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Voorwoord
Beste vrienden,

De voorbije maanden werden we allemaal zwaar op de proef gesteld.
Familie en vrienden hebben we moeten missen tijdens de lockdown.
Er was eenzaamheid, onzekerheid en angst, maar er was ook veel
solidariteiten hoop in deze moeilijke tijden.
Sedert de zomervakantie keerden we stap voor stap terug naar het
normale leven.
De horeca is sinds 8 juni gedeeltelijk heropend. Er gelden wel nog
veiligheidsregels, zoals sociale afstand en daardoor een maximum aantal
bezoekers.
Het Bestuur stond ondertussen niet stil en bereidde de komende
ledenvergaderingen, ons tijdschrift De Klaroen en het banket
Koningsdag voor.
We hopen dan ook onze leden terug te mogen verwelkomen op onze
ledenvergadering van 9 september in ’t Koninginnehof.
De voorzitter
&&&&&&&&&&&&&&&
Secretariaat
INSCHRIJVINGSFORMULIER KONINGSDAG en NIEUWJAARSRECEPTIE
Koningsdag 13 november 2021 : JA/NEEN Nieuwjaarsreceptie 13
januari 2022: JA/ NEEN
( Schrappen wat niet past)
Naam
:…………………………………………………………….
Voornaam :…………………………………………
Straat
:………………………………………………Nr:………….Bus :……………………
Postnr
:…………… Gemeente :………………………………………
Tel/GSM :………………………………………e-mail :…………………………………..
Tafelgenoot :(één naam)…………………………… ( enkel voor Koningsdag )
Aantal personen Koningsdag :………
Nieuwjaarsreceptie………..aantal personen
Ik stort vóór 31 okt 2021 …… maal het bedrag van 48€ per persoon
op rekening
Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren, afdeling Oostende
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC :
BPOTBEB1
Pauwels Pierre, J.Peurquaetstraat 18 bus 0001, 8400 Oostende
De inschrijving is geldig bij ontvangst betaling
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Donderdag 09 sep2021
• verwelkoming door de voorzitter
• verslag en mededelingen
• Quiz - Robert Dhondt
• koffietafel en tombola
Donderdag 21 okt 2021
• verwelkoming door de voorzitter
• verslag en mededelingen
• Reis per cargoschip van Guadeloupe naar Martinique – Geert Van de Velde
• koffietafel en tombola
Donderdag 09 dec 2021
• verwelkoming door de voorzitter
• verslag en mededelingen
• Reis in de winter van China naar Siberïe - Geert Van de Velde
• koffietafel en tombola
BESTUURSVERGADERING:
03 SEP – 01 OKT – 05 NOV – 03 DEC.
LEDENVERGADERING:
09 SEP – 21 OKT – 09 DEC.
MAALTIJD + ONTSPANNING:
20 SEP – 18 OKT – 08 NOV – 29 NOV – 20 DEC.
KONINGSDAG: 13 NOV 2021
NIEUWJAARSRECEPTIE: 13 JAN 2022.

Het lidgeld, 10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend).
10 euro : voor sympathiserende leden en 7 euro : voor partners van overleden
leden moet voor het jaar 2022 nog bepaald worden.
Gezien er in het jaar 2021 geen activiteiten georganiseerd werden door de
vereniging, zal op de volgende bestuursvergadering overlegd worden het lidgeld te
verminderen of het betaald lidgeld 2021 over te dragen naar 2022.
De beslissing zal in het volgend boekje worden meegedeeld.

Leden die hun lidmaatschap niet wensen te verlengen worden gevraagd
dit aan het bestuur te melden
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Wij vieren Koningsdag op 13 november 2021 in het Koninginnehof.
Het programma is als volgt:
- 12.00 uur: onthaal in het "Koninginnehof."
- 13.00 uur: banket met volgende menu:
Aperitief met koude en warme toastjes.
Babylotte met bladspinazie en een sausje
van bieslook.
Gebakken zeewolf met duglerésaus, prei,
spekjes en pommesdûchesse.
Geflambeerd flensje met grand marnier
en vanilleijs.
Koffie.
De drank is NIET inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan democratische
prijzen beschikbaar gesteld.
1 fles wijn: 16,00 euro.
1 glas wijn: 4,00 euro.
