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Veelvuldiger dan in vorige jaren komen wij
bi jeen. Niet alleen zien wi j elkaar op de
jaarlijkse reünie of bij bevrijdings-
feesten , wi j kri jgen die gelegenheid ook
bij de opening van een weg, een viaduct of
een dreef.

Als één der eerste handelingen in het jaar
1991, een halve eeuw nadat onze Brigade is
opgericht, zal dat een eerste feestel ijk
gebeuren voor ons zijn. Wellicht worden er
volgend jaar nog meer pleinen, straten of
bruggen naar ons vernoemd. Dat kan dus een
druk jaar worden.

In augustus vieren wij onze verjaardag in
Schalkhaar, samen met het Garderegiment
Fuseliers en de oud-strijders van de
Prinses Irene Bataljons die in in
Indonesië zijn ingezet.
Dat wordt een grott en groots feest en ik
hoop dat u allen er aan kunt deelnemen.
Bovendien wens ik U toe,
jaar voor U en de Uwen
gezond en gelukkig jaar mag
dat in ons jubi leumjaar
worden behouden.

dat het komend
een gezegend,
zijn en vooral
de vrede zal
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VAN DE PENNINGMEESTER:

Geachte leden, begunst igers en do-
nateurs,

U zul t in deze "Vaandeldrager" een
accept-girokaart aantreffen bestemd
voor de betaling van contributie,
giften, abonnement op de "Vaandel-
drager" enz.

Zoals u weet, betalen leden f 20,-
per jaar minimum, inclusief het
blad. Begunstigers die alleen "De
Vaandeldrager" willen ontvangen,
betalen f. 15,- per jaar. Donateurs
zi jn vri j in het betalen van hun
bijdrage.

U gelieve op de accept-girokaart te
vermelden waarvoor het te betalen
bedrag bedoeld is; b.v. contributie
1990 of 1991. Tevens gelieve u erop
te letten dat naam en adres juist
is vermeld.

Ons giro-nummer is 1 999 533 ten
name van "Ver. Oud-Strijders K.N.B.
Prinses Irene", Den Haag.
Ons banknummer is AMRO-bank: 47 25
85 762 onder dezelfde naam.

Zoals bekend mag worden veronder-
steld vieren we op 27 augustus 1991
te Schalkhaar ons 50-jarig jubi-
leum. Ons programma zal nader wor-
den bekend gemaakt. We zu 11en voor
dit feest een subsidie ontvangen,
maar we moeten zelf ook in de bui-
del tasten. Diverse leden hebben
reeds een flink bedrag gestort. We
doen echter een beroep op alle le-
den die wat kunnen missen, een bij-
drage te storten. U kunt dit doen
op .eerder verme 1de wij ze . We 1 ver-
melden s.v.p. waarvoor de betal ing
geschiedt. Het totaal bedrag zal
t.Z.t. worden verantwoord.

We zouden graag zien dat zoveel
mogelijk leden en begunstigers,
vooral ook de weduwen van onze
overleden kameraden, aanwezig zul-
len zijn op 27 augustus 1991. Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd. We
weten echter dat niet iedereen is
staat is de reiskosten te betalen.
Misschien is iets te bereiken met
car-pooling. Mocht ook dat niet
helpen, gelieve u dan toch t.Z.t.
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op te geven voor de bi jeenkomst. U
kunt dan de reiskosten geheel of
gedeeltelijk vergoed krijgen. Een
briefje aan de penningmeester of de
heer Davis is dan voldoende. Ge-
heimhouding verzekerd.
U weet, we hebben een hulpfonds.
Laat dit fonds ook dienst doen.
Zi J. die behoefte hebben het fonds
te steunen kunnen dit doen door
stortingen op girorekening 35 25
741 t.n.v. Ver. Oud-Strijders K.N.
Brigade "Prinses Irene" inz. Hulp-
fonds, Den Haag. Gelieve hiervoor
geen andere rekening te gebruiken.

En nu onze buitenlanders. Elke che-
que kost ons f. 15,- Een Eurocheque
kost niets. Voor buiten Europa zijn
verschillende mogelijkheden nl. een
internationale postwissel of met
meerdere leden tegel ijk één cheque
sturen. Daarbij dan graag een brief
met de namen en adressen van de
leden die hebben betaald., hoeveel
en waarvoor. Zo drukken we de kos-
ten.
Genoeg over ge 1d gesproken. Het is
binnenkort weer Kerst feest. Op het
moment dat dit stukje wordt ge-
schreven, is vrede ver te zoeken.
Meestal gaat het wereldgebeuren
buiten ons om. We staan machteloos
tegen alle ellende die over ons
wordt uitgestrooid. Toch kunnen we
ook de vredesgedachte bevorderen in
onze eigen kring n.l. het helpen
van elkander. Dan kr ijgen we van-
ze I f een vred ig gevoe 1. Dan staan
we toch niet geheel machteloos.
Moge we met deze gedachte het a.s.
Kerstfeest vieren. Ik wens u vrede
in onze dagen.

Een zeer voorspoedig en gezond 1991
gewenst door

Marcus Sega 1 ,
penningmeester.



Beste lezer(es) ,

Kerstmis, een feest van vrede, zoals
iedereen wel weet.
Dus ook voor de oud-strijders van de Irene
Brigade, met hun verschillende opvattingen
en politieke en religieuze achtergronden.

Ze hebben een gezamenl ijke band met die
vrede.
Tenslotte maakten ze deel uit van een
eenheid die de naam droeg van haar, I,rene,
die naar de vrede werd vernoemd.
Met die eenhe id streden ze voor de vrede
in een vrij Europa, in een vrij Nederland.

kunnen ze
een stukje

hun Brigade
te worden.

tenslotte toch ook
vrede met zichzelf
dreigt niet langer

Na jaren
allemaal
vinden:
vergeten

Mag ik u allemaal een heel gelukkig en
"vredig" Kerstfeest toewensen ? Verder
hoop ik op een gelukkig en gezond
"herdenkingsjaar 1991" voor u allemaal !

Hans Sonnemans, redacteur.

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

Verschijnt 4 x per jaar. Abonnementen f 15,-

3



HET VORIGE NUMMER:
Een heel slordige fout in het

vorige nummer op pag. 10. De reünie
was natuurlijk niet op 15 mei, maar
op 15 september !

- De opmerking van Jan Peyrot, be-
treffende de gesneuvelde Berkley,
is overgenomen. Bij het aflezen van
de gesneuveldenlijst zal voortaan
"korporaal Berkley" worden gezegd
en niet "dienstpl icht ige Berkley",
zoals eerst foutief gebeurde. Be-
dankt Jan !
- De foto op pag. 19 van het vorige
nummer blijkt niet van de IINieuw
Amsterdam" te zi jn. Dr. Mart in R.
Pereira uit de D.S.A. liet me weten
dat hij van een oud-stafkapitein
van de "Nieuw Amsterdam" had ge-
hoord, dat het afgebeelde schip
absoluut niet "zijn" boot was. Een
bijgevoegde foto vormde het bewijs.
Het onderschrift, overgenomen van
het orgineel uit de collectie van
Harrie van de Sande uit Oisterwijk,
blijkt dus niet te kloppen. Sorry!

Tjerk Tigehelaar, Stonewall, Cana-
da, bedankt, mede namens zijn
vrouw, G. Lourenz voor de kaart
die, uit naam van de Brigade, werd
gestuurd ter gelegenheid van hun
45-jarig huwelijk.
'erder schrijft hij over zijn me-

ning betreffende de barettenkwes-
Lie. Hij vindt dat een baret een
betere indruk maakt.
Áangezien de Algemene Ledenver-
gadering hierover een beslissing
Deeft genomen, heeft de redactie
Desloten het schri jven niet in z ' n
geheel te plaatsen.

lm van Zelm en echtgenote uit Til-
burg, bedanken de Vereniging, en
speciaal de heer Davis en de fam.

e Kort, voor de attenties hen aan-

geboden bij hun 40-jarig huwelijks-
feest. "Fijn, bi j zo"n club te mo-
gen horen !"

Mevrouw J.M. Maes Mannens
voor de bonbons en bloemen
op haar ver jaardag van de
ging ontving.

bedankt
die ze

Vereni-

Op 3 oktober vierden P.C. v.d. Ster
en echtgenote uit Den Haag hun 45-
jarig huwelijksfeest. Ze danken
bestuur en leden van de Vereniging
voor de ge Iukwensen en het b loem-
stuk. "We hadden een onvergetelijke
dag" .

"Ter ge Iegenhe id van onze 40- jar ige
bruiloft mochten wij via de heer
Davis een leuke attent ie ontvangen
in de vorm van een cadeaubon en een
bloemstuk, waarvoor onze hartelijke
dank." Fam. D.A. van Oor schot
Verduit, Bergen op Zoom.

De heer J.M. Claessens uit Nijmegen
dankt, mede namens zi jn vrouw, de
Vereniging voor de gelukwensen, het
mooie bloemstuk en de geschenkbon,
die zij mochten ontvangen op hun
40-jarige bruiloft.

De fam. Buijzen uit Roosendaal
vierden 27 september hun 45-jarig
huwelijksfeest. Ze bedanken bestuur
en leden van de Vereniging voor de
attenties die ze die dag mochten
ontvangen.

D. Gerritse, Broadstairs (D.K.).
schri j f t : "Hartel ijk dank voor de
attentie op mijn verjaardag. Als
alleen-wonende ontving ik bij de
morgenpost de fel icitat ie-kaart met
de doos bonbons, het was een ver-
rass ing , Ieuk bedacht en dit ver-
sterkt de band met "the old Briga-
de" .

Ook de heer Nieuwenhuis, Colchester
(D.K.) ontving op zijn verjaardag
"een smake Iijk cadeau" waarvoor hij
de Vereniging hartelijk dankt.



Ook de fam. Lammers uit Drachten
bedankt voor het prachtige bloem-
stuk, gestuurd ter gelegenheid van
hun 45-jarig huwelijksfeest. "Wij
hebben samen met onze kinderen en
kleinkinderen een hele prettige dag
gehad."

De heer L. Baas uit Amsterdam be-
dankt voor de gelukwensen en de
smaakvolle attentie ter gelegenheid
van zijn verjaardag.

Een bedankje van de heer D. Vander-
kar uit Oostende voor de fel icita-
tie-kaart ter gelegenheid van zi jn
verjaardag.

"Onze hartel ijke dank aan het Be-
stuur van de Vereniging en de heer
Davis voor het mooie bloemstukje en
gelukwensen ter gelegenheid van ons
45-jarig huwelijk op 11 juli j.l."
Fam. Schaaij, Katwijk aan Zee

Op 13 juni 1990 vierde de fam. v.d.
Velden uit Venlo hun 45-jarig huwe-
lijksfeest. Ze bedanken voor de
ge Iukwensen en het moa iebI oemst uk
die ze van bestuur en leden van de
Vreniging mochten ontvangen.

"Onze hartel ijke dank voor de at-
tentie en cadeaubon die WIJ ont-
vingen bij ons 40-jarig huwelijks-
feest. "
Fam. J. Moors uit Maak

"Onze harte Iijke dank aan het be-
stuur van de "Prinses Irene Briga-
de" voor de gelukwensen welke WI J
mochten ontvangen bij ons 45-jarig
huwelijk. Eveneens hartelijk dank
voor het bloemstuk en de fel icita-
tiekaart."
Fam. van Neck, Rotterdam

"Mi j n echtgenote en ik waren aan-
genaam verrast met de gelukwensen
en de bloemen t.g.v. ons 45-jarig
huwelijksfeest. Hiervoor hartelijk
dank."
Fam. van Maurik, Amsterdam

Tens Iotte een bedank je van de fam .
Claessens uit Ni jmegen. Ze ont-
vingen gelukwensen, een mooi bloem-
stuk en een geschenkbon op hun 40-
jarige bruiloft op 29 december j.l.

KERSTKAARTEN. HET KAN NOG!!!

Ze kunnen nog worden besteld, de
benkende kerstkaarten met envelop.
Ze kost en (nog steeds) één gu Iden
per stuk. Als u er tien of méér
besteld, krijgt u ze zonder por-
tokosten thuisgestuurd.
Bestellen bij de penningmeester of
bij Hans Sonnemans.

ADRESWIJZIGINGEN

Nog steeds worden de bekende adres-
wijzigingskaartjes naar het redac-
tie-adres gestuurd. Dit hoeft
niet !
Als u verhuist, stuur dan even een
berichtje naar de secretaris. Die
zorgt dan dat "De Vaandeldrager",
de penningmeester en de sociaal
medewerker op de hoogte worden ge-
bracht. Zo ontstaan er zeker geen
misverstanden en het is voor u min-
der moeite !

NIEUW COMPUTERBESTAND
Voor de eerste keer gebruiken we de
nieuwe computer voor het verzenden
van "De Vaandeldrager" en het prin-
ten van de inges 1oten accept -g iro-
kaart.
Als het goed is, merkt u hiervan
helemaal niets. Het kan echter mis
zijn gegaan. Ik vraag hiervoor uw
begrip (als eenvoudige amateur) en
zou het fijn vinden als u even een
kaart je stuurt naar het redac-
tieadres). (Liefst geen telefoon-
tjes)
Hartelijk dank voor uw medewerking.

27 augustus 1991
Viering 50-jarig jubileum Brigade/-
Regiment "Prinses Irene" in de Wes-
tenbergkazerne te Schalkhaar !
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Prinses Irene Brigadeplein in Val-
kenswaard

Ook de gemeente Valkenswaard heeft
besloten om een pleintje te noemen
naar de "roemruchte" Irene Brigade.
Er zal geen officiële onthulling
plaatsvinden. Een medewerker zei
desgevraagd dat het vernoemen van
een straat c.q . plein al een pas-
send eerbetoon is.
Een foto van het plein, met bordje,
zult u aantreffen in het volgende
nummer van "De Vaandeldrager".

HANNY S. R. MEYLER AFKLOPPEN

Hanny Meyler, getrouwd met oud-Bri-
gade-art s Sam Rit meest er , schr ijf-
ster van "Ik zou wéér zo gek zijn,
interviews met mannen van de Irene-
brigade", "Moeder van de Brigade"
(volgens Ton Herbrink), Brigade-
arketenster (zoals ze zichzelf

graag noemt). Ze heeft al gezorgd
voor Brigade-dreven, viaducten,
pleinen (Zaanstad, Waalre, Eindho-
ven en Valkenswaard) en weet nog
steeds van geen ophouden.
Ze is zelf helemaal oranje-blauw
van binnen en is steeds "wéér zo
gek" als het op de Brigade aankomt.

