het toekennen van
de onderscheidingen die aan militairen van alle
drie de krijgsmachtdelen worden uitgereikt.
De commandanten van de uitgezonden eenheden maken de voordrachten op, die dan
worden gecontroleerd door de Directies Personeel van Landmacht, Luchtmacht en Marine.
Vervolgens gaan de gegevens "naar de minister" ofwel naar de Sectie Onderscheidingen.
Alle gegevens worden nogmaals gecontroleerd, de materialen besteld en de bijhorende
oorkondes opgemaakt.
De Nederlandse medailles die aan uitgezonden
personeel worden uitgereikt zijn:
- de Herinneringsmedaille
VN-Vredesoperaties (voor het eerst uitgereikt in 1980
(Libanon)
- de Herinneringsmedaille Multinationale
Vredesoperaties (bijvoorbeeld bij deelname
aan een NAVO-operatie
als IFOR - voor

het eerst uitgereikt in 1982 (Sinaï)
- de Herinneringsmedaille voor Humanitaire
Hulpverlening bij rampen (uitgereikt bij hulpverlening bij rampen in Tunesië, Soedan en
meest recentelijk in Rwanda)
Toch is de afgelopen jaren een belangrijke
Nederlandse traditie overboord gezet: namelijk
het gespensysteem.
Dit houdt in dat niet
steeds een medaille met een ander soort lint
wordt uitgereikt maar dat bij een bepaalde
medaille de daarmee verband houdende
"krijgsverrichting" op een op het lint te dragen
gesp wordt vermeld. Dit systeem gaat terug tot
het midden van de vorige eeuw. De achtergrond was dat te veel verschillende onderscheidingen het aanzien van deze onderscheidingen en van de dragers ervan zou kunnen
schaden.
Veel van de oudstrijders van de Irene Brigade
dragen op hun Oorlogsherinnerings Kruis dan
ook een aantal gespen: "Mei 1940", "Krijg te
Land 1940 - 1945" en/of "Normandië 1944".
Dit oude systeem is echter recentelijk door de
Minister van Defensie vervangen door het
systeem van de Verenigde Naties. Een
medaille krijgt voor iedere taak een apart lint
met kleuren die symbolisch zijn voor het land
waar men heeft gewerkt.
De Nederlandse onderscheidingen hebben in
ieder geval het rood-wit-blauw
in het lint zitten.
Verder
heeft
bijvoorbeeld
de
Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties
voor
voormalig Joegoslavië het bruin van de grond
en de bergen en het groen van de uitgestrekte
bossen. De medaille voor Multinationale Operaties in voormalig Joegoslavië, de onderscheiding die een militair van 17 (NL) Mechbat
GFPI ontvangt, heeft het rood en blauw van de
voormalige Joegoslavische vlag.
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Naast deze Nederlandse herinneringsmedaille
krijgt men in het operatiegebied ook een medaille van de multinationale oganisatie die de
operatie heeft geleid. In het geval van IFOR is
deze organisatie de NAVO. Eind november j.1.
hebben de militairen van 17 (NL) Mechbat
GFPI de NAVO-herinneringsmedaille
ontvangen uit handen van hun Britse Conti ngentscom mandant.

medaille geldt daarbij echter ook nog dat
iemand goed gedrag en goede plichtbetrachting heeft getoond, over de volle zes maanden
van zijn of haar uitzending.
Je zou dus kunnen zeggen: de NAVOmedaille is vanzelfsprekend maar de Nederlandse niet. Uiteindelijk krijgt 2 à 3 procent van
de militairen die medaille niet uitgereikt.

Er gelden voor deze medailles andere criteria
dan voor het toekennen van de Nederlandse
onderscheiding.
Bij een VN-missie
behoeft
iemand enkel drie maanden in het gebied
werkzaam te zijn. De NAVO-medaille ligt klaar
voor iedereen die dertig dagen acties is geweest in het inzetgebied. Voor de Nederlandse

Als dan, zoals in het geval van 17 (NL) Mechbat GFPI, de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties
ook nog eens wordt
uitgereikt door een oudstrijders van de Irene
Brigade of de Indiëbataljons, krijgt een stukje
metaal met kleurig lint een bijzondere waarde
voor de drager.

11 januari 1997, Brabanthallen Den Bosch
De militairen van 17 (NL)Mechbat GFPI marcheren binnen. Rechts de heer Vaders van
onze vereniging met naast zich de uit te reiken
onderscheidingen (foto: sectie communicatie)
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REISVERSLAG 17 (NL) MECHBAT GFPI

(3)
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 "reisverslag".
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.
den, echter helaas zonder resultaat.
De winter is begonnen. Op woensdagavond 20
Maandagochtend hebben we, naast de minuut
november is de eerste sneeuw gevallen. In
stilte
bij het ochtendappèl, de opper tijdens
eerste instantie miezerig, later in grote vlokken
een afscheidsdienst herdacht. Na deze dienst
zodat binnen een uurtje de hele berg wit was
werd hij door zijn collega's van de KMar weggeworden. De volgende morgen was Sisava
gedragen en met een omgebouwde ziekenauto
bijna geen IFOR-base meer maar een prachvervoert naar het mortuarium op de verbandtige wintersportlokatie.
Deze geheel nieuwe
plaats te Novi- Travnik. Ondanks dat de KMar
aanblik maakte de natuur nog fantastischer. In
administratief niet behoort tot 17 (NL) Mechbat
vergelijking met zondagnacht was de bui van
GFPI, maar onder het Logbat, was de verslawoensdag slechts kinderspel. In het weekend
genheid groot en kunnen we deze gebeurtenis
van 23/24 november is pas echt sneeuw gezeker een dieptepunt van de uitzending
vallen. In slechts enkele uren is het gebied
noemen. Gelukkig hebben wij door onze steun
compleet veranderd in een waar ski-paradijs.
en medewerking de laatste eer aan de opper
Was het gebied zonder sneeuw al vreselijk
kunnen bewijzen, het laatste wat we voor hem
mooi, nu met bijna een meter sneeuw is het
hebben kunnen doen.
nog mooier.
Op zondag 24 november vond op de base in
Sisava een tragedie plaats, met het wegvallen
van de opperwachtmeester van de Koninklijke
Marechaussee Herman Eijkenboom. De week
voorafgaand aan liet weekend was hij reeds
voor onderzoek in de verbandplaats geweest,
echter zonder dat er afwijkingen waren geconstateerd. Opgelucht kwam hij weer terug in
Sisava. Zondag om 15.30 uur sloeg het noodlot toe. Door een acute hartstilstand was de
opper direct dood. De verslagenheid onder de
mensen op de base Sisava, en met name
onder de leden van de KMar was bijzonder
groot. De dokter heeft, samen met een aantal
leden van de hulppost, zijn uiterste best gedaan om het leven van de opper nog te red-