Er wordt ten dans geleid door diskjockey SANDY
(onder voorbehoud coronamaatregelen).
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs
vastgelegd op 48,- euro per persoon.
De meerwaarde van het banket wordt bijgelegd
door de vereniging.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door
storting, overschrijving of contante betaling bij de
penningmeester.
Uiterste datum van betaling: 31 oktober 2021.
Het rekeningnummer van onze vereniging:
IBANBE42 0000 1469 1254 - BIC BPOTBEB1
Bestemmeling: K.M. ex-onderofficieren – Jules Peurquaetstraat 18bus 0001, 8400
Oostende.
De penningmeester Pierre Pauwels zal op de komende ledenvergadering ter
beschikking staan voor degenen die ncontant willen betalen.
Welke ook de wijze van betaling is, gelieve bij de inschrijving te vermelden met wie
U eventueel aan tafel wilt zitten. Het Bestuur moet wel rekening houden met de
coronamaatregelen.
Inschrijvingsformulier vooraan in dit tijdschrift.
Het Bestuur wenst alle deelnemers een aangename namiddag toe.
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Zo bespaar je op verwarming

8 tips om te besparen én het toch gezellig te houden.
Omdat verwarmen een groot deel van het gezinsbudget opslorpt, is slim verwarmen
aan te raden. En dat doe je met volgende tips:
WEET WAT JE WIL VERWARMEN, EN WANNE£R_
Bepaal welke delen van je huis je wil verwarmen, en wanneer. Is het bijvoorbeeld nodig
om de badkamer de hele dag te verwarmen, of volstaat het 's morgens en 's avonds?
Moet de gang verwarmd worden? Zijn er kamers die je overdag niet gebruikt, zoals
bijvoorbeeld de kamers van de kinderen die de hele dag op schooi zitten? Onthoud dat
een kamer één graad lager verwarmen gemiddeld een energiebesparing van 6 a 7 procent oplevert.
ZET DE VERWARMING NIET HELEMAAL UIT
Het is niet de bedoeling dat je de verwarming in kamers die je niet gebruikt helemaal
uitzet, want dan zal er schimmelvorming ontstaan. Ook als je het huis uitgaat, heeft het
geen zin om de verwarming helemaal uit te zetten. Een volledig afgekoelde kamer
opwarmen kost immers meer dan de verwarming iets lager zetten. Een minimum van
15°C wordt aangeraden.
BEPERK HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE KACHELTJES
In kamers waar geen radiatoren zijn kan je een elektrisch kacheltje gebruiken om de
ruimte snel op te warmen. Gebruik zo’n toestel echter niet al te vaak: verwarmen met
elektrische kachels is vaak twee tot drie keer duurder dan met de centrale verwarming.
ZET TIJDIG DE VERWARMING OP NACHTTEMPERATUUR
Wanneer je de verwarming uitzet, duurt het ongeveer een uur vooraleer de
temperatuur in de kamer met één graad is afgekoeld. In de woonkamer kan je dus ruim
een half uur tot een uur voor je naar bed gaat de verwarming al op nachttemperatuur
zetten.
GEBRUIK JE GORDIJNEN
Laat het zonlicht overdag binnenvallen en sluit de gordijnen als het donker wordt.
Overdag profiteer je dan van de warmte van de zon (ook op koude winterdagen}, en 's
avonds houden de gordijnen de warmte binnen. Wel opletten dat de gordijnen de
radiatoren niet bedekken, want dan kan de warmte niet meer circuleren. Beschik je over
rolluiken? Ook deze zorgen voor extra isolatie. Laat ze dus naar beneden zodra je ook de
gordijnen dichtdoet.
GA OF ZOEK NAAR EVENTUELE TOCHTGATEN EN -SPIETEN
Voorkom dat er warmte wegsijpelt via tochtgaten en -spleten In deuren, ramen en
vloeren. Een zelfklevende rubberen afdichting rond deuren en ramen is makkelijk te
plaatsen en kan al veel warmte binnen houden. Ook de ouderwetse tochthond voor aan
de deur is nog steeds een goed idee!
