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De andartsenwagen, de zwi jnekop werd "bui tgemaakt" in een
asteel in Normandië.
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u voor het laatst U\l contributie voldeed.
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Anders dan de Tweede Wereldoorlog, waarmee ik
me zo dikwijls bezighoud, is deze oorlog nog
onvoorspelbaar. Hoe zullen de ontwikkelingen
zijn? Hoe lang gaat het duren? Er zijn veel
berichten, van beide zijden, maar welke zijn
betrouwbaar ?
Kortom: pas nu ervaar ik,
ver-naoorlogse generatie,
een oorlog in het verleden

a l.s iemand van de
het verschil van

en de actualiteit.

Beste lezer(es),

Op het moment dat ik deze "Vaandeldrager"
maak, is het moeilijk mijn gedachten te ver-
plaatsen naar een Tweede Wereldoorlog. "Oor-
log" staat voor de oor log van c. N .N ., de
gezamenl ijke omroepen en de extra kranten,
kortom de Golf-oorlog.

Dat onzekere element, die spanning is voor
mij een nieuwe ervaring. Een ervaring die
zich niet laat beschrijven. Je moet het heb-
ben meegemaakt, net zoals u het al veel eer-
der heeft meegemaakt.

Laten we hopen dat
jarig jubileum van
vieren, ook deze
behoort.

als we in augustus het 50-
de Brigade en het Regiment
oorlog tot het verleden

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,-



:L~ VORIGE NUMMER:

ee 1 reakt ies kregen we op het
-erslag van de Algemene Ledenverga-
ering, met name over "de baretten-

:-.....es t ie". Brieven kwamen binnen van
-~. Feldhaus van Ham (Middelbeers),
~~. Vogelzang (Breda), W. André

~algary, Canada).
~e moeten echter de discussie hier-

';er s lu iten. Derge 1ijke zaken ho-
~en thuis op de vergadering.
--el liet A. van Daele uit New York
::og weten: "Aangezien we geen baret
-ogen dragen, zal ik in augustus
zaar' een pruik meebrengen !" Mis-
schien een idee ?
- Slechts één reaktie op "Wie, wat,
---aar"(pag. 25), namel ij k van Jan
-ezemer (Stokesley, Middlesbrough,
:.-.-.). Hij meldt: "De officier op
~e bovenste foto herkende ik direct
it mijn eerste dagen als soldaat

:':l Port hcaw 1. Hij commandeerde een
gr-oep, ik veronderstel Hilitaire
_olitie. Een van de eerste drie was

e latere S.M. - Adjudant Omvlee.
hoor hem nog roepen: "Firwart s

__earts" . Sedertdien heb ik hem
~ooit meer gezien, zijn naam is mij
~__bekend .

- Er blijken niet veel problemen te
=:. jn geweest met de verzend ing van
_et blad. Zoals gemeld in het vori-

ge nummer, maakten we voor het
eerst gebruik van het nieuwe compu-
~erbestand. Mocht u alsnog een fout

de adressering op het etiket
~__tdekken, dan graag een brief-
~aartje naar de redactie.

-._. DE PENNINGMEESTER:
:ames en Heren buitenlanders,

-e banken hebben gedacht hun kosten
~e moet en opvoeren omdat ze meer
_ stem maken dan winst.

Nu reeds betalen we minimaal f.
15,- overschrijvingskosten en f 5,-
andere kosten.
U begri jpt het al. Van uw betal ing
komt niet veel meer netto in kas.

Volgens onze bank is de eenvoudig-
ste en goedkoopste wi jze van beta-
Iing rechtstreeks van uw bankreke-
ning naar de onze.

Om misverstanden te voorkomen: ons
banknummer is:
47.25.85.762 te name van Ver. Oud-
strij ders Pr inses Irene Den Haag,
AMROBANK DEN HAAG.

Geen andere naam zoals "Vaandeldra-
ger" e.d. De naam van de rekening
Als alles goed gaat mag dat geen
probleem meer zijn.

Voor zover mogelijk: tot ziens in
Oirschot of Schalkhaar !

M. Segal, penningmeester.

W inand André, Ca Igary, Canada, be-
dankt de sociaal medewerker H.J.
Davis voor de kaart die hij voor
ZIJn 70e verjaardag ontving. Het
werd bijzonder gewaardeerd!

Een bedankje uit Rotterdam, van
Jaap en Gré Bothe Ook zij ontvingen
van de Vereniging een attent ie ter
gelegenheid van hun 40- jarig huwe-
1ijksfeest. Ze bedanken alle leden
heel hartelijk!

"Hartelijk dank voor het leuke
bloemstukje en de cadeaubon bij ons
40-jarig huwelijk, evenals voor het
geze 11 ige bezoek van de heer Ben-
naars.
Fam. Bienfait, Nootdorp

Gerard en Truus Boekhoorn uit Ede
bedanken bestuur en leden van de
Vereniging voor het bloemstuk dat
zij ontvingen bij hun 45-jarig hu-
welijksfeest, op 27 november 1990,
uit handen van de heer en mevrouw
Davis. "Een ware verrassing !"



Dit is een foto van een excursie
naar de Everij fabriek in Birming-
ham. Enke 1e weken voor het vert rek
van het 2de Detachement naar de
Oost (Ceylon). Enkelen op de foto
hebben dat meegemaakt.

Op de terugtocht was ik één van de
vier Brigade-soldaten welke met het
6de Detachement uit Zuid-Afrika
vertrok. Luitenant Hoogland, 3de
rechtsvoor, werd ziek. Hij werd met
het 7de Detachement gestuurd, wat
aan blok omkwam.

T. Vermeulen, Rotterdam.

Een bedankje van de heer N. Beeken-
kamp uit Vught voor het kerstpak-
ket. Het werd hem gebracht door de
heren Th. van Besouwen H. Davis.

"Hiermede w iI ik het best uur en de
leden van de Vereniging van Oud-
Strijders hartelijk dankzeggen voor
het smaakvolle kerstpakket, aan mij
overhandigd door de heer Heide. Dit
gebaar heeft een diepe indruk op
mij gemaakt."

Mevr. G. Wolf-Grossat, Amsterdam.

H. Hielkema uit Roosendaal (onze

onmisbare secretaris !) bedankt het
bestuur en de sociaal medewerker
van de vereniging voor het prachti-
ge bloemstuk en de doos lekkers die
hij op zijn 75ste verjaardag mocht
ontvangen.
(Namens de redactie: proficiat 1 En
wat die 75 betreft, je zou het niet
zeggen !)

Ook Piet en Hannie Schepers uit
Somme 1sd ijk bedanken de 1eden voor
de attentie ter gelegenheid van hun
40-jarig huwelijksfeest.

Ook de fam. Bennaars uit Zoetermeer
vierde hun 45-jarig huwelijksfeest.
Ze ontvingen een kaart van de heer
Davis en een mooie plant, waarvoor
ze hartelijk bedanken.

"Het bestuur en Harry Davis -de man
met de perfecte administratie- onze
harte 1ijke dank voor het pracht ige
bloemstuk, waarmee onze vriend Arie
Braak ons ter gelegenheid van ons
45-jarig huwelijk heeft verblijd.

E 11v en Care 1 Pappenhe im , Aerden-
hout

Komt u ook op 27 august us naar de
Westenbergkazerne in Schalkhaar ?
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MeVr01Jt./ ,] . Kremer~ 1) i t J.<'Inrlgr<=l<'If
kreeg van H. Davi s te hor-e n : "De
Kerst ma n i s onderweg !" Het b 1pek
t.e kloppen, de heer Codrle r-e t j gaf
namens de Verenigi ng een kerst.pak-
ket af. Ze berlank t ht er-voor , voor
alle goede wensen en alle hulp die
7.0. kr I jgt .

;;'l;=}ngehrxlen bi j oris 40- j:1r i g hll~ve-
] j j k . "

Geesje en Jan Annen, Hoogeveen

001< de f<=lmi110. Mef'!sters lJit Hnogp,"-
heide werd op 14 fehruari njet. ver-
geten. Ze bedanken bestuur en leden
van de Vereniging VOOr rlp gC-dllkwPTI-
sen en het prar.hr t ge b l oemst 11k, hf'!n
aAngehoden op hlln 4')-jarig huwp-
lijksfeest.

"Langs de7.(-~weg bedanken W1J iE!der-
een van de ""Pr';nses Irpne Brigade"
he~l hArteljjk voor de attent.ie ons

T.AATSTF. NIF.TJWS-LAATSTF. NTFlJWS-LAlI.TSTF. NTFTJWS-LAATSTF NTFlH,lS-

VTERING ,')O-,TARTCE HKRDENKTNG UTTREIKTNG VAANDEL IN DF,N HAAG

O{) do. "Fusie 1 i. erspag i na" (p<=lg 3A) k u nt u <=llIes 1e7.pn over dr-
estafette die gelopen 7.al w0rden van<=lf NormPlnrli~ rlonr rio
Fuseliers, dit ter ge l e ge nhr- i d van de u l r e t k t ng va n hc>r. V3Pln-
rl.~l, nu .50 jaar geleden.
Net voor hot. "tpr persp." g:13n va n dE!7.8 Va::mrlp.lrlr<'lgr'r, wr'rri h0t
volgende hpkenrl:

De Plankomst 7.al 7.:1Jn in Den H<'I<'1gop 8 mei. :=\.s .. V;".....mrlo l mr'!"
v.'<'Indelw:~r.ht, tamhoerkorps f~n ~0.n rlc't.Plchr'mrnt. Fl)~F"·!lif'~rs z u l l c-n
hierhij <=lPlnwr7,ig zijn. Il i r rrr aard d t orion do oudstrijdprs van dr:
Brjg<=lrlc 001< aanwc7.:ig t.e ~ijn.
Daarom bij dc7.~ een opropp ter aanm8lding om op de7e rI~g mpt
cpn dAt<=lchempnt van 50-60 man <=l<=lnwe7igt.e zijn.

Kleding 7o~ls gewenst bij hprrlrnking~n.
In overleg mo t de chef k abi n o t h1Jrgf~mpest.E-'r van Den Hi'-lA:5 is
het volgenrle gepland:

Vr-r-zamol on op een nog nado r- ;:f."ln te du idon p l aar s.. MFlrThpr0n
a,-h ter h o r. Va ando 1 mot Vaanrl0.1wAcht, rnnz i ek (-~n (kt.achement
FlJ~:il-!lÎc>rs T18ar d(~ Cr-oonmark t; (OlJrlc Starlb u is). T(-~ l opr.n a f s t.arid
ongc>v0p.r non mr-t.or . Op Crof~nmnrkt. is de aank oms.t. van de pst<=l-
f o rto . Vervolgens een doenh0.rdenking o n k r an s l o ggt ng .

N<=lAfloop ont.vangst in OUdE! StPldhuis, W8<=lrp(m ap(~riti(~f 7.<=l1
worden Aangeborlen.

Vc~rmplrJ mor-t. wor d on d a r. hc::~t.g0.hc0l n0g dp. u it rv l n d o l i j kr: gor~rl-
k(.~lJring v an B. R. W. moot hE~hhen. DlJS nndpr vrior-br-bo ud !

r.p.7.. i on dr' k rrr-t e t. i jd
7(~(T rIr' i ngr=rid getJ('~n~r..
I] ~vnrrl(>n t ot=~gp7:onrlcn.

van vnnrh0rr' i rl ing is
N<=lderp infnrm<=lt.ip 7al

l!t,; ;-j"'-:lnrnr,1r1ing NIl
n<=léli1nmclding <':I<'In

A"'-:1n t. C m r> 1 rl (:~n bij: H. A '. ~\1;'l1 sc: h n 1'., V 1 i l-!I' \J i j 1< g() 2 '27 1 F X
VOORBUDe; tel. 070-1RA.Sl1 S

T,AATSTF. NTFlTWS-T.AATSTF. N1Fllh1S-T.AA.TSTF NTF.lHvS-T,AATSTF. NTF,[l\oJS-
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Een "onbekend" monument

Van de heer en mevrouw van Gurp uit
Best ontving de redactie enkele
foto's en kranteknipsels over de
onthul 1ing van een nieuw monument
in Beringen. Ze hadden het "ont-
dekt" op een vakantietocht, hierbij
geho 1pen door een plaat se 1ijke ar-
chivaris, de heer L. Cuppens.

