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Een nieuwe lente een nieuw geluid. Dit keer een dunnere uitvoering van 

ons boekje maar ik beloof dat het volgende nummer weer bol staat van alle 

verhalen en wetenswaardigheden. Tenminste : als u natuurlijk mij weer 

voorziet van die verhalen e..d   

Een heel fijn voorjaar en mooie zomer toegewenst. 

                                                                                                       Marianne  
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De bijdragen van de Bank Giroloterij en de Lotto maken het werk van 

het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk” 

 

 

 

Adressen van de leden reüniecommissie 

 

 

 

Mevr. .Marianne Lankhuizen. Secretaris, 

Tijmweg 85,  3193 GH Hoogvliet.  

Telefoon :010-4386745 of  06-25278220 E-mail m.lankhuizen@chello.nl 

Adreswijzigingen, jubilea, overlijden en telefonisch contact 

Website  www.sepatoeroesak.nl   

 

Dhr.Wim Veldman,  1
e
 penningmeester, 

M.de Ruyterstraat 22, 5481 GH Schijndel 

telefoon: 073-5477087            E-mail: wjj.veldman@hccnet.nl 

 

Mevr. Ine Luykx-van Gils,  2
e
 penningmeester  

Oude Antwerpsepostbaan 36, 4741 TK Hoeven  

telefoon  0165-502134             E-mail: adenine@hetnet.nl 

 

Dhr G van Gils, Leistraat 11, 4818 NA  Breda  

Telefoon 076-5874252            E-mail: gerritvangils@hetnet.nl  

 

De heer J. Verdonschot,  Julianastraat  13,  5671 JA Nuenen  

Tel: 040- 2832138   E-mail: j.verdonschot@onsnet.nu  

 

De heer M. Van de Wetering, Cederlaan 7, 5616 SC Eindhoven 

Tel: 040 - 040–2453943 e-mail: avdwet@onsneteindhoven.nl 

Bezoekt de begrafenissen en crematies van sobats met vaandel.  

 

 

 
Voor  donaties 

Rabobank rekeningnumer. 108965732  

t.n.v. Oudstrijders 2-6-RI 

Wim Veldman, M.de Ruijterstraat 22, 5481 GH Schijndel 

 

 

De bijdragen van de Bank Giroloterij en de Lotto maken het werk van 

het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk” 
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EMAILGROEP 2-6 RI 

 

Sjar Buys:                                                                         j.letjens@home.nl  

J( Jan ) .A.van Erp__________________    ________erp00411@planet.nl 

G.( Gerrit)  van Gils                                               gerritvangils@hetnet.nl   

Ad van Hooijdonk                                            advanhooijdonk@telfort.nl 

Huib Kers :                                                              huibertkers@telenet.be  

Marianne Lankhuizen.                                           m.lankhuizen@chello.nl 

A. Mathijssen  ______________          a.mathijssen@onsneteindhoven.nl 

F( Frans) van Mulken:                                                      mulken@home.nl   

J. Princen.___________________ _                j.princen1@hotmail.com 
A. Guus Schouten:                                              a.mschouten26@planet.nl  

H.Uijl                                                                          h.uijl1@kpnplanet.nl  

J.(  Jan) Verdonschot                                       j.verdonschot@onsnet.nu  
W (Wim) .J.J. Veldman,                                         wjj.veldman@hccnet.nl 

M.( Men)  van de Wetering                           avdwet@onsneteindhoven.nl 
 

Een warm welkom in de e-mailgroep voor  J.A.van Erp 

 
Mijn onderdeel was niet II-6R.I. maar 21 AAT Knil  Semarang, maar door 

de kennismaking met Gerrit van Gils in de Eindhovendse Praatgroep 

voor Oorlogsgewonden en Dienstslachtoffers kwamen we tot de  

ontdekking dat we heel veel raak punten hadden, uit de Semarang tijd. Ik 

was als OVWer Gezagsbat. Indie, via England - Australie- Penang -Port 

Dixon en met de Sloterdijk naar Semarang. Toen het Knil werd opgeheven 

was ik een eenling zonder enige contacten en de nodige problemen. Gerrit 

nodigde mij uit om deel te nemen aan de II-6R.I.reunie in Breda, wat mij 

bijzonder goed was bevallen, ook de reünie in Weert was uitstekend. 

Daarna heb ik de reünies niet kunnen bezoeken omdat ik in Mei steeds in 

het buitenland vertoefde. Dus de reizen maar verzetten naar April. Nu, 

jammer genoeg is ook de Reünie verzet, dus pech gehad. 

Gelukkig is er een  contact, dus niet meer zo alleen. Wel draag ik mijn 

steentje bij in de vorm van een donatie. 

Vooral ik weet wat het zeggen wil, om contacten te hebben met oude 

sobats. Ik heb al regelmatig contact met Antoon Mathijsen 

Hier enige gegevens over mij. Jan van Erp Kortenaerstraat 65 5703 CA 

Helmond e-mail erp00411@planet.nl 

Met vr. gr.  Jan van Erp. 
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Koninklijk onderscheiden  

 

 
 

 

BERGEN OP ZOOM - Ad van Hooijdonk van de Stichting 

Huurdersbelang Soomland heeft maandag 22 december 2008  bij zijn 

afscheid als voorzitter van burgemeester Han Polman een Koninklijke 

onderscheiding gekregen, hij mag zich nu lid in de Orde van Oranje 

Nassau noemen. 

