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Nadat wij op den Vaderlandschen bodem tijdelijk de wapens hebben neergelegd,
zetten wij den strijd elders voort, bezield door den vasten onwrikbaren wil te volharden
tot Nederland weer vrij zal zijn.
Velen van U zijn, dikwijls met groote opoffering en levensgevaar, uit het Vaderland hierheen gekomen, terwijl de Nederlanders wonende in Groot-Brittannië, Canada
en elders zich bij U hebben gevoegd, gevolggevend aan den oproep tot vervulling van
hun plicht tegenover het Vaderland.
Gij vormdet aanvankelijk
N ederlandsche Brigade.

het N ederlandsche

Legioen,

thans

Ik weet, dat in U leeft, dezelfde geest, die onze landgenooten
bezielt, die ontembare moed, die alle offers ten spijt volhardt,
bereikt is.

de Koninklijke

in het Vaderland
tot het einddoel

Ik weet dat gij niet voor hen zult onderdoen als de tijd daar is, dat er een beroep
zal worden gedaan tezamen met Uw Kameraden van Zee-en Luchtmacht daadwerkelijk mede te werken tot bevrijding van den Vaderlandsehen bodem.
In dit vertrouwen, heb ik U een Vaandel toegedacht, zooals Legeronderdeelen
Nederland voeren.

in

Op dit Vaandel is aangebracht
de naam van mijne Kleindochter "Prinses
IRENE", het Peetekind van de Weermacht, wier naam ik met volle instemming van
Haar Ouders, aan de Brigade geef.
" Kolonel ",in de volle overtuiging, dat Gij en de onder Uwe bevelen dienend en,
de eer van dit U allen toevertrouwd kleinood onder alle omstandigheden zult hooghouden, overhandig ik U thans het Vaandel van de Koninklijke N ederlandsche Brigade
"Prinses Irene ".
Vertrouwend op God, onzen onbuig zamen wil en de overwinning onzer bondgenootschappelijke Wapenen, zal het U !~egeven zijn eenmaal als zegevierende
bevrijders van Nederland met dit Vaandel den Vaderlandsehen Bodem te betreden.
Ik noodig U uit met mij aan te heffen
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Voor velen van u is 27 augustus 1941 een dag die u nooit wilt
vergeten.
Koningin
Wilhelmina
reikte
in Wolverhampton
een
vaandel uit aan de in januari van dat jaar opgerichte brigade
en vernoemde die naar mij: haar kleindochter.
Voor u allen, die onder dit vaandel
hebt gediend,
is die
oorlogstijd een periode die diep heeft ingegrepen in uw leven
en die u gedenkt. De mannen die toen zijn gevallen worden op
de jaarlijkse reünie door u allen herdacht. De onuitwisbare
indruk van toen is in uw herinnering
gegrift en de kameraadschap in de Prinses Irene Brigade blijft eenieder mede hierdoor bij.
Diezelfde augustus 1941 was ik twee jaar geworden. In Canada
ging de oorlog voor een groot deel aan m i j n kinderbestaan
voorbij. Ik was mij niet bewust van het feit, dat u - onder
mijn naam - heldendaden verrichtte; dat onder mijn naam kameraden van u werden gedood; dat onder mijn naam door u werd
meegeholpen de Duitse bezetter uit Europa te verdrijven.
Pas toen ik weer in Nederland
kwam, leerde ik de realiteit
kennen van wat zich in de oorlog had afgespeeld. U, die hebt
bijgedragen tot het verdrijven
van de bezetters,
gaf
samen
met de geallieerden, de Nederlanders
hun vrijheid terug. Meer
dan ooit realiseerden die zich, wat het betekende om vrij te
zijn. Vrij om te denken, te zeggen en te schrijven wat zij
wilden; vrij cm zelf richti~g te geu~n aan ~~n to~k0mst.
Mede dankzij u kunnen wij nu onze eigen toekomst kiezen.
I