Ondertussen doet ze soms nog wel
eens iets anders ook. Enige tijd
geleden verscheen van haar het
boekje "Afkloppen".
Ze duikt in haar eigen verleden,
waarin ook weer de oorlog een be-

angrijke rol blijkt te spelen.
Is het een "vr-ouwenboek " zoals ze
me zelf lachend zei ? Nee, wel een
kennismaking met een vrouw die
'niet ongeschonden heeft over-
leefd".
Het boek wordt op een ontroerende
manier ingeleid door haar dochter
Annejet. "Mijn ouders, de spiegel
waarin ik mijn grootouders herken".

Yerschenen bi j de Bezige Bi j, Am-
sterdam.
ISBN 90 234 3165 0

Betaalt u ook deze maand de contri-
butie voor 1991 ? De penningmeester
is u dankbaar !
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Sergeant Kraay-weg in Putten!
De gemeente Putten heeft besloten
om een weg in een nieuwe wijk te
benoemen naar de sergeant Kraay,
die in die gemeente is begraven.
Ook Putt en heeft bes loten om geen
officiële onthulling te laten
plaatsvinden. Het bestuur van de
Vereniging had hier wel om ge-
vraagd.

Het is de eerste keer dat een
straat is genoemd naar een gesneu-
velde van de Irene Brigade.
Sergeant S. Kraay sneuve Ide in He-
del op 23 april 1945, enkele dagen
voor zijn 26ste verjaardag,
Hi j was ingedeeld als schutter van
een Vickers-mi trai lleur bi j de on-
dersteuningsgroep van kapitein
Post, Met het vierde peleton van
luitenant Rueb verdedigde hij de
stellingen bij het viaduct onder de
weg Zaltbommel - Den Bosch.
Zijn positie boven op een dijk
bleek te gevaarlijk: hij werd ge-
troffen door een sluipschutter.
Onder het viaduct kreeg hij een
voorlopig veldgraf. Later werd hij
overgebracht naar Putten.

In "Vaandeldrager" nr 20, van juni
1990, schreef H. Davis nog een
stukje over zijn ervaringen op de
Algemene Begraafplaats te Putten op
4 mei. Samen met enkele oud-Briga-
deleden legde hij een krans bij het
graf van sergeant Kraay, Het ge-
meente-bestuur toonde geen enkele
belangstel Iing , iets wat de wrevel
wekte van Davis.
Die "Vaandeldrager" werd ook naar
de burgemeester van Putten ge-
stuurd.
Misschien dat een en ander bi j de
besluitvorming in de straatnamen-
commissie heeft geholpen ?
Toevoeging gesneuvelden-lijst

Het bestuur van de Vereniging heeft
besloten om aan de lijst van ge-
sneuvelden de naam van sergeant L.
Bousch toe te voegen. Bousch kwam
op 16 augustus 1945 bij een ongeluk
om het leven. De namen van twee
anderen, v. Walsem en v. Zandvliet,
die ook na 5 mei 1945 omkwamen,
stonden altijd al op de lijst.



KERSTONTMOETING

Kerstmis 1945. Omstreeks die tijd
vond de eerste ontmoeting plaats.

Kerstmis 1961. Na zoveel jaar heb-
ben wij elkaar teruggezien.

Hoe dichtbij en ook weer eindeloos
ver die eerste datum, vlak na de
bevrijding, toen Parijs zich lang-
zaam herstelde en begon op te leven
na al die grauwe bezettingsjaren.
Mijn werk in die maanden bestond
voor een groot deel in de zorg voor
de Neder 1anders, die met honderden
vanuit Duitsland op transport
naar het vaderland in Parijs wer-
den verpleegd.

Zelf vol hongerenden en oorlogs-
slachtoffers, had Parijs toch in
verscheidene ziekenhuizen plaats
gemaakt voor onze zieken, gewonden,
verminkten en gaf men hen het beste
van wat men nog had. Doktoren en
verpleegsters werkten dag en nacht
om nog te redden wat er te redden
v iel van a1 deze Neder 1andse men-
senwrakken, die, grotendeels vanuit
de concentrat iekampen, in Pari js
aankwamen. We brachten menigeen
naar zijn laatste rustplaats op het
cimetière de Pantin.

Het laatste konvooi dat in Pari js
arriveerde, kwam uit Oost-Duits-
land: slachtoffers van de onmense-
lijke verovering van Berlijn door
de Russen en van het concentrat ie-
kamp Oraniënburg, zo laat pas door
de Russen vrijgegeven. De SalIe
Cusco van het hospi tal Bichat werd
voor hen vri jgemaakt: een parterre
van leed. Er waren er die vloekten
op alles en allen, verbitterden,
waar je geen woord uitkreeg. Ze
hadden tè veel doorstaan.

In SalIe Cusco lag op het eerste
bed in de linkerhoek Jan W. uit
's Gravenhage. Een vriendelijke
jongen, altijd opgewekt ondanks
zi j n verschrikkei ijke verminking.
In de winter van 1943 was hij, bij
een razz ia, door de Du itsers opge-
pakt en in Berlijn tewerkgesteld.
Toen bij een nachtelijk bombarde-
ment een bom insloeg in het huis

waar hi j woonde, had hi j inst inct-
mat ig zi jn gezicht met zi jn handen
beschermd. Dit was zijn redding
geweest, maar ten koste van zijn
beide armen. Die had hij niet meer.

Wij werden al gauw goede vrienden.
Zo vaak ik kon, ging ik naar hem
toe om hem te helpen met eten, stak
een sigaret voor hem aan, schreef
brieven naar zijn familie en als ik
wegging drukten zi jn twee armst om-
pen me dankbaar de hand. Urenlang
kon hij vertellen over zijn ver-
loofde, zi j n toekomstplannen. Zi j n
verminking bestond gewoonweg niet
voor hem.

Op een morgen kon ik niet nalaten
hem te vragen: "Jan, weet je meis-
je. .. " menen de dat het goed zou
zijn hem op mogelijke teleurstel-
lingen voor te bereiden. Hij be-
greep mijn bedoeling, liet me de
zin zelfs niet afmaken en zei:
"Leest u de brief maar eens, die
onder mijn kussen ligt."
Er waren zinnen die met rood pot-
lood waren onderstreept. Die heb ik
gelezen. En nooit meer vergeten!
"Jan, ik zal proberen dapper te
zi j n las ik je weerzie. Mi jn lieve
jongen, met jouw verstand en jouw
hart en mijn handen, durf ik het
leven aan. Zijn we op slot van zake
nu niet mèér in Gods handen ? Die
kunnen méèr las die van ons ..."

Toen hij na enige weken met een
ziekentransport naar Nederland werd
vervoerd, heb ik hem, als souvenir
de foto van een van Rodin' s mees-
terwerken "La Main de Dieu" gege-
ven. Lachend reed hij de poort van
Bichat uit, een onvoorstelbaar
laatste indruk: een stompje arm dat
me vaarwel nawuifde ...

De jaren zijn voorbijgegaan. Nooit
hadden we iets van elkaar gehoord.
Totdat hi j mi jn adres had gevonden
en ik - met vakantie in Nederland -
een brief ontving van Jan W. uit 's
Gravenhage: "Een kerstgroet aan de
Pater die me zestien jaar geleden
"voerde" in een Pari js ziekenhuis.
Weet u nu wie ik ben ?"
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- La Main de Dieu van
Rodin -

"Van de twee dochtertjes W. en hun
moeder, die u wel niet kennen, maar
daarom niet minder van u houden
voor alles wat u voor papa heeft
gedaan."

babbel, in huis arriveerden.
Hoe kon ik het niét zien !
In een Iijst van bloemen stond op
de schoorsteenmantel achter glas
"La Main de Dieu", de Hand van God.
Een beetje verkreukeld.
En aan de andere kant het helemaal
kapotgelezen briefje dat hij me
eens in Bichat had laten zien:
"2ijn we op slot van zaken nu niet
méér in Gods handen. Die kunnen
méér als die van ons ..."

Rond dat Kerstfeest ben ik toen
naar 's Gravenhage geweest.
Op het perron zag ik een stralende
familie: Jan duwde vol trots met
zi jn "ijzeren" handen zi jn dochters
naar voren. En zijn vrouw stelde
hi j voor met: "dit is het meisje
waaraan u mijn liefdesbrieven
schreef, die ik u dikteerde ..."

Dat heb ik, op die onvergetel ijke
middag, in 's Gravenhage gezien.

"2iet u iets bij zonders ?", was de
eerste vraag toen we, na druk ge

L. Laureijssen, oud-aalmoezenier.
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Even wi llen we u mee terug nemen
naar die Kerstmis vol van geloof en
hoop.
Van verlangen naar een vrede waar-
voor toen nog gevochten zou moeten
worden.

KERSTMIS 1943

In 1943 vierde de Irene Brigade
haar laatste Kerstmis op "vreemde
bodem" .
Het Brigade-blad "De Bromtol" stond
vol. van hoop, nee, van een vast
geloof in een Kerstmis thuis in
1944.
Voor sommigen zou dat later blijken
te kloppen. Anderen zouden nog
langer moeten wachten. Sommigen
zouden ontdekken dat er geen thuis
meer was ...

We citeren uit "De Bromtol" de
kerstboodschap van Brigade-comman-
dant A.C. de Ruyter van Steveninck:

"Kerstmis staat weer voor de deur. Voor de meesten van ons is het de vierde,
voor sommigen zelfs de vijfde keer, dat het familiefeest bij uitnemendheid
buiten den hUiselijken haard moet worden doorgebracht.

Men behoeft echter geen onverbeterlijke optimist te zijn, om te zeggen, dat
het dit keer tevens de laatste maal zal zijn.

Het verloop der krijgsverrichtingen, de grootsche voorbereidingen der
geallieerde mogendheden, de gewijzigde houding van den vijand in den bezette
geb ieden en diens wanhop ige pog ingen om het moree I in het e igen land niet
steeds dieper te doen zinken, alles wi jst er op, dat het nog slechts kort
zal duren, voor wi j in de gelegenheid zullen worden gesteld, om het ons
Land, Vorstin en Volk, wellicht onzen naasten familieleden aangedaan leed te
vergelden, om daarna te kunnen medewerken aan een werkel ijken vrede, niet
aan een wapenstilstand zooals die van 1918 tot 1939 heeft bestaan.

Uit den berichten, welke ons over het bezette gebied bereiken, kunnen wij
afleiden, hoe optimistisch men daar is, dikwijls zelfs optimistischer dan
wij zelf. Dat wil zeggen, dat zij en wij op de komende kerstdagen dezelfde
verwacht ingen zullen koesteren, dat hunne gedachten de onze zi jn, en dat
wij, hoewel nog steeds gescheiden, op die dagen in wezen reeds weer zoveel
dichter bij elkander zijn gekomen.

Lt.Kol. A.C. de Ruyter van Steveninck.

In dat Iicht bezien schi jnt het haast, of een last die jaren lang op ons
heeft gedrukt lichter wordt, en worden de opofferingen die de omstandigheden
ook van ons hebben gevraagd, hoewel wij het zooveel lichter hadden dan zij,
die leden onder de bezetting, door ons nog slechts gezien als een gaarne
gegeven steun aan de goede zaak.

Met dat beeld voor oogen, moet het niettegenstaande de groote oorlogsellende
mogelijk zijn, dit laatste Kerstfeest tot een gelukkig feest te maken."

Ook opperwachtmeester van Buren
getuigde in hetzelfde blad dat
kerstmis 1944 anders zal zijn:

feest bi j uitnemend-
Na lange afwezigheid

dit in huiseli jke kring

"Het zal een
heid zijn.
zullen wi j

vieren.
De ongunst der tij den za 1 geweken
zi jn.
In gedachten zullen wij teruggaan
naar het Kerst feest van 1943 het-
welk werd gevierd op den drempel
der overwinning"
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KERSTMIS 1944

Een jaar later lag de realiteit
toch wat anders.
In augustus was de Brigade, ver-
sterkt met 100 Mariniers, geland in
Normandië. Anderhalve maand later
werd de Nederlandse grens bereikt.
De geallieerde legers waren blijven
steken onder de grote rivieren.
De Brigade had voor de winter-pe-
riode een bewakingstaak gekregen op
de Zeeuwse eilanden Walcheren en
Noord- en Zuid-Beveland.

Kerstmis 1944. Een aantal, in het
zu iden woonacht ige, Br igade-m iIi-
tairen was inmiddels herenigd met
fami Iie en vrienden. Anderen maak-
ten zich juist nog meer zorgen. De
berichten over de verslechterde
toestand in het nog bezette gebied
waren niet hoopgevend.
Verder was er toch het gevoel van
verdr iet en ver I ies over de 24 ge-
sneuvelde makkers.
Een Kerstmis van tegenstellingen
dus. Vrede ja, maar wanneer?

De Br igade-st af was in Midde Iburg.
Gevechtsgroep I gedeeltelijk in
Middelburg en in Vlissingen. Ge-
vechtsgroep 11 had stellingen op

oord-Walcheren. 111 was op Zuid-
Beveland. De verkenningsafdeling en
de artillerie verbleven op Nood-
Beveland.
De andere onderdelen, Brigade-
trein, Herstellingsafdeling en de
Compagnie Aanvul 1ingstroepen ver-
bleven buiten de provincie Zeeland,
namelijk in Bergen op Zoom.

Commandant kolonel A.C. de
vanSteveninck schreef op 25
ber in het War Diary van de
de:
"Two more one-man torpedos or mid-
get-submarines sighted by No. 11
Ind. Coy and destroyed. Comdr. 4
Co . Bde . issues warn ing order for
move of no. I indo Coy from Middel-
burg to area Domburg Vrouwepol-
der."

