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u voor het laatst uw contributie
voldeed.

Beste lezer(es) ,
De reunle 1990 is weer achter de rug.
Natuurlijk vindt u in uw blad hiervan een
Uitgebreid verslag.
Niet alleen een terugblik maar ook een
vooruitblik: nu al moeten we gaan denken
aan 1991, het jaar waarin we gedenken dat
de Koninklijke Nederlandse Brigade de naam
"Prinses Irene" ontving.
Het za 1 een be 1angr ijk jaar worden, met
veel aandacht voor de oud-strijders én de
Fuseliers.
Aandacht ook voor de levende vereniging
die uw Vereniging
van Oud-Strijders
op
het moment nog steeds is. Al moeten we van
veel
vrienden
afscheid
nemen,
de
"onder 1inge
vr iendschaps band" ,
zoa 1s
generaal-majoor
de Ruyter van Steveninck
het in 1945 al noemde, blijkt sterker dan
ooit.
Je merkt dit aan de sfeer op de reünie,
bij de feestelijke bijeenkomsten en aan de
goede
bijdragen
en de reakties
op uw
verenigingsblad.
Dat
laatste maakt
het
werken
hieraan
dan
ook
bijzonder
plezierig.
Hans Sonnemans,

I,
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Jan B. Peyrot, soldaat le klas,
IIIe Gev. Groep.
Terechtzetting
HET VORIGE NUMMER:
- Het nummer van juni is zeer goed
ontvangen. Ook de redaktie was zeer
~e spreken over de kwaliteit van de
foto's. Natuurlijk oogt ook de
~ekst fraaier, nu deze door de com_ ter verwerkt wordt. Bovendien zal
k het aantal tikfouten hierdoor
~astisch
worden
teruggebracht,
:e s wat wel nodig was ...
- Er is een fout je geslopen in de
~espreking van het nieuwste
boek
-.-enW i 11em van der Veer. De werkt i::e "Enkie Feldhaus 'van Ham"
is
êengehouden,
terwijl het is uitgebracht -onder de t itel "De Kame_eon". Excuses hiervoor 1
het aflezen van de namen van de
~esneuvelden hebben Gnossen en ik
~el eens gehoord:
e dienstplichtige Berkley".
t is ons inziens niet juist, als
~C
betekent: gewoon soldaat.
~:j

=_

=- en Berkley

en zi jn collega Hen-~iks bij het tweede peleton van de
=::::1e
Gevechtsgroep kwamen, droegen
=e allebei de twee strepen van kor~ raaI, alsook de groene baret van
_e commando's.
.=.: het laatste -vechten voor Ti 1~~g, 26 oktober 1944, droegen
~e~ ley en Hendriks nog altijd die
::
-;.-ee
strepen. Ze werden toen samen
=e:: ettelijke
anderen
als eerste
c...
-er de Nieuwe Ley gezonden door
__:tenant Buisman.
_ rporaal Berkley is bi j die act ie
elijk getroffen.

~= ssen en ik kennen de details
-:e,
Misschien
was
Berkley
een
ê~-ing-corporal of was zijn rang in
::e commando's
nfet-- geldig -in de
~::-:gade.
__:sschien kunt ti een en ander na=aRa. Intussen bepleiten Gnossenen
__ dat wij Berkley hebben gekend
~:s een korporaal.

In het NRC van 23 juni 1990 staat
bij een boekbespreking van het boek
"Tussen Paard en Pantser", een biografie van Jhr. J.J.G. Beelaerts
van Blokland , dat de Prins bi j de
Brigade getapt was daar hij bij
inspectietochten
vaten
bier
meebracht.
Ik acht deze uitlatingen
beledigend. De Prins deed dat niet en het
staat niet in het boek. Wel staat
er dat de Prins de Brigade enige
malen uit de puree heeft geholpen.
Wat biervaten betreft staat er da t
ons kabinet in de schulkelder werd
opgehouden omdat er boven hun hoofd
een kroeg was, waar biervaten werden uitgeladen. Die maakten zovee I
lawaai dat men aan bommen dacht.
Moge Iijk vond de resencent dit geval niet zo leuk en zette liever de
Prins een hak.
Het NRC heeft tot nu geweigerd een
terechtzetting op te nemen.
J.J.G. Beelaerts van Blokland.
Aan het best uur van de
Brigade "Prinses Irene":

Kon.

Ned.

Hartel ijk bedankt voor de attent ie
die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksfeest op 21 juni 1990 .
G. Melse
P. Melse - Wouters, Vrouwenpolder.
Hartelijk dank aan bestuur en leden
van de oudstrijdersvereniging
"Prinses Irene" voor het mooie
bloemstuk en de kadobon , welke Wl J
ontvingen
op ons -40-jarig
huwelijksfeest op 7 juni j.l.
In het bijzonder dank aan de heren
Davis en A. Ligt die dit alles keuTig-verzorgden.
Nogmaa ls dank.
Riet _en Lamber Brouwers,- Bergen op
Zoom

-DANKBETUIGING
Fam. V.d. Wulp-Quaak,
Met deze w illen wij het best uur en
de Leden van de "Brigade" hartelijk
danken voor de gelukwensen, de
bloemen en de cadeaubon, ons. aangeboden door _de leden Lambert Brouwers en Gabriël Parel met hun dames, t.g.v. ons 40-jarig huwelijksfeest.
Fam. A. M. Verbeek - Hermans, Os
sendrecht

Alblasserdam

Onze hartelijk dank aan hèt bestuur
van. de Ver-en Lg i ng : Oud-Stri jders
Prinses
Irene
Brigade
voor de
gelukwensen welke wij· mochten ontvangen bij ons 4S-jarig huwelijksfeest. Eveneens hartelijk dank voor
het bloemstuk
en de felicitatiekaart van de heer H.J. Davis.
J.M. v:d. Velden en echtgenote,
Venlo.

Onze hartelijke
dank aan het bestuur
van
de
Ver.
Oud-Strijders
"Prinses
Irene"
Brigade
voor
de
gel ukwensen welke wi j mochten ontvangen bij ons 40-jarig huwelijksfeest. Dank voor het mooie bloemstuk ewn cadeaubon die ons werden
overhandigd door de heer Parel.
Haret I ijk dank !
J. Verkerke-Waterman,

Bergen op
Zoom

Ter gelegenheid
van ons 40-jarig
huwelijksfeest
ontvingen
wij
via
Har r y Davis een pracht ig bloemstuk
en cadeaubon. Voor deze verrassende
attentie willen wij uw bestuur en
leden heel hartelijk danken.
Elliott Léon en echtgenote,

Aan het best uur van de
Brigade "Prinses Irene":

Den
Haag

Kon.

Ned.

Hartelijk dank voor de attentie ons
gebracht door J. Heide, in de vorm
van bloemen en cadeaubon ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksfeest.
F.B, Franse
H.E. Franse - Poort, Amstelveen.
- Hartelijk dank aan bestuur en leden
van de "Prinses Irenen Brigade voor
het mooie bloemstuk en de cadeaubon
die wij d.m.V. de Heer Davis ontvingen t.g.v. ons 40-jarig huwelijk
op 22 juni j.l. Het is door ons
bijzonder op prijs gesteld.

Hierbi j _ betuigen
wi j
onze
hartelijke· dank voor de gelukwensen
bij
ons
SO-jarig
huwelijksfeest.
Wij werden verrast met een prachtig
bloemstuk, gebracht door een echte
oorlogsveteraan,
Menne
Jeurissen.
Ook een woord van dank aan de heer
Davis met wie ik regelmatig contact
heb.
Wij hadden met de kinderen en
kleinkinderen
een
onvergetelijke
dag.
Hartelijk dank.
Fam. Godderij

- Reulen, Brunssum.

Hartelijk dank aan bestuur en leden
van de Vereniging
voor de attentie - namens u allen - bij gelegenheid van ons 40-jarig
huwelijksfeest.
Alhoewel er niemand te vinden was
voqr bezorging (het was midden vakantieperiode) zorgd~ de heer Davis
ervoor dat middels allerlei wegen
toch de attent ie op tijd aanwezig
was. Voor
deze aparte
wijze van
werken onze hartelijke dank.
Jo en Henk van Beers,

Sprang Capel_
le

Onze hartelijke dank aan Bestuur en
leden van de Brigade "Prinses Irene" voor de prachtige attentie
in
de vorm van een b loemst uk en een
kaart van tde heer Davis, voor ons
'SS-jarig huwelijk op 12 juli j.l.
Wij hebben het zeer op pr ijs gesteld. Nogmaals bedankt I
Fam. Demper - Slingerland,
Krimpen a.d. Lek
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EEN GOUDEN "AAL" I I!
Een jonge priester
vertrekt
naar
Engeland. Achter hem ligt een moeilijke periode. Verzet~werk
in ParIJS en een moeilijke, zware tocht
over de Pyreneeën.
Voor hem I igt een zware taak: hi j
wordt aalmoezenier
van de Koninkl i jke Nederlandse Brigade "Prinses
Irene". Zi jn aanstel I ing komt binnen een week nadat de geall ieerden
in Normandië zi jn geland. Het 1igt
in de verwachting dat ook de Brigade snel naar het vasteland van Europa zal vertrekken. Snel maakt hij
kennis met een voor hem onbekende
wereld en heel veel onbekende mensen. Mensen die een hechte groep
hebben gevormd in de afgelopen vier
jaren. De "aal" zal zich moeten
waar maken.
"God werkt door mensen ..Hulp die je
aan hem vraagt komt door andere
mensen. Zet jezelf daprom ook in
voor anderen. Sta elkaar terzijde
in lief, maar vooral ook in het
vele leed dat deze wereld nu eenmaal kent."
Zi jn boodschap, 4S jaar later, aan
het einde van de Eucharistieviering
ter gelegenheid
van
zijn
gouden
priesterfeest,
is duidelijk.
Deze
gedachten heeft hij waar gemaakt.
Daarom zijn de mensen die hij
"maar" een jaar gekend heeft, vriendengeworden
en gebleven.
Pater
Leo Laurei jssen heeft bewezen "een
gouden aalmoezenier" te zijn.
Samen met pastor A. van de Staak en
fegeraalmoezenier
G. Peeters ging
hi j zi jn fami I ie, vrienden en kennissen -voor in- de Eucharistieviering in de parochiekerk van· Broekhoven
in Tilburg op zaterdag
18
augustus. Om zijn banden met de
Brigade te onderstrepen
deden de
oud-strijders
Ton Herbrink
en Ad
.Raaymakers
dienst
als
acolieten.
Har-ry Davis ver-baaade iedereen met
eefr prachtige
uitvoering
van de
Panis Angelicus
van César Franc.
Een moeifijke opgave; niet alleen
omdat hl j -al . zeven jaar niet meer
had gezongen
maar ook omdat hij
zich moest "bew-ijzen" ten opzichte
van het uitstekende kamerkoor Ad
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Parnassum.
Na afloop van de' mis maakten velen
'gebruik van dè moge lijkheid de jubilaris de hand te dr~ken.
Hieronder ook de heer Paessens, oud-commandant van Gevechtsgroep I.
Maar, zoals de pater al verwachtte
en ook een beetje vreesde, had deze
dag nog "een staartje",
daarvoor
hadden
zijn
Brigadevrienden
wel
gezorgd.
Vele gasten verzamelden
zich rond
half vi jf ten huize, of beter, in
de tuin van huize Rimeester in
Eindhoven.
Ze
waren
u itgenod igd
door
het
"voorbereidingscomité",
een iniat ief van Hanny RitmeesterMeyler. (Het ontwerp van de schi tterende
uitnodigingskaarten
werd
gemaakt door de heer Asselberghs,
een waar kunstwerkje I).
Pater
Leo
Laureijssen
kreeg
bij
zijn aankomst een serenade van het
Tamboerkorps van het Garderegiment
Fuseliers
"Prinses
Irene".
Zoals
altijd bij een Brigade-aangelegenheid waren de muzikanten weer bereid hun medewerking te verlenen.
Wat onwennig nam de jubilaris de
muzikale huldiging in ontvangst (na
het eerste nummer wi lde hi j eigenlijk al aanlopen).
Daarna begon het feest in de tuin,
waar tenten geplaatst
waren, ook
door medewerking van de Fuseliers.
Ceremoniemeester
Ton Herbrink ver-'
welkomde de Jubilaris.
Voorzi tter Rud I Hemmes trakteerde,
zoals gebruikelijk,
de aanwezigen
op een voortreffelijke speech. Hij
overhandigde de pater de Brigadepenn ing in z i Iver , met cert if icaat ,.
~oen was het de beurt aan Theo van
Besouw, die op een uiterst humorist ische wij ze herdacht dat de aa 1moezenier hem en zijn vrouw in 1944
in de echt had verbonden.