ZORG VOOR GOED ONDERHOUDEN RADIATOREN
Eén keer per jaar de radiatoren ontluchten zorgt ervoor dat er geen luchtophoping in de
huisjes zit en de warmte zich makkelijker kan verspreiden,
TREK WARMERE KLEREN AAN
Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat je in je T-shirt zit terwijl de verwarming
volop aanstaat. Schaf jezelf warme en comfortabele huiskledij aan, of een extra warme
pyjama. En tijdens het televisiekijken 's avonds is een fleecedekentje niet alleen gezellig
maar meteen ook extra warm.
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Een IJslands kerstverhaal: Joelmannen"
"

De traditie is afkomstig van het Germaanse
zonnewendefeest (Joelfeest).
De dertien Joelmannen zijn eigenlijk nergens
goed voor, maar trekken één voor één vanuit de
bergen richting de IJslandse woonplaatsen. De
dertien Joelmannen zijn broers. De eerste
Joelman arriveert dertien dagen voor kerst, op
12 december en de laatste arriveert op 24
december. Historisch gezien waren deze
Joelmannen crimineel en bezorgden ze veel
overlast als ze naar de dorpen trokken, maar
tegenwoordig doen ze niemand meer kwaad.
Het uiterlijk van de Joelmannen wordt op verschillende manieren
weergegeven, maar het zijnover het algemeen onverzorgde mannetjes die in
oude en vieze kledij rondlopen.
De Joelmannen hebben ook een moeder. Zij heet Gryla en is een
angstaanjagend vrouwelijk monster; een soort heks. Zij bestaat al in de
literatuur uit de dertiende eeuw. Vanaf de zeventiende eeuw wordt ze plots
als moeder van de Joelmannen beschouwd. Haar voornaa mste rol is het
aanjagen van angst bij stoute kinderen. Ze zou namelijk dol zijn op een
soepje van stoute koters. Die kinderen verzamelt ze in jutezakken, waarvan
ze er aan elk van haar vijftien staarten honderd vastbindt. In elke zak passen
twintig kinderen! De boodschap voor de kinderen is dan ook dat ze zich goed
moeten gedragen, als ze niet in de soep van Gryla willen belanden.
Gelukkig is Gryla voor de
IJslandse
kinderen
wat
Gargamel is voor de Smurfen;
ze
slaagt
er
nooit
in
daadwerkelijk
een
kind
gevangen te houden. Gryla
woont samen met haar
bedlegerige
derde
man
Leppalüdi en een kat in een
grot in de bergen. De
joelmannen,
lijkend
op
kabouters
met
trollengezichtjes,
zijn
eigenlijk
allemaal kerstmannetjes en
komen cadeautjes brengen. Ze
komen uit de bergen naar de
dorpen om de cadeautjes te
bezorgen maar ook om de
streken uit te halen. Iedere
Joelman heeft zijn eigen
'eigenaardigheidje'.
's Avonds wordt er met elkaar gegeten met veelal als toetje fruit met veel
slagroom! Daarnaast worden er allerlei belevenissen met elkaar gedeeld om de
lange donkere dagen door te komen.
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VERZET VAN … VROUWEN?
De eerste twee jaren van de bezetting waren de vrouwen er vlug bij als het erop
aankwam hun patriottisme te tonen tijdens straatmanifestaties tegen de bezetter,
maar ze leken slecht vertegenwoordigd in clandestiene groepen en netwerken als
dusdanig. Ze zetten zich vooral in bij de verdeling van sluikpers, als koerier in de
inlichtingsdiensten en om mensen te herbergen ofte gidsen in de
ontsnappingsnetwerken. Het opvoeren van de strijd én van de Duitse repressie vanaf
de tweede semester 1942 leidde tot een grotere deelname. In 1943 en 1944 werden
de contacten in en tussen de groepen en de nood aan 'ondersteunende' taken
inderdaad steeds belangrijker, vooral in de organisaties die de gewapende strijd
aangingen en degenen die hulp verleenden aan personen die vervolgd werden door
het nazi-regime. Niet alleen voerden de vrouwen in hun gezin ook een soort
ondersteunende taken uit, maar het verzet deed nu ook meer beroep op hen omdat ze
in de ogen van de bezetter dikwijls niet als verdacht golden. Omdat ze niet (meer)
opgeroepen werden voor de verplichte tewerkstelling in Duitsland werden ze vlugger
als ongevaarlijk aanzien omdat ze zich alleen zouden bezighouden met de zorg voor
hun gezin. Zelfs als ze aangehouden werden, ontsnapten ze aan een al te strenge
repressie: hun sterftecijfer bedroeg 2 tot 3%. Waarschijnlijk werden ze als
ondergeschikten beschouwd en ze namen ook bijna nooit deel aan gewapende acties.
