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liet jaartal achter het nummer boven de
adressering
van dit blad, is het jaar \'Iaarin
u voor het laatst uw contributie
voldeed.

Beste lezer(es) ,
Mei 1990, een maand met vele herdenkingen e~,
voor u, vele terugblikken, ligt achter ons.
De
Irene. Brigade
heeft
zich
laten - zien
tijdens die vele herdenkingen.
Ik zeg bewust de Irene Brigade en niet de
Vereniging
van Oud-Strijders
van de Irene
Brigade.
De detachementen
in Wageningen, Den Haag en
Cuijk hebben grote indruk gemaakt.
Daar 1iepen niet een stel oudere heren met
medailles die zonodig moesten marcheren (iets
wat jongere generaties
vaak denken),
nee,
daar liep de Irene Brigade met fierheid en
enthousiasme.
Het maakte absoluut indruk bij het publiek.
In het vorige nummer maakte ik mi jn excuses
aan de heren Davis en van Wi jk omdat ik hun
adressen verkeerd had vermeld.
Die fout maakte ik ongedaan, maar door een
misverstand
is
toch
weer
de
oude
adressenpagina
met de verkeerde adressen in
het vorige nummer verwerkt.
Di t had ik helaas niet i n de hand maa toch:
sorry voor de eventuele overlast !
Mag ik u tenslotte al een pret t i ge vakant ie
toewensen
! Misschien
zien
we elkaar
in
september in Oirschot.
Hans Sonnemans,

Redactie-adres:
Verschijnt

redacteur.

Hoofdstraat 32 5683 AE BEST
Tel. 04998 - 71270 (na 18.00 u.)

4 x per jaar. Abonnementen

f 15,-
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HET VORIGE NUMMER:
- Het artikel over Hedel blijkt zeer
positief te zijn ontvangen. Natuurlijk waren er ook reakties. De heer
Kloots uit Amsterdam reageerde telefon isch met enke 1e aanvu 11ingen en'
correcties die serieus nagetrokken
zullen worden. Een aantal andere
schriftelijke reakties vindt u terug
in de volgende kolommen.
- Helaas in dit nummer nog niet het
beloofde artikel over soldaat StÖnner. Wegens ruimtegebrek hebben we
het moeten bewaren tot het volgende
nummer.

Dear Mr. Hielkema,
Thank you for your efforts on my
behalf.
My husband was contacted by Mr. Jon
Gnossen of San Diego, California,
through the notice in the army paper
regarding the death of Fred' s brother. Also he recei ved a very nice
letter from Holland from his brother's lieutenant, who gave details
of his death, which Fred did not
know, as he was in hospital in England at that time. Mr. Gnossen was
del ighted to "find Fred" after 45
years.
We also enjoyed a visi t from Jan
Peyrot, as he lives only ab out a two
hour drive from us.
I am sure this all is an old refrain
to you, but a nice ending is always
happy news. We have watched the VCR
tape of the reunion at Normandy
which was móst interest ing.
Margaret StÖnner
Een verzoek van een "orgineel 1id
van de K.N.B. "Prinses Irene and
proud of it " :
Op de voorpagina van VD nr 19 staat
een foto van de verwoeste kerk van
Hedel.

Sinds mijn gepensioneerde en weduwnaars tijd vanaf 1986 (ben bijna ïO
jaar jong) door een zeer goede
vriendin kwam ik tot de ontdekking
dat ik talent had om te schilderen
d.w.z. landschappen e.d.
Ik zou heel graag de taak wi llen
aannemen om die foto na te schilderen, op grotere schaal natuurlijk.
Als u een goede duidel ijke foto in
uw bezit hebt zou het mogelijk zijn
deze te lenen ? Zou het schi lderi j
slagen volgens mijn onderwijzeres en
mede-studente,
wil ik deze gaarne
vrij schenken, waar u denkt dat zij
het meest wordt gewaardeerd.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank en
vele hartel ijke groeten en een "hou
je taai" aan alle oudere en nieuwere
strijdmakkers van 1940-1945.
Winand André, Calgary, Canada.
Mijn compliment voor het zeer goede
art i ke lover
het opt reden van onze
Brigade in Hedel.
Nu er nog zovelen leven zou het goed
zijn ook een dergelijk stuk over de
aanvallen van onze Brigade op Tilburg te beschri jven, uiteraard ook
met bijpassende kaart.
J.J.G. Beelaerts

van Blokland.

Graag wi 1 ik deze uitdaging op me
nemen. Het zal wel enige tijd duren
want een derge 1ijk art i ke 1 vere ist
heel wat onderzoekswerk.
Vanaf nu
sta ik open voor reakties en bijdragen die hierop betrekking hebben.
Hans Sonnemans.
Onze hartelijke dank aan het bestuur
van de Ver. van Oudstrijders van de
Kon. Ned. Brigade "Prinses Irene" en
de heer Davis voor het prachtige
bloemstuk en de gelukwensen, welke
wi j mochten' ontvangen ter gelegenheid van ons vijftigjarig huwelijksfeest. We hebben het zeer op prijs
gesteld. Met vriendelijke groeten,
H.C. Haitink
C.M.O. Haitirik - Bartels, Oosterbeek
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Ingesloten is een foto die ik destijds aan het treinstation in Guelph
genomen heb, van een kerel wiens
naam hij ergeten zijn. Hij was een
deel yan de zoveelste groep die naar
Enge land is gestuurd vanui t de Ju1 ianakazerne . Sgt. Ha itze de Vr ies
tikte op de achterkant van de foto:
"Thi
this was one of three young
men I met in Holland Hay 1941 arid
later
n Lisbon August 1941. Name
forgotten. Disappeared as soon as we
arr' -ed in Wolverhampton. Presumably
dropped in Holland and executed by
the Germans."
Het is wellicht
mogelijk
geweest
"\ol a tik
ben ze I f ook eens benaderd
voor 'als j u llie wat meer interessants wi llen doen, dan' kan je je
daar -oor vrijwillig melden", hetgeen
b .j baar de aankondiging is geweest
om het volgende slachtoffer in het
Englandspiel te worden.
Misschien kan iemand bevestigen dat
deze knaap zich inderdaad voor zoiets vrijWillig gemeld heeft.
Ja

B. Peyrot, Glastonburry,

U.S.A.

A s je 40 jaren I ief en leed hebt
gedeeld, is het ongelooflijk fijn te
beseffen dat je met zoveel vrienden
bent bedeeld.
Een telefoontje, een Simpele hand,
een bloemetje of kadoos, de hartelijkheid
waarmee
dat
gebeurde
onden we eindeloos.
Leon en Annie Muijtjens - Heesemans,
Ei hoven.
Onze hart eli jk dank aan best uur en
lede
an de Brigade "Prinses Irene"
voo
de prachtige attentie
in de
vor
-an een mooie plantenbak als
cadea
oor ons 45-jarig huwelijksfeest op 28 feb. j .1. In het bijzonder danken wij het afgevaardigde
lid de eer Lourenz en echtgenote.
Nogmaa s bedankt !
F.W. Bro ~er
E. Brouher - Houterman, Eindhoven.
Hiermede
betUigen
wij
onze
hartelijke dank voor de gelukwensen bij
ons 45-jarig huwelijk overgebracht

via de heer Davis en de heer
derij uit Brunssum. Hij verraste
met een zeer fraa ie fru itmand
geen door ons zeer op prijs
gesteld.
Met vriendelijke groeten,

Godons
hetwerd

Fam. E. de Paepe - Wijnacker.
OPROEP
Wie heeft mijn vader Teunis Willem
Vermeulen
gekend bij de militaire
band of later bij het bewakingscorps
van Koningin Wilhelmina ? Ik ben op
zoek naar verhalen en foto' uit die
periodes. Eventueel
zou ik mensen
die bijvoorbeeld slecht te been zijn
graag bezoeken en hun verhalen noteren.
M.W. Vermeulen
Wingerd 39
2906 TB CAPELLE AID IJSSEL
Aan het best uur van de
Brigade "Prinses Irene",

Kon.

Ned.