(of moeten we, sinds
Lourenz zeggen ?)

kort,

Nellie

"Doe je plicht, zoek het maar uit
het was nooit tabé tot gauw ...
want de weg die jij moest' gaan
kruist het pad van moed en trouw.
Hoe verweven is het lot
met Gods zegen en gebod
in een wereld die was dolgedraaid
doe je plicht, zoek het maar uit.
Doe je plicht en c'est la vie
nee, er wordt je niets gevraagd
vanzelfsprekend dat je dan
zelf je pak maar torst en draagt.
Want verweven is je lot
met Gods zegen en gebod
hoe het mensdom zich ook keert of
wendt
doe je plicht en c'est la vie.
Hoogstens klonk tot wederziens
het was nooit tot gauw tabé
langs de weg die jij moest gaan
ging steeds "iemand" met je mee.
Was het nogal eens verward
wat je deed, dan sprak je hart
jij bent onze ...jij blijft onze
"AAL" ...
dus tot gauw, tot WEDERZIENS"
Na het officiële gedeelte, volgde
toen een lang en gezeflig informeel
samenzijn.
In de garage, was een
broodbuffet verzorgd (Nee, ik mag
naam en adres van de bakker niet
noemen).
Een bij zondere dag was ten einde.
Eem bijzondere dag niet alleen voor
de jubilaris zèlf maar voor al zijn
Brigadevrienden ...

Ook - Hanny
Ri tmeester-Meyler,
de
gastvrouw,
kreeg _ het
woord.
"De
marketenst-er van de Brigade", zoals,
ze zichzelf graag noemt, bedankte
de diverse leden van het "Feestcomité".
Daarna werd het feest lied ten gehore gebracht. Geschreven door Hanny en gezongen door, Ne 11ie We isbek
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Hartel {}ck' -dan,k "V@or alle
goede wense~
aa~dige
attenties
aangeboden
bi j . de vier-ing
van
mi jn
50- jarig
pr i es.-t-erseh<;tp . op. "'18 augu s t us j. 1 ..
voorà'f; eén' s},):ecfaal
woord van dank
aan i êder'eèn .~.d
i e .op de' een of andere manier: heeft
meegewerkt
om het
-f eest.· tie, ·~Oen;.slagen.
De namen van
Ha n re Me.yler. en ...Ton Herbrink
wi 1
ik .. toch h\en.b \ J even noemen, zonder
anderen. . tél{"o~.t·,te doen .
Het i:8 voort: m.ij . Glnvergetel ijk
geworder~/"!~'Be~hkt
.f~ ..

ei

/

.

. .... --._ .. 1_ -'. -,' -

L.

8

Laureyssen;

.

Panningen.

RECCE-BIJEENKOMST
6 SEPTEMBER 1990
MOTEL "BILTSCHE HOEK"
Zo stoer als in 1944 zagen ze er
niet meer uit, de Recce-mannen die
op die donderdagmiddag
bijeenkwamen.
Op iniatief van Bill Susan en Rudi
Hemmes
verzamelden
zich
25 oude
kameraden ineen
zaa It je van motel
11 De
B i Itsche Hoek" in de B ilt.
Enthousiaste taferelen bi j de koffie en cake bi j aankomst. Sommigen
hadden elkaar vele jaren niet gezien. Opvallend
was namelijk
dat
een aantal mensen die normaal niet
de jaarlijkse reünie van de Veren iging bezoeken, we I aan deze u itnodiging
gehoor
hadden
gegeven.
Hieronder bekende namen als Driebeek, Ter Haar en van Voorst tot
Voorst.
Natuurlijk
was
ook onze
ere-voorzitter, als grondlegger van
de Recce, aanwezig.
Na een gezellige borrel ging het
gezelschap aan tafel. Rudi Hemmes ,
in zijn functie als tafel-president, nam het eerste het woord. De
recce-soldaat die het tot generaalmajoor bracht, liet zijn oude makkers weten dat de Recce-officieren
voor hem, in zi jn latere carrière,
altijd een voorbeeld zijn geweest.
Luitenant Ben Ter Haar noemde hi j
in dit verband "mijn held".
In zijn speech ook aandacht voor
een andere he Id , name I ijk A. Weerhey~ uit Den Haag. Deze bleek nameI i j k in een vakant ie 45 mensen van
een wisse dood te hebben gered. De
chauffeur
van de bus waarin ook
Weerheym zat, bleek voor dood achter het stuur te zitten en dat tijdens een rit in de bergen ! Weerheym kon het stuur overnemen en de
bus tot st ilstand brengen. Een geval dat
nooit
enige
publiciteit
heeft gehaald, maar dat tijdens de
bijeenkomst
eVBn naar voren werd
gebracnt (en dus ook in deze kolommen) .
.Daarna
nam
Beelaerts van
Op de voor hem
telde hij over

oud-Recce-commandant
Blokland het woord.
typerende wijze verhet begin van de

Recce (toen nog Eskadron Pantserwagens).
Bill Susan las vervolgens
enkele
passages voor u it het werk van de
generaal-majoor Nierstrasz over de
geschiedenis van de Brigade. Fragmenten van dit werk, die betrekking
hebben op de Recce, waren door hem
gebundeld en werden uitgereikt op
het einde van de bijeenkomst.
Vervolgens
las hij de namen voor
van de Recce-makkers die tijdens de
veldtocht sneuvelden.
Hierna kreeg Ben Ter Haar het
woord. Hij blikte terug op de prestaties van de Recce tijdens de acht
maanden
"in actie". De conclusie
was: ."We hebben het helemaal niet
slecht gedaan 1"
H. Engelsman uit Emmen was de laatste en tevens de kortste spreker.
Hi j stelde voor om over twee jaar
weer bijeen te komen. Een suggestie
die werd doorgeschoven naar de organisatoren van de dag.
De oude kameraden
van de Recce
kunnen terugkijken op een geslaagde
dag: Het heeft ·veel werk gekost
maar het was zeker de moeite· waard.
Dus ... tot over twee jaar ????
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15 MEI 1990
REUNIE TE OIRSCHOT
i

Op zaterdagmorgen 15 mei 1990 arriveerden ruim 350 reünisten en fami_ieleden in de generaal-majoor A.C.
e Ruyter van Steveninckkazerne
te
Oirschot. Gastheer daar, was kazer_e-commandant kolonel der Fuseliers
van der Guchte, oud-commandant
.an
het
Garderegiment
Fuseliers
"Prinses Irene".
Voor-z I tter Rudi Hemmes had, bi j de
opening van de reünie, meteen een
verrassing in petto: hij kondigde
aan dat het programma om 17.00 u.
een vervo 19 zou kr ijgen. Dan nameijk zou van u it de kazerne worden
'ertrokken naar Eindhoven voor de
onthulling van het Irene Brigadeviaduct.

'ort h ierna verzame Iden de mannen
zich voor de Algemene Ledenvergadering. Voor de achterblijvers
verzorgde J.J. Kuneman uit Den Haag
een zeer boeiende
lezing over de
geschiedenis van de Brigade.
er de vergadering,
waarbij
de
ere-voorzi tter
en
vice-voorzitter
J. van der Bergh niet aanwezig konen zi j n , zult u uitvoerig worden
geïnformeerd
in het volgende num-er.
?et bestuur werd uitgebreid met een
..ieuw lid, namelijk de heer- P.J.
van der Wal CHuiserf 12, 4824 HR
3~EDA, tel. 076-416151).
De heer
van de Wal is een oud-marinier.
Een agendapunt w'aarover, zeer emo-ioneel en uitvoerig werd gespro'en, was het wel of niet dragen van
aret t en tijdens de officiële ver~egenwoordigingen
van de Brigade.
e vergader ing bes loot -om de hu i~.ge regel ing te handhaven d.w. z.
~at tijdens parades e.d. geen baret
=ag worden gedragen.
~e standpunten van voor- en tegens-::anders 1 I g'gen echter ver u i t el_'aar,,zodat
de discussie hierover
=og wel niet afgelopen zal zijn.
'.
'a de vergader ing vo 1gde de trad i~:onele
dodenherdenking,
ditmaal

o

bij het borstbeeld van oud-Brigade
commandant generaal-majoor A.C. de
Ruyter
van Steveninck.
Het Tamboerkorps
van
het
Garderegiment
Fusel iers verleende hierbi j de muzikale ondersteuning.
Naast de vlag van de "groep Eindhoven", was ook het vaandel uit
Congleton present. Vaandeldrager
H. Weyland had het meegenomen en
presenteerde het met trots.
Het programma werd daarna informeel
voortgezet.
Zoals gebruikel~jk
werd het Garderegiment Fuseliers vertegenwoordigd door een delegat ie onder leiding van de nieuwe commandant, de
Iuitenant-kolonel
der
Fusel iers
H.A.J. van Bokhoven.
De oud-mariniers van het Jive Quintet verzorgden, zoals gebruikelijk,
weer de muziek. Traditie ook, wordt
het optreden
van zangeres
Nelly
Lourenz-Weisbek.
Vroeger een Silvera, nu de Vera Lynn van de Irene
Brigade.
Na vijf uur vertrokken
ruim 175
personen van de kazerne naar Eindhoven. Daar, op de grens van Waalre
en Eindhoven, was alles in gereedheid gebracht voor de onthulling
van de "nieuwe verovering", na de
laan en de dreef, namelijk het Irenebrigade viaduct.'Loco-burgemeester F. van der Spek
ging in zijn toespraak
in op de
actualiteit. De vrede, waarvoor ook
de Irene Brigade heeft gevochten,
lijkt momenteel dichtbij door de
sterk
veranderende
verhoudingen
tussen Oost en West. Tegelijkertijd
wordt die vrede weer bedreigd door
de ontwikkelingen
in het MiddenOosten. De Marine-mensen,
op weg
naar'de Golf, gaan zich daar inzetten voor die vrede, zoa 1s eens de
mannen van de Brigade.' De gemeente
Eindhoven is trots dat door de
naamgeving van het viaduct, de herinnering aan de laatste groep in
stand zal blijven.

,
De loco-burgemeester huldigde daarna
Hanny
Ritmeester-Meyler.
Door
haar
iniatief kwam de naamgeving
van het viaduct tot stand. Ze ontv i ng een boeket i n dei kleuren van
de Brigade.
Voorz itter Hemmes haakt e i n op de
toespraak
van de loco-burgmeester
en benadrukte dat nu, anders dan 50
jaar geleden, de plannen van agressors niet meer worden getolereerd.
UDe gezonde jongens van onze Marine
gaan zich inzetten voor een gezonde
zaak" .
Hij memoreerde
het feit dat het
viaduct 1igt over de weg waarlangs
de Brigade oprukte van Valkenswaard
naar Eindhoven,
in de septemberdagen van 1944.
De voorzitter bood de gemeente
Eindhoven een vlag van de Br igade
aan, die daarna werd gehesen door

de heer Herbrink.
Gelukkig kunnen generaals goed inspringen op onverwachte situat ies ,want nog voor het einde van de
speech werd de band met het Wilhelmus gestart. Deze kleine storing
kon de plechtigheid niet bederven.
De naam werd onthuld waarna een
tiental
voertuigen
van
uWheels"
(militaire historische voertuigen)
voorreden om een aanta I oud-str ijders onder het viaduct door te rijden.
Na het formele gedeelte begaf het
gezelschap zich naar het naast gelegen Motel Eindhoven, waar, door
de gemeente, een hapje en een
drankje werd aangeboden.
Daar konden
alle
aanwezigen
nakaarten over een lange, maar geweldige dag !
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1941

50-JARIG JUBLILEUM

Nadat op 11-1-1941 de Nederlandse
Troepen in Enge Iand waren samengebracht in, een brigade met de naam
Kon ink 1ijke
Neder 1andse
Br igade" ,
werd bij Koninklijk Besluit nr 1 dd
26 augustus 1941 bepaald dat die
die brigade de naam zou gaan dragen
van "Koninklijke
Nederlandse
Brigade Prinses Irene".
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina
maakt zu 1ks persoon 1 ijk bekend aan
de brigade in Wrottesley
Park te
Wolverhampton
op 27 augustus 1941
en reikte bi j die gelegenheid ook
een vaandel uit.
We zijn ervan overtuigd dat de OudStri jders van de Irene Brigade het
met ons eens zi jn dat wi j met gepaste trots dit historisch gebeuren
herdenken.
Wij willen dat doen op 27 augustus
1991, 50 jaar na de naamgeving door
H.M. Koningin Wilhelmina.
Intussen is er een comité opgericht
dat de voorbereiden
werkzaamheden
ter hand heeft genomen.
Het zal iedereen duidelijk ZIJn dat
dit
50-jarig
jubileum
de nodige
aandacht za I en moet kr ijgen. Helaas is hier ook veel geld' voor
nodig.
Wi j hopen voor di t feest subsidie
te zullen ontvangen van de overheid
en moge 1 ijk ook nog van andere -instanties maar het zal helaas niet