Het monument werd op initiatief van
een plaatselijk bevrijdingscomité
opgericht en op 8 september onthuld
door burgemeester Mondelaers en
kolonel Woodrow (vertegenwoordiger
van de Britse ambassade).
De onthu 11ing van het monument aan
de Brugstraat , vormde het hoogte-
punt van "de herinneringsdag". Deze
dag werd georganiseerd omdat de
bevrijding 46 jaar geleden was en
omdat er slechts éénmaal bevrij-
dingsfeesten werden gehouden.

Jammer dat er helemaal niemand na- "
mens de Irene Brigade werd uitgeno-
digd. Treurig eigenlijk dat we
"toevallig" op de hoogte werden
gebracht. Maar .. familie van Gurp,
bedankt !
Op de fot0 h ieronder de heer Cup-
pens en de heer van Gurp, bij het
monument dat op de plaats staat
waar in 1944 de brug lag.
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COMITE HERDENKING 50 JAAR REGIMENT PRINSES IRENE

27 AUGUSTUS 1941 - 27 AUGUSTUS 1991

SECRET ARIAAT

Aan: 1. Leden van de vereniging van
Oud-Strijders van de Konink-
lijke Nederlandse .Brigade
Prinses Irene
2. leden van de reünievereni-
ging van het voormalige 3e,
4e, 5e, 6e en 7e Bataljon
Infanterie Garde Regiment
Prinses Irene

Darurn
21-01-91

Onderwerp

Zeer geachte reünist,

Middels Uw verenigingsorgaan, contactblad of anderszins zult
U ongetwijfeld vernomen hebben, dat het 50-jarig bestaan van het
Regiment Prinses Irene dit jaar op grootse wijze gevierd zal
worden. Het hoogtepunt van de feestelijkheden zal op dinsdag 27
augustus zijn, de dag waarop het 50 jaar geleden is dat Hare
Majesteit Koningin Wilhelmina te Wolverhampton het vaandel
uitreikte aan de KoninkJijke Nederlandse Brigade, bij welke
gelegenheid zij tevens de naam van haar kleindochter Irene aan de
brigade verbond.

Overleg met Uw bestuur heeft ertoe geleid, dat naast Uw
eventuele jaarlijkse C.q. periodieke reünie ook op deze feestdag
een reünie .in de Westenbergkazerne te Schalkhaar zal worden
gehouden. Aan deelname zijn, behoudens reiskosten, voor U geen
kosten verbonden.
Als commandant van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene is
het voor mij dan ook een eer U bij deze feestelijke herdenking en
reünie op dinsdag 27 augustus 1991 uit te nodigen. Th~ns kan ik U
reeds berichten, dat Zijne Koninklijk Hoogheid Prins Bernhard der
Nederlanden des namiddags enige tijd in ons midden zal zijn.

Hoewel U te zijner tijd een gedetailleerd' programma zult
ontvangen, kan ik U nu al mededelen, dat het voorlopige programma
er als volgt uitziet:

0930 - 1030 uur:
1100 uur:

Aankomst en ontvangst van de reünisten
Herdenking der gevallenen en ceremoniële
vlaggenparade
Lopende rijstmaaltijd
Voorbereiding defilé
Defilé door militairen van het 13e Pantserin-
fanteriebataljon en reünisten bij het
gemeentehuis te Schalkhaar
Receptie en gezellig samenzijn

1145 - 1315 uur:
1315 - 1500 uur:

1500 uur:

1600 - 1730 uur:

Teneinde inzicht te krijgen in het te verwachten aantal
reünisten verzoek ik U, bij deelname, onderstaande antwoordstrook
beslist oor 1 mRi 1991 ingevuld aan het secretariaat van Uw
vereniging te retourneren. Het adres van dit secretariaat treft U
aan onder de antwoordstrook.



Tenslotte wil ik U er gaarne op wijzen, dat op zaterdag 24
augustus 1991 in de Westenbergkazerne te Schalkhaar "Open Huis"
wordt gehouden voor de bevolking van de regio; mocht U op die dag
daartoe in de gelegenheid zijn, dan bent U ook dan van harte
welkom in de Westenbergkazerne.

In de hoop velen van U op 27 augustus te mogen begroeten,
teken ik,

met fuseliersgroet,

H.A.J. Bokhoven
luitenant kolonel der fuseliers
Commandant Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene

ANTWOORDSTROOK

Ondergetekende [naam]

.................................. , [adre s]

.......................................... [postcode, woonplaats]

zal met/zonder * echtgenotejbegeleider * op 27 augustus 1991
deelnemen aan de reünie t.g.v. "50 jaar Regiment Prinses Irene"
in de Westenbergkazerne te Schalkha~r.

Hij maakt gebruik van eigen/openbaar vervoer *
Hij neemt wel/niet * deel aan het defilé [afstand 2500 meter]

Handtekening

* Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Antwoordstrook verzenden aan: H. A. Walschot
Vlietwijck 96
2271 EX VOORBURG
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• STICHTING VETERANEN-PLATFORM

Het Draaginsigne Gewonden
Op 15 oktober 1990 werd het Comité
Draaginsigne Gewonden geïnstal-
leerd.
Zoals al vermeld in de vorige Vaan-
deldrager, werd het eerste insigne
uitgereikt tijdens de viering van
het 45-jarig bestaan van de
B.N.M.O. . Uit handen van de Minis-
ter van Defensie ontving de heer
N.W. Kuyt, die op de 10e mei 1940
als dienstplichtig militair (Korps
Luchtdoelartillerie) ernstig gewond
raakte, dit speciale onderschei-
dingsteken (of moeten we zeggen
erkenningsteken ?).

Comité draaginsigne Gewonden
De administratieve voorbereidingen
ten behoeve van de aanme Iding voor
het Draaginsigne zijn voltooid.
Meldingsformul ieren kunt U aanvra-
gen bi i :

Comité Draaginsigne Gewonden
Postbus 20701
2500 ES 's Gravenhage

·Tel. 070 - 3 18 77 64

Na ontvangst van de ingevulde for-
mulieren wordt door het Comité aan
de hand van bij Defensie aanwezige
stukken, o.a. registrat iel ijst,
procesverbaal van verwonding, stuk-
ken uit geneeskundig archief etc,
nagegaan of aanme 1der inderdaad in
aanmerking komt voor het Draagin-
signe.

De afhandel ingstermi jn van de aan-
meldingen zal mede afhangen van het
aantal binnengekomen aanvragen.
Alle aanmelders ontvangen bericht
of hun aanmelding al dan niet geho-
noreerd wordt.
Over de wijze van uitreiking volgt
nog nader bericht.

Bij Ministerieel Besluit van 11
oktober 1990, nr. D 90/251/24321 is
bepaald:

Het Draaginsigne kan worden toege
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kend aan:

a. alle Nederlandse (gewezen) mi 1i-
tairen die hen Koninkri jk dienen
of hebben gediend onder oorlogs-
omstandigheden of daarmee over-
eenkomende situat ies, inc 1us ief
internationale vredesmissies bin-
nen en buiten het verband van de
Verenigde Naties.

Onder (gewezen) m iIita iren wordt
ook verstaan het Nederlands per-
soneel van het voormal ig Konink-
lijk Nederlandsch Indisch Leger
(KNIL), ongeacht of betrokkenen
zi jn overgegaan naar de Konink-
lijke Landmacht.

b. alle Neder 1andse vaa rp I icht ige
zeelieden in oorlogstijd.

Toekenning zal geschieden aan dege-
ne die lichamelijk gewond is ge-
raakt dan wel psychisch letsel on-
dervindt/heeft ondervonden tenge-
volge van plichtsvervulling onder
de onder a. en b. genoemde omstan-
digheden.
Deze toekenning zal geschieden door
een Comité dat daartoe bij Ministe-
rieel Besluit d.d. 11 oktober 1990,
nr. D 90/251/24322, is benoemd.

Dit Comité is belast met de toeken-.
ning van het draaginsigne aan:

a.militairen die zijn gewond in de
Tweede Were 1door log, het voor ma -
lig Nederlands-Oost-Indiè, Korea,
Nieuw-Guinea, Libanon, Perzische
Golf, Sinaï, Namibiè.

b.het vaarplichtig koopvaardijper-
soneel dat is gewond in de Tweede
Wereldoorlog.

De aandacht wordt erop gevestigd
dat toekenning ten hoogste één keer
en uitsluitend bij leven van recht-
hebbende kan plaatsvinden.

Oud-strijders van de Kon. Ned. Bri-
gade "Prinses Irene kunnen het in-



gevulde formul ier inzenden naar
onze secretaris H.J.F. Hielkema,
Amethistdijk 254, 4706 BJ Roosen-
daal.

Toekenning ereteken voor Orde en
Vrede wordt verruimd
Militairen die ria 27 september 1949
in het toenmalig Nederlandsch-Indië
hebben gediend, kunnen nu ook aan-
spraak maken op het ereteken voor
Orde en Vrede.

Ex-KNIL-mi 1itai ren kunnen een ver-
zoek tot toekenning indienen bij
het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Militairen die behoorden tot
de Marine, Land- of Luchtmacht en
ex-KNIL-militairen die naar één van
de krijgsmachtonderdelen zijn over-
gestapt, kunnen een verzoek tot
toekenning indienen bij het minis-
terie van Defensie. De betrokkenen
moeten wel tenminste drie maanden
hebben gediend in het voormalig
Nederlandsch-Indië.

Pensioenen voor langdurig dienst-
pl icht igen
Het Veteranen Platform heeft als
standpunt met betrekking tot finan-
ciële compensatie/ langdurige
diensivervulling geformuleerd dat
a 11e vet eranen die 1anger d ienden
dan de toen voor dienstpl icht igen
geldende diensttijd van 24 maanden,
recht hebben op een financiële te-
gemoetkoming ("pensioen") voor de
periode die zij langer gediend heb-
ben. Het Platform vindt echter wel
dat diegenen die deze langere
diensttijd reeds in hun pensioen
verwerkt zagen omdat zij in (semi-)
overheidsdienst overgingen, buiten
een mogel ijke regel ing zullen moe-
ten vallen.

Het ministerie van Defensie heeft
al laten weten dat de materiële
ruimte zeer beperkt is. De onder-
handelingen zullen door twee verte-
genwoordigers van het Platform wor-
den voortgezet.

Oorlogs-Herinneringskruis wordt
niet opnieuw toegekend
Het ministerie van Defensie zal de
toekenning van het O.H.K. niet op-

nieuw openen.
Mogelijk zullen eventueel gerech-
t igden hiervoor in aanmerking kun-
nen komen voor het Mobilisatie-Her-
denk ingskru is. De heropen ing h ier-
van wordt in algemene zin door het
ministerie niet onmogelijk geacht.
Even afwachten dus ...

Uitbreiding Platform
Mogelijk zullen in de loop van dit
jaar nog vier organisaties deel
gaan uitmaken van het Platform.
Alles onder het motto: "Eendracht
maakt macht ..."

Uw vertegenwoordiger bi j het Plat-
form:

J.L.M. van den Bergh
Verdilaan 27
4837 CL BREDA
076 - 613711

Let op de inzendtermijn voor
diverse aktiviteiten! (pag. 15)

de

Jublileumfeest
mei

Schalkhaar vóór 1

Wageningen vóór 9 april

Verjaardag Prins Bernhard vóór 15
mei

Ledenvergadering vóór 15 mei

Voorkom teleurstellingen, geef tij-
dig op !
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Gesprekken

Zoals bekend, heeft onze ere-voorzitter nooit veel
ervaringen met "Londen" gehad. Toch liet zijn gevoel
humor hem niet in de steek, getuige deze weergave
"gesprekken":

goede
voor

van

1942-45
opgenomen in het "Netherlands-Housett te Londen

door J.J.G. Beelaerts van Blokland, Oosterbeek

"Ja, hi j doet geheim werk. Niemand
heeft hem ooit gezien.tt

"Hij is liason tussen 2 afdelingen
die nog gesticht moeten worden."

"'t Zou heerlijk ZIJn
verve 1ende Ho 11anders
zaten." "Ja, hetze 1fde
aan die andere tafeltjes

die
niet

zi j

als al
hier
zeggen
ook. "

"Ik kan hem niet uitstaan. Jaren-
lang lunch ik al met hem."