Ruyter
decem-
Briga-

Geen rust ige kerstmis dus. De oor-
log ging door. Ook dan akt iviteit
van Duitse mini-onderzeeërs. Kerst-
mis of niet, ze worden beschoten en
vernietigd.
10

Kapitein der Mariniers Arends, com-
mandant van Gevechtsgroep 11 ont-
ving berichten over de vernietiging
van de duikboot jes.
Het eerste om 13.00 uur. De duik-
boot werd onder vuur genomen met
een buit gemaakte Duitse zware mi-
trai lleur en een Bren-gun. Met re-
sultaat: de neus van het bootje
kwam boven water, daarna sloeg het
om. Er werd niets meer van gezien.
Dezelfde post rapporteert tien mi-
nuten later weer. Opnieuw werd een
duikboot onder vuur genomen. Deze
explodeerde. Even later dreef een
grote olievlek op het water.

Korporaal-ziekenverpleger Siem de
Waal, ingedeeld bi j deze Gevechts-
groep, schreef een paar dagen later
in zijn "oorlogsdagboek":
"De kerstdagen weer voorbij. Maakte
een fijne tocht door de duinen naar
Domburg. Zag nog nooit zoveel door
de mi jnen opgeblazen koeien als in
de bossen bij Domburg . Het was een
mooie wandeling. Walcheren is waar-
lijk een mooi eiland. Tocht door de
duinen in één woord machtig. Wat
een geweldige bewapening. Ik raasde
overal maar dwars doorheen en kwam
nog bij een stukgeschoten tank waar
een hand op lag ...
Het begon de eerste kerstdag te
vriezen. Op de derde kerstdag heb
ik de heele dag geschaatst. Machtig
over al die onder water geloopen
gedeel ten tegen de duinen aan. En
vooral in de duinen. Het draaien
ben ik nog niet ver leerd. Tot tien
uur in de avond in het maanl icht ,
ja volle maan. MACHTIG !"

Majoor Paessens, commandant
vechtsgroep I, noteerde:
"Dec. 25.
Te 13.00 uur
Kerstmaaltijd
Gevechtsgroep
Vlissingen.
Allereerst, nadat iedereen gezeten
is, voorlezing van het Kersttele-
gram van H.M. Koningin Wilhelmina,
daarna voorlezing van de Kerstbood~
schap van Veldmaarschalk Montgomery
en Kerst boodschap van den Br i gade-
commandant. Daarna een persoonlijk
woord van mij.

Ge-

gemeenschappelijke
voor personeel der

te Middelburg en te



De Kersttafel ziet er keurig ver-
sierd uit en de menu's op de tafel
geven aan het geheel de noodige
etiquette. Jammer genoeg is het
menu niet helemaal correct. De
"consommeé a la Normandie" en de
"vol au vent a la Oirschot" zijn
inderdaad aanwezig maar door een
vergissing werden de sigaren te
vroeg uitgegeven en de "Havanna El
Ropos" moesten de aanzi ttenden mis-
sen.
Na het kerstmaal een kort samenzijn
en daarna voortzetting in huise-
lijken kring.

Dec. 26.
De kerst vreugde werd al vroeg ge-
stoord door een telefoontje van den
Intelligence Officer. De boodschap,
welke al zoo lang verwacht werd,
kwam. Gereed maken om te vertrekken
op morgen. Nadere bijzonderheden
volgen.
De rest van de morgen werd doorge-
bracht met het uitvaardigen van de
noodige "waarschuwingsbevels" en
het treffen van de noodige maatre

gelen om een vlotte verplaatsing te
verzekeren.
's Nam iddags bezoek aan de cant ine
om wat met de soldaten te praten.
's Avonds dans in de cant ine. De
laatste avond in Middelburg in de
cant ine. Gedurende de pauze verlo-
ting van een paar kerst cakes aange-
boden door de cant ine en een solo
door een der soldaten van de
M.M.G. 's."

Het kerstdiner van de verkennings-
afdel ing (Recce) had al plaats op
24 december. Commandant kapitein
Immink noteerde in zijn dagboek dat
het uitstekend geslaagd was.
De Recce stond op Eerste Kerstdag
de he Ie dag op de observat ie-pos-
ten. De volgende dag arriveerden
een negental recruten ter verster-
king.

Kerstmis 1944 was de eerste Kerst-
mis op Nederlandse bodem. Vrede was
echter nog ver te zoeken. Dat zou
nog 130 dagen duren. 23 mannen zou-
den in die periode nog sneuvelen ...
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• STICHTING VETERANEN-PLATFORM

Nog steeds is er bi j sommige oud-
Brigadeleden onduidelijkheid over
het hoe, wat en waarom van het Ve-
teranen Platform.

Wat is een veteraan?

De officiële definitie van het be-
grip "veteraan" is: "alle voor-
malige leden van de Nederlandse
Krijgsmacht en van het voormalig
Nederlands-Indisch Leger "KNIL",
ongeacht of zi j behoord hebben tot
het vrijwillig dienend-, reserve-
of dienstplichtig personeel MITS
ZIJ in of buiten Nederland dienden
onder oorlogsdreiging en/of hebben
deelgenomen aan oorlogs- en/of ge-
vechtshandel ingen, dan wel zi j die
als gevolg van die omstandigheden
of ten gevolge van de uitoefening
van de mi Iitaire dienst f ys t eke of
psychische, financiële of sociale
nadelen ondervonden hebben."

Een hele mond vol dus. Het mag dui-
delijk zijn dat er nogal wat per-
sonen zijn waarop deze omschrijving
betrekking heeft. De groep "Indië-
gangers " vormt e igen Iijk we I de
grootste groep.

Het Veteranen Platform

Veel van deze veteranen Zl j n ver-
enigd in allerlei kleinere en gro-
tere organisaties. Al deze "club-
jes" probeerden in de afgelopen
jaren allerlei zaken voor hun leden
te bereiken.
Onze commissie Dr. Zak is bi jvoor-
beeld al vanaf 1983 actief voor de
belangen van de leden van de Ver-
eniging van Oud-Strijders van de
Brigade.

Het valt niet mee om bi j het Mini-
sterie van Defensie gehoor te vin-
den voor allerlei zaken die voor de
veteranen belangri jk zi jn. Omdat
eendracht macht maakt, werd op 2
mei 1989 het Veteranen Platform
opgericht. Veertien organisaties
gingen hierin samenwerken om hun
krachten te bundelen.
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Voorbeelden hiervan zijn o.a.: Ver.
Oud-Korea-Strijders, Ver. Oud-Mili-
tairen Indiëgangers, de Bond van
Wapenbroeders, Contact Oud-Mari-
niers.
Ook de Vereniging van Oud-Strijders
van de Brigade is in het platform
vertegenwoordigd. Onze vertegen-
woordiger is vice-voorzitter J.
v.d. Bergh.

Voor alle duidelijkheid: (onze
voorzi tter verduidel ijkte het al
tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring) het Platform is er voor de
d iverse groepen en voora 1 voor de
"veteraan" in het algemeen. Iets
hee 1 anders dus dan onze comm iss ie
Dr Zak, die zich inzet voor oud-
Brigadeleden persoonlijk.

Het Platform wist in korte tijd al
veel te bereiken. U heeft hierover
al het een en ander in "De Vaan-
deldrager" kunnen lezen.
De oud-Brigadeleden vormen echter
maar een klein groepje in het grote
geheel. Veel maatregelen die kunnen
worden genomen hebben op hen geen
invloed. U zult voortaan dus alleen
informatie krijgen over zaken die
ook interessant kunnen zijn voor de
oud-Brigadeleden.
Diegenen onder u, die bi jvoorbeeld
ook in Indië hebben gediend, zullen
vrijwel zeker door andere orga-
nisaties geïnformeerd worden.
Het "draag ins igne gewonden" is zo'n
zaak die voor vele oud-Brigadeleden
belangrijk kan zijn. Op een andere
plaats in het blad vindt U hierover
meer informatie.
Mocht u vragen of suggest ies heb-
ben, dan kunt U terecht bi j onze
vertegenwoordiger bij het Platform:

J.L.M. van den Bergh
Verdilaan 27
4837 CL BREDA

Verder kunt U informatie krijgen
bij de P.R.-vertegenwoordiger op
het redactie-adres van dit blad.



IN GESPREK MET ...

P.J. van der Wal uit Breda, nieuw
bestuurslid van de Vereniging van
Oud-Strijders van de Kon. Ned. Bri-
gade "Prinses Irene"

Hi j werd geboren in
Nederlandsch-Indië,
een Indische moeder
landse vader.
Diende eerst bi j de Marine als mi-
1icien-matroos. Daarna, in 1940,
werd hij beroeps. In Soerabaja kwam
hi j bi j het 1ste cont ingent "Indi-
sche jongens" bij het Korps Mar i-
n iers. Tot 1940 konden a11een Ne-
derlanders bij het Korps terecht.

het toenma Iige
als zoon van
en een Neder-

Toen de oorlog uitbrak, vertrok hij
aan boord van de "Sumatra". Via
Colombo, Bombay en Kaapstad, arri-
veerde hi j in Engeland, in Ports-
mouth.
Vanuit Engeland vertrokken de mees-
te mariniers naar de Verenigde Sta-
ten, waar ze in opleiding zouden
komen in Camp Lejeune.
Dit gold niet voor van der Wal. Hij
werd geplaatst aan boord van Hr.
Ms. "Flores" .

De "Flores" was een in 1925 gebouwd
schip, met drie kanonnen van 15 cm,
onder commando van de kap itein ter
zee J.S. Bax.
Op 10 juli 1943 verleende het schip
vuursteun aan de landingstroepen op
Sicilië. Op 9 september een zelfde
taak bij de landingen op Salerno.
De "Flores" vervulde verder diverse
belangrijke artillerie- en pa-
troui lle-taken, vaak samen met het
zusterschip, de "Soemba". O.a. voor
Kreta, Formia en Anzio.

Op 31 januari 1944 lag de "Flores" ,
oor de kust van Gaeta. Kapitein

ter zee Bax beschrijft in ZIJn boek
"Batterij gereed ... Vuur ...!" de
gebeurtenis van die dag:
"Een "Spitfire" stort brandend in
onze buurt en de piloot komt aan
zijn parachute een paar mijl van
ons af in het water. Met uiterst
vermogen stomen we er naar toe. Eén
onzer mariniers, marinier 2de kl.
van der Wal, springt buiten boord
en bindt de man, die geen teken van
leven meer geeft, een reddingsl ij n
om en we slagen erin hem binnen-
boord te krijgen. Dit was weer eens
een staaltje van echte Hollandse
zeemansmoed, lezer! Ik verzeker U,
dat er moed voor nodig is om temid-
den van het kri jgsgewoel onder be-
reik van vijandelijke batterijen en
onder de bedreiging van vi jan-
delijke vliegtUigen bij flinke zee
over boord te spr ingen om een vo 1-
komen onbekend medemens te redden.
Een doodgewone marinier bezat die
moed, waarvoor Hare Majesteit hem
later bij haar bezoek aan boord
Haar hoge waardering betuigde."
De pi loot overleed later aan zi j n
verwond ingen ...

De "Flores" keerde terug naar Enge-
land om gereviseerd te worden. Ma-
rinier van de Wal werd gevoegd bi j
het detachement van kapitein
Arends, aangekomen vanuit de V.S.
ter versterking van de Irene Briga-
de. Als lid van de tweede Unit
maakte hij de veldtocht mee.

Na
dat
was

de bevrijding moest
zijn vader door de
gefusi lleerd en zi jn

hi j horen
Japanners
moeder en
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een broer in een kamp waren omge-
komen. .. Zi jn uitzending naar In-
dië , om dee 1 te nemen aan de po 1i-
tionele acties, ging toen niet
door. Eind 1946 verliet hij het
Korps.

Terugkeer naar Indië bleek niet mo-
gel ijk. Het opbouwen van een nieuw
1even ineen onbekend 1and wer de
nieuwe taak, gelukkig later ge-

steund door uit Indonesië terugke-
rende familieleden.

Het Korps en de Br igade z 1J n voor
de heer van de Wal vandaag de dag
zeer be 1angr ijk. Best uurservar ing
deed hij al op binnen een regionale
afdel ing van het Contact Oud Mari-
niers. Deze ervaring en zi jn tijd
wil hij graag gaan inzetten voor de
Vereniging.

Het "draaginsigne gewonden"

Op 23 oktober werd tijdens de Jubi-
leumviering B.N.M.O. (45 jaar be-
staan) het eerste Draaginsigne Ge-
wonden uitgereikt door de Minister
van Defensie, in aanwezigheid van
H.M. de Koningin.

Het ont werp van het ins igne is van
de heer F. Smits.
"Vulneratus Nec Victus - Gewond -
niet verslagen". Deze tekst wordt
geopend met lauwertakken (vrede en
overwinning) en gesloten met eiken-
takken (moed en volharding).
Deze klassieke emblemen vindt men
ook terug op de keerzijde van Ne
derlandse vaandels en standaarden.
In de hoeken zijn aangebracht de
14

vergulde "toppen" van die vaandels
en standaarden , die gevoerd werden
en worden door de Kon. Landmacht,
de Kon. Marine (Mariniers) en de
Kon. Luchtmacht, én het voormalig
Kon ink 1ijk Neder 1ands- Ind isch Le-
ger. Daarmee wordt weergegeven dat
de gewonden uit een van deze
Krijgsmachtdelen zijn voortgekomen.

Er moet nog een Comité Draaginsigne
Gewonden (ministerieel besluit)
worden gevormd. Ook de criteria van
toekenning van het insigne zijn nog
niet bekend. Zodra hierover iets
naders valt te zeggen, leest u dit
in "De Vaandeldrager" !



VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 SEPTEMBER 1990

Op zaterdag 15 september 1990 werd tijdens de jaarlijkse
reünie in de Gen. -Maj. de Ruyter van Steveninck-kazerne te
OIRSCHOT onze Algemene Ledenvergadering gehouden.