Met alle waardering voor de historische betekenis van uw werk,
onder mijn naam, heb ik op mijn wijze gekozen als Irene van
Lippe-Biesterfeld
te leven en ml] via mijn werk in te zetten
voor vrijheid. Ik weet dat dit in wederzijds respect mogelijk
is.
Op 27 augustus 1991, als ik niet in uw midden zal Zl]n, zullen
uw gedachten weer teruggaan naar inmiddels vijftig jaar geleden, naar bezetting en bevrijding en naar allen die zich toen
zo hebben ingezet. Met u ben ik in gedachten bij hen die zijn
gevallen.
Langs deze weg wens ik u en allen die u dierbaar
zijn het
allerbeste
bij het vieren
en gedenken
van deze vijftigste
verjaardag.
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De fest iviteiten ter gelegenheid
van de verjaardag van vaande Iu itre ik ing en naamgev ing van onze
Brigade in 1941, zijn achter de rug.
De viering had een hoogtepunt
in Schalkhaar
op 27
augustus in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Bernhard.
Het Garderegiment
had voor ongeveer
2000 gasten een
organisatie opgezet, die alle lof verdient.
Nog nooit was er een reünie van oud-strijders
van Brigade én Indië-bataljons. Natuurlijk was het niet
te vergelijken met onze eigen reünies.
Iedereen had graag op de eerste ri j gestaan bi j de
indrukwekkende
dodenherdenking
en iedereen
had meer
tijd en ruimte willen hebben om oude makkers te spreken, maar als manifestatie was het een groot succes.
Z.K.H. was ondanks zijn longontsteking aanwezig en had,
zoals hij zei, deze viering
voor geen geld willen
missen.
Dat gold eveneens voor de burgemeester
van Pont Audemer, de heer J.P. Mottin, en de vertegenwoordiger
van
het gemeentebestuur
van Wolverhampton,
de heer J.S.
Mellor,
die beiden,
vergezeld
van hun echtgenotes,
enige dagen de gast waren van uw bestuur.
Onvergetelijk zal die 27e augustus ook blijven
voor Hanny Meijler die, zoals wij op de laatste Algemene Ledenvergadering
bespraken,
als
waardering
voor
alles wat zij voor de oud-strijders en de Brigade deed,
de zilveren legpenning van de Vereniging werd aangeboden.
En, zoals toen ook werd besproken, werd Harry Davis als
dank voor zi jn sociale werk benoemd tot erel id, een
hulde die ook onze onvolprezen secretaris Harry Hielkema ten deel viel.
Nogmaals alle drie, dank voor alles en van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.
Dat alle aanwezige oud-Brigademannen
als herinnering een schitterende legpenning werd aangeboden,
is
door allen erg gewaardeerd. De commissie die dit alles
heeft voorbereid, verdient ons aller hartelijke dank en
hulde.
De benoem ing van het Irene Br igade P Ie in in
Wageningen
werd door velen bijgewoond.
De ontvangst
door de Burgemeester van Wageningen en het Bestuur van
de Landbouwhogeschool
was boven elke lof verheven.
Bij de Nationale

Taptoe Breda ...
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Bij de Nationale Taptoe Breda 1991 werd iedere
avond aandacht besteed aan "50 jaar Irene Brigade".
De Brigademannen die daar gedurende 10 dagen elke avond
(en zaterdagmiddag)
aanwezig waren hebben onze goede
naam op bij zondere wij ze hooggehouden
en u itgedragen,
zoals ook op de t.v. duidel i j k was te zien. Ook zi j
hulde en dank daarvoor.
Bi j verschi I lende gelegenheden
werd de opmerking gemaakt dat Prinses Irene node werd gemist.
Ik mocht daar ons standpunt dan over uiteenzetten . Ik
wil dat graag nog eens herhalen om verdere misverstanden te voorkomen.
Wij hebben bij het verdrijven
van de Du i t ae
bezetters meegeholpen
aan de bevri jding van ons land.
Onze Prinses
Irene heeft
van die vrijheid
gebruik
gemaakt om voor zichzelf een andere toekomst te kiezen
dan haar ouders ongetwijfeld
voor haar hadden uitgest ippeld. Als zi j in alle anonimi tei t als Irene van
Lippe-Biesterfeld
door het leven wil gaan, is dat haar
goed recht.
En zoals ouders
en kinderen
in die omstandigheden
respect
voor
elkaars
opvatting
behouden
en elkaar
blijven waarderen, zo blijven wederzijdse waardering en
respect tussen ons, oud-strijders,
en haar, onder wier
naam wij hebben gediend.
Voor mevrouw
Irene v~n Lippe-Biesterfeld
is
anonimiteit een hoog goed. Zij wil pas in het middelpunt staan, als zij dat , door haar eigen prestat ies,
zelf heeft verdiend. Ook daarvoor hebben wij begrip en
respect.
Zij vindt dat de mannen van de Brigade alle hulde
toekomt omdat die dat in de oorlog hebben verdiend en
dat niet zi j op de voorgrond
moet staan omdat haar
Grootmoeder
de Brigade haar naam gaf, maar de oudstri jders van de Irene Brigade, waarmee zi j zich natuurlijk verbonden voelt.
Zi j zou best bi j onze reünies in ons midden
wi llen Z1 j n , als z i j de kans zou kri jgen om heel gewoon, net als de anderen, deel te kunnen nemen. Maar de
ervaring heeft geleerd dat iedereen met een fototoestel, dan een foto wil nemen en liefst met haar op de
kiek wil. Dat soort publiciteit
wil zij het liefst
voorkomen en daarom komt zij liever niet.
Die opvatting
moeten wij begrijpen
en respecteren,
zoals zi j begrip heeft voor onze opvatt ing en daar
respect voor heeft. Want zij heeft ons, oud-Brigademannen, in haar hart gesloten, zoals wi j haar steeds in
ons hart gesloten houden.