Hoe moeilijk het soms ook is, de opdracht en
het werk van de eenheid gaan natuurlijk gewoon door. Zo is de operatie "Comet" inmiddels afgesloten. De Observatie Posten die
ingericht waren door het verkenningspeloton
zijn door hen inmiddels verlaten. Echt resultaat
heeft het niet gehad, desondanks spreken
zowel de brigade als de divisie van een zeer
geslaagde actie.
Vorige week heeft ook de laatste verkenning
van 101 Tankbataljon plaatsgevonden.
Een
goede verkenning waarbij vanuit alle disciplines mensen de laatste puntjes op de bekende
i hebben gezet. Een tevreden lkol De Wit,
commandant van de nieuwe eenheid, die op
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15 december het commando over de AOR
over zal nemen. Die dag zullen de BC, BA en
alle sectiehoofden het gebied verlaten. Tot die
tijd zullen we ons bezighouden met de laatste
voorbereidingen voor de overgave die globaal
zal plaatsvinden tussen 7 en 14 december.
Op woensdag 20 november (Bteam), dinsdag
26 november (Ateam), woensdag 27 november
(Cteam) en donderdag 28 november (Gncie en
staf) vonden de uitreikingen plaats van de
Navo-herinneringsmedaille.
Een sobere doch
degelijke ceremonie waarbij de BC bij iedere
uitreiking een goede speech afstak waarin hij
de voor dat team belangrijke gebeurtenissen
nogmaals de revue liet passeren. Tijdens onze
eigen uitreiking keek hij uiteraard ook even
terug op de plotselinge dood van Herman Eijkenboom, die eigenlijk ook op deze dag zijn
medaille had moeten krijgen. Na de speech
van de BC en de Contingentscommandant,
Bgen Mammen, kregen de BC en de PBC hun
medaille (de BA was niet aanwezig, hij was in
Nederland in verband met de crematie van
opper Eijkenboom) door dezelfde contingentscommandant opgespeld. Na uitreiking van
alle medailles en het spelen van het Wilhelmus
werd de uitreiking afgesloten met een gezellig
samenzijn.
Inmiddels zijn alle in onze AOR aanwezige
Civpol-stations (lokale burgerpolitie) gecontroleerd. Bij deze controles hebben geen noemenswaardige incidenten plaatsgevonden. Wel
zijn er vreselijk veel wapens, mijnen, handgranaten, munitie etc. in beslag genomen. Deze in
beslag genomen goederen zijn door de EOD
geïnspecteerd en vervolgens vervoerd naar
onze base in Sisava. Drie containers vol met
"troep", voldoende om de gehele base op te
blazen, zijn nu hier gestald, zowaar een indrukwekkend gezicht.
Het totaal aantal verkeersongelukken bedroeg
in de maand november 29 en hier waren 49
voertuigen bij betrokken, waarvan 33 IFORvoertuigen. Het aantal gewonden bij deze ongelukken was 7 terwijl er 2 doden te betreuren
waren. Ten opzichte van de maand oktober is
het aantal Nederlandse voertuigen bij ongelukken afgenomen van 19 naar 14. Het blijft be26

langrijk, zeker nu de winter zijn intrede heeft
gedaan, om de snelheid aan te passen en
voorzichtig te rijden.
Hoewel het aantal mijnincidenten (2) in de
maand november klein is, zijn hier toch 5 gewonden bij gevallen. Nu de sneeuw gevallen is
en de wegen niet meer duidelijk van de
bermen te onderscheiden zijn, dient men zich
te houden aan de bereden sporen op de weg
om ongelukken te voorkomen. Het aantal meldingen, over de maand november, van incidenten is toegenomen van 1 naar 8. Alle incidenten vonden plaats buiten het gebied van
17 (NL) Mechbat GFPI. Helaas was hierbij
wederom sprake van een zelfmoord van een
IFOR-militair.
Het totaal aantal IFOR-slachtoffers
sinds
Transition Of Authority op 20-12-1995
is per
november 1996 opgelopen tot 287, waarvan
49 helaas dodelijk. Voor de beeldvorming,
tijdens de UNPROFOR-periode was het eindtotaal, overigens volgende de nationale tellingen, op 20-12-1995;
1680 slachtoffers, waarvan 218 dodelijk.
Gelukkig hebben wij bij het bataljon geen grote
ongelukken
én/of incidenten
meegemaakt,
buiten de tragische dood van opper Eijkenboom dan. Ik ben van mening dat ik een uitstekende uitzending heb gehad, waarin ik zeer
veel heb geleerd en een aantal ervaringen heb
opgedaan. Hierbij denk ik aan de confrontatie
met de verwoeste omgeving, het contact met
de lokale bevolking en hun armoede en zeker
het bezoek aan Sarajevo.
Ik heb geprobeerd d.m.V. deze reisverslagen u
een beetje op de hoogte te houden van de
gebeurtenissen in het operatiegebied. Ik hoop
dat jullie een beetje een indruk hebben gekregen hoe mijn afgelopen zes maanden zijn
geweest; nogmaals voor mij waren ze onvergetelijk, al ben ik wel blij dat ik eindelijk zelf
van mijn seizoenkaart gebruik kan gaan maken
in de Amsterdam ArenA als de Godenzonen
van Louis de achtervolging op =sv en Feijenoord in
gaan zetten en een nieuwe greep gaan doen
naar de Cup met de grote oren. Voor de laatste maal: alle goeds en tot ziens in Nederland.

""

POST UIT BOSNIE
"Een dag van tevoren kon je het al ruiken. Er
zit iets in de lucht. Geweldig om te zien hoe
dat gaat. MB's rijden af en aan op het kamp.
Hoge Engelse officieren worden gebracht.
Normaal kan er geen heli landen op het kamp,
veel te gevaarlijk en zo. Nu komt er echter een
Engelse heli aanzeilen. Vliegt onder de hoogspanningskabels door. Veroorzaakt een geweldige stofwolk op het kamp, en na een
kleine oriëntatie wordt het ding neergezet op
een plek waar ik met moeite mijn shelter zou
parkeren. Het kan dus wel als het moet.
Er wordt de hele dag vergaderd. De dok en ik
nemen ons voor onder te duiken. We hebben
nog geen zin in Ivan hoe en we merken het wel
als wij worden ingefloten als er meer duidelijk
is.
Om 18.00 uur is het zover. In Donji Vakuf, een
dorp waar de pelotonspost Beagle hebben,
schijnen in twee of meer gebouwen nog krijgsgevangenen te zitten. Dat moet dan wel heel
erg goed gebeuren want wij patrouilleren daar
dagelijks. Maar goed, de Engelsen bij wie wij
momenteel onder bevel staan, weten het bijna
zeker. Bovendien is er een club van families
van krijgsgevangenen die steeds feller roepen
om actie door IFOR en die zelfs dreigen met
gijzelingen als er niets gebeurt. Dus er moet
iets gebeuren, al was het alleen maar vanwege het politieke gebaar.
In grote geheimhouding is het plan gemaakt.
Midden in de nacht zullen als duiveltjes uit
doosjes de mensen" van ons Btearn binnenvallen. Op zoveel mogelijk plekken tegelijk. Een
actie gecombineerd met Civpol en IPTF. De
tanks moeten in korte tijd stelling nemen en op
de achtergrond staan Engelse tanks klaar. De
infanteristen vallen in groepen gewapend met
koevoeten, tangen en natuurlijk wapens de
donkere gebouwen binnen. In de kelders, zo is
het verhaal, zitten de gevangenen. Men weet
ook niet of er weerstand zal zijn en hoe de
gevangenen er aan toe zullen zijn. Tegelijk