Hartelijk bedankt voor de attentie,
welke ons gebracht
werd door J.
Heide, ter gelegenheid van ons 40jarig huwelijksfeest.
F.B. France
H.E. France - Poort
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Artikel "De 'zaak van de verdwenen
60 man opgehelderd" in Vaandeldrager no. 18 meldt enige herinneringen van de heer Soek.
Ik lees in die herinneringen wat op
de gedenkwaardige dag van 1 januari
1942 in ons kamp in W'ton gebeurd
is, nl. de bijeenkomst van de gehele Brigade in de sportzaal, waarbij
ik ook tegenwoordig was.
Iedereen dacht, dat wordt een
Nieuwjaarwens van de Cdt. Dat was
het ook in het begin, maar toen
kwam het. De Cdt. las een bes Iuit
voor van onze regering om het 1ste
Batal jon van onze Brigade naar de
Oost te zenden en in te zetten tegen 'de Japanners,
Na deze medede 1ing was het een moment doodst i 1 in de zaal, iedereen
was volkomen overbluft. Ik herinner
me nog als de dag van gisteren, dat
direct daarna de Cdt. aan, ik meen
Lt. de Groof, gebood de band, die
naast het podium stond opgesteld,
het Vo 1ks 1ied te doen spe 1en . Dit
gebeurde,
en de plechtigheid
was
ten einde, we konden weer naar buiten. Ik herinner me nog goed, dat
de vers Iagenhe idin
het kamp groot
was.
Dat bij deze gebeurtenis Prins
Bernhard, de Minister van Oorlog en
andere
Ministers
aanwezig
waren.
1 ijkt me een vergissing. Daar herinner ik me niets van. Alles staat
me nog zeer he Ider voor de geest,
vooral omdat ik ook bi j de ploeg
hoorde, die binnen 14 dagen reeds
zou vertrekken.
Voor wat mij
betreft ging dit echter niet door, aangezien
ik als
(oud)-wachtmeester
van de Veldart i11er ie , ver kozen was, met nog 2
korporaals, naar Curacao te worden
gezonden voor de Kust art i 1er ie a 1daar.
Korte tijd .daarna Z1 j n we, met nog
2 officieren, allen naar West-Indië
gezonden, tezamen met de nieuw benoemde Commandant van Suriname, de
kolonel Meyer. Maar dat is een ander verhaal.
In deze brief wi lde ik enige feiten, die in bovenaangehaald artikel
vermeld zijn, verder uitdiepen en
enige vergissingen corrigeren.
Jos de Bruyn, Roosendaal.
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Zeer geacht bestuur
Bij deze wil ik u mij n dank bet u igen voor uw medeleven na mi jn onfortuinl ij k experiment, waarbi j ik
zware brandwonden opliep.
De fruitmand, persoonlijk gebracht
door de heer Davis, gaf me het gevoel van de vandouds bekende saamhorigheid. Hartelijk dank.
A. van Wijk, Doorn.
Geachte redactie,
Mag ik mee eerst voorstellen als:
eigen teelt uit 'Bergen op Zoom;
8 weken opleiding
daarna 3de Gevechtsgroep
peleton Vickersmitrailleurs
(MMG) van sergt. Strik
24 april
's ochtends
over
in
Hedel en 25 april 's avonds weer
terug
Uw stuk over "Hedel" mewt erg veel
aandacht
gelezen,
alle complimenten. Juist omdat u' het zelf niet
heeft meegemaakt
kunt u er veel
afstandelijker
over schrijven.
En
gelukkig
leesbaar,
omdat
u geen
last heeft van het bekende militaire jargon.
Ik schri jf 'u omdat u ons peleton
niet noemt. Voor uw archief moet
dat wel ergens vastgelegd
worden,
want de twee sekt ies van de korporaals Ben de Jong en Jan de Groot
hebben ook hard meegewerkt.
In Hedel zaten we vlak voor de plek
waar
Picokrie
en
Ligtvoet
waren
begraven.
Als u me een luchtfoto
van Hedel geeft, kan ik het u aanwi jzen. Nu is dat onherkenbaar gelukkig
Was Theunissen niet kapi tein ? Of
is hij dat later geworden?
Met vriendelijke groet,
Ir. L.Bienfait,

Nootdorp.

Per 1 april 1945 was de heer Theunissen bevorderd
tot kapitein. Op
documenten
uit "de Hedel-periode"
ondertekent hij echter nog met "Lt.
Theunissen", zodat ik moet aannemen
dat het een bevordering met terugwerkende kracht is geweest. Red.

Hierbij
betuigen
wij
onze
hartelijke dank voor de gelukwensen
bij ons 50-jarig huwelijksfeest.
Wi j werden verrast met een pracht ig
bloemstuk, gebracht door een echte
oorlogsveteraan: Menne Jeurissen.
Ook een woord van dank aan de heer
Davis waarmee ik regelmatig contact
heb. Ook de andere oud-strijders
die de beste wensen overbrachten,
per telefoon of kaart, willen we
hartelijk danken.
Wij hadden met de kinderen en
kleinkinderen
een
onvergetelijke
dag. Namens allen, hartelijk dank
Fam; Godderij-Keulen,

Brunssum.

Geachte heer Davis,
Het was een verrassing uw felicitatie te ontvangen
ter gelegenheid
van ons 45-jarig huwelijksjubileum,
daarvoor onze hartel ijke dank. Het
was de enige felicitatie die we uit
Holland ontvingen maar ik ben dan
ook al zolang weg.
Ondertussen
heb
ik ook uw kaart
ontvangen met de goede wensen voor
mij n ver jaardag . Daar bedank i k u
ook voor.
Vriendelijke

groeten,

Fam. C. Struyk, Don Mills (Canada).
VERMIST:
Op 9 mei 1990 te Den Haag een heren-regenjas i.z.g.s., teg. h. bel.
ter. bez., tel.nr. 070-3683566

BETTY's CORNER
Some of you may remember me: I am
Betty Termeer-van Pelt, I was born
in London, my parents were Dutch.
So, as a British citizen with Dutch
blood, I married Adrian, who, a
student when the war broke out enlisted in the Princess Irene B~igade, together with my three Dutchborn
brothers:
Ferdie
(who was
nicknamed "The Alphabet" , having so
many Christian names), Richard (who
was cal led Dick; he was transferred
to the Dutch Naval Airforce and was
killed in action) and Peter, the
youngest, who joined the Dutch Navy, where he was not happy, so they
allowed him to join the British Navy. They were typically English,
reserved, with a dry British sense
of humour,
which
seems to suit
their
brothers-in-arms.
Ferdie' s
Dutch was 1 imited at first, Dick
and Peter: not a word. To think of
it, Peter was a babe in arms when
my parents emigrated to London in
1914.
Ferdie stayed in the Army, after a
while he became a corporal. If you
would be so kind to print my "corner" in your interesting "Vaandeldrager", I prom ise you one or two
amusing stories about Ferdie.
Here is a short story to begin
with, about Dick.
When Dick Van Pelt jOined the Brigade, he had to undergo a medical,
I ike most of you I'm sure. An orderly handed Dick a jug and said a
few words, in Dutch of course.
"I'm afraid
I cannot
understand
you " , said Dick, in his polite,
gentlemanly
English.
The orderly
thrust the jug in Dick' s hand and
said, irritably: "Pissen, Pissen!"
o yes I Dick understood that all
right I The things he learned from
his comrades,
I could not write
them all down, disgusting
I Just
one of them: Dick came home on his
first short leave, and he embraced
my mother with the words "kri jg de
kanker l " You can imagine how horrified mother was !
Betty

Essche Heike 3
5282 JM BOXTEL
04116 - 73809
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9 MEI 1990:
ONTVANGST IN DEN HAAG
Zo'n 120 oud-Brigadeleden,
waarvan
velen
met
echtgenote,
waren
die
woensdag naar Den Haag vertrokken.
Bij de poort van het gebouw van de
Raad van State werden ze opgevangen
door bestuurslid
Frans Bakx, die
hen doorverwees
naar de Gotische
Zaal.
De ontvangst daar verliep in een
bijzonder hartelijke sfeer.
a de koff ie werden de deelnemers
aan het defi l "getrakteerd" op een
donderspeech
van
voorzitter
Rudi
Hemmes. Hij bleek die dag bijzonder
"in vor-m"
en vastbesloten
om het.
moreel op een hoog pei 1 te kri jgen
"en die Hagenaars te laten zien dat
die
Brigademannen
nog
marcheren
kunnen" .
Als een goed voorzitter bleek hij
ook
"vaderl ijk bezorgd" ._ "Wi llen
jullie er straks opletten dat je
weer de goede regenjas meeneemt 7"
Later
bleek
dat
zijn
"pep-talk"
succes had' gehad: er werd gemarcheerd ! Het advies iets minder: de
jas van de voorzi tter Hemmes bleek
op het einde van de dag verdwenen !

Koningin Wilhelmina.
Daarna werd opgest e Id voor het defilé naar de Groenmarkt.
Het was niet druk langs de route op
die
door-de-weekse
dag,
maar
de
Hagenaars die het zagen, waren onder de indruk: er ging een trots en
een uitstraling
uit van die twee
detachementen
oud-strijders
(onder
commando
van de heren Hemmes en
Herbrink).

é

Buiten stonden de Fusel iers inmiddels opgesteld. Eerst werd een
krans gelegd bij het monument van

Op de Groenmarkt
werd een korte
dodenherdenking
gehouden.
Kransen
werden gelegd bi j de plaquet te van
de Brigade,
in 1985 onthuld door
Prinses Juliana.
Daarna volgde de ontvangst
in de
burgerzaal van het stadhuis.
Burgemeester Mr. Dr. A .J .E . Havermans begroette de oud-Irene-mensen.
In zijn rede begon hij met de constatering
dat het vast staat dat
het echt de Irene Brigade was die
als eerste Den Haag binnentrok; dit
in tegenstelling tot bepaalde bronnen.
De
burgemeester
constateerde
dat
het
houden
van
herdenkingen
absoluut nuttig
is. Vooral ook, nu
bepaalde stromingen in onze samenIev ing voet aan de grond beg innen
te kr ij gen.. Iets waarvoor dr ingend
gewaarschuwd moet worden.
De heer Havermans ging vervolgens
uitgebreid
in op de geschiedenis
van de Brigade.
Hij citeerde
de
commandant van de Brigade, kolonel
A.C. de Ruyter van Steveninck,
in
zijn laatste Brigade-order,
waarin
hij o.m. zei: ":Laat de groote
band die ons is gaan binden - met
meerderen
helaas over het graf
blijven voortbestaan, want die band
heeft, met uw moed en toewi jding,
uw goede werk mogelijk gemaakt."
Hierna kreeg voorzitter Rudi Hemmes
het woord.
.
Na de toespraken was er nog volop
gelegenheid een drankje te drinken,
een hapje te eten en vooral: flink
bij te praten.
Kortom een zeer geslaagde dag waaraan ook de Fuseliers,
commandant,
muziekkorps,
vaandelwacht
en erepeleton, hebben bijgedragen.
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De twee minuten
st i Ite
worden
in
acht genomen bi j de
plaquette
van
de
Brigade op de Groenmarkt (bij het stadhuis).
(foto:
Mw.
v.d.
Wulp,
Alblasserdam)