"Gelukkig nieuwjaar.
thuis. Hoeveel wilt u
"Alles wat ik heb."
niet belastingvrij ?"

Volgend jaar
wedden ?"
"Ach, bent u

"Zij hebben hem nu majoor gemaakt,
maar het enige uniform dat hij ooit
gedragen heeft is dat van portier."

"De minister zou wel een commissie
willen instellen, maar hij kan geen
5 man bi j elkaar kri jgen die geen
ruzie hebben."

"Wie is dat alweer ? Zi jn domme
gezicht komt mij zo bekend voor."
"Het is mijn man."

"Nee, van
rentie en
.tussen ?"
king."

3 tot 4 heb ik een con fe-
om 5 uur weer." "En daar-
"Een belangri jke bespre-

"Wat zal het hier leeg ZIJn na de
bevr i jding. " "Ja , wij gaan een
heer 1ijke tijd tegemoet l "

"Ah, goede morgen, execellentie.
t-l ist ig vandaag v indt u niet ? "
"Nee."

"Goede middag, excellent ie. Hoe
maakt u het ?" "Dank u."

"Ik schrijf even gemakkelijk Engels
als Hollands." "0, dan laat u dat

11

zeker verbeteren."

"Geen parlement. Politiek zou alles
weer bederven."

"Democratie is goed maar we moeten
het buiten het gewone volk houden."

"S inds hij bij
is, draagt hi j
monogrammen."

het Mi 1itair Gezag
khaki ondergoed met

"20.000 Nederlanders in Engeland en
500.008 in Duitsland, stel je voor
dat die hun eigen regering meebren-
gen !"

"Ik heb erge haast, moet vandaag
weer om 14.30 uur op kantoor zijn."

"Nee, werkeloosheid mag nooit meer.
De vraag is wat moet je dan met ze
doen ? ••

"Ik geloof dat het nu gauw gaat
gebeuren. Iemand van de mobiele
soep keuken heeft opdracht zijn
schone was binnen 14 dagen op te
halen. "
"Nee, ik zit niet in een commis-
sie." "Oh, dan bent u zeker pas
aangekomen !"

"Natuurlijk, als die bombardementen
aanhouden, kun je net zo goed in
dienst gaan."

"Denk eens wat
Dui tsland een
! "

die Nederlanders in
bom verhalen hebben

"Als hi j straks t er-ugg aat , mogen ze
hem wel commissaris van veduiste-
ring maken."

"Ze hebben een mobiele Rekenkamer
gemaakt, zodat deze al voor de
troepen uit kan controleren.



Al eerder publiceerden we werk van Johan Polak, die
art ist ieke talenten gebruikte om beelden die dest ijds
indruk op hem maakten, vast te leggen.

zi j n
veel

"War-artist" J. Polak uit Southend on Sea

Herfst 1944. Een
het vuur aan de
opmars.

batterij Engelse 25-ponders
rand van de weg, tij dens

opent plotsel ing
een pauze in de

Binnenplaats van een Franse boerderij. Twee paarden
dood, geraakt door granaten van Duitse 88 mm geschut.

1 i ggen
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STICHTING" VERJAARDAG PRINS BERNHARD "
BESTUUR SECRETARIAAT:

Jhr Mr D.J.H.N. den Beer Portugael
Voorziller
Drs. G.H.J.M. Peijnenburg
Vice-voorzitter
Jhr Mr P.H.G. Nahuys
Secretaris
W.J.C. Tensen
Penningmeester
Mr. W.H.C. Boellaard
Mr. F.Th. Dijckmeester
H.J. Roubos RMWO
L. Scheepstra RMWO

Driebergen
Weteringlaan 9

2243 GJ Wassenaar
Tel. 01751 - 16100

Wassenaar

Wassenaar

Heemstede
Amsterdam
Apeldoorn
Werkendam
Amersfoort

PRINS BERNHARD BO JAAR

Op 29 Juni 1991 hoopt Z.K.H. Prins Bernhard zijn BOste verjaardag te vieren.

Bij de 60ste, 65ste, 70ste en 75ste verjaardag van de Prins is daaraan steeds bijzondere
aandacht gegeven.

Zo is vijf jaar geleden een inzameling gehouden,waarvan de opbrengst door Z.K.H. voor
een belangrijk deel werd bestemd voor de oprichting van de Prins Bernhard Leerstoel
voor de internationale aspecten van de natuurbescherming aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht.

De Stichting Verjaardag Prins Bernhard werd bij Koninklijk Besluit van 24 Juni 1986
bevoegd verklaard deze bijzondere leerstoel te vestigen.
De internationaal zeer bekende deskundige op dit gebied, professor Norman Myers, Ph.D.
te Oxford, vervult het ambt van bijzonder hoogleraar in deze leerstoel, die in een grote
behoefte blijkt te voorzien .

. Nu de BOste verjaardag van de Prins nadert, worden door onze stichting voorbereidingen
getroffen, hem bij die gelegenheid door de aanbieding' van een gezamenlijk geschenk,
wederom te laten blijken, dat wij hem dankbaar zijn, dat hij voor ons land zoveel heeft
betekend en nog betekent.

Dit gezamenlijk geschenk zal in overleg met Z.K.H. bestaan uit versterking van de
financiële middelen van de Stichting Leerstoel Prins Bernhard, ten einde de continuïteit
daarvan te verzekeren, meer projecten op te zetten en bestaande onderzoeken te
intensiveren.

GRAAG NODIGEN WIJ U UIT AAN DEZE ACTIE BIJ TE DRAGEN
U kunt dit doen door Uw bijdrage te storten op

Bankrekening no. 30.83.73.065 of
Gironummer 1661,

beide t.n.v. de Stichting Verjaardag Prins Bernhard te Heemstede.

Alle bedragen, groot of klein zijn welkom; het gaat om de hartelijkheid van velen.

MOGEN WIJ OP U REKENEN?

Penningmeester Voorzitter Secretaris

/ OvLyl



De eerste dode in elke oorlog is het gezonde verstand
(den Doolaard)

Den Doolaard één van de stemmen van
"Radio Oranje".

"Hier is Radio Oranje, de stem van
( ....)", het klonk vertrouwd, de
juiste accenten en voelbare emo-
ties.
Hij deed verslag van Verlies en
Winst, en hoop, en nog veel meer!

Ik kende nauwelijks het verschil
tussen bommen en granaten en de
aktualiteitswaarde van het een en
ander had ik niet echt door.
Maar toch ... Maar toch ...
We gingen immers op naar de Over-
winning.

Na de invasie in Normandië linea
recta naar Berl ijn. Di t dacht ik.
Hoe simpel.
Op weg naar de Bevrijding. Dat wist
ik zeker. _
Want dat was het doel En ik be-
paalde mi jn eigen beeld, al schoot
het voorstelingsvermogen te kort.

En nu ? Die vreselijke nacht van 16
januari dat deze oorlog begon?
Vanaf de veertiende verdieping van
het AI-Rashid Hotel in het centrum
van Bagdad deden John Holliman,
Arnett en Shaw opgewonden en fasci-
nerend verslag van de gebeurtenis-
sen die nu ons leven beheersen.

Terwijl het geluid van bommen en
art i11er ievuur om me heen denderen
en de s irene~ door mij n zie 1 1oe i-
en, haa 1 ik mij n kop u it het zand
en bijt ik in mijn kussen.
Want het is duidelijk: de oorlog is
begonnen in de Golf, in de ether en
op de televisie.

En de enige
kleinkinderen

troost die ik onze
heb te bieden is te

vertellen: "Ze hebben nu nog betere
piloten dan in de tweede wereldoor-
log, nog geavanceerder-dere-dere
wapens. Dit is een ander soort oor-
log." Maar weet ik dat wel zeker?

Ik lig in mijn bed en luister en
luister.
De vo 1gen de nacht hoor ik Sa lomon
Bouwman in Tel Aviv vragen aan Henk
van Hoorn in Hilversum:
"Zal ik mi jn gasmasker nu weer op-
zetten of niet ?"
Het is even stil.
"Ik zou het maar doen", zegt Henk
van Hoorn in Hilversum.

Ik steek mi jn kop ('n klein klein
beetje) in het zand. Dit lijkt mij
het beste wat ik voorlopig kan
doen.

P.S. Ik beloofde Hans Sonnemans een
ander verhaal voor de Vaandeldra-
ger. Een verhaal over onze ontmoe-
t ing in Normand ië met een Ranger.
Maar tussen deze belofte en dit
geschrevene 1igt a Iweer een were 1d
vol leed, angst en ellende.
Die Ranger kan we 1 in de vo 1gende
Vaandeldrager hoop ik.
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BETTY'S CORNER (4)

_0 the wives of ex-Princes Irene
service-men.

~adies ! Where are you ? What beca-
-e of you since you were "repatria-
-ed" with me to this country, which
~e knew so little of, on the early
-orning of September the fifth,
:945. The ship took eleven hours to
t.r ave l from Gravesend to the har-

our of Rotterdam. The message came
f rorn the author ities in London; it
t o ld us that the ship was moored
~ith the intention of taking us
'home", to our husbands and fami-
~ies who were already in Holland.

~he fighting was over, except for a
few skirmishes, and mopping up to
'e done: It was safe to sail.

afe ? Do you remember there were
inefields scattered in the North

Sea and the mouth of the Thames ?
:-ehad mine-sweepers to escort us,
~hat is why the journey took such a
_ong time.

~fter many warnings from friends
and ex-soldiers: "Betty, don' t lea-
ve the country too soon ! There is
so much devastation over there ! No
communicat ions, no travel possi bi-
~ities, not a housse standing up,
o trees, scarcity of food !"

Dfd you get all these warnings 45
.ears ago ?

=n spite of everything I booked a
~assage for my daughter of two ye-
ars and myse 1f. We were a 11 young
and opt imist ic. This was a chance
-:'0 be re-united with our husbands,
aft er so many months absence.
:-> night of anxiety and many of us
--ere sea-sick, even our babies.
:';-henthe ship reached calm waters
--e were encouraged to eat some

reakfast and we re helped up to the
eck for some fresh air.

~e must have looked very bedraggled
-....hen we were more of less "dumped"
In a row on board sh ip ! We were
feeling sorry for ourselves. We
-ust have looked more like fugiti-
~es than cheering repatriates. Many
of us were already home-sick for

England !

After disembarking we were taken to
a large shed with no sides, only a
roof. Here and there were chalked
squares with the provinces of Hol-
land clearly written. Most of you
were crowded in the square marked
"North-Holland". My baby and I
stood alone, execept for one so-l-
dier repatriate and our belongings
in a square marked "North-Brabant".
Army lorries came to pick us up,
and take us to our destinations

I shal1 never forget the sad state
that Rotterdam was in. Children
looking pale, and many bare-footed,
bicycles with na tyres. Much of the
debris was tidied up to leave large
gaps in between the buildings, ci-
t izens using mica for windows . In
spite of these signs of hunger and
poverty, there was an atmosphere of
bravery, pots of flowers on the
window sills, gardens and paths
tended and raked, cleanliness
everywhere, after all that Rot ter-
dam had been through.

our lorry ,
"My father
he used to
the other

born he-

I thought as we sat in
driven by Americans:
should know of this, as
Iive there, Ferd ie and
three of our fami ly were
re."
But my father was ki lled in London
during the Blitz-krieg in February
1944.

Betty Termeer - van Pelt
Essche Heike 3
5282 JM BOXTEL
tel. 04116 - 73809



Opgericht 12 april 1947. lnschr. nr. K.v.K. 's-Gravenhage V 410620

SECRETARIAAT: AMETIiISIDUK 254. 4706 BJ ROOSENDAAL (N.BR.) TEL 016S0-44802

VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

AK T I V I ~ E I T E ~

1. D8FILE WAGENINGEN.
Op zondag 5 mei 1991 zal wederom het jaarlijkse d è f i l è te WAGENINGEN
plaats vinden. Oudstrijders, die nog goed ter been zijn, kunnen zich
schriftelijk vóór 9 april 1991 melden bij de secretl'lris H.J.F. Hielkema.