wordt een groep met een heli gedropt in een
buitengebied waar in verband met mijnen geen
voertuigen kunnen komen.
Het is de taak van de dok en mij om eventuele
uitgeputte gevangenen op te vangen, te legeren etc. De actie moet om 3.00 uur beginnen.
Het ligt allemaal erg gevoelig want Donji Vakuf
is een moslim dorp temidden van een kroatische omgeving. Bovendien is de samenwerking tot op heden altijd redelijk goed geweest. Henry (de commandant) en ik vragen
ons af wat er allemaal op het spel gezet wordt.
Bovendien hebben we samen inderdaad het
vermoeden dat het meer gaat om het politieke
signaal van de actie dan om iets anders.
De Engelsen beweren dat er echt goede aanwijzingen zijn. Ik twijfel overigens. Veelal wordt
bij dit soort acties al langer geobserveerd door
commando's die in burger infiltreren en soms
weken een actie als deze voorbereiden. Dat is
allemaal niet gebeurd. Het moet snel en overweldigend zijn. We zien het wel gebeuren.
Voor de jongens is het allemaal erg spannend.
Eindelijk iets waarvoor ze gekomen zijn.
Om drie uur 's nachts steek ik een kaarsje op.
Het moment waarop ik het codewoord op de
radio hoor wat het begin van de actie aankondigt. Later zal blijken dat de mensen dat via
via gehoord hebben en dat zeer waarderen.
Het zijn vaak van die kleine dingen die het
doen.
.
Overigens verloopt de actie zeer professioneel.
Iedereen is onder de indruk: snel en doeltreffend wordt alles uitgekamd. Echter, er wordt
niets aangetroffen. Om 8.00 uur zijn alle
groepen terug op de base. De gemiddelde
inwoner heeft van alle commotie niets gemerkt.
Het resultaat is een tevreden club van families
van gijzelaars, een ontevreden burgemeester
en Henry die moe maar voldaan gaat slapen.
De meesten van ons zijn immers twee dagen
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(foto's: luit. kol.
H. v. d. Louw)

niet naar bed geweest. Enkele dagen later
mag hij het weer rechtpraten in de gemeente.
Ik denk overigens dat de contacten die we
daar moeizaam opgebouwd hebben toch wel
sterk genoeg zijn. De Nederlanders staan hier
goed bekend. Het is overigens voorde Engelsen niet de eerste keer dat ze cowboy-acties
uitvoeren dus dat ik ook geen verrassing.
Nederlandse nuchterheid bestaat nog steeds.
Het einde van mijn uitzending komt in zicht.
Op vrijdag de 13e (!), ook dat kan geen toeval
zijn volgens sommigen, kom ik wind en weder
dienende aan op het militair vliegveld Welschap. Dat zit het klusje er op. Een nieuwe
taak ligt dan weer op mij te wachten. Ik heb de
eer om door mijn collega aalmoezeniers gekozen te zijn tot senior van de regio zuid. Dit
28

betekent waarschijnlijk dat ik mijn werk als
aalmoezenier van het 17e moet opgeven en
me meer ga bemoeien met de staf van de
geestelijke verzorging, met beleid en de "leiding" van aalmoezeniers werkzaam onder de
rivieren. Daarnaast blijft er een deeltaak als
gewoon aalmoezenier over. Als het aan mij ligt
blijft dat in Oirschot plaatsvinden maar dat
moet nog worden doorgesproken
met ons
opperhoofd.
Ik blijf overigens broeden op een mogelijkheid
de band met jullie (oudstrijders) te behouden,
zonder overigens een nieuwe aal in de weg te
zitten. Denk er eens mee over na? Ik ga voor
de laatste loodjes, graag tot ziens!
Jajce, 22 november 1996
(Regiments)Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Knesevo, 22 februari 1997.
Beste oudstrijders,
Het gaat goed met de Fuseliers in het inzetgebied. De Alfa compagnie heeft, als Cteam van
101 (NL) Mechbat RHPA, het heft vast in handen in Knesevo. De overgave/overname van
onze Charlie compagnie is verlopen zoals dat
goede Fuseliers onder elkaar betaamt, heel
rustig en compleet. Het anderhalf peloton van
de Acie, wat voor de duur van de uitzending
werkt bij het Ateam, doet hetzelfde in Novi
Travnik en ons mortierpeloton, wat zich heeft
genesteld in het Stafstafverzorgingsen ondersteuningseskadron
(Ssvotesk) te Sisava,
zorgt voor verspreiding van het Fuseliersgevoel in de gehele AOR (area of responsibility)
door van stelling naar stelling te rijden.
De eerste weken stonden voor ons in het teken van het verkennen van de AOR. Veel
routes rijden, dorpen bezoeken en praten met
locals (lokale bevolking). De eerste indruk van
het gebied was voor de meeste fuselmannen
overweldigend. Hoge bergen, diepe insnijdingen, sneeuwen ijs zijn zaken die dit land
maken tot een paradijs voor infanteristen.
Ons belangrijkste doel in de eerste 2 maanden
was het inventariseren van de mogelijkheden
om, in de verschillende dorpen (385) in de
AOR, terugkerende ontheemden en vluchtelingen te herbergen. De verwachting is dat de
eersten in de lente zullen terugkomen. Dit
zullen in onze AOR voornamelijk Serven zijn
die in de oorlog voor het geweld zijn gevlucht.
De kans dat er ook vluchtelingen van andere
entiteiten zullen terugkeren wordt, door de
diverse vluchtelingenorganisaties,
heel klein
geacht. Over het algemeen lijkt de bevolking
positief te staan ten opzichte van die terugkeer, zelfs als het om Moslims of Kroaten gaat.
Het is natuurlijk altijd afwachten hoe de reactie
is als het echt zo ver is, want het leed zit heel
diep, dat is aan alles te merken.
Helaas
schrikt
Ateam.
schok

werd het bataljon vorige week opgedoor het tragisch ongeval bij ons
Nu eenieder weer een beetje van de
bekomen is, realiseert men zich weer

dat een ongeluk in dit land, met deze wegen,
in een klein hoekje zit. Hopelijk dat alle chauffeurs en commandanten, bij al hun verplaatsingen over de geitepaden, hier lering uit trekken, wat dat is het allemaal niet waard.
De winter is ons goed gezind geweest tot nu
toe. Er is wel sneeuwval maar dat wordt veelal
afgewisseld met lange periodes mooi lenteweer met een strak blauwe hemel. De sneeuw
op de diverse routes maakt het clearen onmogelijk voor de genie. Er is grote behoefte aan
meer "groene" routes. Dat nl. de routes waarover we, met alle voertuigen en te voet, mogen
verplaatsen zonder gevaar voor mijnen. Er zijn
in de AOR nog steeds grote gebieden waar we
niet komen vanwege het ontbreken van deze
geclearde routes, en ook in deze gebieden
wonen mensen en gebeuren dingen. Dit proberen we op te lossen door, als het weer het
toelaat, veelvuldig te patrouilleren met helicopters.
Op 11 januari hebben de Fuseliers van het
Cteam een Regimentscross gelopen o.l.v. de
CA, de Adjudant Asveld. Een cross in stijl, in
het compagnies t-shirt, in de vallende sneeuw
bij -10 graden Celsius. Het zal u niet verwonderen dat we weer gewonnen hebben.
De samenwerking tussen Fuseliers en Huzaren Prins Alexander is een verhaal apart. Wij
voelen ons volledig geïntegreerd in dit bataljon,
wat langzamerhand ook echt ons bataljon aan
het worden is. Het samengaan van het wapen
der Infanterie en het wapen der Cavalerie, in
bijna optima forma.
U leest, we hebben het hier prima naar ons
zin. De tijd vliegt, voor we het weten zijn we
weer thuis in Oirschot want thuis in Knesevo,
Novi en Sisava zijn we al.
Namens alle Fuseliers in de AOR van 101
(NL) Mechbat RHPA, de groeten en snel tot
ziens.
Met Fuseliersgroet,
Kapitein der Fuseliers Marc Jacops
Plv. C CTeam 101 (NL) Mechbat RHPA
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WIE, WAT EN WAAR ???
Een rubriek die openstaat voor al uw vragen over het Brigade-verleden. Antwoorden
graag naar de vermelde adressen of anders (schriftelijk) naar het redactie-adres.

en reacties

EEN BRIEF UIT WALES ...

ONBEKENDE FOTO

Onderstaande brief was gericht aan de "Commanding Officer Princess Irene Barracks";

Hieronder ziet u een foto die, gezien de tekst
op de achterzijde, vermoedelijk al een jaar of
tien geleden in de Vaandeldrager heeft gestaan.