REDE VAN DE VOORZITTER BIJ DE ONTVANGST IN DEN HAAG OP 9 MEI 1990
Mijnheer
heren,

de

Burgemeest er , dames

en

Dank voor uw vriendelijke woorden
en dank voor deze ontvangst, die zo
past in het kader van de herdenkingen,. die net achter de rug zi jn,
over wat er in de jaren '40-'45 in
ons land gebeurde. Die vijf jaren
hebben aangetoond wat een bedreiging er voor de mensheid kan uitgaan van een man als Hitier en zijn
duivelse trawanten.
Dat mag nooi t meer gebeuren en Wl J
moeten daartoe onze ervaringen uitdragen. Jongere generaties
moeten
van ons leren. Wij moeten hen waarschuwen dat wij het Hitler-gevaar
niet
tijdig
hebben
onderkend
en
n i e t" tijdig maatregelen hebben genomen. Ook van onze fouten kan nu
en in de toekomst worden geleerd.
Wij zijn natuurlijk gelukkig dat er
in de afgelopen 45 jaar geen oorlog
is geweest
in Europa. Wij hebben
geleerd dat er een keuze moet worden gemaakt en samen met onze bondgenoten hebben wij de vrijheid bewaard.
Nu is de wereld wel in beweging. De
laatste tijd zijn er grote veran-

deringen
geweest
en
hebben
hele
gegroepen
mensen
meer vrijheid
kregen. Dat betekent niet dat alle
dreiging nu is verdwenen. Kijk maar
naar Litauen waar de Russische
tanks weer door de straten ri jden.
Ook
de
hereniging
van
Duitsland
geeft nog veel vraagtekens. Als er
bij één volk, één rijk weer één
FUhrer komt, zoals in het verleden,
dan zijn we daar nog niet mee
klaar.
Zolang niet duidel ijk is welke mogel ijkheden er zi jn voor een stabiele wereld moeten wij niet doldriest de defensie
opdoeken.
Wij
zouden dezelfde fouten maken als in
de dert iger jaren. Ook deze ervaring moeten wij uitdragen.
Die vijf oorlogSjaren
hebben
bij
onze
generatie
een
onuitwisbare
indruk achtergelaten.
Na de oorlog
hebben wi j er te weinig over gesproken en geschreven. Onze generatie moet er nu, nu het nog kan, om
twee redenen meer over zeggen dan
vroeger. In de eerste plaats realiseren wij ons dat de gesch ieden is
zich kan herhalen.
In de tweede plaats wi llen wi j nu,
meer dan vroeger,
over onze ervaringen praten omdat blijkt dat
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Het.
def ilé
wordt
afgenomen
door
de
vice-admiraal Nijenhuis, Inspecteur der
Veteranen.
Rechts
naast
hem
de burgemeester
van
Den
Haag, Mr.Dr. A.J.E.
Havermans.
Nog
net
zichtbaar, achter de
video~camera,
onze
ere-voorzitter
J.
Beelaerts
van Blokland.
(foto: H. Vermeulen,
Capelle aid IJssel)

de jonge generat ie, die er zo in
geïnteresseerd
is, niet alleen de
geschiedenis
niet goed kent, maar
zich niet kan indenken we 1ke verschrikkingen
zich hebben voltrokken. Wij ervaren dat soms a I s een
gebrek aan waardering.
Wij hebben in de oorlog een steentje bijgedragen
aan de herwinning
van de vrijheid,
samen met onze
bondgenoten
en met vele anderen,
zoals het verzet en de koopvaardij.
Wij willen ons daarvoor niet regelmat ig op de borst s Iaan, noch verwachten wij dat wij daar bij voortduring worden geëerd. Maar wij voelen ons tekort gedaan als met onze
gevoelens totaal geen rekening
wordt gehouden.
"

Als in de serie "De Bezetting" over
de bevrijdIng
van Tilburg
wordt
gesproken
en onze Irene Brigade,
die daarbij een rol heeft gespeeld,
wordt niet eens genoemd, dan voelen
wij ons tekort gedaan.
Als er een bi jeenkomst is van Ridders van de Mi 1itaire Wi I lemsorde ,
ter gelegenheid
van het 175-jarig
bestaan van die orde, is ons vaandel, dat met die hoogste onderscheiding is gesierd, daarbij na
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tuurlijk
aanwezig.
Natuurlijk
is
ook Uitgenodigd
de Commandant
van
het Garderegiment Fuseliers
"Prinses Irene", het regiment dat
de traditie van onze Brigade voortzet, maar dat niemand er aan denkt
een vertegenwoordiging
uit te nodigen van de mannen die die onderscheiding hebben verdiend, dat
steekt ons.
De Irene Brigade was een bijzondere
eenhe id. De kern werd gevormd door
de militairen die in mei 1940 Nederland hadden helpen verdedigen en
die, al terugtrekkend voor de Duitsers, via België en Frankrijk
in
Enge Iand kwamen. Het gros van die
kern was dienstplichtig.
Er waren
dienstplichtigen
bij die
in 1939
waren gemobil iseerd en die van '40
to' 45 van hu is waren zonder verbinding met hun gezin. Hun echtgenotes moesten
die vijf
jaren de
kinderen verzorgen,
zonder dat er
voorzieningen waren, want Nederland
was niet voorbereid op zulke ontwikkelingen. ,Wij vinden dat zulke
dingen best we 1 eens gezegd mogen
worden en wij zijn blij dat er ook
zoveel dames achter ons detachement
meedefileerden
als
vertegenwoordigsters van die moedige vrouwen.

Wij zijn verheugd dat door de Minister van Defensie, eind maart, een
nota voor veteranenbeleid
door de
Tweede Kamer is gestuurd; dat de
vice-admiraal Nijenhuis tot Inspecteur der Veteranen
is benoemd en
wij zijn er trots op dat wij als
eerste oud-strijders voor hem mochten defileren. Wel 45 jaar na de
bevrijding maar beter laat dan
nooit.
Wi j zi jn b lij met de erkenning en
waardering die bestaat voor de veteranen van 1940, morgen op de open
dag voor de veteranen,
voor het
eerst na 50 jaar.
Wij zijn er trots op dat onze Brigade als eerste geallieerde eenheid
in 1945 Den Haag binnenkwam.
Wij
herinneren ons de dankbaarheid
en
waardering
van
de Hagenaars
van
toen. We deelden met hen de vreugde
over het einde van de oorlog.
Als zij hadden geweten dat wij hier
vandaag werden ont vangen, dan zouden er onget wij feld meer van onze
generat ie langs de weg hebben meegeleefd.
U kunt zich voorstellen,
mijnheer
de Burgemeester,
dat wij dankbaar
zi jn dat u ons hier vandaag ontvangt om met ons te herdenken dat
wij op 8 mei 1945 als eerste bevrijders Den Haag binnenkwamen. Wij
hebben vandaag hulde gebracht aan
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina,
de rots in de branding gedurende de
Tweede
Wereldoorlog.
Wij
hebben
onze doden geèerd en wij hebben
samen met de jonge generatie van
het Garderegiment Fuseliers
"Prinses Irene" weer door Den Haag
gemarcheerd. Wij hopen dat deze en
al die andere herdenkingen
ertoe
b t j dr agen dat de ellende van toen
zich niet m~er zal voordoen.
Ik had u, mijnheer de Burgemeester,
nu als blijk van onze waardering en
erkentelijkheid
voor
deze
ontvangst, een wandbord
willen aanbieden, maar zoals dat gaat met
breekbare zaken als je ze laat vallen zi jn ze kapot. Ik wi I u geen
scherven aanbieden. Ik kom er graag
op terug maar ik hoop dat de scherven voor u en uw gemeente veel ge

luk zullen betekenen.
Tot slot wi I ik reageren op uw opmerking
dat
Wij
deze
herdenking
moeten blijven herhalen. Als u dat
elke 5 jaar wilt doen zijn wij
spoedig te oud om daaraan deel te
nemen. Wellicht kunt u er een traditie van maken om jaarlijks
te
gedenken dat de Grenadiers en Jagers in mei 1940 uw residentie verdedigden en de Irene Brigade in mei
1945
als
eerste
bevrijders
binnent rokken. Een mars door de stad
van de jonge generatie soldaten van
de drie
Garderegimenten
zal
het
zeker goed doen bij de bevolking.
U hebt gemerkt dat de Hagenaars bij
onze dodenherdenking
even st i I waren als de Amsterdammers op 4 mei
om 20.00 uur op de Dam.
Ik wens u met het creèren
traditie veel succes.

van

die

4 mei in Putten
Op de dag waarop
Nederland
zijn
doden herdenkt,
verzamelden
zich,
om tien voor acht, ook een groot
aantal inwoners van Putten voor de
poort
van
de
A Igemene
Begraafplaats.
Ik begaf me naar de herdenking, in
gezelschap van de heren Grotenhuis,
de Vries en Dekker, die ik had uitgenodigd mij naar het graf van onze
gesneuvelde
kameraad
S. Kraai
te
vergezellen.
Aanwezig waren o.m. Burgemeester en
Wethouders van Putten.
Na de plecht igheid begaven wi j ons
naar het graf van sergeant Kraai.
We legden daar een krans en namen 1
minuut stilte in acht.
Samen met een aantal aanwezige familieleden van wijlen Kraai, hebben
wi j toen de graven van de overige
geallieerde militairen bezocht.
Voor de dignitarissen
van Putten
was de plechtigheid binnen 10 minuten ten einde en zi j verl ieten de
begraafplaats zonder een bezoek te
brengen aan de graven van hen, die
45 jaar geleden hun vrijheid
bevochten. Helaas b lijkt di t de mentaliteit in Putten te zijn.
H. J. Davis, Putten.
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BRIEVEN UIT MEI 1940
Van de echtgenote van een Brigademan , die onbekend
blijven, ontvingen we de volgende brièVen, gericht
ouders, uit de periode mei 1940, ter publikatie.

wenst te
aan zijn

Den Haag, 7 mei 1940.
Beste Allemaal,
Zoals u waarschijnlijk al weet zijn
de verloven weer eens ingetrokken,
maar beha Ive dat gaan we vanavond
weer eens naar een andere plaats
verhuizen. Waarschijnlijk weer naar
de streek waar we nog' nlet zolang
ge 1eden vandaan gekomen zijn , dus
een aardig eindje uit de buurt.
Voorlopig zal ik dan niet thuiskomen. Wanneer ik in m'n definitieve
standplaats aangekomen ben, dan zal
ik het andres enz. wel schrijven.
U behoeft u niet ongerust te maken
want het is gewoon een voorzorgsmaatregel,
die al zo vele malen
plaatsgevonden heeft. Verder wil ik
u de verdere fam i 1 ie en ken issen
wel de groeten doen. We hopen maar
spoedig tot ziens 1
Veldleger,

8 mei 1940.