_~/~
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Beste lezer(es) ,

Na de
indrukwekkende
inleidingen
in deze
Vaandeldrager,
geschreven
voor di t blad en
eerder gepubliceerd
in het programmaboekje
voor 27 augustus, valt er voor een eenvoudige
redacteur eigenlijk niet veel meer te melden.
Dit 25ste nummer van uw verenigingsblad
is
dan ook een bijzondere uitgave. Een terugblik
op de jubi leumfeesten , nu net achter de rug.
Heel
weinig
verenigingsnieuws,
geen
vaste
rubrieken maar veel fotots en verslagen.
Bovendien zes bijdragen van de burgemeesters
van Itde vaandelgemeenteslt (St. CÓme (Bréville), Pont Audemer, Beringen, Ti 1burg en Hedel) en Den Haag. Geschreven voor deze Vaandeldrager en ook gedeel tel ijk gebruikt voor
het programmaboekje.
Terugbl ikken op een feest, dat voor uw bestuur een beetje somber begon. Op 23 juli
namelijk overleed penningmeester Marc Segal.
Een toch onverwacht afscheid van een bijzonder aktief en gewaardeerd dagelijks bestuurslid.
Hans Sonnemans,

Redactie-adres:

redacteur.

Hoofdstraat
Tel. 04998

Verschijnt

32 5683 AE 3EST
(na 18.00 u.)

- 71270

4 x per jaar. Abonnementen

f 15,-
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PONT-AUDEMER
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B.P. 429 - 27504 Pont-Audemer

~
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19 FEVRIER 1991

Le Maire de Pont-Audemer
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Provincie Limburg
STAD
BERINGEN

BRIGADE "PRINSES IRENE"
Voorwoord van de burgemeester ter gelegenheid
van het SO-jarig jubileum.

KABINET
VAN DE
BURGEMEESTER

Ter gelegenheid van het SO-jarig jubileum van de Koninklijke
Nederlandse Brigade "Prinses Irene" is het mij een waar
genoegen enkele woorden te richten tot de oud-strijders van
dit regiment.
Deze brigade heeft immers een belangrijk aandeel gehad in de
bevrijding van onze stad en zijn omgeving. In de ochtend van
7 september 1944 begonnen de Duitsers immers een aanval ten
noord-westen van Beringen. Ze poogden hiermee via het kanaal
op te rukken naar de brug. De Duitse aanval werd door
artillerievuur afgeslagen.
Ook via infiltraties hebben de Duitsers geprobeerd de brug
onklaar te maken. De gevechtsgroep I van de Brigade bood
hierop hevige weerstand. De IIe en de IIIe gevechtsgroep
wisten het bruggehoofd echter te behouden na een hevig
vuurgevecht en de Ie gevechtsgroep had haar positie bij de
brug onbedreigd weten te "handhaven.
De acties van de Brigade waren gadegeslagen door de commandant
van het XXXste Leger Korps. Hij drukte bij die gelegenheid
dan ook terecht zijn tevredenheid uit over de snelle opmars
van de Brigade naar het bruggehoofd van Beringen.
In 1994 zullen wij in Beringen de bevrijding vieren die dan S9
jaar geleden is voltrokken. De Brigade "Prinses Irene" heeft
in de bevrijding van onze stad een cruciale rol gespeeld.
Namens alle inwoners van Beringen wens ik dan ook een oprecht
dankwoord te richten aan de oud-strijders die in 1944 aan deze
bevrijding hebben deelgenomen. Door hun dapperheid, waarvoor
ze trouwens de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding
ontvingen, heeft Beringen zich kunnen bevrijden van het
Nazi-regime.
Aan de oud-strijders die dit mede hebben bewerkstelligd kan ik
als burgemeester van Beringen stellen dat onze inwoners hen
hiervoor ook in de toekomst erkentelijk zullen blijven.