Van Hooijdonk werd rond 20.00 uur verrast door Polman, tijdens de laatste 

vergadering die Van Hooijdonk voorzat. 

 

SHS, de Stichting Huurdersbelang Soomland, behartigt de belangen van de 

huurders van de woningbouwcorporatie Soomland. De scheidend 

voorzitter, hij is 82 jaar oud, zet zich al vanaf 1988 in voor de huurders in 

Bergen op Zoom. Hij begon daarmee in het complex De Ginkel aan de 

Noordsingel in Bergen op Zoom.  

uit BN de Stem 23 dec 2008  

Namens alle sobats van 2-6RI wens ik  sobat Ad van Hooijdonk van harte 

met deze welverdiende onderscheiding..   HULDE!!!!! 
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Jan Soldaat  

 

De een vertrapt de ander geacht 

Dat is een oud gezegde 

Maar in dit land al is het fout 

Kan men dit niet weerleggen 

 

De armen steeds armer dat is waar  

Maar als men niet helpt blijft dit klaar 

Men kan van alles bedenken 

Maar geld kan je eenmaal schenken 

 

Men geeft haar geld en goederen 

Toch blijft dit land verloederen 

Veel geld naar het buitenland 

Hier zit men op het tweede plan 

 

Van ziekte durft men niet te spreken 

Duurt het lang kun je ‘t werk vergeten  

Men duld geen zieke mensen  

Het is geld dat zij wensen 

 

Een arbeider is een nummer 

Net als in de loterij 

Trek je het verkeerde nummer 

Ben je er niet meer bij 

 

Wat voor regering je ook hebt 

Het is om het even 

’t Is grijs , wit of paars 

Alles lappen ze aan de laars  
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Het is alweer het zelfde liedje 

Niets heeft men hier geleerd 

Men is overal mee bezig 

Maar niet wat ons interesseert 

 

Toen wij uit Indie kwamen 

Werden wij vertrapt vergruist 

Wij waren moordenaars en verkrachters 

Maar de waarheid heeft men niet geleerd 

 

Nu weer het zelfde liedje 

Libanon Servië vul maar in 

Men kan het nog zo goed bedenken 

Het is Den Haag niet naar de zin 

 

Men werd gestuurd naar Indie. 

Met oude wapens ,sten en bren 

Nu naar Servië met moderne 

Het geeft niet of ze het stelen, t is maar geld 

 

Het mooiste is nog het gelach 

Als men het land verdedigen mag 

En men niet schieten mag 

Den Haag dat is nog een lef 

 

Hoe kan men zich verdedigen 

Als niets meer mag 

En als het misloopt 

Geeft men op Jan soldaat af. 

                                                   Door B.Poorte 
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Oproep  
 

Mijn vader Theo Zilvertand was bij de Tijgerbrigade. 2-6.R.I. gelegerd bij 

het vliegveld van Semarang. 

Vader heeft nooit iets verteld over die tijd en hij kan mij niets meer 

vertellen daar hij in 2001 is overleden. Foto’s heb ik genoeg , maar wie er 

op staan dat weet ik niet. Wie kan mij meer vertellen over mijn vader en 

wat hij deed in Indie. Alvast bedankt  

 

 
 

Thea peters zilvertand 

van der Scheurstraat 58 

6413 VJ Heerlen 

e-mailadres    thea.peters@hotmail.com  of  thea@zilvertand.nl     

______________________________________________ 
 

Gezocht door Wim Veldman:   

 

Ik hoop dat iemand mij kan helpen aan de volgende nummers van het  

Tijgerkrantje :   19-21-28-30-38-42-44-45-50-52-54-64-81-84-85-86  

Als het nodig is kunt  u de originele krant weer terug krijgen. Ik maak er 

dan een kopie van.  U kunt  de krantjes  met de reünie aan mij afgeven, 

want dan hoeft u geen  porto te betalen aan postzegels. 

Wim Veldman, M.de Ruyterstraat 22, 5481 GH Schijndel.  

Tel: 073-5477087  
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Donaties  :  
Dhr. De Groot uit Vught       30 Euro   
Dhr. Wijers uit Breda            50 Euro 
Dhr. De Renet uit Ittervoort  25 Euro 
 
Hartelijk dank voor deze donaties. Het komt de kas weer ten goede.  
Natuurlijk zijn nieuwe  donaties weer van harte welkom.  
                                                                          De penningmeester Wim Veldman  
__________________________________________________________________ 

Nog een keer tijgerkrantjes door Marianne gevraagd:  

 

Misschien kunnen Wim Veldman en ik erom gaan dobbelen, maar ik mis 

ook nog een paar nummers van de Tijgerkrantjes. In het boekje van juni 

2003 heb ik al eerder een oproep gedaan naar de volgende nummers :  
1, 2 ,3, 4, 5, 7, 8, 10,  12, 13, 85, 103. Wie oh wie heeft deze ter 

completering van mij collectie???  Eventuele kosten voor het verzenden 

komen voor mijn rekening. 

Marianne Lankhuizen, secretariaat. Tijmweg 85, 3193GH Hoogvliet, 

tel:010-4386745 of 0625278220  

____________________________________________________________ 

 

Mededeling betreffende veteranendag.  

