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Den Haag, 26 november 1989.

an de voorzitter:

het vorige nummer van "De Vaandeldrager" heeft Matt van Hooff
zelf al aangekondigd dat hem de tijd ontvreekt het redacteurschap

00 rt te zetten.
",ij zijn Matt veel dank verschuldigd voor de wijze waar-op hij
"De Vaandeldrager" gestalte heE:ft gegeven. Door zijn activiteiten
is "De Vaandeldrager!! niet meer weg te denken als communicatie-

ddel voor de leden van onze vereniging. Het bestuur is dan ook
erg verheugd dat Hdns Sonnemans b2reid is het redacteurschap
over te nemen. \Jij wensen hem veel succes met het vervullen van
deze voor ons zo belangrijke taak en wij hopen dat hij van iedereen
dE:steun krijgt die hij - vooral in het begin - zo nodig zal
hebben.
In het vorige nummer word veel aandacht besteed aan de onthulling
van de Prinses Irene Brigade weg in Zaanstad. Dat goede voorbeeld
begint navolging te Krijgen.
Op 15 november werd in Waalre de Irene Brigade Dreef geopeGd.
Ondanks het feit dat de èatum te laat beknd was om allen daarvan
in kennis te stellen, waren toch vele oud-strijders getuige van
de wijze waarop 'ons oud-bestuurslid, tevens oud-wethouder en
oud-Ioco-burgemeester van \/aalrc, Herbrink, het naambord onthulde,
geassisteerd door Dikkers en Lourenz. De Irene Brigade Dreef, be-
grenst, met het ook op 15 november geopende Engelandvaarderspad,
een nieuwe wijk in Waalre, waarvan de wegen zijn vernoemd naar
verzetshelden.
Mede door de redevoeringen vooraf in de kerk en de medewerking
van het voortreffelijke muziekkorps van het Garderegiment Fuse-
liers "Prinses Irene", werd het een stijlvolle plechtigheid,
waar u ongetwijfèld elders in deze "Vaandeldrager" meer van zult
lezen.

Nu, vijfenveertig jaren na de bevrijding van Zuid-Nederland is
er veel belangstelling en ook waardering voor hen die hebben bij-
gedragen aan de bevrijding van ons land. vlij, oud-strijders zijn
daarvoor zeer erkentelijk.
Alle~··die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt, zjn
ervan overtuigd dat een dergelijke catastrofe ons nooit meer mag
tre€fen. Het is een trotse gedachte dat wij, door die ~rotere
belangstelling dan in de afgelopen jaren en ~elli~ht de mogelijk-
heid tot het uitd~agen van onze ervaringen, mee kunnen helpen
aa~ de meningsvorming van jongere generaties.
Zo kunnen wij - na te hebben bijgedragen tot de bevrijding van
bezet Nederland - ook nog invloèd hebben op het behoud van de
vrede.
Dat lijkt mij een mooie, hartverwarmende gedachte, zo rond de
jaarwisseling.

[
lij kunnen als oud-strijders vol verwachting uitizien naar een
jaar waarin ongetwijfeld veel belangstelling naar ons uitgaat.
De viering van het feit, dat 45 jaar geleden een einde kwam aan
de Tweede Wereldoorlog, zal ook voor ons aanleiding zijn terug
te denken aan toen.

Ik hoop dat u dat alles in goede gezondheid zult beleven.
Ik wens u, met allen die u dierbaar zijn, dan ook een goed,
gezond, gelukkig nieuwjaar, in vrede.

Rudi Hemmes. 3



Van de penningmeester:

Zo langzaam aan r-a akt-
het jaar 1989 ten
einde. Voor de pen-
ningmeester een reden
om de leden te infor-
meren naar de stand
van zaken op dit mo-
ment.

~~:en we eg~~en om u hartelijk dank
:= zeggen .-v r het trouw ove rmaken van

contri ~~~e. Hoe ideëel ons leven
=~~ kan zi~~ ingesteld, zonder geld
_...:nnenwe .,'ets beginnen.
= or uw b': e bijdragen konden we aan
~~ onze erplichtingen voldoen.
:ns verer:'ginsblad "De Vaandeldrager"
en de a gemene pot "Lief en Leed"
moeten grotendeels uit andere bronnen
worden betaald. Gelukkig zijn de te-
korte op deze uitgaven gedekt door
een jaarlijkse bijdrage van de S.F.N.O.
die deze tekorten tot nu toe volledig
hebben gedekt.
Een uitgebreid verslag over inkomsten
en uitgaven komt in het nieuwe jaar,
als de boeken zijn afgesloten. Dan
wordt ook de exploitatierekening op-
gemaakt.

Contributie 1990
Deze blijft evenals vorige jaren ge-
handhaafd op f 20,- per jaar (mini-
maal). Hoe meer u geeft, hoe meer wij
kunnen doen. Vergeet daarbij niet:
alles wat wij doen is in uw belang.
"Het winkeltje"
De attributen welke wij elk jaar te
koop aanbieden zijn nog verkrijgbaar.
In enkele gevallen moest de prijs
worden aangepast.

- Kerst- en Nieuwjaarskaarten
inclusief enveloppe, per stuk f 1,-
plus portokosten.

- Tegeltjes
f 10,- per stuk. Gezien gewicht en
verpakkingskosten (breekbaar) komt
daar per tegel f 5,- bij voor ver-
zending.

- Invasiekoorden
Deze zijn schrikbarend gestegen,
namelijk f 35,- per stuk plus
j 1,50 portokosten.

- Borstemblemen
Deze zijn gezakt in pr1Js en kosten
nu f 15,- per stuk plus portokosten.
De prijs is gedaald omdat het de
laatsten zijn en ook niet meer wor-
den bijgemaakt. \He dus het eerste
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:het.ee!pstëcmaaàtt.(ik;··ll.i'jki wetlr!
een,Jnqlenaar).

- Brigadespeldjes
Deze blijven f 10,- plus porto-
kosten.

- Onderdeeldassen
Deze kosten nu f 17,- plus porto-
kosten.

\/ijze van betal ing:
De contributie ka~ worden betaald per
ingesloten accept-girokaart.
Ons giro-nummer is 1 999 533 ten name
van Penn.mr. Oud-Strijders Pro Irene,
Den Haag.
Ons banknummer is 47.25.85.762 (ANRO)
zelfde tenaamstelling.

Wat ons hulpfonds betreft, daarover
vindt u een aparte brief in deze
Vaandeldrager.

De financiën mogen dan belangrijk ZlJl
veel meer van belang is het wel en
wee van onze leden. Met onze leden
bedoelen wij alle leden, dus ook zij
die niet met de Brigade zijn geland
in Frankrijk.
Wij allen hebben gestreden voor het-
zelfde doel: de bevrijding van ons
Vaderland, het terug brengen van de
vrijheid die ons was ontnomen.
Maar ook nu hebben wij nog een taak.
\lijwillen bewijzen dat een ieder van
ons veel voor elkaar kan betekenen.
Mede om die reden ontvangt ieder oud-
lid van de K.N.B. "Prinses Lr-ene '! ,

dus ook zij die geen lid zijn van de
vereniging van Oud-Strijders, dit
Kerstnummer.

Naar aanleiding van het verzenden van
dit blad en ook om andere redenen,
verzoeken wij u daarom elke adresver-
andering door te geven aan onze se-
cretaris, de heer Hielkema.

En, wenst u een Hagenees te bellen
of ieder ander met het kengetal 070,
vanaf nu zijn alle nummers voorzien
van een 3 vooraan.
Het telefoonnummer van de penning-
meester wordt dus 070-367.05.37.
Rest mij u allen een gezegend 'err.
voorspoedig 1990 toe te wensen.
Moge het jaar 1990 een gezond jaar
worden met veel belangstelling voor
onze medemens.
M~~cus Segal, penningmeester.
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Beste lezer(es),

Uw brieven, verhalen, foto's etc. blijven
natuurlijk van harte welkom op het nieuwe
redactie-adres.
Ook op- of aanmerkingen, maar dan liefst
schriftelijk. Als u toch wilt bellen, dan
graag tussen 18.00 u. en 20.00 u. en niet
op vrijdag. Hiervoor vraag ik uw begrip:
ik moet mijn redactie-werk nu eenmaa~ com-
bineren met mijn gewone werk.

Een nieuwe Vaandeldrager ligt voor u,
gemaakt door een nieuwe redacteur.
Hoewel ik voor een aantal van u geen on-
bekende ben, wil ik me graag voorstellen:

#
Mijn naam is Hans Sonnemans, ben 26 jaar.
Mijn beroep is broodbakker. Het wel en wee
van de Brigade is een uit de hand gelopen
hobby voor mij geworden.

Graag wil ik u een voorspoedig en vooral
gezond 1990 toewensen !

Hans Sonnemans, redacteur.

Redactie-adres: Hoofdstraat 32 5683 AE BEST
Tel. 04998 - 71270 (na l8.00 u.)

Verschijnt 4 x per jaar. Abonnementen f 15,-

Bij de voorplaat: .Orrt huLlLng van "onze" Dreef in Waalre
(Foto: J. de Haas, Westerhoven)
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ONTHULLING IRENE BRIGADE DREEF

In 1984 noteerde Hanny Meijler uit de
mond van een Brigade-man: "Heb J1J
wel eens door de Irene Brigade-straat
gelopen ? Nog geen steegje is er naar
ons genoemd."
Dit citaat uit haar boek "IK zou weer
zo gek zijn" schoo t door haar hoofd
toen ze, op haar vakantie-verblijf in
Zwitserland, las dat de gemeente Zaan-
stad weigerde om een aantal straten
te vernoemen naar Nederlandsekunste-
naars die zich in de oorlog bij de
cultuurkamer hadden aangemeld.
Het lezen van het kranteberichtje re-
sulteerde in een brief naar de gemeen-
te Zaanstadwaarin ze voorstelde om
één van die straten te vernoemen naar
de Brigade.
Zoals we weten werd op 5 mei j.l.
de Prinses Irene Brigade weg in Zaan-
stad officieel onthuld. Een fantas-
tisch resultaat!
Een nieuwe poging werd door haar on-
dernomen bij de gemeente \/aalre. Daar
was een nieuwe wijk gereedgekomen.
De straten zouden worden vernoemd naar
plaatselijke verzetshelden.

De onderhandelingen hadden succes. De
twee wegen die de nieuwe wijk zouden
omsluiten, zouden de namen "Irene 'Bri-
gade Dreef" en "Engelandvaarderspad"
gaan dragen.
Op woensdag 15 november was het zover.
Meer als 150 Brigade-mensen en Enge-
landvaarders (sommigen behoorden zelfs
tot beide categorieën) en echtgenotes
verzamelden zich in wijkcentrum "De
Pracht". Na de koffie verplaatste het
gezelschap zich naar de naast gelegen
H. Christoffelkerk.
Drs. J. Berger, burgemeester van W~al-
re, heette de aanwezigen van harte
welkom in zijn gemeente. Hij belichtte
in zijn toespraak in het kort de ge-
schiedenis van de tweede wereldoorlog,
aangevuld met zijn eigen persoonliJke
ervaringen. Hij kor.d Lg de aan dat er
in de gemeente \iaalre een monument
zal worden opgericht voor de Irene
Brigade ên de Engelandvaarders. Het
zal worden bekostigd door de Chris tof-
felstichting (deze stichting bekostig-
de ook het busvervoer van de genodig-
den van het station naar het wijkcen-
trum en terug).
Namens de Engelandvaarders nam de heer
6

R. Hemmes het woord, in zijn functie
als voorzitter van het Genootschap
van Engelandvaarders.
Hij zei bijzonder blij te zijn met
het "Engelandvaarderspad", de eerste
straat in Nederland naar hen genoemd.
Ook het "pad" in de naam past erg
goed, volgens hem. Tenslotte gingen
de Engelandvaarders op "pad", een
moeilijk en gevaarlijk pad. Het woord
"dreef" zou minder aangename herin-
neringen hebben opgeroepen bij die
groep die de tocht over zee hadden
gemaakt ...
Vervolgens sprak de heer A. Herbrink
namens de Irene Brigade. In zijn
woord benadrukte hij dat de Brigade
niet Haalre heeft bevrijd. \v'elwas
er tijdens de opmars in september
1944 contact met inwoners van Aalst
(maakt deel ui t van de gemeente
\Jaalre) .
Vervolgens overhandigde hij een vlag
aan burgemeester Berger. Deze Irene
Brigade-vlag werd ontworpen door
Hanny Ritmeester-Meyler en is offi~~
cieel goedgekeurd door de Hoae Raadc>van Adel.
De vertegenwoordiger van de gemeente
Zaanstad, de heer Dekker, kreeg ook
een "Irene"-vlag aangeboden.

Hierna begaven de genodigden zich naa
buiten, waar het muziekkorps van het
Garderegiment Fuseliers "Prinses Iren
stond opgesteld. Onder begeleiding
van "de muziek" wandelde men naar de
twee straten.