,2

a , EIO:t<m:TOONZ.K.H. PHINS BEHNIlARD
T.g.v. de BOe verjaardal; van Z.K.H. Prins Bernhard zal op zaterdag :!! juni
19 91 in" c1e-~tuîr;::;an~~liet>;Paleis Soes td ijk ee n e erbe toon plaats vi nden ,
Onze vereniging is hiervoor ook uitgenodigd.
Schriftelijk aanmelden vóór 15 mei 19!)1 bij de secretaris H.J.F. lli oLk erna ,

o . ALGE~1ENE LEDE~VElmAj)E!UNG.
I.v.m. de feestelijke herdenking van de oprichting 50 jaar geleden van de
Prinses Irene Bl'igade op 27 aug u s t u s 1991 te Sc h aLkh aar',zal het die dag
niet mo~elijk zijn onz'e Algemene Ledenvergadering te houden.
Deze is nu verplaatst naar donderdag 30 mei 1991 in de Gen.-~Iajoor de
Ruy t e r- van Stevenincld~az,erne te UInSC![OT.

IJ H 0 G n, A ~I ~I A

10.00 uur Aankomst deelnemers. Koffie.
11.00 " Vergadering Agenda + bijl'n
12.30 " Apéritief bijgevoegd)

13.30 " Lopende lunch
13.00 " ,Einde

Plélats
Gebouw 146
Kaz.Co.-har

Er zijn, behalve uw vervoer, geen verdere kosten aan deze vergadering ver-
b o n de n ,
Geregeld bus(streek)vervoer met de ZUID-OOSTEn naar de kazerne V.v.
Vertrek ac h t er-kan t station EnWIIOVEN met lijn 7 (rijtijd 16 m i n ;) of lijn 8
(rijtijd 23 min.).

'Schriftelijk aanmelden "'óór 15 mei 19!)1 bij de secretaris H.J.F. Hielkema
Een cieelnemersl<aurt eventueel autovignet zal u daarna worden toegezonden.

4. T~NUE
Tenue voor het défilé en eerbetoon zoals gebruikelijk bij deze gelegenheden~
d onk er-e blazer, grijze bl'oek,':-ënz~'zonde'r"'baret,model 'decoraties, Lnv aa iek o or d .
Oe deelnemers ontvangen tijdig bericht' over de nadere' r-ege Li ng, -:--

\
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VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

Opgericht 12 april 1947. Inschr. nr. K.v.K 's-Gravcnhage V 410620

SECRETARIAAT: AMETHISTDIJK 254, 4706 Bl ROOSENDAAL (N.BR) TEL 01650-44802

AI(~emelH! Lc d c n v c r-jra d c r-Lruç ~O mei 1901
-()-C)-O-O-O-()-O-O-()-O-O-O-o-o-o-o-o-o-

:\. llo l c i.d bc s t uu r- over 1')90 :
<I. ·'ISe j'Ii.H'o\'erz,icht s c c r-c t a r-I s )
IJ. " pc nni, nl~mel'S ter') bi j~evoq~d. X)

X)

;j. Vcr,-.;l'l~ h,,:-;comlllis~ie over ·1!)~U.

xx)(j. Vc r k ie z i ng bc s t uu r s l c d c n ,
,\ftre<lcnd \'oll~ens rooster
d o c cn.ib c r- 1 ')~)O :
a. G. LOUm';N~~
IJ. l! ,\A. 1i'.\L!;CIIOT

o jJ~e n ome Il 111 de "V'la nr lc 1d r',I!1.'c r'I nr.22

1->t e 1t z i c h he r k i c s IJ" él r

:)t<lnd van zu k on Comlllissie Dr.l>!. Zal,
f;)c.\Jir

8. ;jO jari!; hc r-dc nk i njr Prinses Lr-enc Urig;i.ule :27 au gus t.us 1!)91.

I 11rre ],()IIIC n st u k k o n .0'

10. Hondvraag;.

11. S'l u i t Lm; door de v oor z i t t c r .

~~ ) 3ee

x) Financi~le v r ajr on v()ór 15 augustus 1!)!)1 schriftel I j k I nd i c ne n
bij de t c pc nu i n.rmc cs t c r ,

xx) De voordracht, ond c r t c k c nd (lOOI' 10(tien) niet t o t he t hc s t uu r-
lrc h or-e nrl e l o d c n , voor e c n b c s t uu r-s v nc a t u r e (Hu is u ou.Ic Li j k Hcgle-
ment art.G) rl i e n t uitel'lijk 15 mei 1!)01 in het b o z i.f te zijn
v un de 'lc s c c r-et ar i s .

"'" '\ ; ("" \Ac')~( -.) Je V'vl VV' 1'/

J er.ft "''\ot cR •.3

~ ( DOS c;e dQeA-,

t ( OJ C. Cl 1 VI Î 0 11

<Ç v>Jt- w 0/ lt,

f C'~dr~

rjY\. (>CLe IN ~ vl/~

G~~
Q Ij (
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VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

Opgericht 12 april 1947. ·Inschr. nr. K. v.K, 's-Gravenhage V 410620

SECRETARIAAT: AMETHISTDUK 254. 4706 BJ ROOSENDAAL (N.BR.) TI'L 01650-44802

·ISe J ,\ A !Z 0 VEn ZIe 11 T

1 janllari t/m;)l d e c c mbc r- l~J!JO

1. IJe samenwerking- met het Garde Re g ime n t Fuseliers "Prinses Lr-e n e " en
het l;)e Pa i n I bu t GFPI verliep zoals ge br-u ik e lijk naar alle tevreden-
heid. Medewerking gevraagd voor personeel, materieel of het muzick-
k or ps wc r-d v i nd i c n m ogc Li j lc, gaarne inl~ewilligd.
Veel werk is besteed a a n de feestelijke herdenking :W: augustus 1991
van de o pr-Lch t i.n g v an de Prinses Irene Brigade dan 50 jaar geleden.
Verschillende vergaderingen, waarbij ook een commissie van onze vereni-
ging a a nwe z i g w ass , werden hierover gehouden. lIet ontworpen programma
Joet ecn groots gebeuren verwachten.

2. Van Je Dienst Zor.c; Postaktieve ~1iliti\iren, het Bureau On de r-s ch c id i n ge n
en het Cc n t r-a l c Archieven Dc po t v a n het ~1illisterie van Defensie rnoc h ten
wij weer alle meoewerlcing ontvangen.

:l. !I.J. D,WI.s heeft zijn :l-voudige taalt als sociaal meJewerker van onze
Vcreniging, Je Steunfondsen en het IllllpfonJs met enthousiasme en tot
volle tevredenheid verricht.

/1. Bestuursvergaderingen we r-de n gehouden op:
15 f c br-u nr i , ;) september en 26 n overnb e r- Hl~~O•

. 5. Op ui t n od ig i nr; Ls een deputatie van uw bc s t uu r aanwezig geweest:
op :~~ mei l~H)O in het Le ge r-mus e um te Delft bij de opening door
1l.1~.Il. Pr i ns e s Hargriet van een schilderijen-tentoonstelling door
C,1l1adese Oudstrijders over d c bevrijding van Ne d c r-Land zoals zij die
in 1~H4 en 1')'-15 be l c c f'd hadden.
21 september l:J:JO I n het Tu r Ls c h i p v a n Br-e da bij het 50-j<Jrig jubi-
leum v a n de Il.f\:./-I.O. ,\fl\. Noord-Brabant.

6: Bij o nde r s t au nd c d odc nh o r-d é nlc i.mrc u was een deputatie van 0[)7,e 'vereniging
a anwe z i g , die t c vc n s n amc ns de Oudstrijders van Je Prinses Irene-Dri.~ade
een hr<lns werd gelegd :
4 me i 1')<)0 te MISTE:iWMl

".do GW~Dm;BE!(G
11 te LOI::NE:N
11 te TILBUI{G
11 te IVAi\Ll<E
11 he t Arn e r' i c a n Ceme try MARGR,\Tl'~N

17 s c p , 11 te NIJ~ll~GEN
7 okt. 11 te IVYCIlEN

11" 11 te I31~I\'EDEN-L1~l':l1\\'EN
10 nov. 11 t o V,\L1~EI\.s\V'\J\iW

7. An n de v o l gc nd o f c e s t c l I j kc bevrijdinl~s-herJenl,in,~en werd door o nze
ver e n i gin ~ 111e tee n g r oot il a n tal 0u d s tri j cle r s de e 1 py n Ome n
:5 mei 19<)0 te WAGENINGI';N
<) 11 " 11 Is-GHJ\VE:NlIAGE

1:1 'I 11 11 CUYK
lR s o p , 11 " EINDIlOVIO:N

8. Op 15 sep.1900 ... • v

·t "
4. 11

'I 11

'I 11

27 11
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H. Op 15 september lOGO werd in de Gen.-Hajoor de Huyter van Steveninck-
hazerne te OIRSCIlOT onze jaarlijkse, zeer geslaagde, reünie gehouden.

Na afloop te 17.00 uur werd met een groot aantal reünisten naar EIND-
lIlWEN ~ereden, waar het viaduct van de E~ over de Aalsterweg werd ver-
noemd tot het "IHENE BHIGJ1DE VIADUCT".
Onze voorzitter, staande in een jeep, verrichtte de onthulling~

9. Een ~root ~ezelschap oudstrijders was aanwezig op 18 augustus 1990 te
TILI3Ur~G(inde l.cr-k ) en te E~Nl)HOV8N(feest) bij het j ub i Leum van het
50 jaar priesterschap van onze aalmoezenier pater L.J.A. LAUllliYS~EN.

10. Dank zij het vele werk van Ilans Sonnemans(en Gerrie), A.H. lIerbrink
en G. Lourenz(en Nelly) geniet "De Vaandeldruger" nog steeds grote
belangst eLl i ng . llet blad is zeer interessant en ziet er goed verzorgd
uit. 1I2ns is zeer tevreden met zijn nieuwe computer.

11. Onze vertegenwoordiger bij het "Veteranen Platform" J.L.H. v.d. Dergh
houdt onoSgoed op de hoogte van het werk van dit Platform.

12. Goede contacten w or-d en nog steeds onderhouden met de "Stichting Jlist.
en Doc. JCNBrigade "Prinses Irene".

13. f·letonze leden in Australië, I3elgië, Canada, Fr-ankr-Lj Ic, New+Ze al.and ,
Noorwegen, Portugal, Rep.Zuid-Afrika, Spanje, United Kingdom, U.S.A.
en Zwitserland wordt regelmatig correspondentie gevoerd.



Het jaar 1990 is in financieel opzicht meegevallen. Een batig
saldo van ruim f. 4.600,--. Deze is ontstaan door hogere
contributie ontvangsten van ruim f. 2.000,-- en een tegemoet-
koming in de kosten van de maaltijd van de jaarlijkse reünie
door het Ministerie van Defencie van ook ± f. 2.000,--.

Het overschot heeft reeds een bestemming. Er zijn n.l.
vlaggen voor gekocht welke gebruikt zullen worden in 1991.
Kosten vlaggen met invasiekoorden + f. 5.000,--.

Exploitatierekening: Deze spreekt voor zichzelf.
Balans 1-1-1991. Deze balans laat twee opvallende bedragen
zien. We hebben n.l. in 1990 een subsidie van de S.F.M.O.
mogen ontvangen voor ons 50 jarig jubileum groot f. 92.500,--.

Bovendien ontvingen wij voor de lopende tekorten over 1991
een bedrag ad. f. 22.500,--. Aan de debetzijde ( links) zijn
de reeds gemaakte kosten voor het jubileum opgevoerd.
Amrobank. Deze bank schreef in december 1990 een bedrag
groot f. 500,-- af zonder daarvoor gemachtigd te zijn. De fout
is in januari 1991 hersteld.
postbank.- De postbank verhoogde het voorschot met f. 175,--
tot f. 300,--. Dit om de kosten te dekken van frankering bij
abonnement van de vaandeldrager.

Financieel verelag van de penningmeester over het jaar 1990.

Mochten er nog vragen overblijven wat betreft de exploitatie-
rekening 1990 en de balans 1991 dan verzoek ik U dit tijdig
de penningmeester te laten weten. Liefst schriftelijk, 14
dagen voor de algemene vergadering. Dan bent U zeker van
een antwoord.
Begroting 1992. De ingediende begroting 1992 is een schatting
van een gemiddelde tussen 1989 en 1990. Daar 1991 een bijzonder
jaar is kon met deze cijfers niet worden gewerkt.
Ik hoop dat U hiermede voorlopig voldoende bent geinformeerd.