Voorzitter: R. W. Hemmes
1e secretaris H. J. F. Hielkema
2e secretaris F. J. Bakx
1e penningmeester M. Segal
2e penningmeester H. A. Walschot
Lid Th. J. van Besouw
Lid G. Lourenz
Contactpersoon

Mariniers A. van Wi jk

AANWEZIGE BESTUURSLEDEN:

AFWEZIGE BESTUURSLEDEN (met kennisgeving):

Ere-voorzitter:
Vice-voorzitter:

Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
J.L.M. v.d. Bergh

AANWEZIGE OVERIGE FUNCTIONARISSEN:

Sociaal medewerker: H. J. Davis
Voorzitter Commissie

Dr. Zak Dr.M. Zak
Redacteur "De Vaandel-

drager" H. Sonnemans

AANWEZIGE CONTACTPERSONEN IN HET BUITENLAND:

België
Frankrijk
Republiek Zuid-Afrika
United Kingdom
Ned. Ver. Congleton

H. Roet
R .J .N. Sande r s

C. Wolters
H. J. Jansen

H. Weyland

Stemgerechtigde leden:

1. Opening vergadering
Te 11.00 uur opent de voorzitter de
vergadering met alle aanwezigen
hartelijk welkom te heten. Deelt
voorts mede dat na af loop van de
reünie te 17.00 uur naar Eindhoven
wordt vertrokken voor de onthulling
van het "Irene-Brigade Viaduct",
gelegen in de E3 op de grens van de
gemeente Eindhoven en Waalre. De
onthulling zal plaats vinden te
18.00 uur, voorafgegaan door een

250 (twee honderd en vijftig)

toespraak van de loco-burgemeester
van Eindhoven en van uw voorzitter.
Ongeveer 175 gegadigden melden
zich. Na afloop van de onthulling
een hapje en drankje aangeboden
door de Gemeent e EINDHOVEN ineen
zaal van het motel.

De Recce heeft een week geleden
voor de eerste maa 1 een ges 1aagde
reünie gehouden. Als de verschil-
lende Units van de Brigade nog eens
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et plan opvatten om onder elkaar
een drankje te drinken en een hapje
-e eten, dan kan ik namens de deel-

emers van de Recce Unit zeggen dat
zoiets geweldig geslaagd is.

Notulen Algemene Ledenvergade-
~ing dd. 20 mei 1989

een op- of aanmerkingen. Goedge-
ceur-d .

Beleid bestuur over 1989
a. 44e jaaroverzicht secretaris
Niemand over het jaarverslag
iets te vragen ?
Wij zijn de secretaris wederom
dankbaar voor de wijze waarop
hij onze bemoeienissen met de
vereniging over het afgelopen
jaar heeft weergegeven. Ik dank
hem daarvoor dan ook hartelijk.
Spontaan applaus vergadering.

b. Jaaroverzicht penningmeester
Geen vragen.
Voorzitter: In het
jaar is er een feest
Onze aalmoezenier Leo
SEN was niet alleen
jaar, hi j was ook 50
ster.
Leo Laureijssen heeft in de tijd
dat hi j bi j de Brigade was, en
ook de tijd erna, zich bijzonder
ingespannen voor alle leden van
de Brigade, ongeacht hun geloof,
ongeacht hun rang, ongeacht hun
ongeloof moet ik haast zeggen.
Voor een zo heilig man heeft het
best uur gedacht hem, ook namens
u allen, te eren. Wij hebben hem
uitgereikt de "ZiIveren Legpen-
ning" van onze vereniging.

afgelopen
geweest.

LAUREIJS-
jarig dit

jaar prie-

Ik mag u vragen of u alsnog in-
stemt met ons idee om aan Leo
Laureijssen de "zilveren legpen-
ning" uit te reiken. Spontaan
applaus.

Verslag kascommissie
Parel brengt namens de kascom-

issie verslag uit.
De kascommissie heeft op 13 maart
:990 de bescheiden en de daarbij

ehorende boeken bij de penning-
eester gecontroleerd en in orde
evonden . Wij verzoeken u de pen-

_ingmeester décharge te verlenen.
~et schriftelijk verslag, onder-

tekend door de 4 leden van de kas-
commissie gaat hierbij ..
De vergadering verleent décharge
met een spontaan applaus.
Voorzitter: Dank aan de penning-
meester voor zijn voortreffelijk
werk.

5. Begroting 1991
Dit is natuurlijk een bijzondere
begroting, want in 1991 zal het 50
jaar zi jn nadat de Brigade is op-
gericht en ook een vaandel heeft
gekregen.
U ziet op de begroting, zowel op de
linker- als aan de rechterkant, een
bedrag opgeteld dat f. 47500, - op-
levert. A Isub ij het "50 jar ig
jubileum", waar staat f. 18000,-,
daar een simpel ééntje (1) voor
zet, dan kost dat f. 118000, -. Als
u dan aan de rechterkant zet "Sub-
sidie S.F.M.O." f. 100.000,-, dan
klopt alles weer. De optel 1ing zo-
wel Iinks als rechts wordt dan f.
147500,-, en het begrotingstekort
blijft f. 33000,- Daar weet onze
penningmeester, samen met de
S.F.M.O. , wel wat op te vinden.

We doen ons uiterste best om zoveel
mogel ijk te doen om de reünie in
1991 een geweldig feestelijk karak-
ter te laten hebben en dat kost een
heleboel geld. We doen al het moge-
Iijke om u daaraan zo min mogel ij k
te laten betalen.
Het is heel goed mogel ijk dat die
f. 33.000,- op ons nadeel blijft
drukken.

Iemand over de begrot ing nog iets
te vragen? Niemand.
Begroting met spontaan applaus
goedgekeurd.

6. Verkiezing bestuursleden + kas-
commissie
a.ln het rooster van aftredende

bestuursleden ZIJn aan de beurt
F.J. BAKX en Th.J. VAN BESOUW.
Er is één tegenkandidaat: P.J. van
de WAL (ex-marinier), Breda.
Voorzitter: Stel voor het bestuur
uit te breiden met 1 marinier en
de aftredende bestuursleden F.J.
BAKX en Th.J. van BESOUW te her-
kiezen.
De verkiezing en herkiezing worden
met spontaan applaus door de ver-



gadering aangenomen.
P .J. v .d . Wa I wordt aan de be-
stuurstafel verzocht.
G. Parel: Komen we niet in
strijd met de statuten ? Moet
het bestuur niet een oneven aan-
tal zijn?
Voorzi tter: Volgens de statuten
minstens 5 (vijf) bestuursleden.
Even of oneven maakt n iets uit .
Ik dank u voor het vertrouwen in
onze herkozen bestuursleden en
onze nieuwe marinier P. v.d.
Wal.

b. We kr ijgen een :..:nc:::i,="e::...:u:o.,w:..:...e""--=k.o.oa""s:=:.c=o,-"m-,-,,m,,-I~·s=---
sie. De huidige leden zi jn niet
herkiesbaar.
A. v.d. GEIJN
H. HENDRIKS
H.A. HUINDER
A. KERKLAAN

NIJMEGEN
EINDHOVEN
GENK (B.)
SCHIEDAM

Dan is deze kascomm iss ie voor 3
jaar gekozen. 1 x maa I per jaar
controle bij de penningmeester.

7. Dragen baret
Voorzitter: We hebben in het ver-
leden besloten dan we geen baret
dragen bi j off iciële gelegenheden,
vanwege de eenheid van tenue. Er
gaan nu stemmen op in de Veren i-
ging, die zeggen: anderen doen dat
wel. Dat is voor hen aanleiding om
te zeggen: dat moet. We hebben al-
lemaal een baret meegekregen toen
we de dienst verl ieten en die kan
je weer opzetten. Anderen zeggen:
het is traditie om met die baret op
te lopen.

U weet dat WIJ in het verleden van-
wege die traditie hebben gezegd: we
doen het zo min mogelijk want de
traditie was: bij de eerste de bes-
te gelegenheid de baret onder je
epaulet te stoppen. Dus zoveel mo-
gelijk zonder baret te lopen.

H. Hendriks, Eindhoven: Ik wil daar
graag nog een punt aan toevoegen,
n .l. de rode en de groene baret.
Nadat ik een bepaalde training had
gedaan, werd mij officieel de rode
baret uitgereikt. Ik stel derhalve
op pri js bi j parades e.d. de rode
baret te mogen dragen.

E. Feldhaus van Ham: Ik heb het

bestuur een brief gestuurd en de
voorzitter kan die voorlezen als
hi j daar zin in heeft. Die komt op
hetzelfde neer. Er zijn hier een
aantal medestanders aanwezig, Bo-
the, Witteveen, W. v.d. Veer en
ritmeest er Burgers, die er prec ies
hetzelfde over denken als ik.
Ik ben ontzettend trots dat ik mijn
blauwe baret mag dragen. Zeker in
mijn geval. De opmerking van de
heer Hendr iks wordt door mij even-
eens onderstreept. Als ik mijn ba-
ret niet meer mag dragen, verschijn
ik niet meer bij de Brigade.
Voorzitter: Ik wil nog even wat
recht zetten. Er is niemand die
verbiedt om een rode, bruine, groe-
ne, blauwe of zwarte baret op te
zetten. Het gaat er om als er bij
een defilé eenheid van tenue moet
zijn, dan is het dus logisch om dat
zonder hoofddeksel te doen. Die
eenheid van tenue hebben we zelf
uitgemaakt.
Het gaat er niet om of je recht
hebt, of trots bent of wat anders.
~ (ALV dd. 14 mei 1988) hebben
bepaald dat die tenue is: een grij-
ze broek, wit overhemd, Irene-das,
een blauwe, althans donkere blazer,
een invasiekoord, al of niet met
model-onderscheidingstekens en
blootshoofds. Dat is dan een een-
heid waarin wij altijd een goed
figuur slaan. Als we allemaal een
baret opzetten waar we recht op
hebben of de baret afzetten waar we
geen zin in hebben, dan is de een-
heid verstoord en daar ging het
alleen maar om.
Wanneer we een parade lopen of we
staan ergens opgesteld waar dat
uiterst officieel is en bijdraagt
tot de plecht ighe t d van de gebeur-
tenis, dan willen wij die blauwe,
zwarte, bruine, rode of groene ba-
ret niet op hebben.
Gewoon rondlopend op een reünie mag
u van mi j alles op hebben wat u
wi lt.
Bij officiële gelegenheden, heeft
het bestuur gezegd, stellen WIJ
prijs op een eenheid van tenue. Dat
hebben we ook bij de laatste parade
in DEN HAAG gezegd. We waren met
zovelen dat we 3 peletons konden
samenstellen. De mannen die goed

17



ter been waren, vormden de eerste 2
peletons. De anderen mochten toen
best meelopen, maar daar was de
eenhe id niet een eenhe id en hoef de
het tenue niet het gestelde te
zi jn. Daar kon je je regenjas over
je arm hebben. Eén heeft mij n re-
genjas over de arm genomen en nooit
meer teruggebracht.

Ik kan mi j voorstellen dat u zegt:
ik loop liever met mijn baret op
dan met de eenheid die door jullie
is uitgemaakt. Echter: als u allen
zegt: ik loop met de baret die we
hebben gekregen toen we werden ge-
demobiliseerd, dan lopen we al-
lemaal met verschillende baretten
op en is de eenheid weg en dat zou
ik dan zonde vinden.

A. van Wi jk: Het geldt zeer zeker
ook voor de Mariniers die in de
Irene Brigade waren, want wij had-
den een blauwe baret met anker.

E. Feldhaus van Ham: Die eenheid
van tenue staat nergens in onze
statuten , ook niet in het Huishou-
del ij k Reglement, dus wat de voor-
zitter h ier zegt is e igen Iijk een
verzinsel.
Zo ben ik ook gaan denken over het
"invasiekoordtl, dat is in 1984
overgedragen aan het Regiment, daar
is niet over gestemd. Officieren
die bij het Regiment weggaan, zi jn
wel gemacht igd om het invasiekoord
te dragen, ook al zi j n ze bi j een
ander onderdee I .

Voorzitter: Dat is niet waar, je
moet de notulen goed lezen.

E. Feldhaus van Ham: Dan lieg ik in
commissie. Laten we het dan verder
hebben over de baretten. Ik wil
weten of ik medestanders heb of
niet. Jullie hebben allen de Britse
medailles gekregen. Heb ik daar
voor gewerkt of niet ?

Secretaris: Dat heeft niets met
deze kwestie te maken.

Voorzitter: Ik wil de discussie
daarover wel zuiver houden. Als Enk
zegt dat het een eigen verzinsel
heeft, dan heeft. hi j misschien wel
gelijk. Ik heb dat voorgesteld maar
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de Ledenvergadering heeft er wel
mee ingestemd.
Om nu te zeggen dat het een eigen
verzinsel is, dat niet door u is
beslist, dan heb ik daar ernstig
bezwaar tegen.

Als je praat over dingen waar je
geen verstand van hebt, o.a. voor
wat betreft het dragen van het
"oranje-blauw f Lut t koor-d " door of-
ficieren die benoemd zi jn bi j het
Garderegiment Fuseliers tIPrinses
Lr erie t", waar ze ook dienst doen,
dan moet je niet dingen zeggen die
niet waar zijn.
Iemand die benoemd is bi j het Gar-
deregiment draagt dat fluitkoord.
Voor militairen die dat op oneer-
volle wi jze doen, staan wi j onmid-
del Iijk bi j de baas op het mat je.
Deze zullen wi j mededelen dat wi j
bezwaar hebben tegen iemand die op
oneervolle wijze dat fluitkoord
draagt.
Het gaat niet aan die mensen op een
oneerlijke wijze in een verkeerd
daglicht te stellen. Op de ALV van
15 mei 1982 is besloten dat ons
fluitkoord als traditie wordt over-
gedragen aan het Garderegiment Fu-
sel iers "Pr ineess Lr erie t' . terwi jI
wij er ze I f nog b1j zouden zijn .
Als je daar tegen was dan heb ik
daar respect voor, maar besluiten
van ALV moeten worden nageleefd.

In een ALV is besloten dat wi j bi j
officiële gelegenheden zouden op-
treden in gri jze broek, wit over-
hemd, Irene-das, blauwe blazer en
blootshoofds. Indien u zegt wij
willen dat besluit terugtrekken,
dan is dat schitterend: het is de-
mocratisch totstand gekomen. Maar
om te zeggen: wie komt er achter
mi j aan, dan gaan we voortaan wat
anders doen, dan breng je een
splitsing aan in deze Vereniging.
Dat zou zonde zijn.
Wi 1t u dat veranderen dan zal dit
op democratische wijze tot stand
dienen te komen.

A.A. Ligt, Bergen op Zoom: Ik ben
één van de jonge leden van de Irene
Brigade. Namens een 28-tal leden
van onze Vereniging spreek ik hier.
Zij hebben altijd deelgenomen als
een vertegenwoordiging van onze



Vereniging werd gevraagd. Wi j vra-
gen u, en daar zi jn wi j trots op,
om bi j off iciële gelegenheden een
baret te mogen dragen. De enige
reden is, dat wij ook leden hebben
in de leeftijd van 70 jaar en
ouder, die in het burger leven al-
tijd een hoofddeksel dragen. Bij
een defilé moeten nu die mensen
blootshoofds lopen, waarbij zij het
risico lopen, na af loop een flinke
griep te krijgen.