Alleereerst werd het "Engelandvaar-
derspad" onthuld door de heren Hemme~
en van Asselberghs.
Daarna volgde de "Irene Brigade Dreef
De nieuwe "Irene"-vlag werd weggetrok
ken door de heren Herbrink en Dikker~

Na deze onthulling begaven d~ gasten
zich naar het terrein waar het Briga<
de en Engelandvaarders-monument zal
worden opgericht. Daar stonden nu
drie vlaggemasten. De vlaggen van
Waalre en de Brigade werden er gehesl
naast de nationale driekleur.

Hier eindigde de ceremonie en werd
iedereen uitgenodigd op het gemeente-
huis voor een hapje en een drankje.
Een bijzondere en sfeervolle dag were
op een gastvrije manier besloten.



Na St Come 1944, Pont Audemer 1944,
Beeringen 1944, Tilburg 1944 en Hedel
1945 volgen nu dus Zaanstad 1989 en
Waalre 1989. Met die twee laatste
plaatsen heeft de Brigade vanaf nu een
band.
Die band werd niet verkregen door het
uitvoeren van gevechtsacties, maar ont-

stond op een meer vredelievende ma-
nier. De twee gemeenten gaven de Bri-
gade een stukje erkenning.
In 1944 en 1945 vocht de Irene Briga-
de voor vrijheid en democratie in een
vrij Nederland. Nu "vecht" dezelfde
Brigade voor een stukje erkenning.
Opnieuw moet Nederland worden ver-
overd. Welke gemeenten vOlgen-?

(Foto's: J. de Haas, Vesterhoven)
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R~unie Normandi~gangers

Op 16 september j.l., kwa-
men op iniatief van de or-
ganisatoren van de reis,
de oud-strijders en echt-
getnotes die in juni de
reis naar Normani~ hadden
ondernomen, weer bijeen.
De bijeenkomst vond plaat~
in Motel Vianen en was be-
doeld om na te praten maar
vooral ook om foto's uit
te wisselen.
Ongeveer 70 personen waren
aanwezig. Er werden twee
vidoefilms bekeken, druk
bijgepraat, een borreltje
gedronken. Kortom, het
werd een gezellige avond,
waa r-b i j.i kori worden terug
gezien op een zeer geslaag-
de reis.

Veghel en Heeswijk-Dinther
l? september

Een ui tgebreid programma, ter her-
denking van de bevrijding 45 jaar
geleden (het begin van operatie Market
Garden), dat begon 's morgens in
Veghel. Eerst een plechtigheid in de
R.K. kerk van Veghel, daarna de krans-
leggingen bij het bevrijdingsmonument
van Veghel. De opperbevelhebber van
~e NAVO, generaal Galvin, was hierbij
aanwezig, evenals de Amerikaanse am-
bassadeur. Namens de vereniging werd
een krans gelegd door de heren Hemmes
en Bakx.
In de middag begon de groots opgezet-
te bijeenkomst bij het kasteel in
HeesVlijk-Dinther. Hier werd door hon-
derden Amerikaanse, Britse, Canadese
en Nederlandse veteranen geparadeerd
voor Prins Rernhard.
De Brigade werd in de parade vertegen-
woordigd door een detachement van 40
man. Het ging ze niet gemakkelijk af
vanwege de beperkte ruimte, een las~
tige vlonder die te smal was, en het
vele opdringerige publiek. Maar toch,
ze mochten er zijn ...
De dag werd afgesloten met een indruk--
wekkende parachuisten-demonstratie.
Na afloop werd alleen nog wat geklaagd
over de koeienvlaaien op de weiden
die als parkeerterrein dienst deden.
Een enkeling moest zijn zondagse
schoenen opnieuw poetsen ...
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Eindhoven
18 september

Ook Eindhoven herdacht het feit dat 45
jaar geleden de bevrijding was gekomen
Voorafgaand aan het traditionele ont-
steken van het bevrijdingsvuur uit
Bayeux door burgemeester van Kemenade,
trok een enorme stoet langs hetpublie:
dat zich massaal had verzameld langs
de route.
Aan deze parade namen zo'n 100 Ameri-
kaanse oud-paratroopers deel (een
enkele in z'n oude uniform), 700 Brit-
ten en Canadezen en natuurlijke vele
Nederlandse oud-militairen van diverse
onderdelen. Ze werden gevolgd door
vertegenwoordigers van vrijwel alle
Eindhovense sportverenigingen. Tien-
tallen muziekkorpsen zorgden voor een
extra feestelijk tintje en wisten de,
naar schatting, 50 tot 60.000 verza-
melde toeschouwers te boeien.
De Brigade werd vertegenwoordigd door
een detachement van zo'n 60 man, strak
gecommandeerd door bestuurslid Bob
Lourenz. Bij aankomst op het eindpunt,
het plein voor het Stadhuis, werden
ze speciaal aangekondigd door de
speaker, die daarbij in het kort de
verrichtingen van de Brigade noemde.
Met extra applaus werd het detachement
begroet.
Na afloop waren de oud-Brigadeleden
te gast op een feestavond van het
British Legion in de Tongelreep.



Bergen op Zoom.
Een detachement;
Canadese vetera-;
nen.

Ook ~~ burg herdacht zijn 45-jarige
oev r-L 'di g. l'laarliefst een drie-
daags .rograTTU1':awaarbij de hele Til-
burgse bevolking zou moeten worden be-
t r-okk e..
iIe t zwaa rtepun t van het programma,
laarbi' veel aandacht uitging naar de
Scno~se gasten van de l5th Scottish
Div's'o , kwam te liggen op zaterdag
28 ok-.::ober.
De oac begon met een oecumenische
die s-.::i de kerk van 't Heike.
Ee . ~ ~ later begon de plechtigheid
me- ee. kranslegging bij het monu~ent
van e 3rigade "de Vaandeldrager".
I id r- xv ekkend was de aanwezigheid van
een ere-~acht van het Garderegiment
F se::ers, bestaande uit zo'n 30 man,
ges= ke in ceremonieel tenue. Het tam7
boerk rps van het Garderegiment speel-
de!'1e :ilhelmus. Jammer alleen dat
de ps elling van de vele oud-strijders
(zowe ',Brigademensen als Schotten) zo
s echz as geregelC. Iedereen door el-
kaar e dringen geblazen !
Hier a verplaatste het gezelschap zich
naar de overkant van de weg, een hon-
der a eters verderop. Hier werd een
mo e t onthuld voor de l5th Scottish
D'vision, op iniatief van de stichting
SOSCOTT. Een woordvoerder van deze
stichting verklaarde dat men tot de
conclusie was gekomen dat alleen de
Schotten Tilburg hadden bevrijd "na

bestudering van de gevechtsrapporten".
De woordvoerder en tevens voorzitter
van genoemde stichting ging hierbij
voor het gemak maar even voorbij aan
de woorden van de Schotse beveLriebbe r ,
generaal Barber, die na de bevrijding
van de stad verklaarde dat de Tilburg-
ers hun bevrijding mede hadden te
danken aan "hun" Brigade.
Op zich is het door burgemeester Broks
onthulde monument, een doedelzakspeler
in brons, natuurlijk een terecht eer-
betoon aan de dappere Schotse mili-
tairen.
In de middag vormde de aankomst van
de oude legervoertuigen van "Keep Them
Rolling" op de Heuvel een hoogtepunt.
Hier paradeerden ook de oud-strijders.
Ook hier een groot detachement van de
Brigade.
Het weer was die zaterdag erg slecht.
Daarom ook viel de publieke belang-
stelling erg tegen en was het ook ver-
velend om de gaten in het programma
te overbruggen. Een markt en kermis-
attrakties trekken dan niet erg !
Deze dag werd afgesloten met een
bevrijdingsbal in de Schouwburg.
Op zondag veel aktiviteiten voor de
bevolking. O.a. een fietstocht in de
omgeving, waarbij oud-strijders werden
betrokken bij het bemannen van con-
troleposten en dergelijke.
Toch een geslaagd feest !
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Het detachement
in Heeswijk-Din-
ther over de
smalle rode loper.

Onze ere-voorzitter,
generaal Beelaerts
van Blokland, meldt
zich bij de Prins.
(Heeswijk-Dinther)

Bergen op Zoom
27 oktober
Ook hier een grootschalige bevrijdings-
herdenking. Vee]' ud-strijders, van
verschillende nationaJiteiten namen
aan de parade deel.
De organisatie was erg goed en natuur-
lijk hielp ook het mooie weer mee aan
het sla~en van deze dag.
Een gro~t detachement, zo'n 60 oud-
strijders, vertegenwoordigden de Bri-
Gade. Vecmeld moet worden dat ook de
~8~fsh~RegeMeg8~HeO~~tPî~it~:v~Fz~~~d.
10

St':. Oedenrode
8 oktober

Op die mooie zondagmorgen werd hier
door het British Legion een grote
dodenherdenking georganiseerd. Her-
dacht werden de hier ter plaatste be-
graven 22 "vergeten" Britse gesneu-
velden.
Het vaandel van de groep Eindhoven,
werd, samen met de Bri.tse vaandels
en vlaggen, de kerk binnen gedragen.
Na ~e indrukwekkende kerkdienst
we~rten kransen gelegd. Bog Lourenz
Le g-ie een krans namens' onze vez-ent gt ru



Eindhoven 18 septe~ber 1989

.aande1drager Jan van
op het Stadhuisplein.
r.aast hem ex-commando
~othe.

Liempt
Links
Jaap

:; e ~ter e f: ~:C r ~)r ink (:r: :~A y: x
~egJ~e!! e e n k r-an s name n s c e
,;erenif~inf.~ ~
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STICHTING VETERANEN PLATFORf.J!TREEDT
NAAR BUITEN

Doorn - In aanwezigheid van Z.K.H.
Prins Bernhard heeft de Stichting Ve-
teranen Platform zich op donderdag
21 september 1989 voor het eerst naar
buiten gepresenteerd, tijdens een bij-
eenkomst in de Prins Bernhard-zaal
van het B.N.M.O.-bondsgebouw. Van de-
ze presentatie waren vele burgerlijke
en militaire autoriteiten getuige en
de daarmee getaonde belangstelling
mag het bestuur van de stichting ze-
ker als een bemoedigende start zien.
Dit echter niet alleen: er mag ook
uit worden af~eleid dat de bundeling
van thans 12 (met nog enige belang-
stellenden "in de w ac htkame r-" ) vetera-
nen-organisaties van grote betekenis
wordt geacht.
Lang ge-...."acht
Stichtinf,svoorzitter T. Tfeines wees
er in zijn openingswoord op dat het
weliswaar tot bijna 45 jaar na de oor-
log geduurd heeft voor de bundeling
van onze veteranenorganisaties in één
platform tot stand kon komen, maar nu
dat er eenmaal is, zullen wij er ook
voor zorgen dat het niet meer weg te
denken valt.
De o pr-Lc h t tug van het Veteranen Plat-
form kan en mag niet los gezien wor-
den van een toenemende aandacht voor
het vraagstuk van de ZORG VOOR VETE-
RAI'Jl:J·j.Er we r-o we I a andacht aan di t
vraagstuk besteed, maar intensivering
daarvan was dringend geboden.
De heer heines stelde vervolgens dat
de vele genodigden vanuit hun plaats
en funktie in onze samenleving toch
tenminste belangstelling, zo niet be-
trokkenheid me~ en voor de veteranen
moeten hebben. Het Platform - en dus
de veteranen zelf - voelt een indirek-
te dan wel direkte relatie met en af-
hankelijkheid van die genodigden.
~et andere woorden: U en wij hebben
elkaar ter zake van het vraagstuk van
de veteraan en de zorg voor die vete-
raan iets te zeggen en alleen met el-
kaar ~unnen wij iets tot stand breng-
en, eeniede r vanui t de eigen plaats,'
funktie en verantwoordelijkheid.
Kortom: wij hebben elkaar nodig

Beleidsplan - aktie-programma ..
De Veteranen-Platform-presentatie op
21 september 1989 bood uiteraard een
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perfekte gelegenheid om aan te geven
op welke wijze de stichting daadwer-
kelijk van start wil gaan. De doel-
stellingen zijn uiteengezet in de sta-
tuten van het Platform, waarin ook om·
schreven is wat de stichting onder
het begrip "veteranen" verstaat name-
lijk:
"Onder veteranen worden verstaan alle
voormalige led9n van de Nederlandse
Krijgsmacht en het Voormalig Neder-
Larid s eLnd.iac he Leger "KNIL", ongeacht
of zij behoren tot het vrijwillig
dienend, reserve- of dienstplichtig
personeel, die in of buiten Nederland
dienende onder oorlogsdreiging en/of
op enigerlei wijze hebben deelgenomen
aan oorlogs en/of gevechtshandelingen,
dan wel ten gevolge van de omstandig-
heden of ten gevolge van de uitoefe-
ning van de militaire dienst fysieke,
psychische, financiële of sociale na-
delen hebben ondervonden."
De vice-voorzitter van het Veteranen-
Platform, de heer N.J.C. Smit ging
na de toespraak van de heer Meines
nader in op het beleidsplan en het
aktie-programma van het Platform.
Hij begon zijn toespraak met een uit-
spraak die hij reoent had opgetekend
uit de mond van een Britse oorlogs-
veteraan:
"Bij de ent'ree in de militaire dienst
is het van het grootste belang dat
zowel de overheid als de betrokken
militair zich voorbereidt op de eer-
ste stap van terugkeer in de burger-
maatschappij. "
Nu, 45 jaar na de oorlog, wordt nau-
welijks nog beseft dat de door Neder-
landse militairen - de veteranen van
vandaag - uitgevoerde akties onder
verantwoordelijkheid en in opdracht
van de Nederlandse overheid, de Neder-
landse samenleving, zijn verricht.
De.Nederlandse veteranen hebben der-
halve recht op erkenning, waardering
en respekt van de Nederlandse samen-
leving.
Voor de eerste aaDzet heeft het Alge-
meen Bestuur van de stichting een ak-
tie-programma opgesteld, waarbij ge-
bruik is gemaakt van:

- de door de aangesloten organisaties
ingebrachte onderwerpen en/of aktie-
punten met betrekking tot de zorg
voor veteranen;

- het eindadvies van de Projektg-roep



Behandeling Oorlogs- en Geweldsge-
troffenen, het zogenaamd PBOG-rap-
port er.het dienaangaande regerings-
standpunt;

- het eindrapport van de Vertrouwens-
man Oud-Militairen Indi~gangers en
de daarin geformuleerde aanbeveling-
en;

- aanbevelingen en resoluties die op
internationaal niveau zijn aangeno-
men door de World Veterans Federation
(VJVF);

Zonder een prioriteit aan te geven
kent het aktie-programma een viertal
onderdelen, te weten:

- strukturele en organisatorische
vraagstukken.