 

Besloten is dat de Veteranendag  zal worden gehouden op de laatste 

zaterdag in juni.  Niet meer op de gebruikelijke 29
e
 juni maar dus op de 

laatste zaterdag in juni.  Dit om ook de jonge  nog werkzame veteranen 

de gelegenheid te geven om deel te nemen aan de jaarlijkse landelijke 

veteranendag. Voor 2009 valt deze dag dus op 27 juni 2009. 
                                                                                             Marianne  

Reünie:  

 

Brengt  u dit keer  ook  weer kleine prijsjes mee voor de verloting op 

reünie. ??? 

____________________________________________________marianne  

Volgende boekje :  

 

Heeft u nog verhalen of interessante mededelingen, gedichten  voor het 

volgende boekje, twijfel niet maar stuur ze op naar het secretariaat 

t.a.v. Marianne Lankhuizen . Zonder uw inbreng wordt het wel een 

heel dun  boekje.                                                                          Marianne  

mailto:thea.peters@hotmail.com
mailto:thea@zilvertand.nl
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Het Leudal, 

 
Een gebied in de regio Haelen –Heijthuizen –Roggel - Horn, daar staat een 

monument van verdraagzaamheid. Hier wordt ieder jaar een herdenking 

gehouden voor de 587 militairen van 11 nationaliteiten die in dienst van 

het vaderland ver van huis , het leven lieten. 

Het monument van verdraagzaamheid dat onthuld werd op 8 maart 2001 

herinnert aan de strijd die in het Limburgse land gestreden werd. Dit  

kunnen en mogen wij niet vergeten en door het organiseren van een 

jaarlijkse herdenkingsplechtigheid kunnen wij de volgende generaties er 

aan blijven herinneren dat velen hun leven hebben gegeven voor onze 

vrijheid.  Veteranen uit verschillende landen leggen op de dag van de 

herdenking gezamenlijk een krans bij het monument.  De 

herdenkingsbijeenkomst wordt o.a.  bijgewoond door veteranen uit binnen 

en buitenland en komen er diverse nationale en internationale  

hoogwaardigheidbekleders naar de herdenking.  Deze herdenking wordt 

ook elk jaar onder de aandacht gebracht bij de jeugd. De St.Uresela school 

uit Heijtheijsen brengt jaarlijks haar bijdrage door tijdens de kranslegging 

een erehaag te vormen rond het monument.  Het hoogtepint van de 

jaarlijkse herdenking is de gezamenlijke kranslegging door de veteranen 

van diverse nationaliteiten. De bijeenkomst dit jaar is op donderdag 13 

november 2009 en begint om 14.00 uur  en vindt plaats aan de 

Roggelseweg 58 te Haelen ( Leudal)  
                                                                                          Door Men v.d. Wetering 
_______________________________________________________ 

 

Hoe was dat eigenlijk, in de oorlog? 
 
Elk jaar vindt bij het Monument van Verdraagzaamheid in het Limburgse 

Leudal een internationale herdenking plaats. Dit is op de donderdag het 

dichtst bij 17 november, de dag van de 

bevrijding van het Leudal. Bij deze herdenking worden alle 

oorlogsslachtoffers herdacht, zowel de geallieerde als die van Duitse en 

Oostenrijkse zijde. Dit jaar bezoeken oorlogsveteranen van verschillende 

nationaliteiten en joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, 

voorafgaand aan de herdenking op 13 november, de VMBO-school St. 

Ursula in Heythuysen. 

 
Door: Linde van Deth  Foto’s: William Moore 
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Tijdens de herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid op 13 

november leggen een Engelse, Duitse en Nederlandse veteraan 

gezamenlijk een krans. De bijeenkomst op St. Ursula van 12 november is 

hieraan gekoppeld en staat, net als de herdenking, in het teken van 

verdraagzaamheid en tolerantie. De ontmoeting tussen leerlingen (15-16 

jaar) en veteranen is georganiseerd om de leerlingen de waarde van 

tolerantie te laten ontdekken. 

De scholieren zullen de dag na de bijzondere ontmoeting ook aanwezig 

zijn bij de herdenking. De leerlingen, die allemaal gekozen hebben voor 

het vak maatschappijleer, hebben allerlei vragen voorbereid en aan het 

begin van de bijeenkomst worden ze alleen of met z’n tweeën gekoppeld 

aan ‘hun’ veteraan. Aanwezig zijn een Nederlandse Tweede 

Wereldoorlogveteraan en een Indiëveteraan, enkele Engelse veteranen en 

een Duitse oorlogsveteraan. De jongere generatie militairen wordt 

vertegenwoordigd door drie onderofficieren in opleiding en een 

commandant van de Koninklijke Militaire School in Weert. Zowel de 

onderofficieren in opleiding als de commandant werden al meerdere malen 

uitgezonden, naar onder meer Libanon, Afghanistan en Irak. 

Net pak 

Na een welkomstwoord van de locatiedirecteur van St. Ursula en de 

locoburgemeester van de gemeente Leudal kunnen de leerlingen beginnen 

met de interviews. 

