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Beste lezer(es),

Dit nummer staat in het teken van het vaan-
del. Vijftig jaar geleden (bijna) is het
hiermee begonnen.
In augustus vieren we feest, samen met het
Garderegiment Fuseliers, om het jubileum van
de vaandeluitreiking en de naamgeving te
gedenken.
Ik denk dat dit feest alle oud-Brigadeleden
redenen kan geven tot tevredenheid.
De Prinses Irene Brigade is niet langer
"vergeten". Erkenning en waardering kwamen
misschien erg laat maar niet tè laat. Andere
organisaties, met de Brigade verenigd in het
Veteranen Platform, vechten hiervoor nog
st-eeds.

Tevredenheid ook omdat de tradities van vaan-
de 1 en naam op bijzonder goede wijze worden
voortgezet door de Fuseliers, ook in de toe-
komst. Na de reorganisatie van de krijgsmacht
zullen deze tradities behouden blijven, zo is
inmiddels al bekend gemaakt.
Wel zullen er veranderingen komen. Zo zullen
de tradities worden overgenomen door een
ander bataljon, namelijk het 17de Pantserin-
fanteriebataljon, gelegerd in de gen.maj. De
Ruyter van Steveninckkazerne in 01rschot.
H ierover zu11en we u u it voer iger informeren
in een andere "Vaandeldrager".
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,-
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HET VORIGE NUMMER:
Enkele reakties op de rubriek

"Wie, wat waar ?".
De eerste was van Willem v.d. IJs-
sel. Hi j herkende op de bovenste
foto de Iuitenant Schrage, volgens
hem omgekomen in het "England-
spiel '". Verder wist hi j zelfs de
anderen te benoemen, namelijk de
sergeant van Zuiden en Toon Spoor !
Verder een briefje van onze ere-
voorzitter, Jhr. J.J.G. Beelaerts
van Blokland. Hij meende dat de
onderste foto genomen moet zi jn in
het kamp in Canada bij het bezoek
van de Pr ins . Zeker weet hij dat
het niet de gebouwen in Wrottesley
Park in Wolverhampton zijn.
Tot dezelfde conclusie komt ook
John Luttmer uit Pulborough (U.K.).
Hij vermoedt echter dat het Franse
soldaten zijn omdat ze een bonnet
dragen. De personen op de eerste
foto herkent hij ook, alleen ...
geen namen!

Zoals u weet is de aanmelding
voor het feest op 27 augustus nu
gesloten. Er is heel erg veel be-
langstelling.
Ook de niet-leden van de Vereniging
waarvan de adressen in ons bestand
staan, zi jn aangeschreven door het
organiserend comité. Als resultaat
hiervan zijn velen alsnog (weer)
lid geworden. Dit is natuurlijk erg
leuk en stimulerend!

In aansluiting op mijn bijdrage
"Het 7de Zuidafrikaanse contingent:
berichten, aanvullingen en vragen
zonder antwoorden", gepubliceerd in
de jaargang 6, nummer 21, september
1990, p.p. 16-22 van "De Vaandel-
drager", verwijs ik naar het te
Kaapstad uitgegeven maandblad "Ne-
der Iandse Post", jaargang 44, num-
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mer 10, van april 1981, p. 31, en
in het bijzonder naar het onder
"Monument gevallen strijders".
Hierin bericht de heer Jan van de
Wall Senior, van Westville bij Dur-
ban, dat hij indertijd van Lloyd
(Londen) bericht ontvangen heèft
dat de "Abosso" op 30 oktober 1942
werd getorpedeerd. Het schip was op
weg van Kaapstad naar Liverpool en
zonk in 10 minuten op de positie 48
30 NB, 28 50 WL.
Hiermede is m.i. dit vraagstuk op-
gelost.
Kol. Dr. .J. Ploeger. Pretoria
(R.S.A.)

"I find few articles in the Vaan-
deldrager from members of the
P.I.B. living outside Holland. One
letter you published I sent, resul-
ted in a visit from Tony Deurloo,
living in America, who was on a
holiday to England and Holland,
which shows how important it is to
also publish articles sent to you
from other countries. Perhaps a
little more liason between secreta-
ries would result, that certain
items in a communicat ion would be
passed on and perhaps get publis-
hed. "
Dit schri jft W. Doeser uit Camber-
ley (U.K.).
Uiteraard staat "De Vaandeldrager"
open voor alle buitenlandse leden.
We hebben overigens ook diverse
stukken geplaatst. Wat de tiliason
between the secretariestl betreft,
de vereniging is niet zo heel erg
groot; er gaat niet snel iets wat
de moeite van het publ iceren waard
is verloren. Bewijs hiervoor is wel
de br ief van de heer Doeser ze 1f :
deze was namelijk gericht aan de
secretaris en niet aan het adres
van de redactie!

Een trouwe schri jver is ook Ouke
Mulder uit Milton (Ont.) Canada.
tllnFrance vroeg luitenant Roos mij
een keer of ik zijn schoenen wou
poetsen. Ik antwoordde hem verzoen-



lijk dat ik niet 3000 mile was ge-
komen om zijn schoenen te poet sen
Roos was een goede officier.
Op een nacht was ik op patroui lle
met mijn Bren-gun. Toen kwam de
Ruyter van Steveninck en vroeg
"Waar is je rifle-gun ?" Ik zei dat
ik er geen had omdat ik een Bren-
gunner was. Hi j nam toen zi jn re-
volver en belt en gaf die aan mij.
Het was 3 maten te groot. Nooit
meer iets van gehoord ! Hij was ook
een goed officier."

"Hartel ijk dank, mede namens mi jn
vrouw, voor het prachtige bloemstuk
dat wi j via de heer Davis mochten
ontvangen ter ge Iegenhe id van ons
45-jarig huwelijk op 28 februari
j .1."

Geert Sloots, Gasselternijveen

"Hiermede betuigen wi j onze harte-
lijke dank aan bestuur en leden van
onze Oudstrijdersvereniging "Prin-
ses Irene" voor de, door Frans Bakx
en echtgenote, aangeboden cadeaubon
vanwege ons 45-jarig huweli j k op 4
april. Hartelijk dank!

"Onze hartel ijke dank aan het be-
stuur van de Prinses Irene Brigade
en de heer Davis voor de felicita-
ties en kadobonnen die wi j hebben
ontvangen."

An en Gabriël Parel, Bergen op Zoom

Fam. Schenkel-Pluygers, Hilversum

Na de intocht in Amsterdam, juni 1945, voor het Koninklijk Paleis.
Een Duitse Tatar met achter het stuur kapt. Fr. Zeehandelaar (M.T.O.
I Unit), ernaast 1ste lt. L. van 't Hooft (Q.M. I Unit)
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Harry Davis legt functie neer
Na acht jaar als sociaal medewerker
van onze Vereniging gaat Harry
vis het wat rustiger aan doen.
Gelukkig is hij goed hersteld
het hart-infarct dat hem begin
jaar trof.
Toch heeft hij besloten om
meer intensief door te gaan
zijn werk.

Da-

van
dit

niet
met

Acht jaar heeft hij zich geweldig
ingezet. Hiervan getuigen de vele
dankbrieven in "De Vaandeldrager".
In één ervan wordt hi j "de man met
de perfecte administratie" genoemd.
Inderdaad, wilde je het 25-jarig,
40-jarig of Sa-jarig huwelijksfeest
in stilte vieren? Best, maar je
kreeg een attentie van Harry Davis.
Bereikte je de leeftijd van 80 jaar
dan kon je rekenen op een felicita-
tie van Harry Davis. Ziekte ? Een
kaart met goede wensen kwam in de
bus.
Ook zorgde hij er voor dat aan
over I eden 1eden op waard ige wijze
de laatste eer werd bewezen.
Belangrijker nog dan dit werk, vond
hij het werk in st i1te, zijn inzet
voor de materiële noden van zijn
Br igademakkers . Ve 1e , voor de bu i-
tenwereld anonieme leden heeft hi j
heel gelukkig gemaakt.
Dit werk voor het steunfonds wil
hij nog zo lang mogelijk voort zet-
ten.
Met hart en ziel stond hi j achter
zijn werk. Op zijn eigen tempera-
mentvolle wijze diende hij het be

18 septemberfeesten Eindhoven
Traditiegetrouw zal ook dit jaar
weer een detachement deelnemen aan
het def il é op 18 september a.s. in
Eindhoven.
Bent u nog goed ter been en wilt u
zich graag in "Brigade-tenue" pre-
senteren, dan kunt u zich aanmelden
bij bestuurslid Bob Lourenz. U kunt
ook gewoon op 18 september naar
Eindhoven komen. Om 19.00 u. wordt
er verzameld voor het staion.
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stuur van advies en "verdedigde"
ZIJn potje "lief en leed" op de
bestuursvergaderingen.
Harry, heel erg bedankt voor je
inzet in die acht jaar. Je blijft
je nog wel bezighouden met ~de
fondsen", dus we zullen je niet uit
het oog verliezen.
Frans Bakx zal je werk overnemen en
voortzetten. We hopen allemaal dat
hij je nog lang na je tacht igste
een kaart kan blijven sturen !"

Rudi Hemmes, voorzitter.
NATIONAAL COMITE HERDENKING CAPITU-
LATIES 1945 WAGENINGEN

Mede namens de Voorz itter van het
Nationaal Comité, drs. G.H.J.M.
Pei jnenburg, stel ik het op pri js
alle deelnemende organisaties en
hun defi lanten dank en waardering
te betuigen voor de wijze waarop
zij gezamenlijk het DEFILE voor hun
Generaal-Veteraan, Zijne Koninklij-
ke Hoogheid Prins Bernhard der Ne-
derlanden, tot een groots evenement
hebben gemaakt.
Ik ben ervan overtuigd dat ik na-
mens alle deelnemers spreek, wan-
neer ik vaststel dat die 5e mei
1991 in onze herinnering zal blij-
ven voortleven als DE dag waarop
RECHT werd wedervaren aan onze Oud-
Bevelhebber der Nederlandse Strijd-
krachten.
Ted Meines, generaal-majoor der

infanterie b.d.



WAGENINGEN 5 MEI 1991
Zondag 5 mei begon niet vrolijk wat
het weer betreft. Donkere lucht,
wat regen in de morgen maar geluk-
kig in de middag zou het droog
blijven ...

kreeg erg veel applaus.
De ruggen gingen natuurlijk extra
recht toen het platform, waarop de
Prins stond, werd bereikt. De Prins
was die dag gekleed in uniform,
namelijk dat van een "vier-ster-
ren"-generaal van de trenadiers.Zo'n zest igleden van onze veren i-

ging hadden zich aangeme Id om deze
dag mee te maken: de nationale her-
denking van de bevri jding van Ne-
derland, met een defilé dat zou
worden afgenomen door Prins Bern-
hard.

Na afloop natuurlijk de traditione-
le borrel. De Prins begaf zich on-
der de vele honderden oud-strij-
ders.
Onze voorzitter had een persoonlijk
informeel gesprekje met de Prins.

De middag begon met een off iciële
herdenking in de Kerk van Johannes
de Doper.
Na de kerk volgde het defilé door
de straten van Wageningen. Hele
drommen mensen langs de kant, al
vanaf het begin van de route.
Het detachement, onder aanvoering
van onze voorzitter Rudi Hemmes,

Tegen zes uur begaf iedereen zich
tevreden naar huis. Voorzitter Hem-
mes met een brede g limlach op het
gezicht. Was dit vanwege de ontmoe-
ting met de Prins, of gewoon omdat
zijn jas bij de garderobe aanwezig
bleek ? We zullen het wel nooit
weten.
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oor de eerste keer in de geschie-
denis van de Vereniging van Oud-
Strijders vond de AIgemene Leden-

ergadering niet plaats tijdens de
reünie, zo memoreerde voorzitter

di Hemmes in zijn open ingswoord .
e reden is duidel ijk: in verband
et het jubileum zal op 27 augustus

a.s. gewoon geen tijd zijn voor het
ouden van de vergadering.

im zeventig leden waren die 30ste
=ei naar de Gen.maj. de Ruyter van
S·eveninckkazerne in Oirschot geko-
z.e , voor de vergadering die pre-
~:es twee uur zou gaan duren.
8 jaarstukken werden goedgekeurd

e de penningmeester werd décharge
~·-8:-Ieend.
~ostuursleden Lourenz en Walschot
T,.;e:-dendoor de vergader ing herko-
ze .

7e:--assend was het terugtreden van
~a:-ry Davis als sociaal medewerker.

'erband met het korte tijdsbe-
S-8_- kon geen passend cadeau worden
êE-geboden. Dit zal echter zeker
- :-'en "gerege 1d". Frans Bakx za 1

de -aken van Davis gaan overnemen.
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Oirschot

Dr. Zak was niet aanwezig om het
verslag van zijn Commissie voor te
lezen. Dit werd gedaan door oud-
sociaal medewerker Harry Davis die
o.a. wel in deze commissie werkzaam
zal blijven.

In de rondvraag wist Gabriël Parel
te melden dat op 3 juli in Bergen
op Zoom een rotonde zal worden ver-
noemd naar de Brigade.
Bij de sluiting sprak voorzitter
Hemmes over de traditie-overdracht
van het 13de in Schalkhaar naar het
17de in Oirschot. Dit zal o.a. ook
gevolgen hebben voor het Regiments-
museum. Straks, na de verhuizing,
kan dan intensiever worden samenge-
werkt met de "Stichting Historie en
Documentatie". Secretaris Hans Son-
nemans zal dan worden gevraagd con-
servator van dit museum te worden.
Na de s luit ing was er nog een ge-
zellige lunch waarbij nog even ge-
zellig werd nagepraat.
De notulen van deze vergadering
zullen worden gepubl iceerd in "De
Vaandeldrager" van december.
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JUBLILEUMVIERING 27 AUGUSTUS
Enke Ie medede Iingen van de organ i-
satie:
Treinreizigers op 27 augustus a.s.
Op deze dag is het toegest aan om
vóór 9.00 uur gebruik te maken van
de zgn 65-plus kaart.