Een willekeurig voorbeeld:
Het instellen van een zogenaamd
"aanspreekpunt" , zoals aangeduid
in het rapport van de Vertrouwens-
man, de heer Drs D.F. van der Mei;

- immateri~le problematiek, met als
voorbeeld:

D~ War Pension Disabilty Scale,
gedateerd 1 januari 1953, behoeft
op zijn minst bijstelling;

- materi~le problematiek, zoals:
Het vraagstuk van de financi~le
compensatie voor buitengewoon
lange dienstvervulling als mili-
tair;

- wensen m.b.t. erkenning, met als
voorbeeld:
Het instellen van een onderschei-
ding naar analogie van het Ameri-
kaanse "Purple Heart".

De heer Smit hieraan toevoegend: vele
elementen uit het wensenpakket zijn
niet nieuw of pas vandaag bedacht.
Sinds jaar en dag zijn het onderwerp-
en van diskussie op verschillende ni-
veaus, zowel bij de overheid als bij
de verschillende organisaties.
Behoefte aan standpuntbepaling is al-
lerwege aanwezig. In samenwerking met
de overheid denkt de Stichting Vete-
ranen Platform deze standpuntbepaling
te kunnen bevorderen. .
De heer Smit vervolgens ter afsluiting
van zijn toepsraak:
In het credo van de World Veterans Fe-

deration wordt aangegeven "dat nie-
mand meer recht heeft om over vrede
te spreken dan degene die de oorlog
aan den lijve heeft ervaren".

Met toestemming overgenomen uit
"De Carioler", orgaan van het B.N.M.O.

J.L.M. van den Bergh, vertegenwoordig-
er van de Vereniging van Oud-Strijders
van de Kon. Ned. Brigade "Prinses
Irene" in de Stichting Veteranen Plat-
form.

==============~======================
OPSPORING VERZOCHT !!!

=====================================
Zelhem 26-10-89

Geachte heer Hielkema,

Al jaren probeer ik er achter te ko-
men welke Engelse eenheden mijn woon-
plaats Zelhem (30 km ten oosten van
Arnhem) op 1 april 1945 hebben bevrijd
Nu heb ik pas van een oudere dorps-
genoot gehoord, dat er onder die
Engelsen een Nederlandse motorordon-
nans aanwezig was, mogelijk een lid
van de Prinses Irene Brigade ?
Hij had zelfs nog een praatje met
de ordonnans gemaakt, die tijdens het
gesprek vertelde dat zijn gezin in de
Velswijk, gemeente Zelhem, onderge-
doken zat en dat hij daar nu eerst
naar op zoek wou. Nu hoop ik dat u
mij verder kunt helpen.
Ik zou u namelijk willen vragen of
het mogelijk is dat u voor mij een .oP-
roep plaatst in uw orgaan van de Bri-
gade "Pr-Lrrs es Irene 11. Met de mede-·
deling dat ik zeer graag in contact
met die man zou treden.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Hoogachtend,

B. Schieven
Orchidee straat 11
7021 VJV ZELHEM
Tel. 08342 - 3306
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BHIGADE PIRON 45 JAAR

Ter ere van de verjaardag van de Brigade Piron,
waarvan de traditie wordt voortgezet door het
bataljon "Bevrijding" had er in Brussel op 3 sep-
tember j.l. een groot feest plaats. lIetbegon
met een plechtigheid: toespraken en krnaslegging-
en bij het monument van de Brigade Piron, op het
Nuzenplein in St. Jans Molenbeek (een stadswijk
van Brussel).
De vereniging van Oud-Strijders van de Irene Bri-
gade werd vertegenwoordigd door de ere-voorzitter,
de voorzitter en de plaatsvervangend secretaris.
Namens de vereniging werd een krans gelegd.
De r~ederlandse arnb aasadeur wa s 00 k aanwez ä g .
Er b est acn goede banden met het Bataljon "Bevrij-
ding" en het Garderegiment Fuseliers "Prinses
Irene". Een detachement van het Garderegiment was
dan ook present: vaandel en vaandelwacht, tamboer-
korps en twee peletons.
1'Iade kranslegging Has er een ontvangst door de
burgemeester van deze wijk, in het mooi kasteel
Karreveld. Vandaar gingen we naar Mons waar in de
officierskantine van de Náto een feestmaaltijd
we rd eehouden.
Het me nu w a.sbi j de ui tnodiging reeds verstrekt.
Eierop stonden onder andere: "stukken van een ge-
vogel te" en een "pronktaart". De laatste was een
caketaart var een meter in het vierkant met daar-
op het embleem van de Brigade Piron.
t:etviel ons op dat er zoveel Nederlands werd ge-
sproken.

J. L;e e 1 a e r t s v an Blokland .



en Zeeland (later ook van Utrecht,
Gelderland en Ove~ijssel), gehuwd
met Maria Stuart, dochter van Jaco-
bus 11, zette ook eens voet op
Britse grond. En nu, ruim 250 jaar
later, verozcht zijn afstammelinge
Koningin_Wilhelmina, die met wijs-
heid en succes over Nederland re-
geerde, de Engelse gastvrijheid èn
hulp in de donkerste dagen van haar
leven. Trouw blijvend aan het trotse
motto van het huis van Oranje: "Je
Maintiendrai" - Ik zal handhaven,
n.l. de Nederlandse democratie en
onafhankelijkheid. Om trouw te blij-
ven aan de eed, gezworen bij de aan7
vaarding van haar Regering.

==============================================================================
kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst
==============================================================================

In 1982 verscheen in de bundel "Kerst 1944" (uitgeverij Mingus Ankeveen)
een verhaal van de hand van de heer Bart van Vliet. Hij was jarenlang
penningmeester van de Vereniging van Oud-Strijders en overleed op 3 maart
1987. Ter herinnering aan een man die zich voor de Vereniging heel ver-
dienstelijk maakte, in deze Vaandeldrager zijn kerstverhaal.

KERSTMIS 1944

Als David moeste vluchten
Voor Saul den tyran,
Soo heb ick moeten suchten,
Met menich Edelman.
Maer Godt heeft hem verheven,
Verlost uit aller noot,
Een coninckrijk ghegheven,
In Israël zeer groot.

Het is zo gemakkelijk onder dit hoofd
neergeschreven, maar wat is daar niet
aan voorafgegaan !
Een zee van bloed en tranen en nog
is daar geen eind aan gekomen.
Aan dit Kerstfeest kunnen we alleen
recht doen als we een terugblik
werpen naar de jaren daarvóór.
Nadat Hitlers trawanten op 10 mei 1940
ook Nederland binnen laarsden, vond
op die prachtige morgen van 13 mei,
één van die zonnige dagen van die .-
veelbelovende maand die zich zo
scherp contrasteerde met de donkere
wolken om ons heen, een dramatisch
voorval plaats op het Liverpool-
Street-station te Londen.
Uit een trein stapte een dame van
middelbare leeftijd, met een strak
gezicht, zonder de gebruikelijke min-
zame lach. Zij werd begroet door Ko-
ning George VI, die zich eveneens be-
wust was van deze ernstige tijd. Ook
hij wist, dat, nu het barbarisme zich
over Nederland had uitgestort, Enge-
land, bolwerk van civilisatie, het
volgende doelwit zou kunnen zijn ...
Wilhelmina, Koningin der Nederlanden,
betrad het bittere pad van balling-
schap.
Moeilijk was het besluit daartoe,
waaraan, zo zij zelf zei, een folter-
ende strijd was vooraf gegaan. Zij
had zich de woorden van de oude hof-
prediker Ds. Welter eigen gemaakt:
"Neen, I t was geen vlcuht die U deed
gaan, maar volgen waar God riep".
Eeen andere Regeerder van het Huis
van Oranje, n.l. \Villem lIl, Prins
van Oranje, Stadhouder van Holla nu

In die lange bange oorlogsjaren heb-
ben we gezien dat gebeurtenissen van
1940 onomstotelijk hebben aangetoond,
dat Nederland en zijn Koningin, in
beproeving en triomf, zich niet min-
der waardig hebben betoond dan hun
illustere voorvaders.
Koningin Wilhelmina: Het middelpunt
van onze strijd tegen de overweldig-
ers.
In heilige verontwaardiging, tot in
het diepst van haar ziel geroerd,
gaf zij in vlammende protesten haar
afschuw te kennen over de inval door
het barbarendom.
Gedurende al die jaren kwam haar
stem steeds weer over de radio en
haar bemoedigende woorden en nimmer
aflatend optimisme, zowel voor hen.
in het moederland als voor hen in de
overzeese gebiedsdelen en voor ons
in Engeland, waren een verkwikking.
Ja, ook tot ons, de strijdkrachten,
richtte zij zich telkenjare met een
Kerstboodschap.

Welnu, met Kerst 1944 sprak Koningin
Wilhelmina over de tijd toen onze
wereld nog zo was zoals wij haar al-
tijd gekend hadden en zoals wij ver-
wacht hadden dat het altijd zo zou
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blijven. Bing Crosby had zIn vele dromen over
He vierden onbezorgd en in blijde stemltteeBwitte Kerst niet teveergeefs ge-
ming feest en waren bijna vergeten, droomd ...
dat de blijdschap waarvan de Engelen Het weer houdt geen rekening met wie
in Bethlehems velden ons verkondigden, dan ook en behandelt vriend en vijand
op ons afkwam tegen een donkere, ja zonder onderscheid. Zou er wel één
zeer donkere achtergrond. onderdeel van het dagelijks nieuws
Wat een mooie glans ging uit van deze zozeer in de belangstelling staan als
Koninklijke woorden, ja van haar le- het weerbericht? Was het niet een
venswapen: het eeuwige embleem van wijsgeer uit de oudheid die schreef
Christelijke levensidealen. dat er niets nieuws is onder de zon?

\/eet U wat mi j opvie 1 me t Kerst 1944
bij de Koninklij~e Nederlandse Brigade
"Prinses Irene" ? Dat de militairen
zich anders gedroegen dan in de rest
van het jaar. Hierbij merk ik op, dat
we een zodanig gedrag in alle lagen
van de bevolking zullen kunnen Ran-
treffen.
Voor de één ligt het accent van de
Kerstviering in het religieuze, voor
àe ander op het samenzijn met familie
en vrienden. Was het een wonder dat
wij, behalve aan hetgeen eeuwen gele-
den in Bethlehem plaats vond, aan de
vrede dachten die op zo'n gruwelijke
wijze geweld was aangedaan? Was het
een wonder, dat onze gedachten nog
meer dan anders, nu de vrijheid gloor-
de, uitgingen naar familie en vrien-
den in bezet gebied?

In een onweerstaan~are opmars was het
zuiden van ons land reeds bevrijd.
i'laarnog geen algehele bevrijding, on-
danks gigantische arbeid, ondanks veel
uithoudingsvermogen en moed op alle
fronten, ook het thuisfront, aan de
dag gelegd.
Mocht het moeilijk zijn in een ware
Kerststemming te komen, niettemin
klonk die boodschap temidden van de
nog steeds woedende wereldbrand.
Schrill~ tegenstelling !
En die schrille tegenstelling spitste
zich, met het Kerstfeest voor de deur,
in die dagen toe.
Verontrustende berichten die ons niet
onbp.roerd lieten, kwam door over het
Ardennen-offensief.
Von Runstedts tankcolonnes sloten on-
der meer de lOlste Amerikaanse Air-
borne Divisie, onder bevel van gene-
raal Mac Aul~1fe, in. En door sneeuw
en ijs kon de geallieerde luchtmacht
niets uitrichten.