Beste Allemaal,
Op het ogenblik
ZIJn we op de
plaats van bestemming aangekomen.
Vanmorgen om 4 uur zijn we vertrokken naar dezelfde streek en plaats
waar ik eerst lag. Vandaag gaan we
waarschijnlijk de stellingen in. De
toestand schijnt niet zo ernstig te
zijn, als wel lijkt, tenminste volgens de lui die hier liggen. Verder
heb ik heel weinig geld bi j me,
daar we onderweg verschillende koffiehuizen aangedaan hebben, zodat
ik-nogal wat geld kWijtgeraakt ben.
Als u me dan een postwisseitje van
een klein bedrag zou kunnen toesturen zou ik dat wel fijn vinden. Het
hoeft slecht toereikend te zijn tot
a.s. Zaterdag. Ik hoop dat u alles
kunt lezen want m'n handen zijn
steenkoud. Een brief volgt. Vele
groet en van ...
Veldleger,

10 mei 1940.

Beste Ouders en jongens,
Zoa I s u weet ben i k naar de Pee 1
vertrokken. Dezelfde morgen'dat we
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betrokken. Hedennacht werden we uit
onze slaapnissen gehaald en werd
ons medegedeeld dat wij onze stellingen geheel moesten betrekken. U
weet ook dat de dingen die wij het
ergsten vreesden, hedennacht waarheid geworden zijn n.l. dat Nederland hoogst waarschijnlijk
in de
oorlog betrokken zal worden. Want
vanmorgen
namen wij ongeveer
50
v liegtuigen waar, die zich in de
richting van het Westen verplaatsten. Aan de Maasl inie, dat is de
1ste linie, wordt op het ogenblik
zwaar gevochten.
We zullen hopen
dat men daar stand kan houden, zo
niet dan moet u op het ergste voorbereid zi jn. Ik zeg dat misschien
een beetje hard, maar we moeten
onze ogen niet voor de dingen sluiten die ons bedreigen. Maar laten
we niet wanhopen, want alles is nog
mogelijk.
We hebben ook nog de besch ikk ing
over auto's, zodat we ons snel verplaatsen kunnen.
In het begin was ik een beetje
overstuur, maar langzamerhand verdween dat weer. U moet dat ook niet
te zwaar opnemen, want iedereen is
tenslotte verplicht het vaderland
te verdedigen.
Verder krijgen we
versterkingen uit Engeland, Frankrijk en België, zodat we helemaal
niet behoeven te wanhopen.
De brief is wat vuil, maar daar kan
ik niets aan doen, want ik heb me
int wee dagen niet gewassen, waar
men ook niet aan went.
Verder wilt u zeker wel de groeten
overbrengen aan alle familieleden.
Ik hoop u spoedig weer te zien want
in oorlogstijd krijgt men ook verlof, al zal dat nog wel een poosje
duren. Ik zal zo spoedig mogel ijk
schrijven wanneer ik in de gelegenheid ben. U schri jft nog wel eens
terug zo spoedig mogelijk?
De hartel ijke groeten van uw zoon
en broer ...

14 mei 1940.
Ouders en jongens,
Hierbi j wi I ik u mededelen dat ik
het leven nog heb, zodat er alle
reden tot dank is. Hoe gaat het met
U ? Ik hoop dat het u goed gaat. Ik
mag u niet mededelen waar ik op het
ogenblik zit, maar dat doet er ook
niet veel toe.
Verder Vader,
Moeder en jongens
wens ik u hierbij het beste toe. U
behoeft niet ongerust te zijn, want
God zal uitkomst geven zelfs, bij
het naderen van de dood, voor dit
leyen als voor het hiernamaals.
Verder de hartelijke groeten van Uw
zoon en broer ...

DODENHERDENKING WAALRE
4 mei 1990
Voordracht

Hanny S. R. Meyler

Toen U vroeg uw gast te zi j n om
vanavond samen met U ... onze doden
te herdenken ...
Was ik verrast.
Maar voora 1 schroom overv iel mIJ,
ik twijfelde omdat ik me afvroeg:
"KAN IK DIT WEL ?"
SAMEN HERDENKEN

??

Herdenken is zo persoonlijk, het is
zo verweven met verdriet en emotie.
We herdenken vanuit een zeer eigen
gevoel met een eigen intent ie. Ik
ondervind dit steeds weer.
Herdenken is echt er ook bet rokken
zi j n en je best doen te begr ijpen
wat ~r omgaat in anderen.
En'het is mééleven met OVERLEVEN!
Overléven lijkt zoveel moeilijker
dan mééleven.
Herdenken is tevens erkennen ...
ERKENNEN dat we niet mogen vergeten. Niet WILLEN vergeten. Niet
KUNNEN vergeten. NIET KUNNEN VERGETEN !
Aan ons de plicht door te geven ...
wat wij herdenken.
Misschien mogen we dan vertellen
wie we herdenken en waarom.

Enke 1e dagen ge 1eden ze i een van
onze goede vrienden - 0 hi j meent
het oprecht, is een eer 1 ijk, betrouwbaar, goed en gelovig mens maar hij zei: DIE OORLOG ... die is
nu 45 jaar geleden en gezien de
nieuwe ontwikkelingen
in de DUITSLANDEN, IN DE WERELD
wij zien de
wereld toch veranderen
.
We moeten NU maar 's ophouden met
altijd weer DIE OORLOG
! Het
is
mooi geweest.
Er zijn nog meer
zaken om je druk over te maken.
HET IS 45 JAAR GELEDEN!!
In een flits zie ik dan mIJn vader
die door de du itsers werd doodgeschoten. Mijn moeder die de oorlog
niet aankon ...
Ik zie vrienden die niet zi j n teruggekomen
uit
de
DUITSE
CONCENTRATIEKAMPEN.
Die andere vrienden
waarmee
ik daag'lijks
verkeer. .. die wél z i jn teruggekomen
uit Dachau, Buchenwald, Neuengamme,
Natzweiier .... uit AUSCHWITZ ... en
uit al die andere kampen waarvan we
NU de namen kennen.
Zijhebbenoverleefd!
En wat dat is ...wat dat betekent ...
En ja, dat is toch ook 45 jaar
geleden. Zi j zijn om ons heen en
getuigen elke dag ...
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Natuurlijk
vallen
we
in herhalingen. We kunnen er niets bijverzinnen bij die oorlog ... het niet
nog spannender maken. Alles is WAAR
en nog érger ...
We vertellen vaak dezelfde dingen,
gebruiken
dezelfde
clichees.
We
weten maar al te goed dat we niet
orgineel zi jn. .. maar dit doen we
om niet aldoor te moeten zeggen wat
h'evoelen.
En- denk ik - om niet steeds te
moeten horen: "JULLIE MET JE OORLOG! "
Het is he Iaas een fe it. .. iedere
nieuwe dag worden we geconfronteerd
en opgeschrikt door geweld, onderdrukking, macht en onmacht.
De wereld heeft niet veel geleerd.
Het stemt niet vrolijk.
Het blijkt onmogelijk te zijn dat
mensen ongeacht kleur en ras vreedzaam samen kunnen leven. Wi j zien
de beelden... hui veren. .. en herinneren ons weer ...
45
jaar geleden
zei die
goede
vriend ....
Dat is waar ...
Maar hoe kunnen we uit leggen dat
voor velen van ons de OORLOG ... 50
jaar GELEDEN IS BEGONNEN.
Die 4e mei 1940
50 jaren ge Ieden. .. waren wij
jaren jonger dan vandaag ...

ook dat kan niet. Niet iedereen
verzette
zich met
lijf en ziel
tegen de vi jand. NEE, DAT KON IMMERS NIET !!!
Wie weet ben ik wel jaloers op die
mensen die zeggen: "Hou
s op met
die OORLOG !"
Want misschien is de oorlog aan hén
voorbij gegaan
I

Als wij straks twee minuten stilte
in acht nemen om te herdenken ...
DAN ZIJN DIE TWEE MINUTEN TE KORT,
TE WEINIG ...
Monotoon 1uiden de klokken. en wi j
lopen langs de borden met de namen
van onze Brabantse geval lenen ...
ELKE NAAM
is verbonden
met die
ander ... die nog herdenken kan.
Wij herdenken onze doden die hebben
gevochten. .. aan -de Maas, op de
Grebbeberg,
Afsluitdijk,
Rotterdam ... En God weet alleen hoe ...
We herdenken zi j die vielen op de
stranden
in Normandië
en op weg
naar ONZE BEVRIJDING !
We herdenken
de gesneuvelden
in
Nederlandsch-Indië,
Nieuw Guinea,
Korea ...
We herdenken aId iegenen die zich
niet konden
verzetten
en nooit,
nooi t
meer
Zl j n
teruggekomen ...
omdat wij leven met onze oorlog!

50

Toen was de dood nog: BLOOT SLAAT
DOOD !
De dood van PIERLALA !
De dood van het spel. Van het ganzenbord en het mesje werpen ...
50 JAREN GELEDEN, die 4e mei 1940
wi~tBn wij nog niet dat wij WERDEN
UITVERKOREN, ons verdere leven hand
in hand te' lopen met die andere
dood ...

Dit alles was toch de REDEN om mijn
schroom te overwinnen en samen met
U te herdenken.
Er was nog een reden:
Burgemeester Berger
Gemeentebestuur van Waalre
Frans Hurks ...
U SCHONK WAALRE EEN ENGELANDVAARDERSPAD
!
EEN IRENE BRIGADEDREEF
EEN J.L. HAMMINGLAAN I
MEERDERE straten, lanen in Uw gemeente zi j n genoemd naar hen die
zich DAADWERKELIJK VERZET hebben ...