1991

zo kunnen zijn dat er van ons, oudstrijders,
geen bijdrage
gevraagd
hoeft te worden.
Het organiserend
comité doet een
beroep op de leden van de Vereniging Oud-Strijders van de Koninkl ijke Nederlandse Brigade "Prinses
Irene" om een bi jdrage te leveren
aan de bekostiging van het jubileum, uiteraard voor zover dat mogelijk is.
U kunt uw bi jdrage storten op de
Rekeningen
van
de
penningmeester
van de Vereniging Oud-Strijders van
de Kon ink 1ijke Neder 1andse Br igade
"Prinses Irene", hetzij op girorekening nummer 1 999 533, hetzi j op
bankrekening nummer 47 25 85 762
van de AMRO-bank te Den Haag.
Wilt u bij uw betaling vermelden
"Bijdrage voor Jublileum 50 jaar"
Het moet op 27 august us 1991 een
goed feest en een goede rëunie worden. Reserveer die datum - 27 augustus 1991 - nu reeds in uw agenda.
De rëunie zal plaats vinden in de
Westenbergkaz~rne in Schalkhaar.
We
houden
u, via
onze
"Vaandeldrager" op de hoogte van de ontwikkelingen.
Alvast zeer harteli jk bedankt voor
uw medewerking en voor uw bijdrage.
Het organiserend

comité.
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Hoofdstraat 32
5683 AE BEST

6e lijst mutaties
adreslijst 1989

adres is

blz. 2 Annen J.
"

"

Roosendaal, 6 september

op de

5 Bernaert G.P.M.
9 Mvr. H. Huisman

Hieronder opnemen
adres is

1990

Helios 212 ; 7904 HM HOOG~VEEN.0528077540
overleden 15-08-1990 VOORTHUIZEN.
HVlr. J.?-l.C.Bèrnaert-Dieleman.Adres origr
304 Good Hope Park, Beach Rd 157
KAAPSTAD 8001 Rep.
Z.AL

"

IVaterstraat 2 ; 1033 A:
AJ.1STE
IWAr.1
12 Mvr. M. van Daalen-de Man
overleden 4-08-1990 WAALWIJK
" - 14 Mvr. C.M. Duindam-Juffermansjadres is: Maartensheem 67
2181 DN HILLEGOM
\.E.~I.
adres is
Oranjeplein 235 j 6224 KX r-1AASTRICIiT
" 14 Duynstee .•
043-623743
WuRT
adres
onbekend
19
Gofers
M.
verhuisd
"
6921
LZ
DUIVEN.
24
IIomeijer
W.
adres
is
van
Ruisdaelstr.18
"
08367-67378
opnemen
nieuw lid 6 juli 1990 adres is:
" 28 Jóngh H.R. de
36 Sanderson Street, EMBLETON W.A.
6062 Australia.
opnemen
overleden 29-08-1990 SALISBURY. e.K.
33 Lamer J.
"
Hieronder opnemen: Mrs. F. Lamer
. Adres ongew.
overleden 14-02-1990.DEN HAAG
33 Mvr. C.C. Lambregts-de Silva "
overleden 23-07-1990. HAWTHORNE. U.S.A.
"
" 37 Ma n J. de
• Adres ongew.
Hieronder opnemen: Mrs. S. de Man
opnemen:
overleden
12-05-1990.
WADENOYEN.
39
Monhemius
J.
"
40
Houwen
F.A.
Kaa
t
o
r-s
t
r
,
10
;
4625
CE
BERGBN OP ZOO~I
adres
is
"
01640-37978
47 Huys J.A.
opnemen
overleden 04-05-1990
ZEIST
Hieronder opnemeri: Mv r , C.A. Ruys-Haitsma Mulier.Adres ong~
'I
48 Scheffer A.
verhuisd
adres o nbel.e
nd
CARLTON.Australia
is
overleden 30-09-1988 BERGEIJK
" 48 Hvr , ~I.L. Schellekens-Thuije
opnemen
overleden 17-05-1990 13ERGi!:N
op ZOOM
" ·50 Sebregts E.A.
Hieronder opnerne
n : }lvr.~l.W.Sebregts-de Graa f ; adres ongel'
adres is
Apartado 241
PLAYA de ARO
" 51 Snoeren A.J.
17250 GERONA.Span,
54
Trienekens
H.W.P.
J
.F.
Kenned
y
laan
68
4811
ET B:"lliDA
"
"
"
076-749641
2712 H~ ZOETi!:RMEE!.
le Stationsstr.177
"
"
" 60 Waal i~. v d ,
·079-169525
Waterdrinker G.C.
", 60 Waterm~n S. 5e mutatie
2553 GL Di'~NHAAG
10 Bijlsma T.

"

"

"Het Twiskehuis

11

11

,11

s

-- 2 --
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blz. 60 Walburgh Schmidt J.C.

-- 2 -- vervolg

blz.

60 Walburgh

"

62 \Vilkinson

"

63 lVijlaars

"

16 Mvr.

Schmidt

J.C.

adres

L. (v oor-m v Swaab ) "

C.\V.

S.Fresco-Speijer

11

opnemen

is

"
"

op 6e lijst

mutaties

adreslijst

Silvermine
Village, Private Bag 1
NOOl,vHOEK 7985 Rep.Zuid-Afrika.
2173 Woodthrush
Place
NANAU10 Be C a n a d a. V9R 5K3
"Huize Ravenshof"
, kam~r 412
Vestdijk
30
5611 CC EINDHOVEN
overleden
31-05-1990
RarTERDAloI

i!.J.F.

Hae Lk erna

Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlijden
volgende leden van onze vereniging:
24
23
4
15
29

juni
jul i
aug.
aug.
aug.

1990
1990
1990
1990
1990

1990.

van de

Mevr. B. Zak - Hartog, Amsterdam.
Jan de Man, New York
Mevr. M. van Daalen-de Man, Waalwijk
G.P.M. Bernaert, Voorthuizen
J. Lamer, Salisbury

Voorts werd bericht ontvangen van het overlijden van:
Mevr. M.L. Schellekens-Thuije te Bergeijk op 30 sept. 1988.
Bij overlijdensgevallen

graag bericht aan: H.J. Davis
Post weg 18
3881 EC PUTTEN
03418 - 60842

Enige informatie omtrent de relatie
tussen de Vereniging Oud-Stri jders
van de Kon. Ned. Br igade "Pr inses
Irene" en de B.N.M.O.
Op 28 oktober 1981 werden tussen
het bestuur van onze Vereniging en,
het bestuur van de B'.
N.M.O. (Bond
van Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers) afspraken gemaakt om
te komen tot een werkmethode waarbi j via het netwerk van maatschappelijk werkers van de B.N.M.O. bijstand kan worden verleend aan de
leden van de'Prinses Irene Brigade,
die
in problemat Ls che
omstandigheden z~jn geraakt.
Deze situatie
is nog steeds van
kracht. Inmiddels werd aan een honderdtal Brigadeleden
hulp en bijstand
verleend.
De B.N,M.O.
beschikt
regionaal
over
maatschappel ijk werkers. U dient in voorkomend geval eerst contact op te ne-

men met onze sociaal werker, de
heer Harry DavI s , Postweg 18, 3881
EC Putten. (tel. 03418-60842)
In overleg met hem kan dan de betrokken maat schappe 1ijk werker van
de B.N.M.O. worden ingeschakeld en
de nodige formulieren
worden
ingevuld (ook hierbij steun van Harry
Davis).
Indien ons Brigadelid tevens lid is
van de B.N.M.O., gaat de voortzetting langs de B.N.M.O.-lijn. Is men
geen 1 id van de bond dan wordt de
procedure
eveneens
(via het aanvraagformulier)
ingezet en in het
-lagemeen wordt ons Brigadefid dan
binnen
kort e
tijdB.
N .M .0 .-1 id ,
-waarna eventuele verdere noodzakelijke hulp zal worden geadviseerd
C.q. verleend.
J. v.d. Bergh.
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et 7de Zuidafrikaanse contingent:
berichten. aanvullingen en vragen
zonder antwoorden
door Kol. (dr.) Jan Ploeger
eze bi jdrage vindt zi jn ontstaan
.n het, in "de Vaandeldrager" van
ecember
1989 verschenen
artikel
o er het genoemde cont lngent, dat
estond uit 50 Nederlandse vrijwiligers, woonacht ig in de Unie van
Zuid-Afrika,
welke op 8 november.
1942 te Kaapstad aan boord van het
stoomschip "Abosso" gingen om zich
bij de Nederlandse strijdkrachten
in Engeland te voegen.
Een deel heeft betrekking op de beriehtgev ing over deze groep in de
'nie, een ander deel op de achtergrond rondom het torpederen van het
schip. Een derde deel tenslotte is
gew ijd aan het oor Iogsmon ument te
Pretoria,
opgericht
om
ook
de
slachtoffers van deze ramp te gedenken.
1. Mededel ingen in het "Hollands
'eekblad voor Zuid-Afrika"
In Pretoria
verscheen
sedert de
roege dertiger jaren het "Hollands
\l:eekblad voor Zuid-Afrika",
elke
eertien dagen. Het blad, met kapitein C. Plokhooij, DTD, als redacteur, was gewijd aan de bevordering
an culturele en economische
belangen en was tevens het officieel
orgaan van diverse Nederlandse verenigingen en organisaties te Pretoria en
in mindere mate
te
Bloemfontein, Johannesburg en Kaapstad.
Tevens werden o.a mededelingen van
het gezantschap de~ Nederlanden te
Pretor ia gepubl iceerd. In de oorlogsjaren was het grootste deel van
de inhoud van het "Hollands Week, lad" aan de Nederlandse oologsinzet en berichten over de toestanden
in bezet Nederland en Nederlandsch
:;::ndie
gewijd.
ok werd het een en ander gèschre-en over de Neder Iandse troepenransporten, voor zover dit tenmins t e strookte met mi 1itaire vei 11g:eidsmaatregelen.
de uitgave van 13 maart 1943 had
'e correspondent van Kaapstad ("de
Kaap sche Molen") op p. 13 verwezen

naar het officiele bericht dat het
negende contingent vpor de Brigade
zijn bestemming had bereikt en gewaarschuwd
tegen ·het _verspreiden
van geruchten over de scheepvaart
onder het motto "Spreekt niet over
schepen 1"
Aan deze regel hield de redacteur
van het "Hollands Weekblad" streng
de hand.
In de uitgave van 10.10.1942 (p.11)
verscheen
van de reeds genoemde
Kaapstadse medewerker het volgende
bericht in verband met het zevende
contingent:
"De Nederlandse
Club is zoo
langzamerhand
ook
de plaats
geworden waarvan de· Nederlandse soldaten tijdens hun kort
verbl i j f te Kaapstad geregeld
gebruik maken. Ook het zevende
contingent
werd
aldaar
voor
hun vertrek onthaald, en nadat
thee met ververschingen waren
rondgediend,
werden
frissche
dranken geschonken.
Van de zoo populair geworden
pakketjes, werd elke soldaat
een ter hand gesteld.
De· mannen
werden
verwelkomd
door
Jhr,
van
Swinderen.
Voorts werden zij toegesproken
door majoor de Boer en hun
Commandant Lt. Reuhl. Daarop
werden
vroolijke
Nederlandse
liederen
gezongen,
begeleid
door mondharmon ica IS.
Het was
een prettig uurtje in een aangename Hollandsche omgeving.
Bij deze gelegenheden
is de
heer Kleyweg altijd aanwezig
om met speciaal verzorgde lekkernijen de ververschingen aan
te vullen.
De
goede
gewoonte
getrouw,
werd
door
de
Neder Iandsche
Aanneming Maatschappij
en de
heer H.G.Buisman ook dit· contingent van een flinke hoeveelheid sigaretten voorzien.
Met voldoening werd inmiddels
bericht
ontvangen,
dat
het
zesde contingent de plaats van
bestemmi~g :veilig
heeft
bereikt."
In het Ho 11ands Weekb Iad " van 24.
10. 1942 verscheen onder het op·schrift "Luitenant Reuhl" het.volgende op p.14:

"De 1e Luitenant Reuhl, die zoolang verbonden was aan de ·Nederlandse Missie voor )?retoria, is
naar
Engeland
vertrokken.
Het
vert rek vond reeds een ige weken
geleden plaats; doch in verband
met het gevaar
te spoedig
te
schrijven of te spreken van vertrekkende vaartuigen, vermelden

geering te Londen een telegram
met de medede~ling dat de boot
waarop dit contingent was, getorpedeerd is en dat de famiI ieleden
van
de
opvarenden
verwittigd moeten worden."
In hetzelfde bericht werd de hoop
uitgesproken dat er nog velen gered
waren, aldus het bericht op p. 13.

wij het eerst nu.
Luitenant Reuhl stond hier hoog
aangeschreven bij ieder die hem
kende. Hij deed zijn plicht, zijn
soms moei I ijke p licht, met heel
veel tact; hij
laat heel wat
vrienden achter en nooit hoorden
wij (en wij hoor en heel veel)
iets ten nadele van zijn optreden. Wij wenschen Luit. Reuhl het
allerbeste en hopen allen spoedig
iets van hem en zijn wedervaren
in Engeland te mogen vernemen."