Marcel MONDELAERS,

10

Burgemeester van Beringen (B).
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VOORWOORD JUBILEUMEDITIE "DE VAANDELDRAGER"
IN KADER 50 JAAR PRINSES IRENE BRIGADE
Tilburg en "zijn Irenebrigade"
"Voor uw bevrijding bent u aan uw eigen manschappen dank
verschuldigd". Dat waren de woorden die de Britse bevelhebber van de bevrijdingstroepen in oktober 1944 richtte tot de
toenmalige burgemeester van het bevrijde Tilburg. De 27ste
oktober 1944 is in vele opzichten een gedenkwaardige dag. De
Prinses Irene Brigade zal Tilburg niet vergeten en Tilburg
vergeet de brigade niet.
Het waren deze Nederlandse troepen die in oktober 1944 ten
koste van gesneuvelden de toegangswegen tot onze zuidelijke
stadsgrens ontgrendelden en die tegelijkertijd de Duitse
tegenstand op zich concentreerden zodat de Schotten vanuit
andere richtingen makkelijker konden naderen. De Prinses
Irene Brigade zette de deur voor de bevrijding van Tilburg
open.
Dit historisch moment is te lezen in het boek "Tilburg
1940-1945 - jaren van verduistering" van Frans Janse. Het
roept voor vele Tilburgers herinneringen op. Met veel
dankbaarheid denken wij dan ook terug aan datgene wat de
Prinses Irene Brigade in oktober 1944 voor onze stad heeft
betekend. En nog steeds neemt deze brigade een aparte plaats
in in de harten van de Tilburgers. Als teken daarvan staat
in het centrum van onze stad het Irenemonument, dat ons
terug doet denken aan de moed en de inzet van hen die aan
onze bevrijding zo'n zware bijdrage hebben geleverd. Daarnaast herinnert dit monument ons er aan, hoe blij wij moeten
zijn met de vrede waarin wij nu leven.
"Vertrouwend op God, onzen onbuigzamen wil en de overwinning
onzer bondgenootschappelijke wapens, zal het U gegeven zijn
eenmaal als zegevierende bevrijders van Nederland met dit
vaandel den Nederlandschen bodem te betreden".
Dit is een deel van de tekst vermeld op de voet van het
Irenemonument in Tilburg. Het is de opdracht die Koningin
Wilhelmina tijdens de vaandeluitreiking op 27 augustus 1941
in Engeland aan de brigade meegaf. Dat is dit jaar 50 jaar
geleden. Ter gelegenheid van dit jubileum gaan onze gelukwensen dan ook uit naar de Vereniging van Oudstrijders van
de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene".
Aan die opdracht heeft de Prinses Irene Brigade op schitterende wijze voldaan. In juni 1945 werd het vaandel onderscheiden met de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding, de Militaire Willemsorde. Bovendien werd toestemming
ontvangen om in het vaandel de namen te voeren van de
plaatsen waar door de Nederlanders het felst strijd was
geleverd: één van de vijf plaatsen is Tilburg.
Tilburg is de Prinses Irene Brigade daar dankbaar voor. Dat
wordt onderstreept door de hechte band die er nog altijd
bestaat tussen Tilburg en zijn bevrijders. Moge dat altijd
zo blijven.
De burgemeester van Tilburg
mr. G.Ph. Brokx
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GEMEENTEBESTUUR
Correspondentieadres:

VAN HEDEL

Postbus 10000 5320 GA Hedel

Copy t.b.v. het Verenigingsorgaan

"De Vaandeldrager"