I
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Het was gedurende de strijd in en om
Bastogne, dat de beroemde generaal
Patton zijn geruchtmakend gebed uit-
sprak waarin hij God om hulp vroeg,
om beter weer, om dan de Duitsers te
kunnen verpletteren.
Inderdaad werden de Duitsers toen
het weer opklaarde en de geallieerde
vliegers bij honderden in het lucht-
ruim verschenen, vernietigd. Ye waren
weer gerust, maar wat een zware tol
had die strijd aan mensenlevens ge-
ëist !

Op de 23 hectare grote bergraafplaats
te Henri C~apelle (tussen Luik en
Aken) die ik later bezicht, liggen
7.889 militairen begraven.
Ook zij hebben, en niemand kan méér
geven, het grote offer van hun leven
gebracht, opdat anderen vrijheid
mochten hebben ...
Hoe tragisch ook deze verliezen mogen
zijn, zij hebben deel uitgemaakt van
de prijs die voor overwinning betaald
moest worden.

Op de eerste Kerstdag, maandag 25
december 1944, raakte kapitein Arends,
commandant van onze IIde Gevechts-
groep in extase en wij met hem. Op-
getogen kwam hij met de mededeling
dat de Mariniers te Flenschdorf (Wal-
cheren) twee human torpedo's, oftewel
Midget-submarines hadden vernietigd.
Het waren twee eenmansduikboten van
het type "Bever". De bewapening be-
stond uit 2 torpedo's die opzij van
de boot waren bevestigd.
Nadat één van deze mini-duikboten
naar de zeebodem was gezonken, ver-
scheen de tweede aan het zeeoppervlak.
In minder dan geen tijd werd wederom
het vuur geopend en het resultaat
was verbazingwekkend. Met een ver-



============================~================================================
kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst kerst
=============================================================================

schrikkelijke knal explodeerde de
duikboot en een torenhoge water- en
rookzuil bewees een zekere ondergang.
Gezien deze uitwerking moesten ook
de torpedo's zijn geraakt.
Weer een (klein) gevaar minder voor
de geallieerde schepen.

Ik kan mij voorstellen dat U na deze
geschetste omstandigheden zegt dat
dit nu niet bepaald een Kerstgedachte
is.
Kerstfeest Oorlog
Een antithese!

Komt het over als een schrijnende
tegenstelling, bij deze strijd tussen
goed en kwaad mogen onze gedachten
niet stil blijven staan. Niet alleen
uitzien naar de tijd wanneer alle wa-
pens zullen zijn neergelegd, maar

Onder: Kerstmis 1942 (?) in \101verhampton.

de vrede die in overeenstemming is met
die in de Kerstnacht werd verkondigd.

Dit was ook het thema van de Inter-
kerkelijke bijeenkomst te Vrouwenpol-
der op de tweede Kerstdag, dinsdag 26
december 1944, toen het in onze area
vrij rustig was.
Op deze drukbezochte bijeenkomst werd
het woord gevoerd door Ds. Bloemkolk
en de Veldprediker Ds. Ten Kate. Mede-
werking verleende een meisjeskoor.
Pater Laureijssen, onze Aalmoezenier,
las een Kerstverhaal geschreven door
Felix Timmermans en marinier Porte
declameerde "Kerstfeest of Winterzon-
newende".
Door Ds. Valeton werd deze bijeenkomst
gesloten.

Voor ons was het vijfde en laatste
Kerstfeest in den vreemde.
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VERGADEHING "HULPFONDS" op 14 november 1989

Geachte leden en andere begunstigers,

De eerste opdracht van de Algemene Ledenvergadering 1989, het vormen van
een hulpfonds, is dankzij u gestart.
Op dit moment is op giro-nummer 352 57 41 f. 4.200,- binnengekomen.
Hierin zijn ook inbegrepen de contante bijdragen.
Een goed begin. Het gedane werk begint vruchten af te werpen.
\iat gaan ViC doen? De commissie heeft zich over de volgende punten
gebogen:
verspreidinp, berichtgeving:
Door onbekende oorzaak zijn de eerste mededelingen niet via de Vaandel-
drager van augustus verspreid. Daardoor werden u deze mededelingen in
een extr-a nummer gezonden. Dat is echter een dure kwe st Le, In het vervolg
zal alles in de gewone Vaandeldrager worden gepubliceerd.
rayonindeling:
\;e zijn bezig een rayonindeling te maken. Ve hebben nog enige leiders
nodig. \iie rnelat zich aan? U krijgt dan een duidelijke instructie
waa rt n staat verme Lo wat van u zal worden ve rwac ht . Bedenk: "vele handen
maken licht vlerk" !
_doelgroep:
\1ie zullen woröen geholpen ? Dat is nog eel!probleem.
liet f,i.1.é=ttniet zo zeer om leden in geldelijke nood. Ook geestelijke nood
kan soras door een harctelijkheid onzer zijds worden verzacht. \/e zijn nu
bezig om uit te zoeken wat andere verenigingen, stichtingen of fondsen
kunnen doen. \Jij kunnen aanvullen wanneer hun middelen hierin niet
kunn en voorzien.
financi~le verantwoording:
baar de ~iro van het hul~fonds mede onder controle staat van de door
u aanReste!de kascommissie, is een aparte verantwoording in ons b18d
overbodig.
De giro registreert bovendien zelf alle bedragen. De contact ontvangen
gelden zijn noeilijk te controleren. Deze zullen daarom zoveel mogelijk
ir de Vaandeldrager worden ver-antwoo r-d.
Zij, die contant storten, kunnen dit zonder bezwaar mededelen aan de
betreffende commissie. De controle is dan rond. Over de boeking van de
uitgaven volgen wel nadere mededelingen, deze zijn nog niet voorgekomen.

Zee r recent werd f 100,- contact ontvangen van een weduwe, mevr. de \-J.
ui t Vl. Haar man was pas overleden. Zij scnr-eef dat het bedrag werd ge-
stort .gehee1 naar zijneigen wensen. Over kaneraadschap gesproken ...
Is dat geen schitterend voorbeeld voor ons.l1evenden ?
Kerstmis staat voor de deur. Laat deze sfeer zijn juiste uitwerking
hebben op ons.
Het fonds wenst u allen een zeer gelukkig Kerstfeest toe, een voor-
s~oedig 1990 in een goede gezondheid.
Gee f, zodat wi j uw wensen kunnen ui tvoeren,

De commissie.

====================================================================

Gironummer 352 57 41 t.n.v. Oud-Strijders "Prinses Irene" inzake
hulpfonds Den Haag
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VERHALEN UIT HET KAMP
door John Luttmer, Pulborough (G.B.)

'vJe moeten ook eens gaan kijken naar
de prettige dagen die we in ons kamp
te Wolverhampton doorbrachten. Niet
alleen verhalen lezen over de zeer
droevige tijden die er z:ch geduren-
de de strijdende dagen voordeden.
De ellende in de steden, in de con-
centratiekampen enz. We hebben immers
veel jongens uit ons kamp moeten ver-
liezen, dat blijven altijd tragische
herinneringen. Dezelfde jongens gaven
ons ook ontelbare prettige dagen in
ons kamp. Dat plezier blijft je ge-
lukkig ook bij.

In 1928 kwam ik naar Engeland om de
taal te leren. Ik bleef daar voor een
jaar. Ik moest toen voor mijn nummer
onder dienst en meldde mij in Assen.
Na het afzwaaien stuurde mijn vader
mij naar het oosten en verbleef ik in
Soerabaja om kennis op te doen van
het leven daar.
Daar was ik lid van een voetbalclub
met de naam THOR (Ter heil van onze
ribbenkast). Ook Beppi Bakhuis e~
:meets speelden samen met mij in die
club.
Einde 1931 stoomde ik weer terug naar
Holland. Ik werd toen door mijn vader
voor zaken naar Polen gestuurd.
In 1932 opende mijn vader een zaak
voor me in Londen en dat werd dan
uiteindelijk de stad waar ik mijn
verdere leven doorgebracht heb.
In 1939, toen Nederland mobiliseerde,
moest ik me melden in Bergen. In
maart 140 kon ik weer terug naar
Engeland. Op 23 augustus moest ik me
melden in Porthcawl. Van daarui t-·
naar Congleton en toen naar ons
nieuwe kamp te Wolverhampton.
In 'riolverhampton maakten we onze
beste tijd mee. Een geweldig verzorgd
kamp, wel het beste in Engeland!
Je kon het bijna een vakantie-oord
noemen, zo geweldlg goed verzorgd.
Er was ook een schitterende kantine.
Eén van onze jongens, ik ben zijn
naam vergeten, was een geweldige
schilder en in de kantine schilderdè
hij allerlei mooie taferelen. Jammer
dat dit niet op doek gedaan was want
ik weet zeker dat nu grote waarde
zou hebben.

Ziezo, en nu een verhaaltje over de

konijnen bij het kamp.
Ik ben een liefhebber van de jacht
(nu nog steeds dus).
Ties Cools, een goede vriend van
me, en ik waren altijd samen op jacht.
We vonden een boerderij waar veel ko-
nijnen waren. Het leken wel hazen,
zo groot waren ze.
We klopten heel netjes bij de boer
op de deur en vroegen hem permissie
om een paar konijnen te schieten.
Hij antwoordde ons erg kort: "No
blo ... likely !11 Met de staart tus-
sen onze benen dropen we af. "That
was that 1"
We konden de konijnen echter niet
uit onze gedachten krijgen. Er moest
dus iets verzonnen worden om die
boer van een paar konijnen af te
helpen. Ze deden immers schade op
zijn boerderij en dus zouden we hem
een grote dienst bewijzen. Maar hoe?
Er zat maar één ding op: een aanval
bij nacht. Hij was nu immers gewaar-
schuwd dat een paar Hollandse sol-
daten achter zijn konijnen aan zaten,
dus overdag was er geen sprake van
dat we ze te pakken zouden krijgen.
We wachtten rustig op een mooie vol-
le maan om onze aanval in werking
te zetten. Alles liep mee: we kregen
een volle maan, met mooi helder
wee r. IS Nachts het kamp ui tlopen
ging niet: de wacht zou ons aller-
lei vragen stellen.
We zouden over een hoge muur moeten
klimmen. Een dag tevoren verstopten
we daarom een ladder onder de strui-
ken.
Mijn vriend ging het eerst over de
muur en toen ik, met de hond onder
mijn arm. De fretten en netten in
een zak. We gingen toen op stap naar
onze vriend, de boer.
Het hondje ( een Golden Retriever
en goed afgericht ) stuurden we het
veld op om de konijnen weer in hun
holen te jagen.
Even tijd voor een sigaretje, de
hond onder een boom en toen waren
we gereed voor de aanval. De netten
werden uitgezet, even wachten en
toen de fretten op roofpad.

Het was hasst niet te geloven, we
waren haast niet in staat de konijnen
vlüg genoeg uit de netten te halen
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en weer te zetten. Om kort te zijn,
in een tijd van een half uur hadden
we 25 konijnen. We besloten dat dit
wel genoeg was. Het was natuurlijk
ook beleefd tegenover de boer om
niet teveel te vangen.

e haalden de ingewanden eruit en
hingen die netjes aan een boomtak.
Een geschenk aan de boer om er een

ekkere soep van te maken !

ie 25 konijnen bleken toch een heel
gewicht om meen naar huis te zeulen.
Over de muur en we zaten weer veilig
in ons kamp.

-Jewaren vlakbij ml.Jn hut en gingen
daar eerst naar toe. Ties Cools was
altijd bereid o~ iemand een poets
te bakken, ook nu had hij weer een
idee:
"\{eet je wat we gaan doen ?" zei hij,
Ga heel voorzichtig je hut binnen,
zodat niemand wakker wordt. Dan gaan
we konijnen boven verschillende
jongens hangen, zo dat het bloed van
het konijn op hun gezichten druppelt.
We ~00ien ook wat konijnen onder
hun dekens. 11 Zo gezegd, zo gedaan.
Ties toen weg naar zijn hut.
Ik was korporaal in die dagen en
lag vooraan in de hut. De sergeant
van de week kwam ons wekken, maar
ik lag al te wachten en vroeg hem
niets te zeggen en vlug weg te gaan.
Ik zou de jogens wel wekken. De kon-
sternatie toen ze half slapend hun
nest uitkropen en het gezicht van
hun buurman onder het bloed zagen,
was niet normaal meer.
Ze schrokken: er was toch bomaanval
geweest ! Het duurde niet lang voor
ze de konijnen zagen. Er was maar
één jager in onze hut. Onder veel ge-
schreeuw kreeg ik al die konijnen
op mijn nek. Ik heb er later dikwijls
voor moeten boeten op andere manier-
en.
Toch hebben we er nog dikwijls om
gelachen.
De konijnen werden naar de kok ge-
bracht, die ze netjes in mootjes ver-
deelde en toen lekker klaar maakte.
De jogens kwamen dikwijls hongerig
uit de stad, waar ze een glaasje
bier hadden gedronken, en een boutje
konijn met een gekookt ..ei ging er
daarom best in.
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De zaak van "de verdwenen 60 man" op-
gehelderd ?