Dear Sir,
During the War (oorlog) 1944, I was quartered
with a detachement of your regiment around
Amiens - and was befriended by one of your
soldiers. I only knew his name was Van and
came from Breda.
I'm afraid one day I got him drunk and he was
in trouble with his officers. I think we also ate
some of the officers chocolate which the officer
was saving for the reunion with his family
(Sweets and Chocolate) when he reached
Holland. I do hope the officer relonted and
didn't confine him to HO when they again entered Holland - I was the Paratrooper who got
Van drunk - I didn't think at the time as we
had [ust ended a haevy attack.
Is it possible if he is still alive to be able te
make contact with him through your Liason
officer? Thank you for reading th is letter.
I remain sincerely,

Stanley R. Sharland

P.S. "Hebben het mooi" "Drankje om gezond
te blijven" Just a few words I remember ...
Wie kent Van of Jan? Reacties graag naar de
redactie.
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Gezien de witte koppels en de gebouwen op
de achtergrond, gaat het hier vermoedelijk om
de periode Den Haag mei/juni 1945. Wie herkent de gezichten?

ROYAAL INGELUISD,
VOOR EEN GOED DOEL NATUURLIJK ...
door Jan B. Peyrot,

De "headlines" in de Amerikaanse kranten
waren groot en zwart. De Jappen hadden de
Pearlhaven in Hawaii aangevallen en dus was
de V.S. in oorlog.
Er kwam ook een algemene oproep voor militaire dienstplicht, die ook voor buitenlanders
kon gelden maar dat hing af van het soort
visum waarmee men hier was. Studenten en
toeristen waren voor de dienstplicht uitgezonderd. Maar voor diegenen met een immigratieof permanent residentievisum was de dienstplicht wel van toepassing. Het was de bedoeling dat je je moest melden wanneer je achttien jaar oud werd, maar niet voordat je het
diploma van een middelbare school had gehaaid. Dat zou voor mij gaan gebeuren in juni
1943.
Acht van onze klas hadden zoveel cursussen
voorsprong dat we zes maanden eerder van
school mochten, om dat zo'n half jaar eerder
met de vijand te kunnen afrekenen.
We besloten dit toch eerst de Hollandse autoriteiten te gaan vertellen. Dus gingen we met
de trein naar het consulaat in New Vork City
toe. Daar zat waarachtig een militaire afgevaardigde, een majoor genaamd Sidney van
den Berg. Veel later na de oorlog zou hij Minister van Defensie worden: hij was een slimme vent. Hij was echter ook erg vriendelijk en
geduldig, alsof hij niet veel te doen had.
"Ik moet bij de Amerikanen
wege mijn visum."

gaan dienen van-

"Ja, dat is te begrijpen."
"Voor zover ik de Hollandse wet begrijp, kan ik
mijn Hollands
staatsburgerschap
verliezen
door onder een andere vlag te gaan dienen.

Glastonbury, U.S.A.

Wij denken hier tijdelijk in de V.S. te zijn en
dus is dat niet de bedoeling."
"Ja, dat kan best
verplicht om bij de
nen. Hare Majesteit
in Londen daartoe
maakt."

zijn, maar je bent alsook
Hollanders te komen dieKoningin Wilhelmina heeft
een Koninklijk Besluit ge.

Wel, dat was wat anders. De Hollanders hadden inderdaad een brigade bij het Engelse
leger ingedeeld.
"Kijk, met die bril zul je dus niet bij de Hollandse vloot kunnen gaan dienen en dus ook niet
bij het Hollands contingent bij de R.A.F. Jouw
bril zou bij de brigade geen bezwaar zijn. Heb
je soms andere mankementen?"
"Ik heb wat spataderen
maar die geen pijn."

in mijn rechterbeen

Toen zat ik in de val. Ik wist het nog niet maar
toch!
"Ja, kijk, niemand kan jou dwingen om bij de
Hollanders te komen dienen. Het is jouw keuzen: bij de Amerikanen of de Hollanders. Als je
bij ons wilt dienen.' dan zul je toestemming
moeten vragen bij de Amerikanen die dat ongetwijfeld zullen geven."
De majoor was wel met het een en ander op
de hoogte. Het was hem duidelijk dat hij te
doen had met een welwillende dienaar. Hij was
een slimme vent.
"Kijk, de reglementen voor medisch keuren zijn
bij alle geallieerden precies hetzelfde. Hier is
een adres van een arts in NYC die jou meteen
kosteloos zal bekijken."
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Zo gezegd, zo gedaan. Maar de arts vond de
spataderen, alsook een breuk in mijn linkerlies
en nog een navelbreuk. Hij schudde zijn wijze
hoofd.

voor een bus naar een stad, waarvan de naam
klonk als "Kwelf"

"Jij bent afgekeurd voor de militaire dienst. Ik
zal daartoe een brief naar het consulaat schrijven, ga nou maar naar huis."

"De F is een PH, en dus spel je dat
G - U - L - eh P, nee G-U-E-L-P-H.

De wandeling van het huis van de arts naar
het treinstation gaf tijd tot nadenken. Die majoor was erg vriendelijk, zou het niet meer dan
redelijk zijn om hem dit persoonlijk te gaan
vertellen? Hij was nog altijd beschikbaar.
"Die arts wil mij afkeuren vanwege de spataderen en nog twee breuken. Ik zal dus bij de
Hollanders niet kunnen dienen."
De majoor was wel erg sympatiek. Hij schommelde in zijn stoel.

"Hoe spel ik dat?"

En aldus zat het goed in het geheugen, hij was
een slimme vent.
"Wat moet ik daar beginnen?"
Je vind daar de "Prinses Juliana Kazerne"
waar ze mensen keuren en je de dienst in
kunt.
"En als ze me niet kunnen gebruiken?"
"Dan zal je weer een treinkaart krijgen en wat
zakgeld om naar huis te komen. Probeer het
maar eens.

"Ja, ach ja!"
"En de Amerikanen
kunnen gebruiken!"

zullen

mij dus ook niet

"Ach, ja ach!"
"Wat moet ik nou beginnen. Ik had toch in de
oorlog iets voor de goede zaak willen doen?"
Hij rolde zijn stoel achteruit, trok de la van zijn
bureau open en kwam met een Amerikaans
treinkaartje tevoorschijn.

En zo stond ik spiernaakt voor de arts in de
kazerne en die schudde zijn hoofd. "Die arts in
NYC heeft groot gelijk. Ik kan jou met je mankementen niet eens over de oceaan sturen om
een schrijfmachine te laten tikken."
Toen kreeg hij een por in zijn ribbenkast van
de assistent, een chirurg genaamd Dr. Pritzelwitz van der Horst. Die twee begonnen een
discussie.
"Ik kan al zijn mankementen
reparare n."

met mijn mes

"Waar gaat dat naar toe?"
"Je moet op zondagavond om acht uur de trein
naar Chicago pakken. Maar je moet de conducteur vragen welke twee rijtuigen zullen
worden ontkoppeld in Buffalo, die dan naar
Canada zullen gaan. Daar moet je uitstappen
in de stad Hamilton."
"Wat moet ik daar beginnen?"
"Voor het zover komt, hier is wat zakgeld om
een broodje-met en slokje op de trein te
kopen. In Hamilton vind je het bussstation om
een bus te pakken." Hij gaf nog meer geld
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"Ja, je hebt wel eens wat spataderen verwijderd, en ook wel een breuk gerepareerd maar
drie mankementen in een recruut?"
"Ik zal hem tweemaal op de operatietafel
moeten hebben. Het zal driehonderd
kosten voor het stadshospitaal."

dollar

De hoofdarts keek mij aan. "Wel, je bent afgekeurd en je mag dus naar huis gaan. Als je nu
met alle geweld wilt blijven dienen, dan kunnen
we een telegran sturen naar het ministerie in
Londen en als die driehonderd aan jou willen
besteden, dan zou je een paar dagen moeten

wachten."
"Ben ik dan A-1 voor de dienst?"
De hoofdarts
knikte ja.

keek naar zijn chirurg

en die

Zo is het dus wel meer gebeurd. De knaap die
op een zelfde manier voor mij "gerepareerd"
was, was Breemes, de brencarrier chauffeur
van het Ha peloton van de derde GG. Hij
woonde buiten Rochester NY, de stad van
Kodak. Hij was al zo oud, dat hij eind 1944
vanwege ouderdom naar huis werd gestuurd.