In de uitgave van 5.6.1943 van het
genoemde blad verscheen op p. 10 de
volgende lijst van ongevallen, verstrekt door het Nederlandsche Gezantschap te Pretoria:
"Vermist, aangenomen verdronken tengevolge van vijandelijke
actie:
Luits. Hoogfand J; Reuhl W.M.
Sergn. den Bakker M.; Bijsterveld A.T.; Dienaar N.; van der
Feijst B.S.; Hemmerle A.; Hey
J.; Kn i j f f L.A.; Veldkamp E.;
Verdouw J.; van Wagenveld M.;
Cp 1 s . Ave 1 ing
G.;
van
den
Boogaard J.S.; Drost H.R.;
Manschappen: van den Berg A.;
van Berkel B.; Blokker P.J.T.;
de Boer Th.; Boogaerdt A .J .;
Burgers A.J.; Degenkamp J.E. ;
Hertog
J.H.;
van
Heusden
J.H.C.; Imhof C.W.;. de Jong
J .D.; Juda G.H.; Ko lhorn H.;·
Kuipers C.F.; Kopuit L.; Meyer
J.; Meyer
P.; Muller
H.J.;
Oudejans G.H.; Poortenaar H.;
Renema A.; Reyrink T.C.; Rietbroek J.; Rueb A.W.; Schanst ra
J.; Schiering
A.M.F.;
Slie-

In het blad van 5.12.42 werd, als
een deel van de "Brief ui t Pretoria" door X.Y.Z. vermeld dat familie en vrienden van het zevende
contingent
dienstplichtigen
reeds
lang ongerust waren omdat er steeds
geen bericht van aankomst kwam.
~Op Donde~dagmiddag, 26 rtovember,
kwam de droeve tijding, die vele~
reeds gevreesd hadden, n.l. dat
dit contingent niet op de gewone
voorspoedige manier- zi jn bestemming bereikt had.
De Gezant [Jhr. W.F. van Lennep]
ontving van de Nederlandsche Re
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drecht A.W.; Sluyters J.M.; Sluyters J.J.; Soreas A.; Spaans M.;
van der Toorn C.; Vijverberg J.;
Botbijl C.J.
;
Spel 1 ingsverschi llen
tussen
de
lijsten in "De Vaandeldrager"
en
het "Ho 11ands Weekb 1ad" komen voor
in de volgende gevallen:
A. van den Bergh/A. van den Berg
A.J. Bogaerdt/A.J. Boogaerdt
A. Hommerle/A. Hemmerle
G.W. van Imhoff/C.W. van Imhof
J. Schonstra/J. Schanst ra
A. Soras/ A. Soreas
J.M. Sluyter/J.M. Sluyters
J.J. Sluijters/J.J. Sluyters
Verder komen de namen C.F. Kuipers
en C.J. Botbijl niet op de eerstgenoemde 1 ijst voor, terwi j 1 D. van
der Woude op de tweede 1 i jst ontbreekt
Op 31.8.1943 werd de verjaardag van
H.M. Koningin Wilhelmina op de gebruikelijke wijze door leden van de
"Nederlandsche Vereeniging" en andere vrienden van Nederland te Pretoria herdacht. De Gezant vestigde
in zijn feestrede de aandacht op
het feit dat de Nederlanders in de
Unie van Zuid-Afrika verwijderd waren van de oor log en zi jn smarten
en voegde daaraan toe, dat dezelfde
Nederlanders in Zuid-Afrika de dans
niet geheel waren ontsprongen.
"Honderden Nederlanders zi jn opgeroepen en hebben aan die oproep
gehoor gegeven. Die doen overzee
hun plicht voor hun vaderland, 'n
gedeelte van hen heeft zijn leven
reeds gegeven. Hulde zij geb~acht
aan hun nagedachtenis."(p.4
van
"Holiands -Weekblad" 11.9.1943)
2. De ondergang van de "Abossa"
In verband met dit onderwerp werden
de volgende publicaties in volgorde
van tijd geraadpleegd:
Cl)
S.W. Roskill, the War at Sea,
(LondQn 1956) deel 2 p. 269-271
(11)
L.C.F.Turner,
H.R. GordonCumming , J,E. Betzier ,War
in the
Southern Oceans 1939-45 (Cape To~n
1961) p. 168-188
(lIl) Kar 1 Donitz, Zehn Jahre und
zwanzig Tage (Frankfurt am Nain·Bonn, 1963) p. 265-L90
(IV) J.C. Boosen, Ons Vloot. Die
eerste vijftig jaar (Kaapstad 1963)
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p. 93-112. Ook in het Engels, met
belangrijke lijst van_ verloren gegane schepen e.d.m. binnen 1000
mijl van de kust van de Unie en
Zuid-Afrika, 1939-1945.
(V) H.J. Martin, N.D. Orpen, South
Africa at War (Cape Town 1979) p.
184-198.
Van deze werken waren, voor het beoogde doel van dit artikel, m. i.,
de nummers (11)
en (V) bi jzonder
waardevol t.O.V. scheepsnamen en de
achtergrondgeschiedenis
van
het
Duitse duikbootoffensief van oktober 1942.
Verrassend was het reeds genoemde
art ikel in "De Vaandeldrager" over
het 7de contingent, mij gestuurd
door oud-Brigadel id dr. Guurt van
der Tas te Somerset-Wes. Dit betrof
vooral de diverse data en de berichtgeving tussen de Nederlandse
autoriteiten te Londen over de lotgevallen van het contingent (19421943), de publicatie van de erelijst, de naam van het vergane
schip en de datum van het vergaan
van de "Abossa". Het zou, gezien
het volgend relaas van hetgeen wel
of niet bekend is, de moeite waard
zijn, het Britse Departement van
Oorlog alsnog te vragen om verdere
verduidelijking van de op p.22 genoemde Britse verklaring (VI)
Tenslotte werd Zijdelings het artikel van de schrijver, getiteld "Nederlandse Springbokke" en die Brigade, 'n Bijdrae tot die geschiedenis van die "Koninklijk Nederlandse
Brigade Prinses lrene", verschenen
in
"Nilitaria
Tijdschrif
vir
mi 1 itere
geskiedenis
(Pretoria
1972), deel 3/4, p 1-102, geraadpleegd.
Volgens
publicatie
(11)-,
p.157,
vond de eerste Duitse aanval op
Zuid-Afrikaanse
handelsroutes
in
oktober 1941 gepland, geen doorgang. Op 3.1.1942 verklaarde Hitier
tegenover- de Japanse àmbassadeur
dat hij de onderzeeers in de Atlantische Oceaan teruggeroepen had. Ze
zouden later -nabi j Fr-eetown (West':"
Afrika) gestationeerd worden, terwijl grotere duikboten nabij Kaapstad zouden optreden.
Op 10.7.1942 keurde adm. Raeder het
verzoek van adm. Donitz goed om
duikboten nabij Kaapstad t~ laten

Het Nederlandse
koopvaarijschip
"Nieuw Amsterdam" in de haven van Kaapstad

opereren. Op 1.8.1942 volgde het
bevel van adm.Raeder aan de "Gruppe
Eisbar"
om zuidwaarts
te varen.
Tussen 15 en 24.8.1942 vertrok de
groep van Lorient (Frankrijk), terwi j1 de tanker U-459 van Bordeaux
de reis aanvaardde. De groep bestond uit de volgende duikboten,
terwijl verdere bijzonderheden zijn
bijgevoegd.
Boten:
U-68 (kapt. Merten)
U-159 (kapt, Witte)
U-192 (kapt. Emmermann)
U-504 (kapt. Poske)

weg van Indie naar New York, ongeveer 400 zeemijl noordwest van Ascension, door de U-68 tot zinken
gebracht (11 p.166). Inmiddels werd
als gevolg van werkelijk of veronderstelde schade, de U-156 (kapt.
Hartenstein) door de U-159 vervangen. Deze duikboot zou oorspronkelijk nabij de Congo-monding opereren (11 p.166). De U-68 kreeg op

Klas: Vertrek:
IX C 20.8.1942
24.8.1942
"
19.8.1942
"
19.8.1942
"

Deze bijzonderheden
zijn aan pub likat ie (11) p. 257 ont leend, terwijl op p.161 de U-156 (kapt. Hartenstein) genoemd wordt en de U-159
ontbreekt.
Gemiddeld werd op de reis naar het
zuiden 170 zeemijl per dag afgelegd. Op 12.9. 1942 werd het Britse
schip "Trevilley" (5.296 ton) door
de U-68 zuid van de evenaar getorpedeerd. Dit vaartuig was, met militaire voorraden aan boord, onderweg naar Kaapstad. Gedurende dezelfde nacht torpedeerde de U-156
de "Laconia" (19.695 ton) met o.m.
ongeveer 1800 Italiaanse krijgsgevangenen aan boord, tussen Ascension en Kaap Palmas. Dit vaartuig
was van Zuid-Afrika
op weg naar
Engeland (11 p.161).
Op 14.9.1942 werd het Nederlandse
schip "Breedijk" (6.861 ton) onder

Terugkeer:
6.12.1942
5.1.1943
27.12.1942
11.12.1942

Getroffen schepen:
6
8
6
8

19.9.1942 het eiland St. Helena in
zicht en bereikte het gebied waar
operaties verboden waren.
Op 22.9.1942 ontmoetten de U-68, U172 en U-504 hun tankschip (U-459)
ten zuiden van Walvisbaai en 900
mijl van de kust ~erwijderd. Kapt.
Emmermann (U-172) en Merten (U-68)
bespraken daar de geplande aanval
op Tafelbaai (Kaapstad) en omgeving
Cll p.166). Er werd o.a. overeengekomen om de rede van Kaapstad op
6.10.1942
te
verkennen
en
op
23.9.1942 werd de reis naar het
doelwit voortgezet.
In Kaapstad was op 22.8.1942 reeds
een waarschuwing-van de Britse admiral iteit
ontvangen
dat
Duitse
duikboten vanaf eind 1942 in het
zuiden van de Atlantische Oceaan
zouden opereren. Op 21.9.42 werd
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door
het
opsporingskantoor
van
duikboten in Engeland een waarschuwing uitge60nden dat e~n zuidwaartse beweging van duikboten voor de
deur stond. Een dag later werd
Kaapstad
ingelicht dat duiboten,
schepen, op weg naar het MiddenOosten, zouden aanvallen en dat de
westwaartse scheepvaart verder west
van de Afrikaanse kunst zou moeten
varen. Oostwaartse scheepvaart zou,
waar moge 1ijk, naar Durban moeten
gaan en het gevaarlijk brandpunt
van de route om Kaap de Goede Hoop
- indien mogelijk - vermijden.
Op 3.10.1942 volgde een gedetailleerde beoordel ing van de strateg ische vraagst ukken van de Kaapse
wateren en het mogel ijke optreden
van vijandelijke duikboten, mijnleggers enz.
Kaapstad was dus ingelicht, maar
kon zonder de nodige anti-duikvaartuigen weinig doen (11 p.169). Men
bezat als tegenweer, een aantal omgebouwde walvisvaarders. Snelle motorboten toegrust met dieptebommen
werden echter vereist. Volgens berekeningen
had de Zuidafrikaanse
vloot onder meer 43 mijnenveger~ en
38
anti-duikbootvaartuigen
(V
p.190).
Op 30.8.1942 verkreeg 23 Eskader
van de Z.A. Luchtmacht zijn eerste
Ventura vliegtuigen. Tevens gingen
twee
lichte Britse kruisers,
de
"Sirius" en de "Phoebe", op r-u Lm
600 km van de kust, verkenningswerk
verrichten. De Zuidafrikaanse vloot
beschikte over de kleinere schepen
"F1orida", "Roodepoort" en "Stellenberg" en de grotere vaartuigen
"Southern Barrier" en "Terje" om
het gebied zuid van Kaap Agulhas te
verkennen (V, p. 191-192).
Er was dus geen sprake van onvoorbereidheid in de omgeving van Kaapstad maar de omvang van het verdedigingsapparaat
en de belangrijkheid ervan zou de verwachtingen
overtreffen.
Tegen de avond van 2.1IT.1942 was de
U-68 binnen
300 zeemijl
van de
Zuidafrikaanse kust~ Twee dagen later kwam -de U-172 op 45 zeemijl van
de vuurtoren op Groenpunt
(Kaapstad) om de volgende dag de beweging van de scheepvaart waar te ne