N .R . Burgers, V 1ijmen: Het is mij
opgevallen bi j de laatste her-
denkingen, waar zowel Amerikanen,
Canadezen, Britten, als andere lan-
den vertegenwoordigd waren, dezen
altijd met het hoofddeksel liepen
wat zij gekregen hadden. In Wage-
ningen viel het mij op, dat zij er
keurig uitzagen met hun baret of
enig ander hoofddeksel. Wi j 1iepen
blootshoofds. Voor mijn gevoel niet
zo daverend mooi, met bijna al-
lemaal een kale kop.
Amerikanen, Canadezen, Britten,
enfin noem maar op, die liepen al-
lemaal keurig met hoofddeksel van
verschillende typen en kleuren.
Waarom wij dan niet ? Ik vind dat
wij het recht moeten krijgen ons
hoofddeksel te dragen. Als wij ge-
kleed zijn in grijze broek, donkere
blazer enz. dan hoort daar een
hoofddeksel bij, anders ben je niet
gekleed. Applaus.

H.J.N. Sanders, Parijs: In Frank-
rijk hebben alle oud-strijders een
hoofddeksel op, zodat je bij offi-
ciële gelegenheden kunt groeten.
Terwi j1, als je niets op je hoofd
hebt, kun je dat niet.

Secretaris: Jawel, de Amerikanen
groeten zonder hoofddeksel. De Ne-
derlandse militair mag tegenwoordig
ook zonder hoofddeksel groeten.

E. van Hoving: We waren vanaf Nor-
mandië tot de ontbinding van de
Irene Brigade een goeie eenheid. Om
nu voor een invasiekoord of een
baret een scheuring in onze Vereni-
ging te krijgen, vind ik zulks niet
waard. Als er iemand tegen is,
vooruit dan maar, doch we moeten
als Vereniging een eenheid blijven.
Applaus.

J.W. Bothe, Rotterdam: Ik heb name-
1ijk bi j de Commando' s gediend, en
die baret niet voor niets gekregen.
Heb er heel wat moei te voor moeten
doen om die baret te mogen dragen.
Ik ben er trots op ook. Alleen kan
ik het van de Irene Brigade niet
goed vinden dat ik hem niet meer
mag dragen. Applaus.

Voorzitter: Mag ik u een andere
vraag stellen?
Iedereen die nu in de vergader ing
zegt rechten te hebben, die heeft
het over zijn baret. De Mar in iers,
Commando's, para's, de Recce etc.
Ik neem aan dat alle anderen bedoe-
len dat zi j met een kaki baret lo-
pen, na alle argumenten aangehoord
te hebben. Als tenminste iedereen
zegt: ik zet de baret op waar ik
recht op heb. Feldhaus van Ham zegt
in zijn brief je moet niet zeuren,
iedereen zet zi j n baret op die hi j
bij zijn mobilisatie heeft meege-
kregen.

J. Wijn: Degene die ZlJn baret
kwi jt is moet nu waarschi j n lijk
ineens een baret gaan kopen, ter-
wijl de minder financieel draag-
krachtige wel beter zijn geld kan
gebruiken.
Voorzitter: We hebben nu alle argu-
menten gehoord. Ik wi lde even met
name ste 11en, als u zegt: wij w i1-
Ien een baret omdat ik er trot s op
ben, omdat ik hem verdiend heb,
omdat ik die altijd op heb gehad,
dan neem ik aan dat al diegenen die
infanterist zijn geweest, bedoelen
dat zij een kaki baret op willen
hebben.
Ik heb de indruk dat velen zeggen:
ja, wacht even, bi j de Wapenbroe-
ders, daar hebben ze ook een grijze
broek, een voorgeschreven zwarte
blazer en een zwarte baret. Dat
bedoelen wi j dus niet maar ik heb
de indruk dat u dat wel bedoeld.
Dan moet u bij de Wapenbroeders
gaan lopen want daar zi jn enkelen
van u lid van.
Wij dragen onze baret die we op
hadden toen we in dienst waren,
waar we trots op Zl j n en die we
allemaal op hebben. Naar onze smaak
wordt het dan een ongerege 1de een-
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heid.

Dit alles aangehoord hebbende , wi I
ik het graag in stemming brengen.
Ik wil het graag nog even herhalen.
Hendriks heeft gezegd: we hebben er
recht op, Enk: ik ben er zo trots
op, van Wi [k: wi j mariniers wi llen
graag de mariniersbaret dragen,
Ligt: als we geen baret dragen vat-
ten we kou, Burgers: het is bij
ander onderdelen zo keurig, van
Hoving: laten we geen scheuring in
de club krijgen en Sanders: je kunt
in Frankrijk zonder baret niet
groeten. Het bestuur zegt, wij wil-
len graag zo lang we kunnen, zo
lang we recht van lijf en leden
zijn, zo lang we weten wat links en
rechts is, keurig in de pas lopen
in een eenheid van tenue. Dan is
het niet erg als je geen haren meer
hebt. Je mag met je blote bol. Heb
je nog een dikke kuif, dan mag het
ook.
Echter niet, met kaki, blauwe,
zwarte, groene of rode baret want
dan is die eenheid in tenue zoek.
-aarschijnlijk loopt het gros met

kaki baret. Of misschien met een
veldmuts die ze met groot verlof
hebben gekregen.

-ie is er voor dat WIJ in de toe-
omst met baret bij officiële gele-

genheden optreden. 19 (negentien)
handen voor. 220 (twee honderd en
twint ig) tegen.
Ik wil de discussie sluiten. De
Algemene Leden Vergadering heeft
besloten: bij officiële gelegen-
.eden is onze tenue: zonder baret.
Daverend applaus.
-,-oorzitter: Ik hoop van harte dat
iedereen die trots is op zIJn baret

ie blijft dragen. Je moet trots
zijn op je invasiekoord, je moet
t rots zi jn op je onderscheidingen,
je moet trots zijn dat je lid was
~an de Irene Brigade. Van harte
.oop ik, met van Hoving te spreken,

at er geen scheuring komt in onze
Vereri ig Lng van Oud-Stri jders om het
al of niet dragen van een baret

itsluitend bij officiële gelegen-
_eden. Applaus.

-a Hulpfonds
-'-oorzitter: We hebben op de vorige
,2

ALV, op advies van een anoniem ge-
bleven 1id van onze Vereniging een
"hulpfonds" in het leven geroepen.
Alle gevers die dat hulpfonds heb-
ben gesponsord, alle initiatiefne-
mers, allen die in het bestuur van
dat fonds hebben gezeten en allen
die daarvoor hebben gewerkt, zijn
wij bijzonder dankbaar. Ze hebben
f. 6000,- bijeen gebracht.

Er is een vraag geweest wie nu de
steun nodig heeft met behulp van de
gelden door allen bijeengebracht.
Twee man hebben zich gemeld en zijn
door de zorg van het "Hulpfonds"
van steun voorzien.
Het doel van dat fonds was om bi j
te springen waar andere "Steun-
fondsen" niet kunnen helpen, b.v.
de reiskosten van de reünie. Een
bloemetje extra voor een zieke.
Daarvoor was het "hulpfonds". Er is
vermeld dat wie er een beroep op
wi lde doen, zich moest melden bi j
Harrie Davis. Zi j n adres heeft he-
laas 3x verkeerd in "De Vaandel-
drager" gestaan. Nu staat zijn
adres in PUTTEN er wel goed in.
Harrie Davis is de sociale medewer-
ker van onze Vereniging, van het
"Hulpfonds" en ook van de "Steun-
fondsen" .

Niet iedereen weet wat met de
"Steunfondsen" bedoeld wordt.
In Engeland is in het leven geroe-
pen het "Steun- en Studiefonds
"Prinses Irene". Speciaal opgericht
om hulp te bieden aan de kinderen
van gesneuvelde leden van de Irene
Brigade, die zouden willen stude-
ren. Die zijn er nu niet meer.
Er is in Engeland ook in het leven
geroepen het "generaal Noothoven
van Goor Fonds". Dat was voor de
leden van de Kri jgsmacht. Dus niet
alleen voor de Irene Brigade.

Die 2 Fondsen Zl j n enige jaren ge-
leden samengevoegd in één Stich-
ting. Deze Stichting wordt bestuurd
door de heren A.M. HERBRINK, S.M.N.
van KAMPEN, M . BEVERS, de secr. /-
penningmeester A.H. VERMEULEN, Com-
mandant Garderegiment Fuseliers
"Prinses Irene" en een voorzitter.
De voorzitter van die St icht ing is
thans de voorzitter van uw vereni-
ging. U begrijpt dat de coördinatie



daardoor redelijk is verantwoord.
Zodra er mensen zi j n die behoefte
hebben aan een steun die ze elders
niet kunnen krijgen, dan komt Davis
met een voorste 1. Het bestuur be-
slist ja of neen.
We kunnen niet zo maar zoveel weg-
geven. Het kapi taal van dat fonds
is van dien aard dat er jaarl ijks
ong. f. 14.000,- beschikbaar is.
Het is een bescheiden fonds.

Indien er hulp of steun nodig is,
dan is Davis de man waar u bij moet
zijn.
U weet nu: we hebben een "steun-
fonds", we hebben een "hulpfonds"
en we hebben ook nog een penning-
meester. De penningmeester zorgt,
als er een Iid van onze Vereniging
komt te overlijden, dat Davis vol-
doende centjes heeft om daar een
graftak voor te verzorgen.
Wanneer u ontdekt dat een Iid van
onze Vereniging is overleden en u
denkt dat er iets moet gebeuren:
neem dan contact op met Davis. Hi j
kan u onmiddellijk vertellen
hoeveel u mag uitgeven en het wordt
geregeld.
Als er hulp of steun nodig is bij u
in de buurt, meldt u dat. Wi j heb-
ben de middelen. We kunnen het
doen, maar we moet en er a 11een een
beetje zuinig mee zijn. Er zijn dus
mogelijkheden.
Iemand die nog iets wil weten over
het Steun- en het Hulpfonds ?
Niemand.

Bb. (ingevoegd) Verslag Commissie
Dr. Zak:
Dr. M. Zak: Onze zaak is bi j het
Min. van Def ens ie weer scherp aan
de orde geweest. Daar werd de op-
merking geplaatst: de Irene Brigade
is weliswaar een kleine eenheid.
Doen we echter iets voor jullie,
dan komen vroeg of laat de grote
eenheden ook voor geldelijke bij-
dragen. Zodoende kunnen we niets
voor j u lIie doen. Dit is een zeer
kortzichtig standpunt, vooral nu
vorig jaar is opgericht het "Vete-
ranen Platform". Dat moment is nu
aangebroken. De grote eenheden gaan
nu bij de minister om steun vragen.

Dit
doel

Veteranen Platform heeft
om iets bereiken waar wij

ten
ook

mee bezig z i j n . Nu is uit de aard
der zaak het ontstaan van dat Plat-
form niet tegen te houden. Er zit-
ten zo'n 14 militaire belangen-ver-
enigingen in dit Platform.
Bi j de opricht ing waren ook leden
van onze commissie aanwezig. Wij
hebben gevraagd daar niet meer bi j
te hoeven zi jn. Onze commissie is
op een andere man ier bez ig en naar
onze mening ook verder dan dit
Platform.
Wel is de Irene Brigade vertegen-
woordigd door onze vice-voorzitter
J.L. M. van den BERGH. Dus wat dat
betreft zijn we in goede handen.

Hoever is onze commissie nu ?
Wij gaan van de volgende regel uit:
als we niet slagen dan proberen we
in beroep een andere Uitslag te
krijgen. Gaat het niet in Neder-
land, dan gaan we naar de Verenigde
Naties in New York.
We hebben een uitstekend advocaten-
kantoor ter onze beschikking. De
zaak is zo dat verschillende geval-
1en aan wez ig zijn en worden behan-
deld bi j de Centrale Raad van Be-
roep in UTRECHT. Andere gevallen
zijn nog niet zover. De zaak is
wel, a Is we een uitspraak kri jgen,
ongeacht ja of neen, dat zu Iks ook
geldt voor de andere mensen waar we
nog mee bezig zijn.
We zijn dus in een positie die ver-
der is dan het Veteranen Platform.
Onze gegevens zullen wij wel ter
beschikking stellen van dat Plat-
form. Applaus.

Voorzitter: De commissie
doet bijzonder vee I voor
sen. Onze dank daarvoor.

Zak
men-

Dr.
onze

9. Herdenking 1991 Irene Brigade 50
jaar geleden
F.J. Bakx: De hiervoor samengestel-
de commissie van onze Vereniging
werkt nauw samen met het Garderegi-
ment Fuseliers "Prinses Irene".
Het programma is in grote lijnen
samengesteld. Het wachten is op
geld van de S.F.M.O. en eventueel
Min. van Def.
Voor onze Vereniging is 27 augustus
de belangrijkste dag, toen werd ons
vaan de I door H.M . Kon ing in Wil he 1-
mina uitgereikt.
Op die dag zal onze feestelijke
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reünie worden gehouden, alsmede een
groots defilé. In de volgende
"Vaandeldragers" zult u hierover
uitgebreid worden geïnformeerd.
Z.K.H. Prins Bernhard komt in ieder
geval en vermoedelijk ook Prinses
Irene.
H. Roet: Augustus is een vakantie-
maand. Had er geen andere datum
gepland kunnen worden.
Voorzitter: Dienen ons deze keer
aan de datum te houden.

10. Rondvraag:
C.W. Soek: Bij de bespreking in een
krant van het boekwerk dat uitge-
geven is over de ervaringen in oor-
logst ijd van Jhr. J.J.G. Beelaerts
van Blokland wordt gezegd dat
Z.K.H. Prins Bernhard de Brigade
maar een zootje vond.
Voorzitter: In januari 1941 vond de
Prins onze Brigade inderdaad nog

een zoot je. De Brigade is toen ge-
saneerd in nauw overleg met het
Britse leger. In augustus 1941 was
de Br igade zeker geen zoot je meer
vandaar dat de Pr ins geen bezwaar
had dat wij de naam "Prinses Irene"
kregen. Op 27 augustus 1941 werd
ons toen het vaandel uitgereikt
door H.M. Koningin Wilhelmina.
We waren goed en we zi jn er trots
op. Het is 'een voorrecht bij de
Irene Brigade te hebben mogen dien-
en.
Geen vragen meer.