Graag maak ik - ter gelegenheid van het SO-jarig bestaan
van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene"
gebruik van de mogelijkheid om U allen een bijzonder fijne
en geslaagde herdenkingsbijeenkomst
toe te wensen.
Herdenken is een goede zaak.
Maar al te vaak leidt "niet weten" tot vergeten.
Dit laatste kan bij U niet het geval zijn.
De bijdrage aan de geallieerde inspanning om Nederland te
bevrijden staat in Uw harten gegrift.
Collega's van U betaalden met hun leven voor onze vrijheid.
Het is alleen daarom al een erezaak te gedenken.
Ook het gemeentebestuur van Hedel acht zich dat een plicht,
gezien Uw inspanningen om de Hedelse gemeenschap.
Als blijk van erkenning en waardering aan Uw Brigade kennen
wij in Hedel al jaren de A.C. de Ruyter van Steveninckstraat.
In Uw Brigade-commandant heeft de gemeenschap Hedel U allen
willen eren.
Herdenken doet waarderen.
Dat laatste is het geval in Hedel.
Ik heb er behoefte aan U allen dat opnieuw te zeggen.
De gemeenteraad onderstreepte dat onlangs door een subsidie
t.b.v. deze herdenkingsbijeenkomst
unaniem en met uitgesproken
instemming te honoreren.
Daarom kan en wil ik van harte U allen met elkaar een hele
goede dag toewensen.

12

Bijdrage burgemeester mr.dr. A.J.E. Havermans aan jubileum-uitgave
"De Vaandeldrager",. het verenigingsorgaan
van de Vereniging van
Oud-Strijders van de Irene Brigade

Eindpunt

van

Den Haag?

Op 8 mei 1945 trok de Irene Brigade Den Haag binnen. De strijders werden
daar door een uitgehongerde burgerij met handgeklap en hoera-geroep
begroet. Voor de Hagenaars was de Irene Brigade de eerste geallieerde
eenheid, die de residentie binnentrok. Voor de Brigade was het het eind
van een lange tocht, die begon in het Franse Normandië.
Met deze binnentocht in Den Haag is een bijzondere band tussen de
gemeente Den Haag en de Irene Brigade ontstaan. Voor de Hagenaars was de
operatie manna -de voedsel-droppingshet eerste onmiskenbare teken van
het naderende einde van de Tweede Yereldoorlog. De intocht van de Irene
Brigade was het eerste levende bewijs, dat de macht van de bezetter was
gebroken en de vrijheid werkelijk was gekomen.
Voor de Irene Brigade kwam een eind aan de bijdrage, die de brigade heeft
geleverd in de strijd tegen de Duitse bezetter. Een inbreng, die een
aantal leden van de brigade het leven heeft gekost, op de lange tocht die
in Den Haag eindigde. Het meest in het oogspringend was wellicht het
optreden enkele weken daarvoor bij de BommeIerwaard, waarbij verwoede
gevechten -vaak van man tegen man- plaats vonden.
De bijzondere band tussen de gemeente Den Haag en de Irene Brigade is tot
uitdrukking gekomen in een plaquette op de gevel van het Oude Stadhuis
aan de Groenmarkt. Een plaquette, die prinses Juliana -bij verhindereing
van prins Bernhard- op 2 mei 1985 heeft onthuld. Jaarlijks vindt
sindsdien bij dit monument een herdenking plaats van die leden van de
Brigade, die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben moeten geven.
Deze herdenking is een eerbewijs aan hen die vielen. Tegelijk is het
echter steeds een moment om te beseffen, dat de waarden die in de Tweede
Yereldoorlog zijn bevochten, steeds opnieuw om waakzaamheid vragen, soms
opnieuw bevochten moeten worden. De waarden, die het mogelijk maken, dat
de samenleving er een is voor allen die daarvan deel uitmaken. De waarde
dat allen in onze samenleving de zelfde kansen, rechten -en plichtenhebben.
Zo is Den Haag het eindpunt van ee~\historische
een startpunt voor jaarlijkse bezi ing.

tocht. En steeds opnieuw

\

Mr. ~.E.
I

Haverma~~
.

buriemeester van Den Haag
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Vertalingen

van de Franse teksten:

Departement du Calvados
Gemeentehuis van"Bréville-les-Monts

Ville-de

Op 12 augustus 1944 nam de "Prinses
Irene Brigade" stellingen in, in de
omgeving
van Kasteel St Cöme, in
het plaatsje Bréville.

Pont Audemer is er trots op de herinnering in stand te houden van het
feit dat het nu bijna een halve
eeuw geleden
is, dat mannen
van
verschi 1lende nat ional itei t en onder hen degenen
van de "Prinses
Irene Brigade", hebben gestreden om"
onze stad te bevrijden van de nazibezetter.