men. Op 6.10.1942 werden deze waarneming~n
voortgezet.
Het was op
grond van deze en ander waarnemingen dat er besloten werd om Tafelbaai niet- aan te vallen, maar aanslagen op inkomende en uitgaande
schepen op de open zee te plegen.
Cll p. 169-172). Om 04.30 u. van
7.10.1942 noteerde kapt. Emmermann
dat hij zou beginnen aan te vallen.
Volgens een onvolledige lijst (IV,
p. 105) werden de volgende schepen
op 7.10, 8.10 en 9.10.1942 getorpedeerd, binnen 1000 zeemi jI van de
kust van Zuid-Afrika:
Naam;
Chikasaw
City
Firethorn
Pantel is
Boringia
City of
Athens
Clan Mactavish
Sarthe
Swiftsure
Gaasterkerk
Koumoundouros
Examelia
Colovadan
Belgian
Fighter

Tonnage:

Land:

6196
4700
3845
5821

U.S.A.
Panama
Griekenland
Gr. Brit.

6552

"

ti

7631
5271
8206

ft

IJ

"

"

U.S.A.

8679

Nederland

3598
4981
6551

Griekenland
U.S.A.
U.S.A.

5403

Belgie

Buiten de 1000 mij·lgrens:
.Duchess·
of Athal
20119
Gr. Brit.
Het dag Iicht van 8.10.1.942 hadden
drie
duikboten
33000
ton
aan
scheepsruimte
gezonken.
De U-504
had niets opgemerkt
(11, p.174),
terwijl de U-179 (kapt. Sobe) door
dieptebommen van een drietal torpedobootjagers -tot zinken werd ge-bracht. Op 9.10.1942 werd bij daglicht een grote olievlek ontdekt.
Een kort verslag in V, p. 192-195~
leverde
~een
noemenswaardige,
nieuwe b t j zonder-hederi
-.op.·In dit
verslag is, evenals in pubTicatie
11, aandacht besteed aan het opsporen van drenkel ingen met v liegtuigen en schepen. Ook het vinden van
wrakhout en waargenomen
ontploffingen wordt gemeld.

Tegen 10.10.1942 liep de eerste fase van de Duitse duikbootaanval in
de _ Kaapse wateren teil einde. De
verrassingsaanval
op Tafelbaai en
de vast gemeerde schepen werd niet
verwezenlijkt,
maar de groep had
veertien schepen, 100.902 ton, in
vier dagen gezonken. Op 12.10.1942
reikte het opperbevel van de Duitse
Weermacht een communique uit waarin
aanspraak gemaakt werd op twaalf
schepen (11 p. 181). In het jaar
1942 zonken in de maand oktober 25
schepen in Zuidafrikaanse
wateren
met
een
totale
tonnenmaat
van
166.234 (ll,grafiek).
Hier en daar hebben wij de strijd
ter zee, ver van Nederland, kunnen
belichten aan de hand van een aantal gedegen publicaties. Wij weten
dat het 7de Zuidafrikaanse cont ingent vermoedelijk op 8.10.1942 aan
boord van de "Abosso" uit Kaapstad
vertrok
en de veilige
Tafelbaai
verliet, om zich op de vol gevaren
zijnde oceaan te wagen waar dood en
verwoesting
in die
oktobermaand
hoogt ij v ierden. Ook 1azen wij in
"de Vaandeldrager" dat de "Abosso"
op 9.10.1942 werd getorpedeerd.
Meer inlichtingen
in dit verband
konden. wij, binnen het bestek van
onze navorsing niet opsporen. Wel
konden wij het raamwerk verschaffen, waar binnen deze tragedie zich
afspeelde. O.i. moeten de antwoorden van de vragen rondom het zinken
van de "Abosso", met man en mu is,
in het arch ief van het Br itse Departement van Oorlog liggen. Toen,
op 16.12.1942, het achtste contingent in Liverpool aankwam, werd uit
de mond van de immigrat iebeambten
de droeve tijding vernomen dat het
7de contingent in het diepste van
de oceaan verdwenen was. ("Mi 1 itaria" p. 36-37)
Wi j denken op dit og erib lik aan de
Paastoespraak
van
H.M .. Koningin
'Wilhelmina, op 11.4.1941, ter nagedachténis aan de talloze helden,
die voor het vêiderland het offer
van hun leven brachten en vooral
aan de volgende woorden:
-"Onze gedachten
gaan uit naar
allen, van den ousten tot den
jongsten, die op eenigerlei wijze
aan de gevolgen van den oorlog

of de bezetting bezweken. Diep
bewogen
leven Wij mede met
hen, die achterbleven
in hun
smart en droefenis.
Waarlijk, onze eenmaal herwonnen onafhankel ijkheid zal tot
duren prijs van bloed en tranen gekocht zi jn. Dat het allen, die in droefheid en tranen gedompeld zijn, tot troost
strekke, dat de offers die gebracht zijn ten dienst van het
vaderland ...

De oprichting en onthulling van het
monument ter gedachtenis aan de gesneuvelde Nederlanders
uit ZuidAfrika (1953)
In het "Hollands Weekblad"
voor
Zuid-Afrika van 25.4.1953 werd op
p.4 aangekondigd dat het monument
ter gedachtenis aan de Nederlanders
u it Zu id-Afr ika, die gedurende de
Twwede Wereldoorlog in dienst van
het Bureau Bijzondere Opdrachten,
de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en het Koninklijke
Nederlandsch-Indisch Leger hun leven gaven voor het vader land, op
maandag 4 mei 1953 de Nederlandse
nationale rouwdag, in de tuin van
de Nederlandse ambassade "Oranjehof" , zou worden onthuld.'
De gedachte om dit monument te Pretoria op- te richten, ontstond in
1950 bij de reeds genoemde kapitein
Plokhooij, le luitenant C. Buisman
en korporaal S. de Waal, beiden
oud-leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene". Zo
ontstond het "Comite Monument Gevallen Strijders (1940-1945)" met
als 'bestuursleden.S. de Waal (vvorz t t t er ) , 1e luitenant C. Buisman
(secretari s) en k.apIte in C. P lokhooi j (penningmeester). Zi jne Exe.
dr. Jan van den Berg, de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika, trad
als ere-voorzitter op, terwijl J.
ten Doeschaten, J. Kramer, J. Rien-
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stra en A. Vos aan het comite.:werden
toegevoegd.' .Het
Neder:-landse
Departement van Buitenlandse, Zaken
verleende toestemming om het b~oogde monument op NederlcrtJ.dsgrondgebied, t.w. op het terrein van de
Nederlandse Ambassade te Pretoria,
op te richten. Het benodigde geld
werd bijeengebracht
en 22.12.1952
werd het ontwerp van mej. D. Paymans u it Pret or ia ,. door het com it é '.
goedgekeurd. Op 4.5.1953 werd het
monument door de vo 1gende kinderep
van gesneuvelde Nederlandse dienstplichtigen uit Zuid-Afrika onthuld:
Frederik Willem Rouwerd, Geertruida
J. de Kruyff en Arie J.A. de
Kruyff.
Bekroond met de Nederlandse Leeuw
,
heeft het monument het opschr ift':
"Den
Vaderland
getrouwe"
aangebracht boven het gebeitelde beeld
van een stervende kr ijger , terw ij I
op het voetstuk
de volgende
bewoording voorkomt:
"Gewijd aan/de
Nederlanders uit Zuid-Afrika/
1940 - die hun leven gaven - 1945/
voor het vaderland."
In het "Hollands Weekblad" van
9.5.1953 (p. 6-10) komen de teksten
voor van de toespraken
gehouden
door Siem de Waal, die o.a. de
woorden van het volgende telegram
van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H.
Prins Bernhard
aan de aanwezigen
voorlas:
"Wij geven uiting aan onze dank
baarheid dat ook in Zuid-Afrika
de nagedachtenis
van hen die
het grootste
offer brachten
voor de zaak der vrijheid ge
ëerd wordt en betuigen onze
deelnëming aan hun nagelaten
betrekkingen."
Ambassadeur dr. Jan van den Berg
Iegde kransen namens H.M . Kon ing in
Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard.
In totaal werden 24 kransen gelegd,
aldus het "Hollands We~kblad" van
23.5.1953 CP. 17-18). Generaal-majoor H.B. Klopper, D.S.O., vertegenwoordigde
de regering
van
de.
Unie van ZuLd-Afrika.
Zo werden ook de heengeganen
van
het zevende contingent gehuldigd.
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BRONZEN LEEUW - BRONZEN KRUIS
Mil. dapperheidsonderscheidingen
_.---.:-.,..:..:.--

-~--- .-=.---=
-====
=--:-=-.
==---

Bij de Bataafsche Leeuw te Amsterdam verscheen recentel ijk een boek
van de hand van H.G. Meijer (ISBN
90 6707 238 9) waarin de twee, tijdens de Tweede Wereldoorlog
ingestelde, dapperheidsonderscheidingen
worden behandeld.
In de officiële uitgave,
in opdracht van de Vereniging
Dragers
Bronzen
Leeuwen
Bronzen
Kruis,
zijn, naast een historisch
overzicht inzake het ontstaan van mi I.
dapperheidsonderscheidingen
in het
algemeen, alle gegevens terug te
vinden van de personen
die deze
onderscheidingen'hebben ontvangen.
Het Bronzen
Kruis,
ingesteld
in
1940 (in twee gradaties:
met en
zonder
eervolle
vermelding)
werd
3444 maal verleend. De Bronzen
Leeuw, ingesteld in 1944, werd 1206
maal uitgereikt.
Vi jf Bronzen Leeuwen en -21 Br-onz.en
Kruizen werden uit-gereikt aan Brigade-mi I t.t a i r-en.
Brigade 50 jaar!!!!!
Nu reserveren voor 27 augustus 1~91

EEN NIEUW MONUMENT
IN
NORMANDIE

Op 16 juni 1990 is het kustgebied
van Normandië
weer
een
monument
ri jker geworden. Op de plaats waar
generaal de Gaulle voet aan land
zette,
na
een
jarenlange
ballingschap, is een 18 meter hoog
"Memorial Croix de Lorraine"
opgericht.
Het gevaarte weegt 6 ton en werd
ontworpen
door
de architect
Guy
Lemmere. De zoon van de generaa I ,
admiraal Philippe de Gaulle, verrichtte de plechtige onthulling.
Het gigantische kruis staat op de
plaats waar ook de Irene Brigade,
met uitzondering
van de Gevechtsgroepen,
aan land werd gezet
in
augustus 1944. Namelijk
langs het
strand van Graye-sur-Mer.
De Brigade landde toch in Courseulles-sur-Mer zult u zich mogelijk
afvragen ? Dat staat immers te tezen in de geschiedenisboekjes
en
bovendien hebben vele oud-Brigadeleden de plaats later bezocht.
Ze konden zich dan duidelijk -het
molentje -herinneren dat die plaats
markeert.
Inderdaad,
het molentje
uit 1944
s~aat in 1990 nog op-dezelfde
plaats. Als men door de open-ing in
de duinen vanaf het strand het land
inwandel t, staat het aan de andere
kant van een klein riviertje. Dat
riviertje is de grens tussen de

plaatsjes Courseulles en Graye. Het
molentje staat in Courseulies, de
plaats waar men het strand verlaat
is Graye.
Natuurlijk, een klein detail. MogeI ijk toch de moei te waard om dit
vlekje in de geschiedschri jving op
te poetsen.
St.Cöme of Bréville ?
Een ander vlekje in die geschiedschri jving vinden we terug op het
vaandel van het Garderegiment Fuseliers "Prinses Irene".
De naam St.Cöme 1944 siert het
vaandel bij Koninklijk Besluit nr
28 d.d. 3 juli 1945.
Het plaatsje St Cöme de Fresne ligt
inderdaad in Normandië en wel -tussen Arromanche en Courseu 11es. Het
is echter niet de plaats waar de
Brigade haar vuurdoop onderging en
heeft niets met "He l I Fire Corner"
te maken.
Nee, dan praten we over het Chateau
St. Cöme in de plaats Brévi lle. De
Britse para's, die de _stellingen
die de Brigade .te verdedigen kreeg,
twee
maanden
eerder
veroverden,
-he.bben de naam Brév i11e we 1 -keurig
in het vaandel staan.
In 1945 is blijkbaar
een foutje
gemaakt. "Tilburg" is gelukkig niet
verwisseld met "Broekhoven".