VERZET IS OOK VROUWENWERK
“Vrouwen die de wapens opnemen, smokkelen, spioneren en ontsnappingslijnen
voor Britse militairen opzetten... het strookt niet met ons stereotiepe beek van die
brave, vredelievende huisvrouw. Toch is het voor veel vrouwen dagelijkse kost tijdens
de Tweede Wereldoorlog”, zegt Michèle Corthals onderzoeker aan Universiteit
Antwerpen. In haar doctoraat, dat zich in een pril stadium bevindt, bestudeert ze
onder andere de rol van vrouwen in het verzet. Zo wil ze een plaats opeisen in
onze herinnering voor de vele vrouwen die zich tijdens de Duitse bezetting engageren in een brede waaier van verzetsactiviteiten.

Waarom dit onderzoeksonderwerp?
Michèle Corthals: «Vanuit een persoonlijke motivatie. Vrij recent kwam ik te weten
dat de grootnonkel van mijn echtgenoot, Paul Herremans, actief was in het verzet.
Hij was lid van de Zwarte Hand, een lokale verzetsbeweging in de Rupelstreek. Die
beweging is heel snel opgerold, al in oktober 1941. Op een paar dagen tijd werden
109 jonge mannen opgepakt en weggevoerd, onder hen ook Paul Herremans. Hij
was toen net zestien. Na een reeks concentratiekampen overlijdt hij in april 1945
in de kazerne van Nordhausen nabij het kamp Mittelbau-Dora. Naarmate ik
meer over de familiegeschiedenis van mijn man te weten kwam, te meer ik besefte
dat ik niets over de verzetsgeschiedenis afwist.

Waarom specifiek naar vrouwen?
Het is misschien wat kort door de bocht, maar het dominante beeld dat vandaag
over het verzet bestaat is mannelijk, gewapend, spectaculair... Dat klopt wel, maar
het is slechts een beperkt deel van het verzet. Daarom is het interessant om naar
vrouwen te kijken. Het is een manier om dat dominante beeld uit te dagen en
onszelf te dwingen naar andere types van verzet te kijken. Hét verzet bestaat
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En er zijn verschillende verzetsorganisaties die elk omwille van hun eigen
ideologische overtuigingen in het verzet gingen - van extreemlinks tot
extreemrechts met alles daartussen.

Waarom is er in België nog geen wetenschappelijk onderzoek naar de
rol van vrouwen in het verzet?
Dat past binnen de algemene evolutie in geschiedschrijving over het verzet in
België, onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog gaat de aandacht in eerste
instantie naar het gewapend verzet. De eerste geschiedenissen zijn geschreven
door mensen die zelf een rol spelen in het verzet, bijvoorbeeld histo rici aan
de Koninklijke Militaire School. Vooral de georganiseerde verzetsgroepen
die erkend zijn, grote groepen zoals het Geheim Leger, inlichtingen - en
actiediensten zijn het onderwerp van het historisch onderzoek. Groepen
die minder dominant zijn in de samenleving of zich na de bevrijding
minder sterk identificeren met het verzet, komen er veel minder in aan
bod.Mede als gevolg van het dominante idee dat vrouwen vredelievend zijn
en minder snel gelinkt worden aan geweld en strijd, wordt er ook minder
snel naar hen gekeken wanneer zo'n fenomenen onderzocht worden.
Verzet wordt zelden in het dagelijks leven geplaatst. Het wordt gezien als
een voltijds leven in de illegaliteit, terwijl heel veel mannen en vrouwen
verzet plegen in het verlengde van hun dagelijkse job. Iemand die
op een gemeenteadministratie werkt, kan gemakkelijk voedselbonnen
stelen, of lijsten van werklozen laten verdwijnen zodat die niet meer
opgeroepen kunnen worden voor de verplichte tewerkstelling. Veel
vrouwen verbergen mensen in hun huis, voorzien in eten, kleren en
onderdak. Dat ligt in het verlengde van hun rol als huisvrouw, waardoor ze
die stap relatief snel zetten en dat misschien zelfs niet aanvoelt als verzet
plegen, Nochtans zouden zij evengoed gedeporteerd worden, mochten ze
betrapt worden.»