Maurice Briels en Luuk Damen gaan Tweede Wereldoorlogveteraan Leo 

Hendrikx voor naar een klaslokaal om rustig met hem te kunnen praten. En 

dan is het ineens tijd voor de eerste vraag. “Hoe was dat nou eigenlijk, in 

de oorlog?”, vraagt Luuk. Hendrikx geeft aan dat dat  een kleine vraag is 

met een groot antwoord en begint onmiddellijk te vertellen over het 

uitbreken van de oorlog, de bezettingstijd en zijn geheime reis naar 

Engeland. “Er was eigenlijk maar een korte tijd van oorlog, daarna volgde 

de fase van de bezetting. En die mensen die je land bezetten, daar kies je 

niet voor. Op een gegeven moment moest iedereen een verklaring afleggen 

dat hij geen jood was. Tegenwoordig zou je denken: wat een onzin, dat doe 

ik niet. Maar toen moest dat.” De jongens luisteren vol interesse naar het 

verhaal van deze enige nog levende Spitfire-piloot. Hendrikx vertelt over 

het leven in oorlogstijd, zijn soms gevaarlijke reis naar Engeland en zijn 

training in Canada. De jongens zeggen dat het moeilijk is voor te stellen 

hoe het was om te leven in oorlogstijd. Luuk: “Ik kan me gewoon niet 

voorstellen dat je zo jong je ouders gedag zegt en misschien wel nooit 

meer terugkomt.”  
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Verderop zitten Nelleke Strijders en Yvonne Scheres te praten met 

Indiëveteraan Menno van de Wetering. De meiden zijn er stil van als Van 

de Wetering vertelt over zijn tijd in Indië, waar hij per ongeluk een andere 

Nederlandse militair doodschoot tijdens het wachtlopen. Ze zijn 

vervolgens verontwaardigd als Van de Wetering vertelt dat hij na zijn 

diensttijd in Indië weinig meer kreeg dan een bon om een net pak te laten 

maken. 

 

 
Nelleke Strijders en Yvonne Scheres luisteren naar het verhaal van Indië-

veteraan Menno van de Wetering. 

 

Jasper Rooyakkers mag zijn vragen stellen aan een van de jonge 

onderofficiereni n opleiding, Remco Wouda. Jasper wil na zijn VMBO-

opleiding graag bij het leger en vraagt Wouda het hemd van het lijf. 

Wouda werd uitgezonden naar Irak en Afghanistan. Samen bekijken ze de 

foto’s van Wouda’s uitzending. Tijdens zijn laatste uitzending naar 

Afghanistan raakte Wouda gewond aan zijn been. “Tijdens een patrouille 

werden wij getroffen door een antitankraket. Door de rondvliegende 

scherven ben ik gewond geraakt aan mijn been. Ik ging terug naar 

Nederland, waar mijn revalidatie eigenlijk vrij snel ging. Ik ben dus nog 

teruggegaan naar Afghanistan om mijn uitzending af te maken. Ik wilde 

ook echt graag terug naar de rest van de jongens en doordat ik het af heb 

kunnen maken, heb ik er toch een goed gevoel aan overgehouden.”  
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Nadat hij dit verhaal gehoord heeft, wil Jasper nog steeds graag het leger 

in. “Dit verhaal schrikt mij niet af. Je weet dat dit soort dingen kunnen 

gebeuren. Het hoort erbij”, zegt de scholier. 

 

Tolerantie 

Nadat de leerlingen alle vragen aan de veteranen hebben gesteld, is het tijd 

voor een lunch, ook verzorgd door leerlingen van St. Ursula. De scholieren 

worden bedankt, door zowel de docenten als de veteranen. Michael Seuren 

vertelt dat hij heeft gepraat met de Duitse oorlogsveteraan Gunther 

Melcher. “Als ik over de Tweede Wereldoorlog las, vroeg ik me altijd al af 

hoe het verhaal eruit zou zien aan de andere kant, dus vanuit een Duitse 

soldaat. Nu heb ik de kans gekregen om eens met zo iemand te praten. Hij 

heeft van alles verteld over zijn oorlogstijd en over de tijd daarna, toen hij 

nog meer dan zes jaar in Russische krijgsgevangenschap heeft gezeten.” 

De vrouw van deze Duitse veteraan richt aan het eind van de bijeenkomst 

nog enkele woorden tot de aanwezigen. Ze vertelt dat ze drie keer in 

Nederland is geweest, één keer om te vissen, één keer om te winkelen en 

nu, voor deze 

zeer bijzondere en belangrijke bijeenkomst. “Gisteravond hebben mijn 

man en ik gepraat met de ook hier aanwezige joodse onderduikers. Het was 

een zeer bijzonder en ontroerend gesprek. Gisteren hoorde ik ook voor het 

eerst het woord tolerantie. Toen men mij de 

betekenis hiervan uitlegde, was ik zeer geroerd.” 

Als laatste leest Nelleke nog een gedicht voor, geschreven door een andere 

leerling, Iris Mennen. Uit de laatste regels van het gedicht blijkt dat het 

doel van deze dag geslaagd is: 

 

Samen staan we nu hier 

Denkend aan die vroegere tijd die nu 

voorgoed voorbij is. 

En als we er samen voor vechten 

Zullen we ervoor zorgen dat ons dit 

nooit meer overkomt. CP 
 
Uit checkpoint  Nr. 10 / december 2008  

 

 

_______________________________________________________ 
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Eerste Militaire Willems-Orde in 50 jaar 

 

10 februari 2009, 

Voor het eerst in ruim 50 jaar wordt Nederlands hoogste Koninklijke 

onderscheiding uitgereikt; de Militaire Willems-Orde. Koningin Beatrix 

benoemt kapitein Marco Kroon, pelotonscommandant bij het Korps 

Commandotroepen (KCT), op 29 mei tot Ridder der Militaire Willems-

Orde 4e Klasse voor moed, beleid en trouw. 

Kapitein Kroon onderscheidde zich op zeer uitzonderlijke wijze tijdens 

zijn uitzending naar Afghanistan, van maart tot augustus  2006. Hij krijgt 

de onderscheiding niet voor 1, maar voor meerdere, bijzondere acties en 

zijn totale optreden als leider, militair en mens. Kroon leidde tijdens de 

missie een peloton van het KCT. 