23

BETTY'S CORNER (2)
"In the beginning of February 1945,
I was granted cömpassionate
leave,
in the middle of batfle, namely,
blowing up bridges, church steeples , all means of communication in
the way of telegraph poles, leaving
behind a scene of devastation
in
Holland, when my baby was due to be
born in Streatham, London ..."
This was the beginning of one of
Ferdie's stories about the war.
As his friends may know, Ferdie van
Pelt was a signalier,
under the
banner of the "Prinses Irene Brigade".
Ferdie,
my eldest
brother.
There were eight of us, four were
Dutch-born, four were British, living in London.
When Ferdie started this story, one
of many (he was a champion in the
art of exaggeration
I),
told
in
such a super ior , sing-song manner,
we were forced to listen.
It must have been about 20 years
ago. For what reason had Ferdie
come to Holland ? It was probably
for the wedding of his God-child in
Amsterdam.
Ferdie's wife died
in
1965. Since then, Ferdie visited
Holland every time there was a reunion of the Brigade,
either
in
England or in Holland, or a party
in both countries.
On the evening of his story, Ferdie
was staying at the hotel "NoordBrabant" in 's-Hertogenbosch, which
has since been converted into a
C & A store. He invited us (Adrian
and I, Howard, his son, born in
1945, and Jenny, Howard's wife, who
were staying
with us in Boxtel;
there was also Joan, Ferdie's charming lady-friend) to take refreshments
in the
neighbouring
hotel
"Centraal", after listening to a
performance of several Dutch choirs
in the Cathedralof
"St. .Jan t' • We
wer~ obliged to attend; as our
doughter Madeline sang in one of
these choirs.
I'mafraid
we thought it a11 rather
boring, as you can imagine; after
sitting on a hard church bench, for
over two hours, phew ! No wonder
that we were so lively afterwards.
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Our round table in. the .centre of
the hotel's restaurant
was generously full of snacks, botties of
wine and other 1iquor, glasses and
programmes
of the concert, which
was soon forgotten.
The more we part ook of these refreshments, our talking and laughing became gradually rather no Ls y ,
a merry atmosphere I must say, in
which people sitting around other
tables also seemed to enjoy Fer~
die's "one-man-show". A pianist was
cal led to p lay some 1ively tunes,
including "underneath the arches" ,
the Lambeth walk", We'll meet
again". A lady joined him and sang
when Ferdie started his story,
which I will continue in the third
person, contrary to when I started
this Corner.
Ferdie van Pelt (born 1910, died
1984), was given permission to visit Doris, his wife in Streatham,
her baby was due, ear Iy February,
winter.
How he managed to arrive in Normandy, I will spare you, his story
went on and on, the more the hi lari t v . the longer his story became;
instead of making a "long story
short",
the more
his
"audience"
reacted, the longer Ferdie' s story
became, between sips of beer (Oh,
the booze I). The pianist and singer I blamed !
Howeve r , I must te 11 you the part
when Ferdie
flnally
reached
the
beach of Nor-mandy , or was it Dunkirk ? Seeing a barge -in the sea
waiting for the tide to come in, he
stood in his Dutch Army' uniform,
wearing his great-coat, boots hal f
burried in the sand, casually
watching a .British platoon being
severely drilled in the smooth part
of·the ebb, gwaiting embarkation.
Ferdie: "What a smart lot they
were t In- symmetrical 1inës, wearing -battie gear complete with guns
and tin hats, boots, highly polished boots, one could use them as a
mirror." Ferdie went on and on.
"My 1 They were. put through their
paces by a loud-hoot ing sergeantmajor • their captain et and Lng near,

watching with aproud
gleam under
his peak-cap, his came under his
arm. Smart I"
"Attention I Present Arms !" "Right
turn I Left right 18ft right I
Halt I Left-turn I Left right
1ef ... Oh ! Sorry I" There was no
stopping Ferdie !
As this very efficient platoon
marched towards the barge, while
the captain was wai t ing at a distance: this was Ferdie' s chance !
He shuffled
in the sand towards
this unapproachable
officer, after
a little hesitation poor old Ferdie
found his voice and asked (after
saluting): "Sir, Er ...er ... could I
make the crossing with you lot ?"
(in perfect English !) The captain
swung around, not icing Ferdie for
the first time: "What the ... ! WITH
US ? .. ! His eyes from under his
peak-cap
travelled
from
Ferdie's
forage cap, down his great coat,
a 1most touch ing the beach, down as
far as Ferdie's boots, half burried
in the sand, then his eyes travel-

led up to Ferdie's
left sleeve,
studied the words "Nederland Prinses Irene" and the two stripes
(corporai). "Have· you a permit ?"
he demanded.
Ferdie fumbied in his great-coat
pocket (it must have been very
cold, standing on a .beach in February). He finaIIy produced a
laundry ticket, wrtitten in Dutch
with his name: Ferdinand W.F.H. van
Pelt (Yes, the Alphabet !) and his
rank and unit. "This laundry ticket
was satisfactory", said Ferdie.
With all these and other hold-ups,
Ferdie arrived safely in Streatham,
London S.W.· to hold his new-born
baby, who had been born in the
meantime.
A short story, Ienghtened out of
proportion. So sorry !
Betty Termeer - Van Pelt
Essche Heike 3
5282
JM BOXTEL

WIE, WAT en WAAR?
Een oude rubriek wordt opnieuw leven ingeblazen.
Van de heer Asseberghs uit Waalre ontvingen
we
een serie foto's die mogelijk betrekking
hebben op de bevrijding
van Den Haag. Als er iemand is die
hierbij
ideeën krijgt, dan graag
een reaktie naar de redaktie !
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in-de vroege ochtend van 21 oktober
een verkenningspatrouille
naar de
noordzijde van het Wilhelminakanaal
te zenden om na te gaan of er nog
Duitsers aanwezig waren, en zo .j e ,
waar ._
De patrouille zou om 05.00 uur worden
overgezet
met
rubberbootjes,
ongeveer zeshonderd - meter ten westen van de vernielde verkeersbrug.

Rinus en Fred Stönner

in Londen.

Soldaat G.M. Stönner
In Vaandeldrager
nr- 18 stond een
oproep van Fred Stönner om informatie over zijn broer Rinus, die
sneuvelde op 21 oktober 1944.
Er kwamen nogal wat react ies hierop, wat door de familie zeer op
prijs werd gesteld.
Ook de pelotonscommandant van
Rinus, de heer A. M. Herbrink, toen
1ste Iuitenant, reageerde.
-Een gedeelte van zijn verhaal
is
mogelijk interessant voor de lezers
van de Vaandeldrager.
Wat informatie over één van die namen op de
lijst di~
ieder jaar weer wordt
voorgelezen op het dodenappêl ...
De Irene Brigade
bevond
zich
in
oktober
1944 ten zuiden
van het
Wilhelminakanaal,
tegenover
Oirschot. Deze plaats was nog door de
Duitsers
bezet
en
een
mogelijke
oversteek van het kanaal zou moeten
worden voorkomen om het achter de
steIl ingen
gelegen
v liegveld
te
bescher-men . Op 20 okt ober werd bericht ontvangen dat het dorp door
de Duitsers was ontruimd.
Hier begint het verhçal van de heerHerbrink:
'Het eerste peleton van de eerstè
Gevechtsgroep,
waar
Stönner
deel
van uitmaakte, ontving opdracht om
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Het was droog weer met enig zicht
op het kanaal en de overkant. Op
onze oever (de zuidoever) hadden we
twee lichte mitrailleurs
in stel~
ling gebracht
en een- 2-inch mort ier. Omdat er gedurende twee etmalen geen vi jand was gezien op of
nabij de oversteekplaats,
zou het
oversteken
van
het
kanaal
geschieden in st i1te, dat wi 1 zeggen
er
zou
geen
vuur
worden
uitgebracht, doch men was we I gereed
om vuur uitte
brengen zodra dat
nodig zou zijn.
Toen de bootjes ongeveer halverwege
waren,
ontvingen
zij, tot
ieders
verbazing,
mitrailleurvuur
van de
noordoever, op korte afstand van de
plaats waar werd overgestoken.
Onmiddellijk werd het vuur beantwoord
door onze mitrailleurs en mortier.
Het vijandelijk vuur herhaalde zich
niet meer, doch had in _eerste instantie zijn vernietigende
werk al
gedaan.
Het bootje
waarin
Stönner
en de
korporaal J. Bodes zaten, was lek
geschot en en de be ide inz ittenden
waren te water geraakt.
Ik hoorde Stönner kermen en roepen:
"Ik ben geraakt, help I" Bodes was
niet geraakt en dusdanig alert dat
hij zijn collega
onmiddellijk
te
hulp schoot. Hij slaagde erin Stönner zwemmend mee te nemen naar de
zuidoever. Intussen was er een
brancard in gereedheid gebracht om
hem weg te dragen naar een ambulancejeep . De jeep bracht de gewonde
naar een hospitaal in Eindhoven.
Däar blee~ dat de mitrailleurkogels
dus dan ige verwond ingen hadden aangebracht in de rug, aan de longen
en de ingewanden, dat mediSch ingrijpen niet meer mogelijk was.
Stönner overleed in de vroege ochtend van 22 oktober 1944 ..."

ZANDRIJDER;
DAAT RECCE

ENGELANDVAARDER

en SOL-

Hendrik Kóopmans uit Banzao Sintra
(Portugal)
zette
voor
"De Vaandeldrager"
zijn
oorlosservaringen
op papier. Graag bewer-k t èn we zi jn
brief en zijn opmerkelijke verhaal.
"Ik was in 1940 als soldaat/chauffeur ingedeeld bi j de stelling Den
Helder/Afsluitdijk
onder de ChefStaf kapitein Uytenschout.
In de vroege morgen van de 10de mei
hoorden
we de berichten
over de
Du I tse aanvallen op Den Helder. We
moesten naar garage West oever
in
Den He 1der. Daar aangekomen, om 7
uur in de morgen, kregen we te horen dat er drie vri jwi 11igers werden gevraagd om munitie naar Friesland te vervoeren.
Ik was nooit een best soldaat. Dat
veranderde
toen op slag. Bezeten
door patriottisme meldde ik me.
We moesten nog wachten tot de auto's, burger wagens , in camouflagekleuren waren gespoten.
Mi jn wagen was het laatst klaar en
toen vertrokken we, de verf was nog
nat. Ik was bewapend met een karabijn.
Mijn
begeleider,
een
korporaal/munit ievervoerder , had
een
geweer.
Onderweg
zag ik mijn twee voorgangers langs de weg liggen, schuilend voor
vliegtuigaanvallen.
Ik
zag geen vliegtuigen, dus bij aankomst bij de Afsluitdijk lag ik op
kop. Ca. twaalf uur (een horloge had
ik niet) arriveerde
ik daa~, bij
het benzinestation
van
Arie
den
Breeien.
Plotseling doken er circa 9 moffenvliegtuigen op ons af. Tellen kun
je niet in die omstandigheden.
Aan de andere kant van de weg was
een kazemat ~et zes personen onder
majoor Smit - (notaris te Wommels).
Mijn korporaal was me voor en mocht
nog naar binnen. Ik kon er niet
fueer in, ~ant, zo zei-men, de kazemat was overvol. (Later .zou ik -in
de diverse
gevangenissen
wel
op
kleinere plaatsen moeten slapen).
Dus rende ik terug naar de auto en
greep het geweer van de korporaal.