Wij herdenken 45 jaar BEVRIJDING.
VRIJHEID !!!
Wij herdenken dat we hebben verlaren ... wie we hebben liefgehad ...
Wie het brood met ons heeft gedeeld ..

Verzet
tegen onrecht,
onderdrukking ...
Tegen het KWAAD dat over ons kwam.

Niet
iedereen
is een held, dat
hoeft ook niet. Dat kan niet!
Niet iedereen is soldaat geweest,

Daaraan hebben WIJ te danken dat
wi j vandaag 45 jaren VRIJHEID en
VRIJ ZIJN herdenken.
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2 -- vervolg op Ge lijst mutaties
adreslijst 1990
blz. 4? Salomons C.

adres is

"

48 Schaafsma H.A.

"

"

48 Hv. A. Schaap-Davies

11

11

50 Sisselaar C.

11

51 Sne lders IV.

11'54

Tiemersma

11

"

adres is

J.

"

"

11

"

"

57 Verhoeven J.J.H.F.

"

59 Hv:

11
11

60 Walberg W.
60 Waterman S.

"

62 Mv. M. de Willi~en-Noordij

"

63 Wijnoogst

.r.u . VoskL.mp-v.d. Oudenalder:

R.(beg.)

Arnhemse Bovenweg 12, Flat 53
ZEIST. 03404-16216
3708 SB
Res.Le Clerfayts. 37 Avenue Jean de Noaill
06400 Cannes. FRA~C&.
Por-t hc aw I,Gl amorge n ,
98 Victoria Avenue
South-Wales.
nieuw lid 20-2-1990
adres is:
21 CIos de la Corbi~re
01280 PReVESSIN-1-IO~NS,FRANCE.
10 Victoria Scoot Road, Perry Street
CRAYFORD.Kent. DAl 4SH UNITED KINGDOM.
Lavagne 315
1834 TEHPERLEG(Prov.
Buenos Aires)
ARGENTINIA.
Indigolaan 748 ; 5044 SK TILBURG.013-673234
11De Duynsberg"
adres is : Papa~erstr.30
3551 EW UTREOHT.030-447734
overleden 22-12-1989.
huisnr. Holenbrink 41 ; 2553 GL DEN HAAG.
070-4235493
zegt lidmaatschap op per 11-4-1990.
VLAAIW ING8N_.
zegt lidmaatschap op oer 23-4-1990.
IJMUIDEN.

Nagekomen:
blz.36 Linden J.N. v.d.

"

15 Eijck P.F. van

"

3 1 Le I ouxP. W.

"

12 Dekker [{.H.

"

50 Se bre gtsE. A •

"

13 Demper P.A.

adres is

adres is

adres is

overleden 29-3-1990. Hieronder opnemen
Mv. B.J.v.d. Linden-v.d. Valk. adres onge~.
Ruijsdaelstr. 15 ; 5121 WB RIJEN.
01612-22866
overleden 11-5-1900. Hieronder opnemen:
Mv. K.B. Leloux-E~kert. adres ongew.
Ce Ll os t r-, 25
; 3822 CB AHERSFOORT
033-551695
overleden 17-05-90.Hieronder opnemen:
Mv.M.W.Sebregts-de Graaf. Adres ongew.
Dertienhuizen 57 ; 2931 XZ KRUiPEN a.d .LEK

HET~ETERANENPLATFORM
Op 26 maart 1990 werden de 1eden
van het V.P. Uitgenodigd aanwezig
te zijn op het Minsterie van Defensie te Den Haag, waar minister ter
Beek zijn beleidsnota
"zorg voor
veteranen in Samenhang" aan de aanwezigen overhandigde.
Hierin zijn
de hoofdl ijnen voor het Veteranenbeleid vastgelegd. Het is tevens de
bijlage bij een brief die de minister aan de Kamerleden heeft gericht.

Een aantal punten hieruit:
Bij herdenkingen
en rëunies
in
kazernes zu 11en binnenkort de kosten voor personeel
en maaltijden
voor reken i ng van het Rij kworden
gebracht
(behalve
in de weekeinden) .
- Op korte termijn wordt een draaginsigne voor oorlogsgewonden
ingesteld.
- Er zal een Inspecteur der Veteranen worden benoemd.
J.v.d. Bergh.
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5 MEI 1990 WAGENINGEN
BEVRIJDINGSMANIFESTATIE
Het was een snikhete zaterdag, die
Sde mei. De veertig deelnemers voor
de Brigade in het def ilé dat door
Prins Bernhard werd afgenomen, hadden het niet gemakkelijk. Toch
maakte het detachement, onder leiding van Rudi Hemmes, een goede
indruk.
De
gebeurtenis
werd
rechtstreeks
door de N.O.S. uitgezonden, waarbij
"de Brigade" goed in beeld kwam.
Vooral het grijze hoofd van één van
onze
bestuursleden
kwam
daarbij
goed in beeld !
la af loop was er nog een gezell ige
samenkomst,
waarbij ook de Prins
even aanwezig was.
Het
Nationaal
Comité
Herdenking
Capitulaties
1945 Wageningen bleek
ook bijzonder tevreden. De voorzitter van het werkcomité, de generaal-majoor b.d. T. Meines, maakte
dat du Ldel i j k in zijn brief aan de
deelnemende organisaties:
"Graag wi 1 ik de deelnemende organisaties dank en waardering be-

"
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tuigen voor de wijze
waarop
zij
gezamenlijk
het
Defilé
te Wageningen op 5 mei j. 1. voor Z.K.H.
Prins Bernhard der Nederlanden tot
een
groots
evenement
hebben
gemaakt.
Mede namens
het Nationale
Comité
verzoek ik u deze dank ook te willen overbrengen aan hen die "achter
de
schermen"
het
indrukwekkende
Defilé,
maar
evenzeer
de
Herdenkingsbijeenkomst
in de Bergkerk,
alsmede
de
kranslegging
bij
het
Monumen~in-de
meest ruime zin mogelijk hebben gemaakt."
Het bevrijdingsvuur
uit Wageningen
werd
na
de
plechtigheid
overgebracht naar andere gemeenten ui t
de regio,
o.a. naar Hendrik
Ido
Ambacht.
Daar
was
oud-Brigademan
v.d. Wulp door de burgemeester aangezocht om het te ontsteken.
Een
eer die hij overliet aan zijn Canadese gasten. Een mooi gebaar van
zowel de heer v.d. Wulp als van de
gemeente H.I. Ambacht!

10 MEI 1990:
VETERANENDAG
Na 50 jaar een stukje erkenning
voor de strijders uit de meidagen
van 1940. De Landmacht, in samenwerking met het Veteranenplatform,
ontving de veteranen op vier verschillende plaatsen in Nederland.
Zo ook in Oirschot in de generaa 1majoor A.C. de Ruyter van Steven inckkazerne . De kazerne-commandan t
daar is overigens "een oude bekende", namel ijk de kolonel der Fuseliers van
der
Guchte,
oud-Regimentscommandant.

Voor de ruim 1400 gasten in Oirschot was een u itgebre id programma
opgezet.
De
dodenherdenking,
bi j
het borstbeeld van generaal-majoor
A.C. de Ruyter van Steveninck, oudcommdant van de Irene Br igade. was
hiervan een belangrijk onderdeel.
Een aantal "oud-gedienden
van het
eerste uur" van de Brigade maakten
deze Veteranendag
mee. Ze hoopten
er nog oude makkers te treffen maar
dat bleek meestal tegen te vallen.

(Foto Hans van Hout, Veldhoven)
REUNIE RECCE !!!
Rudi
Hemmes
en
Bill
Susan
organiseren
voor de oud-Reccemannen
een rëunie
in Utrecht.
Het gaat
gebeuren op 6 september in het Holiday Inn Hotel. Informatie en aan-

melden bij Bill Susan, Plecht 12,
1276 HG Huizen, 02152-54696.
Een leuk iniatief voor de Verkenningsafdeling. Wie organiseert iets
voor de Units, Batterij of HQ ?
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:3 MEI HERDENKING CUIJK
Op zondag 13 mei werd tradi t ioneel
een herdenking
gehouden
voor
de
gesneuvelden van 2-26 R.I. en het
Korps Pol itietroepen . Ze vielen in
de bunkers aan de Maas in de meidagen van 1940.
Een
traditionele
herdenking
maar
wel de laatste. Men besloot, na 50
jaar, om deze gesneuvelden voortaan
op 4 mei te gedenken.
Vanwege het bijzondere karakter van
deze SOst e herdenk ing werd een en
ander grootschaliger aangepakt. Een
unieke
tentoonstelling
werd
ingeri~ht in de Schouwburg van CUijk.
Na' de herdenkingsplechtigheden
werd
een groots tiefilé gehouden door het
centrum. Hiervoor was ook een detachement van de Prinses Irene Brigade uitgenodigd,
bestaande
uit 40
man, onder commando
van de heer
Herbrink.
Het werd voor de Br igade 1eden een
waardevo 11e dag die begon met een
bijzonder gezellige ontvangst in

o

een hartelijke

sfeer.

Het defileren ging, zoals gewoonlijk, uitstekend.
Uw redacteur
is
natuurlijk
niet
helemaal
onbevooroordeeld, maar het mag gezegd
worden dat het Brigade-detachement
de beste indruk maakte,
Na afloop werd de tentoonsteil ing
bezocht, waar ook de Stichting Historie en Documentatie van de Irene
Brigade een bi jdrage aan had geleverd.
Met een wel verdiend pi ls j e aan de
bar sloten de meesten deze dag af.
Eén
van
uw
bestuursleden
verzuchtte: "Wat is het toch een geweldige club !" En zo is het!
Te koop:
Ha 1sket tingen voor de dames in de
kleuren
van het invasiekoord.
Ze
kosten f. 25, - per stuk, maar er
zijn er maar weinig. Op is op I
Te bestellen bij de penningmeester.