 

Zware gevechten 

Tijdens de 6 maanden durende uitzending vecht het peloton van kapitein 

Kroon een groot aantal keer tegen Taliban-strijders. Tijdens de gevechten, 

die plaatsvinden onder zware terrein- en klimaatsomstandigheden, leidt 

kapitein Kroon zijn peloton op kundige, inventieve en inspirerende wijze. 

Mede door zijn optreden weet het peloton de zware en soms lange 

gevechten telkens in zijn voordeel en zonder personele verliezen te 

beslechten. 

 

Wat opvalt, is dat kapitein Kroon zich tijdens de vuurgevechten niet laat 

afschrikken door grote persoonlijke risico's. Zo neemt hij bij een 

gelegenheid het gevecht over van een coalitiepartner, die hierdoor een 

zwaargewonde militair kan afvoeren. Op een ander moment leidt hij zijn 

eenheid vechtend uit een hinderlaag, terwijl de boordschutter van zijn 

eigen voertuig gewond is. Tijdens een andere operatie zuivert hij een dorp, 

een bergpas en een vallei van Taliban door 9 dagen achtereen 

gevechtsacties uit te voeren. Met de uitreiking in mei worden er meer 

details bekend gemaakt. 

Grensoverschrijdend  

Kapitein Kroon is voor een dapperheidonderscheiding voorgedragen door 

zowel zijn ondergeschikten als zijn leidinggevenden. Vanwege de in de 

voordrachten beschreven daden heeft minister Van Middelkoop het 

Kapittel der Militaire Willems-Orde verzocht een advies op te stellen. Het 

Kapittel heeft vervolgens alle daden uitvoerig onderzocht en de minister  
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aanbevolen om kapitein Kroon bij koningin Beatrix, bij Hare Majesteit, 

Grootmeester van de Militaire Willems-Orde, voor te dragen. 

 

Minister Eimert van Middelkoop zegt "enorm trots te zijn op helden zoals 

Marco Kroon. Het zijn militairen die door hun ongekende persoonlijke 

moed, hun immense loyaliteit aan de missie en collega' s, maar vooral door 

hun unieke persoonlijkheid in dergelijk moeilijke gevechtsomstandigheden 

de grenzen van het mogelijke overschrijden. Het zijn helden als kapitein 

Kroon die ervoor zorgen dat wij met zijn allen de Afghaanse bevolking een 

betere toekomst kunnen bieden". 

 

Salueren 

De laatste, collectieve, Militaire Willems-Orde werd op 31 mei 2006 aan 

het vaandel gehecht van de 1ste Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade 

vanwege de inzet tijdens de operatie Market Garden in september 1944. De 

laatste individuele uitreiking vond plaats op 12 juli 1955 aan de kapitein 

J.H.C. Ulrici en T.E. Spier, de eerste vanwege zijn rol in het verzet (1940-

45) en zijn optreden als militair in Nederlands-Indië, de tweede vanwege 

zijn optreden als militair in Nederlands-Indië. Van Middelkoop: "Het geeft 

veel voldoening na meer dan vijftig jaar weer een Militaire Willemsorde 

uit te kunnen reiken. Het zet de actuele inspanning van de Krijgsmacht in 

historisch perspectief". De twee officieren ontvingen de onderscheiding 

destijds uit handen van prins Bernhard, die hun de gebruikelijke ridderslag 

gaf. Op dit moment zijn er nog 11 dragers van de Militaire Willems-Orde 

in leven, acht Nederlandse, een Amerikaanse en twee Canadese Ridders. 

 

De Militaire Willems-Orde is de hoogste Nederlandse ridderorde en 

dapperheidonderscheiding. Een onderscheiding dragende ridder moet 

gesalueerd worden, ook door militairen met een hogere rang. De 

onderscheiding werd op 30 april 1815 door Koning Willem I ingesteld "tot 

belooning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, bedreven  

door diegenen, welke, zoo ter zee als te lande, in welke betrekking ook, en 

zonder onderscheid van stand of rang, Ons en het Vaderland dienen. Deze 

Orde zal echter in bijzondere gevallen ook kunnen worden gegeven aan 

vreemde militairen, niet in Nederlandschen dienst zijnde." Overigens 

kunnen ook buitenlanders en burgers, bijvoorbeeld verzetsstrijders, deze 

militaire ridderorde ontvangen. 



 

____________________________________________________________ 
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Thuiskomst. 

 

18 Mei 1948, We nadere de Nederlandse kust. De reis is goed verlopen. 

Heb geen last gehad van zeeziekte. Zijn weer vol plezier langs Suez  het 

kanaal de rode Zee, Afrika, Gibraltar, Italië, Golf van Biskaje, Kust 

Frankrijk en Engeland en België gevaren en nadere nu de Nederlandse 

kust. We zien de vuur¬torenlichten op de Belgische kust. We voeren 

morgen 19 Mei de Nederlandse wateren binnen. We liggen wat voor op 

ons schema. 

19 Mei, ‘s Nachts wordt er al weinig geslapen, niemand wil verrast worden 

en het binnenvaren missen. We gaan via de sluizen van IJmuiden naar 

Amsterdam. Het is geweldig de stemming aan boord. Op de sluizen van 

IJmuiden staan al de familie¬leden van diverse boordgenoten te wachten. 