Ik dacht namelijk dat die beter zou
dragen dan mi jn karabi jn. Achteraf
bekeken is dat niet nodig geweest,
de moffen vlogen recht op me af I
Ik duik het benzinestation in. Vanuit het raam, uitziend op Friesland, schoot ik mijn band met lS
patronen 1eeg op die krengen. A 1lemaal raak I Bij eentje zag ik de
vuurstraal uit het middenfront
branden. Deze is neergekomen
bij
Pingjum,beide
vliegers verbrand.
Een tweede is ook daar ergens neergestort. De Moffen 1 ieten hun verliezen niet lang zien en haalden
die vlot weg.
In het benzinestation
stond
een
tank met 6 atmosfeer spanning achter me. Ik had r~eds op sneuvelen
gerekend,had
het schuim op de bek.
Zeker 20 minuten ben ik beschoten,
steeds kwamen ze terug. Ik vuurde
alleen. Het is een wonder dat de
soldaten
in de kazemat mij niet
doodschoten
want
door
mijn
vuur
bleven de Moffen steeds komen. Ze
schoten met 2 cm patronen. Er bleef
geen ruit meer heel in het benzinestation. Ook mijn auto was geheel doorzeefd. Ik vroeg me af
waarom die niet de lucht was ingevlogen. Dat zou ik later merken.
De wagen bleek nog te starten. De
korporaal ging weer mee en de munitie werd gelost in Zurick in de
oude zuivelfabriek.
Mijn twee voorgangers zijn nooit in
Friesland aangekomen. _
Toen ik net over de brug bij Kornwerderzand was. liet men die
springen
Over de zaak met het neersch i eten
van de v liegtuigen ben ik op rapport gekomen voor de Chef Staf kapitein Uytenschout, voorgeleid door
de sergeanten Duinker en Den Oever.
Later waarschuwden ze me: "Pas met
hem op, hij is niet te vertrouwen!~
-Maandag erna nog mun itie in Kornwerderzand
bezorgd.
Vliegtuigen
boven de forten, maar ik at lekker
capucijners onder de grond!
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In de nacht van maandag op dInsdag
oesten we de vluchtende soldaten
uit Friesland halen. Ontzet was ik
toen één der soldaten tegen me zei:
'Zandrijder I" Eerst dr-ong het niet
tot me door, maar later, ja. De
munitiekisten waren gevuld met
zand I
eet Lou de Jong dit ook? Men weet
het niet of wil er niets van weten.
In het boek van Hanny Me ijIer "Ik
zou weer zo gek zijn", beschrijft
zij Uyterschout
in hetkrijgsgevangenkamp als Uyterschoutisme, een
zachte aanduiding voor landverrader
of N.S.B.er. Misschien durfde hij
er bi j die officieren in het kamp
niet voor ui t te komen w-ant daar
zijn _ook nog we I vader Iands Iievenden onder geweest, denk ik. De Judas I
a de capi tulat ie moest ik in een
melkstal werken in Duitsland. Het
was uit nood, steun was er toen
niet. September
1942 werd ik opgepakt
als
zijnde
"Staatsgevaarlijk".
Ik had melk versierd voor de
krijgsgevangen. Bovendien luisterde
ik naar de Enge Ise zender voor een
groep Ho 11anders. Ik werd verraden
door een Zuid-Hollander.
Uit de stal gehaald in mijn strontkleren door Polizist Eijckmans
met de woorden "Wenn du gehst laufen, schiese ich dich sofort dürch
den Kopf." Daar kon ik het mee
doen I
De strontkleren heb ik nog 5 maanden aangehouden, althans wat er van
overbleef.
De volgende elf dagen zat ik in ge
nor en moest schroef jes van neergeschoten Engelse vliegtuigen
draaien voor de motorfiets van
Eijckmans.
Er was toen zeker al
niets meer.
~et
platgeslagen
benzineleidingen
on ik de- grendels bui ten de deur
losschui ven. De deur werd namel ijk
niet op slot gedaan, zodat we vlug
in de schuilkelder konden komen bij
eventuele luchtaan~alren.
Drie dagen oefende ik in en uit.
Toen hoorde ik dat ik naar de geangenis in Krefeld zou moeten.
Langer wachten was toen niet meer
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mogelijk. Ik breek uit, ben buiten
en toen:
luchtalarm
I Weer naar
binnen, want nu zouden ze komen en
had ik geen voorsprong.
Dan het sIgnaal: alles veilig. Ik
weer naar buiten. Dan: luchtalarm I
Toen ben ik maar doorgegaan.
Voor de grens h~dden ze me al: een
grenswacht met een bouvier. Ik
stelde aan, heel benauwd, "voor de
Engelse bombers". Hi j zei: "Zurück
naeh deine Arbeit I" Wat ik natuurlijk niet gedaan heb I
Toen ik weg was heb ik rondjes gemaakt met de fiets (die ik gestolen
had bij het gebouw waar ik in voorarrest was geweest). Ik meende dat
zo de hond mi jn spoor bi jster zou
raken.
De fiets liet ik daarna achter,
bracht de ha 1ve nacht door ineen
nat maïs-of
bietenveld. -Zag nog
steeds
die grenswacht
met hond:
later bleek het een paard met veulen te z Ijn I
Toen ik aan de grens was, ben ik
weer terug gegaan om toch maar de
fiets mee te nemen. Na uren zoeken
vond ik hem.
Jas uiten
over het prikkeldraad,
anders blijf je steken, fiets erover gooien. Op mijn knieën voor
God: ik was in Nederland
Die morgen ging ik bi j iemand aan
die me voor van alles uitmaakte.
Vluchten I
Een maaltje eten gehaald bij Wim
van Deursen. In de middag lag ik te
slapen tegen een hoo Iberg en werd
gewekt door een oude vrouw met een
vriendeli j k gezicht. Daar mocht ik
de nacht doorbrengen,
vlakbij de
Nederlands-Belgische grens.
Ze gaven me veertig guldens voor
mijn gestolen fiets en waarschuwden
me niet in het eerste station in te
stappen (moffencontrole I) maar het
tweede te nemen (Neerpelt ?)
Ik wisselde mijn geld voor 500 Belg ische francs en kwam per spoor in
Brussel. Allemaal Moffen maar
ik
kwam erdoor.
Die nacht sliep ik in Charleroi in
een goederenwagon, die om 6 uur 's
morgens vert rok naar Erq ue 1ens . Zo
passeer ik onder de ogen van de
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Acht er-s t e" r t-j-:: Ri chèl (Lilt'"'- Br Lgadè ) , J00p M~Jjäclo',(Later' naar
snelboten·Ned.
Marine),-Walravën,'0schuiln'aam?)
{Tnt. Brvi gade ),
'2de rij:
Hans Pf-rîo (afrgunn.'er).;· Harry Groenendael
(soldaat
?)
3de rij:
H. Koopmans, Philip
Meljado
(Naar snelboten
Ned.
Marine,
net als
zi j n broer
Joop) , Kees" Bom' (a'ir,gunne:r:,.i?), ,"bL
Daniel
Ri tmeester
(Snel boten
Ned. Màrifne).,··- Mar;,Kus
'J-Dw'ingen ,~E,;ö11;, ,:
(a i rgunner),
Hart og Andr i essen.
r., ',:
_ .,' .c, _ :r; .~:;:~'
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etend. Eén nacht bi j een boer in
bed geslapen, hoe vies ik ook was.
Tn Lyon laat de bekende Sally
Noach , werkzaam bi j de consul, me
wat eten en stuurt me terug naar
Chateauneuf
les Bains. Twee dagen
erna moest ik een strafkamp werken.
Kwam helemaal onder de vlooien. Ik
was zo gek dat ik 7 stuks met die
witte konten doodbeet.
's Nachts
ben ik toen buiten gaan zitten.
Die verrekte Sally Noach stuurde me
de dood in. Hij zou me spoedig komen halen, maar moet nog komen ..'.
Drie weken later werd ook dit
"vrije
Frankrijk"
bezet.
Totaal
bracht ik er drie weken door.
Stal wat dekens, verkocht ze weer.
Kreeg zo wat geld en stapte toen in
Gannat op de trein.
Ik had bonnen voor de maand december. Voor 10 kg brood, 1 kg suikerklontjes en 120 sigaretten, omdat
de kerst erin viel.
Ik kwam tot OIoron, toen werd het
lopen. Vijf dagen in de Pyreneeën.
Bergen, ravi jnen, als je een dood
takje trof viel je te pletter.
Slapen deed ik in berghutten. Wel
tienmaal moest ik riviertjes doorwaden. Toch kwam ik precies op het
riviertje Irati uit.
Op de grens werd ik opgep ikt door
de Guardia Civi 1. Ik moest tussen
hen in slapen. Hun voorraad eten ,
zeker 30 kg, die ze bij een boertje
hadden. ingeslagen, moest ik dragen.
Ik kon al niet meer... Alles lag
open. Ze sloegen me met hun karabijnen .
Eindeli jk kwamen we aan t n Auborea
Bachado. Daar heb ik twee dagen biJ
een boertje uitgerust onder het oog
der Guardia
Civil.
Het
vluchten
ging wel over.
Toen naar de gevangenis in Pamplona.-Met zes man tegelijk in de cel.
Je ~oest opzijvallen anders kwam je
er niet tussen. Zeven dagen- in die
gevangenis. Scheiten moest je ook
in. de cel, -maar dat ruik je dan
niet· meer ..~Daarna
naar
het
beruchte
concentratiekamp Mlranda de Ebro. Dat"
zou zeven maanden gaan duren. Daar
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bracht ik nog een week in hongerstaking door. Op het laatst woog ik
nog een 100 pond meer.
Uit het kamp naar Madrid: Daar verbleef ik 19 dagen in een hotel.
Toen naar Portugal, Praia das Macas.
Hier speelden we geweldige voetbalwedstrijden. Ze versloegen we met
een Nederlands team Sintra met 7-0.
Hier werd ik ook geopereerd aan een
breuk in het Franse ziekenhuis. Dit
met het oog op het komende soldatenleven in Engeland.
Vanuit Lissabon gingen we per schip
naar Gibral tar. Van Gibral tar naar
Plymouth, 7 dagen per schip.
In
Engeland
werd
ik
instructeur/chauffeur
Brenguncarrier.
Ik
heb generaal-majoor Hemmes nog gelest.
Opnieuw werd ik aan -dezelfde breuk
geopereerd (door dr . Koch en Ritmeester). Moest rusten, maar hiervan kwam niets terecht.
Met de reservetroepen ging ik naar
Normandië
em kwam eerder dan de
rest van de Br igade. Daar werd ik
toen meteen gehaald door luitenant
ter Haar voor Driver Brenguncarrier. Op één van de carriers van de
Verkenningsafdeling
had
hij
maar
twee man, er moesten er vier zijn.
Ik ging dienst doen voor twee ...
De 1u itenant had geen andere keus,
hij kon ook geen ijzer met handen
breken.
De carrier voor me bestond uit: G.
v.d. Kamp,
Raymond
Arnoti,
Rudi
Hem~es en Frenkel. In mijn carrier:
W. van Stokkum, Fikke.en ikzelf.
Luitenant ter Haar was wel de beste
officier die ik ooit trof.
Bij regen werden we altijd nat. Het
dekkleed van de carrier was namelijk lek ..Tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis was van Stokkum vergeten -een nieuw aan te vragen. Dat
hebben we dus in Normandië en later
.gèweten -, Ik hield er _chronische
bronchitus aan over."

BESTE WILLEM
Briefwisseling met Wiliem.van der Veer,
oud-commando "van het eerste uur", auteur
van oorlogsromans, voornamelijk handelend
over het verzet.

Beste Wi llem,

Dag Hans,

Hartelijk dank voor je eerste
brief, die hopel ijk het begin zal
z I jn van een jarenlange correspondentie in deze rubriek van
"De Vaandeldrager".

Maar al te gaarne wil je wens ondersteunen
waarmee
je je tweede
brief begint; ik ben namelijk 73 ...