De knaap na mij, sprak geen Hollands. Hij was
een Amerikaans burger, afgekeurd door zijn
leger, ook vanwege een breuk. Hij sprak zijn
naam uit als Carmichaelt, maar spelde het
Carmiggelt. Hij was van Hollandse immigrantenouders en heeft dus ook zijn geluk geprobeerd bij het consulaat in NYC.
Zo ging het in de oorlog. Er was zoveel mogelijkheden voor iederen om te komen dienen.
Majoor van der Berg was wel erg slim, bovendien vriendelijk en vrijgevig met treinkaartjes
en zakgeld ...

,
Met diep leedwezen
Vereniging:
8 dec.
18 dec.
6 jan.
12 jan.
15 jan.
21 jan.
8 feb.
12 feb.
25 feb.

namen wij kennis van het overlijden van de volgende

leden

van onze

'96 De heer G. Plaisier te Nunspeet
'96 Mevrouw K.B. Leloux - Eckert te Bovenkarspel
'97 Mevrouw Oosterhuis-Benak te Ruinerwold
'97 De heer A. Merriënboer te Bergen op Zoom
'97 De heer G. Poldervaart te Raamsdonkveer
'97 De heer R. Salmon te Toronto, Canada
'97 De heer J.J.M. Ups te Breda
'97 Mevrouw A. van der Tas - Eisma, Somerset Wes, Zuid Afrika
'97 De heer M. Gielen te Blerick

Bij overlijdensgevallen

graag bericht aan:

F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.O.
Eerste luitenant Dirk Badings, Motor Transport Officer van Gevechtsgroep 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.
30 Zaterdag ( 30 september 1944 )
Vanmiddag een groote verrassing. Er was een
cabaretshow voor ons. Ik ben naar de middagvoorstelling gegaan en heb me goed vermaakt.
Het kleine gezelschap van 6 leden gaf een
prachtshow weg en vooral de comedian was
een groot succes en bracht de 250 jongens
herhaaldelijk tot hysterische fits door zijn vaak
zeer dubbelzinnige mopjes.

1 Oct. Zondag
Vandaag de dag begonnen met een brief te
schrijven aan Fransje die op de 16de dezer 8
jaar wordt. Ik heb kiespijn en ga straks naar de
tandarts, die ergens met z'n wagen op een
weide staat langs den weg naar Nijmegen. Het
weer is opgeklaard en een onnoemlijk aantal
vliegtuigen
doorkruisen
onafgebroken
het
luchtruim over deze concentration area.

't Is prachtweer vandaag maar nogal koud. Ik
heb geen winterkleeren bij me, die liet ik achter in Engeland. Ze moeten de spullen maar
gauw opsturen voor 't winter wordt.

Ik ben bij de tandarts geweest en een kies is
eruitgetrokken. Ik reed nog even door over de
bruggen van het Maas-Waalkanaal en was net
over de brug toen ik van schrik bijna de dijk
afreed. Ik had niet gezien dat vlak naast de
weg een batterij van zware lange-afstand
kanonnen stond. De heele batterij vuurde ineens alle stukken af en m'n pet vloog me van
de luchtdruk bijna van 't hoofd.

Nieuws is maar schaars. Intelligence reports
vertellen ons toch het een en ander wat de
moeite waard is. De corridor is nu een salient
geworden. Best is gevallen en troepen zijn 4
K.M. van Den Bosch. Duitschers kwamen de
Rijn over bij Wageningen en namen Randwijk
waar ze volgende ochtend alweer werden
uitgejaagd. Voor vannacht hebben de Moffen 't
plan om Nijmegen bij Groesbeek aan te vallen
en met een schijnbeweging te maken bij Oss.
't Is toch ongelooflijk dat ze zooiets te weten
komen. Tanks en s.p. guns zijn naar de plekken gebracht.

Nijmegen wordt nog steeds door de Duitschers
bevuurd dus keerde ik weer terug en bracht
een klein bezoek aan Maj. Looringh v. Beeck.
Na 't drinken van een lekker glaasje Bols ben
ik weer naar Grave gereden. Er waren Moffen
in de lucht want de A.A. was weer druk aan 't
schieten en ook zag ik een bom vallen ergens
op de weg voor me uit.

Er is hier nog steeds geen licht en schrijf ik dit
bij kaarslicht en net is er weer een oorverdovend geschiet op een vliegtuig zoodat ik niets
meer kon hooren van de muziek over de radio.
Ik maakte even een wandelingetje naar onze
HO en had 't geluk mee te kunnen proeven
van een heerlijk oud wijntje wat uit Nijmegen
kwam. Ik hoorde dat ik Maandag naar België
moet om 2 LLoydcarriers en een motorfiets te
halen. Zal me benieuwen waar.

Er ging vanavond het fantastische praatje rond
dat Rotterdam al is bevrijd. Ook zou een advance unit al over de IJssel zijn bij Doesburg
na zich om 't Noorden van Arnhem te hebben
gewerkt. Intelligence zegt dat Schijndel en
Bergen op Zoom zijn ingenomen en dat de
Duitsehers weer eens een aanval deden bij
Nijmegen maar zich niet eens konden opvormen dankzij de hardnekkige aanvallen door
Typhoons vanuit de lucht. Er is een geheim
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zinnige stemming en 't nieuws is dood. We
zien nu duizenden Americanen hier langs trekken en dit geweldige troepenvervoer moet toch
iets te betekenen hebben.
2 Oct. Maandag
Nog steeds komen nieuwe materiaal en troepen langs de weg en de brug is geen moment
vrij. Er was meer activiteit vanuit de lucht dan
ooit tevoren. Duitsche jetpropelled vliegtuigen
komen over ons gauw even een paar bommen
laten vallen. O.a. de kazerne en vanmiddag
om 5 uur regende het plots kleine antipersonel
bommen op het nietsvermoedende stadje Grave. Natuurlijk vielen er weer onschuldige
slachtoffers. 3 Burgers gedood en 30 min of
meer ernstig gewond.
Ik was net bij Hendriks en stond buiten met
alle kinderen om gefotografeerd te worden
toen ik het scheurend geluid van het motorloos
vliegtuig hoorde. Juist wilde ik zeggen: "We
gaan naar binnen" toen de bommen begonnen
weer te regenen. In de boomgaard naast 't
rustoord liggen verscheidene onontplofte en
konden we zien hoe ze werken. Ze zijn niet
groter dan een % pt. melkflesch, peervormig
en een staart met ring. Klein maar venijnig,
echt iets geniepigs van de Mof. Hij zal er ook
niet vanaf zien om ze op de Hollandsche steden te gebruiken om ons nog zoveel mogelijk
te pesten.
3 Oct. Dinsdag
Vandaag weer een regendag. Het gutste weer
in bakken en de straten staan blank. Het is nu
avond en even is het wolkendek gebroken.
Direct zitten alle Spitfires in de lucht. Ze kruisen onophoudelijk rond van Oost naar West
om de brug voor eventuele aanvallen te beschermen. Naar ik verneem zijn er wel ong. 5
squadrons en dat betekent tegen de 2000 man
aan piloten en grondstaff, een groot contingent
dus.
Steeds komen er Duitsche vliegtuigen over. De
nieuwe 262 jetpropelled die ongelooflijk snel is,
kunnen ze niet tegenhouden. Je hoort hem
pas als 't toestel voorbij is en dan moet je nog
goed kijken voor het het kan zien. Toch hebben ze er gisteren met afweergeschut één