11. Sluiting:
Te 12.15 uur sluit de voorzitter de
Algemene Leden Vergadering.

Hlelkema.

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

Mw. M.H.A. Herms, Steenwijk
(echtgenote van M.F. Plat)
H. Knol, Brummen
D. van Dien, Doorn
J. Kooistra, Leeuwarden
J. van Walsem, 't Harde
P.C. Herrebout, Lelystad
Mw, J.M. Boerma, Bennekom
(echtgenote van A.J.H. Braak)
W.G. van Gelderen, Beusichem

11 juni 1990
18 sept.
25 sept.

lokt.
3 okt.

13 okt.
26 okt.

1990
1990
1990
1990
1990
1990

9 nov. 1990

Nagekomen:
20 de. 1989 Mw. A.A.H. van Elk, Den Haag

(echtgenote van J.P.J. Hollestelle)

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

IN MEMORIAM
Op 24 juni 1990 is mevr. B. Zak-'
Hartog na een langdurig ziekbed
overleden. Zij is op 27 juni 1990
in het crematorium "Westgaarde" te
Amsterdam gecremeerd.
Een hardwerkende vrouw, die zich
niet op de voorgrond stelde, is van
ons heengegaan.
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Velen hebben haar gekend als hard-
werkend in de keukens of cant ines
van het kamp Wolverhampton.
Wij allen wensen Dr. Zak veel steun
en sterkte om dit pijnlijk verlies
waardig te kunnen dragen.
Moge zij rusten, in vrede.
W.J. v.d. IJssel
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VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

Onderwerp: 7e mutatielijst op de
adreslijst 1989
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2 adres isAanholt W. van

2 Mevr. P.P. Aarts-Roovers 11

2 Adel C.J. van den(zoon) "
2

13
14

verhuisd
opnemen
adres is

Aggelen F. van
Dien D. van
Dozel J.A.

16 Franken F.J.T.M. opnemen

17 Gelderen W.G. van opnemen

Hl Gorp H. van opnemen

Herrebout P.C. opnemen

25 Hooydonk G.K. adres is

26
26

HuLnder; A. A.
Huys G.

voorletters zijn
opnemen

30 Knol H. opnemen

34 Kooistra2 P. opnemen

Lisser w.
Oppers A.J.J.

adres is
" "

49 Scholtz L. "
49 Schutte K. 11

58 "Vlijmen E.M.M.J.

59
60
63

Vries J. de
Walsem J. van
Wynekus w.

opnemen
opnemen
opnemen

Redacteur "De Vaandeldrager"
Hoofdstraat ;):!

5683 AE BEST

Roosendaal, 21 november 1990 -

Audrey Hepburnlaan 11

"

3941 XGDOO!1N
03430-16346
4901 KX OOSTER-

HOUT
3438- AD NIEUWEGEIN

034-02-49090
ONDAR U.K.
DOORN

CH LELYSTAD
03200-27267

lidma~tschap vereniging per 31-12-90
opgezegd. TILBURG
overleden 09-11-1990. BEUSICHEM
Wed.~levr.H.K. van Gelderen-Parker
adres ongewijzigd.
lidmaatschap vereniging opgezegd
per 01-01-1991.
overleden 13-10-1990- LELYSTAD
Wed.Mevr. P.C.Herrebout. adres ongew.
Hornby Rd 22 BOOTLE.Herse~side

L20 5BJ U.K.
H.A. GRNK.&lgië
nieuw lid per 18-09-1990. Ad~es is :
Flame Lily Park, 565 Stellä Road
~UEENSBUlmH. Rep. Zuid-Afrika. 4093
overleden 18-09-1990. BUmmEN
Wed. J.levr.E.H.A. Kn oI-Krans. Adres ongew.
overleden 01-10-1990. LEEUWARDEN
Wed.Mevr. G~~Kooistra-Westra.&dres ongew.
Driesheide 82 ; 2980 ZOERSEL/HALLE.België:
Westduinweg 1587 2583 BD DEN HAAG .

070-3544473
6191 DC BEEK.

04490-72795
Dorresteynplantsoen 45; 6866 EB HEELSUM

0831Z3-17048
"De Nagtegaal" Céaralaan 26 , App.l0
2051 NH OVERVEEN. 023-262840
verhuisd adres onbekend ROZENBURG
overleden 02-10-1990 't HARDE
verhuisd adres onbekend BEN. -LEEUWEN

Arendsplein 38

" De Bruijnstr.1

adres onbekend
overleden 25-09-1990
Gondel 23-39 ; 8243

" Dr.Beckersstr.60

"

"



WIE, WAT EN WAAR ???

Een rubriek die openstaat voor al uw vragen over het Brigade-verleden.
Antwoorden en reakt ies graag naar de vermelde adressen of anders naar het
redactie-adres.

Mevrouw W. Zouteriks wil graag meer
weten over haar vader kapitein Zou-
teriks (bi j de Brigade, later kolo-
nel in Londen). De kapitein was
belast met O. & 0., zoals dat toen
heette. Het voetballen, de "Kamp-
klok" en de "Bromtol" (de kampkran-
tjes) . Wie heeft er foto's of her-
inneringen ?

Jacobus van 't Hofstraat 58
6533 MZ NIJMEGEN

De heer A. Dikkers uit Waalre zoekt
de adressen van de heren Klein-Mo-
lenkamp en Dill, toen luitenants
bi j de Brigade. Hi j was samen met
hen in Canada en Suriname. Wie kan
helpen ?

Lissevenlaan 17
5582 KB WAALRE

Wie kent de namen
van de officieren
op de geplaatste
foto's.
Reakties graag naar
de redactie!
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Verhaal van enkelen die het Vaderland niet terugzagen (1)

door Jhr. G. Beelaerts van Blokland, Den Haag.

Toen G. Ankerman en ik in maart
1941 onze compagnie bij de Brigade
ver Iieten om naar de OCTU (Officer
Cadet Training Unit) te gaan werd
ons door onze makkers een groot

afscheid gegeven. Als ik mi j niet
vergis was het op dat afscheid dat
de anders zo stille Simon van Hees-
wijk zich ontpopte als een voor-
treffelijk voordrachtskunstenaar.
Aan het slot werd aan de vertrek-
kenden een kaartentas aangeboden
met een lijst van alle schenkers.
Die kaartentas heb ik niet meer, de
lijst wè l .
In 1945 kon ik nog alle handteke-
ningen thuisbrengen. Ik bemerkte
toen tot mijn verdriet dat al bijna
40 procent van de schenkers niet
meer in leven waren.
_u, 45 jaar later, staan sommigen
mIJ nog dUidelijk voor de geest.
Anderen zijn ook voor mij niet meer
dan schimmige figuren. Hun namen
worden niet genoemd bi j de doden-
herdenking omdat zij niet in ac-
tieve dienst bij de Brigade geval-
len zijn. Enkelen hunner wil ik
gedenken:

1. "Het menneke van vrouw Keerlt
Ik beg in maar met deze onbekende.
Hi j was een Zuid-Limburger die wat
Teemd in de were Id stond . Hij was

getrouwd en zijn vrouw was meegeko-
~en naar Engeland. Ze hadden het
financieel moeilijk want wat wist
hij van de mogelijkheid om kostwin-
nersvergoeding te krijgen?

elukkig voor Keers hoorde een pe-
etongenoot, Ankerman, van de moei-
ijkheden. Die maakte de zaak voor

het "mennekelt in orde.
~en mocht de st ille Limburger wel,

aar 1acht e ook we 1 een beet je om
em. Vandaar dat men sprak van het

'menneke van vrouw Keerlt. Hi j deed
zijn dienst als ieder ander en kwam
t er-eoh t bi j de Trein. Daarmee ver-

oor ik hem uit het oog.
p een dag hoorde ik dat hi j dood

~as. Hij was een vrachtwagen geval-
en, zo werd gezegd. Het was geen
eldendood, maar één van die on-
elukken waaraan het mi 1itaire le-

~en helaas zo rijk is. Reden te

meer om deze brave man niet te ver-
geten.

2. Tinus
Waarom hi j Tjj nus genoemd werd w~et

ik niet. Ik weet alleen dat ik hem,
net zoals de anderen, met die voor-
naam aansprak. Bij de Burgerlijke
Stand stond hi j bekend als Gerard
van DuIken. Zijn vader was egn
christelijk onderwijzer in Den
Haag. Zoals een goed onderwijzer
betaamt, wist de vader precies wat
waar en niet waar was. Wat in het
Christelijk Historische blad ItDe
Nederlander" stond, was waar.

De trag iek in het Ieven van vader
van DuIken was dat Gerard zijn ei-
gen ideeën ontwikkelde. Hij was
sterk sociaal voelend maar veraf-
schuwde de S.D.A.P. Zo kwam hij
terecht bij de N.S.B.
Hi j was een enthousiast 1id en hi j
bleek goed te kunnen spreken. Men
zag een propagand ist in hem. Toen
liep het mis. Een propagandist - en
dat was zeker zo bij de N.S.B.
mocht geen e igen ideeën hebben en
die had van DuIken wèl. Men ge-
bruikte hem graag want het publ iek
hing aan zi jn lippen, maar de par-
tijleiding vond dat hij zich teveel
vrijheden met de partijlijn veroor-
loofde.
Ik denk dat zi jn sociale bewogen-
heid hem gevoelens en gedachten
liet uitdragen die meer gehoor von-
den dan de part ijleiding 1ief was.
Tenslotte werd hij na een klinkende
ruzie onts lagen. ZeI f vertelde hi j
daarvan als volgt:
"Ik heb de mensen gezegd hoe het
volgens onze beginselen moest. Dat
trok de mensen. Maar de part ijIe i-
ding wilde allerlei zig-zag-lijn-
t jes. Ik mocht andere groepen niet
voor het hoofd stoten. Dat vond ik
verraad, zowel aan de partij als
aan de mensen die ik toesprak.1t

Van DuIken had in deze het gel ijk
volkomen aan zijn kant want de
N.S.B. had als beginsel om iedereen
gelijk te geven die kritiek had (en
dat waren er velen in de moei Iijke



jaren 1935 tot 40). Het ging de
N.S.B. om het afbreken van de demo-
cratische beginselen. Iedere kri-
tiek moest worden ondersteund met
argumenten, hetzij uit de nationa-
list ische, hetzi j uit de social is-
tische kant van de N.S.B.

Gerard van DuIken draaide de N.S.B.
de rug toe en werd zeeman. Ik denk
dat de naam Tinus uit zijn zeemans-
tijd stamt.
Tinus werkte bij de "algemene
dienst" op het SS Pendrecht. Dat
schip voer op New York.
Tinus, een geboren verteller, wist
mooie verhalen te vertellen over
het misleiden van allerlei ambtena-
ren in de havens. Eén van die ver-
halen is te goed om verloren te
gaan.

De kapitein van de Pendrecht had in
New York een mooi radiotoestel ge-
kocht. Hij vroeg toen aan Tinus:
"Van Du lk.en, kun jij dat ding door
de douane kri jgen 7" "Jawel, kapi-
tein. Bestelt u maar een taxi. Laat
de radio een eind van het betaal-
kantoortje bij de aan te geven goe-
deren zetten en geef mij de papier-
en. "
Toen de radio op de aangegeven
plaats stond en de taxi was gearri-
veerd, begon Tinus met de man die
toezicht moest houden te praten
over dure radio's en hoeveel daarop
moest worden betaald. Toen liep hij
naar het betaal loket en zette daar
weer een lange boom op met de
ambtenaar. Toen brak hij het ge-
sprek af, 1iep naar de plaats waar
de radio stond en riep: "Het is in
orde. Op Iaden maar l " Met de rad i0

waarover alleen gesproken maar
betaald was, reed Tinus naar het
adres dat de kapi tein hem had op-
gegeven.

De Pendrecht werd getorpedeerd.
Tinus kwam in Enge land terech t en
bi j de Brigade. Daar leerde ik hem
kennen en waarderen. Ik kon navoel-
en hoe hi j als propagandist van de
N.S.B. zi jn gehoor had geboeid. Ik
genoot van zijn zeemansverhalen.
Wi j gingen dikwi jIs samen uit wan-
delen om van de natuur te genieten;
want dat kon hij ook.

Jhr. G. Beelaerts van Blokland

Het afscheidsfeest, toen ik naar de
officiersopleiding ging, werd te-
vens een afscheid van Tinus en de
andere makkers.
Toen ik terugkwam werd ik officier.
Dat breekt de oude band. Men is
trouwens niet meer in dezelfde com-
pagnie.
Een half jaar later ging ik met het
Korps Insu Iinde naar de Oost. Toen
ik weer terugkwam in Engeland, was
Tinus er niet meer. Hij had gemon-
sterd als kanonnier bij de luchtaf-
weer op een handelsschip. Zijn
sch ip voer om de Noord. Het maakte
deel uit van het beruchte konvooi
naar Archange 1 en moest de Sov jets
van wapens en andere voorraden
voorzien.
Ik weet niet op welk schip hij
heeft gediend. Ik weet alleen dat
hij met zijn vriend van Beveren,
die ook in onze compagn ie had ge-
d iend, is ondergegaan in de koude
golven van de Noordelijke Ijszee.

Met een variant op het opschrift
van het monument voor de Scheve-
ningse vissers die in de Eerste
Wereldoorlog op zee omkwamen, zou
ik als grafschrift voor Tinus wil-
len schri jven: "Hij is daar waar
ijs noch wolken zijn".
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BETTY'S CORNER

OLD SOLDIERS NEVERDIE ...

Spring 1983.
Setting: Hedel, quite near Boxtel
where we live.
Hede I was I arge Iy dest royed dur i ng
the last war.
Occas i on : A re-un i on and a di nner
in Ammerzoden Cast I e , in honour of
Hedel's liberators, among them "The
Prinses Irene Brigade" of which my
eldest brother Ferdie was a member.

He was born in Holland; at the age
of four he moved to London with our
parents and our sister Margaret
(3), and brothers Dick (2) and Pe-
ter, a baby.
The brigade banded together in the
U.K., all the Dutch citizens living
in the "old country" were cal led up
to serve their Queen and country,
many of whom knew anything of ei-
ther !