Aanmelden rëunie Schalkhaar
Er is nog gelegenheid zich hiervoor
aan te melden. Hoogste spoed is
echter DRINGEND gewenst. Aanmelding
is noodzakelijk i.v.m. uitreiking
???? Dat ziet u wel te plaatse.
Niet aangemeld ? DIRECT DOEN!
Ontbreken gegevens
Vele aanmeldingen zijn niet volle-
dig. Vaak ontbreekt de aantekening
of de rëunist komt met echtgenote-
relatie C.q. begeleider

WAGE INGEN

Om moeilijkheden te voorkomen dient
u de u toe te zenden besche iden,
welke u ongeveer de 2de helft juli

.tegemoet kunt zien, op juistheid te
controleren.
Stel dat u vergeten heeft aan te
kruisen of u met echtgenote C.q.
relatie-begeleider komt, dan ont-
vangt u voor deze oranje kaarten.
Ontvangt u alleen een blauwe kaart
(deze is speciaal voor u bestemd)
dan dient u per omgaand~ ondergete-
kende te berichten. Echtgenotes van
een overleden lid ontvangen ook een
blauwe kaart.
H. A. Walschot
Vlietwijck 96
2271 EX VOORBURG
070 - 3865115

28 AUGUSTUS 1991
Na de jublieumviering op 27 augus-
tus , za I de vo Igende dag nog een
officieel gebeuren volgen.
Op woensdag 28 augustus zal in Wa-
geningen het Plein Prinses Irene
Brigade worden geopend.
De gemeente Wageningen zal die
graag een groep oud-stri jders
de Brigade ontvangen om deze
beurtenis mee te maken.

dag
van
ge-

Om 10.30 zal de burgemeester de
aanwezige oud-Brigademensen en gas-
ten ontvangen. Drie kwartier later
zal het plein worden opengesteld.
Daarna zal een aperitief en een
lunch worden aangeboden.
Belangstellenden kunnen zich vóór
15 juli schriftelijk melden bij Ton
Herbrink, De Foes 23 5581 AP WAAL-
RE (alleen schriftelijk).

TAPTOE BREDA 1991
Poolse "collega's".In het kader van het jubi leum van

de Brigade, is dit jaar een bijzon-
der initiatief genomen. De Taptoe
Breda zal dit jaar aandacht beste-
den aan de Prinses Irene Brigade.
Het Tamboerkorps van het Garderegi-
ment Fusel iers "Prinses Irene" zal

.optreden in "Engelse" uniformen.
Hoogtepunt zal zijn het binnenri j-
den van oude legervoertuigen van
"Keep Them Rol lng " met daarin oud-
leden van de Brigade en een aantal

Het belooft een bijzonder evenement
te worden waaraan ieder jaar door
radio en televisie aandacht wordt
besteed.
De Taptoe vindt plaats van 22 t/m
31 augustus. U kunt u nog opgeven
om mee te rijden in de voertuigen
bij bestuurslid Frans Bakx.
Kaart jes voor de tribune zijn te
koop bij de V.V.V. Breda.
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2~ JAARGANG No. 59.

Onder redactie van

;!1 AUGUSTUS. 1941.

ABONNEl\1ENTS PRYS 11)/- PEH HALF JAAH
~I 0 U VOOR OVERZEESCHE ABONNEMENTEN.

Mr. F. J. HEERIS,

U('d,· "Uil .l I u n- nLljest,eiL ck KOllingin
lId llui" Vall Orunj«
0118 YualCtI,,1
SaollwlIspnLOk Lussen Au n l ,'Cl TI!UII 1"011110111

Il{' Vcrjuorrlap van 0011Z(' I\IJlIingin -

INHOUD
1
2
:\

Al:; ik 1I0g- (loit in 1I11llanrl kom -
1)(' \"001" w a:l relC' vu n rlC'JI \' J"('c1p.

I:i! IleI. clag-bot!k vn n 1:('11 C'C'II7.aIlW sulrluut, '
(J. & 0, Nieuws
Lets over het, werk vun Q. & O.

REDE VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.
01'1-"1(', EI! EI\". Oi\IlEI!ClJ'l'II'IE.H Ei\', J(cIH.I'CIlU,U,S

Jo:1\" SI)J .]JAT}:,...

Nacht. wij 0j' 111'11'"aderl"llclsc·.III·JI bodelIl tijrh--
lijk dc·' wu pr- us 1.1'1>111'11lIeel'geh'g'll, zet.h~1I wij dell
:ürijcl I'lelc'I'" vourt , l}('zit,[tl door olpll \"lIS(.c.1I o nwrik-
h.",n!JI wil tp vnl h arrl en lot Nc,)u ..lu iu] weer vrij zu l
7.1Jll,

Yell'll "<lil "(1"xijn , dikwijls met groole ol'0ft,'rÏJIg-
en h'YPlIsg-I'Yfwr, uit. lid. Yacll'rlallrl hil'rllC'1'1I
g-ek ome 11, terwijl ck N,!,lprlandl!rs wouenrl« lil
Groot-Jlrit.tal1l1it" C<llIucla e n ~,lcll'l"s 7.i•.h '1,ij r
ht'hhplI g-t!YOpg",l, gpYOlgi ..rI'Yl'lIcl uu n cl('11 Oprol"P lol
vervul l irur vn n h u n 1'1i!"III, tc'g"I'IlO\"('1" lu,t Yac\c'd'IIICI.

(; ij vOI"IlI,1,,! "'111 ,'a "1,,,1 ij k h,·1 K c·cll'l"l a IIcbd,l'
TJc'g-io"Il, t.h un " clc' J\.ullillklijkl' NI'cll'I'larIC!s.'l!c
Hrigacle,

Ik wee t , cla I iJl \." kdl, c!1'7.l'lf,ll' gl'(·"I, c!il' OIlZI'
laHc1g-('l1oolell in hd Vncll'rlallc1 1>('7.ic'\(., ,lil' UIl!I'III-
1'<11'e ·Jlloecl. clie alk otl'('rs ten spijl vol hu rrl l. tot hot
pil1cltloel lw reikt. IS,

Ik w('Pt. rln t I!'ij n iet VOUI" 11('" zult' o"tlel:11oeJl
als cl" t ijrl clanr is, cJat 1'1" l't'll lWl"ut,p zul wonlen'
g-pclaall 1I'7.aIlU'1I lllC'1 I~\\' Kallll'l"acl"1I vu u :r.('P;C~1I
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lJllc:hllII<lI"hI claarhn'l"kplijk IlIC'clo h: ,\"(·1"1'1'11 tot .
hevrijd i lig- vu 11 clcn Y aclerJa rulschen lu,,1elll,

111 dit vert rouwe n , hel, ik U' l'eH Yaallllel
juc·gl'clac:ld" zooals h'gerolltl('nh'el(,l1 lil Nederland
\'uc'r" 11.

Il" dil. Yu.uulcl is :I<IIIg-l'l'l"ac:11I clc! II:WIlI van
m ijno K[('illcllwhlc!!" •. l'HiN~1~8 lltENE," het
l.'c.h·killcl vu n cle \\"pc·l"llI,wht., wiel" nuu iu ik uu-t
vull« inslelll1l1illg- vu n 1b,II' 01111.,,'';, ::WIl clc~ Brig-.ule.
g'l:.pL .

Kolonc-l , in lIl' vol le ovC'rluig-iug-, c1at. Gij en
c11' muler nwp bevelen clil'lI(!nckJl, ,I.! eer van dit 11"
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Zoals u op de pagina hiernaast kunt
zien, opende de Kampklok van 31
augustus 1941 met de toespraak van
koningin Wilhelmina.
De Kampklok, het blad van de Konin-
klijke Nederlandse Brigade. In het
logo van het blad zijn de tenten
van Porthcawl nog te zien: de tijd
waarin het blad ontstond, juni
1940.
Op pagina 3 van hetzelfde nummer
verscheen een redact ionee 1 stuk
onder de kop "ons vaandel". Ik denk
dat het nu, na vijftig jaar, een
bijzondere betekenis heeft gekre-
gen:

"Wanneer de annalen van onze Briga-
de worden geschreven, zal daarin
een apart en zeer voornaam hoofd-
stuk moeten worden gewi jd aan den
dag van 27 Augustus 1941. Deze dag
heeft ons - en als eenheid en als
menschen stuk voor stuk ind ien
mogelijk, nog nader gebracht tot
ons geliefd Huis van Oranje dan
voorheen. H.M. onze Koningin ver-
eerde ons met de persoon 1ijke uit-
reiking van ons Vaandel en deed ons
daarbij een aanbod, dat wel geen
onzer zal hebben verwacht, het aan-
bod namelijk om ons waardig te
toonen de naam te dragen van een
der leden van ons Koninklijk Huis.
Legionairen, WIJ allen verheugen
ons over deze hooge onderscheiding.
Wij stellen ons voor dat wij in
later, gelukkiger jaren, nog steeds
het kenteeken van onze Brigade zul-
len dragen, want, als wij ooit re-
den hebben gehad trots te zijn op
ons plaatsje in de Brigade, dan
hebben wij dat nu !
En in de toekomst, wanneer wij weer
een deel zullen zijn van het Neder-
landsch Leger in het Vaderland,
zullen wij er meer dan prat op gaan
deel uit te maken van de: "Brigade
Prinses Irene".
Maar er is ook een ernst ige zijde
aan onze onderscheiding verbonden,
ernstig maar daarom niet minder
aangenaam en welkom. Toen Hare Ma-

jesteit ons dit schoone Vaandel
schonk en gelijktijdig de naam van
Prinses Irene" aan onze Brigade ver-
bond, gaf Zij hierdoor blijk van
bij voorbaat vertrouwen in ons te
stellen, zelfs in die mate, dat Zij
overtuigd was, dat de naam van
Prinses Irene bi j ons in vei 1ige
handen is.
Welk een vernatwoordel ijkheid heb-
ben wij in ontvangst genomen, teza-
men met onze eerenaam en ons Vaan-
de 1 -! En hoezeer waren wij ons be-
wust, toen Hare Majesteit de uit-
reiking verrichtte !

Leden van de Brigade Prinses Irene,
laten wij dit bewustzijn bij ons
houden en het met liefde voor Vor-
stenhuis en Vaderland koesteren,
tot het volop leeft en groeit en
wordt tot de bron waaruit wij put-
ten wanneer groote momenten in ons
leven komen, momenten waarop de eer
van Oranje en Nederland, die immers
onze eer is, moet worden verdedigd
of bevorderd.
Wi j twi jfelen er niet aan, dat de
dag van 27 Augustus 1941 een groote
schrede zal vormen in de doelstel-
ling van de Brigade. Het feit, dat
wij den naam dragen van ons Konink-
1ijk Petekind, kan niet anders dan
ons Nederlanders, opnieuw en ster-
ker dan ooit, doordringen van de
schoonheid en hoogheid van onze
taak: de bevrijding van ons Neder-
land en de bevestiging van ons Huis
van Oranje, het Zegel van onze
vrijheid.
27-8-1941"
Misschien wat
meer passend
toch bevat het
menten.

hoogdravend en niet
in deze tijd, maar
wat profetische ele-

Een ander interessant verslag van
deze dag, geschreven onder de ini-
tialen "V.S." verscheen in het vol-
gende nummer van De Kampklok.
"HET BEZOEK VAN H.M. DE KONINGIN
AAN HET KAMP"
Het wi lme voorkomen dat het voor
ons allen de vorige week een zeer
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belangrijke week is geweest, en die
ons allen van hoog tot. laag, lang
zal blijven heugen. Het hoogste
punt is er n.l. in die week bereikt
en we hebben kunnen constateeren ,
dat er onder de soldaten nog steeds
de eer voor ons al zoo oud Vorsten-
huis leeft.
Het was een groot nieuwtje toen
bekend werd gemaakt, dat H.M. de
Koningin het kamp met een bezoek
zou vereeren, iets waarop we al
zoolang hadden gewacht en wat al
vele malen tot allerlei vragen aan-
leiding had gegeven.
Velen, of beter gezegd, iedereen
keek verlangend uit naar de dag van
27 Augustus. Van te voren werd al-
les in gereedheid gebracht opdat
overal waar Hare Majesteit zich ook
heen zou begeven, a 11es er behoor-
lijk en netjes uit zou zien.
Zoo werden de eetza 1en een igsz ins
opgedirkt doordat alle tafels voor-
zien werden van een tafelzeiltje,
iets wat zeer aanbevelingswaardig
was, en waaraan nu plotsel ing werd
voldaan.
Dinsdag 26 Augustus werd een oefen-
parade gehouden opdat dan alles tot
in de punt jes kon worden gerege Id
en een ieder goed getraind de
"groote parade" kon medernaken, en
een ieder heeft er dan ook volkomen
aan medegewerkt om alles zo goed
mogel ijk te doen slagen, want ja
het was ter eere van de Kon ing in,
en dat zegt alles.
In den morgen van 27 Augustus werd
het geheele legioen op het parade-
veld verzameld en een ieder stond
vol spanning te wachten op het ver-
schi jnen van de Koninkl ijke Stoet.
Te ongeveer elf uur reed deze de
poort binnen van ons kamp en een
ieder was voldaan.
Het Signaal voor de parade weer-
klonk over het terrein en alles
stond in stramme houding waarop
H.M. de Koningin het terrein be-
trad.
Het was een groot evenement voor
het Legioen, nu te worden voorge-
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steld aan onze Landsvrouwe.
H.M. de Koningin liet zich over het
paradeterrein rondgeleiden en nam
parade af. Aan het einde daarvan
vond nog een belangrijker gebeurte-
nis plaats, n.l. het Legioen wOerd
door Hare Majesteit een VAANDEL
overhandigd terwi jI er bovendien
aan toegevoegd werd dat het Hare
Ma jeste it behaagd had om het Leg i-
oen een naam te geven en wel naar
haar jongste Kleindochter genoemd,
"DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE
"PRINSES IRENE".
Onze naam als Legioensleden was
voor de toekomst vastgelegd en dit
was een zeer interessant en indruk-
wekkend gebeuren en iedereen voelde
zich trots om lid te zijn van dit
Legioen. Het Legioen werd door Hare
Majesteit hierna toegesproken in
zeer ontroerende woorden en een
ieder hoorde deze toespraak onder
eerbiedige stilte aan.
Hierop werd overgegaan tot het of-
ficleele overdragen van het Vaan-
del.
Thans zal ons Vaandel steeds bij
officieele gelegenheden worden me-
degevoerd en het zal ons tot steun
zijn te stri jden achter ons Vaan-
del.
Door den Commandant werd Hare Maje-
steit namens het Legioen in zeer
treffende woorden toegesproken en
een driewerf "Hoera" werden aange-
heven. Hierop werd een defi lé ge-
houden, hetgeen a 11es zeer correct
werd uitgevoerd, en idt was het
einde van het oficieele gedeelte
van den dag.
In den namiddag heeft Hare Maje-
steit zich opnieuw in het kamp ver-
toond, waarbij Zij zich op de hoog-
te heeft gesteld met alles wat er
in ons kampleven omgaat, Zij be-
zocht diverse bureaux, legeringsba-
rakken , eetzalen, ziekenzalen enz.
Ook onderhield Zi j zich met velen
onzer terwijl wij werkzaam waren
rondom onze barakken en Zij toonde
zich vol belangstelling voor wat er
in ons omging."
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In "Vrij Nederland", het "onafhan-
kelijk weekblad voor alle Nederlan-
ders", verschijnend in Londen, ver-
scheen in het nummer van 6 septem-
ber 1941 ook een verslag met foto.
"DE KONINKLIJKE BRIGADE ONTVANGT
NAAM EN VAANDEL VAN H.M. DE KONIN-
GIN"