geraakt. Ga vanavond eens vroeg naar bed.
4 Oct. Woensdag
Vanmorgen een film gezien. Het schijnt dat we
hier nog een heele tijd zitten moeten dat ze
zooveel entertainment voor ons doen. De heele unit zou vandaag in Nijmegen gaan baden in
't Sportfondsenbad, maar het is een beetje
mislukt. Er waren zoveel baders, Engelschen
en Americanen, dat we niet aan de beurt kwamen.
Ik ben toen maar eens gaan rondkijken en
sprak met verschillende burgers die me vertelden hoe het de 3 dagen van Zondag op
Woensdag gegaan is. Eerst hadden de Americanen de heele stad in handen, maar toen
bleek dat de 2nd Army niet snel genoeg kwam
opduiken moesten ze zich weer buiten de stad
concentreren. De burgers hadden geen idee
van de ernst van de toestand en stond gewoon
met groepjes te kijken hoe Americanen en
Duitschers in de parken aan 't vechten waren.
Alleen toen geweerkogels op de straatstenen
begonnen af te ketsen zijn ze naar binnen
gegaan. Daarna is de stad hevig gebombardeerd en vele huizen zijn verbrand of onherstelbaar beschadigd.
Het heeft inderdaad nogal geleden maar 't lijkt
niet op de verwoesting die we in Frankrijk
zagen. Het gebouw "De Vereeniging" is nu
ingericht als soldatencantine. Het is er uiterst
geschikt voor, met groote zalen en gangen.
Het was een drukte van belang. Iedereen die
even tijd had kwam binnen voor een kop thee
en cigaretten. Op de. Oranjesingel is een officiersclub waar ik ook even ging kijken, maar
de bar ging pas om 12 uur open.
Bij de Waalbrug is veel beschadigd. De brug
zelf ook, maar gelukkig niet onherstelbaar. Het
verkeer wat door Nijmegen ging is enorm. 't
Lijkt wel of ze allemaal ineens doorrijden naar
Duitschland.
Intusschen zitten we nog steeds in onwetendheid. Fantastische berichten doen de ronde.
Toch zijn de Canadezen vanuit België niet
verder gevorderd dan Breda en Tilburg. Wat
zou er toch aan de hand zijn?
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I,

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 eerste briefwisseling in 1997, het jaar
waarin de Vereniging van Oud Strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
50 jaar bestaat. Ik hoop je op het feest op
11 april in Oirschot te ontmoeten. In ieder
geval zal ik mijn ogen naar beneden gericht
houden want anders loop ik weer de kans je
over het hoofd te zien. Graag wil ik me jouw
commentaar besparen!

Om maar meteen positief te reageren op je
eerste vraag: vanzelfsprekend kom ik op
11 april naar Oirschot; ik zou dat niet graag
willen missen.

De laatste keer dat we elkaar in levende lijve
ontmoetten was in het Marechausseemuseum
in Buren. Bij die gelegenheid bood je de
nieuwe museumbrochure "De Blauwen" aan,
het door jou geschreven verhaal over de
marechaussees in Engeland. Ik moet zeggen
dat ik onder de indruk was van het feit dat
daarvoor zoveel generaals der marechaussee
aanwezig waren. Zo zie je maar wat een respectabel schrijver met een indrukwekkende
staat van dienst op de been kan brengen.
Je begrijpt dat ik daarom bijzonder vereerd
bent dat je toch genegen bent om deze correspondentie met mij te voeren. Graag zou ik
het vervolg vernemen van je spannende verhaal over je fietstocht door bezet gebied, op
weg naar je onderduikadres tijdens je geheime
missie in 1945.

Met hartelijke groet,
Hans Sonnemans.
P.S. Heb je al een kaartje gestuurd naar je
Fuselier in Bosnië? Wel doen hoor
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Kennelijk heeft het aantal generaals in Buren
nogal indruk op je gemaakt Hans. Geloof me
beste kerel, als je wat ouder wordt dan besef
je dat ook generaals maar heel gewone mensen van vlees en bloed zijn. Op mijn leeftijd
gaat het voornamelijk om de mens achter de
rang met inachtneming van het wederzijds
respect voor elkaar.
Datzelfde geldt ook voor jou, Hans. Ik plaag je
wel eens maar ik heb groot respect voor wat je
als "jongmaatje" tot stand hebt gebracht en
voor je hele inzet, zowel voor het museum als
voor ons onvolprezen blad.
Natuurlijk heb ik een brief gestuurd naar Boshië. Afspraak is afspraak!!! Mijn aangenomen
fuselier en "penfriend" daar is: fuselier TAHAR
MALEU. Zo, nu pak ik de draad van het verhaal maar weer eens op.
Ik voelde hoe binnen een seconde adrenaline
in mijn bloed werd gepompt. Uit verhalen wist
ik dat juist de landwachters, door hun minderwaardigheidscomplex,
nog fanatieker konden
optreden dan hun Duitse broodheren.
"Afstappen" fluisterde Lucy, "anders schieten
ze." We stapten snel af en keken achterom
naar de landwachters, die wijdbeens en uitdagend, met het dubbelloops jachtgeweer in de
aanslag, bij de oprit van de brug stonden.
"Hierkomen" gebood de kille onaangename
stem van zoëven. "Laat mij het woord maar
doen," fluisterde Lucy, "we kunnen hier nu

geen gedonder hebben." We keerden onze
fietsen en liepen terug naar de twee landwachters die, zich bewust van hun belangrijke
positie, nu midden op de brug waren gaan
staan, ieder zijn wapen op ons richtend.
De twee mannen maakten een arrogante indruk. Zij verschilden nogal in leeftijd. De een
was kort en gezet, zo te zien een vijftiger van
boerenafkomst. De ander was jong en mager
als een bidsprinkhaan. De oudste landwachter
nam het woord. "Waar denken jullie heen te
gaan op dit late uur?" "Mijn verloofde en ik zijn
op weg van Assen naar Zwolle", antwoordde
Lucy vlot. "Wij kregen gisteren bericht dat
grootmoeder plotseling is overleden en zijn we
onderweg om de begrafenis te regelen."
De oudste landwachter lachte schamper. Het
klonk als het krassen van een hongerige raaf.
"Zo, zo, wordt de versleten opoe-smoes weer
eens van stal gehaald. En waarom moeten
jullie de begrafenis regelen. Hier trappen wij
dus niet in." Maar Lucy leek niet van haar stuk
gebracht door de sarcastische reactie van de
achterdochtige landwachter. "Het antwoord is
eenvoudig," antwoordde zij glashard: "Vader
werkt in een munitiefabriek in Duitsland en
moeder is invalide."
De oude landwachter
bromde iets binnensmonds. De jonge bidsprinkhaan hield zijn
geweer niet meer op ons gericht maar speelde
er losjes mee. De oude nam weer het woord.
"En jullie hadden gedacht voor spertijd Zwolle
te bereiken, hoe wilde je dat klaarspelen?"
Ik voelde grote bewondering voor de wijze
waarop Lucy koelbloedig de beide landwachters om de tuin probeerde te leiden. "Dat is
ook niet de bedoeling," antwoordde ze, "we
slapen vannacht bij oom Hendrik in Westerbork. Het is allemaal geregeld, wij hebben
gebeld en hij verwacht ons."
"Wie is die brave oom Hendrik dan wel en
waar woont hij, ik ken hier alle mensen," ging
de oude landwachter voort, kennelijk van plan
zijn prooi in een hoek te drijven. "U zult zonder
twijfel mijn brave oom Hendrik, zoals u hem
noemt, kennen. Hij heet Hendrik Pijpers en is
burgemeester van Westerbork. Als wij daar