Ferdie grew up into a typical Eng-
lishman, who left home daily in the
London suburb of West Dulwich to go
to his office near London Bridge.
His Dutch was 1imi ted, he had to
use it from time to time for busi-
ness reasons , import ing and expor-
ting dairy products from Holland. A
tal 1 , f ine looking fellow, a city
man, complete wi th a black jacket,
striped black trousers and a per-
manently folded umbrella. No ! I
have never seen him wearing a bow-
ler hat or a boater for that mat-
ter ! No ! that must have been one
of his "Dutch freaks" !

A debonair gentleman with a British
wifè and three British children, he
joined the Brigade, made many
friends, easy going, wi tty, he en-
joyed his regular glass of beer.
His ambi t ion in the Army did not
exceed higher than that of the rank
of "corporai".

~any made t he i rappearance in He-
de 1. We arr i ved from var i ous part s
of the world, a Babylon of accents
and languages. All of us anxious to
meet old friends: "He l Lo , my dear
fellow ! WeIl met l " The war was
over nearly 40 years ago, so we all

28

were a little older since our figh-
ting days.

Ferdie (Ferdinand, William, Felix,
Hubert us van Pe 1t !) was known as
the "alphabet" for obvious reasons,
the name van Pelt being quite a
common name, we realized with sur-
prise.
Ferdie never missed a re-union, old
friends from his combat group were
sadly dwindl ing in numbers. "Ah !
Corpora 1 , we are growing older", a
sad-Iooking friend would say.
"Speak for yourself !" was Ferdie's
ret ort, "I st i 11 love t he 1ad i es t "
(many of t hem bar-rna i ds I guess! I )
"and I enjoy my pint as ever I"

There we stood on the plain outside
the townhall, awai t ing the welco-
ming speech of our "Commander-in-
Chief", whom I will name B.v.B.
(with respect). I surveyed the
"troops", veterans of World War 11,
all standing in groups. Poor Fer-
die, all ready a sick man, although
he refused to discuss his i llness,
he would shake me off when I ende-
avoured to mother him. "Betty !" he
would say, "please don' t fuss, I' m
fine !"
There we stood, Adrian on my right
side, Ferdie on my left, whose arm
I was holding, supporting each
other, his he ad bowed, which might
have been a listening attitude of
half asleep.

"Mannen !" came a voice through the
micorphone , "Mannen !" We were a 11
awake by now !
"We moeten ons bewapenen !" The
voice of B. v. B. echoed from every
nook and cranny of the plain, the
whole village of Hedel ! The speech
was rather long. The wheather was
freezing, in spite of the season.
I looked at Adrian, standing alert,
listening.

B.v.B.: "Vorige week heb ik vanaf
het Kreml in ... "
"A penny for your thoughts
asked Adr i an , who answered me
a frown as an F-16 f lew over

!" I
with
our



heads making a frightful din !
"He llo there l " came a voice from
behind us, "Who have we there 7 If
it isn't Adrian and Betty Gosh!
Ferdie too !" We shook hands all
round with our friend Bert Leen-
slag. Bert sidled up to Ferdie,
they were having a serious discus-
sion in between listening to B.v.B.
They spoke in mutters, it went
something like this:

F. and B. :"What's the beer like
here 7"
B.v.B. :"Bommen ..."
F. and B. :"Heineken 7"
B .v .B . :" ...d isc ip Iine! ! (c1ap ,
clap, clap)
Ferdie, when he joined the clap-
ping, clapped just three times.
F. and B. :11 Amste 1 7"
B .v .B . : "In kort e tij d ...11

F. and B. :"Bavaria 7"
B .v .B . : " zijn ze h ier l "
F. and B. :" canal water !"
(clap, clap, clap) a.s.o. a.s.o.

Now it was the speech from the Rab-
bi for our Jewish brothers and sis-
ters, then the Dominee, the Aalmoe-
zenier a.s.o. Suddenl y there was a
crescendo of drums, a trumpet soun-
ded, the "Last Post" in honour of
our fa 11en comrads in arms. F ina 1-
ly, the National Anthem, I have
never heard it played so slowly and
dramatically, my nose must have
been as red as a strawberry, so
cold it was!

Then: Oompha ! Oompha ! March mu-
sic ! The plain was empty in a few
seconds ! Left ! Right ! Left !
Right ! Very smart ! Swinging our
arms we marched in all direct ions.
I not iced Bert with Ferdie and may
others marching , stamping ! Into a
welcome bui lding with "Heineken 11

written on the window pane. At last
a warm pub !

I did not see Ferdie anymore unt 11
dinner was served in the castle.
After dinner 1 saw him dancing w1th
one of his old "flames". Ferdie
certainly d1d LIVE !

---THEY JUST FADE AWAY---
Betty Termeer-van Pelt, Boxtel.

'Safe sex'
voor Britse
artillerie
LONDEN (AFP) - Britse sol-
daten hebben een nuttige
functie gevonden voor de

;
hun gratis door de legerlei-

~ din~' verstrekte condooms:
'. als dwerend middel.

. W ns ~brek aan vrouwe-
lij schoon in de woestijn
schieten de rubberwaren hun
oorspronkelijk doel enigszins
voorbij. De 'tommies' schui-
ven hun condooms nu over
de loop van hun vuurwapens
om het binnendringen van
woestijnzand te voorkomen.
Volgens de soldaten passen
de voorbehoedmiddelen pre-
cies over de loop van een 7,62
mm luchtdoelmitrailleur,
maar moeten ze worden op-
geblazen voor de 20mm
CDA-Oerlikon kanonnen.

De geschiedenis herhaalt zich ...

De Britse artilleristen hebben be-
paald geen nieuwe uitvinding ge-
daan. Ook bij de Brigade was het al
bekend dat je de loop van de Lee
Enfield kon beschermen met een con-
doom.
Er waren zelfs .nog meer toepas-
singen:
Horloges waren toen nog niet water-
dicht. Met een dergelijk voorbe-
hoed sm idde I om het hor loge, kon je
toch zien hoe laat het was en het
was bovendien beschermd tegen
vocht.
Onze eigen voorzi tter gaf in Z1 j n
instructeurstijd Zijn recruten de
volgende les:
Bewaar twee sigaret ten , twee Iuc i-
fers en een strijkvlakje in een
condoom, aan de binnenkant van je
helm. Als je dan eens moet wachten
met je kin haast in het water, zo-
als hij zelf ervaarde in de gevech-
ten voor Tilburg, heb je toch al-
tijd iets te roken ...

Zo zien we maar weer. ZeI fs in de
aktualiteit rond de Golf-crisis
blijken bepaalde dingen niet echt
nieuw onder de zon ...
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BESTE WILLEM

Briefwisseling met Willem van der Veer,
oud-commando "van het eerste uur", auteur
van oorlogsromans, voornamelijk handelend

over het verzet.

Beste Willem,

Zoa 1s je weet is er nog een vraag
blijven staan van de vorige keer.
Het betreft de popularitei t van "de
blauwen", zoals de mannen van de
Marechaussee tenslotte werden ge-
noemd.

Overigens was ik verbaasd te lezen
dat je jezelf op 25-jarige leeftijd
een echte blaag en een onvolgroeide
jongeman met een zeer beperkt ge-
zichtsveld noemt. Voor mi j is dat
moeilijk voor te stellen: je was
toen kapi tein bi j de parachut isten
met een prachtige staat van dienst.
Misschien komt het omdat ik zelf
een blaag van 27 ben ...

Op het moment dat ik dit schri jf ,
naderen de feestdagen al weer. Ik
vraag me wel eens af hoe dat in
1940, en de jaren erna, geweest
moet ZIJn. Je was tenslotte in een
vreemd land, een vreemde taal
(sprak je trouwens al voldoende
Engels in het begin ?), een vreemde
bevolking. Fami Iie en vrienden wa-
ren in Nederland, in voor jouw on-
bekende omstandigheden. Er was niet
of nauwelijks contact, neem ik aan.
Als je daaraan terugdenkt, wat voel
je dan ?
Dergel ijke ervaringen zi jn natuur-
1ijk erg persoon 1ijk maar ik hoop
toch dat je hierover iets kunt ver-
tellen.
~ag ik besluiten met mijn beste
~ensen voor de feestdagen en het
nieuwe jaar.

~et hartelijke groeten,

Hans Sonnemans.
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Dag Hans,

Hartel ijk dank voor je brief; het
was alweer bijna drie maanden gele-
den, wat snelt de tijd.
Inderdaad rest nog een antwoord op
je vraag: hoe "populair" waren de
blauwen in de Brigade.

Om te beginnen was in de zomer van
1940, toen wij in het kamp te
Porthcawl, de Brigade nog niet op-
gericht .
Dat, wat later de Brigade zou wor-
den , was (met alle respect) een
stelletje ongeregeld. Soldaten uit
allerlei onderdelen waren via Bel-
gië en Frankrijk, met alle moge-
1ijke vormen van land- en zeever-
voer , in Engeland terecht gekomen
en hadden hun weg naar Porthcawl
gevonden.

Een uitzondering waren de Mare-
chaussees en de mannen van het
Korps Politietroepen, die in geor-
ganiseerd verband waren overgeko-
men. Uit een oude "Kampklok" heb je
blijkbaar opgediept dat men blij
was met de komst van de blauwen en
de politietroepen omdat die de
wacht jes konden kloppen. Deze u it-
spraak veronderstelt dat voor die
tijd, de reeds aanwezige soldaten
belast waren met de bewaking. Niets
is minder waar.

Het "stel letje ongeregeld" werd
door de Britten in het begin nogal
met argusogen bekeken. Men vond ons
geloof ik maar vreemde snippen-
schieters. Bij onze aankomst, en
nog een tijdje daarna, werd het
kamp bewaakt door Engelse soldaten
en waren wi j min of meer, zi j het
op een vriendelijke wijze, bejegend
als geinterneerden . Van hun stand-
punt bezien hadden de Britten mis-
schien gelijk, want de Duitsers



hadden er in de beruchte meidagen
een handje van om tussen de terug-
trekkende en vluchtende soldaten,
een stuk of wat agenten en spionnen
te schuiven. Er zijn er dan ook
enkele uit het kamp gehaald en ver-
oordeeld.

Het is dan ook begri jpel ijk dat de
Engelsen blij waren met onze komst,
zodat ze met een gerust hart de
bewaking konden overdragen aan de
Marechaussee en Mi 1itaire Pol itie.
Ik heb daar zelf heel wat wachtjes
geklopt en (na een halve eeuw durf
ik dat te bekennen) met een veel
betekende knipoog late feestvier-
ders doorgesluisd, die in de vroege
morgenuurtjes, zeer vermoeid en met
een fIinke kege I door het struwee I
naderbi j slopen om hun tent op te
zoeken.

Marechaussees en Po 1itiet roepen
moest en ook we 1 eens h ier en daar
corrigerend optreden, zoals zij
vroeger ook in Nederland hadden
gedaan. De wacht was ondergebracht
in een autobus bi j de ingang van
het kamp. Dit alles maakte ons in
de ogen van de militairen inderdaad
niet altijd even populair.
Een ander ding was dat wij als "be-
roeps" een hogere gage hadden dan
de anderen en je begri jpt dat in
zulke gevallen de Jaloezie wel eens
om de hoek komt ki jken. Over igens
vond er later veel meer integrat ie
plaats en het is bij mijn weten
nimmer tot vervelende incidenten
gekomen; men kreeg veel begrip voor
elkaar.

Maar, beste Hans, op mijn 25-ste
jaar was ik echt nog geen kapi tein
bi j de parachut isten, zoals JIJ
veronderstelt. Ik zou wel willen
dat jij destijds het bevorde-
ringsbeleid had bepaald, dan was ik
misschien op mijn dertigste als een
viersterrengeneraal geëindigd. Nee
kerel, zo snel ging het toen niet.
Toen ik 25 jaar was, was ik nog een
gewone wachtmeester (let wel, geen
sergeant !!!) zonder vooruitzicht-
en; mi j n carrière moest nog begin-
nen.

Onvolgroeid was ik eveneens, want
dat blijf ik volhouden. Een blik in

de studie van de pedagogiek (zie
prof. Kohnstam, Langeveld en Wate-
rink) leert ons dat de doorsnee
jongmens pas op zijn dertigste
geestelijk volwassen is. Waarom zou
deze jonge blaag dest ijds een uit-
zonderingspositie hebben ingeno-
men ?
Dus Hans, je hoeft op je 27ste dus
nog niet alle hoop te laten varen;
het komt best goeà met je. Over i-
gens zijn er ook he 1e vo I ksst ammen
die dit stadi urn nimmer bereiken en
desnoods b lijven napuberen tot ver
in de tachtig (grapje).

Inderdaad waren dikwi jIs de Kerst-
dagen en de Jaarwisseling voor veel
mensen het moe i1 ijkst, voora I voor
de gehuwden. Op die dagen waren
onze gedachten bij familie en
vrienden in het vaderland. Eerlijk
gezegd weet ik na een halve eeuw
niet meer precies hoe ik deze dagen
heb doorgebracht, op één u itzonde-
ring na. Die uitzondering betreft
Kerstmis 1943.

We voeren toen in konvooi door de
straat van Gibraltar, op weg naar
Birma. We stonden aan dek en zongen
het St ille Nacht. Aan bakboord za-
gen we vaag de gr ijze si 1houet van
de rots, ver aan stuurboord twin-
kelden de 1 icht jes van de neutrale
stad Ceuta in Noord Afrika. Het was
erg emotioneel en er werd menige
traan geplengd onder de sterren-
hemel.
Opeens schiet me mijn verjaardag
daaraanvolgend te binnen op 21
maart. Die bracht ik door op een
hoogst merkwaardige plaats, name-
1ijk in een 1ijkenhuis. Die nacht
kregen we ineen Birmaans dorp aan
de kust een flinke Jappenaanval te
verduren en in de tropen heeft elk
1ijkenhuis zeer dikke muren, waar-
achter je veilig bent tegen in-
slaande kogels. Dat was dan ook wel
de vreemdste verjaardag van mijn
leven en ik heb er zo langzamerhand
heel wat achter de rug sinds 1917.