Namens het bestuur
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48
25
75
68
35
59

Opening~ba~ans 'per 1 januari 1990.
Kas
AJnrobank
Giro
Giro p~us
Nutsspaarbank.
voorschot P.T.T.

t 273 30
3.060 32
2.664 38
1.243 91
6.735 27

125 --

Contributie 1990
Lief en leed
Onk. secretariaat
Onk. penn.mee~ter
Hu~pfonds
Vaande~drager
Kapitaa~ 1-1-1990

7.192b5
1.057 ~1

197 t30
66 t30
50 -481 1---

5.056 b2
14.102 i8

========== 1=====
14.102 Hl

==========~====~=
, I

Exp~oitatie eken ng jaar 1990.

Ba~ans 1 anua i 1991 •

Kas 9 75 Contributie 1991 4.773 86
Amrobank 2.713 83 Lief en leed 1.440 72
Idem fout. boeking 500 -- Onkosten secretariaat 136 70
Giro 10.112 39 Onko~ten vaandeldrager 416· 90
G:l.roplus 20.000 10 S.F.M.O. jubileum 1991 92.500 --
Nutsspaarbank 95.049 24 Leden jubileum 1991 1.515 -
Voorschot P.T.T. 300 -- Subsidie S.F.M.O. 1991 22.500 --
computer 3.000 -- Kapitaal. 9.666 08
Kosten jubileum 1991 1.223 95
Hulpfonds 40 -

132.949 26 132.949 26
=====:==== ---- = =========== F===

Begroting 19 2.

ontvangsten uitgaven

Contributie 16.000 -- Lief en leed 11.000 --
Rente 600 -- Vaande~drag"r 10.000 --
Nadel.ig sal.do 15.000 -- Onkosten secretariaat 1.400 --

Idem penningmeester 200 --
Idem algemeen 2.500 --
vergaderkosten 1.000 --
Rep~esentatiekosten 2.000 --
AfschrjJving computer 1.000 _ ..
Onvoorzien 2.500 --

31.600 -- 31.600 --
============== c= ======== ----

Lief en leed
onkosten secretariaat
Onkosten penningmeester
vaandeldrager
ReUnie
Onkosten a~gemeen
AfschrjJving computer
Vergaderkosten
Repres.kosten Engeland
Batig saldo

10.596
!1.378

115
9.055

57
2.264
1.583

794
2.568
4.610

33.023 96
=========F====

Kapitaalsvergelijking
Kapitaal 1-1-90
ExplOitatie-overschot

Contributie
subsidie S.F.M.O.
Rente
Attributen

17.089 B1
15.000 -

.429 0
504 1,5

80
06

33.023 96========1====

f. 5056,02
4610,06

f. 9666,08



VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

Opgericht 12 april 1947. Inschr. nr. K.v.K. 's-Gravenhage V 410620

SECRETARIAAT: AMETHlsmUK 254. 4706 BJ ROOSENDAAL (N.BR.) TEL. OI65~802

adres is': Schui lehburgerple in I.
~816

~
/.s~/~:risr . ?. /".. ' ' ma

Onderwcrp: 8c mutatielijst op de
adreslijst 1!)S9.

blz. 2 i\anholt W. van wijzigen

" 6 Hoekhoorn G.W. "

" 11 Clarijs P.S.
15 Sem W.F. van der

opnemen"
wijzigen

r t 16 Fe e ns t ra E adres is

" 17 Geli.ssen P.J.H.
19 Go e i j A. de

wijzigen
adres is.,

" 21 Haring ~I. opnemen
" :H Hoek ,\. van dc n opnemen

" 24 lIoff H. van 't

" 41 Nicolai A.C.F.

" 41 Nievelstein J.J.

" 48 Schaafsma H.A.

" 49 Schouten W.

opnemen

adres is

wijzigen

"

opnemen

" 30 Slagter Ir.J. adres is :

" Smit C.51 opnemen

" 51 Smit W.R. opnemen

" 54 Me vr , J.L. Tinnenbroek "

" 60 Wal burg W.

" 60 Walsem J. van
" 62 Nw • Wolf

" 6:1 Wijk A. van

"

"
wijzigen:

Redacteur "De Vé:iandeldra~er"
lloofdstraat ~2
568;) AC USST

r~oosenclaal, 11 februari 1991

tel. nr. wordt DOOUN.0~1~0-13245.
straatnaam is Antoniszstr.5 EDE
18-12-19QO overleden OSSENDtlliCHT
straatnr. G.Terborchstr.1~6

4703 NR ROOSENDAAL
postbus 12260, Club View
PRETO;UA 0014 Rep. Zuid-Afrika.
tel.nr. wordt BEEK. 016-;)75980
Prior de Ni Ls t raa t 7 • 5402 GG UDEN

041;)2-51052
codenr.6001 Hep.Zuid-Afrika
overleden 10-1-1991 BREDA
Wed. ~Ievr. A.F. v.d. Ho e lc=van Hillo
Bavclsel~an 436; 48~4 TL BrlliDA
lidmaatschap vereniging opgezegd
Eer 1 januari 1991 RUTTERDAM
"Huize Pe ppe Lr-o de " Ds.Th.Fliednerstr.5

5631 mi EIl\J)HUVSN
pos tc ode is 2314 XA LEIDEN
straatnaam is 37 Av.Jean de l\oailles

06400 CANl\~S. Frankrijk
nieuw lid 9 jan. 1991
Mr , Strijbosstr. 17 6001 ST lVEERT

0·1950-~4~26
~ Carters ~Ieadow, Char 1ton, ANDOVER

(Hants)ST10 4AF U.K.
overleden 28-12-1990 PUmlEREND
II'ed.Mevr. J. Smi t-Davenport. Adres ongew.
overleden 16-12-1990 BARTON-on-SEA

Engeland
Me vr , J. L. Ti nncnbroek-Kokee. PRETORIA

0002 Rep.ZUID-AFR.
fum. zegt lidmaatschap vereniging op
per 2-:~-1991. i.v.m. overlijden Walburg
als voren per 16-10-90.overlijden v.Walsen
Ne vr- t G. E. L. Wol f-Grossat M'ISTERDAM

adres ongew.
flat A44
TD AME.RSFOORT

0:'i3-7526rl5
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Met diep leedwezen namen WIJ kennis van het overlijden van de
volgende leden van onze Vereniging:

Robert Sanders overleden

Op 5 februari 1991 overleed, in
zijn flat te Cannes, Robert Sanders
op 75-jarige leeftijd. Een verlies
voor zijn vrouw, kinderen en fami-
lie, maar ook voor de Vereniging.
De 1ege plek op de adressenpag ina
van dit blad, is meer dan symbo-
lisch. Robert Sanders zorgde voor
alle contacten in Frankrijk. Bewees
onschatbare diensten, bijvoorbeeld
tijdens de Normandië-reizen en bi j
de organisatie ervan.

We zullen hem missen, die sympa-
thieke, typisch Franse oud-Briga-
deman. Op 14 februari werd hij be-
graven in Parijs.
Adieu Robert ...

dec.
dec.
dec.
jan.
feb.
feb.

1990
1990
1990
1991
1991
1991

W.R. Smit, Barton-on-Sea (U.K.)
P.S. Clarijs, Ossendrecht
C. Smit, Purmerend
A. van den Hoek, Breda
R. Sanders, Parijs
A. van Galen

16
18
28
10
5
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Rectificatie
In de gegevens zoa lsd ie aan "De
Vaandeldrager" ter publ icat ie wer-
den aangeboden, is een onvolledig-
heid geslopen.
Bij de overledenen stond de naam
van "mevrouw Braak", Op verzoek van
haar echtgenoot wordt dit bi j deze
gecorrigeerd in:
Mevr. J.M. Braak-Boersma, Benne-
broek.

Overname taken in verband met ziek-
te

Zoals bekend heeft onze penning-
meester M. Segal al geruime tijd
problemen met zijn gezondheid. Toch
blijft hij zich inzetten voor de
Vereniging.
Momenteel is hi j , zeker enkele
maanden, niet in staat om al zijn
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taken te vervullen. We verzoeken u
daarom, tot nader ber icht, hem te
ontlasten. Bij vragen op financieel
gebied kunt u terecht bij de tweede
penningmeester, H.A. Walschot of u
kunt contact opnemen met het secre-
tariaat.

Ook onz e zeer akt ieve soc iaa I mede-
werker H.J. Davis is tijdelijk op
non-actief gesteld. Hij moest on-
verwacht in verband met hartklach-
ten in het ziekenhuis worden opge-
nomen.
Op het moment is hij weer thuis en
aan de beterende hand.

Wilt u overlijdensberichten en an-
dere zaken OR zijn terrein doorge-
ven aan de tweede secretaris! de
heer F. Bakx.



Verhaal van enkelen die het Vaderland niet terugzagen (2)

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

3. van Beveren
In het vorige deel vermeldde ik al
dat mij n vr iend van Beveren zich
had gemeld voor een tocht als kano-
nier. Hoe dit alles i gebeurd, weet
ik niet, want in die tijd was ik
met het Korps Insulinde in de Oost.
Van Beveren was een heel ander type
dan Tinus (zie deel 1, vorige num-
mer).
Hij was tuinbouwer van ZIJn vak.
Dat was gedurende de crisisjaren
1931-1938 een vak waarin veel el-
lende heerste. Daar had van Beveren
zelf niet veel last van gehad.

Hij vertelde graag over het werk in
de tuinbouw. Zijin baas ging wel
eens mee werken om de jongeren aan
te moedigen. Men werkte dikwijls in
een vrij hoog tempo. De oudere baas
had dan moeite om dat tempo bij te
houden. Hij was dat tenslotte niet
meer zo gewend. De arbeiders, die
dat merkten, gingen dan het tempo
nog wat opvoeren en gaven elkaar
een knipoogje. De baas kon voor
zijn prestige niet achterblijven en
deelde, zodra hij het tempo echt
niet meer kon volhouden, mee dat
hij weer naar kantoor moest.

Van Beveren was naar Engeland geko-
men om werkloze mijnbouwers uit
Yorkshire de beginselen van de
tuinbouw bij te brengen. Hoewel de
voorwaarden om over te gaan tot de
tuinbouw voor die oud-mijnwerkers
gunstig waren, was de animo voor de
overgang bij die heren, volgens van
Beveren, niet groot. De geestelijke
weerstand tegen een zo grote over-
gang bleek heel sterk te zijn.

Toen het Vaderland in nood was,
meldde van Beveren zich voor de
militaire dienst. Hij was een ge-
waardeerde kr ijgsmakker . Na een
jaar trouwde hij met een meisje uit
Yorkshire. Een paar maanden later
kwam hij, samen met Tinus, om in de
Noordelijke Ijszee. Ook deze gezel-
1ige en vrol ijke kri jgsmakker wi 1
ik hier gedenken.

4. Wouter Hazeu
Niet a 11een de zee ont trok mensen
aan de Brigade. Van het begin af
waren er mannen die naar de lucht-
macht wilden. Dat was natuurlijk,
want in het jaar 1940, toen de
"Bat t le of Britain" woedde, was 'de
luchtmacht volop in de belangstel-
1ing.

Wouter was één van die enthousias-
telingen die beslist naar de lucht-
macht wilden. Hij was een gespannen
type, hield veel van jazz-muziek en
zat bij het spelen op de piano
steeds op de maat te wippen.
Echt iemand voor de luchtmacht, zo
dachten wij.
Hoewe 1 zij zij n overgang naar het
luchtwapen, waardoor wij hem in de
compagnie verloren, betreurden,
verheugde het ons dat zijn wens was
vervuld.

We hoorden later dat zijn wens, om
bij de jachtvliegers te worden in-
gedeeld, niet was vervuld, maar dat
hij bij Coastel Command vloog om
onderzeeboten op te sporen. Nog
later kwam het bericht dat het
vliegtuig dat hij bestuurde vermist
werd. Hij had zijn graf gevonden in
de golven.

5. Vincent
Wouter was niet de enige die bij de
luchtmacht ging vliegen. Ook Vin-
cent ging die weg op.
Indirect had ik waarschijnlijk al
eerder met hem te maken gehad.