De eerste kokosnoten worden al met hele zakken over boord gegooid. Het 

is een prachtig gezicht. Langs het hele kanaal is het een drukte van 

wachtende. Spandoeken met “hier staat de familie “en ‘Marietje houdt nog 

van Jelle” en vele andere zijn te zien. In Amsterdam zelf worden de 

wachtende achter de dranghekken gehouden. Een Militairenkapel staat te 

schetteren en een hoge officier heet ons welkom en prijs ons om al het 

gene daar gedaan dit alles namens de bevelhebber Prins Bernhard. Maar 

we willen naar huis, bussen staan te wachten.  

We zijn goed geïnstrueerd wat we allemaal moeten doen en meemaken.  

Bagage wordt thuis bezorgd. We worden via hekken langs diverse tafeltje 

geleid. Ontvangen salaris plus toelage etc. eindelijk is daar de laatste deur. 

Nog even afscheid van hen die toevallig in je buurt zijn. Voor 4 2 6 R.I.zit 

het erop! 

 

Voor de bijeenkomst in Bergen op Zoom voor de vierde compagnie is de 

zaak al rond gemaakt. We zien elkaar wel over een weekje ongeveer. De 

jongens weten in ieder geval dat er wat op het program staat. 

 

De bus voor de west Brabanders en dus ook de Bergenaren staat daar 

wordt ons gezegd. Er staat toevallig een kraam met Hollandse Nieuwe 

haring in de buurt en wij niet te lui, de aanval daarop is reeds begonnen. 

Het geeft wel een uurtje vertraging in het vertrek, maar dat maakt op twee 

en half jaar ook niets meer uit. Eindelijk heeft ieder zijn portie binnen. Zij 

die geen haring lusten zaten zich wel een beetje te ergeren. De busreis 

verloopt voorspoedig. Hoe dichter dat we bij Bergen komen hoe meer 

dorst dat we krijgen de haring doet zijn werk,en wat dacht je van  
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Amsterdam tot Wouw zonder toilet. Tussen Wouw en Heerle ging het echt 

niet meer. Bij het eerste café stoppen wordt er tegen de chauffeur gezegd. 

En zo gebeurde het. Café binnen een storm¬aanval op de plasplaats en de 

tapkast en toen bier en nog een pilske voor de dorst,toch was die haring 

niet zo zout geweest het was volgens mij meer een macht van de 

gewoonte.  

 

Ondertussen werd er op gebeld naar bepaalde families dat we onderweg 

waren en “achter” Wouw zaten. Ze vroegen in Bergen wel "of we zaten of 

reden” .We konden niet precies horen  wat ze vroegen, de lijn was wat 

gestoord, zei Rens Franken.  Het oponthoud had ongeveer drie  kwartier 

geduurd en vol met ammezuur het lied van twee zes R.I. zingend voer men 

Bergen binnen. De "Rat" ging er het eerste uit op de Korenmarkt. Nu die 

werd wel geknuffeld. In de Moeregrebstraat hadden we nog twee 

uitstappers, Jan de Bot en Willem Mouwen. 

Zij werden ook netjes afgeleverd, wij hoorde enkele zeggen “ze stinken 

naar bier” hadden we toch de haring netjes verdoezeld. Anton en ik waren 

ver bij de laatste van Bergen  

De vlaggen hingen uit en het huis was versierd, dat huis hadden we 

overigens nog nooit gezien. De huisdeur was aan de achterkant. Het was 

een hele drukte en veel familie en kennissen. Ik was persoonlijk het  

gelukkigste bij het weerzien van mijn liefste meisje. Lang hebben we 

elkaar omhelst en stil heb ik mij beloofd “Dit zal ik nooit meer doen”.        

Het was een fijne thuiskomst .Ik heb mij zelf even teruggetrokken om.        

me op te knappen. Wat een mooie dag  

 
                                                                          Uit aantekeningen van  Johan Cats.  

 

____________________________________________________________ 
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Mijn man is Indiëveteraan  

 

Mijn man is Indiëveteraan 

Als er tranen in zijn ogen staan 

Probeert hij daarmee iets te zeggen 

Wat hij nog niet uit kan leggen 

 

Toen hij terugkwam uit de Oost 

Zo jong, gebruind en zorgeloos 

Heeft hij, terwijl hij naar mij lacht 

De oorlog voor mij meegebracht 

 

Ik droomde van een toekomst samen 

Bedacht wel honderd kindernamen 

Ik heb zo lang op hem gewacht 

Geleefd op brieven, aan hem gedacht. 

 

Vele jaren ging het zo goed 

Misschien was dat wel levensmoed 

Soms schrok hij van een vage geur 

En lette altijd op de deur 

 

Mijn man is Indiëveteraan 

Als er tranen in zijn ogen staan 

Probeert hij daarmee iets te zeggen 

Wat hij nog niet uit kan leggen 

 

Diepe wanhoop in zo’n nacht 

Een radeloze klacht 

We huilen samen, wang aan wang 

Een oorlog duurt een leven lang 

Een oorlog duurt een leven lang 

 

Bange nachten zijn gekomen 

Hij beleefd Indie in zijn dromen 

Schreeuwt en zweet en ligt te beven 

Tot mijn armen kalmte geven 
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Ik draag hem door de bange uren 

Verdraag zijn zwijgend peinzend turen 

Ik zal nooit bij iemand klagen 

Maar zit vol met duizend vragen 

 

Mijn man is Indiëveteraan 

Als er tranen in zijn ogen staan 

Probeert hij daarmee iets te zeggen  

Wat hij nog niet uit kan leggen 

 

Toen hij terugkwam uit Oost 

Zo jong, gebruind en zorgeloos 

Heeft hij, terwijl hij naar mij lacht 

De oorlog voor mij meegebracht 

De oorlog voor mij meegebracht. 