Hoe ziet een typische verzetsvrouw eruit?
Dat ben ik nog volop aan het onderzoeken. Ik ben benieuwd of opleidingsniveau,
burgerlijke stand, sociaal milieu... een rol spelen bij het feit of vrouwen aldan niet
tot het verzet toetreden. Maar ik denk niet dat een typische verzetsvrouw
bestaat. Het verzet heeft mensen nodig van alle rang en stand. Het is een
afspiegeling van de samenleving in al haar facetten. Maar we zien wel dat bepaalde
types verzet, bepaalde types personen vragen. Spionnen bijvoorbeeld, moeten
hoogopgeleide mensen zijn. Vrouwen zijn actief in alle types verzet, óók in het
gewapend verzet. Al is dat maar een minderheid. Uit eerder historisch onderzoek
komen als voornaamste taken naar voor: hulp bieden aan mensen op de vlucht
voor het bezettingsregime, netwerken in stand houden, boodschappen
overdragen tussen verschillende cellen of groepen, materiaal, wapens, instructies,
kranten... transporteren, Allemaal essentiële taken om een verzetsgroep draaiende
te houden. Hun koeriersrol wordt nog belangrijker vanaf het najaar van 1942
wanneer de verplichte tewerkstelling wordt ingevoerd. Vóór mannen is het dan veel
gevaarlijker om zich in het openbaar te begeven.
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Over hoeveel verzetsvrouwen spreken we?
Op basis van casestudies komen we op zo'n 15 a 20 procent vrouwen in het
verzet. Uitgaande van 160.000 verzetsstrijders in België, betekent dat ongeveer
25.000 vrouwen. Uiteraard is dat getal niet feilloos. Waarop moet een verzetshistoricus
zo'n telling baseren? Verzet is immers van nature verborgen. We kunnen alleen
maar de mensen meerekenen die er na de oorlog voor uitkomen dat ze het
verzet dienden en daar erkenning voor vragen bij de Belgische staat. Alle andere
verzetsmensen, blijven ver borgen. En dat geldt zeker voor vrouwen. De meeste
verzetshistorici gaan ervan uit dat vrouwen minder snel geneigd zijn om die
erkenning aan te vragen. Omdat ze samen met hun man actief zijn of omdat ze
meer humanitaire verzetstaken op zich nemen die in het verlengde lagen van hun
dagelijkse taken en zij dat zelf niet als verzet bestempelden.»

Zijn er verzetsorganisaties waar er in het bijzonder veel vrouwen bij
betrokken waren?
De clandestiene Kommunistische Partij van België mobiliseert heel expliciet
vrouwen. De communisten willen de bevolking aanzetten tot collectieve actie om
zo de bezetter te ondermijnen en daarvoor hebben ze ook vrouwen nodig. Zij
inspireren stakingen in fabrieken en zetten vrouwen aan te betogen tegen de
slechte voedselbevoorrading, de verplichte tewerkstelling, het opsluiten van
politieke gevangenen. De Kommunistische Partij is ook de enige verzetsbeweging
die verzetspers verspreidt specifiek gericht op vrouwen. Illegale bladen met titels
als La Voix des Femmes en Femmes dans la Lutte roepen vrouwen op een rol op te
nemen in het verzet.»
Waarom zijn vrouwen meer afwezig in de herinnering aan het verzet?
«Om dat te begrijpen moeten we eerst een antwoord geven op de vraag hoe
groepen in het collectief geheugen terechtkomen. Dat gebeurt bijvoorbeeld
wanneer de
samenleving teruggrijpt naar het verleden en op zoek gaat naar rolmodellen om de
vragen waarmee ze worstelt, te kaderen. De emancipatiestrijd in de jaren zestig is
voor de verzetsvrouwen een kans om als rolmodel naar voren geschoven te
worden. De feministen stellen hen als voorbeeld van sterke vrouwen die uit hun
traditionele rol van huisvrouw breken. Maar dat gebeurt niet. Waarom niet? Omdat
die verzetsvrouwen niet per se feministen zijn. Dat zijn huisvrouwen, echtgenotes,
moeders... die vaak net vanuit die rol in het verzet terechtkomen.»