"Op woensdag 27 Augustus heeft H.M.
de Koningin, vergezeld van Prins
Bernhard , een bezoek gebracht aan
het kamp van de Kon. Ned. Brigade,
"ergens in Engeland", om de Brigade
een vaandel aan te bieden, waarbij
H.M. het voormalige Nederlandsche
Legioen den naam Kon. Ned. Brigade
"Prinses Irene" schonk. Deze vaan-
deluitreiking had in den voormiddag
plaats en werd door een defilé ge-
volgd, waarna H.M. in den namiddag
nog een hospitaal bezocht en het
kamp zelve inspecteerde.
Tal van Br itsche en Nederlandsche
militaire en civiele autoriteiten
waren van deze plechtige vaandel-
uitreiking getuige. Hieronder be-
vonden zich onder meer de minister
van oorlog, mr. H. van Boeijen, en
generaal Noothoven van Goor, com-
mandant der Neder 1andsche troepen-
macht.
De Brigade zelf stond met haar ge-
pantserde eenheden in een groot
carré opgesteld ,:terwi j1 de Briga-
de-commandant, kolonel Phaff, zich
met zi j n staf voor een kleine ver-
hooging had opgesteld, vanwaar de
vaandel uitreiking zou plaats vin-
den. Daarachter stonden of zaten de
genood igden , waaronder zich ook
eenige Nederlandsche verpleegden
met hun Enge 1sche nurses en Neder-
landsche verpleegsters bevonden,
terwijl verder, en zeker niet in de
laatste plaats, de aanwezigheid
vermeld dient te worden van haar,
die haar mannen in deze zorgeli jke
tijden tot zulk een steun zijn: de
echtgenooten van onze militairen en
haar kinderen.
Toen de drie koninklijke auto's het
terre in waren opgereden, werd het
geweer gepresenteerd en weerklonk
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het Wilhelmus. H.M. begaf zich ver-
volgens ter inspectie langs het
front der troepen, om zich daarna
naar de verhoging' te begeven, waar
Pr ins Bernhard het vaande I voor de
u itre ik ing gereed gemaakt had. Met
de rechterhand het vaandel omk lem-
mend hield H.M. de volgende toe-
spraak:
(hierna volgde de letterlijke
tekst)

Nadat kolonel Phaff H.M. voor de
groote eer had bedankt en de vaan-
de Iwacht het kostbare dundoek had
overgenomen, werd voor de Koningin
en Haar gevolg gedefileerd.
Het zonnetje had zich schuil gehou-
den, maar de wind belette den re-
gen, dit Nederlandsche schouwspel
te bederven, zoolang zich het slot-
tafereel nog niet afspeelde: de
plechtige plaatsing van het vaandel
door de vaandel-compagnie in het
Brigade-bureau.
De aanwezigheid van de hoogste ver-
tegenwoordigster van het Huis van
Oranje gaf deze plechtigheid een
bi jzonder karakter, welke nog ver-
sterkt werd door de oranje-cocar-
des, het oranje-lint van de Bronzen
Kruizen, die sinds kort de borst
van verscheidene mi Iitairen siert,
en de oranje-bessen van de takken,
die de bemanningen der gepantserde
wagens bij het defilé voor op hun
voertuigen gestoken hadden."



me, de achting van de troep hebben
verloren, gehandhaafd blijven en
zolang er, een vrij groot aantal
mensen maar rondhangen, zonder voor
welke dienst ook goed te zijn.

Gebeurtenissen vóór en na de Vaandeluitreiking
Op 11 januari 1941 werd de naam
van het "Nederlandsch Legioen" ver-
andert in "Koninklijke Nederland-
sche Brigade" (We schreven toen nog
ouderwets, met sch's).
De Brigade was toen gelegerd, of
ondergebracht, te Congleton in oude
"Cotton-mills", die van bouwvallig-
heid bijna instortten.
Het waren o.a. de Eaton Mill, Sunny
Side Mill en een aantal andere
waarvan de namen me ontgaan zijn.
Op 20, 21 en 22 maart 1941, bracht
Prins Bernhard een bezoek aan Cong-
leton en werd een oefening door hem
bijgewoond.
Ik herinner me het bezoek alleen
omdat ik een document bezit dat
luidt:
"Uitnoodiging
De Kolonel H. J. Phaff, commandant
der Koninkl ijke Nederlandsche Bri-
gade, noodigt uit tot het bijwonen
van de inspectie en het defilé op
Zaterdag 22 Maart 1941 te 9.15 uur,
t er ge Iegenhe id van het bezoek van
Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlan-
den:
Mevr./Mrs. J. de Waal"
Ik was in augustus 1940 met een
Engels meisje getrouwd. Vandaar de
uitnodiging, waar .m i jn vrouwen ik
zeer vereerd mee waren !

Het bezoek van de Prins aan de Bri-
gade bleek geenszins een succes
voor de prestaties te zijn, die
tentoon gespreid waren.
Ik citeer uit: "Ik zou weer zo gek
zijn" door Hanny Meyler, blz. 106:
"Aan zi jne Excellent ie de Minister
van Defensie, Iuitenant-kolonel
A.Q.H. Dijxhoorn,

Londen, 23 Maart 1941
Mijn vrouwen ik kunnen niet goed-
keuren, dat de Brigade de naam van
onze dochter ."Pr inses Irene "
krijgt, zolang de officieren die in
de oorlogsdagen door hun defaitis

(w.g.) Bernhard"
Gebeurtenissen en ministers volgden
elkaar in hoog tempo op. Van Minis-
ter van Defensie naar Minister van
Oorlog.
Weer citeer ik Hanny Meyler:
"26 Maart. De Minister van Oorlog,
van Boeyen, op bezoek; hij deed de
toezegging dat een vaandel zou wor-
den uitgereikt. "HET VAANDEL"
Wanneer dat zou gebeuren werd niet
vermeld.
Periode 25 maart tot 27 augustus
1941
De Brigade was verhuisd uit de
bouwvallen van Cobg let on naar een
spik-splinternieuw barakkenkamp, 4
km. ten westen van Wolverhampton.
De verhuiZing had plaats in mei en
juni 1941.
Het was een model-kamp met de beste
voorzieningen.
Dat men er blij mee was en dat het
er daar vrolijk toeging, blijkt uit
de volgende Uitnodiging, nog in
mijn bezit:
"The Mess Comittee of the 11 Batta-
lion of the Royal Netherlands Army
request the pleasure of the company
of:
Mr. and Mrs. J. de Waal, Parkdale
19, at the Second Battalion Mess on
Saturday 2nd of August

Dancing:
8.30 p.m. - 12.00 R.S.V,P."
De naam Koninklijke Nederlandsche
Brigade werd hier vervangen door:
Royal Netherlands Army.
Een kniesoor die daar op kijkt,
dacht ik, "What's in a name"
Met dat feit achter de rug gingen
we op naar 27 augustus 1941.
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Ik zal niet in herhaling vallen
door de plecht igheid nog eens te
beschri jven. Ik zou het niet beter
kunnen, en zou het ook niet wi llen
als ik het kön ! Eerlijk beken ik,
dat ik na 50 jaar, ná de Uitreiking
van het vaandel én het defilé, waar
ik met hart en ziel aan meedeed als
Commandant "PAG"-Compagnie (opvol-
ger van kapitein Zouteriks), mij
het beste de middag er ná herinner.

De kon ing in verscheen weer in het
kamp. Ditmaal voor een inspectie/
rondgang door bureau's, barakken,
ziekenzaal, eetzalen, cantine en zo
meer.
Vanzelfsprekend was alles "spic and
span". Speciaal de terreinen tussen
de gebouwen, de simpele tuintjes en
sportveldjes waren met zorg schoon-
gemaakt. Geen pap iersn ipper of si-
garettenpeuk was meer te vinden.
Het mascotte hondje van de Compag-
nie werd ondergebracht in een toi-
let bij de rustkamer van de
fourier.
Nooit waren de slaapbarakken z6
stofvrij, de ramen z ó blinkend ge-
lapt , het terrein z6 geharkt (met
twi jgenbezems bi j gebrek aan tuin-
gereedschap !)
Buiten de barakken stonden man-
schappen; korporaals, onderofficie-
ren en officieren opgesteld, in
goed geperste batt le+dr-e ss , schone
koppels en anklets. Geknipt en ge-
schoren als voor een bruiloft, maar
zo ongedwongen mogelijk.
De nadering van H.M. werd scherp in
de gaten gehouden. Zodra ZIJ de
groep naderde, werd de houding aan-
genomen. Hoesten, kuchen, niezen
moest voorkomen worden. Wie dat
toch deed ging op rapport, dreigde
de S.M.I.
De Compagniescommandant meldde
zich. Op haar verzoek werden de
officieren aan haar voorgesteld.
Over mIJ werd gezegd dat ik uit
Curaçao was gekomen.
"Op een Nederlands schip 7" vroeg
de koningin. "Op een Noorse tanker,
Majestei t " antwoordde ik. "Als pas-
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sagier 7" vroeg H.M. "Nee,
Majesteit, aangemonsterd als pan-
try-boy." Ik besefte dat men nooit
"Nee, Majesteit" mag zeggen. Het
werd door de vingers gezien. Oor-
logstijd!

Alles verliep in ongedwongen sfeer.
H.M. was helemaal niet gehaast. Zij
nam de tijd om zich te onderhouden
met iedereen, van hoog tot laag.
Het wedervaren van velen tijdens de
tocht door Frankri jk had haar be-
langstell ing en de vaak wat lange
verhalen, die niet altijd dUidelijk
waren, werden met geduld aange-
hoord . Ik dacht soms: Mijn heme I ,
man, spin dat relaas niet nog lan-
ger uit l " Maar H.M. luisterde met
aandacht.
Ook 1iet zij zich informeren over
de berichten die ontvangen werden
uit Nederland via het Rode Kruis.
Eén man die bericht had gekregen
dat zijn vrouw overleden was,
barstte in tranen uit. Als een moe-
der (ze was tenslotte Moeder des
Vaderlands) troostte ze hem en leg-
de een hand op zi j n schouder, be-
moedigende woorden sprekend.
Ook met hen die geheel zonder
nieuws waren toonde zij zich mede-
levend.
Met dit Koninklijk, belangstellend
contact betoonden allen zich zeer
vereerd en werd later met respect
gesproken over de meer dan mense-
Iijke belangstel Iing voor het per-
soonl ij k wel en wee van háár men-
sen.
Met een woord van dank voor de be-
toonde en og te geven inzet voor de
Nederlandse zaak, ging H.M. verder
naar een volgende groep.

Naar beste weten, van mijn oude
herinneringen opgetekend "ten einde
te dienen waar zulks behoort".
J. de Waal, Bussum
Lt.Kolonel Kon. Luchtmacht b.d.
oud-officier Kon. Ned. Brigade
"Prinses Irene" in Engeland. Cu-
raçao en Bonaire



EEN VAANDEL VERDWIJNT ...
Moet het vaande I mee naar "de
overkant" ? Een vraag die speelde
in juli 1944, voordat de Brigade
zou vertrekken naar Normandië.
"Nee", besl iste de Brigade-comman-
dant luitenant-kolonel A.C. de Ruy-
ter van Steveninck. Hi j was bang
voor beschadiging of verlies van
het voor de Irene Br igade zo be-
langrijke symbool.
Niet iedereen was het met deze
zienswijze eens. Het strookte tegen
alle militaire gevoel van majoor
"oom Paul F. Looringh van Beeck,
commandant van de Aanvul-
Iingstroepen. "Een troep kan niet
zonder zijn vaandel ten strijde
trekken zo luidde zijn opvatting
hierover.
De Brigade vertrok begin augustus
naar Frankr ijk, zonder vaande I .
Al snel na de eerste gevechten,
ontstond een tekort aan nieuwe men-
sen om de geleden verliezen aan te
vullen.
Majoor Looringh van Beeck vloog met
het vlieg uig van Prins Bernhard
terug naar Engeland. Daar kamde hij
alle kantoren en zelfs de gevange-
nis in Dundee uit. Hij wist 55 men-
sen bijeen te brengen. Bovendien
bleek deze gelegenheid zeer ge-
schikt oor de uitvoer van een an-
der plan.
Hij noteerde in zijn dagboek:
"Sept. 2. Terug te Wrottesleypark.
Laatste i spect ie van het 2e can-
tingent (55 alle rangen te zamen)
Blufte Hendricksx (de kampcomman-
dant red.) en pakte 't Brigadevaan-
del in, om mee te nemen. Ben niet
van plan mij aan zijn gekier te
storen en de Ruijter van Steveninck
zal hier niets van horen, voordat
wij terug in Holland zijn."
Zo kon het dus gebeuren dat het
vaandel van de Koninkl ijke Neder-
landse Brigade "Prinses Irene" op 5
september 1944 om 18.00 te Arroman-
che les Bains aan land werd ge-
bracht en wel illegaal ...