Je hebt nog geen antwoord gegeven
op mijn laatste vraag. In "Onder de
vlag der Commando' e " bleek je zeer
·teleurgesteld omdat je eerste aanvraag om overplaatSing van de Bri-gade naar de Commando's
was afgewezen. Hoe sta je nu tegenover
het argument dat de Brigade in
Engeland
in het begin niet goed
functioneerde juist omdat veel personeel vertrok naar andere onderdelen ?
Wat was trouwens je motivatie om de
betrekkelijk
"veilige" Brigade
te
verru i1en voor een riskan teen
nog
onduidelijke taak?
Dit vraag ik je
speciaal omdat je tenslotte Marechaussee was. Het is nu eenmaal een
gegeven dat er in de beginperiode
nogal-problemen zijn geweest met de
Marechaussees,
die zich als "noncombattant"
beschouwden
en daa~om
niet eens
in het Brigade-verband
wilden treden.
Ik heb begrepen dat "de blauwen"
ook - niet zo populair waren, iets
dat al dateerde van voor mei 1940.
In de Kampklok van jul i 1940 lees
ik bijvoorbeeld dat men blij Is met
de- Marechaussee
en Politietroepen
omdat "die vanaf nu de wachten kun~
nen kloppen".
.Kun je hierover ook iets vertellen ?
Met. hartelijke
Hans Sonnemans.

groeten,

Je hebt gelijk, ik heb je vraag
omtrent mijn mening over het niet
goed functioneren
van de Brigade
(destijds) nog niet beantwoord maar
ben blijven steken bij de overtocht
vah de "Prinses Beatrix" van Frankrijk naar Engeland op 10 of 11 juni.
Als ik dat toen (het was bli jkbaar
in mi jn eerste boek wat ik schreef
in 1948) zo heb beschreven, dat is
dat, nu achteraf bekeken, wel een
wat boute uitspraak geweest van een
onvolgroeide jongeman, met een zeer
beperkt geZichtsveld op wat er om
hem heen plaatsvond. Tenslotte was
ik in die tijd pas 25 jaar, een
echte blaag dus nog. Bi j deze neem
ik dus het gezegde terug.
Eigenl ijk funct ioneerde de Brigade
in 1942 (ovei dat jaar spreken wij)
naar omstandigheden
helemaal niet
zo gek met de beperkte mogel ijkheden die er toen waren. Alleen; de
Brigade had letterl i j k alles tegen
wat een normaal Engels onderdeel
mee had. De Br igade was een sme Itkroes van allerlei Nederlanders die
uit alle streken der aarde kwamen.
Velen beheersten zelfs niet eens de
Nederlandse
taal,
zoals
b.V.
de
later zo bekend (berucht ?) geworden Raymond Westerling.
Verder was de Brigade jarenlang een
doorgeefluik naar andere onderdelen
en organisaties, zoals de Marine,
de Koopvaardij, de Commando's, de
R.A.F., detachementen naar Oost en
West, bewakingsdienst
voor de Koningin, geheime agenten etc. etc.
Er was dan ook ontzettend veel verloop .. Bouw dan maar eens een goed
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f netionerend

onderdeel op ...
an nog het feit dat het oefenmaeriaal door de Engelsen mondjesaatwerd toebedeeld.
'an oefenen kwam dan ook de eerste
tijd
weinig
meer
daJ saaie
afstandsmarsen door het Engelse heueilandschap of een beet je stoeien
met de Homeguards. Later, maar toen
was ik al verdwenen, ging het allemaal veel beter. Misschien wel
juist daardoor ...

geknecht,
vernederd,
als
slaven
afgevoerd
naar
werken concentratiekampen,
gefusilleerd
enz.,
dat men dan niet met armen over
elkaar mag toezien maar dat men dan
.stelling dient te nemen.
Dat laatste hebben we gedaan. Zo
goed en zo kwaad als het ging. Soms
met angst in het hart, ondanks de
st oer-e groene of rode baret die we
droegen.
Zulke
roekeloze
helden
waren we ook weer niet.

Wat was mi jn mot ivat ie om naar de
Commando's te gaan? Moeilijke
vraag Hans, om daar een hal ve eeuw
later het juiste antwoord op te geven ...
Ik denk dat het - een menge Iing van
gevoelens moet zijn geweest. De zin
naar avontuur
en de eerzucht
om
deel uit te maken van een soort
el itetroepen die toen bi jna dageIijks de voorpagina van de Engelse
kranten haalden, zal ook wel een
rol hebben gespeeld.

Een stimulans
was het verzet
in
Nederland waarvan we hoorden.
De verzetsstri jder die in de donkere koude herfstnachten
urenlang
aan de rand van het droppingsterrein lag te wachten op de wapencon~
tainers. De huismoeders die met één
hánd de kinderen naar school stuurden en met de andere hand onderduikers verzorgden.
Zij waren
in
onze ogen de echte helden.
Wij konden
tenslotte
"na gedane
arbeid"
weer
terugkeren
naar
de
vei Iige bases. Zi j bleven constant
in de gevarenzone, met a 11e spanningen van dien ...

Natuurlijk waren wij als Marechaussee "non-combattant",
dat was ergens vastgelegd
in een of ander
reglement waaraan vooral onze commandanten trachtten zich halsstarrig vast te houden. Vooral uit
vrees hun greep op de "blauwen",
zoals wi j in de Brigade werden genoemd, te ·verliezen.
Een aantal jongeren onder de Marechaussees
konden
zich
moeilijker
met die gedachte verenigen. Ze wilden liefst zo snel mogeli j k in actie komen om afbreuk te doen aan de
vijandelijke
bezettingsmacht.
De
meesten van ons die dit wilden,
stelden zich beschikbaar voor de
R.A.F., de Commando's of als geheim
agent.
Het waren waarachtig niet alleen de
jongeren die dat wilden. De oudste
Marechaussee die als geheim agent
-in bezet gebied afsprong, was de
toenmalige
wachtmeester
Kamphorst.
Hij was 47 jaar en kwam _jammer lijk
om het leven in het. Englandspiel.
Misschien' ktinnen we het een menta~
liteitskwestiê
noemen. We spraken
er wel eens over met elkaar en waren van .menLng , Hans, dat wanneer
land en vo)k
worden
onderdrukt,
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Aan het beantwoorden van je laatste
vraag over de popu 1ar iteit van de
"blauwen" in de Brigade kon ik ditmaal, door gebrek aan plaatsruimte,
niet meer toe. Die vraag blijft dus
even liggen tot het volgende nummer. Dat brengt ons dan meteen in
Porth-Cawl in Zuid-Wales.
Met vriendelijke groeten,
Wil Iem.

In het vorige nummer van "De Vaandeldrager" heeft u iets kunnen lezen over het nieuwste boek van Willem van der Veer. Het gaat over Enk
Feldhausvan
Ham van "onze" Recce.
Helaas is hierbi j de verkeerde titël vermeld. Het heet niet "Enk
Feldhaus van Ham" maar "De Kameleon".
Sorry Willem
De redactie.
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Secretariaat:
Hoofdstraat 32
Reünie 1990
Zoals gebruikelijk was ook de
st icht ing present tijdens de jaarlijkse reünie. Ditmaal met een
nieuwe stand voor een wat "professionelere" presentatie voor allerlei gelegenheden.
Er werd veel verkocht, o.a. foto' s
van "Den Haag mei 1990". Ook werden
weer
vele
(financiële)
bijdragen
ontvangen. Hartelijk dank!
Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon
Alle leden van onze Vereniging ontvingen een paar maanden geleden een
exemplaar van het museumblad
"Sta
een ogenblik stil". De informatie
daarin is (nog) niet helemaal correct: de pop met het uniform is nog
niet geplaatst.
Volgens de planning zal er volgend
jaar een officiële opening van het
Brigade-gedeelte komen. We houden u
op de hoogte !
Nieuw bestuurslid
De heer T. Herbrink uit Waalre
heeft een uitnodiging om het bestuur van de stichting
te komen
versterken,
aanvaard.
Het bestuur
is bijzonder blij met de aanvulling
van deze vooraanstaande
vertegenwoordiger van de Irene Brigade.
Garderegiment Fuseliers
Volgens de statuten van de st ichting moet worden gest~eefd naar een
hechte samenwerking met het Garde-regiment Fuseliers. Dit alleen al
om het idee van een concurrent ies itua tie, zoa I s door somm igen vo 1komen
onterecht
gedacht,
te bestrijden.
In de prakt ijk b lijkt een- en ander
steeds beter te wer-ken . De Iu Itenant-kolonel der -Fuseliers Nicolai
vroeg een aantal maanden geleden de
medewer k t ng __van de st Ich t I ng , bi j de volgend jaar te houden jubileumtentoonsteil ing.
De vaandrig Schmidt, belast me't het
schrijven van het herdenkingsboek
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je, wordt voor wat het Brigade-deel
betreft, gesteund door de kennis en
informatie van de stichting.
Wolverhampton
Vorig jaar werden foto's ter beschikking
gesteld
voor
tentoonstelling in een te openen buurthuis
op de plaats van het voormalige
kamp. Inmiddels zijn foto' gestuurd
ten bate van het gemeente-archief
van
Wolverhampton.
Verder
wordt
medewerking verleend aan een boekje
over de omgeving van het voormalige
kamp Wrottesley Park.
Schenkers bedankt !!!
Van onze
voorzitter
Rudi
Hemmes
ontvingen
we een foto-serie
over
Den Haag mei 1990.
Secretaris
H. Hielkema
gaf zijn
rijbewijs uit zijn Brigadetijd.
De heer Boas uit Amsterdam schonk
materiaal uit zijn tijd bij de Recce
(denim-jasje,
munitiekistje,
thermosfles etc.)
De heer C. Pappenheim, Aerdenhout
schonk een menukaart, Kerstmis
1944, souvenir. uit Zeeland met de
"Signais".
Van een zoon van een Brigademan, de
heer
C. Dekkers
uit Ravensteyn,
ontvingen we interessant documentatiemateriaal.
De heer Th. van Besouw uit -Vught
schonk zijn un iform van generaa)majoor der Fuseliers. Verder ZIJn
"blauwe pak" als kolonel der Fuseliers.
J. Polak, Southend on Sea gaf een
aantal schetsen van zi jn hand, als
aanvul I ing op het al aanwezige materiaal.
~enslotte
schonk H. van Pelt uit
Congleton
nog een achttal mokken
met afbeeldingen va_n monumenten ui t
"het thuis van de Brigade".
Nog steeds geldt: Souvenirs uit uw
Brigadet i jd mogen niet in de vui 1nisbak belanden. We zijn er bli i
mee!! !
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Overdracht
commando
13e
Pantser
Infanterie Bataljon Garde Fuseliers
"Prinses Irene"
Op vrijdag 29 juni j.l. werd in de
Westenbergkazerne
afscheid
genomen
van de lt.kol. der Fusel iers C.H.
. icolai . Hi j droeg zi jn funct ies
over aan de 1t .kol. der Fusel iers
H.A.J. van Bokhoven.
Feitelijk worden bij zo'n gelegenheid drie commando' s overgedragen;
namelijk over het Garde Regiment
Fuseliers "Prinses Irene", over het
13e Pantserinfanter iebata 1jon Garde
Fusel iers "Prinses Irene" (dit is
het par ate vbat a ljon) en de Westenbergkazerne te Schalkhaar ..
_ iet iedereen is bekend met deze
symbolische ceremonie.
De vaandeldrager,
een ere-functie
die wordt vervuld door de bat aljonsadjudant, geeft het vaandel aan
de
vertrekkende
commandant.
Deze
geeft het door aan de nieuwe. Na
het in ontvangst nemen- van de gelukwensen, geeft de_ laatste officier het weer tefugaan
de v~andeldrager.
r.'ewensen overste van .Bokhoveri veel
succes en sterkte in deze toch zware en vee 1eisende funct ie .- In het
komende jubi leumjaar zal ook weer
4

van de kant van de oud-strijders
weer vaak een beroep op het reg iment worden gedaan ...
Een aantal van u hebben de "nieuwe"
overste al ontmoet en men is het er
over eens geworden: "Het wordt een
goeie ..."
Jubileumboekje
Ook in de Westenbergkazerne
wordt
a 1 hard gewerkt aan 1991. In het
kader van dit jubileumjaar zal een
boekje ovèr de geschiedenis van het
Garde Regiment worden samengesteld.
De dienstplichtig vaandrig Smidt is
inmiddels met deze taak belast.
De
24-jarige
vaandrig,
afkomstig
uit Assen, is een kersvers afgestudeerde historicus die zich met enthousiasme op zi jn taak gaat storten.
Een aantal van u hebben al kennis
met ·hem gemaakt tijdens de laatste
reünie.

WIE HERKENT ZE NOG ?????
In het kampkrantje "De Bromtol" werden regelmatig karikaturen
gep Iaat st van "f iguren ti it ons midden". Ze- werden getekend
door F. van Sto~kum en gaan nu "op herhaling". Wie ze herkent
mag een kaart je naar de redakt ie sturen. De op Ioss i ng wordt
geplaatst
in het volgende blad (met vermelding van goede
inzenders).

SL, PLen" R"D-lampen
~e_enel.lÏebesparende
lIc:htmaJ(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 SL
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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