straks aankomen, zal het me een waar genoegen zijn om verslag uit te brengen over de
correcte wijze waarop wij vanavond door u zijn
bejegend."
De oude landwachter scheen plotseling zijn
spraakvermogen te hebben verloren. De bidsprinkhaan stond er slungelachtig bij. De oude
deed nog even een stuntelige poging om in de
houding te gaan staan. Zijn sarcastische lach
was verdwenen. "Ja, ziet u juffrouw ... eh ... er
rijdt tegenwoordig zoveel gespuis langs de
weg. 0, neemt u mij niet kwalijk ... eh ... dat
slaat natuurlijk niet op u beiden. We kunnen
niet voorzichtig genoeg zijn en moeten de
mensen beschermen. Er sluipen zelfs terroristen uit Engeland rond."
"Wij wilden u eigenlijk alleen maar wijzen op
het feit dat het tijd is om uw rijwiellamp te ontsteken, dat vereist nu eenmaal de verkeersveiligheid." "Natuurlijk" antwoordde Lucy afgemeten, "wat dat betreft heeft u volkomen gelijk." We bukten ons tegelijkertijd om de dynamo aan te zetten. "Als u het goed vindt zouden
wij nu graag onze weg vervolgen," zei Lucy,
"wij kunnen niet te laat bij oom Hendrik aankomen.
Hij zou zich ongerust
maken."
"Natuurlijk juffrouw, mijnheer, rijdt u vooral
voorzichtig. "
"Schapen zijn het", zei Lucy toen ze de landwachters ver genoeg achter zich had gelaten,
maar gevaarlijke wolven als je ze tegen hebt."
"Eerlijk gezegd was ik de enige die me
schaapachtig voelde," grinnikte ik, "ik stond er
bij alsof ik niet tot tien "kon tellen. Hoe je in een
dergelijke situatie moet handelen hebben ze
ons bij de commando-opleiding
nooit geleerd,"
Langzaam fietsten we door het donkere verlaten dorp Zwiggelte. Het enige geluid was het
gonzen van de wieltjes van de dynamo's op de
banden. Enige minuten later waren we het
stille dorp al weer uit en naderden Westerbork.
De hoge pijp van de melkfabriek stak als een
waarschuwende vinger omhoog. Even verderop was de eeuwenoude kerktoren en recht
daartegenover de Duitse commandopost waar
generaal Bötger zetelde met zijn staf. "Daar
huist die ouwe duivel," fluisterde Lucy, "met
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Boer en boerin Sliekers
hem krijg je in de toekomst nog wel eens te
maken."
Een stille landweg voerde door de velden in de
richting van het gehucht Eursinge. Ik begon
last te krijgen van zadelpijn. "Nog een kwartier,
dan zijn we er" sprak Lucy bemoedigend. We
bereikten de eerste huizen van Eursinge. Ik
rook de scherp prikkelende geur van smeulende turf, die uit de schoorstenen van de boerderijen neersloeg. Even na Eursinge sloegen
we linksaf en volgden een rechte landweg, met
aan beide kanten eikebomen. Hier en daar
tekenden zich in het veld donkere vlekken af,
dat waren kleine bossen die daar verspreid
lagen. Verder leek het een onbewoond en
uitgestorven gebied.
"Hier moet het ergens vlakbij zijn," mompelde
Lucy. Inderdaad doemde enkele minuten later
het vage silhouet van een boerderij op aan de
linkerkant van de weg. Lucy stapte van de fiets
en liep het donkere erf op. Ik volgde haar
voorbeeld. Alles was in duisternis gehuld.
Geen geluid was te horen. Zelfs de Engelse
bommenwerpers leken een vliegpauze te houden. Verder weg, in de buurt van het gehucht
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Garminge blafte een hond
in de nacht. Lucy liep
langzaam om de boerderij
heen, waar geen enkel
teken van leven te bespeuren was.Zi] zette de
fiets tegen de buitenmuur
en klopte driemaal op de
keukenraam.
Gespannen
wachtten wij af wat de
reactie zou zijn. Het duurde geruime tijd voor wij
enig gestommel hoorden.
Even later ging de deur op
een smalle kier open.

"Ja, wie is daar" klonk een
zware
mannenstem.
"Ik
ben het Albert, Lucy. Ik
kom iemand brengen zoals
afgesproken."
De
deur
werd verder geopend. Uit
de keuken kwam de boerin, een blaker met een
brandende kaars in haar hand. "Achteruit Klazien met die kaars. Denk aan de verduistering," waarschuwde de boer. "Lucy, zet jij even
de fietsen op de deeL" De broeiige stalwarmte
kwam ons tegemoet. Ik rook de geur van vee
en stalmest.
In de woonkeuken stond Henny, de achttienjarige blonde dochter, voor het fornuis. Ze hield
met een hand het hengsel van een grote bruine waterketel vast, die op het fornuis stond te
borrelen en sissend stoom afblies door de tuit.
Met een blik van vriendelijk belangstelling nam
zij ons op. Ook de boerin, door haar man Klazien genoemd, monsterde ons nieuwsgierig.
"Wel," zei Lucy terwijl zij zich ontdeed van haar
oude regenjas, "dit is voorlopig je onderkomen.
Je moet morgen bij daglicht de omgeving maar
eens verkennen. Het is belangrijk om je
vluchtwegen te weten als de nood aan de man
komt. Rudy Blatt zit hier een paar kilometer
vandaan, aan de andere kant van de heide, in
een boerderij."
De boerin liep bedrijvig heen en weer. Zij zette
twee diepe boerenbontborden op tafel en leg-
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de het bestek ernaast. "Ga maar gauw zitten,"
zei ze, "we hadden jullie al eerder verwacht.
De pan met gort staat al een uur te pruttelen."
Haar stem klonk warm en vriendelijk. Zij deed
mij denken aan mrs. Roberts in Wales die ik
altijd mam had genoemd.
Ik had trek gekregen van de lange fietstocht en
liet mij de gortepap met bietenstroop uitstekend smaken. Tot zichtbare voldoening van de
boerin werkte ik twee volle borden naar binnen. Na deze warme maaltijd voelde ik een
grote loomheid over mij komen. Ik werd overmand door de slaap en had moeite wakker te
blijven in de warme woonkeuken. Bovendien
waren de laatste dagen nogal enerverend
geweest, me grote spanning en weinig rust.
"Als jullie het niet erg vinden, wil ik nu graag
gaan slapen," zie ik, "morgen kunnen we wel
verder praten."
Boer Sliekers ging mij voor met de stallantaarn, de ladder op naar boven. Ik rook de
geur van het hooi. "Hier zul je het voor vannacht moeten redden", zei hij. "Daar achter de
balken liggen een paar dekens." Ik liet me
gekleed en al achterover vallen en het ritselende hooi. Door het kleine dakraam boven
mij, zag ik het blikkeren van een ster.
Beneden hoorde ik de koeien kreunen in de
stal. Ik trok de dekens over mij heen en sloot
de ogen.
Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat er zoveel kan gebeuren in zulk een korte tijd, dacht
ik. Een paar dagen geleden zat ik nog op de
bases in Engeland en nu hier in Garminge in
een oude boerderij op een hooizolder boven
de koeien. Buiten klonk nu weer het monotone
gedreun van de motoren van de zware Engelse bommenwerpers. Engeland was nu verder
weg dan ooit, zo was Nr.2 Dutch troop en de
brigade. Om over het Birmaanse oerwoud
waar ik nog maar nauwelijks een half jaar
geleden vertoefde, nog maar te zwijgen. Toen
viel ik in een droomloze slaap ...
De boer, Albert Sliekers, was een man naar
mijn hart. Een ieder met wie hij sprak, keek hij
recht aan met zijn eerlijke blauwe ogen, waarin
soms olijke lichtjes tintelden. Die ogen konden