De eerst e Neder Iandse "burger" die
het vaandel te zien kreeg, was on-
getWijfeld de Rotterdammer Ben
Wijs. Hij was toen 18 jaar en werk-
.te als matroos bij zijn vader op de
Rijnaak Irwin, eigendom van de Ned.
Ri jnvaart Vereniging, die toen,
geladen met kolen, in Brussel lag.
Hij vertelde zijn ervaringen in een
interview met Rotterdamcentraal van
11 september 1984:
"Op 10 september (1944) zag mijn
vader plotsel ing drie wagens stop-
pen. Hij reageerde verbaasd. "Hé,
verrek, ki j k nou eens,' een Neder-
landsvlaggetje I" En ineens hoor-
den we mensen praten, in onvervalst
plat Nederlands. En iemand die
vroeg: "Kunnen we vannacht in het
ruim slapen 7"
Ze waren op weg naar het front,
vertelde die man ons.
We hebben toen alle slaapplaatsen -
ook d I e van het sch 1p naast ons -
afgestaan aan die circa dertig mi-
litairen. Toen bleek ook dat het
ging om de Koninkl ijke Nederlandse
Brigade "Prinses Irene" en dat de
man die gevraagd had. of ze in het
ruim mochten slapen, niemand minder
was dan majoor Looringh van Beeck.
Ik was ontroerd bij het zien van
het vaandel met de grote gouden
knop. Voor mij is het nog steeds
iets bijzonders, die wetenschap dat
dit vaandel in onze woning heeft
gestaan."
In het dagboek van majoor Looringh
van Beeck staat de volgende noti-
tie:
"Sept. 9. Van La Houssaije via Ba-
pause en Arras naar Brusse I. Over-
schreden de Fr .-Be Ig . grens om
14.00 uur. Verbleven met het con-
tingent aan boord van het Hollandse
schip Irwin (G. Wijs Rotterdam),
dat in de haven van Brussel lag."
Officieel kwam het vaandel die dag
op Hollandse grond I
Wat gebeurde daarna met het zo be-
langrijke doek?
We moeten aannemen dat het al die
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DEN HAAG 8 MEI 1945
ingepakt bleef bi j de persoon Iijke
bagage van de ondernemende majoor.

Mocht majoor Looringh van Beeck met
zijn aanvullingstroepen niet mee-
doen aan de intocht in de residen-
tie, het door hem meegevoerde vaan-
del was er wel bij. '

In het dagboek:
"Mei 6. Vertrok naar de Brigade in
Wageningen, doch vernam, dat mIJn
Compagnie niet zou deelnemen aan de
overwinningsmars naar Den Haag. Een
gemene en onverdiende streek.
Woonde de BIaskow itz show in" De
Wereld" bij.
Gaf het vaandel over aan De Ruijter
van Steveninck."

Persfotograaf Henk Brusse (Op de
Wal 2, 7511 NS ENSCHEDE) was getui-
ge van die intocht. Het resultaat
was een serie absoluut unieke fo-
to's, pas nu "boven water" gekomen.
Hanny Mei jIer werkte jaren met
Brusse samen (0. a. voor "De Spie-
gel") en zij kreeg van hem de af-
drukken van een 8-tal foto's.Heeft het eerste misschien met

tweede te maken. Ofwel: kwam
weigering om deel te nemen aan
binnent rekken van Den Haag na
overhandigen van het vaandel.
We kunnen er nu misschien alleen
nog maar naar raden.

het
de

het
het

Op deze pagina ziet u luitenant
Slagter in een carrier van de eer-
ste Gevechtsgroep. Trots straalt
van zijn gezicht ...
Duidelijk is te zien dat er nog
geen namen op het vaandel zijn aan-
gebracht.

I
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Luitenant Masthoff met het vaandel. De namen staan er nog niet
op vermeld.
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EEN VAANDEL KRIJGT EEN ANDERE BESTEMMING
Op 13 juli werd een afscheidsparade
gehouden op de binnenplaats van de
Clingendaalkazerne. De Prinses Ire-
ne Brigade had haar doel bereikt en
werd, zoals al bepaald in 1941,
daarom opgeheven. Prins Bernhard
hield een toespraak tot de mannen
van de Brigade waarin hij onder
meer zei:

"Gelukkig zullen de tradit ies, wel-
ke gij in de maanden van strijd op
het Cont inent hebt verworven, niet
verloren gaan.
U it de Br igade zaI onder meer ge-
vormd worden de kern voor het Regi-
ment "Prinses Irene", een Regiment,
dat om Uw vaandel zal worden ge-
vormd op Uw trad itie za I voort bou-
wen. "

De afscheidsparade op 13 juli in
Den Haag. Vaandeldrager Dado met
het kort daarvoor ondersche iden
vaandel
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Hierna gaf de Prins uitvoering van
het Kon ink 1ijk Bes 1u it van 2 jul i
1945, waarin werd bepaald dat het
vaandel zou worden onderscheiden
met het ordeteken voor de Ridder
van de vierde klasse der Mi 1itaire
Willemsorde.
Trots liet de vaandeldrager het
vaandel zakken, waarna de Prins de
onderscheiding aanhechtte.
Later werden de namen "St.Come
1944, Pont Audemer 1944, Beeringen
1944, Tilburg 1944 en Hedel 1945"
op het vaandel aangebracht, zoals
bepaalde in hetzelfde K.B.
Deze namen in het vaandel zouden
alt ijd b lijven herinneren aande
plaatsen waar de Brigade het felst
strijd had geleverd.



Het allerlaatste optreden van het
vaandel met de Brigade, vond plaats
op 20 november tijdens de opening
van de Tijdelijke Staten Generaal.
Commandant van de vaandel wacht was
bij deze gelegenheid de eerste lui-
tenant R. Hemmes.
Bij Koninklijk Besluit van 14 de-
cember 1945 werd bepaald dat de
Irene Brigade op 24 december offi-
cieel opgeheven zou zijn. Verder
werd nog eens vastgelegd dat de
naam zou worden overgedragen aan
een infanteriekorps dat deel uit-
maakt van de vredessamenstelling
van de Koninklijke Landmacht.
Punt 3 van het K.B. luidde:
"Het; vaandel van de Koninkl ij ke
Nederlandse Brigade uPrinses Ireneu
za 1 worden ingenomen om te zijner
tijd te worden overgedragen aan het
onder 2 genoemde korps. U
Een berichtje over deze
officiële handeling stond
Haagse krant onder de kop:

laatste
in een

UEEN VAANDEL KRIJGT RUST

20 november 1945, Binnenhof te Den
Haag. Rechts van de vaandelwacht ,
onder het verkeersbord, lt. Hemmes

Gistermiddag vond op het voorplein
van het Archief der Koninklijke
Landmacht een kleine plechtigheid
plaats. Het vaandel van de voorma-
lige brigade Prinses Irene werd
door een detachement van deze bri-
gade, onder commando van den majoor
Achterberg, overgedragen aan majoor
Dr. J.W. Wijnen van het Krijgshis-
torisch Instituut van den Generalen

·Staf.
De Commandant van de br igade, ko 1 .
A.O.C. de Ruyter van Steveninck was
eveneens aanwezig. Het vaandel,
trotsch versierd met de Mi 1 itaire
Wi llemsorde zal t .z.t . aan een
nieuw op te richten Prinses Irene-
regiment worden uitgereikt.
Dat het publ iek tijdens den marsch
van de Oude Freder ik'skazer-ne naar
Bleyenburg vaak niet begreep dat
men voor een vaandel behoort te
groeten, kunnen wij nog eenigszins
begrijpen, doch soldaten behooren
dit te weten. Het mag o.i. niet
voorkomen dat zelfs een officier
door de mil ita ire po1itie op den
plicht tot salueeren attent wordt
gemaakt."
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HET GARDEREGIMENT
Op 15 april 1946 was het dan zover:
Het Regi~ent "Prinses Irene" werd
opgericht.
Op 21 april 1947 reikte Prins Bern-
hard in Arnhem het "oude" vaandel
weer uit aan het "nieuwe" regiment.
Het werd een bijzonder regiment
want al op 1 juni 1948 werd het
"Garderegiment". Enkele jaren later
kwam hier weer de toevoeging "Fuse-
liers" bij.

Voor de oud-Brigademilitairen bleef
het vaandel een zeer belangrijk
symbool. Om dit nog eens te onder-
strepen kwam br igade-generaa 1 C .F .
Pahud de Mort anges , sous-chef van
het Mi 1 itaire Huis van H.M. de Ko-
ningin en tevens voorzi tter van de
Vereniging van Oud-Strijders van de
Kon. Ned. Brigade "Prinses Irene"
op 18 augustus 1954 naar de Westen-
bergkazerne in Schalkhaar voor het
uitvoeren van een wel heel bi j zorr-
dere ceremonie. Namelijk: de gouden
koorden en kwasten die tot het
vaandel van het Garderegiment be-
hoorden, zouden worden vervangen
door de invasiekoorden.
De generaal zei tot de aanwezige
Fuseliers:
"Het is als ondercommandant van de
voormalige Kon. Ned. Brigade "Prin-
ses Irene" , dat ik hier tot u
spreek. Op mi j rust de taak, u te
vertellen waarom de koorden en
kwasten aan uw vaandel verwisseld
zullen worden. In 1945, toen de
tweede wereldoorlog ten einde was,
en ook ons vader Iand was bevr ijd ,
heeft de toenmal ige commandant van
de Irene-brigade, kolonel de Ruyter
van Steven iriek , het plan geopperd,
een blijvende herinnering aan de
invasie en aan de veldtocht door
Frankri j k , België en Nederland te
ontwerpen.
Hij stelde voor, alle militairen
-an de Brigade met een oranje-blauw

f uitkoord om de linkerschouder uit
te rusten. De Minister van Oorlog
ging met zijn plan accoord.
-a.'1daardus, dat u overal bi j onze

strijdkrachten en ook vandaag in
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deze kazerne, militairen ziet met
het oranje-blauw geblokte fluit-
koord.
Maar deze strijders. thans allen
nog fit, worden ouder en er zal een
tijd komen, dat zij geen deel meer
zullen uitmaken van onze krijgs-
macht. Dat is de reden waarom het
H.M. de Koningin heeft behaagd, de
gouden koorden en kwasten aan uw
vaandel te vervangen door invasie-
koorden.
Uw vaandel is al een bijzonder
vaandel, want het is gesierd met de
Militaire Willems Orde. Maar als
straks de koorden verw isse 1d zijn ,
dan zal het een zéér bijzonder
vaandel zijn."
Inderdaad, een zeer bijzonder vaan-
del. Alleen zou het "oude" "Engel-
se" vaandel niet meer zo lang
dienst doen als de laatste actief
dienende Brigade-militair.
Deze laatste militair verliet in
1976 de dienst. Het vaandel werd al
in 1965 vervangen.
Het was vervaardigd uit stof van
oorlogskwaliteit en moest daarom
worden vernieuwd.
Op 5 juli 1965 reikte Prins Bern-
hard een nieuw vaandel uit. Het
oude "Engelse" zou voortaan deel
uit maken van de Regimentsverzame-
1ing.
Het kreeg een ere-plaats in het
Stafgebouw "Wolverhampton" in de
Westenbergkazerne te Schalkhaar, in
een speciale vitrine in de hal.
Dat een nieuw vaandel ook niet al-
les is, bleek in juni 1974. De
storm die die dag over het Norman-
dische strand raasde, w ist het bij
een herdenkingsplechtigheid aanwe-
zige vaandel onherstelbaar te be-
schadigen.
Het werd een jaar later opnieuw
vervangen.
Het "derde" vaandel werd in 1977
voorzien van de opschriften:

West-Java 1946 - 1949



Oost-Java 1947 - 1949
Dit, als een eerbetuiging aan de
v ijf batal jons van de Garde Fuse-
liers "Pri ses Irene" die hadden
deelgenomen aan de krijgsverrich-
tingen in Indonesië.

b
Het oorspronke 1ijke vaande 1 in de
v Itrine in de Westenbergkazerne te
Schalkhaar.

Brigade-generaal Pahud de Mortanges
bevestigt de invasiekoorden aan het
vaandel.
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"DE VAANDELDRAGER" IN TILBURG

~ 27 oktober 1955 werd door Prin-
ses Irene een monument onthuld in
_.i burg.

~e Tilburgs bevrijdingsmonument en
~e 'ens herdenkingsmonument voor dese allenen van de Prinses Irene
:=:-0 gade.
=-e::, door beeldhouwer E.L.W.R. Ba-
:-~ Speyart van Woerden vervaardig-
::.e bee ld, stelt een str ijder voor
_:e met hoog geheven vaandel de weg

:jst naar de overwinning.
de voorzijde van het voetstuk is

~e opdracht vermeld, welke Koningin
-:_ elmina bij de vaandeluitreiking

_ 27 august us 1941 aan de Br igade
7=_strekte, namelijk:

"Vertrouwend op God, onzen
onbuigzamen wi I en de over-
winning onzer bondgenoot-
schappe Iijke wapens, za I het
U gegeven zijn eenmaal als

zegevierende
der land met
derlandschen
treden."

bevrijders
dit vaandel
bodem te be

van Ne-
den Ne-

Aan de achterzi jde: St Come 1944,
Pont Audemer 1944, Beeringen 1944,
Tilburg 1944, Hedel 1945.
Met deze vaandeldrager werd het
vaandel als symbool in steen vast-
gelegd.
De vaandeldrager: destijds Brigade-
adjudant W. Dado, tegenwoordig de
bataljonsadjudant van het parate
13de Pantserinfanteriebataljon van
het Garderegiment Fusel iers "Prin-
ses Irene", A. van Empel.
Het vaande I, v ijftig jaar ge I eden
een begin, nu nog steeds een voort-
leven van een onvergetelijk stukje
Nederlandse geschiedenis: de Ko-
ninklijke Nederlandse Brigade
"Prinses Irene".



BETTY'S CORNER CS)
My "English" reaers may wonder what
my effort was to win the war ? We
all had to do something !

So immediately in 1939, when I was
21, 1 considered my talents. I was
a good singer, 1 thought, but we
already had Vera Lynn, so competi-
tion was out of the question. I was
fond of dancing, but I intended to
dance in any spare time allotted to
me. I did a lot of needlework and
loved it. So , off I went to the
West End of London and appl ied for
a job as a tai loress, in the heart
of Soho.
So ! I started my career by sewing
gold braid on the sleeves for the
British and foreign Naval Officers.
This was the beginning of my war
effort. I meant travell ing by bus
from the suburb of West Dulwich to
Soho.
My wor' were three other
girls, . boss Mr. Jenkins and his
son. We 'ere contracting for Gieves
of Bond Street. I had great pleasu-
re to be allowed to sew braid on
the slee-es of the late King George
VI, Lord _ountbatten, King Olav of
Norway, t ese and more Admirals of
the flee .

Then, after the invasion of Hol-
land, the sleeves of Prince Bern-
hard started to arrive ! Mr. Jenk-
ins gave them to me, because, as he
said, I had Dutch blood in my
veins. It was an honour to have the
Prince's sleeves on my lap. I brai-
ded him from sub-l ieutenant up' to
captain of the Royal Dutch Airforce
in quite a short period !