Of wi j
was je
mijzelf
Ik kon
hoogst

voldoende de taal spraken
volgende vraag. Voor wat
betreft, nauwelijks Hans.

de eerste tijd alleen het
noodzakelijke naar voren
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brengen en dan nog het meest met
handen en voeten: zonder dat zou ik
een spraakgebrek hebben gehad. Dat
veranderde snel. Eén der beste me-
thoden was: een girlfriend. Je hebt
geen idee hoe je minnekozend onder
de sterrenhemel elk vocabulair
doelmat ig kan aanvullen: aldus ge-
schiedde.

We bleven een paar maanden in
Porthcawl en vertrokken toen naar
een stadje in de Midlands; Con-
g let on , waar we ge Iegen werden in
een oude tochtige textielfabriek.
Later kwam we, om een mi j nog al-
tijd onbekende reden terecht in een
andere textielfabriek in het dorpje
Biddulph, enkele mi jlen verwi jderd
van Congleton. De volgende verhui

"De jonge blaag" Willem van der
eer in het voor-oorlogse tenue en

later in het "Engelse" pak.
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zing bracht ons in een oude middel-
eeuwse abdij in de buurt van Staf-
ford. Deze brandde grondig af, ter-
wijl wij op oefening waren. Boze
tongen beweren ...
Zo kwamen de blauwen tenslotte in
Wolverhampton terecht, waar de toen
al gevormde Prinses Irene Brigade
was gelegerd.

Dat was het voor nu Hans, Het zou
me niet verwonderen dat je straks
toch nog een paar vragen over deze
periode hebt: die lanceer je dan
maar in een volgende brief.
Ook voor jou, je familie en vrien-
den prett ige Kerstdagen en een ge-
lukkig en gezond 1991 toegewenst.

Wi llem.



MONUMENT GEVALLEN STRIJDERS IN PRETORIA

Op 4 mei 1953 werd in de tuin van
Oranjehof in Pretoria een monument
ter nagedachtenis aan de 91 gesneu-
velde Nederlanders, afkomstig uit
de Unie van ZUid-Afrika, op plech-
tige wijze onthuld.

De gedachte om dit monument op te
richten ontstond in 1950 door kapi-
tein C. Plokhooy D.T.D., 1e 1uite-
nant C. Buisman en korporaal S. de
Waal. Kapitein Plokhooy was een
oud-strijder van de Tweede Anglo-
Boerenoorlog, terwijl luitenant
Buisman en korporaal de Waal oud-
leden waren van de Prinses Irene
Brigade.

In 1940 besloot de, na de capitula-
tie uitgeweken, Nederlandse rege-
ring te Londen, om de sterkte van
de Neder Iandse troepen in Enge land
op te voeren door de mobilisatie
van Nederlandse vrijwilligers en
dienstplichtigen in andere wereld-
delen. In eerste instantie om te
helpen met de verdediging van Enge-
land en mettertijd om een militaire
rol te spelen in verband met de
terugkeer van de Nederlandse rege-
ring naar Nederland.

Als gevolg werden meer dan 1.000
Nederlanders, woonachtig in de Unie
van ZUid-Afrika, voor militaire
dienst opgeroepen. Op 20 januari
1942 vertrok het eerste contingent,
bestaande uit ongeveer 80 officier-
en, onderofficieren, korporaals en
manschappen met de Windsor Castie
van Kaapstad naar Engeland.
In totaal vertrokken ongeveer 10
contingenten in 1942 en 1943 van
Zuid-Afrika naar Engeland, waar in
het kamp Wrottesley Park bij Wol-
verhampton de Koninklijke Neder-
landse Brigade Prinses Irene ge-
legen was.

Het 7de cont ingent vertrok met de
Abosso op 8 oktober 1942 uit Kaap-
stad en werd de vo Igende dag door
een Duitse onderzeeboot getorpe-
deerd, als gevolg waarvan 49 Neder-
landse militairen omkwamen.

In augustus 1944 namen de
1andse troepen dee 1 aan de

Neder-
oorlog

in Normand ië, Frankr ijk, en daarna
in België en Nederland, waar kapi-
tein J. Groenewoud. van Johannes-
burg, op 18 september 1944 bij de
Rijnbrug te Arnhem sneuvelde. Kapi-
tein Groenewoud werd op 24 juli
1945 postuum benoemd tot Ridder 4de
Klasse van de Nederlandse Militaire
Willemsorde CM.W.O.).

5 "Bronzen Leeuwen" en 21 "Bronzen
Kruisen" werden aan de Prinses Ire-
ne Brigade militairen uitgereikt.
In totaal sneuvelden 91 Nederlandse
militairen, afkomstig uit Zuid-
Afrika, als leden van de Konin-
klijke Landmacht, de Koninklijke
Marine, het Bureau Bijzondere Op-
drachten en het Koninklijk Neder-
lands-Indisch Leger.

Aan het monument, dat in me i 1953
onthuld werd, was geen Erelijst met
de namen van de 91 militairen aan-
gebracht.

Onlangs bezochten de oud-reserve-
officieren Michel Theijssen, OVW EM
rnr 270810010, en Frans de Wolf,
OVW EM rnr 260124202, het monument
en stelden voor om alsnog een Bron-
zen Erel ijst te laten vervaardigen
teneinde het monument compleet te
maken.

Toestemming werd verleend door de
Nederlandse Ambassade en het geheel
werd moge Iijk gemaak t door de fi-
nanciële bijdragen van:

De Ambassade der Nederlanden
S.A. Philips CPty) Ltd.
van Leer S.A. CPty) Ltd.
Nedbank
Chemimpo SA CPty) Ltd.

De Erelijst zal in mei 1991 bij de
Ambassade der Nederlanden onthuld
worden. De Ambassade zal te zi jner
tijd de datum van de onthulling
bekend maken.

Het monument staat nu in de tuin
van de Ambassade, Arcadiastraat
825, Arcadia, Pretoria.
Oud-militairen, nabestaanden van
gesneuvelde militairen en belang-
stellenden worden aangemoedigd om
bij de ont hu Ll I ng aanwezig te zijn.
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STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

Bestuurswijziging:

Sinds de laatste vergadering van
het Algemeen Bestuur van de St ich-
ting is er een wijziging gekomen in
de samenstelling van het bestuur.
Theo de Kort legde zijn functie als
penningmeester neer. Hi j wordt op-
gevolgd door Harrie Walschot.
De samenstelling van het bestuur is
nu:
R. Hemmes,
D. Dikkers,
H. Sonnemans,
H. Walschot,
Th. de Kort,
T. Herbrink,
Adj. A. v. Empel,

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
1id
vertegenwoordiger
Gardereg. Fus.

VAN DE PENNINGMEESTER:

Missch ien een t ikke 1t jek inder 1ijk
maar ik wil beginnen met een klein
rekensommetje. Rekenen is uitein-
delijk de taak van een penning-
meester.

Tienmaal tien is
Honderdmaal tien is
Vijfhonderdmaal tien is

100
1000

5000
Wat is nu de bedoel ing van dit re-
kensommetje?
Zoals u allen weet is in 1986 onder
de bezielende leiding van Hans Son-
nemans de Stichting Historie en
Documentat ie van de Kon. Ned. Bri-
gade "Pr inses Irene" in het 1even
geroepen. De doelstelling van de
Stichting is het in stand houden
van de belangsteil ing voor de Bri-
gade, in het bijzonder voor onze
1eden en hun verwanten, doch u it-
eindelijk ook voor de na ons komen-
den tot in de verre toekomst.

Met medewerking van de heer J.
Driessen van het Museum Bevrijdende
Vleugels te Veghel heeft de Stich-
ting een permanente tentoonstelling
in genoemd museum.
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Sinds begin 1990 is er tevens een
kleine tentoonstel Iing in het Na-
tionaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
te Over loon, hetwe 1k per jaar meer
dan 150.000 bezoekers telt.

Nu is het streven van de Stichting
om deze tentoonstel Iing te perfec-
t ioneren. De moge Iijkheden h iert oe
zi j n de St icht lng geboden. Aan ma-
teriaal ontbreekt het de St icht ing
gelukkig niet, ofschoon elke schen-
king of het in bruikleen geven van
zaken verband houdende met de Br i-
gade, ten alle tijde welkom zullen
blijven.

Waar ontbreekt het de Stichting dan
wel aan? U voelt het al, aan GELD-
MIDDELEN en hier heeft de penning-
meester deels voor te zorgen.
Om de tentoonstelling in Overloon
compleet te maken zijn er een 5-tal
vitrinekasten nodig. Een kast kost
ca. f. 5000, -, in totaal dus f.
25.000,-. Dat is me nogal wat. Maar
geen nood, het moet de Stichting
lukken middels donaties hierin te
voorzien.
En nu komt dan het rekensommetje.
Als nu de leden, en dat kunnen er
10, 100 maar hopelijk 500 zijn,
eenmal ig een TIENTJE aan de St ich-
t ing overmaken (meer mag ook), dan
heeft de Stichting de beschikking
over een bedrag van f. 5000,-, vol-
doende om één kast geschonken door
de leden aan te schaffen. Het zou
geweldig zijn als de penningmeester
dit zou kunnen ontvangen.
Zodoende wordt Over loon met uw me-
dewerking een fijne tentoonstel-
ling.
Alle milde gevers,
bedankt !

bij voorbaat

H. A. Walschot, penningmeester.



U kunt storten op:
Postgiro 1355277 t.n.v. H.A. Wal-
schot, Voorburg pnm;
A .B .N . rek. nr . 52.27 .75. 705 t.n .v .
St. Hist. en Doe. Pr. Irene. Giro
v.d. bank is 7112 ABN Kant. Voor-
burg onder vermelding van bankrek .
nr.

Een heel bijzondere aanwinst ont-
v ingen we van B . Sanders u it Den
Haag, namel ijk een grammofoonplaat
van de band van de Brigade o. I .v.
luit. de Groot, uit 1943.
Vice-voorzitter J.v.d. Bergh uit
Breda schonk een aantal "buit-
gemaakte" Duitse zaken.

Schenkers bedankt!
De heer H. Houben uit Maastricht
schonk ZIJn mariniers-uniform van
voor 1940 (zijn trouwpak), een wa-
penrek, embleem en documentatie.
De gebroeders van Liempt uit Eind-
hoven gaven een he 1m , een over jas,
uitrusting.
D. Dikkers uit Waalre stuurde een
drietal foto's.

Museum "Bevri jdende Vleugels" te
Veghel
Het museum in Veghel, met de perma-
nente tentoonstelling over de Bri-
gade, is tot april gesloten. De-
tails over de nieuwe openstelling
hopen we u in het volgende nummer
te kunnen geven.

Materiaal blijft welkom!
Nog steeds geldt: als
u nog beschikt over
zaken uit uw "Brigade-
tijd " en u w iIt niet
dat deze verloren
gaan: we wi llen ze
graag in ontvangst
nemen of in bruikleen
bewaren. Dit geldt
voor alles: emblemen,
uniformen, foto's enz.
Ook "kleine zaken"
kunnen voor ons be-
langrijk zijn.

Poster Over loon
Hierlangs ziet u een
afbeelding van de
nieuwe kleurenposter
van het Oorlogs- en
Verzetsmuseum te Over-
loon. Op de voorgrond
een pop in Brigade-
uniform. "We hebben at
gebruikt omdat de Bri-
gade zo bekend is",
aldus de heer S. Tem-
ming. directeur van
het museum. Kan het
leuker ? De poster is
ook te koop bij het
museum.
Secretariaat Stichting
Historie en Documenta-
tie Kon. Ned. Br igade
"Prinses Irene":
H. Sonnemans
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
04998-71270
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De feestdagen staan weer voor de deur en daarmee zal het weldra
1991 zijn.

1991, 50 Jaar Regiment "Prinses Irene"! Op 27 augustus
hopen wij, de Fuseliers van nu, er samen met u, oudstrijders van
de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene" en leden van
de "Prinses Irene"- Indiëbataljons, een stijlvolle, maar bovenal
ook gezellige dag van te maken.

De Kerstdagen en Oud en Nieuw ZlJn dagen dat we ons -veelal
in familiekring- ook weer eens bezinnen.
Bezinnen op hetgeen we als individu, als gezin, als Nederlanders,
als Europeanen, als burgers van deze wereld en tijd 't afgelopen
jaar hebben meegemaakt. We waren er getuige van dat meer volken
(wederom) vrijheden hebben gekregen, dat de ontspanning tussen
Oost en West echt zichtbaar is geworden.
Maar ook zagen we dat een schurks regime met kennelijk gemak een
klein volk van zijn vrijheid kon beroven.

Destijds heeft u ertoe bijgedragen dat wij nu in vrijheid
(een begrip dat voor jongeren, zoals ook uw regimentscommandant,
welhaast vanzelfsprekend is ... ) kunnen leven en werken.

Graag wens ik u en allen die u dierbaar ZlJn fijne
Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 1991.

c- Garderegiment Fuseliers
"Prinses Irene"- - \_ ..-.\ ,--( \ ';G ~~~~~::::-~==-V----
a.A.J. Bokhoyen
Luitenant Kolonel der Fuseliers
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WIE HERKENT ZE NOG ?????

Opnieuw twee karikaturen uit het kampkrant je "De Bromtol",
onder het motto "Figuren uit ons midden". De tekeningen werden
gemaakt door F. van Stokkum.

Eerst de oplossingen van de vorige maal. Slechts één inzender
maar die ze dan ook beiden goed: A. Vissers uit Tilburg.
"De rechtse tekening is zonder meer Dr. Zak. Als sergeant Med.
Dienst hebben wij vele jaren van Dr. Zak les gehad in eerste
hulp. Op de eerste dagen in Normandië brak Dr. Zak zijn been.
Hij was geschrokken van een f1a ir en sprong ineen greppe I ,
met al de gevolgen. Niemand mocht echter hulp verlenen en met
hoge stem, Dr. Zak eigen, riep hij: "Afblijven, niet aankomen,
weg, weg !"
De tweede tekening, als ik mij niet vergis, is van sergeant
Gras aan de benzinepomp in Wrottesleypark."

Hier valt geen speld tussen te
Inderdaad Dr. Zak. De tweede
van de Batteri j Art i llerie J.
betrekking.
Twee nieuwe tekeningen. Ook nu weer:
naar de redaktie!

krijgen. Gefeliciteerd, Guus !
is de latere opperwachtmeester
Gras, toen nog in een eerdere

graag de goede oploSSing