 

Tekst Andeas Schelfhoud 

Lied dat wordt vertolkt door Wieteke van Dort 

Als Tante Lien.  

____________________________________________________________ 

 

Tropenperikelen : 

In het begin van 1948 werd een gedeelte van het Mortier peloton 5-5 RI 

gedetacheerd- voor een aanvullende tropen opleiding- bij 2-6 RI in 

Setoegoer, in de buurt van Karang Doeren. Ik herinner me de naam van 

ene sgt Lobbezoo uit Haarlem ?,  Bij het zoeken naar documenten kwam er 

een getypte verlofpas tevoorschijn met een zeer opmerkelijk gegeven, en 

dat zie ik nu na 61 jaar pas !  

Op 8 maart 1948 mocht ik mij " met een dag verlof naar Semarang 

begeven."  Deze verlof pas was getekend "Te Velde" op 8 maart 1948 door 

de wnd cdt :  CC elt C C Peters  van 4 - 2  - 6  RI echter het stamboeknr -

zoals dat toen heette -  vermeldde : 27 09 11 245 en dat was het nummer 

van een collega , nu al jaren overleden -  na 61 jaar zag ik de misser .  

 

PS:op de inschepinglijst  "Zuiderkruis" komt mijn naam ook verkeerd 

geschreven over .  ook waren er legernummers verwisseld van dezelfde 

naam ! over administratieve blunders gesproken . !  



                          
                                                  Door Jan Jansen Venneboer secretaris 5-5 RI.  
_________________________________________________________________ 
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Vergoeding uitoefenen hobby. 

In overleg met sobat Poorte, wil ik u kenbaar maken dat indien u vanwege 

invaliditeit ten gevolge van een dienstongeval in aanmerking kunt komen 

voor een vergoeding voor uit uitoefenen van uw hobby of 

vrijetijdsbesteding. Er zijn nog steeds sobats die hier niet van op de hoogte 

zijn. Dat is jammer , want we hebben het hier al snel over een bedrag van € 

2.000,- !!!!!  (  bedenk eens zelf :  nieuwe pc,  laptop,  camera, 

filmapparatuur , fiets, ........ )  

Een en ander staat vermeld in het handboek veteraan waarvan hier het 

betreffende gedeelte wat voor u van toepassing kan zijn. Aarzel niet om 

deze instantie te benaderen.  Uit ervaring kan ik u vertellen dat zij  u 

beleefd en graag verder  helpen !!!! 

  

  

Voorzieningenregeling voor militaire oorlog - en dienstslachtoffers 

  

De geïnvalideerde militair met een dienstaandoening kan in aanmerking 

komen voor een voorziening ter verbetering van zijn leefomstandigheden. 

Hij/Zij kan dan in aanmerking worden gebracht voor een voorziening op 

grond van de Voorzieningenregeling voor militaire oorlog- en 

dienstslachtoffers. Uiteraard is het zo dat de eventuele aangevraagde 

voorziening verband moet houden met de invaliditeit met dienstverband. 

De militair die een dienstverbandaandoening heeft op grond waarvan hij 

wel arbeidsgeschikt is maar niet invalide valt niet onder deze regeling. De 

aanvraag voor een dergelijke voorziening dienst ook de Businessunit 

Bijzondere Regelingen Defensie van het ABP te worden gedaan. De 

Voorziening op grond van genoemde regeling is een plus op voor alle 

Nederlanders geldende regelingen voor voorzieningen zoals die door de 

gemeenten worden uitgevoerd.  

ABP  Pensioenen, Busniss unit  Bijzondere Regelingen Defensie 

serviceteam Voorzieningen 

Post 4490, 6401 CZ Heerlen 

tel:  045 - 5798193  

  

Met dank aan sobat B.Poorte  

____________________________________ 
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A F S C H R I F T  

 

6
e
 REGIMENT INFANTERIE  

IIe BATALJON 

 

COMMANDANT 

 

BATALJONSORDER No. 149.  

 
Per 7 maart 1947 van 10.00 tot 15.00 uur werd Commando van den 

Vaandrig Warmer van 3-II-6 R.I. de duizendste patrouille van II-6 R.I. 

gelopen. 

 

Becijfering van het aantal  voetstappen en zweetdruppels, die deze duizend 

patrouilles gekost hebben is om practische redenen achterwege gebleven. 

 

Ik spreek de hoop uit dat de nog komende patrouilles met hetzelfde 

enthousiasme en dezelfde plichtsbetrachting gelopen zullen worden. 

 

Het door mij is U gestelde vertrouwen hebt U niet beschaamd en daarvoor 

ben ik U dankbaar 

 

Gij deed Uw soldatenplicht tot heil van Nederland en van de zich onder 

onze bescherming gestelde bevolking 

 

Semarang, 10 maart 1947 

De C. II- 6 R.I/ 

De Luit.Kolonel, 

 

w.g. J.A.C.H.van Welzenes 

 

aan: alle C.C.”s 

Vaandrig Warmer W. 

d.t.v. Cdt. 3-II-6 R.I.  
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Overleden na het uitkomen van boekje in december:  

 

 

Sobat J.A.A. Lier, uit Eindhoven 

Geboren op 25 augustus 1924    en overleden medio 2008 

 

Sobat J.M. van Hoof, uit Valkenswaard  

Geboren op 26 juni 1922  en overleden op 9 januari 2009  

 

Sobat A. Ros uit ’s Gravenhage 

Geboren op  23 augustus 1923 en overleden op 6 februari 2009  

 

                               

Dat zij mogen  rusten in vrede  

 

 

Wij wensen familie, vrienden en kennissen van onze overleden sobats 

sterkte  met de verwerking van het verlies. 