I met the Prince once, on his mot-
her-in-Iaw's birthday, when alle
the Dutch citizens were invited to
Grosvenor House. I anxiously looked
at his sleeves, but unfortunatel y
he ws wearing army uniform that
day.

In 1941, after I was married and
living near Wolverhampton, I helped
the war along by working on the
land, planting and harvesting, to-
gether with the women in the villa-
ge. So as you see, I served my
country !

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

50 JAAR "PRINSES IRENE"
VIDEO BAND OPNAME 27 AUGUSTUS 1991

Op 2 augustus wordt van deze retiniedag een videoband opname ge-
aakt.

Git oering VHS fl. 40,- incl. verzendkosten.
-'t oering BETAMAX - V 2000 - VIDEO 8 fl. 50,- incl. verzendkosten.

TE BESTELLEN DOOR fl. 40,- resp. fl. 50,- over te maken op
Giro 1015419 of ABN 520021037
AA.-: K.N.B. P.l.

F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
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Prins Bernhard en zijn bevelhebberschap
door J.J.G. Beelaerts van Blokland, Oosterbeek

bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard

Het instellen en uitoefenen van het
bevelhebberschap van Prins Bernhard
~as geen gemakkelijke zaak.

Voor mijn vertrek naar Engeland in
mei 1941 kwamen twee heren van de
Orde Dienst bij mij met de op-
dracht:

- de regering te Londen te be-
richten van de ondergrondse be-
wegingen en het bestaan van de
a.D.

verzoek om erkenning van de
O.D. en richtlijnen hiervoor.

verzoek om benoeming van de
Prins als opperbevelhebber als
garantie tegen schijnlandingen.

Deze opdracht zette ons nog extra
aan om het plan, het stelen van een
watervliegtuig, uit te voeren.
Aangekomen in Londen gaf ik de wens

an de ondergrondse door aan de
Prins. Hi j schrok en zei bang te
zijn dat het bloed op Bijltjesdag,
de dag van afrekening met de cola-
borateurs, op zijn hoofd zou komen.
Ik zei hem dat er militaire recht-
banken moesten worden ingesteld,
zodat hij daarvoor niet verantwoor-
delijk zou zijn.
Onze Minister van Oorlog voelde
helemaal niets voor een bevelheb-
ber. "We hebben juist deze man in
ons land achtergelaten !"
Op mijn vraag wie dan oorlog voer-
de. kreeg ik te horen: "Dat doen
Enge Iand en wij ! Wij hebben onze
stri jdkrachten ter hunner beschik-
king gesteld." Verder kreeg ik te
horen dat de minster van Oorlog het
belangrijke personeelsbeleid wel
zou doen.
De Koningin was zeer verheugd over
het bericht van de a.D., dat ik
enige dagen later voor haar en mi-
nister-president Gerbrandy moest
herhalen.
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Het antwoord was.
diensten van die
zou aanvaarden.
Enige weken later
paar uitgezonden,
moest doorgeven.

dat men graag de
de O.D . aanbood,
werd een agenten-
die dit antwoord

Wat de richtlijnen betreft: ik
kreeg van van 't Sant te horen dat
ik die moest geven omdat ik het
vertrouwen van de Koningin had.
Die werden toen: de oorlog kan lang
duren, houd je gedekt en probeer zo
mobiel mogelijk te zijn.
Toen onze Brigade in Normandië was,
bezocht de Prins ons. Bij die gele-
genheid vertelde hi j dat de rege-
ring hem eindelijk als bevelhebber
had gevraagd. Gezien het gebrek aan
voorbereiding kon hij dit niet aan-
nemen.
Gelukkig voor ons land heeft hij
dat Uiteindelijk toch gedaan. Zo is
voorkomen dat de ondergrondse on-
derl ing in botsing zou zijn geko-
men.
De basis hiervan was dat de Prins
als eis had gesteld dat de onder-
grondse aan hem gehoorzaam zou
zijn. Hiermee werd toen ingestemd.
In de praktijk bleek dit toch soms
moeilijk.
Ik maakte mee dat een compagnies
commandant op rapport werd geroepen
omdat hij varkens had gestolen.
Daarop nam hij zijn compagn ie mee,
die ons bureaugebouw omsingelde.
Toen ik hiervoor een verklaring
vroeg aan één van de mannen buiten,
kreeg ik te horen: "We moeten zor-
gen dat onze commandant niet in het
cachot wordt gestopt !"



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,

Bedankt voor je laatste brief waar-
in je uitvoerig vertelde over de
symbol iek van het vaandel voor een
mi 1itair onderdeel. Die woorden
zouden mooi gepast hebben in dit
nummer an "de Vaandeldrager",
juist gewijd aan het vaandel.
Je schri jft dat je je niets meer
herinnert van die 27ste augustus
1941. Ik kan je geruststellen; het
heeft blijkbaar niets met "old age"
te maken. Inm idde 1s heb ik gespro-
ken met een aantal andere "vetera-
nen" (i eb er nog steeds moeite
mee dat ~oord te gebruiken voor
mensen die ik goed ken; het staat
zo afsta delijk, zo ouwelijk I) en
die heri eren zich ook niets of
weinig !

In je vorige brieven heb je al iets
verteld o'er je redenen om te ver-
trekken bij de Brigade. Wilde je
echt weg om je bij de Commando's
aan te sluiten ? Waarom juist bi j
de Commando 's? Wist je eigenl ijk
wel wat de opleiding en later de
taken in zouden gaan houden ?
Heb je nooit gedacht aan een para-
chutiste opleiding bij de Brigade?
Of een funct ie bij een Nederlands
onderdeel van de Royal Air Force ?
Bovend ien : u it je boek "Onder de
vlag der Commando"s" b lijkt dat de
hoofdpersoon nogal moeite had om
zijn wens vervuld te kri jgen. Hoe
kwam jouw kans ? Ik zou dus ook
kunnen ragen: in hoeverre is dus
het boek auto-biografisch?
Met hartelijke groeten,

Hans Sonnemans.

Beste Hans,
Hartelijk dank voor je opgewekte
brief.
Telkenmale wanneer je epistel in de
bus glijdt, real iseer ik mi j tot
mijn grote schrik dat. er alweer
drie maanden voorbij zijn. Dan snel
ik gezw ind naar de spiegel om te
zien of ook in deze maanden het
slijtageproces weer genadeloos
heeft toegeslagen. Helaas worden de
trekken en veIden hoe Ianger hoe
meer zichtbaar ...
Ditmaal wil je graag weten, waarom
ik me juist bij de commando' s heb
aangesloten en niet ergens anders.
Eerlijk gezegd had ik in een vroe-
ger stadium al een poging onderno-
men. Dat moet ergens in de zomer
van 1941 zijn geweest.
frIetenkele collega' s van "de blau-
wen" (Molenaar, Parlevliet, Pais,
Dane, v. Steen, Kamphorst en Kool-
stra), ondergingen wi j in een En-
gels k~mp een speciale opleiding om
later als "agent" af te springen in
bezet gebied.
Halverwege die opleiding werd ik
afgevoerd vanwege een besmettelijke
ziekte: roodvonk. Ik moest toen
noodgedwongen 5 weken verblijven in
een isolation-hospital in Wolver-
hampt on . Ik her inner mij nog goed
hoe mijn vrienden, toen zij hun
opleiding hadden voltooid, afscheid
kwamen nemen. Ze gooiden mij rant-
soenen toe door het openstaande
tuimelraam omdat ze, vanwege het
besmettingsgevaar, niet naar binnen
mochten.
Nog ho~r ik hun bemoedigende stem-
men toen zij vertrokken en mij te-
leurgesteld achterlieten. nog zie
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ik deze mannen opgewekt zwaaien bij
hun vert rek. Toen gingen zij ....de
dood tegemoet.
Al mijn vrienden liepen -Ln de val
van het Englandspiel. Vreemd genoeg
redde een besmettelijke ziekte mijn
leven.
Enkele maanden geleden bracht ik
een bezoek aan het kamp waar zij op
wrede wijze om het leven waren ge-
bracht; Mauthausen. Het was een
zeer emotioneel gebeuren, waarop ik

n een volgend nummer wil terugko-
en.

=eer teleurgesteld keerde ik dus na
weken (5 weken in opleiding en 5

-.:.:ekenin het hospi taal) weer terug
_aar de Brigade, wachtend op een
- :em"e kans.
=_ die tijd haa 1den BI'itse comman-

roepen bi jna wekel ijks de voor-
:'gina's van de kranten: zij waren
a: een legende bij hun leven,
-cccesvo lle raids op de Noorse en
=:-anse kust pepten met moreel van
~e- Engelse volk enorm op. Comman-
:::..s werden overal gefêteerd. Het
-.:.:asdan ook een onderdeel naar mijn
2a:-t en ik had er dan ook een lief
c ï : g voor over om mi j bi j zo '11 un it
ê.a:l te sluiten.

:e kans kwam in maart 1942,
.-e.astalle reeds bestaande Schotse
e2 Engelse commando-onderdelen,
---e:-deen nieuwe eenheid opgericht:

o Commando. Dit Commando, onder
~else leiding, bestond uitslui-
- uit buitenlanders (Europeanen
.::......het vasteland), zoals Fransen,

Noren, Belgen, Yoegoslaven,
.._~er Ianders en. .... Du itsers .

. uit de Prinses Irene Brigade
~_:-en vrijwilligers gevraagd.

=2 Enge lse auteur Ian Dear zegt in
boek "Ten Commando 1942-45"

~e- "0 Igende:
- e of the strangest units, spaw-

,.the Second World War, was 10
~--"'~""'_doand the shroud of secrecy

::::.~developed it at the time has,
____ now, scarcely begun to be
_--2.-,-e led."

Toen ik hoorde dat er vrijwilligers
voor dit onderdeel werden 'gevraagd,
brak ik alle snelheidsrecords en
stond binnen de kortste keren bi j
"de majoor" op de stoep. Binnen de
kortste keren stond ik ook weer
buiten. Het antwoord van "de ~a-
joor" was: "onmisbaar".
Zeer teleurgesteld liep ik de kamp-
winkel van opper van Buren binnen
en klaagde mijn nood.
De opper hoorde mij rustig aan,
puffend aan zijn pijp en zei: "Wil-
lem, maak je niet druk, ga terug
naar de barak en zet alles maar
eens rustig op papier. Morgen komt
minister van Boeyen naar het kamp
en ik zal hem jouw brief overhandi-
gen. "
Kennelijk kon de opper het goed met
de minister vinden.
Aldus geschiedde. Resultaat: de
volgende dag bij "de majoor" geroe-
pen en ik kreeg toestemming om mij
aan te sluiten bi j de commando' s.
Wat een eenvoudige opper in die
dagen al niet voor elkaar kon krij-
gen ...
Op 21 maart 1942, precies op mi jn
25ste verjaardag, vertrok ik met
een aantal andere vrijwilligers per
trein vanuit Wolverhampton naar
Schot land. Ik had mi j geen mooier
verjaardagscadeau kunnen wensen.
Eerst op het eiland Bute, daarna in
Acknackarry, een gehucht in het
desolate Schotse Grampiangebergte,
kregen we onze eerste training.
Over die training kan ik kort zijn:
keihard, bijna meedogenloos.
Berg op, berg af, ploeterend door
ijskoude bergstromen, speedmar-
chend, werden wij 7 weken lang,
zwetend, zwoegend, kermend en vloe-
kend, dag en nacht, door het Schot-
se Grampiangebergte gejaagd. We
hielden vol, althans de meesten van
ons.
Tenslotte was de bekroning, de fel
begeerde groene baret en het com-
mando embleem op de mouw, bereikt.
We hadden veel aan gewicht verloren
maar ook veel aan geoefendheid ge-



wonnen. gestaalde (kuit)spieren en wachtten
ongeduldig op de eerste opdracht,
die ongetwijfeld zou komen.
Maar waar ? Dat was een goede vraag
want commando' s konden overal ter
wereld worden ingezet, van Spits-
bergen tot de tropen.
Dat horen we we I ineen vo Igende
brief.

Na de eerste training in Schotland
werden wi j gelegerd in een haven-
stadje in Noord Wales, genaamd
Port-Madoc.
Van nu af aan zou dit bergland in
Wales (Snowdonia) 7 maanden lang
ons oefengebied worden, waarvan wij
dag en nacht gebruik maakten om
onze conditie op peil te houden. Met hartelijke groeten,

We waren nu zeer gehard, hadden Wiliem.

Het Fanion van (Dutch) 2 Troop Nr.
10 Co ando. Op 6 december 1943
door Prins Bernhard uitgereikt te
East bo re. Het emb Ieem en de op-
schriften werden later op het veld-
teken aa gebracht. Dat embleem werd
als mou"e bleem gedragen.

Het mouwembleem betekende dat nr 10
commando behoorde tot .de marine,
het leger en de luchtmacht, de zo-
genaamde Combined Operations. Het
anker staat voor de marine, de tom-
mygun voor het leger en de adelaar
voor de luchtmacht.

\JMEGEN

EINDHOVEN

27



YMKE MERKUS. EEN ECHTE OUD-BRIGADEMAN ! (2)
Het tweede deel van het verhaal van
Ymke Merkus uit Canada. Vorii num-
mer moesten we dat verhaal op een
spannend moment afbreken.
Na betrokken te zijn geweest in de
gevechten op de. Grebbeburg in mei
1940, ging Ymke in augustus 1944
vanuit Friesland te voet op weg
naar ... de Brigade.
Na een gevaarlijke barre tocht van
vele weken, komt hij midden in een
gevechtssituatie terecht. Daar in
Frankrijk zijn Duitse soldaten
slaags met mannen van de verzetsbe-
weging ...
"Ik kroop nog dichterbij, naar dat
kruispunt. Achter een heg vond ik
twee Duitse soldaten, ze waren
dood. Van een van hen greep ik het
geweer en mun itie en begon ook te
schieten.
Ik denk dat één van de Fransen dat
zag, want even later kwam er een
naar mij toe kruipen. Hij begon
tegen mi j te praten maar ik ver-
stond er niks van. Ik beduidde hem
dat ik een Hollander was. "Hollan-
de~ zei ik. Dat begreep hij zeker,
want hij beduidde me met hem mee te
gaan. We kropen naar een cafeet je
bij de viersprong.
We gingen naar binnen, er waren 6
of 7 man daar. Ik denk dat de lei-
der van die verzetsbeweging daar
ook was, want de man die me daar
gebracht had, stond tegen hem te
praten zag ik wel.
Even later kreeg ik brood en een
groot stuk worst en koffie. Ik ver-
slond het, 't was het eerste gewone
eten in weken !