Ook de Kommunistische Partij had verzetsvrouwen in het daglicht kunnen
plaatsen. Maar in de naoorlogse context van de Koude Oorlog verdwijnt de
Kommunistische Partij snel uit beeld en slaagt zeer niet in om de rol die ze in het
verzet speelt te verzilveren in politieke macht. Sommige communistische
verzetsleden zoeken misschien geen erkenning voor hun verzetsdaden omdat ze
niet willen bekendstaan als communistisch militant. Een gemiste kans voor de
vrouwen die een grote rol spelen binnen de partij.»
Michèle Corthals
Onderzoeker Universiteit Antwerpen
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De drie veldtochten augustus 1944 - mei 1945
De Duitse inval had plaats op 10 mei 1940. Binnen de week werd in Zuid-Frankrijk
een basis opgericht voor het Belgisch Leger. De Koninklijke Militaire School en
de Koninklijke Kadettenschool samen met een groot aantal diensten van het
Belgisch - nodig voor het oprichten van reserve-eenheden - werden in de basis
geconcentreerd met het oog op een lange campagne in het Frans-Belgisch
grensgebied. De Belgische militaire basis in Zuid-Frankrijk bestond uit een reeks
kampen op lange afstanden van elkaar verspreid tussen Libourne en Montpellier.
De Belgische Minister van Landsverdediging nam een gelijkaardige maatregel
met betrekking tot Groot-Brittannië. Een Belgische militaire basis werd op 20 mei
1940 opgericht in de onmiddellijke omgeving van Tenby in Zuid-Wales.
Verbinding tussen de basis en de Belgische Ambassade in Londen en haar Staf
van Militaire Attachés kon redelijk vlot en 's nachts gebeuren via de snelle
spoorverbinding tussen Londen en Fishguard, een haven bestemd voor het
verkeer naar Ierland.

Belgische Ambassade en Staf Militaire Attachés - Eaton Square te Londen
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sterkte van een bataljon begin juni 1940 met het troepenschip "Batavia" naar
Frankrijk gestuurd. Ingedeeld bij een Franse divisie, deelde deze eenheid het lot
van deze divisie en kon de eenheid - in tegenstelling tot de Canadezen en Britten,
niet terug inschepen. Verlies voor de initiële opbouw werd goedgemaakt door
Belgische vrijwilligers uit vele landen van de vrije wereld en vrijwilligers die op
gevaar van hun leven via ontsnappingsroutes uit de bezette gebieden kwamen. De
Belgische landstrijdkrachten in het Verenigd Koninkrijk groeiden geleidelijk tot
een relatief grote eenheid met artilleriesteun van een Belgisch-Luxemburgse batterij.
Vanaf 13 augustus 1944 werd de 1ste Belgische Brigade ontplooid in Normandië,
waar zij op de rechteroever van de
Orne, de in een bruggenhoofd
omsingelde para's van de 6de Britse
Luchtlandingsdivisie zal aflossen. De
Brigade werd onmiddellijk gewikkeld
in hevige gevechten met een bijzonder
sterke vijand, die wekenlang de
Britse opmars ten Oosten van Caen
had tegengehouden. De Belgische
opmars langs de Normandische kust,
21 juli 1942, Nationale Feestdag,
werd met succes bekroond door de
parade van de 1ste Belgische Brigade
bevrijding van de Franse steden
te Londen
Cabourg,
Houlgate,
Villers-surMerDeauville, Trouvilleen Honfleur.
Met veerponten op de rechteroever van de Seine gezet, trok de brigade richting Le
Havre uit om aan het beleg van deze havenstad deel te nemen. Tijdens haar opmars
kreeg de brigade het bevel rechtsomkeer te maken, om in een snelle mars België
te bereiken en aan de bevrijding van Brussel op 3 september1944 deel te nemen.
In een dergelijk maneuver had twee weken eerder de 2de Franse Pantserdivisie
Parijs bereikt om deel te nemen aan de bevrijding van de Franse hoofdstad.