STICHTING
KONINKLIJKE

HISTORIE

NEDERLANDSE

Weinig stichtingsnieuws dit nummer.
Niet omdat er niets te melden zou
zijn: nee, er is gewoon wat weinig
ruimte in dit extra dikke nummer !
De tentoonstellingshoek
in Overloon
is klaar.
We hopen u te begroeten in de stand
op de rëunie in Oirschot.
Schenkers bedankt
De heer Feldhaus van Ham, Middelbeers, schonk een aanzienlijke hoeveelheid documentatiemateriaal.
Via de heer Keizer, Congleton, ont.vingen we van de heer GrUn een foto-album.
Mevrouw v.d. Berge - Geelhoed, Middelburg, gaf maar liefst zes ingebonden delen "Vrij Nederland".
Financiële bijdragen welkom!
A.B.N. Tilburg rek.nr. 52.27.75.705
Giro: rek.nr. v.d. bank 1065200 onder vermelding v. 52.27.75.705.
Secretariaat:

Hoofdstraat 32
5683 AE BEST

EN DOCUMENTATIE
BRIGADE

"PRINSES

WERKGROEP

IRENE"

"~oJASSENAAR'40-'45"

De werkg r-oep wi 1 een boek uitgeven
over de gebeurtenissen
in Wassenaar
tijdens W.O.II. Eén van de hoofdstukken zal zijn "de bevrijding".
Op 8 mei 1945 reed de Irene Brigade
aan het eind van de ochtend vanui t
Leiden via Wassenaar naar Den Haag.
Wij hebben de volgende vragen:
Wie herke~t zich, of w~et namen,
van de personen op onderst aande
foto ?
In Wassenaar noord CRozenplein)
zou een aantal soldaten aan het
kokkerellen zijn geweest. Is dat
juist en hoe laat was dat ?
Hoe laat passeerde men Wassenaar ?
Heeft iemand fotomateriaal
m.b.t. Wassenaar?
Reacties aan: A.N.W. Kenens
Luifelbaan 52
2242 KV WASSENAAR
tel. 01751 - 13490
~;..'

31

BESTE WILLEM
Briefwisseling met Willem van der Veer, oud-commando "van het eerste
auteur van oorlogs-romans, voornamelijk handelend over het verzet.

uur"

3este Willem,
~lJn dat je je medewerking hebt
~oegezegd
aan deze vaste nieuwe
rubriek in "De Vaandeldrager".
~en rubriek
in de vorm van een
.riefwissel ing tussen een amateurredacteur die zelf niets van de
oorlog heeft ervaren en een auteur
ie kan putten uit eigen ervaringen,
indrukwekkende
ervaringen
zelfs.
te beginnen wil ik iets vertel:en over mijn persoonlijke kennis-aking met je werk. Ik zal een jaar
of twaalf, dertien geweest
zijn
-oen ik in de plaatselijke biblio-'eek een exemp Iaar van "Onder de
ag der Commando's"
te pakken
_Teeg. Voor mij betekende dat de
eerste kennismaking met nr 10 Inter
~ lied Commando (Dutch) 2 Troop. Ik
aad toen zelfs nog nooit van de
_rinses Irene Brigade gehoord ...
3et boek maakte grote indruk op
~ij.
-oen ik achttien jaar was begon ik
=e te verdiepen in de geschiedenis
van de Irene Brigade. Indirect ook
~et de verhalen van de Commando's.
ontmoette mensen die in je boek
voor-kwamen , hoorde hun verhalen.
"et was eigenl ijk of het
boek
sLeeds meer werkelijkheid werd.
Het ze lf de gold eigenl ijk ook voor
e schr ijver: in foto-a Ibums werd
e aangewezen: "Kt jk, op die motor
cat is Wi llem van der Veer l " Vereten waren de foto's met generaal
,'oot
hoven van Goor, kolonel de Ruy-er van Steveninck en andere promienten. Die'naam kende ik !
-aren heb ik geprobeerd om "Onder
'e Vlag der Commando's" in mijn eigen bibliotheek
te krijgen.
Nog
iet zo lang geleden is dat ook ge~ukt. Nog wel een eerste druk, uit
:949, met stoffen band en een foto
'an de Kapitein W. van der Veer
(met parachutisten-baret) voorin 1
Toch een veel gevraagd boek blijkbaar want ik zag het laatst op een
lijst voor een veiling staan geno-

2

teerd voor maar liefst f 100,-.
Natuurlijk heb ik als "trouwe fan"
later ook je andere boeken en verhalen gelezen.
Momenteel
ben
ik bezig
aan
de
nieuwste: "De Kameleon", het verhaal van oud-"Recce"-Brigademan
Enk
Feldhaus van Ham. Dit boek wordt op
een andere plaats in deze "Vaandeldrager" besproken.
Heel wat vragen heb ik klaarliggen
voor deze driemaandelijkse
briefwisseling.
We hebben juist de SOste herdenking
van de Duitse inval in Nederland
achter de rug. Heel aktueel dus om
hiermee te beginnen.
Waar zat je op die 10de mei 1940 ?
Dan volgt natuurlijk de - in Brigade- en Commando-kringen - onvermlJdelijke
vraag:
"Hoe kwam
je in
Engeland ?"
In Engeland zelf bleek Je behoorI ijk teleurgesteld
in de taak van
de Nederlandse
strijdkrachten.
De
eerst e zin van "Onder' de Vlag der
Commando's" spreekt boekdelen: "Met
een fikse slag, waarin al mijn verborgen teleurstelling
zich uitte,
wierp ik balorig de deur van barak
19 met zulk een slag dicht, dat zij
ervan natrilde in de ijzeren scharn ieren". Je had te horen gekregen
dat je verzoek om detachering bi j
de Commando's
was afgewezen
(in
eerste instant ie). Hoe sta je nu
tegenover het argument dat de Brigade in Engeland niet goed functioneerde, juist omdat veel personeel
vertrok.
Wie die gewraakte majoor was die je
verzoek afwees, wist ik de eerste
keer niet. Inmiddels heb ik dat
zelf al geconcludeerd.
Ik ben benieuwd naar je reaktie.
Met hartelijke
Hans Sonnemans.

groeten,

Dag Hans,
Natuurlijk ben ik bereid medewerking te verlenen in de vorm van een
briefwisseling, aan de nieuwe rubriek in "de Vaandeldrager".
Echter, om geen al te hoge verwacht i ngen te scheppen, moet mij van
het hart dat er veel meer is wat ik
niet (meer) weet, dan er is dat ik
wel weet.
Op mijn leeftijd (73) worden langzamerhand
de grijze hersencellen
aan
getast,
zodat
herinneringen
vervagen en het helder denken wordt
beïnvloed. Waar men dan vooral voor
moet waken is dat die herinneringen
dan de weg inslaan van wilde fantasieën en een eigen leven gaan leiden.
In de eerste plaats voel ik mij gevleid ergens in Nederland een "fan"
te hebben; daar moet ik zuinig op
zi jn.
Je uit je in je eerste brief nogal
in superlatieven. Laat ik maar beginnen te zeggen dat ik de gevaren
noch het avontuur ooit heb gezocht.
Wij (mijn leeftijdgenoten
en ik)
leefden in een tijd dat we stelling
moesten nemen tegen het kwaad dat
uit Nazi-Duitsland kwam. Ieder deed
dat .op zijn/haar
eigen
manier,
veelal met angst en tWijfel in het
hart. Moed, zo 1u idt een gezegde,
is alleen maar het vermogen
de
angst te onderdrukken.
Maar goed, Hans, ik zal nu voor de
eerste maal proberen je vragen uit
"het stenen tijdperk" te beantwoorden. Je wi It weten waar ik zat op
10 mei 1940 en hoe ik irr Engeland
ben gekomen.
Goed beschouwd is die eerste vraag
grappig: waar ZAT je ? Onze Nederlandse taal leent zich soms .voor
merkwaardige
uitdrukkingen,
waar
buitenlanders
weinig
van
zouden
kunnen begrijpen. Soldaten LAGEN in
Bergen op Zoom of Amersfoort, de
dominee STOND in Hazerswoude en de
Koninklijke Marechaussee ZAT op de
br igade. Zo was het inderdaad: ik
ZAT in die dagen in de kazerne van
de
Koninklijke
Marechaussee
te
Roosendaa I .

Op de 10e mei 1940 droomde ik van
het Pinksterverlof
dat die middag
zou ingaan. Het was mobilisatie en
dat gaf ook de Marechaussee
hee 1
wat werk. Ik was in geen weken
thuis geweest. Een soort ingebouwd
zesde zint uig deed mij plotse I ing
ontwaken. Het was tussen v ier uur
en half vijf in de ochtend. Buiten
klonk, door het openstaande raam,
vreemd motorgeronk
in de lucht en
verder weg het doffe dreunen van
inslaande bommen. De ramen trilden
in de sponningen.
Ik ging het bed uit en keek naar
buiten. Hoog in de lucht, boven de
ontwakende stad, vloog een twintigtal bommenwerpers
(of waren
het
Junkertransportoestellen
met parachutisten op weg naar Moerdijk ?).
Het was me duidelijk: niks Pinksterverlof. HET WAS OORLOG. Het zou
nog ruim vijf jaar gaan duren voor
ik weer over de drempe 1 van het
ouderlijk huis zou treden
Mijn eerste reactie was er een van
ongeloof en verbijstering. Ik leefde in een soort onwerkelijke droomtoestand, van waaruit ik pas later
weer zou ont waken. Van woede was
nog een sprake, dat zou later pas
komen ...
Mijn eerst e "oor 1ogsopdrach t " had
een wat merkwaardig verloop. Samen
met een collega moest ik ergens in
het veld een drietal Du I tse v liegers
ophalen,
die,
vlakbij
een
boerderij, een noodlanding
hadden
gemaakt. De vliegers vonden wij inderdaad. Bleek van angst zaten ze
in elkaar gedrukt op de deel, bewaakt door een zestal boze boeren,
bewapend met zeisen en hooivorken.
Nog dreigender
werd voor hen de
tocht naar
de kazerne.
Onderweg
werden
zij
voortdurend
bedreigd
door
een
woedende
men igte . We
slaagden er slechts met moeite in
de krijgsgevangenen te beschermen.
De vo 1gende dag kregen a 11e marechaussee' s in het zuiden opdracht
om zich naar Zeeuws-Vlaanderen
te
begeven. Het gerucht ging, dat de
Koningin, die zich had ingescheept
op een Br itse dest royer , in Breskens aan land zou gaan.
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In S Iu is hadden we een besprek ing
met de Prins, die vanui tEngeland
naar Zeeuws-Vlaanderen was teruggekeerd.
_"a twee dagen verdween de Prins
naar Frankrijk. Wij kregen opdracht
om ons per fiets (de ouderen met
gevorderde bussen) ook naar Frankrijk
te begeven.
Het werd
een
lange, zware en gevaarlijke tocht,
een soort mini tour de France, hard
op de peda 1en drukkend, om de oprukkende
Duitse troepen
voor te
b lijven. Dagel ijks werden wi j belaagd door Duitse bommenwerpers op
de Franse wegen, die overvol waren
met vluchtende soldaten en burgers.
Dat we er tenslotte in slaagden om
uitgeput maar ongedeerd, via een
onbegri jpel ijke omweg over Nantes,
na drie weken Brest te bereiken,
mag een wonder worden genoemd.
In de haven lag het laatste Nederlandse schip dat Brest zou verla