Er werd gedurende de nacht nog tel-
kens geschoten. Om ongeveer 3 uur
kwam er een auto aanrijden met
Duitsers. Ze stopten voor het café,
er sprong een Duitser uit, trapte
de deur open en riep: "Was ist los
hier !" Hij had een zaklamp in zijn
hand, ik zag dat hij naar zijn re-
volver greep. Ik stond vlak bij de
deur, sprong opzij en riep: "Dit is
een Hollander en schieten kan hi j
ook l " Terwi j1 ik dit riep had ik
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algeschot en, van de heup, er was
geen tijd om te richten.
Hij sloep dubbel en viel van de
stoep. De volgende morgen bleek het
een SS-officier te zijn geweèst,
hij was door de maag geschoten.
Ondertussen was ook de truck onder
vuur genomen maar het lukte hen om
weg te komen.
Diezelfde dag in de middag kwamen
er tanks aanrollen. We dachten
eerst dat het Duitsers waren. Toen
ze dichterbij kwamen zagen we de
ster op de tanks. Het waren er zes
die ver vooruit gedrongen waren:
deze waren van Generaal Patton. Ze
stelden zich direct op naar drie
kanten. Er zijn daar veel doden
gevallen en honderden krijgsgevan-
genen gemaakt.
Een paar dagen later kwamen er meer
tanks en troepcarriers. Er waren er
van de opru imingsd ienst die de do-
den opruimden: ik had nog nooit
zoiets gezien.
De tanks trokken toen verder het
noorden in. Wat waren die Fransen
blij! Ze hadden vlaggen uit, en
drinken en dansen.
Iemand van de verzetsbeweging nam
me mee naar een andere plaats. Ik
werd in een nogal groot gebouw ge-
bracht in een kantoor. De man die
daar zat probeerde me te ondervra-
gen maar ik verstond er niks van.
Er hing een grote landkaart aan de
muur. Ik beduidde hem waar ik van-
daan kwam. Ik liet hem mijn voeten
zien; wel, die waren zoals ze in
Friesland zeggen: spek open.
Hij schudde zijn hoofd en begon
tegen de man te praten die mij daar
gebracht had. Hij ging telefoneren.
Ik kreeg koffie en moest maar wach-
ten. Ongeveer een uur later k~am er
nog een man binnen. Ze praatten met
z 'n drieën. Ik voelde wel dat ze
het over mij hadden.
De man die het laatst binnengekomen
was, begon tegen mi j in het Hol-
lands te praten. Hi j vertelde dat
hij van België (Vlaanderen) was,
maar hier al jaren woonde.



Ik heb toen alles aan die man ver-
teld. Dat ik van huis was weggegaan
om mij bij de Irene Brigade aan te
sluiten.
Ze begonnen weer met z'n drieën te
praten. Ik zei dat ik zo spoedig
mogelijk weer verder wilde.
Ze lachten wat en de Belg zei tegen
me dat ik eerst niet hem mee moest
gaan. Om te wassen om mi jn voeten
te verzorgen.
Ik ging dus mee. Zijn vrouw gaf me
eerst eten en een glas wi jn. Toen
nam ze me mee naar de badkamer.
Daar heeft ze mi jn voeten gewassen
en verzorgd met zalf en verband.
Toen moest ik mijzelf wassen, ze
gaf me alles wat ik nodig had.
Zeep, handdoeken, scheerapparaat,
kamerjas, sokken, ondergoed ! Ik
weet niet hoe 1ang ik daar geweest
ben, ik heb me wel· drie of vier
keer gewassen om schoon te worden.
Toen ik klaar was gaf ze m i J een
glas cognac en nam me mee naar bo-
ven. Ik moest gaan slapen, zei ze.
Ik weet niet hoelang ik geslapen
heb, maar ik werd de volgende dag
wakker. Heerlijk geslapen!
Even later hoorde ik die vrouw naar
boven komen. Ze keek even naar bin-
nen en zag dat ik wakker was. Ze
zei niets, lachte alleen en ging
weer naar beneden.
Even Iater kwam ze weer boven met
een blad eten: brood, boter, eie-
ren, kaas, vlees en koffie. Gewel-
dig ! Ze bracht ook sokken, schoe-
nen, broek en jasje, alles com-
pleet.
Ze zei dat ik dat aan moest trekken
en ik voelde me toen een heel ander
mens.
Toen ik beneden kwam moest ikwach-
ten en ze gaf me nog een glas wijn:
ze drinken dat daar veel.
Even later kwam haar man thuis. Hij
nam me mee naar de burgemeester van
die plaats, dezelfde waar ik eerder
naar toe gebracht was. Die gaf mij
een brief mee en wat geld. Ik heb
al die mensen bedank t voor wat ze
voor mi j gedaan hebben: 't was ge-
weldig geweest.
Wat er in die brief stond weet ik

niet maar het moet goed geweest
zijn, want overal waar ik later
aankwam en die brief liet lezen,
kreeg ik alle hulp die ik nodig
had.

Ik kreeg een lift tot ongeveer
halfweg naar Amiëns, dat was m i j n
doel. Die Belg had me verteld dat
de Be 1g ische en Ho 11andse Br igades
daar doorgetrokken waren.
Toen ik in Amiëns aankwam, hoorde
ik dat ze doorgereden waren naar
het noorden. Men kon echter niet
vertellen waar ~e precies waren.
Daar stond ik dan: alles was in
disorder, overal waren vlaggen uit-
gestoken, dansen in de straten enz.
Ik stond voor een drogisterij, een
jonge man op zijn fiets kwam aan-
rijden, stapte af, zette zijn fiets
tegen de muur en ging naar binnen.
In en opwelling, ik weet niet waar-
om, greep ik de fiets. Ik sprong er
op en wég, zo hard als ik kon !
't Was ook nog een racef iets met
een laag stuur en versnellingen. Op
weg naar België.
Het was net of ik mee deed aan de
"Tour de France". Het ging niet zo
v lug als ik wi lde; er waren veel
troepen op de wegen en dat hield me
vaak op.
Na een paar dagen kwam ik aan de
Belgische grens. Ik moest stoppen
maar met de brief had ik geen moei-
te daar.
In de buurt van Leuven heb ik hulp
gevraagd. De Belgische ondergrondse
vond uit waar de Prinses Irene Bri-
gade was. Ze brachten me weg in een
jeep. Na een paar uur rijden kwamen
we aan. Daar was ook het hoofdkwar-
tier van Prins Bernhard en ze heb-
ben mij naar hem toegebracht.
Prins Bernhard vroeg mij alles
mijn diensttijd. Ik vertelde
a11es over de Boree 1kazerne in
venter. Onze officieren kende.
allemaal wel.
Ik vertelde hem hóe ik van huis
gegaan was, door België en Frank-
rijk was getrokken en ik liet hem
de brief lezen die ik van die bur-
gemeester in Frankri j k gekregen
had.
De Prins heeft mij direct in de

over
hem
De-
hij
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-:~.ade geplaatst. Twee officieren
=-E_.ten mij daar heen. Ik kreeg

__~ uniform, wapens en de hele
__:~usting en werd ingedeeld bij de:~SCevechtsunit.

~~D MIJN DOEL BEREIKT !
_ ••aren vlakbi j Beringen aan het

ertkanaal en waren ingekwartierd
schuren. We hebben daar een

=~_ggehoofd gevormd over het ka-
~ëE_. 's Nachts in het stro waar we
=_:epen, heb ik God gedankt dat Hij
-s zover bewaard en bij de Brigade
~s racht had . Ik heb Hem ook ge-
-:-Eagd of hi j me de moed en de

-,--E:::. t wilde geven om verder Ho1-
___ te bevrijden.

~=:er kwamen we vlak onder Valkens-
~-ard over de grens (dichtbij waar
: - een paar maanden geleden over-
_ maar nu onder gehee 1 andere
----:andigheden). Het doel was Arn-
~~-. maar we kwamen niet verder dan
=~a'-e en Nijmegen. De Du itse weer-
_:~d was zo groot dat die hele
-:-e~atie mislukte, maar dat weten
: 'e allemaal wel.

=~ oktober, bi j de gevechten voor
~ __. rg, werd ik gewond.

a -;.:arenJuist bezig over een ka-
-aë_ een bruggehoofd te vormen.

-~~oraal Berkley (Hij was van
==-. -.Ssel, getrouwd en had een doch-
:=~-je) en ik kwamen het eerst over
a- -..;-erdenhevig onder vuur genomen

- Duitse sluipschutters. Berkley
~~ee een kogel door zijn hoofd en

helm vloog af. Ik lag twee
-a:e:- bi j hem vandaan. Tegen die
~=-:e dijk hadden we helemaal geen
_=-,--:::1g.Ik probeerde hem nog te
~a_:en, maar zag wel dat het te_=-=: was: zi jn schedel was openge-

~s-en en ik kon zijn hersens
___ Op dat moment kreeg ik ook
=-a- ..coge l in mi jn hoofd. Mi jn eer-
s:a ge acht was: nou ben je d'r ook
~e~ees Merkus. Ik verloor mijn
=a-...5:zijn zi jn niet, wel veel
=: __ - mijn gezicht en battledress
-- -- oornat van bloed - ik voelde
____ .jn hoofd. Dat begon op te
_ --= __ e.

~:s:- werd ik overgebracht naar

Brussel, naar een militair hospi-
taal. De dokter daar vertelde mi j
dat de kogel een gleuf gemaakt had
van 10 cent imeter lang en dat ik
heel erg gelukkig was geweest. Eén
haar dieper, dan zou de kogel naar
binnen gezwenkt zijn ! Dus een har+
de Friese kop denk ik !
Na mijn ontslag uit dat hospitaal
werd ik naar Leuven gebracht, een
doorgangsplaats vanwaar we terugge-
zonden zouden worden naar onze on-
derdelen.
Evenwel werden, door het offensief
van de Duitsers in de Ardennen,
verschillende gevechtsgroepen ge-
vormd.
Ik h"erd ingedeeld bij een Engelse
groep. De toestand was daar kritiek
en we hebben daar nog ste11 ingen
ingenomen. Dat werd een van de
laatste stuiptrekkingen van de
Duitsers.
Daarna weer terug naar Leuven. Van-
daar werd ik teruggezonden naar
mijn onderdeel van de Brigade die
toen op Walcheren (Oranjezon) lag.
We hadden het daar gemakkelijk,
alleen wachtdiensten. Later werden
we 0 ergebracht naar Heusden en
Hedel, waar we een bruggehoofd
vormden over de Maas.
Na de capitulatie van de Duitsers
waren wij de eerste troepen die Den
Haag binnentrokken.
Ik zal dit nóóit vergeten.
Onze troepcarrier zat onder de blo-
emen; meisjes klommen er op; we
zaten er onder; iedereen wi lde ons
mee naar huis nemen. Zij gaven ons
alles wat ze hadden en dat was héél
weinig.
Ik had veel gespaard de
maanden:' sigaretten, zeep,
vlees, chocolade enz. In
was alles weg!

laatste
blikjes

No Time

Toen Fr ies 1and .was. bevr ijd , kreeg
ik drie dagen verlof om m'n familie
te bezoeken. We gingen met een
vrachtwagen van het leger; ik ge-
loof dat er zo'n 20 man waren. We
werden allen thuisgebracht.
Toen ik aanbelde deed m'n moeder
open. Ik kon niets anders zeggen



dan: "Mem l "
Later kwam mijn vader, hij was zo
geweldig trots en vertelde iedereen
die het maar horen wilde dat ik
weer thuis was.
Ik had van alles wat meegebracht.
Ook kregen we een spec iaa I pakket
mee ils "Welkom Thuis". Och, wat
waren die oude mensen blij !
Ik was precies 10 maanden wegge-
weest. Na drie dagen werden we weer
opgehaald en gingen terug naar Den
Haag.
Ik gaf mij op als vrijwilliger voor
Oost-Indië en volgde een speciale
cursus in muni tie (explosieven) in
Wolverhampton in Engeland. Met de
overgave van Japan in augustus 1945
dacht ik: alles is nu voorbi J. Ik
heb toen demobil isatie aangevraagd
en verkregen. Ik kwam thuis in de-
cember 1945.
Op 21 februari 1945 werd ik aange-
steld als bewaarder in de strafge-
vangenis in Leeuwarden, waar ik 10
jaar gediend heb. Dit voldeed mij
niet en we emigreerden naar Canada
in 1955.
Ik weet niet waarom ik dit alles
verteld heb; ik praat er nooit
over. Ik denk er we 1 vaak aan en
ben dankbaar dat ik gespaard ben
gebleven in die tijd en dat ik iets
kon doen voor mijn vaderland.
Mi jn dank voor de tijd die u be-
steed hebt om mi jn verhaal te le-
zen. I t Is niet opgesmukt, het is
precies zoals het gegaan is.
Y. Merkus.
In een later brief schreef "Ike"
Merkus dat hij zijn verhaal heel
precies wil vertellen.
"Toen ik in Eindhoven kwam meende
ik dat ik mi jn fiets bij me had,
als dit waar is, heb ik de fiets in
de bossen laten staan om over de
grens te komen. Daar zit ik vaak
over te piekeren, ik kan daar niet
uitkomen. "
Ik geloof niet dat iemand hem deze
vergissing kwal ij k zal nemen. Naar
de mening van uw redacteur is het

verhaal indrukwekkend genoeg.
De foto hieronder is van de "held"
van dit verhaal in het uniform van
de Royal Canadian Legion.