Na de veldtocht in Normandië en de snelle verplaatsing van de Seine tot Brussel,
vecht de brigade in de Belgische provincie Limburg en in de Nederlandse provincie
Limburg (provincies van elkaar gescheiden in 1839), de grenssteden Maaseik
en Thorn aan weerskanten van de gemeenschappelijke grens worden bevrijd.
De Brigade nam stellingen in langs de oever van het kanaal van Wessem en zal het front
verdedigen tot het einde van de maand november 1944. De operaties over de hele lengte
van het Kanaal Van Wessem maken deel uit van de Eerste Nederlandse Veldtocht.
Gedurende de maanden december 1944 en januari 1945, wordt de brigade in haar
Belgische basis opnieuw uitgerust en 2.400 nieuwe vrijwilligers worden opgeleid
en treden toe tot de brigade die klaar staat voor de Tweede Nederlandse Veldtocht.
Eenheden van de 1ste Belgische Brigade gaan stellingen innemen in de corridor van
Nijmegen, alsook de sector tegenover Tiel. Het 1ste en het 3de bataljon gescheiden
door de compagnie zware wapens, spreiden zich uit langs de zuidelijke oever van
De Waal tot de val van Arnhem. Dan nemen dezelfde eenheden stellingen in
tussen Waal en Lek tegenover door de vijand zwaar versterkte Grebbelinie.
Tussen Waal en Lek zullen hevige gevechten plaats grijpen tot de capitulatie van
de vijand op 5 mei 1945.In de loop van oktober 1944, werd de vijand in NoordBrabant uit zijn stellingen verdreven. De stad Breda werd door de 1ste Poolse
Pantserdivisie bevrijd en het front werd gestabiliseerd langs de zuidelijke oever
van de Bergse Maas. Bij de start
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Brigade stellingen in aan het Capelse Veer en hield het geallieerd bruggenhoofd
aan de overkant van de Bergse Maas bezet tot de Duitse capitulatie.
Eerder vochten ten noorden van Antwerpen in de maand oktober 1944, Canadese
troepen vier weken lang om de toegang tot Zuid-Beveland te veroveren en
Walcheren te bereiken om de 'Kreekkrakdam in te nemen.
Na de bevrijding van het grootste gedeelte van het Belgisch grondgebied melden
zich 53.700 oorlogsvrijwilligers voor de Belgische Krijgsmacht in de periode
gaande van 27 september tot 16 november 1944. Een groot aantal bataljons
werden gevormd waarvan een aantal aan het front in Nederland, in de Ardennen
en in Duitsland werden ingezet.
Vanaf januari 1945, werden vijf nieuwe infanteriebrigades gevormd en opnieuw
gebeurde de opleiding in Groot-Brittannië, ditmaal in Noord-Ierland. De Belgische
Krijgsmacht telde in april 1945 115.000 man. Na de algemene capitulatie van de
vijand op 8 mei 1945, namen de Belgische Strijdkrachten deel aan de bezetting van
Duitsland binnen de Britse sector.
De infanteriebrigades, samengesteld uit 3 eenheden, werden met onze oude
regimenten verbonden en ontvingen als benaming één van de vermeldingen
verworven door het traditionele regiment:
• 2de Infanteriebrigade - tradities 1ste Linie = "Yzer"
• 3de Infanteriebrigade - tradities 1ste Karabiniers = "Rumbeke"
• 4de Infanteriebrigade -tradities 1ste Grenadiers ="Steenstraete"
• 5de Infanteriebrigade -tradities 1ste Jagers te voet= "Merkem
• De 6de Infanteriebrigade - "Deinze" nam de tradities van de Ardeense
Jagers over en werd opgericht op 10 juni 1945 en gevormd door de 11de
Fuseliersbrigade "Diksmuide" bestaande uit: 1ste Fuseliers behorende tot het
1ste Britse Korps, 2de Fuseliers behorende tot het 1ste Canadese Leger en het
3de Fuseliers behorende tot het 2de Britse Leger

10 maart 1945. schouwing eenheden
door
Maarschalk
Bernard
Montgomery, die de commandant van
de pantsereenheid, Majoor SBH
Frédéric de Selliers feliciteert op de
Grote Markt te Brussel. Uiterst links
Kolonel Jean-Baptiste Piron, brigade
bevelhebber, die trots toekijkt.
Ere-Commandant Robert Thompson
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