ten, de Prinses Beatrix van de Maat
schappij Zeeland. Toen het schip
enkele
mijlen
onderweg
was, bereikte ons het bericht dat Ital ië
de oorlog had verklaard aan Engeland en Frankrijk.
We hadden er
weer een Vijand bij.
Ik stond op het achterdek en keek
naar de kust 1ij n , die hoe langer
hoe meer vervaagde in de opkomende
zeenevel. Boven Brest stegen zwarte
rookwolken langzaam omhoog en trokken een gordi jn over de brandende
stad. Nauwelijks hoorbaar boven het
bruisen van het kielzog klonk het
dof fe dreunen
van, de
ins 1aandeartilleriegranaten.
De
Duitsers
hadden Brest bereikt.
Beste Hans, dit was het voor deze
eerste keer. Ik ben benieuwd naar
je volgende vragen !
Met vriendelijke groet,
Willem van der Veer.

Met diep leedwezen namen wij kennis
volgende leden van onze vereniging:
2 feb.
1990
29 mrt.
1990
30 april 1990

4 mei
mei
mei
mei
mei

11
12
17
21

1990
1990
1990
1990
1990

van het overlijden

Mv. Ch.C. Lambregts-de Silva, Den Haag
J.N. v.d. Linden, Etten-Leur
Mv. D. van Wisgerhof, 't Harde
(echtgenote van J. van Walsem)
de heer J.A. Ruys, Zeist
W.J. Leloux, Bovenkarspel
J. Monhenius, Wadenoyen
F. Sebregts, Bergen op Zoom
Mv. E. Bakker-Groenewegen, Den Haag
(echtgenote van P. Bakker)

Voorts werd bericht ontvangen van het overlijden
H.J. Kemper, Wolverhampton op 29 juni 1988.
Bij overlijdensgevallen

van:

graag bericht aan: H.J. Davis
Post weg 18
3881 EC
PUTTEN
03418

4

van de

- 60842

ENKIE FELDHAUS VAN HAM
Dui ts
soldaat,
verzetsman
bevrijder
door Willem van der Veer

en

De flaptekst van het pas verschenen
boek luidt:
"Weinigen kunnen terugzien op een
zo merkwaardig levenslot als Enkie
Feldhaus van Ham. De nu 72-jarige
ex-Philipsmedewerker
bezat
aanvankelijk de Duitse nationaliteit,
hoewel hij in Nederland, Zeist, is
geboren.
Tijdens de wereldoorlog
1940-1945
moest hij noodgedwongen dienst doen
bij de Duitse Wehrmacht, hoewel hij
zich veel meer met de Nederlanders
verbonden voelde.
Mede op verzoek van verzetsstrijder
Willem van Lanschot sluisde hij met
grote regelmaat allerlei gegevens
over de bezetters door naar het Nederlandse verzet.
Tijdens gevechten in Afrika zag hij
kans om naar de gea 11ieerde zijde
te vluchten. Via Canada bereikte
hij Engeland, waar hij zich' aansloot bij de Prinses Irene Brigade.
In het un iform van dit onderdee I
nam hi j daadwerkel ijk deel van de
bevrijding van Nederland."

TUSSEN PAARif'EN PANTSER
Jhr. Beelaerts van Blokland (Brig.
Gen. b.d.) de cavalerie, het verzet
en de Prinses Irene Brigade
door Jan Hof
Uit de aankondiging
van de uitgever:
"Een verzetsman van het eerste uur.
Een militair
van huis uit. Een
origineel en aardig mens: Jonkheer
Jan J.G. Beelaerts van Blokland. De
rustend Brigadegeneraal der Cavalerie duikt in de geschiedenis van de
Huzaren van voor de Tweede Wereldoor Iog, verhaa It spannend over de
Prinses Irene Brigade en schetst de
heropricht ing en de ontwikkel ingen
van het wapen der cavalerie.
Een spectaculaire
vlucht met een
watervliegtuig
(eerder beschreven
door dezelfde schrijver, Jan Hof,
in "Don't shoot, we are Dutch")
brengt hem op 6 mei 1941 in Engeland. Hi j neemt direct dienst bi j
het Nederlands Legioen en maakt als
officier na een lange mars door
Frankri jk en België de bevri jding
van het vaderland mee.
Tussen paarden
pantser behelst het
kleurrijke
leven van een militair
van de oude stempel, maar met een
hedendaagse mentaliteit."

Het -boek werd op 28 april j.l.
gepresenteerd ten huize van Feldhaus van Ham in Middelbeers.
Het 240 pagina's tellende boek, dat
in de winkel f 27,50 gaat kosten,
besteed niet zoveel aandacht aan de
IfBrigade-periode".
Toch belangrijk dat het verhaal van
de bekende Recce-man, nu, ineen
uiteraard wat geromantiseerde vorm,
is opgetekend.

Het boek telt 160 bladzijden
en
kost f 24,90. Met een voorwoord van
Z.K.H. Prins Bernhard.

\j

Een boek dat van harte kan worden
,aanbevolen, ook al heeft de gene'r-aa I zoals
hij me zelf zei, "de
schrijver
wel
de
nodige
ruimte
moeten laten".
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TEMPÊTES
DANS
LA BAIE DE
SALLENELLES
(Storm in de baai van Salienelles)
6 juni - 17 augustus 1944
Franstalig boek door de Belgische
auteur Guy Weber
Van de eerste tot de laatste bladzi jde van het boek, staat de vraag
rond Salienelles centraal.
Het speelt zich af in de haven van
Caen, bij de monding van de Orne.
De figuranten zijn de bewoners, hun
verleden, hun gebruiken en gewoonten, hun gedrag tijdens de tegenspoed die oorlog heet.
De tragedie ? Het is niet de geallieerde landing op 6 juni 1944 die
voor een grote verrassing
zorgt.
Nee, die ligt meer in de bouw van
de kunstmatige haven bij Arromanche. Maar om die laatste te construeren , moest men de flanken beschermen.
Het voorgebergte,
naast
Amfreville bij het kasteel St COme,
vormt de borst wer ing die verded igd
moet worden tot elke pri js om de
landing te laten doorgaan.
De acteurs in het drama zijn Engelsen, Canadezen,
Nederlanders,
Luxemburgers en Belgen. Met de commando's van Kiefer zijn ze begonnen
met het bevr ijden van de figurantel).

De over Ievenden van deze tij d , onder de inwoners of de oud-strijders
die regelmat ig terugkomen op pelgrimstocht, zullen het zich blijven
herinneren.
Het boek, dat 300 pag. telt, is te
bestellen door overmaking van 800
Be 1g. francs of 140 Fr. francs op
rek. IPPA nr. 700-0054825-64 t.n.v.
boekhandel Bourdeaux
Capelle te
Dinant (België).
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NED.INDIE 1940-1950 IN KORT BESTEK
EN ENKELE GEVOLGEN
o.a. de coup-Westerling en het
Zuid-Molukse verzet.
door S.A. Laprê
De schri jver vertoefde drie en een
half
jaar
in
Japanse
krijgsgevangenschap,
vervolgens maakte hij
de beide pol it ionele act ies en de
zuiveringsoperaties
daarna in voorste gelederen mee.
In het boek geeft hi j aan waarom
het zenden van troepen uit Nederland bittere noodzaak was.
Een combinat ie van factoren, namelijk de zwakke organisatie van de
Indones ische vr ijhe idsst rijd en het
gezagsvacuüm
(waarin de Britten en
de gecapituleerde Japanners een rol
speelden)
lieten de zaak uit de
hand lopen.
De ware Indonesische vrijheidsstrijders krijgen hun erkenning.
Alle kernpunten worden op beknopte,
duidelijke en objectieve wijze beschreven.
Het boek is opgedragen aan de mannen, vrouwen en kinderen die zowel
de Nederlandse als de Indonesische
kant van de heuvel hebben beklommen
en die deze jaren aan den lijve
hebben ervaren.
Het boek telt 224 b ld . en kost in
de winkel f 34, - Voor veteranen en
nabestaanden
is het
verkrijgbaar
ten
huize
van
S.A.
Laprê,
Hamburgerweg 35, 3851 EG Ermelo, tel.
03417-51328, voor de prijs van
f 26,-. Portokosten Nederland f 5,(Tnc lusief
versterkte
envelop).
Luchtpost
U.S.A. f 14,- SAL post
Australië, Canada, Nieuw Zeeland
f 8,-, per boot U.S.A. f 6,- Luchtpost Europa f 7,- Stort en op postgiro 1140629 van S.A. Laprê; of op
de Rabobank Ermelo, rek. S.A. Lapré
nr.
38.77.68.777
met
vermelding
~boek 40-50" en naam en adres voor
toezending.
AGENDA:
Loopt u dit jaar weer mee in het
defilé op 18 ·september in Eindhoven? Aanmelden (schriftelijk !)
bij de secretaris.