In mei 1940, toe ik op weg was van
Geneve naar Engeland, had ik een
paar dagen gewerkt op ons gezant-
schap in Parijs. Op een middag
moest ik de telefoon aannemen.
Het was in de dagen dat de bevo 1-
king van Breda was geèvacueerd. Een
grot e stroom vlucht e Iingen kwarn
Frankrijk binnen. Op een goed ogen-
blik besliste de Gendarmerie dat de
auto's over één weg moesten rijden
en de fietsers een andere route
moesten volgen. Eén colonne van
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zowel fietsers als automobilisten
was natuurlijk een onding op de
wegen, die toch al niet op een zo
groot volume verkeer waren bere-
kend. Verkeerstechnisch was het
Franse ingrijpen heel begrijpelijk.

De fietsers en de automobilisten
behoorden echter dikwijls tot één
gezin. Dat gezin werd nu uit elkaar
gerukt. Bezorgde moeders kwamen op
de middag - of avond - aan het ge-
zantschap vragen hun vermiste kin-
deren, die op de fiets waren, op te
sporen.
Het was een ellendig werk om de
moeders teleur te stellen omdat het
gezantschap niet meteen de verloren
kinderen kon opsporen. We 1 zou ik
alles in het werk stellen om ze te
vinden. Men wist dan ook wel dat
het onmogelijk zou zijn dit te
doen.

Later in Engeland kwamen er twee
jongemannen bij de Brigade, die
vertelden op deze WIjZe van hun
familie te zijn gescheiden. Zij
hadden, om het Vaderland te kunnen
d ienen, kans gez ien naar Enge 1and
te komen. Ik dacht toen aan de arme
bezorgde moeders die ik in die mei-
maand te woord had gestaan.
Om te beginnen dienden zi j in de-
zelfde compagnie waarin ik was in-
gedee 1d . De jongst e van de twee,
een aard ige maar soms ook kinder-
lijke jongeling had maar één droom:
dienen bij de luchtmacht. Hij werd
in de compagnie soms wat geplaagd
en voor de gek gehouden. Na en ige
tijd werd zijn droom toch verwezen-
lijkt. Hij kwam in aanmerking voor
de opleiding tot pi loot. Hi j ver-
trok dus uit het kamp.

In het late najaar van 1941 deed ik
dienst als officië~ van de week,
toen ik CJp het bureau werd geroe-
pen. Daar werd mij verteld dat Vin-
cent, de jongste van de twee
broers, bij een vliegtuigongeluk
was omgekomen. Hij had de volgende
dag zi jn proefvl ucht moeten maken
om zijn "Wings" te krijgen. Mij
-erd verzocht deze boodschap aan de

oudere broeder over te brengen.

6. Twee die het klooster hadden
gezocht
Op een dag kwamen er twee nieuwe
makkers bij. 's Avonds gingen ze
met ons mee naar de locale pub. De
waard schoof een aantal pullen bier
over de toonbank. Die waren be-
steld. Terwijl wij onze bestelling
opgaven, pakte één van de nieuwe-
lingen een pul bier van de toonbank
hetgeen tot protest van een van de
aanwezige Engelsen aanleiding gaf.
Onze nieuweling begreep dat niet.

Achteraf werd het mij duidelijk. De
twee waren novicen in een Trappis-
tenklooster geweest. Daar mag men
niet spreken behalve éénmaal per
jaar. Volgens het verhaal was die
"spreekdag" in 1940 in eerste helft
van de maand mei gevallen. Toen
hadden ze gehoord dat het Vaderland
in nood was. Ze besloten toen het
klooster te verlaten en zich te
melden voor de militaire dienst.
Wanneer men in" de were 1d" komt is
men daarmee nog niet alle klooster-
opvatt ingen kwi jt. In het klooster
mag men nemen wat wordt voorgezet.
Dat is in een Engelse pub niet ge-
bruikelijk. Vandaar de verwarring
over het glas bier.

Onze twee ex-kloosterlingen moesten
ook we 1 wat wennen aan de taa I op
de chambres. Wij hadden in onze
compagn ie een plaaggeest die niet s
heerlijker vond dan anderen door
zijn grove optreden te schokken.
Deze plaaggeest kwam op een avond
s likzat thuis en begon meteen bi j
het eerste het beste bed vuile taal
uit te slaan. Zo ging hi j door en
niemand trok zich daar wat van aan.
Men kende deze snuiter.

Toen hij aan onze twee ex-klooster-
lingen was toegekomen volgde er een
stortvloed van zulk een vui le taal
als ik nog nooit had gehoord. Zowel
ik als de rest van de compagnie,
vonden dat het nu te ver ging, maar
hoe dit te stoppen ? Even hikte
onze plaaggeest naar adem. Toen zei
Gerrit de Bruin heel rustig: "Hè,
hè, net een moeder tegen haar kin-
deren." Met die opmerk ing was de
kous af.



Iedereen brulde van het lachen en
de plaaggeest hield zijn mond.

Ik zou wi llen dat het verhaal hier
kon eindigen maar korte tijd later
had een noodlott ig ongeval plaats.
Een van onze twee ex-kloosterlingen
(zi jn naam ben ik helaas vergeten)
was ingedeeld bij het peleton car-
riers. Ik was al vertrokken naar de
OCTU toen ik hoorde dat een carrier
in ruig terrein was omgeslagen ge-
durende een oefening. Eén van in-
zittenden kwam onder de carrier
terecht en was op slag dood. Zo
eindigde het leven van een man die
zich had vrijgemaakt uit het kloos-
ter om het vaderland te dienen.

7 Leo Andringa
Een vri j kleine en zwi jgzame man.
Dat was zo de eerste indruk die men
kreeg van Leo Andringa. Wie hem op
het voetbalveld bezig zag, kreeg
een andere Leo te zien. Als de bal
in zijn buurt werd gespeeld, zorgde
bij altijd dat hij er bij was. Het
Ieek we 1 alsof hi j voe lde waar de
bal been zou gaan. Als bij die bal
had, schoot hij die rustig verder
naar een nader met een beheerste

Jeffcock Road Cemetry te Wol ver-
hampton, waar 23 Nederlanders be-
graven 1iggen (waaronder generaa 1-
majoor Nootboven van Goor).

trap.

Misschien hield Zl j n zwi jgzaamheid
samen met Zl j n beroep. Hi j werkte
op een scbeepvaartkantoor in Liver-
pool. Wanneer hij verlof had ging
hij die stad dikwijls bezoeken.
Eens vertelde hi j boe merkwaardig
het was hoeveel men over scheepsbe-
weg ingen te wet en kon komen in de
haven, maar dat het even merkwaar-
dig was dat daarvan zo weinig naar
buiten kwam. Het nieuws bleef voor
de zeelui onder elkaar.

Nadat ik de troep had verlaten voor
de officiersopleiding verloor ik
Andringa uit bet oog. Veel later
hoorde ik dat hij zich had opgege-
ven voor de inl icht ingendienst en
in Neder 1and was "gedropped". Hij
was al spoedig in Vijandelijke ban-
den gevallen, slachtoffer van het
"Englandspiel". Hij was toen in een
concentratiekamp terecbt gekomen,
waar hij zware stenen tegen een
berghe 11ing op moest dragen. Daar
werd hij met enkele anderen doodge-
schoten. Hij betaalde voor onze
vrijheid met zijn leven.
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WIE, WAT EN WAAR ???

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

Geen ingezonden vragen deze maal.
U weet het, als u een vraag hebt
Cbijv. u wil tinformat ie over iets
of iemand en het heeft met de Bri-
gade te maken), stuur dan een kaar-
tje naar de redactie!

Van de redact ie twee foto' s deze
maal.
Wie is deze officier Cde foto
links) ?
De foto hieronder is onduidelijk.
Is het mogelijk dat deze parade
plaatsvond in kamp Wrottesleypark ?
Moge Iijk heeft iemand een soort ge-
lijke foto in het album waarbij
meer informatie beschikbaar is ?
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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 Wi llem,

Toen ik je vorige brief las, besef-
te ik dat ikinderdaad een reken-
fout had gemaakt. In mi jn enthou-
siasme zou ik je graag op je 25ste
kapitein hebben gemaakt, maar de
werkel ijkheid lag dus iets an-
ders ...

Ik was overigens heel blij van je
te vernemen dat er nog hoop voor me
is. Volgens jou hoef ik pas op mlJn
dertigste geestelijk volwassen te
zijn. Fijn dat te horen, ik zag het
al helemaal niet meer zitten en
dacht dat ik absoluut een uitzonde-
ring was.
Van enige vrouwelijke lezers heb ik
mogen vernemen dat ze die geeste-
lijk ónvolgroeide jongeman uit 1945
uiterlijk zeer de moeite waard von-
den. Je andere foto, anno 1991,
inmiddels geestelijk gerijpt, heeft
nog geen enkele reactie opgele-
verd ...

Dus toch maar even terug naar het
verleden, naar die wachtmeester in
Wolverhampton.
Ik heb uit de archiefstukken begre-
pen dat het kamp in Wol verhampton,
voor Engelse begrippen in die tijd,
verschr ikke 1ijk modern was. Hoe
zijn jouw herinneringen daaraan?
En, zeer toepasse 1ijk in dit jubi-
leumjaar, hoe zijn je herinneringen
aan die gedenk waard ige 27 august us
1941 toen H.M. Koningin Wilhelmina
de Brigade een bezoek bracht ?
Was dat vaandel en die naamgeving
ook belangrijk voor de "gewone"
militair?

Misschien moet ik die laatste vraag
verduidelijken. Nu zien we die ge

beurtenis als heel belangri jk. Was
dat toen ook duidelijk. Of was het
weer een inspectie en parade, zoals
er wel meer waren geweest ?

Met hartelijke groeten,

Hans Sonnemans

Beste Hans,

Hartelijk dank voor je brief. Je
vleiende woorden m.b.t. mijn jeugd-
foto's poetsten mijn tanend imago
weer een beetje op.
Voor wat betreft de "kop"-foto van
meer recente datum, zal waarschijn-
lijk de opsporingsdienst wel de
meeste belangstelling tonen.

Inderdaad was het kamp, in de na-
bijheid van Wolverhampton, voor de
begr ippen van die tijd, modern en
comfortabel. Je moet daarbij na-
tuurlijk niet vergeten dat wij in
Frankrijk min of meer een zwervers-
bestaan hadden geleid (geleden) met
honger, dorst, ranzig ruikende kle-
ding en dagelijks meerdere malen
een zwerm Duitse bommenwerpers over
je heen.

In Port hcaw 1 hadden we maanden lang
in een tentenkamp geleefd (8 man in
een tent, de ongewassen voeten te-
gen de mast) en in Congleton werden
we in oude stoffige fabrieken. die
bi jna op instorten stonden, onder-
gebracht.

In het nieuwe kamp te Wolverhampton
was eigenl ij k alles wat een solda-
tenhart kon begeren. Er waren u it-
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stekende barakken, goede bedden,
toiletten en douches. Verder was er
in het kamp een u itstekende cant i-
ne, een kerk en een bioscoop (voor
het geestelijk evenwicht), een
sportzaal, kampwinkel enz.
Wat wil een soldaat nog meer ~
Bovendien: wat hij meer wildè haal-
de hij 's avonds tijdens de duiste-
re uren wel in Wolverhampton ...

Je vraagt hoe mIJn herinneringen
zijn aan 27 augustus 1941 toen Ko-
ningin Wilhelmina het kamp bezocht.
Met het schaamrood op de kaken moet
ik je bekennen Hans, dat ik mij
daar totaal niets van herinner.
(old age creeping on 7)
Het kan ook best zi jn dat ik die
dag om een of andere reden niet in
het kamp aanwezig was.

Wel staat mij nog duidelijk voor de
geest dat H.M. een bezoek bracht
aan Congleton. In gedachten zie ik
haar nog staan, statig, fier, een
echte Vorstin; wat waren wij trots
op haar.
Ik zag haar toen voor het eerst van
mijn leven en was zeer ontroerd.
Zi j symbol iseerde ons Vorstenhuis,
ons volk, hoop, een toekomstige
vrijhéid; alles.

Verder vraag je mijn mening over de
bet eken is van de naamgev ing en de
uitreiking van het vaandel.
~~anneer ik na een hal ve eeuw pro-
beer daar een antwoord op te geven,
kan ik uiteraard alleen voor mi j-
zelf spreken. Vergeet niet dat wij
"blauwen" nauwelijks geïntegreerd
waren in de Brigade. Wij waren ei-
gen Iijk een "ste I apart" en hadden
niet zoveel diepgaande contacten
met de rest van het zeer gemêleerde
gezelschap.