In de Vaandeldrager van december 1987
verscheen een artikel van de hand van
Dr. H. Hendriks uit Eindhoven. Hij
schreef hierin over zijn ervaringen
met het eerste detachement Ned. Oost-
Indië. Ook vermeldde hij dat volgens
hem 60 man van dat detachement waren
omgekomen toen zij vanuit Kaapstad,
weer terug op weg naar Engeland, op
zee werden getorpedeerd. De vraag,
waarom deze mensen niet worden her-
dacht tijdens de jaarlijkse rëunie
hield hem al vele jaren bezig. '
O~k tijdens de Algemene Ledenvergade-
rIng werden hierover door hem vragen
gesteld aan het bestuur.

I

ratuurlijk was deze zaak ook voor mij
een uitdaging. Het archiefonderzoek
was moeilijk en kostte veel tijd.
Toch kon een en ander worden gerecon-
struee rd.
Groot was mijn verrassing toen ik
via de heer Hielkema een brief met
uitgebreide bijlagen ontving van de
heer Soek ui t Fairlight, Hastings
( -, , \(EngeLandö , die zich ook met de zaak
had beziggehouden.
De herinneringen van de heer Soek be-
vestigden mijn ver~aal. Mogelijk kan
ik ook nog enige aanvullingen geven.
Eerst het verhaal van de heer Soek;

Eindelijk zal uit een archiefonder-
zoek blijken wat er gebeurd is met
de zogenaamde "gesneuvelden" van het
Ceylon-Detachement, eind 1942 van
Ceylon naar Engeland.
Hier zijn dan mijn herinneringen aan
het Detachement Ceylon:

1 januari 1942:
Aantreden van het lste Bataljon van
de Irene Brigade in de sportzaal
van \.Jolverhampton-kamp. Op het podium
aanwezig: Prins Bernhard, minister
van Oorlog en andere ministers etc.
Ik geloof dat het de minister van
Oorlog was die ons als volgt toesprak~
"Het heeft Hare Majesteit en haar re-
~ering behaagd het lste Bataljon van
ce Brigade, dat nu gevechtsklaar is,

\erzee te sturen naar Nederlands In-
~~ë, om aan de zijde van onze broe-
~e~s van de KNIL de strijd aan te
--~:-:èenmet de Japanners. "

130 man officieren, o.o., korp. en
manschappen werden als kwartierma-
kers aangewezen, De rest van het
bataljon zou 14 dagen na ons ver-
trek op 10 jan. 1942 volgen: wat
echter, zoals bekend is, nooit ge-
beurd is.
Op 10 januari vertrokken we dus, aan
boord van de Columbia, onder comman-
do van kapitein ter zee Hoecke.
Aankomst in Colombo was op 3 maart
en aangezien Ned. Indië de strijd
had gestaakt, wachtten we daar op
verdere orders.

Daarna hebben we op 13 verschillende
Nederlandse schepen gekampeerd. Pds
begin juli vertrokken we per troepen-
schip naar Bombay.
Per trein ging het hele detachement
naar de plaats Saugor, ten zuiden
van Delhi.
Na enkele dagen werd verteld dat er
een commando groep vrijwilligers ge-
kozen zou worden.
40 man werden de volgende dag afge-
zonderd van de groep.
Eind juli ging de rest, dus nog
ongeveer 90 man, terug naar Colombo.
Hier vond_een nieuwe troepenkeuring
plaats. VIer afgekeurden gingen
terug naar Engeland en zijn daar,
voor zover ik weet, veilig aangekomen.
15 man vert~okken naar Australië.
De rest van de groep, ongeveer 70
man, werden gedetacheerd bij de
Marine Luchtvaartdienst, M.L.D.
321 Squadron, gestationeerd in China
Bay, havenplaats Trincomalec, oost-
kust Ceylon.
Ikzelf behoorde tot deze groep.

Van het totale detachement zijn 2
man omgekomen tijdens oefeningen in
Ceylon en, zover ik weet, 1 officier
tijdens een commando operatie in
Ned. Indië.

Zover mij bekend is niemand omge-
komen van ons detachement in 1942
tijdens een torpedo-aanval op weg'
naar Engeland.
Volgens mij wordt een en ander ver-
ward met het 7de contingent Z.Afri-
kaanse Nederlanders (zie het artikel
in Vaandeldrager nr 12, bld 22).

Tot zover(een gedeelte) uit de le-
zing van de heer Soek.
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Of inderdaad een dergelijke erelijst
is gepubliceerd is niet duidelijk.
Details over het tragische geval werd-

In Kaapstad aangekomen, werd het en niet gegeven. fret Bri tse Vlar-:Office
groepje ingedeeld bij het 6de detache- zei in een verklaring:
ment Zuidafrikanen dat op het punt "Op het verzoek om meer inlichtingen
stond te vertrekken. betreffende het tot zinken brengen
Dit 6de detachement, onder leiding van van H.M.S. "Abosso" kan om veilig-
de lste luitenant J.H.A. Thomas, ver- heidsredenen niet worden ingegaan.
trok op 5 september 1942 aan boord Hoewel het War-Office het natuurlijk
van s.s. "Stratheden" . Met de 54 Zuid- verlangen van de nabestaanden om meer
afrikaanse vrijwilligers reisden ook details begrijpt, kan men hierop niet
de 4 Brigade-militairen. Alleen luite- ingaan. Berichten over het verloren
nant Hoogland was niet aan boord. gaan van schepen moeten voorzichtig
Een week later ontving men in Engeland worden behandeld, zelfs als de belang-
bericht dat hij in Kaapstad was achter-en van nabestaanden van de vermisten
gebleven wegens ziekte... hierdoor worden benadeeld."

De heer Soek sloeg, zonder het te
weten, de spijker op de kop wat be-~
treft het 7de detachement uit Zuid-
Afrika ..
\Jat gebeurde er precies in Colombo?

Van het detachement dat bestond uit
20 officieren en 137 onderofficieren,
korporaals en manschappen, werden in-
derdaad 2 sergeants en 2 dienstplich-
tigen afgekeurd voortropendienst.,
De luitenant Hoogland werd echter óók
afgekeurd voor deze dienst. Voor hem
werd een passende baan gevonden in de
haven van Trincomallee.
De luitenant diende echter een request
in bij de majoor van het K.N.I.L.
F. Mollinger om toch te worden terug
gezonden naar Engeland. Hij voerde
hiervoor diverse redenen aan, die
voor de Bevelhebber Strijdkrachten in
het Oosten aannemelijk genoeg waren
om zijn verzoek in te willigen.
Op 1 augustus 1942 vertrok Hoogland
met zijn detachement, bestaande uit
5 personen, naar Kaapstad.

Op 8 oktober 1942 ging Hoogland aan
boord van s.s. "Abosso", samen met
de vrijwilligers van het 7de Zuidafri-
kaanse detachement. Het detachement
bestond uit 1 officier, de luitenant
W.M. Reuhl, en 49 onderofficieren,
korporaals en manschappen.
De volgende dag verzond hij een tele-
gram aan zijn schoonmoeder, mevrouw
E. France, waarin hij haar feliciteer-
de met de 20ste verjaardag van haar
dochter.
Dezelfde d~g werd het schip getorpe-
deerd-.

Op 24 november ontving de Nederlandse
ge%ant te Pretoria het volgende be-
richt van de Nederlandse autoriteiten
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te Londen:
"Aan nabestaanden mededelen schip ge-
torpedeerd. Deel opvarenden vermoe-
delijk gered. Namen vermisten en ge-
redden volgen zodra verdere gegevens
bekend. Kostwinnersvergoeding tot
nader order doorbetalen."
Op 22 december 1942 kwam het volgende
telegram:
"Gelieve namens mij persoonlijk te
tekenen brief van deelneming te schrij-
ven aan nabestaanden 7de detachement,
wijzende op geringe mogelijkheid nader
gunstig bericht. Nabestaanden Hoogland
en Reuhl door mij ingelicht. Kostwin-
nersvergoeding doorbetalen tot ultimo
januari."
Pas op 16 maart 1943 kwam het defini-
tieve bericht:
"Volgens mededeling Britse autoriteit-
en moet het uitgesloten worden geacht
dat er overlevenden zijn. U kunt eere-
lijst in pers publiceren."

Hiermee is in ieder geval het verhaal
van Dr. Hendriks verklaard. Inderdaad
bleek de luitenant Hoogland met een
detachement van 50 man te zijn omge-
komen.A11een blijken die andere mi-
litairen niet afkomstig te zijn van
het detachement Ned. Oost Indië van
de Irene Brigade.
Toch waren het soldaten in Nederlands
uniform op weg naar Engeland om zich
daar aan te sluiten bij de Nederland-
se strijdkrachten.
Volgens mijn informatie is de lijst
met hun namen nooit gepubliceerd, ook
niet in Zuid-Afrika.
Daarom, als een postuum eerbetoon,
volgen hun namen in deze Vaandeldrager.



Omgekomen, vanuit Kaapstad op weg naar Engeland, 8 oktober 1942:

G. Aveling, korporaal
M. den Bakker, sergeant
A. van den Be~gh, soldaat
B. van Berkel, soldaat
P.J.T. Blokker, soldaat
Th. de Boer, soldaat
J.L. van den Bogaard, korporaal
A.J. Bogaerdt, soldaat
C.J. Botbijl, soldaat
A.J. Bur6ers, soldaat
A.T. Bijsterveld, sergeant
J.E. Degenkamp, soldaat
N. Dienaar, sergeant
.:.R. Drost, korporaal
J. Groenenboom, soldaat
R.S. van der Feijst, sergeant
J.H. Hertog, soldaat
J.H.C. van.Heusden, soldaat
J. Bey, sergeant
A. Hommerle, sergeant
J. Hoogland, lste luitenant (pr. Irene Brigade)
G.\1. van Imhoff, soldaat
J.n. de Jong, soldaat
G.H. Juda, soldaat
L.A. Knijff, sergeant
Il. Kolhorn, soldaat
L. Kopuit, soldaat
J. Meijer, soldaat
P. Meijer, soldaat
U.J. jVluller,soldaat
G.H. Oudejans, soldaat
H. Poortenaar, soldaat
A. Henema, soldaat
\1.<. Reuhl, lste luitenant (conmanoan t )
T.e. Reijrink, soldaat
J. Rietbroek, soldaat
A.V. Rueb, soldaat
J. Schonstra, soldaat
A.M.F. Schiering, soldaat
A. \1. Sliedrecht, soldaat
J.M. Sluijter, soldaat
J.J. Sluijters, soldaat
A. Soras, soldaat
M. Spaans, soldaat
J. Tosseron, soldaat
C. van der Toorn, soldaat
E. Veldkamp, sergeant
J. Ierdouw, sergeant
J. Vijverberg, soldaat
M. van Vagensveld, sergeant
D. van der Voude, soldaat
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~e~ leuk iniatief in de U.S.A.

~_ iniatief van mr. Haitze De Vries, kwamen op 22 september j.l. de vol-
6ende oud-Brigadeleden bij elkaar met hun eegas voor een gezellige gezame-
:ijke lunch in de Netherlands Club op 10 Rockefeller Plaza in New York City:

~aitze & Patricia De Vries, 10 Abbie Lane, Hyde Park, N.Y. 12538
(ex-3de Unit) tel. 914-229-7746

Jan & Caroline Peyrot, 110 Carriage Drive, Glastonburg'CT 06033
(ex-3de Unit) tel. 203-633-7825

Johan W. & Janet Hovy, 324-27 Edgewood Ave., Laurelton NY 11413
(ex-marinier) tel. 718-528-5677

Jan & Sue De Man, 89 Amsterdam Ave., Hawthorne, NY 10532
(ex-marinier) tel. 914-769-8595

Martin Rbdrigues Pereira, 19 Michael Rd., Syosset, NY 11791
(ex-Signals HQ Comp.) tel. 516-433-3622

Dr. Alex van Daele, 215 East 68th St., New York, NYl0021, en Thea Rodri-
gues Pereira (vrouw van Martin) evenals Pierre Montalette, 145 East 84th
Street, apt 6C, New York, NY 10028 (tel. 212-439-9340), konden de lunch
niet bijwonen vanwege werkbezigheden.
In gedachten \Vas aan\Vezig L.P.Hak, 6800 Columbia Ave., apt 4R, North
Bergen, NJ 07047 (tel. 201-869-9276).

Tijdens de lunch, en daarvoor bij het genot van een biertje, werden vele
herinneringen van de oorlogsweder\Vaardigheden in de Brigade opgehaald.
Besloten werd om ook in de toekomst contact te blijven houden en bijeen-
komsten te beleggen. Mochten er meer oud-leden van de Brigade in de U.S.A.
\Vonen die zich bij ons clubje willen aansluiten dan verzoek ik hen contact
op te nemen met Haitze of met Martin.