Tijdens de reünie zullen wij de ons ontvallen sobats tezamen met de 

gesneuvelden herdenken. 

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Omdat Gerrit van Gils geen auto meer kan rijden en Menno v.d. Wetering 

al reeds meerdere malen namens 2-6RI een begrafenis of crematie heeft 

bezocht , heeft sobat Menno  zich aangemeld om in het vervolg de 

begrafenissen en crematies bij te wonen al dan niet met of zonder het 

vaandel. Jan Verdonschot is bereid om indien  mogelijk Menno v.d. 

Wetering te vergezellen.  

U dient contact op te nemen met het secretariaat om een regeling te treffen.  

Tel: 010-4386745 of 06-25278220  

of rechtstreeks met M.v.d. Wetering. Tel:  040–2453943 

 

Menno en ook Jan, namens de sobats van 2-6 RI  heel hartelijk dank 

voor jullie inzet de afgelopen tijd en komende tijd 
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Uitnodiging voor reünie vrijdag 24 april 2009  
 

 

De reüniecommissie nodigt u uit tot het bijwonen van reünie 

in de Trip van Zoudtlandkazerne, De Lareyweg  te Breda.  

 

 

Programma: 

Datum :                         Vrijdag 24 april 2009 

Aankomst: tussen 10.00 en 11.00 uur 

Openingswoord 11.00 uur 

Dodenherdenking 12.00- 12.30 uur 

Na de herdenking tot 14.15uur is de verkoop loten , borrelen en 

praatjes  

Rijsttafel ( uitgebreid) 14.15 uur   

loterij  

Einde reünie 16..30 uur 

  

Eigen bijdrage ter plaatse  te voldoen  € 15,00 per persoon  

Bijdrage bus                   €   5,-   per .persoon  

  
     

Let op: 

De betaling kunt u niet meer per bank 

overmaken. De bijdrage  kunt u bij aankomst in 

de hal betalen. Dit vergemakkelijkt het werk 

van de penningmeesters en geeft minder 

oponthoud bij binnenkomst.  
 

Brengt u ook weer een prijsje mee voor de loterij??? 

 
 

Zorgt u er voor dat u een legitimatiebewijs , rijbewijs of paspoort bij u 

heeft voor de toegang op de kazerne. 
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Bus  Reünie  

 

 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om met de bus naar de reünie te komen. 

We vertrekken dit jaar vanuit Maastricht  

U moet wel even bij het secretariaat opgeven dat u met  de bus mee wilt, 

dan weet de chauffeur hoeveel personen bij welke halte meegaan.  

Opstapplaatsen en vertrektijden bus: 

 

07.00uur  Maastricht  N.S. station 

07.30uur  Hoensbroek  Markt   

07.45uur  Sittard N.S. station 

08.15uur  Roermond NS station 

08.45uur  Weert NS station 

09.25uur  Eindhoven De Valkmotel bij ingang parkeerplaats bij de     

                 slagboom        

10.00uur  Trip van Zoudtlandkazerne Breda 

16.30uur  Vanuit Breda omgekeerde richting weer naar huis. 

 

 

Let op indien u gebruik wil maken van de bus, moet u 

dit kenbaar maken voor maandag vrijdag 10 april.  Na 

deze datum is niet meer mogelijk om voor de bus te 

boeken.  Dit i.v.m. reserveren van de bus.   
 

 

Bij onvoldoende aanmeldingen voor de bus reserveer ik  net als verleden 

jaar een kleine taxibus voor 8 personen bij taxi Kleinen  

 

 

Vergeet u  niet  op te geven voor deze reis per bus want de buschauffeur  

wacht bij iedere stop op aantal door mij  opgegeven  personen en gaat dan 

verder. 
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Inschrijf f o r m u l i e r 

Retourneren aan :  

Secr.reüniecommissie, Mevr .Marianne Lankhuizen,Tijmweg 85,  

3193 GH Hoogvliet 
 

Ondergetekende:         

Naam_____________________________________________________________ 

 

 

Adres_____________________________________________________________ 

 

Postcode en  woonplaats   ___________________________________________ 

 

Wil met/ zonder echtg / partner / begeleid(st) er  aan deze dag deelnemen*) 
 

Naam echtgenote /  partner  /   begeleid(st) er /   
 

_____________________________________________________________*) 

 

Hij  / Zij staat op volgend dieet:______________________________________ 

 

*)  Doorhalen wat niet van toepassing is 
               

Datum________________Handtekening:___________________________ 

 

Eventuele opmerkingen ___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Voor de bus aantal personen  en opstapplaats vermelden en   €  5,00 

per .pers.  .extra  betalen bij binnenkomst  

 
Aantal Pers.:_____      Opstapplaats:_______________________________  
 

 

 

Als u aan de reünie wilt deelnemen, dan moet u het formulier opsturen 

naar hierboven vermelde adres.  
                                             

 