OVERDRACHT
COMMANDO
13e PANTSERINFANTERIE-BATALJON GARDE FUSELIERS
"PRINSES IRENE"
Op vrijdag 29 juni 1990 draagt luit.kolonel der Fuseliers C.H. Nicolai
zijn commando over aan de luit.kolonel
der Fuseliers H.A.J. Bokhoven.
Overste Nicolai is voor velen een
bekend gezicht geworden. Toch weten
we meestal niet veel over de regimentscommandant. Reden voor de redaktie om de overste, bi j zi jn afscheid,
enkele vragen te stellen.
We vroegen hem o. a. naast wat persoonlijke informatie, ie~s te vertellen
over zi jn ervaringen met de oudstrijders, de trad itiehandhav ing van
het batal jon c.q. regiment en het
komende jublileum (Bent u misschien
een klein beetje jaloers op uw opvolger die de functie zal bekleden in
het belangri jke jaar van het 50- jarig
bestaan ?)
We wensen luit.kolonel Nicolai alle
succes in zijn volgende functie en
hopen hem in de toekomst nog vaak te
zien.
Zijn loopbaan:
- geboren 29-10-47 te Oostvoorne
middelbare school aan Gem. Lyceum
Dordrecht. Diploma HBS-b in '69
1965 - 69 KMA te Breda, aug. '69
als 2e luit. naar 13 Painfbat GFPI
aug. '69 tlm dec '76 diverse functies bij 13 Painfbat w.o. C-CCie
Jan. '77 tlm juni '79 cursus Stafdienst , gevolgd door studie aan
de Hogere Krijgsschool te Den Haag
vervolgens functies als stafofficier
bij de afd. Operatiën van de Landmachtstaf , docent Hogere Kri jgsschool, G3-5 Div en plv. Hoofd van
de afd. Personeelsplannen bij de
~PKL en tenslotte van 6-1-89 tlm
29-6-90 C-13 Painfbat GFPI
Vanaf 2 jul i 1990 Hoofd van de afd.
Individueel Carriere- en Plaatsingsbeleid (ICP) bij de DPKL
Gehuwd en vader van twee dochters van
17 en 14 jaar. Hij woont momenteel
nog steeds in Leiderdorp, dit vanwege
de beroepsuitoefening van zijn echtgenote (lerares) en de studie van de
kinderen.
Hobbies zijn sport (voetbal, alle
soorten watersport en bridge), koken,
lezen en het coachen van een water

poloploeg.
"In zake de banden met onze oudstrijders, kan ik zeggen dat deze
inderdaad zeer sterk zijn. De mate,
waarin parate bataljons zich bezighouden met traditiehandhaving, verschilt per eenheid. Hierbij valt echter wel op dat de bataljons met een
recente geschiedenis en mog nog in
leven zijnde oud-strijders (behalve
de Fuseliers, ook nog de regimenten
van Heutz en Stoottroepen) hier verhoudingsgewijs veel aan doen.
Hoewel vri jwel ieder regiment wel het
nodige doet aan tradi tiehandhaving
is het natuurlijk wel een voordeel
als er sprake is van recente en tot
de verbeelding sprekende wapenfei ten.
Wat dat betreft had ik het bij de Fuseliers'natuurlijk erg eenvoudig.
Over mi jn persoonl ijke contacten met
de oud-strijders kan ik alleen maar
positieve dingen melden.
In het bijzonder heb ik ervaren dat
men erg spontaan is en dat zij er als
groep in slagen er voor te zorgen dat
anderen (hoewel van een andere generat ie) zich onmiddel ijk bij hen thuis
voelen. Ook mijn vorige batal jonsarts,
de elnt Baars, had vorig jaar in Normandië (ongetwijfeld het hoogtepunt
van mijn vele contacten met de oudstrijders) dezelfde ervaring.
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Wat mi j ook opviel
is, dat men zo
ontzet tend dankbaar is voor alle, toch
vaak nietige zaken die je voor hen
weet te regelen. En dat, terwijl we
degenen
zij n , die dank baar moet en
zi j n,
Los van alle plezierige
aspecten van
die contacten
ben ik van mening dat
deze ook uiterst
nut tig z i jn. Zi j
dragen er nl. toe bij dat met name
de jeugd blijft beseffen dat vrijheid
niet iets vanzelfsprekends
is, maar
een kostbaar goed dat moeizaam is bevochten en dat wij moeten koesteren.
Om dezelfde
reden jUich ik ook toe
dat tegenwoordig
de schooljeugd
veel
bij herdenkingen
wordt
betrokken.
Daarom ook laten we zowel bij de opkomst van nieuwe
I icht ingsploegen ,
als bij ouderdagen,
iedereen kennismaken met de gesch ieden i s van ons regiment.
Dat traditiehandhaving
daarnaast ook
nog een gunstig effect heeft op de
saamhorigheid
is hierbij vergeleken
dan ook slechts een bonuseffect.
Ik
ben er voorts van overtuigd,
dat ook
mij n opvo Iger h iervan doordrongen
is.
Hoewel hij het merendeel van de contacten met de oud-strijders
van mij
zal overnemen,
zal ik van mijn kant,
waar mogelijk,
deze trachten
voort
te zetten. Met name omdat ik ze zeer
plezierig vind. Mijn opvolger mag dan
ook altijd een beroep op mij doen,
als hij genoodzaakt
is zich te laten
vertegenwoordigen.
Tot slot wil ik, desgevraagd,
toegeven, dat ik inderdaad,
zij het om
meerdere redenen, toch een beetje jaloers ben op mijn opvolger.
Hoewel
ik zeer ingenomen ben met mi j n nieuwe
func~ie, is er toch niets mooier dan
een commando- funct ie. Bat al jonscomrnandant is dan, volgens
mi r . nog het
mooiste niveau. Je hebt als B.C. een
redel ijke vri jheid van handelen, een
staf om je te assisteren
en toch nog
een voldoende kleine afstand tot "de
troep" "om je daarmee
verbonden
te
voelen.
De taken als regimentscommandant
zorgen daarbij nog eens voor extra saus
over de dagelijks werkzaamheden, waardoor het gehee 1 nog meer fleur kr ijgt .
Regimentscommandant
in een zo bijzonder jubileurnjaar is natuurlijk echt
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iets bijzonders.
Ik heb dan ook met veel genoegen
de
voorbereidingen
die daarmee verband
houden in gang gezet en ik zal daarbij volgend
jaar ook zeker (zij het
niet langer als regimentscommandant)
niet ontbreken.
Ik ken mijn opvolger,
de lkol Bokhoven echter zeer goed en ik weet zeker,
dat hij de in gang gezette voorbereidingen
met verve zal afronden.
Ik
gun hem het regimentscommando
dan ook
van harte en ik troost me met de gedachte dat ik straks, als lid van de
regimentstraditieraad,
de zaken toch ,
zij het op wat meer afstand, zal kunnen blijven volgen."

Normandië
Op 4 juni zi jn dert ig man en de vaandelwacht
vertrokken
naar Normandi,
om aanwezig te zijn bij een herdenking
op Utah en Omaha Beach.
De plecht igheid,
de Dwight
D. Eisenhower Centenial Celebration,
werd
georganiseerd
door de Amerikanen.
Het
bataljon ontving een uitnodiging
van
de Amerikaanse
Ambassade.
Vaandel,
vaandelwacht
en de dertig
manschappen
in ceremonieel
tenue,
onder
leiding
van hun compagniescommandant,
kapitein Verweij, zullen
daar de Prinses Irene Brigade vertegenwoordigen.
De compagnie
van kapi tein Verwei j
neemt moment ee I , tot aan Pr ins jesdag ,
alle representatieve
taken van het
bataljon
voor
zijn
rekening.
De
exerci tie "in het rode pak" wi jkt
sterk af van de standaard-exercitie.
Het oefenen
hiervan
kost bijzonder
veel tijd. Daarom wordt n compagnie
hierop getraind. Deze compagnie verzorgt
dan
een bepaalde
periode,
meestal
een jaar, de representatieve
taken.
De kapitein
Verweij
en zijn mensen
hebben
dus ook de defi lees in Wageningen
en Den Haag verzorgd.
Ze komen echter vaker in actie.
Zo werd voor het bezoek van de Finse
preSident in Amsterdam, in een periode
van dr ie dagen, tweemaa 1 een erewacht
en een kleine wacht geleverd. Ook vaandel en vaandel wacht waren aanwezig.

Brigade-Aalmoezenier
is op 21 juli 1990

LJ.A. Laureyssen

50 JAAR PRIESTER
Op 18 augustus 1990 is er een
Eucharistieviering in de kerk
"H et H eike'' te Tilburg.
Aansluitend een receptie.
U bent van harte welkom.
Wel even aanmelden bij Herbrink.

ATTENTIE:
De Eucharistieviering heeft NIET plaats in de
Kerk van het Heike, maar in de kerk van

ONZE LIEVE VROuw, MOEDER VAN
GOEDE RAAD, Broekhovenseweg 2.

SL, PL en" U"D-lampen
~e_ene~ebesparende
IlchtInaI(ers

_

Afhankelijk van plaats en toepassing kunt u kiezen uit deze energiebesparende lichtbronnen. SLO
voor die plaatsen waar de lamp
zonder meer te vervangen is door
resp. in- en uitdraaien van de
lamp. PL, de compacte energiespaarder voor ombouw van
geschikte armaturen. Zowel 5L
als PL lampen gebruiken een
kwart van de energie en gaan zesmaal 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 energiebesparende 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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