W.M. Rodrigues Pereira.

Leuk, deze aktiviteiten van de oud-
Brigadeleden in het buitenlànd !
Graag horen we hiervan in de Vaandel·
drager. Ook in Australië, Canada,

Engeland vinden bijeenkomsten plaats.
Graag plaatst de redacteur berichten,
verslagen en foto's hierover. Wie
reageert ?
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reikten. Eén kilometer voor we ons
doel bereikten hadden wij het laatste
levensteeken achter ons gelaten: het
dreigende opschrift:

ENEfvlYAHEAD !
dat met onbeholpen letters op een
ruw-houten plank was gekalkt. We von-
den er een paar redelijk versche spo-
ren, vermoedelijk afkomstig van een
jeep, die deden ons besluiten nog een
paar honderd meter stapvoets door te
gaan, zeer tegen den zin van onzen
Canadeeschen chauffeur. Pat O'Hagan
was langer in den oorlog geweest dan
wij: het avontuur bood hem weinig
aanlokkelijks. Hij was een tikje ouder
en had de laatste maanden een rustig
baantje gehad als manusje-van-alles
in het Canadeesche perskamp. Onze
aankomst had een einde gemaakt aan
zijn rustig bestaan: hij was ineens
benoemd tot chauffeur - een functie
waarin hij zich nauwelijks thuis voel-
de. Slechts voortdurende subsidies
onzerzijds beschermden ons over een
Canadeesche versie van amok. Ook de
overgang van een twee-urigen tot een
zestien-urigen werkdag was voor Pat
een groote schok. Hij was het ook
helemaal niet eens met onzen rit van
vandaag: het bordje "Eenemy ahead"
deed voor hem de deur dicht. Dus stop-
ten wij bij de eerste wegkruising en
lieten Pat daar achter. Onder gewone
omstandigheden zou het vooruitzicht
op een rustig uurtje doezelen in de
schaduw van een landelijk kerkje aan
den voet van een beboscht heuveltje
een van de lichtpunten in zijn bestaan
zijn geweest. Maar dit vond hij toch
maar matig. Wat bleek uit den ijver
waarmee hij zijn Sten~geweer greep
en naast zich legde.
Zelf kropen wij geluidloos langs een
versch karrespoor precies tusschen
twee mijnenvelden naar den top van
onze uitkijkpost, die door twee zwij-
gende compagnieën Polen was bezet.
Bij het beklimmen van Bellevue hadden
zij een paar man verloren toen een
vijandelijke mortierbom in een van de
mijnenvelden was gevallen en een land-
mijn tot ontploffing had gebracht.
De Polen voelden zich - en niet ge-
heel ten onrechte - als op een vul-
kaan. Hun stelling - midden in een

PIJLEN VAN DEN LEEUW door Robert Kiek (P.N. van Kampen en Zoon, Amsterdam
1945 )

15 Augustus was de laatste dag
in den strijd om de "zak" van
Falaise, waarin eenige duizen-
den Duitschers door de gealli-
eerden waren ingesloten.
's Ochtends, bij onze dagelijk-
sche briefing op het hoofdkwar-
tier van het Eerste Canadeesche
leger in het dorpje Amblie, was
ons medegedeeld, dat de R.A.F.
dien middag van twee tot vier
uur het bosch van Quesnay bij
Falaise zou bombardeeren, de
laatste stelling vanwaar de Duit-

.schers nog feilen tegenstand bo-
den. Zij hadden er hun 88-milli-
meter geschut in een cirkel op-
gesteld, zoodat zij elke aanvals-
richting bestreken; onder die om-
standigheden was het duidelijk
dat elke poging van een gealli-
eerde legergroep om het bosch te
bestormen en er den vijand uit
te drijven aan onzen kant groote
verliezen zou vergen. En dat was
de opruiming van dit laatste
groepje fanatici niet waard.
Dus was de R.A.F. te hulp geroe-
pen. De opdracht luidde: het
bosch van Quesnay met bommen
"verzadigen".
Voor de pers was dit het doel
voor den dag. In de afgelopen ja-
ren waren vrijwel alle aspecten
van den luchtoorlog te uit en ter
na beschreven, maar van dicht bij
de uitwerking van een geconcen-
treerden luchtaanval te kunnen
zien, waarbij ongeveer duizend
vier-motorige Lancasters en Stir-
lings een doelgebied van twee 8
drie vierkante kilometers plat
legden, was een ongekende ge-
zichtshoek - dat was nieuws !
Op de kaart hadden wij, even ten
Noorden van Falaise een heuvel
van een meter of tachtig ontdekt
- een pracht van een uitkijkpost
op precies één kilometer van het
bosch - waarvoor wij meteen den
juisten naam vonden: Bellevue.
Het .was een zonnige zomermiddag
- een tikje heiig - toen we na
een langen rit van Amblie langs
angstig-verlaten zijwegen ons be-
boschte Bellevue-heuveltje be-
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mijnenveld, binnen het bereik van
vijandelijke mortieren en dus ook
artillerie, met het doel van een
massalen R.A.F.-aanval op nauwe-
lijks een kwartier vooruit - was
alles behalve benijdenswaardig.
Een pessimist voorspelde dat heel
Bellevue finaal in de lucht ge-
blazen zou zijn voor de middag
ten einde was.
Maar stilte en pessimisme sloegen
over in enthousiasme en stijgende
bewondering toen precies om twee
uur hoog boven ons in het wazige
blauw van den Augustus-hemel de
eerste vliegtuigen zichtbaar wer-
den. Het geronk van de formaties,
die een voor een over het doel
trokken, groeide tot één aange-
houden Leon, met het regelmatige
gedaver van de o~tploffende bom-
~en als een dreigende oorlogs-
tom-torn.
Ik geloof niet, dat een van ons
op dat oogenblik ook maar eenige
gevoelens koesterde voor de tegen-
stanoers, die nu volgens preci-
sie-methoden werden verpletterd
en zelfs in hun diep ingegraven
stellingen door den kolossalen
luchtdruk aan den grond werden
vastgenageld of in de beperkte
ruimte van hun vosseholen werden
uit eengereten.

26

Wat ons in die eerste oogenblik-
ken het meest trof was het gemak,
waarmee een zoo ingewikkeld appa-
raat als deze luchtvloot - be-
staande uit duizend vliegtuigen
en zevenduizend man - gehanteerd
kon worden als was het één gewel-
dige vuurmond. In het eerste uur
was de levende have, die zich in
het bosch van Quesnay bevond, zoo
goed als uitgeroeid.
De torenhooge rookkolommen, de
zwarte gloed van een opgeblazen
bezine-opslagplaats werden echter
spoedig een eentonig gezicht. Na
een uur vonden Snoek en ik, dat
wij er voldoende van hadden ge-
zien en begaven ons op den terug-
weg. Pat wa s zielsdankbaar toen
hij ons levend terugzag en meer
nog toen Hens Snoek achter het
stuur van de jeep ging zitten.
Dat was onze redding. Want na de
frontlinie een paar kilometer
achter ons te hebben gelaten en
bijna den hoofdweg tusschen Caen
en Falaise te hebben bereikt,
zagen wij opeens aan alle kanten
om ons heen hel gekleurde brand-
en - onze jeep werd plotseling
over den weg voortgeblazen - bom-
men floten om ons heen als in de
dagen van de Londensche blitz.
Het was de R.A.F. die dit vuur-
werk veroorzaakte.



mijnenveld, binnen het bereik van
vijandelijke mortieren en dus ook
artillerie, met het doel van een
massalen R.A.F.-aanval op nauwe-
lijks een kwartier vooruit - was
alles behalve benijdenswaardig.
Een pessimist voorspelde dat heel
Bellevue finaal in de lucht ge-
blazen zou zijn voor de middag
ten einde was.
Maar stilte en pessimisme sloegen
over in enthousiasme en stijgende
bewondering toen precies om twee
uur hoog boven ons in het wazige
blauw van den Augustus-hemel de
eerste vliegtuigen zichtbaar wer-
den. Het geronk van de formaties,
die een voor een over het doel
trokken, groeide tot één aange-
houden Leon, met het regelmatige
gedaver van de o~tploffende bom-
~en als een dreigende oorlogs-
tom-torn.
Ik geloof niet, dat een van ons
op dat oogenblik ook maar eenige
gevoelens koesterde voor de tegen-
stanoers, die nu volgens preci-
sie-methoden werden verpletterd
en zelfs in hun diep ingegraven
stellingen door den kolossalen
luchtdruk aan den grond werden
vastgenageld of in de beperkte
ruimte van hun vosseholen werden
uit eengereten.
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Wat ons in die eerste oogenblik-
ken het meest trof was het gemak,
waarmee een zoo ingewikkeld appa-
raat als deze luchtvloot - be-
staande uit duizend vliegtuigen
en zevenduizend man - gehanteerd
kon worden als was het één gewel-
dige vuurmond. In het eerste uur
was de levende have, die zich in
het bosch van Quesnay bevond, zoo
goed als uitgeroeid.
De torenhooge rookkolommen, de
zwarte gloed van een opgeblazen
bezine-opslagplaats werden echter
spoedig een eentonig gezicht. Na
een uur vonden Snoek en ik, dat
wij er voldoende van hadden ge-
zien en begaven ons op den terug-
weg. Pat wa s zielsdankbaar toen
hij ons levend terugzag en meer
nog toen Hens Snoek achter het
stuur van de jeep ging zitten.
Dat was onze redding. Want na de
frontlinie een paar kilometer
achter ons te hebben gelaten en
bijna den hoofdweg tusschen Caen
en Falaise te hebben bereikt,
zagen wij opeens aan alle kanten
om ons heen hel gekleurde brand-
en - onze jeep werd plotseling
over den weg voortgeblazen - bom-
men floten om ons heen als in de
dagen van de Londensche blitz.
Het was de R.A.F. die dit vuur-
werk veroorzaakte.



Het was één van die menschelijke
vergissingen - één van de lacunes
in h~t fantastische mechanische
apparaat van de Britsche lucht-
macht, die alleen door de bittere
ervaring van de pra~tijk verholp-
en konden worden. Door den steeds
dichter wordende warmte-nevel was
het zicht er in den loop van den
middag niet beter op geworden.
Daardoor had het eerste vliegtuig
van een van de formaties, die om
kwart-over-drie boven het bosch
van Quesnay kwam, moeilijkheden
ondervonden bij het visueel waar-
nemen van het doelgebied. De grens
daarvan - aan den Noordelijken
kant van het bosch, waar wij juist
vandaan kwamen - was een kruispunt,
gevormd door den hoofdweg Caen-Fa-
laise en een secundairen weg, die
daarmee een hoek van 30 graden
maakte. Maar vijfhonderd meter ver-
der ten Noorden van deze "grens"
liep een soortgelijke secundaire
weg die eveneens met een hoek van
30 graden in den hoofdweg vorkte.
De bomrichter van deze formatie
had zich vijfhonderd meter vergist
- zeer wel mogelijk, gezien den
dichten nevel en de groote hoogte
waarop de formatie zich bevond.
Nu kwamen de bommen terecht in het
eigen terrein, waar geallieerde
tankformaties stonden opgesteld om,
zoo nodig, handelend op te treden
tegen de nzi's, die na het bombar-
dement het bijltje er nog niet bij
wilden neerleggen. Het vuurwerk
van helgekleurde lichten dat wij
zagen was de reeks niet te blus-
schen maskeerbommen, waarmee de
leider van de formatie het doelge-
bied omringde.
Het schouwspel om ons heen was er
een van chaos en orde tegelijker-
tijd: in het open veld hadden de
tankbemanningen het te kwaad ge-
kregen. Het vooruitzicht door de
bommen van hun eigen effectieve
luchtmacht in hun tanks geroosterd
te worden, bracht hen in paniek.
Ze renden naar den weg, zochten
dekking in den berm of sprongen op
de eerste de beste lorrie of jeep
die ze te pakken konden krijgen.
Daartegenover was de orde op den
secundaire weg zelf voorbeeldig -
ondanks het feit, dat een paar
bommen boomen hadden ontworteld,