BUSTOCHT NAAR SCHALKHAAR
In verband met de fest iviteiten in
Schalkhaar op 27 augustus 1991 zal,
bij voldoende deelname een bus rij-
den -vanaf Eindhoven, stat ion N.S: ,
winkelcentrum Vaartbroek , N.S. sta-
t ion Boxtel, Markt Schi jndel, via
Veghel naar Schalkhaar v.v.
Zi j die geinteresseerd zijn kunnen
zich per omgaande aanmelden bij:
Math van Hooff, De Stoutheuvel 13,
5632 MN EINDHOVEN, Tel. 040 418841
De pr ijs za 1 bij vo 11ed ige bezet -
ting komen op f. 15,- per persoon.
Dit bedrag kunt u overmaken op:
Bankrekening 44 87 70 970 t.n .v.
J .H .M . van Hoof f-Wi1br ink met ver-
melding "Busreis" en uw naam.
Indien de reis géén doorgang kan
vinden wordt het gestorte bedrag
geroutneerd op uw rekening.
N .B. Er is slechts plaats voor 60
personen !
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ONGELIJKE BEHANDELING MANNEN EN VROUWEN BIJ OVERHEIDSPENSIOE-
NEN DOOR RECHTER VEROORDEELD!
(overgenomen uit de Kareoler, maandblad van de B.N.M.O., feb.
'91)

Gehuwde en ongehuwd samenwonende
65-plussers en (toekomst ige) oude-
ren opgelet. Reeds vele malen heeft
de rechter zich uitgesproken over

et probleem van de gel ijke behan-
'eling van mannen en vrouwen in het

:ader van de sociale zekerheid. Wat
etreft pensioenkwesties is er nu

een belangrijke uitspraak gedaan.
eze uitspraak betreft artikel J13

r_BP-wet.
e toepassing van dit artikel houdt

.n dat voor de gehuwde vrouwe Iijke
ambtenaar een lager bedrag wordt
'ngebouwd dan voor haar gehuwde,
annelijke collega-ambtenaar. Voor

de vrouw wordt namelijk het bedrag,
-an de ongehuwde AOW en voor de man

-et bedrag van de gehuwde AOW geno-
en, wat inhoudt dat een man onder

gelijke omstandigheden een lager
pensioen ontvangt. Voor de gepensi-
oneerde militair geldt een zelfde
regeling.

et ambtenarengerecht in Den Haag
stelt nu dat het Algemeen Burgelijk
Pensioenfonds (ABP) in stri jd han-
delt met de Richtlijn van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van
19 december 1978 (79/7) betreffende
de geleidelijke tenuitvoerlegging
van het beginsel van gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen op het
gebied van de sociale zekerheid.
Dit door de gehuwde man bij de in-
bouw van het algemeen ouderdomspen-
sioen ongunstiger te behandelen dan
- overigens in gelijke omstandighe-
den verkerende - gehuwde vrouwen.
Omdat door het ABP hoger beroep is
aanget ekend tegen de u itspraak van
de ambtenarenrechter dienen de be-
langhebbenden te weten: gehuwde
65-plussers (ook toekomstige) en
ongehuwd samenwonende mannen van 65
jaar of ouder (ook toekomst ige)
er rekening mee te houden dat de
Centrale Raad van Beroep nog een
uitspraak in deze zaak moet doen.
Deze uitspraak zal naar het zich
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laat aanzien, nog geruime tijd' op
zich laten wachten. Dit stelt ons
voor de vraag hoe nu verder moet
worden gehandeld.
Uit jurisprudentie (eerdere rech-
terli jke uitspraken) is ons bekend
dat de betreffende uitspraak van de
rechter niet automatisch gevolgen
heeft voor andere belanghebbenden,
die weliswaar in een gelijke posi-
tie verkeren, maar tegen deze be-
slissing in beroep zijn gegaan,
Aangezien voorts geen afspraken met
de overheid konden worden gemaakt
over de consequenties van deze uit-
spraak van het Ambtenarengerecht,
is het voor belanghebbenden zeer
aan te bevelen om hun rechten reeds
nu vei Iis te stellen in afwacht ing
van de definitieve uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep.
AANBEVOLEN PROCEDURE
a: Inzake Pensioenen ten laste van
het Ministerie van Defensie:
Met betrekking tot de pensioenen,
die zijn toegekend door het Minis-
terie van Defensie en waarvan de
pensioenbeschikkingen: ter zaken van
ouderdomspensioen of de inbouw-
schikking bij invaliditeitspensioen
van een zodanige daturn zi j n , dat
daartegen binnen dertig dagen na de
verzending nu nog beroep mogel ijk
is, wordt geadViseerd tot het in-
zenden van een voorlopig klaag-
schrift (model 1).
Als u een brief volgens model 1
verstuurt, denk er dan aan een af-
schrift te zenden naar het hoofd
Juridische Zaken van de B.N.M.O.
Voor de (ouderdoms)pensioen- enlof
inbouwbeschikkingen ter zake van
invaliditeitspensioenen, waartegen
geen beroep meer mogelijk is op
grond van het verst rijken van de
beroepstermijn van dertig dagen,
wordt geadViseerd een verzoek te



richten aan het Ministerie van De-
fensie, ingericht volgens model 2.
b: Inzake pensioenen toegekend door
het ABP
Ten aanzien van ouderdomspensioenen
toegekend c.q . toe te kennen door
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds kan eventueel naast het
h iervorengest eIde de vo Igende
procedure worden gevolgd.
Voor nieuwe pensioenen is het ver-
stand ig om binnen dert ig dagen na
verzending van de pensioenbeschik-
king bezwaar aan te tekenen bij het
ABP volgens model 3.

Indien het
kan worde
kenen van
rengerecht
model 4.

bez aar wordt afgewezen
besloten tot het aante-

beroep bij het Ambtena-
Den Haag, volgens

Voor reeds ngegane pensioenen kan
belangheb e e, die een ouderdoms-
pensioen -au et ABP ontvangt, maar
die wege s et verstrijken van de
beroepster geen beroep meer kan
instellen, -erzoeken om het pensi-
oen alsnog te herzien. Daarvoor kan
gebru ik vor-de gemaakt van een mo-
deIS.
In verban net de beperkte plaats-
ruimte in ' e -aandeldrager" worden
de diverse Godellen niet gepubl i-
ceerd. Als u deze wilt ontvangen
kunt u een r i ef je sturen naar de
redactie van e Vaandeldrager".
Misleidende berichtgeving in "De
Telegraaf'
"De Telegraaf' berichtte enkele
weken geleden dat een vergoeding
van f 7500, - zal worden verstrekt
aan een ieder die een per iode van
vijf jaar of langer als oorlogs-
vrijwilliger, dienstplichtige of
reservist heeft gediend en die
hiervoor geen vergelding ontvangt
in het kader van de overheidspensi-
oenwetgeving.
Deze berichtgeving is voorbarig. Er
Is wel iets "in de maak". Wanneer
hierover iets definitief bekend kan
worden gemaakt is nog niet te zeg-
gen. Wij houden u op de hoogte.

STICHTING VETERANEN-PLAT-
FORM
Uw vertegenwoordiger:
J.L.M. van den Bergh, Breda

Uitbreiding VP
Vanaf 18 april maakt ook de Comman-
do Stichting deel uit van het Vete-
ranen Platform. Deze organisatie
zal in het Algemeen Bestuur worden
vertegenwoord igd door de heer S.F .
Boons.
Draaginsigne Gewonden
Inmiddels zijn enkele
aanvragen binnengekomen.
geleid tot ongeveer 150
gen.
Men verwacht dat er nog veel meer
aanvragen zullen worden ingediend.

honderden
Dit heeft

toewijzin-

Veteranenpas
Eén.van de maatregelen in het vete-
ranenbeleid van minister ter Beek
(Defensie) zou gaan gelden voor
alle veteranen. Het betreft de in-
voering van de veteranenpas.
Het ligt in de bedoeling om aan
deze pas bijvoorbeeld reisfacili-
teiten, toezending van een defen-
sieperiodiek en gratis bezoek aan
Defensie-musea te verbinden.
Het Veteranen Platform is van me-
n ing dat a 11een kan worden meege-
werkt aan de invoering van de pas,
als hieraan werkel ijk voordelen
voor de veteranen vast zullen zit-
ten. Als u bepaalde ideeën hierover
hebt, graag een bericht je naar uw
vertegenwoordiger bij het Platform
J. van den Bergh.
Vertegenwoordiging Ver. Oud-strij-
ders Irene Brigade bij de P;R.-fun-
ctionarissen van het Platform:
Sinds september vorig jaar komen
ook de P.R.-funct ionarissen van de
diverse organisaties, vertegenwoor-
digd in het Platform, in vergade-
ring bi jeen. Onze vereniging wordt
hierbij vertegenwoordigd door de
redacteur van "De Vaandeldrager".
Alle publ ikaties over het Platform
komen tot stand in over Ieg met de
"bestuurs"-vertegenwoordiger, de
heer J.van den Bergh uit Breda.
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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.

Een vraag deze keer van de heer ~
Visbeen, Kerkring 15, 3244 AH
NIEUWE TONGE. Hij is een broer van
sergeant J. Visbeen die op 23 no-
vember 1944 op Walcheren is genseu-
veld.
De eerste vraag betreft de foto
hierlangs. Deze is genomen bij het
graf van sergeant Visbeen. Wie is
de militair die hier een saluut
brengt ?
Verder zou de heer A. Visbeen graag
een foto krijgen van zijn broer in
het un iform van de Br igade. Moge-
lijk kan iemand hiermee helpen?
Is er mogelijk iemand die iets meer
kan vertellen over de omstandighe-
den waaronder sergeant V isbeen om

et leven kwam ?

De redacteur van uw blad zou graag
-- en weten wie de sergeant op de
=0-0 hiernaast is. Vooral vanwege
'e~ ongebruikelijke embleem op zijn

~stzak. Het is namelijk een Pool-
se adelaar. Kan iemand iets over
:""e-embleem vertellen of anders de
~a van deze sergeant geven ?
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SECRETARIAAT: HOOFDSTRAAT 32, 5683 AE Best, TEL. 04998·71270

De "Tie jes-actie Overloon"
Deze ac .e opgezet door de pen-
ningmees er van onze st ichtIng , is
afgeslo e en heeft bijna duizend
gulden opgeleverd.
Het geld zal worden gebruikt om een
aanta I .trines aan te kopen voor
het Nat I.oaal Oorlogs- en Verzets-
museum e Over loon. Het bedrag is
niet 0 doende maar we hopen vo1-
doende s sidie te kunnen ontvan-
gen.
De vit ri es, bedoeld· om de thans
ingerich e tentoonstelling een meer
permanent 'arakter te geven, zullen
officieel orden overgedragen op 26
augustus. Daarbij zullen ook de
leden van het bestuur van de Ver-
eniging en de buitenlandse gasten,
uitgenodigd voor het jubileum-
feest, aanwezig zijn.
Museum in Veghel weer open
Museum 11 Bevr ijdende VIeuge Isin
Veghel is weer opengesteld voor het
publiek. Zoals u weet, is in dit
museum een grote tentoonstelling
inger icht over de gesch ieden is van
de Brigade, samengesteld door en
met materiaal van onze stichting.

eind
met

u.

Het m seum is weer open tot
oktober. Van maandag tot en
vrijdag van 10,00 u. 17.00
Verder 0;> zondag van 12.00 u.
17.00 u.
Tentoons e ling in Schalkhaar.
Tijdens 'e jubileumfeest-activitei-
ten in e West8nbergkazerne te
Schalkha.!irwordt een grote tentoon-
stelling: gericht over de geschie-
denis Ge Brigade en bet Garde-
regimen ~ seliers.
Onze s 'c~ : g zal het "Brigade-
deel" oor aar rekening nemen. Het
andere a-eriaal zal worden ver-
zorgd door et regimentsmuseum.

Postgiro: 1355 -. - • alschot, Voorburg, pnm
Bank: A.B.N. \' 2.27.75.705
Girorek. v.d, B=:i: - : •• rek.. nr.

De expositie zal worden ingericht
in twee ruimtes in het gebouw waar
ook de bioscoopzaal is onderge-
bracht (waar normaal de algemene
ledenvergaderingen van de vereni-
ging worden gehouden).
We hopen op uw belangstelling
Plaat band van de Brigade
Zoals we u al hebben gemeld in het
vorige nummer van "De Vaandeldra-
ger", is er eindelijk een plaat van
de Br igade-band in ons bez it geko-
men. Het lag in de bedoeling om
hiervan zo snel mogel ij k een cas-
sette-opname te maken. Door wat
technische problemen (een 78-toeren
plaat levert vandaag de dag nu een-
maal problemen op !) is een en an-
der wat vertraagd.
We hopen op de volgende reUnie de
cassettes te kunnen aanbieden.
Schenkers bedankt!
Ook deze keer kunnen we weer melden
dat e~n aantal mensen weer materia-
len uit hun Brigade-verleden (of
het Brigade-verleden van ·familie)
hebben afgestaan ter uitbreiding
van de verzameling.
Van de heer A. de Lange uit Melis-
sant kregen een portefeUille, zoals
dest i jds in Zeeland in 1945 uitge-
reikt als kerstcadeau !
Mevrouw Roosendaal-Strijder, Zand-
voort schonk een shawl afkomstig
van haar vader.
De heer A. Visbeen uit Nieu~e-Tonge
gaf documentatie en emblemen, af-
komst ig van zijn dest ij ds gesneu-
velde broer, de wachtmeester J.
Visbeen.
U weet het toch nog ? Nooit iets
weggooien. Ook schijnbaar onbelang-
rijke "souvenirs" kunnen voor ons
heel waardevol zijn!
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Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de
volgende leden van onze Vereniging:

28
13
19
24
3
4

18
28
25

feb. 1991
maart 1991
maart 1991
maart 1991
april 1991

april 1991
april 1991
april 1991
mei 1991

T.W. Vermeulen, Capelle aid Ijssel
E. Feenstra, Pretoria, Rep. Zuid-Afrika
B.T.A. Lippens, Breda
J. Strijder, Zandvoort
W.B. Dado, Kerkrade
B.J. Burgel, Amstelveen
R. de Vries, Den Haag
C. Rison, Koudekerke
E. de Paepe, Maastricht

Bij overlijdensgevallen graag bericht aan:F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
076 - 412453

Dado overleden
-_::'stin deze "Vaandeldrager", die
:- 'et teken staat van het vaandel
~ et 50-jarig jubileum, moeten we
-e- overl ijden melden van Wim Dado
-~ - april j.l .. Hij was adjudant-

bij de Staf en dè vaandeldra-
6e~ van de Brigade.
..:..e~foto van hem, trots poserend
-e-: z i jn vaandel, is geplaatst in

nummer.
___. na de ontbinding van de Briga-
:::e bleef hi j symbol isch het vaan-
:::e_ dragen. Vanaf de oprichting van
__ 'ereniging van Oud-Stri jders in
::..---tot 12 mei 1976, was hij se-
::~e-aris.

aatste jaren was hij ernstig=_e.· en kon daarom niet meer op de
re ies verschijnen. Gelukkig werd
-:_ vaak opgezocht door zijn Briga-
.:..e-·-~·enden v.d. Ijssel en Godderi j .
___~ overlijden is een verlies voor= vrouwen familie maar ook voor

ele Brigadevrienden ...