Natuurlijk was ik blij met de naam-
geving. Men hoorde nu ergens bij en
dat was een belangrijk psycholo-
gisch gegeven. Bovendien was de
Br igade genoemd naar een tel g u it
ons Vorstenhuis dat wij als mare-
chaussees hoog in het vaandel
droegen om in de juiste beeldspraak
te blijven.
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Over het vaandel als zodanig kan ik
betrekkelijk kort zijn.
Een vaandel dat voor het eerst
wordt uitgereikt is mooi, het is
iets om trots op te zijn, maar het
heeft nog geen geschiedenis. Het is
als de eerste bladzijde van een
boek dat nog gestalte moet krijgen.

Misschien is het een wat vreemde
zinsnede, maar het vaandel gaat pas
leven als daarop de doden staan
vermeld, althans de veldslagen
waarin zij zijn gevallen
Daarom kan ik mij voorstellen Hans,
dat het vaandel nu, een hal ve eeuw
later, wel als waardevol wordt er-
varen en emoties teweeg brengt. Het
brengt herinneringen terug, droeve
en blijde. Men ziet de oude kamera-
den van weleer weer in gedachten
terug.

Het vaandel schept een band, een
traditie, gemeenschapsgevoel.
Men ziet de steden en dorpen weer
terug in Frankrijk en België waar
de Br igade doort rok, men hoort de
juichkreten van een bevrijd volk,
men ziet de tranen.
Het vaande 1 heeft nu gesch ieden is,
het leeft in ons hart.
Zoals we nu ook na 50 jaar kunnen
we zeggen dat we er trots op zi jn
dat we bij de Brigade zaten.

Ik hoop dat ik zo wat heb kunnen
verduidelijken van mijn persoonlijk
gevoe 1ens Hans, in antwoord op je
vragen.

Keren we thans terug naar 1941.
De Brigade was toen voor velen een
soort doorgangshuis; de mensen kwa-
men en gingen.
Van heinde en verre kwam men de
Brigade versterken, sommigen ge-
dwongen door een oproep van hun
ambassade in het verre vreemde land
waar zij woonden, anderen als ·vrij-
williger.

Daar waren ook de Engelandvaarders
die grote risico' s hadden gelopen
om hun ideaal verwezen Iijkt te
zien, die zich aansloten bij de
Brigade waarvan zi j al lange tijd
in bezet gebied hadden gedroomd.



Terug naar mezelf.
Intussen zon ik zelf op middelen om
wat meer te doen dan het deelnemen
aan de doorgaans nogal saaie oefe-
ningen tegen de Homeguard en de
lange eentonige afstandsmarsen.

Was het vaderlandsl iefde t was het
avont uur of de vervu 11ing van een
ideaal ?
Ik heb er nu een hal ve eeuw over
nagedacht en het antwoord nog
steeds niet gevonden. Misschien was

bij df? ~Qdet/af)dsc.be solJalÇ!nf
:Zeer <!""ój

het een combinatie van gevoelens.
Misschien had ik teveel avonturen-
fi lms gezien of spionageromans ge-
lezen. Kortom, ik besloot elke kans
aan te grijpen om mijn eigen weg te
gaan.
En die kans kwamen maar daarover in
een volgende brief.

Met vriendelijke groet,

Wil Iem.
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YMKE MERKUS, EEN ECHTE OUD-BRIGADEMAN !

Missch ien een wat opmerke 1ijke ti-
tel boven dit artikel. Tenslotte
Zl j n veel van de lezers van "De
Vaandeldrager" ook echte oud-Briga-
demannen.

Reden hiervoor is de brief van Ymke
Merkus uit Canada. In zijn brief
vertelt hij iets over zijn ervarin-
gen bij de gevechten voor Til burg,
dit naar aanleiding van een oproep
in een eerder nummer van "De Vaan-
deldrager".
In die brief komt
scheidenheid naar
tenslotte niet
weest."
Op aandringen van
hij zijn verhaal
naar het blad van
Huzaren gestuurd.
Dat verhaal is zo opmerkel i jk dat
het naar de mening van de redaktie
belangrijk genoeg is om ook nog
eens in "De Vaandeldrager" te wor-
den gepubliceerd.

een enorme
voren. "Ik

in Engeland

be-
ben
ge-

zi jn zoon, heeft
opgeschreven en

de Vereniging van

Ik ben van de 1icht ing 1938; kwam
in dienst de 3e januari 1938 in
Deventer, in de Boreelkazerne, ka-
mer 62 als ik het goed heb. Doordat
ik in Jubbega bij het muziekkorps
was geweest ("De Bazu in") kwam ik
bij de militaire kapel onder lei-
ding van Wachtmeester Wisman.

Gedurende de mobil isat ie waren we
op verschillende plaatsen op de
Veluwe.
Toen de Duitsers Holland binnen-
trokken gingen we naar Rhenen en de
Grebbeberg, waar we stellingen in-
namen. Ik her inner me nog dat de
beschieting van de Duitsers zo erg
was, dat onze luitenant om een
vri jwi 11iger vroeg om een bericht
over te brengen naar onze commando-
post. Hij was bang dat we onze
steIl ingen niet zouden kunnen hou-
den, terneer omdat onze ver bind in-
gen waren verbroken. Ik gaf me op
als vrijwilliger.

Ik moest dwars door Rhenen - tij -
dens de besch iet ing - vee 1 hu izen
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waren al verwoest. Ik kwam waar ik
wezen moest en bracht het bericht
over dat de verbindingen verbroken
waren. Ik werd toen weer terugge-
stutird met het bericht dat we terug
moesten gaan trekken, wat we toen
ook gedaan hebben.
Er is daar een paar dagen nogal
hevig gevochten. Kees Wind van ons
peleton is daar gesneuveld. Hij lag
naast mij op onze kamer, daardoor
kende ik hem zo goed. Ik ben nog op
zijn begrafenis geweest in Terband
bij Heerenveen.

Na de capitulatie kwam ik weer
thuis. De laatste jaren van de oor-
log werkte ik veel in de onder-
grondse. Plaat s zoeken voor onder-
duikers en ze overbrengen naar an-
dere plaatsen. VerschilIene keren
hebben we Dui tsers "op bezoek" ge-
had, maar ik kreeg alt ijd op tij d
een tip.

Mijn zwager was een zogenaamde
"Volksduitser" , werd in 1942 opge-
roepen en na een opleiding in
Duitsland werd hij naar Rusland
gezonden. Daar is hij vlak voor
Moskou geweest. Toen hij met verlof
thuis kwam hadden we (ondergrondse)
alles al voor elkaar. Toen zijn
verlof om was, stapte hij in Gorre-
dijk op de tram naar Heerenveen. We
hadden afgesproken dat hi j bi j de
eerste halte tussen Gorredijk en
Langezwaag uit zou stappen.
We hebben hem daar opgewacht met
zes man. We waren op alles voorbe-
re id maar het ging al 1emaa 1 goed.
Hij heeft zich daar ineen boswa 1
verkleed. Zijn uniform en wapens
zijn later nog gebruikt met de
overval op het Huis van Bewaring in
Leeuwarden.
Niemand heeft m i j n zwager weerge-
zien dan na de oorlog. Ik wist wel
waar hi j was en heb hem wel be-
zocht.
Met D-Day in 1944 kon ik het haast
niet meer uithouden. Ik wilde mijn
part ook doen om ons land te be-
vrijden. Ik was Kees Wind en de
andere jongens in Rhenen en de





Grebbeberg niet vergeten.
Toen ik hoorde dat de Prinses Irene
Brigade in Normandi~ was geland,
was ik echt niet meer te houden: ik
moest er naar toe ! Ten koste van
alles.
Ik heb een briefje geschreven voor
mi jn ouders dat ik wegging en dat
ze niet ongerust moesten Zl j n . Ik
heb dat op de wastafel in mijn
slaapkamer gelegd.

Zonder enige voorbereiding stapte
ik op de fiets (we woonden toen op
de Voorstreek in Leeuwarden, dat
was begin augustus 1944) en zo naar
Heerenveen, Wolvega, Steenwijk,
Meppel, Zwolle, Olst en Deventer.
Ik kwam daar op bekend terrein, de
brug over de IJssel en zo naar Arn-
hem.
Daar waren wachten op de brug over
de Rijn; ik wist niet wat ik doen
moest; ik kon er niet te dicht bi j
komen om geen achterdocht te wek-
ken.
Ik heb daar een paar uren rondge-
scharreld totdat ik een groepje
jongelui aan zag komen op de fiets;
ik denk dat ze van de N.S.B. waren.
Ik sprong op mijn fiets en sloot me
gewoon bi j hen aan; de wachten op
de burg kenden hen zeker; ik denk
dat alle dagen overkwamen naar
schoo 1. We werden niet eens aange-
houden !

Ik moest natuurlijk uiterst voor-
zichtig zijn, daar ik niets bij me
had, wie ik was, waar ik vandaan
kwam of waar ik naar toeging.
Dicht bij Nijmegen had ik een roei-
boot je z ien 1iggen in de Waa 1. Ik
heb daar in de buurt de nacht afge-
wacht en ben toen naar dat boot je
geslopen. Er lagen ook een paar
roeispanen in. Dat was mijn kans om
aan de overkant te komen.
Ik heb nog geprobeerd mijn fiets
mee te nemen, maar dat ging niet.
Ik her inner mij nog dat er noga 1
een sterke stroom was. De rivier
was daar breed. Toch ben ik aan de
overkant gekomen. In de bosjes heb
ik daar een paar uur geslapen.

I S Morgens ben ik op stap
Het speet me heel erg dat

gegaan.
ik mijn

33

fiets kwi jt was. Het ging nu veel
langzamer. Tegen de middag kwam ik
bij de Maas en vroeg daar aan een
oud boertje, die in zijn tuin werk-
te, hoe ik aan de overkant kon ko-
men. Hi j keek me aan en zei: "Ji j
komt hier' ook niet vandaan 1"
Ik vertelde hem dat irivan
Friesland kwam en naar de overkant
moest. Daarop zei hij dat er onge-
veer 2 km verderop een veerd ienst
was en dat er geen wachten waren
voor controle. Zo ben ik verder
door Brabant gelopen. Ik vermeed
zoveel mogel ijk de grote plaatsen
en ik durfde ook niet mijn hand op
te steken voor een lift. Ik was
bang voor controle.

Een paar dagen later kwam ik ten
westen van Valkenswaard bij de Bel-
gische grens door de bossen, in de
nacht. Ik was erg moe en zocht naar
een geschikte plaats om te slapen.
Bi j een roggeveld aan de rand van
het bos was een greppel waar ik in
ging liggen. Ik weet niet hoelang
ik geslapen heb maar ik werd plot-
seling wakker, er kwam wat aan ...
'k Dacht eerst dat het een hert
was, maar toen het dichterbij kwam,
zag ik dat het een man was met een
grote zak op zijn rug. Hij liep
door de greppel recht op mi j aan,
en was al vlak bij mij. Ik kwam
half overeind en riep: "Hé", anders
had hij op mij getrapt. Hij schrok
zo geweldig dat hij die zak liet
va 11en , sprong het bos in en was
weg !

Ik heb die zak opengemaakt. Die zat
vol pakjes sigaretten, tabak en een
paar dozen met papier. Ik heb mijn
zakken volgestopt. Het was natuur-
1ijk een smokke laar en ik heb er
erg om moeten lachen.

De vo 1gende morgen kwam ikin het
eerste Belgische dorpje, Postel.
Daar heb ik in een winkeltje voor
mijn laatste Hollandse geld wat
eten gekocht, genoeg voor een paar
dagen.
Verder door Be 1g ië naar Frankr ijk.
Och, het' is zo gemakke 1ijk dit zo
neer te schri jven, maar ik moest
uiterst voorzichtig zijn dat ik
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niet aangehouden werd. Daar kwam
nog bij dat ik niets had om me te
verzorgen, geen zeep of handdoek.
Ik kreeg last van blaren op mijn
voeten en hakken, mijn sokken waren
stuk (van die dunne) en mijn schoe-
nen waren ook niet helemaal heel
meer. Als ik dan bij een beekje of
sloot kwam, spoelde ik ze maar af.
Ik at wat ik onderweg vond: appels,
peren, wortels of koolraap. Dat
haalde ik dan uit een tuin of boom-
gaard, meestal 's nachts.