het verkeer hadden gestagneerd
en ook slachtoffers had der.ge-
maakt. Met bewonderenswaardige
kalmte en zelfbeheersching stop-
ten de bestuurders van de Roone-
Kruis-wagens keer op keer om de
slachtoffers op brancards te leg-
gen en naar een nabij gelegen
veldhospitaal te brengen. Van de
Britsche militaire politie, die
met de verkeersregeling op de
kruispunten was belast, was er
niet één man, die dekking zocht.
Ieder van hen bleef op zijn post
- reg~lde het verkeer met een aan-
stekelijke kamlte en rust. Werd
er een op slag gedood nf van den
weg geblazen, dan stond er binnen
eenige seconden een ander op zijn
plaats. Het was zoo indrukwekkend,
dat de acht tankmannen, die op
onze jeep waren gekropen, er ge-
leidelijk hun bezinning door te-
rugvonden. Hens Snoek reed met
zijn hoofd plat op het stuur.
Naast zich op de voorbank had hij
nu drie man, twee zaten links op
de motorkap, op de achterbank was
Pat O'Hagan verpletterd midden
tusschen nog vier tank-mannen.
Er werd geen woord gesproken.
Naast me voelde ik het bezwete
lichaam van een v~~ de tank-men-
schen zenuw-schokken telkens wan-
neer een bom "naar ons toel! floot.
We voelden den luchtdruk, maar de
jeep was nu zoo zwaar, dat hij
door ons gezamenlijk gewicht net
niet van den weg werd geblazen.
Het duurde eindelooze seconden
voor wij tusschen het convooi door
den hoofdweg konden bereiken. Toen
haalde Hens een paar minuten lang
de maximumsnelheid uit de wagen:
w~ waren in veiligheid. Vlak voor
een kampement verlieten de acht
tankmannen ons. Zij hadden hun
kalmte hervonden en zouden zoo
gauw mogelijk een wagentje "te-
rug pikken" om zich weer bij hun
regiment aan te sluiten.
Pat kon zijn gevoelens niet meer
voor zich houden en begon een
boetpredicatie van jewelsteo Maar
we snoerden hem de mond toen wij
zagen, dat van een van de tenten
van het kampement de Poolsche
vlag wapperde. He~s en ik keken
elkaar aan. Poleno Bellevue. Wat
zou er van die twee compagnieën
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gewor-den z i j n ?
Dienzelfden avond reden wij terug
in de richting van Falaise. Bij het
kampement, waar wij dien middag had-
den gestopt, hing de vlag nu half stok.
Poolsche soldaten lagen geknield in
gebed voor een groot massagraf. In
het graf, overdekt ~et de Poblsche
vlaggen, lagen de lijken van minstens
vijftig man.
Het had geen zin inlichtingen te vra-
gen over menschen, van wie wij geen
namen kenden, van wie wij alleen
wisten waar zij gevochten hadden.
Maar in gedachten zagen wij het kar-
respoor tusschen de mijnenvelden
van I3ellevue en herinnerden ons het
gebroken Engelsch van den Poolschen
pessimist.

------------------------------------------------------------------------

OPROEP VOOR ENGELANDVAARDERS

Zij die in de jaren 1940 - 1945 van-
uit bezet gebied, via Spanje naar
Engeland zijn gereist en in Spanje
hulp en ste\.2nhebben gekregen van de
heer Ir. A. de Voogd, honorair Consul
der Nederlanden te Sevilla, worden
verzocht contact op te nemen met S.R.
Burgers, Bilderdijkstraat 8, 5251 LP
VLIJI·IEl!,te 1. 04108 - 13847.

Bij voorbaat mijn dank voor uw bereid-
willige medewerking in deze.

====================================

Wie kende sergeant J. de Jong?

De heer de Jong was sergeant en be-
hoorde bij het detachement dat in 1942
vertrok naar Ned. Oost Indiê. Hij be-
hoorde ook tot de vier man die de
lui tenant Hoogland mee terug nam naar
Engeland} een half jaar later.
Voor de oorlog was hij chauffeur en
diende hij bij de Artillerie-verbin-
dingsdienst.

Zijn zoon wil graag iets meer weten
over zijn in 1961 overleden vader en
zoekt contact met oude dienst-kamera-
den. Zijn adres is:

\!. de Jong
Chopinstraat 24
5481 LR SCHIJNDEL
04104 - 98011
28

Amsterdam, 8-11-89

Hierbij betuigen we onze hartelijke
dank aan het bestuur van de "Prinses
Irene Brigade" voor de gelukwensen
welke we mochten ontvangen van de
heer H. Davis, bij ons vijftigjarig
huwelijk.
Tevens bedanken we u voor de mooie
bloemen, die ons werden overhandigd
door de heer J. Heide bij zijn bezoek
aan ons.
Met vriendelijke groeten,

T. Boelhouwer en
G. Boelhouwer - Lammerse
Paul Scholtenstraat 7
1063 ND ANSTERDAJV!

====================================

Onze hartelijke dank aan bestuur en
leden van de Prinses Irene Brigade
voor de aardige attentie in de vorm
van een cadeau en bloemen, voor ons
40-jarig huwelijksfeest op 13 okt.
j.l. Speciaal bedanken we de afge-
vaardigde L~ Brouwer.
Nogmaals hartelijk dank,

A.A. Licht, Bergen op Zoom.

====================================

Wij waren verrast, op de receptie
t.g.v. ons 50-jarig huwelijksjubileum,
een afvaardiging van de Prinses
Irene Brigade te ontmoeten.
Wij danken daarom ook de Vereniging
voor de gesloten couvert welke deze
afvaardiging ons mocht overhandigen.

A.J. Visser - Buster

====================================

Controleer uw nummer !!!

Op het adresseringseti~et staat
boven uw naam een nummer, bijv.
003-L-1989. Het jaartal geeft aan
in welk jaar u het laatst uw con-
tributie hebt betaald. U kunt dus
prec ies zien of u 11 achte ril loopt.
Neem in dat geval zo snel mogelijk
contact op met de penningmeester !
De L in het nummer staat voor leden,
de B voor begunstigers en de A voor
abQDnementen. PRtenslorote voor
"bevriende relaties".
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Almrs A.C.G.
BEEI~S Il. van

37
45

opnemen : overleden 4-9-1989
adres is: Houtduif 26 ; 5161 SG

SP]<ANG-CAPELLE. 04167-78267
bestemd voor :

ROrTEIWA}I en dus niet VOor
Mv.Claessen-Opgenoort.

adres is: l'ostweg 18 ; 3881 EC PUTTEN
03418-60842.

DIJK R.van opnemen: overleden 4-8-1989
Wed.Mv.H.D.C.M.van Dijk-Muijs.
I.v.m. overlijden lidmaatschap vereniging opgezegd.
Hv. E. GERZON At-ISTERDJU.-I
Abonnement "De Vaandeldr5\ger" opgezegd
GHAS J.J. adres is: Sterregaarde 5

3436 ZA ~IEUWEGEIN.
achter NORTH BERGEN. N.J. opnemen
adres is: Rogerslijn 18

2728 131\' ZOETERMEER.
opnemenpostcode: SlO 5UE Cnited Kingdom.

aqres is: 21 Kinloss Court
FINCHLEY-LO~~ON.U.K.

LANGE A.de opnemen : overleden 24-8-1989
Wec;l.f-Iv.t\.de Lange-v.den Hoek, St.Andriesstr.52a

307;) J\\'HarTERDAM
adres is: Ringlaan 11

1980 TERVUREN. België
LOUWERSE S. postcode moet zijn: 5038 JE
LUrnlER John B. J. opnemen: wederom lid per 14-9-89

adres is: Cranford, Battslane
PULBOROUGH.W-Sussex
RH20 2UZ United Kingdom

MEER J.G.A.M. ~oet zijn: van de
PRt H.J. du opnemen : overleden 15-8-89.
Wed.Mv. B.du Eri-Hovestad
Mv. R.F. van Winsum-Winklaar
SCHOUTEREN '}il. adres is

StraatnummerSlinge 705 is
Mv. M.Th.Claassen-v.d.Wijk

Dl\VIS H.J.

HAK L.P.
Hi\S8NBOS A.

IlOF'FMAN W.
KOEKOEK J.

LEEUi~ kol. G. van

46
49

moet zijn : van RINSUM-
Balsebaan 49; 4621 AL
BERGEN op ZOOM
TlIEVNISSEN J.E.
postcode is: 2042 CS
nieuw lid 7-8-1989
3907 ~iichigan Street
PORT ALBERNr~ 13.C •
V9Y 5Z7 Canada
VIUENDS P. J. adres is:
Clausstr.23 j 4891 XM
RIJSBl!:(~GEN.01606-1769

o.r~~~~~~~
tf."f.!~ma 29

54 THEUNISSE J.E. moet zijn

58 VISSER P. A. opnemen

59 VRIENS P.J. moet zijn
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ad r-es Li j s t l')R9

blei. 'l l\LllT.') A.C.('.
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"
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" adres i s
" "

11

" BrCIl";-Vill1 Kr'i e I'.e nH '.iv.

" to ~Iv. ,J. Bult overleden
l{J :!v. ~;.tJ. v n n i!ur"en-'\'eerg-(!~

l' ~,II:·;\ il ..',. ov c r le le n
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"

" 1.-; ~lv .•• ) .. :.~I. v.,t. Doef
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Ir<
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.,cd. :,Iv•. 1. 'j()(Llc r ie-Luure L

"
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"

"

1 ') :;\;\ ':;:-" .x.. I).

:21 ·~i.tJl) J . ...:.. v , d , w o o n pl a a t s

o pn eme n

" 1)_) "lv ••J • Il. .Icmc 1a ar'
!I ,,- 'I. Viln !le /U:; J) e.2:,g e 11 ( Z () C) n )-"

" :!oH L'~I~lIi,(dS.lI. adres i.s

" :2R 1\,,~jJlb:\ :.) • ~ 1 • ;~ • van adres is

" 2!l Ii...,,!~ l).van der
xo. J.::LOVr J.-----
;);) LI~II::!~J. I .

Ilaarn is
overleden
ad r-o s is

ti

11

11 ;)5 Ll~TTj·:lnHJi~;~ u .
:'i5 ~jv. i,'.Ligtvoet-13ayens
;)7 l-L\LLJ\ND~:~ J. ~I.
;)7 ~I:,NIIAV[<;o , J. adres is

"
11

11

11 ~7 ~L\TI-{oT W.,\.(7.oon)
38 Mv.AII. ~eicr-de Louw
40 :~LCK J .11. van
10 Hv , \i.Nell-de Wit

0,

11

11

n , SUN!\i'~l-iJINS
Hoofdstraat ;)2
56H3 i\~ 13~ST

l~oosendaal, 9 november lOBD

J. Aarts-I,ommelaars.Adres ongew.

ad 1'l'S

IWTT~i~1.)A~1
SCllIEDMI

ï006 LN j)Oi~TU'CIIBf.l
;)011 BJ lWTTr.:R.JA~'I.

010-41296;)7
is : Pe t u n i n t u i n 146 ; 27~'J NlJ ZOl~TEnM~:~i~

07D-12,/(iOl
jilnui,ri 1!)H9 ('T n::(llT
verhuisd; ad r-e s o nbe ke nd . DI.\ :Llilr.
1')- 1(J- ~9,~L.'.:iT-H) Jl".,j';-r
v e r-hu i s d ; ad r.e s on bc ke nd Dl/U H\
.';i. t t.e l.r u g 'Itl ; :~()~5LV PU.,LJIJK--
6HGl iJl·; ()u:-;rr~iWe:Lj,
verhuisd; "dr'es onlJeLeJl(l.lI.-I.-,:,.~~iL·-':_~iT
llJHR lIL1(1:;~ Cl' /.\Ul

verhuisd ; adres onbekend
idem

Ge r s t d r-e c f 7~
Vas t o Lund 14'1.

ieen po:"t I.leer zeilden.
v e r-h u Ls rl ; ad r-c- s on he ke nd

IiJOet zij n
tl i.ellw 1 iel! 1 sç.p. '10H9
24~ Lal e port !~d. Ct ~34
ST.Cr,rILUINI;;S. Untario. L2N 6V2 Canada
verhuiScl; adres onbekend. Nw. ~~ st. JGuSTLIi\D

i dom liL:,; fl ••AG
0uinlustweg 11 ~~4~ GP WASSS~AAU.

OJ75178040

~Ir.~"U----
Vl'Gli T

Ieplaan 199 :!565 LK DEi lLAG.
070-;)65;)796

letter V. blz.55
l~NTW~!{j>BN

_LAVEHSTUCK. ~i.llisbury
l'ni ted Kingdbm~~

verhuisd; adres onbekend.GOIUNCHEM.
verhuisd; adres onbekendVOUlaUG"AL

idem MAARSSENlliWi<:K
Koudekerkseweg H1.K21 ; 4;)82 EJ VLISSINGEN

01184-17258
. verhuisd; a d r-es onbekend. DEN 130SCH

. idem WEERT
hu t s numme r- is Zaailand 28 ÜÜTTËlWAH
verhuisd ; adres onbekend. DE ~lAG

VANDE,~Lli~ gaa t nuu r- de
1!)??? ?
25 Limden Close,
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-- 2 -- 3e mutaties adreslijst 1989

43 PASTOORS F.J.
45 HEBERGEN J.
47 RUITER H. de
48 Mv.A.Schaap-Davies
49 SCHOUTEN T.
50. SLUYS C.J. v.d.
52 SPIERENDVRG N.
52 STEGHAN H.
55 VA NDEHKAU D.

verhuisd; adres onbekend. EDE.
idem SCHERPENZEEL.
idem APELDOORN.
idem APELDOOHN.
idem PIETER MARITZBUHG.
idem DEN HAAG.

lidmaatschap opgezegd 16-10-89.HARDERWIJK.
1989 • DEN HAAG.
"The Penthouse" Residentie"Gomera"
Elisabethlaan 186, 8400 OOSTENDE.Uelgië
Marnixflat 32 4461 WX GOES.01100-27564
013-43.85.86 TILBURG
verhuisd;adres onbekend. LONDON
Wielewaal 73 7423 DN DEVE Nl'ER.