-~-: e ijk dank!
_~e ~amens mijn echtgenote dank ik
_ ~ __en heel hartelijk voor de wij-
_~ aar-op u, tijdens mijn verblijf

_et St. Jansdal-ziekenhuis te
-a~_e~ ijk hebt gereageerd.

gezonden kaart met opbeurende
~e , de mooie bloemen en het

fruit hebben mij doen beseffen hoe-
veel vrienden ik onder de .leden
heb.
Voorts gaat mijn bijzondere dank
nar ons bestuur voor het mooie
bloemstuk en de met smaak samenge-
stelde fruitmand, aangeboden door
de heren H ielkema en Bakx in het
ziekenhuis, alsmede voor de plan-
tenbak, welke ter verwelkoming
thuis, op de Postweg 18 te Putten,
was bezorgd.
Nogmaals: allen heel hartelijk dank
H.J. Davis

Dankwoord van de penningmeester
Gelukkig is mijn gezondheid weer
zover hersteld dat ik mijn werk-
zaamheden kan verrichten.
Graag wi 1 ik alle leden hartel ijk
danken voor het betoonde medeleven.
Natuurlijk ook het bestuur voor de
aangeboden wijn en bloemen, bij het
bezoek in het ziekenhuis.
Heel erg veel dank, ook namens mijn
vrouw die een attent ie ontving ter
gelegenheid van haar 65ste verjaar-
dag.

Marc Segal



VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

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

SECRETARIAAT: AMETHISmlJK 2S4. 4706 BJ ROOSENDAAL (N.BR) TEL 016S0-44802

Mutaties adreslijst
blz. 3 Badings D.

11 5 Berg J. van der
7 Boomen Th. J.

van den
10 Burgel B.J. van
10 Buijzen J.
11 Cnossen Jon

11

11

12 Dado W.B.

29 Kessels A.M.M.

30 Klouth L.P.
33 Landa J.M.
35 Ligt A. de

36 Lippens B.T.A.
34 Korsten P.

42 Paepe E. de
46 Rison C.

49 Schipper H.A.

51 Smit C.
53 Strijder J.
57 Vermerris L.

5 Vermeulen T.W.

Vliet-Fondse
Mevr. van

ogelzang F.L.
59 ries R. de

3 'ijlaars C.W.

adres wordt Room 302, Libertas Centre
Wallace Street, 7460
GOODWOOD, Rep. Zuid-Afrika

moet zijn Berg J. van den
adres wordt St. Theresiaplein 20

5652 EV EINDHOVEN
4-4-1991 Amstelveen
4707 HZ
12764 Avenue 224 JULARE
Cal. 93724 U.S.A.
3 april 1991 Kerkrade
Wed. Mevr. C.M.H. Dado
Petterson
Amundsenlaan 283
5623 PR EINDHOVEN
439247
8 Boyland Close Spence
ACT 2615 Australia

adres wordt Argolaan 31
4624 AL BERGEN OP ZZOM

adres wordt Molenzicht 85
3135 JT VLAARDINGEN 010-
4358325
19 maart 1991 Breda
Wed.Mevr. H.Lippens-Thomaes
17 Teconaweg
PINELANDS Kaapstad
7405 Rep. Zuid-Afrika
25 april 1991 Maastricht
Wed. Mevr. de Paepe
26 april 1991
Wed. Mevr. J. Rison-van den
Driest
"Maelstede" Pinehurst Road
CONSTANTIA 7800 Rep. Zuid-
Afrika

lidmaatschap opgezegd per 23 maart 1991
overleden 24 maart 1991 Zandvoort
adres wordt Burg. Gensestr. 30

4363 AS AAGTEKERKE 01188-
3864
28 februari 1991 Capelle
aid Ijssel Wed. Mevr. C.H.
Vermeulen-Berghuis

adres wordt p/a Marineblauw 14
2718 KA Zoetermeer

lidmaatschap opgezegd per 30 maart 191
overleden 18 april 1991 Den Haag
adres wordt p/a Aafsloot 12

3993 HB HOUTEN

overleden
postcode is
adres wordt

overleden

nieuw lid
040-

nieuw lid

overleden
nieuw lid

overleden
overleden

nieuw lid

overleden
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ESTAFETTE NORMA DIt
-_~=-een-

: 90 ontstond naar aanleiding
:- een idee van dhr. H. Wessel ink
--=: hofmeester off ess) het plan=- =e estafette te lopen van Nor-
--~:ë naar Schalkhaar.

-=--''::-'elijkstond en wat scep-~ =-- tegenover dit plan, maar toch
.--~ aan kap. J.J.J.M. van den Dun-
~=- _2 opdracht gege en om te ki j-

__ f een estafe te mogel ijk was
_ ja, in welke periode en met
'-=_:'eorganisat ie.
.--- oktober 1990 werd de voorstu-

- bij de regimentscommandant
-==~ elegd, maar het duurde tot
____ januari 1991 vooraleer de be-
__~ssing kwam dat het definitief
~-_~ zou gaan.
::;.=--=-euwwerd kap.

-= - en aangewezen,
:~~officier, om
:- =-a. _ iseren.

J.J.J .M. van den
ditmaal als pro-

de estafette te

--=~et_= opzet van de estafette was om in
=-=~ jublileumjaar 1991 de route te
_ ~n welke de Koninkl i jke Neder-
_=--=- ise Brigade Prinses Irene" ge-
==-en heeft tij ens de bevrijding

,::-West-Europa' 1944/45. Gekozen
..=:- voor de pe .ode van 5 t/m 8
-=: 1991 om het raject Courseul-
_E:.S-sur-Mer s-G avenhage af te
_=: en, omdat de rigade op 8 mei
__- haar inhuld'gi gstocht hield
__ 's-Gravenhage. e estafette zou
__ eerbetoon z i j n aan de Brigade
_ e organisat ie oest zo simpel
- -5:::'" ijk gehoude r'oren.
::-;;;:-isatie
__ afstand zou o~er'rugd moeten
._:-=-endoor lopers -=- wee identie-

_ _oopploegen, es-aande uit 8
__~eY-s met 2 chauf e r s en 2 voer-
~__-::::ommandanteni__ vo Lgbue j es en
: =-:ekenauto met c:"e:ffeurs en 1
-=--=:seur,-=~ ~ .•.ee loopploege :::.'en verzorgd
-_~-els een busje -e- -~ee man voor
___ wendige diens e~ een station-

et een chauf f eur en de alge-
coördinator.

Elke ploeg -zou tweemaal een kwart
van de afstand voor zijn rekening
nemen en uiteindelijk gezamenlijk
in I s-Gravenhage op de Groenmarkt
binnen te komen.
Voorbereidingen
Geen estafette is mogel ijk zonder
lopers dus werd vanaf eind januari
onder leiding van aooi H.H. Woest-
huis (LO/S) door een groep kandi-
daatlopers een zorgvuldig uitge-
stippeld trainingsprogramma afge-
werk wat uiteindelijk tot de de-
fin' e e selectie zou leiden.
Ook e mensel ijk 1ichaam kan niet
zonder brandstof, zeker niet als
pres -at 'es ge 1everd moeten worden,
dus 'erd door dhr. H. Wesselink een
uitge a anceerd voedingsplan voor
de oo~ opgesteld.
Ten;" deze act iviteiten in volle
gang --aren, voerde kap. J.J.J.M.
van de Dungen vele gesprekken met
versc. 'lende afdel ingen van de
Land ac tstaf en met gemeentefunc-
tio~ar'sssen van 's-Gravenhage om
de orga:isatie rond te krijgen.
Na e verkenning in de derde week
van a.ri 1 leek alles in kannen en
krui e , Leek, want twee dagen voor
het 'e trek gooiden de Belgische
aut or i eiten nog bijna roet in het
eten door geen toestemming te ge-
ven 0- over Belgische bodem te lo-
pen. ,'a bemiddeling van de regi-
mentsco-~andant, lkol H.J.A. Bokho-
ven, 'erd op de middag voor het
ver-t rek alsnog toestemming verkre-
gen e kon het plan uitgevoerd wor-
den .
Uitvoer' g
Op vr t ag 3 me i 1991 vertrok de
esst afer eploeg om 10.00 uur vanaf
de \.\es~ebergkazerne om 's avonds
in Co se i lLes+sur-väer z i jn intrek
te e e .
Na ee gezamenlijke maaltijd werden
de bedde vroeg opgezocht omdat op
zater ag mei 1991 een bezoek aan
enkele istorische monumenten op



het programma stond. De steile rot-
sen en de bunkers bij Point du Hoc,
de Amerikaanse begraafplaats te
Collevi lle en Arromanche met zijn
kunstmatige haven en het museum met
het Irenebrigadehoekje gaven aan de
leden van de estafetteploeg een
extra dimensie aan het verblijf in
Normandië.
Een groepsfoto en het onderdompelen
van de compagniesvaantjes in het
zeewater waren de laatste activi-
teiten die de beide loopploegen nog
gezamenlijk deden alvorens ieder
zijns weegs ging om de laatste uren
voor de start door te brengen.
Start
De start vond op 4 mei 1991 in vol-
strekte anonimiteit plaats. De re-
gimentscommandant had immers de
wens geuit dat er geen grote rucht-
baarheid aan de estafette gegeven
zou worden.
Om 22.00 uur dompelde kap J.J.J.M.
van den Dungen het invas iekoord op
het Normandische strand onder water
om het symbolisch aan land te laten
komen en overhandigde het koord aan
de eerste loper, dhr. Wesselink,
met de opdracht het koord op veili-
ge wi jze over te brengen naar 's-
Gravenhage om het te kunnen over-
handigen aan de voorzitter van de
Vereniging van'Oudstrijders, genmaj
b.d. Hemmes.
Onderweg
De eerste hel ft van de estafette
1iep over Franse bodem en v ie I de
beide loopgroepen niet licht.
De combinatie van 18 uur verplaat-
sen middels hardlopen en stilzitten
in een busje was op zich al zwaar,
maar de elementen deden er nog een
schepje bovenop: loodzware heuvels,
een straffe wind en veel regenbuien
onderweg, gese 1den de getra inde
lichamen van de lopers.
In de vaandelplaatsen eSt. Come en
Pont Audemer) werd niets bijzonders
gedaan, aangezien de Vereniging van
Oudstrijders het verzoek had gedaan
om geen contacten te leggen met de
burgemeesters uit deze plaatsen,

omdat deze al in augustus betrokken
zouden worden bij het jubileum.
Bij de Belgisch-Franse grens werd
het koord wederom door de eerste
loopploeg overgenomen, die het tot
de Belgisch-Nederlandse grens zou-
den brengen.
Op 7 mei 1991 om 03.00 uur werd te
Beeringen door de commandant van
het Beer ingengebouw , kap J. Blac-
qu ière , een bos bloemen ge Iegd bij
het Brigademonument ter nagedachte-
nis van de gesneuvelden vooraleer
de estafette verderging.
Eveneens werd tijdens dit dee I van
de loop een bezoek gebracht aan het
Belgische zusterbataljon "Piron"
waar de route de lopers over het
kazerne-t erre in voerde, om vervo 1-
gens richt ing de Nederlandse grens
te gaan waar de laatste wissel
wachtte.
Op Nederlands grondgebied, werd te
Tilburg bij het Irenebrigademonu-
ment eveneens een bos bloemen ge-
legd ter nagedachtenis aan de ge-
sneuvelden. In Hedel werd niets
bijzonders gedaan omdat daar geen
apart monument voor de Brigade
staat.
Intocht
In de vroege morgen van 8 mei 1991
bereikte de tweede loopploeg met
het invasiekoord 's-Gravenhage. Te
"Overbosch" werd de complete esta-
fetteploeg herenigd en gezamenl ij k
werden de laatste ki lometers naar
de Groenmarkt afgelegd alwaar tij-
dens de herdenkingsplechtigheid het
invasiekoord overhandigd werd aan
genmaj b.d. Hemmes.
Na afloop van de plecht igheid werd
de ploeg de gemeente 's-Gravenhage
ontvangen met een drankje en werden
door lkol Bokhoven de herinnerings-
plaquettes aan de, lopers uitge-
deeld.
Een speciale vermelding dient nog
gemaakt te worden ten aanzien van
smi Krijnsen die in de "bolletjes-

,trui11 werd gehesen aangez ien hij'
duidel ijk "winnaar" van het berg-
klassement was geworden omdat hij
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roepsfoto voor vertrek op de
==~enbergkazerne

Een wisse 1 onderweg tussen sm i
aorst Cl) en smi Kri jnsen Cr)

ergkoning"
-e binnenkomst in 's-Gravenhage

Normandié naar Nederland gebracht.
Hopelijk blijft de herinnering aan
de opofferingen en daden van uw
mensen nog lang voortleven in onze
gedachten.van U, oud-strijders, werd

jonge generatie Fuseliers
~asiekoord over de opmars rou-

e Brigade wederom vanaf
J. J. J. H. van den Dungen , kapitein
der Fuseliers.



WIE HERKENT ZE NOG?

Opnieuw twee tekeningen uit het krantje "De Bromt0'1 " , destijds
gepub 1iceerd onder het mott0: "Figuren u it ons midden" en
getekend door F. van Stokkum. Wie ze herkent mag dit melden
aan het adres van de redactie.
De vorige maal was er slechts één goede oplossing. Die kwam
van W. v .d . IJsse 1. Hij noemde de goede namen name 1ijk de
overste Sas en (toen nog) kapitein Rijkens.
De overste Sas was militair attaché in Berlijn en wist. de
Duitse inval op 10 mei 1940 kort tevoren te melden. Al snel
kwam hij in Engeland terecht en werd één van de eerste kamp-
commandanten. Dit bleef hi j maar heel korte tijd want hij
vertrok naar Canada. Daar werd hij bevelvoerend officier over
de opleiding in de Juliana Barracks in Stratford. De tekening
duidt hier ook op. (zijn naam staat zelfs vermeld op het
koffertje, heeft iedereen inmiddels zo'n slechte ogen gekregen
?).
Over kapitein Rijkens hoeven we waarschijnlijk weinig te
vertellen: hij was de sport-officier en eigenlijk bij iedereen
bekend. Op de tekening moet hi j duidel ij k te herkennen zi jn
want hij is absoluut niet veranderd!
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