Zo kwam ik dan bij de Franse grens.
't Was op een morgen om ongeveer 10
uur. Het was een klein dorpje. Ik
Iiep door de hoofdstraat en sloeg
een zijstraat in, en stond plotse-
ling voor de grenspost: een boom
over de straat en Duitse soldaten.
Ik was er ongeveer 200 meter vanaf.
Aan de overkant van de straat zag
ik een deur openstaan. Ik stak over
en ging naar binnen.

Het was een nogal lange gang met op
het eind een deur die naar de tuin
ging. Halverwege stond een deur
open waar een man, vrouwen twee
kinderen zaten te eten. Ik legde
mij n v inger op mij n I i ppen en de
man begreep het we I denk ik, want
hij knikte. Door de achterdeur ging
ik naar de tuin, door een veld en
zodoende kwam ik over de grens.

Mijn richting was steeds naar het
zu iden en ik vermeed zovee I moge-
Iijk wegen. Het was gemakke Iijker
voor mijn voeten ook, want de wegen
in Belgiè en Frankrijk zijn niet zo
best. Veel hobbelstenen, elke stap
was dan een marteling. Maar ik
moest en wilde doorzetten. Ik moest
naar de Irene Brigade, ten koste
van alles.

Ik had alweer 5 of 6 dagen gelopen
en het ging niet zo v lug meer. Ik
had al die tijd ook niets gehoord

oe of het in Normandiè was, of van
de Brigade. Ik wist ook niet meer
welke dag het was. Maar wél had ik
opgemerkt dat er iets aan de hand
was: ik zag meer en meer Duitse
so daten op de weg die de verkeerde
kant opgingen (terugtrokken).

Eén keer ben ik er erg gevaar Iijk
aan toe geweest. Ik liep altijd
zo'n tien, twintig of dertig meter
van de weg af, en had de gewoonte
aangenomen om dode takken te verza-
melen om niet de aandacht te trek-
ken.
Op een middag (ik had alweer een
armvol takken) kwamen er twee Duit-
sers naar me toe. Ze waren lopende.
Ik zag ze komen en was druk bezig
met mijn hout. Ze vroegen met iets
maar ik verstond hen niet. Ik had
me voorgenomen om me gek te houden,
mijn mond open en mijn speeksel te
laten lopen ... Ik wees op mijn tak-
ken.
Toen richtte één zijn geweer op me,
en zei in het Dui ts of dit ook zou
he Ipen. Maar de ander ze i: "Lass
nur, er ist ganz verrückt."
Dat Iiep goed af, maar ik zat wel
even in angst. 't ~vas geen wonder
dat ze dachten dat ik gek was: ik
moet er verschrikkelijk uitgezien
hebben. Al die tijd dat ik onderweg
was noo it goed gewassen of gescho-
ren. Ik had niet eens een kam bi j
me. Soms doornat geregend, altijd
buiten slapen !

De vo Igende dagen
meer Du itset-s op
trucks, motoren,
maakte hieruit op
den doorgebroken
diè.
Totdat ik op een middag hoorde
schieten in de verte. Ik dekte me
zo goed mogelijk en kwam toen bij
een klein dorpje, dat aan een vier-
sprong van wegen lag.
Ik zag mannen in burger met een
band om de arm schieten op de Duit-
sers: ze waren van de verzetsbewe-
ging.

waren er steeds
de weg. Auto's,
fietsen enz. Ik

dat de Geallieer-
waren in Norman-

Een goed verhaal moet je op het
spannendste moment afbreken.
In de volgende "Vaandeldrager" deel
2.

LET OP !!!
Op tijd opgeven voor de diverse
aktiviteiten: Wageningen, verjaar-
dag Prins Bernhard, jaarvergade-
ring, jubileum 27 augustus.
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STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

SECRETARJAAT: HOOFDSTRAAT 32. 5683 AE Best. TEL. 04998·71270

De Tient jes-actie voor de vitrine
Oorlogsmuseum Over loon

In nummer 22 van de Vaandeldrager,
het Kerstnummer, is door de pen-
ningmeester van de Stichting Histo-
rie en Documentatie Prinses Irene
een oproep geplaatst waarin de le-
den van de Vereniging van Oud-
Stri jders worden verzocht eenmal ig
een TIENTJE te wi llen storten,
zu 1ks ten behoeve van de aanschaf
van een vitrinekast voor bovenge-
noemd museum.

Mogelijk is de tijd van dit verzoek
min of meer ongunst ig geweest. De
Kerst- en verdere feestdagen in de
maand december waren dure dagen,
Mogel ijk hierdoor is de opbrengst
ver beneden verwachting gebleven.
Zodoende deze herhaalde oproep.

Zoa Is vooromschreven is de eerste
oproep gedaan in het Kerstnummer.
Voor informat ie in deze moge ik u
verwijzen naar genoemd nummer.

Het moet toch mogelijk ZlJn om Hans
Sonnemans, zi jnde de inrichter van
ons museum en daarnaast ook de re-
dacteur van de Vaandeldrager, in
staat te stellen om onze Brigade
middels dit museum onder de ogen te
brengen van de velen (150.000 per
jaar) die het museum in Over loon
bezoeken.

De penningmeester is vol verwach-
ting.
Bijdragen kunnen worden gestort op:

Bank: A.B.N. t.n.v. Hist en Doc Pro
Irene rek. nr. 52.27.75.705

Giro: Giro v.d. bank 7112 o.v.v.
bank rek. nr.

Postgiro: 1355277 t.n.v. H.A. Wal
schot,

allen te Voorburg.

De penningmeester, H.A. Walschot.
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Bedankt schenkers !!!!!
V ia de secret ar is ontv ingen van de
heer M. Haring, Port El izabeth
(Zuid Afrika), pcr soon lijke en in-
teressante documentatie.
Mevrouw H. de Jonge, Antwerpen,
schonk een hele collect ie documen-
tatie en f oto 's (drie albums) af-
komstig van haar in 1983 overleden
echtgenoot.

Plaat band van de Brigade
Zoals gemeld in de vorige tlVaandel-
drager tt heeft de st icht ing van de
heer B. Sanders u it Den Haag een
originele plaat gekregen met muziek
van de band. Het ligt in de bedoe-
ling een 100-tal cassettes te ver-
vaardigen met deze muziek.
Op de ledenvergadering en tijdens
de jubi leumviering zullen de band-
jes te koop worden aangeboden.
U steunt met de aankoop tevens de
kas van de stichting.

Gezocht voor de collectie!
Zoals al zo vaak geschreven en ge-
zegd, de verzameling van de stich-
t ing kan nog steeds aanvul Iing ge-
brui ken. Alle zaken die betrekking
hebben op het verleden van de Bri-
gade, hoe ger ing ook, kunnen voor
ons interessant zijn.

Wat we echter vooral zoeken zijn
helmen. Niet zomaar helmen, maar
helmen met de bekende oranje leeuw-
tjes op de zijkanten, zoals aange-
bracht in Engeland.
Momenteel hebben we maar t\-,'eevan
dergelijke helmen In ons bezit. Dat
is veel te weinig, gezien de ver-
schi llende musea waarin we momen-
teel exposeren.
Kunt u ons helpen ?

Museum Veghel weer open
In de tweede he 1ft van apr: i1 za 1
het museum in Veghel weer de deuren
open. Op zaterdag en maandag zal de
tentoonstelling gesloten zijn.



Het derde contingent Zuidafrikanen

Op het secretariaat kwam een brief
binnen van Frans Sanders u it Port
Elizabeth (Zuid-Afrika). Een foto
van het derde contingent, waartoe
ook Sanders behoorde, was inges I0-

ten.
Graag publiceren we de foto, aange-
vuld met enkele citaten uit de
brief:

Het Springbokkie dát je ziet voor
v.d. Zijde, gaf in Free town, waar
we voor een week voor anker gingen,
de geest. Het werd on-ceremonieel
overboord gezet met het bekende:
Een, twee, drie ....daar gaat "ie"

Even ter aanvul ing: commandant van
dit contingent was de luitenant
Buisman.
De foto is genomen aan boord van de
"Orensee", omstreeks mei 1942.
Het Springbokje was bedoeld als
mascotte voor de al in Engeland
aanwezige Zuidafrikaanse vrijwilli-
gers (de zogenaamde Spr ingbokken) .
Het werd overgebracht door bemidde-
ling van de commandant van het 1ste
contingent Looringh van Beeck.

"Ik kan je ook nog mededelen dat op
de onderste rij van 1inks de 4de
persoon Hogendijkhof is, de 5de is
Isakson, de 6de Chr is Ba 1, de 7de
Jan v.d. Waal, de 8ste v.d. 2i jde
met Springbokkie in front, daar-
naast no. 9 F. Sanders en naast mij
tenslotte Jack Vierra.
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De geruchten circuleerden al een
tijdje, maar nu wordt het toch wer-
kelijkheid: een estafette-loop van
Normandië naar Nederland, uitge-
voerd door de Fuseliers.

De kapi tein .v.d. Dungen is belast
met de organisatie van het project.
In de eerste week van me i zu 11en
vanuit Arromanche of Courseulles 12
lopers vertrekken.
De lopers zullen werken
groepen. Iedere groep zal
doorlopen. Dan neemt de
groep over. In 4 x 24 uur
derland worden bereikt.
Aankomst zal zijn in Den Haag of,

Bren-carrier
Hiernaast ziet u
foto's van de
carrier van de
Fuseliers.
Het voertuig is
opgeknapt door de
adjudant van
Wijnsouw.

Jammer genoeg is
momenteel in de
Westenbergkazerne
geen goede moge-
lijkheid om de
carrier te stal-
len. Dit gebeurt
daarom in een
garage in Nieuw
Hillingen.

De bouw van een
simpel afdakje,
enkele platen en
g 0 1 f p 1 a ten ,
blijkt, mogelijk
door de bezuini-
gingen bij het
Hinisterie, al
heel moei 1ijk te
realiseren.

Toch fijn dat de
carrier, een voor
de Brigade karak-
teristiek ge-
vechtsvoertuig,
in zo'n uitste-
kende staat bij
de Fuseliers be-
houden blijft.

Estafette-loop
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als het niet te realiseren valt,
Schalkhaar.

De lopers zullen worden
door twee Ford Transits en
gen voor gewondent ransport ,
dan kan worden geslapen.

gevolgd
een wa-

waarin

Onder de lopers is ook de
jons-adjudant, A. van Empel.

batal-

in twee
24 uur
tweede

zal Ne-

De details van het programma zijn
nog niet helemaal bekend. In de
volgende "Vaandeldrager" zullen we
u uitvoerig berichten.
In ieder geval wensen we alle lo-
pers succes en sterkte !



WIE HERKENT ZE NOG ?????

Inmiddels begint deze pagina al een vertrouwd onderdeel van
"De Vaandeldrager" te worden. Wie herkent de tekeningen hier-
onder ? Ze werden a 1 eerder in het kampkrant je "De Bromto 1
gepubliceerd onder het motto "Figuren uit ons midden" en
werden gemaakt door F. van Stokkum. Oplossingen graag naar de
redactie!

Drie oud-Brigadeleden hebben zich gemeld met een goede oplos-
sing: A. Herbrink .ui t Waalre, B. Koch uit Den Haag en de
inzender van het vorige nummer G. Visser uit Tilburg. Al twee
keer goed, Guus ! Aan zijn reactie heeft de redactie niets toe
te voegen:

"De eerste tekening is zonder meer de lste luitenant de Groot,
dirigent van de Kon. Militaire Kapel, met zijn onafscheidelij-
ke pijp in zijn mond en zijn dirigeerstokje. Achter deze kapel
stond de grote kracht van sergeant Lammers, die helaas de
eerste was van de Irene Br igade die door een granaatscherf
dodelijk werd getroffen. Lammers was een Limburger en hierdoor
kwam het dat veel Limburgers bij de band waren.
De tweede teken ing is u itgesproken van ma jaar Paessens, op
zeer jonge leeft ijd. Wat de woorden "Generaal Fai 11iet" bete-
kenen weet ik niet, ik zat namelijk bij de lIlde Unit.
Ik heb majoor Paessens nog ontmoet bi j het Gouden Priester-
feest van Pater Laureijssen."

..•...__ ._._._ ..•...•..... _._ -_ _._-~---
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