05700-53227
HOTTERDAM

ongewijzigd.
VLAAIWINGEN

1D89 APELDOORN
adres onbekend. lWTTEiillAN

overleden
opnemen

57 V8RMEHJUS L.
58 VISSERS A.J.L.
59 VOS A.C.
62.WILLEHS J.C.

adres is
tel. nr. is

adres is

62 WINTER· v.d.HgUVEL A.A.de overleden 17-8-1989
Wed.Mv. J.C. de Winter v.d.lIeuvel-Crezee. adres

62 WOLF W. de overleden 26-9-1989
64 Mv , N.IJsselstein-v. d.Klooster overleden
64 Zi\NlJVLIETJ>.I.Jî'.P.(broer) verhuisd;

Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de
volgende leden van onze vereniging:

30- 4-89 wed. E. Smit-de Groot te Gouda 72 jaar
17- 5-89 de heer H. Jonkman te Enschede
20- 7-89 de heer R.C. v. d, Veen te Midden-Beemster65 jaar

4- 8-89 de heer H.van Dijk te Apeldoorn 73 jaar
15- 8-89 de heer H.J. du pré te Rhenen 71 jaar
17- 8-89 de heer A.A. de \,linterv.d. Heuvel

te Rotterdam 69 jaar
24- 8-89 de heer A. de Lange te Rotterdam 66 -jaar

4- 9-89 de heer T. Aarts te Haalre 81 jaar
6- 9-89 mevrouw J . Roseboom, echtgenote van ons

lid A.G. Kelderman 74 jaar

Verder werd bericht ontvangen van het overlijden van:
de heer F.H. Steketee te Veendam op 28-8-87, leeftijd 74 jaar.

In overlijdensgevallen graag bericht aan de sociaal medewerker
van de Vereniging, de heer H.J. Davis

Postweg 18
3881 EC PUTTEN
03418 - 6 08 42
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STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

Secretaris: Hans Sonnemans
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
04998 - 71270

1989, een goed jaar!

Het jaar 1989 loop ten einde. V00r de
stichting was het een goed jaar. Een
jaar waarin we veel schenkingen mochten
ontvangen. Ook kregen we een aantal
donaties binnen, hoewel minder dan
de voorgaande jaren. Gelukkig mochten
we een aanzienlijke subsidie ontvang-
en.
Nogal wat personen in instanties deden
een beroep op ons archiefmateriaal.
De meeste aanvragen konden bevredigend
worden afgehandeld.
Het val t op dat er steeds meer belang-
stelling ontstaat voor de Irene Briga-
de en haar geschiedenis. Wel laat,
meer beter dat dan helemaal nooit

Nat. Oorlogs- en Verzetsmuseum
De plannen met "Overloon" zijn al in-
houdelijk helemaal rond. Volgens de
verwachtingen kan begin volgend jaar
met de bpbouw worden begonnen. Er zal
een officiële opening van het tentoon-
stellingsgedeelte komen. De hoop is
dat dat zal kunnen samenvallen met de
45ste herdenking van de gevechten in
Hedel, in april 1990.
Museum "Bevrijdende Vleugels"
Het museum in Veghel is gedurende het
winterseizoen voor het publiek ge-
sloten. Heel wat oud-Brigadeleden
hebben in het afgelopen seizoen een
bezoek gebracht aan "hun" tentoonstel-
ling. Voor groepen en groepjes kunnen
nog wel afspraken worden gemaakt. Bel-
len met het museum of met Hans Sonne-
mans !

Gevraagd: computer !
We zijn op zoek naar een betaalbare
en toepasbare personal computer. Het
archief wordt inmiddels zo omvangrijk
dat het opslaan van de gegevens in een
computer beslist noodzakelijk wordt.
Een goede p.c. met printer zou ook
gebruikt kunnen gaan worden voor de
"Vaandeldrager". De "oude" computer
van de Vereniging is niet meer echt
geschikt en beperkt in mogelijkheden.
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Wie heeft contacten in de computer-
wereld of weet gewoon een goede
tweedehands p.c. te koop ? ~raag
een berichtje of telefoontje naar
het secretariaat van de stichting

Bedankt mijnheer Pannenborg en Ver-
eniging !

Zoals u al in de vorige "Vaandel-
drager" heeft kunnen lezen, is er
voor het museum in Veghel een ge-
luidsband gemaakt, ter ondersteuning
van de tentoonstelling over de ge-
schiedenis van de Brigade.
Er was echter geen geschikte ge-
luidsinstallatie voorhanden. Mijn-
heer Pannenborg schoot te hulp en
schonk ons een cassette-deck. De ver-
sterker en de geluidsboxen werden
betaald door de Vereniging van Oud-
Strijders. Een geweldig iniatief
waar we de heer Pannenborg en het be-
stuur van de Vereniging zeer dank-
baar voor zijn.

Bedankt schenkers

De heer W. van Eijk uit Den Haag
Schonk o.a. een Duitse bajonet, rode
en groene baret, uniform etc.
Van de heer W. Vaders uit Haarlem
ontvingen we documentatiemateriaal
en zijn naambandjes etc.
De heer C. Pappenhem uit Aerdenhout
en de heer J. Theunissen uit Zand-
voort schonken tijdens een bezoek
aan Veghel respectievelijk hun naam-
bandjes en officiersspelden.
De heer en mevrouw Abbink uit Den
Haag. gaven een geweldige hoeveel-
heid documentatie in bruikleen af-
komstig~uit de nalatenschap van de
vader van mevrouw Abbink, de heer
M. Jesaijes.
De heer De Jonge uit Schijndel gaf
een wandbord, een identi teitspasje
etc. in bruikleen, afkomstig van zijn
overleden vader.



Heel bijzonder moet worden vermeld de
schenking van mevrouw J. van 'rIalsem
uit 'rlaa1re . Zij gaf het blauwe offi-
ciersboekje met daarin alle persoon-
lijke papieren van hasr haar bij de
Brigade omgekomen broer, Frans van Val-
sem. Hij overleed na een noodlottig in-
cidnet in Den Haag op 5 juli 1945,
nog geen 21 jaar oud. Een bijzonder
indrukwekkende documentatie, die zeer
zorgvuldig zal worden bewaard.

G .r,'!. Stöner

Door familie van soldaat lste klas G.
H. Stöner is de vraag gesteld hoe hij
precies om het leven is gekomen op die
22ste oktober in Oirschot.
Vie kan hierover iets naders vertel-
len ? Schriftelijk of telefonische re-
akties graag naar het secretariaat van
de stichting of naar dat van de ver-
eniging. ,

Opening Perton Community Centre

Zoals vermeld in de
vorige IIYaandeldra-
r.;er",bereikte ons
een berichtje van
de voorzitter van
de Perton Community
District, waarin hij
vroeg om historisch
fotomateriaal van
het terrein waarop
de wijk Perton is ge-
bouwd, namelijk
\!rottesley Park bij
\/01verhampton. Een
40tal fotots werden
naar Engeland gezon-
den. Een vitrine
werd ingericht in
het nieuw gebouwde
Community Centre.
Dit wijkgebouw werd
op 22 septembe~j.l.
officieel geo~~nd
door de hertog en
hertogin van Brad-
ford
Voor deze gelegen-
heid werd ook een
vertegenwoordiger
van de stichting
uitgenodigd. De
secretaris vroeg
Henk Jansen, de
vertegenwoordiger

van de Vereniging in Engeland, om
naar Perton (Wolverhampton) te gaan.
Leuk detail is dat IIenk destijds als
Brigade-fotograaf zelf de geschonken
fotols heeft gemaakt.
Hij kreeg daar een bijzonder harte-
lijke óntvangst.
Zoals vermeld, werd de opening ver-
richt door de hertog en hertogin van
Bradford (te zien op onderstaande
foto) .
Het meisje rechts was ere-gaste op
deze dag. Zij was namelijk als winna-
res tevoorschijn gekomen uit een
plaatselijke \Iedstrijd: haar suggestiE
voor een naam voor het gebouw werd ge-
kozen: Lake Side Hall.
Haar naam is Yicky Lindenbergh. Dat
kwam Henk Jansen bekend voor. Na
informatie kwam hij erachter dat haar
grootvader M. Lindenbergh was, die
vanuit Zuid-Afrika in 1942 bij de
Brigade kwam. Hij overleed in april
1975. Kon het toepasselijker?



VAAÏ'fDELOVEPDRACifTOP DE \fESTENRERG

KAZERI'JE

Op d~nderdag 26 oktober droeg adjudant
C. Honhaar zijn functie van bataljons-
adjudant over aam serg. maj.-·.A .• I1.J.
va~ Empel. Pij de taken van een batal-
jonsadjudant van het 13e Pantser-in-
fanterie-0a~aljon Garde Fuseliers
"Prinses Irene", hoort onder andere
die van vaandeldrager. Daarom werd
op die jar:unergenoeg regenachtige don-
derdagmiddaf, traditioneel de vaandel-
overdracht gehouden.

Toen ik de Vestenberg~azerne naderde,
liep langs de v/eg eer. eenzame hard-
1ope r , in trainingsnak . 1-lij viel nog-
al op in het sombere natte weer. Tot
mijn v~rbazing herkende ik in hem de
hoofdpersoon van deze dag, ruim een
uur vóór de cerem~nie I

.Iet typeert Gerrit Ronhaar.
Dat merkte ook de commandant, overste
i'Jicolai,later op in zijn toespraak:
de sport is zijn lust en zijn leven.
"Dat hij mij er uit loopt, zal niet
tot de verbeelding spreken, maar dat
hij, als 49-jarige, datzelfde doet
met vrijwel het hele bataljon, wil
heel wat meer zeggen,"aldus de overste.

Adjudant-onderofficier-in-
structeur G. Ronhaar begon
zijn loopbaan in Roosen-
daal bij de Commando's. Ne-
gentien jaar bleef hij daar.
Zo'n tien jaar geleden maak-
te hij dé overstóp naar de
Fuseliers. Hij Hèrd een Fu-
selier in hart en nieren.
Sinds drie jaar vervulde
hij de functie van batal-
jonsadjudant.
Nu is hij benoemd tot offi-
cier van Vakdiensten, maar
niet in de rang van 1stc lui-
tenant der Infanterie zoals
gebruikelijk, maar als 1ste
luitenant der Fuseliers.
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Een bijzondere bekronino op een toch
al schitterende loopbaa~ !

Hij is iemand met zeer goede contac-
tuele eigensshappen en een sterke per-
soonlijke betrokkenheid bij tal van
zaken.
De zeer hoge opkomst die dag, van tal
van militai~e en burger-gasten onder-
streepte dat gegeven. De tent, neerge~
zet om de gasten droog te houden tij-
dens de ceremonie, bleek veel te klein!

Veel oud-Brigadeleden hebben hem leren
kennen als iemand met heel veel be-
langstelling voor de Brigade. Het viel
mij tijdens de laatste r~unie weer op,
hcevee 1 mensen hi j biJ naam kerrt:! .

Adjudant, thans luitenant Ronhaar, ver-
tegenwoordigde het G~rderegiment in
het bestuur van onze stichting. Dat
deed hij op geweldige wijze. Vooral tij-
dens de opening van de tentoonstellinr.
in Veghei, vorig jaar mei, verzette hij
veel werk !

Heel hartelijk bedankt, Gerrit !

Sergeant-maj60r van Empel, veel succes
in de nieuwe functie !

===============--------------==~=============
Ook het hoofd van de Sectie 1, kapi-
tein H. Lenders, gaat het bataljon ver-
laten, namelijk per 15 januari.
Ook op zijn medewerking kon de Vereni-
ging en de Stichting altiju rekenen.
Ook hij: heel hartelijk dank!
Kapitein Lenders zal worden opgevolgd
door de kapitein D.J. V k.



SL, PLen" n"D-lampen
de ene~ebesparende
lichtmal(e~ -

Afhankelijk van plaats en toepas-
sing kunt u kiezen uit deze ener-
giebesparende lichtbronnen. SL'
voor die plaatsen waar de lamp
zonder meer te vervangen is door
resp. in- en uitdraaien van de
lamp. PL, de compacte energie-
spaarder voor ombouw van
geschikte armaturen. Zowel SL
als PL lampen gebruiken een
kwart van de energie en gaan zes-
maal zo lang mee. Ideaal dus op
plaatsen waar het licht vaak en
langdurig brandt. Voor bestaande
"TL"-verlichting bieden de dunne
"TL"-lampen eveneens een ener-
giebesparende oplossing en
geven meer licht voor minder
geld. Bekijk dus in uw huis welke
ongekende mogelijkheden er zijn
voor flinke besparingen.

]
PHILIPS
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