ook wel eens vorsend kijken, waarbij ik de
indruk kreeg dat hij afdaalde tot de bodem van
mijn ziel. Sliekers was een man, wiens handelingen werden gedragen door een groot Godsvertrouwen. Natuurlijk had dit ook te maken
met zijn enorme liefde voor het vaderland en
een uitgesproken eerbied voor het Vorstenhuis. Albert Sliekers was een patriot in hart en
nieren. Ik mocht hem graag, vanaf de eerste
dag. We verschilden veel in leeftijd, maar het
klikte onmiddellijk tussen ons.
Moeder Klazien, zoals ik de boerin al de eerste
week noemde, was altijd druk en zorgzaam in
de weer. De hele dag vonden haar handen wel
wat te doen in en om de boerderij. Zij stelde er
zichtbaar behagen in om mij, met de spreekwoordelijke Drentse gastvrijheid, te verzorgen.
Zij maakte de lekkerste hapjes klaar, waste en
verstelde mijn kleren en omringde mij moet
ontroerende zorg. Misschien was het een soort
ingebouwde vrouwelijke toewijding en zorg
voor soldaten in oorlogstijd.
Moeder Klazien praatte graag, niet uit nieuwsgierigheid, maar uit een welgemeende belangstelling voor de jonge man, die in de koele
herfstnacht zo plotseling uit de lucht was
komen vallen, om tijdelijk hun stille leven te
delen. Zij was evenals haar man Albert, Godvrezend, een vrouw die haar geloof niet alleen
met de mond beleed maar bovenal met het
hart.
Henny was de vrolijke noot in huis. Reeds lang
voor ze de pittige fietstocht naar de HBS in
Hoogeveen begon, hoorde ik haar vanuit mijn
schuilplaats zingen als een opgewekte merel
na een frisse lentebui. Haar zonnige humeur
werkte aanstekelijk.
Ik voelde mij thuis op de boerderij van Albert
Sliekers. Vooral in de avonden, als de geur
van versgezette koffie (verkregen via het verzet) de gezellige woonkeuken vulde. Niettemin
maakte ik mij ook zorgen. Wanneer zou het
verzet mij in contact brengen met Rudy Blatt,
die dicht bij mij in de buurt zat? We moesten
tenslotte samen zo snel mogelijk in het werk
om het verzet te instrueren over de nieuwe
wapens en springstoffen, die door de R.A.F.
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de laatste maanden op verschillende
pingsterreinen waren afgeworpen.
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Lucy had ik niet meer gezien. Zij was, nadat
ze mij bij Sliekers had "afgeleverd" de volgende morgen vroeg weer met onbekende bestemming vertrokken om een nieuwe opdracht
uit te voeren. De koeriersters was een onmisbare steun en schakel in het verzet.
Veertien dagen zat ik nu al in de boerderij van
Albert Sliekers ondergedoken, maar dat waren
ook veertien dagen dat ik niets had kunnen
uitvoeren. Ik wilde graag aan het werk, daar
was ik voor gekomen en daar was ik voor
getraind. Op 25 oktober leek er schot in de
zaak te komen. Kees Veldman, de leider van
de KP, had de eerste ontmoeting tussen Rudy
en mij georganiseerd op de boerderij van Nijdam in Orvelte. De avond ervoor kon ik de
slaap niet vatten, nadenkend over de plannen
voor samenwerking welke Rudy en ik zouden
smeden.
Ik hoorde hoe de wind om het dak rumoerde.
Hoog boven de donkere regenwolken gromden
de motoren van de Engelse bommenwerpers.
Ver na middernacht viel ik in een onrustige
slaap. Voor zessen ontwaakte ik weer, gedreven door een onverklaarbare onrust. Ik rekte
mij en uit en geeuwde. Regendruppels tikten
op de dakpannen. Beneden op de deel, hoorde ik Albert Sliekers al rammelen met de
melkbussen. Achter de boerderij kraaide een
haan. Plotseling klonken haastige voetstappen
beneden op de deel.
"Willem, blijf waar je bent. Moffen!" Het was de
ontdane stem van moeder Klazien. Ik hoorde
enkel het geluid van auto's, die heel langzaam,
in de laagste versnelling kwamen aanrijden. Ik
gluurde door een smalle opening onder een
natte dakpan door. Op datzelfde moment
kreeg ik ze in de gaten. Ze reden zonder licht,
vlak achter elkaar. Twee grote militaire auto's,
vol met gehelmde soldaten. Met een schok
kwamen beide auto's tot stilstand. Onmiddellijk
sprongen de soldaten als grijze schimmen van
de wagens en renden luid schreeuwend het erf
op. Dit was wat ik al dagen had gevreesd; een
overval. Ik zat in de val ...
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Dochter Henny Sliekers, die vlak na de
oorlog trouwde met een beroepsmilitair.

VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE lIPRINSES IRENEII

Mutaties/adreswijzigingen:
Dieftenbach, J.Ph
Duinhoven, A
Heuvel, AG. van den
Hoft, M. van 't
Lammers, NA
Leloux-Eckert, Mw K.S.

nwadres
nwadres
nwadres
nwadres
nwadres
overleden

Ups, J.J.M.
Merriënboer, A

overleden
overleden

Oosterhuis-Benak,
Opdorp, G.M. van
Plaisier, G.
Poldervaart, G.
Salmon, R.
Telman J en eega
Walsem, mw J.C.
Wijers, Th.

mw

overleden
nwadres
overleden
overleden
overleden
nwadres
nwadres
nwadres

Meuleveld 32, Borsbeek, Belgie-2150
Postbus 668, 6800 AR Arnhem
van Anrooylaan 68, 5012 HL Tilburg
Weustenraedtstraat 48, 6431 GV Hoensbroek, tfn 045 5216277
Slotlaan 1A, app 5, 2103 XK Heemstede
op 18.12.96 te Bovenkarspel; opnemen mw B.M. Veldhuyzen van
Zanten-Leloux, Hertog Albrechtstraat 88,1611 GP Bovenkarspel
op 08.02.97 te Breda; opnemen mevr S.M.J.F. Ups-Cambien
op 12.01.97 te Bergen op Zoom; opnemen mevr E.J. van
Merriënboer-Suijkerbuijk,
Ansjovislaan 389, Bergen op Zoom
op 06.01.97 te Ruinerwold; opnemen J. Oosterhuis(zoon)adres
ongew
Woestduinlaan 95, 3941 XC Doorn, tfn 0343 416704
op 08.12.96 te Nunspeet; opnemen mw J.C. Plasier-Reman
op 15.01.97 te Raamsdonksveer
op 21.01.97 te Toronto, Ont. Canada
Huize Maaszicht, Prinsenstal 2, kmr 64, 5361 GK Grave, 0486-474730
p/a De Hurken 3, 4483 AA Waalre; tfn 040 2213001
Gerrit Rietveldplein 48, 4827 GK Breda, tfn 076 5873570