Haar mannen kregen daar hun vuurdoop. 2i j ontvingen
daar vi jandelijk artillerie-vuur
dat krachtig
beantwoord,
zonder
dat
men
werd
zich door de vijand liet intimide-"
ren.
De st e 11 ingen werden st ev ig behouden, jammer genoeg echter ten koste
van
meerdere
gewonden
en
enkele
gesneuvelden.
Uit naam van m i j n mede-burgers
betuig ik U mijn gevoelens van grote
dankbaarheid
jegens de mannen, officieren
en soldaten,
die de bevrijding
van onze gemeente
hebben
bewerksteil igd, voor hun dapper en
heldhaftig
gedrag
tijdens
de gevechten.
De glorieuze daden werden met recht
beloond met het aanbrengen van het
opschrift
"ST. COME 1944" op het
vaandel van de Brigade.
St. Cöme was het startpunt van de
briljante operatie "PADDLE" , van de
bevrijding van Europa en van Nederland in het bijzonder.
Br év I lle

wenst de "Brigade Prinses
Irene" een gelukkige verjaardag
toe !
De Burgemeester
Monts,
G. LECHARTIER

van

Bréville-les-

Pont Audemer

Het door de soldaten gevoerde gevecht,
was en zal voor ons een
voorbeeld bli jven en eenieder van
ons zal zich de door al die mannen
voor de vrijheid uitgevoerde acties
herinneren, act ies die soms gingen
tot het offer van hun leven.
Dat moet ons allen er blijvend aan
herinneren dat het gevecht voor de
democratie
een strijd is van elk
moment en in ieder tijdperk.
Het is te danken aan eenheden a Is
de "Prinses Irene Brigade" dat onze
naties zijn zoals ze vandaag de dag
best aan en zich daarom kunnen inzetten voor de vrijheid van de volkeren en het respect voor de rechten van de mens.
De inwoners van Pont Audemer zeggen
U nogmaals dank voor Uw opoffering
en spreken de wens uit dat de herinnering aan deze glorieuze Brigade
moge blijven voortleven.

De Burgemeester,
J.P. MORTIN
(Vertalingen
da)
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J. van der Bergh, Bre-

BEZOEK

26 AUGUSTUS 1991
AAN HET NATIONAAL OORLOGS-EN
OVERLOON

Het programma van de feesteli jkheden begon voor het bestuur van de
Vereniging
van
Oud-Strijders
met
een bezoek aan het museum in Overloon.
Sinds een jaar is daar al een hoek
ingericht in de permanente· expositie door de Stichting Historie en
Documentatie van de Irene Brigade.
Dat
was
allemaal
nogal
provisorisch.
In het kader van het Br igade- jub!leum had de St icht ing een subsidie
aangevraagd bi j het Steunfonds Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers . Met het geld van deze subsidie en aan vu 11ende schenk ingen van
Brigadeleden , werden· vi tr ines aangeschaft.
Op die 26ste augustus
zouden die
vitrines officieel symbolisch
worden aangeboden aan het best uur van
het museum.
Naast de besturen van de Vereniging
van Oud-Strijders
en de Stichting
Historie en Documentatie, waren ook
twee
buitenlandse
gasten
van
de
part ij.
Allereerst de heer Jean Pierre Mottin, burgemeester van Pont Audemer.
Dan de heer John Mellor, counciller
van Wolverhampton.
Beiden
zouden,
met hun echtgenotes, ook de komende
dagen de gasten zi jn van het bestuur van de Vereniging en het hele
programma meemaken.
Helaas viel de datum van de ceremonie wat ongelukkig voor de museumdirectie: directeur drs. S. Temming
was, evenals
zijn plaatsvervanger
de heer J. van Berlo, met vakantie.
Namens het bestuur van de Stichting
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
was
echter
aanwezig
de
generaal
b.d. F.J.G. Brackel.
De staf van
het
museum
werd
vertegenwoordigd
door de heer P. Klaassen.
Na de 1unch in een nabi j gelegen
restaurant
(aangeboden
door
het
museum)
wande 1de
het
geze 1schap

VERZETSMUSEUM

naar het museumgebouw.
Daar werd
begonnen
met een informele
rondgang.
Veel indruk maakte het pas onlangs
geopende kampengebouw . Voor diegenen die de oorlogsperiode
bewust
hebben beleefd, kan dit misschien
iets te veel emoties
los maken.
Voor de naoorlogse generatie is het
echter zeker een ernst ige en indrukwekkende waarschuwing.
Met een korte speech en een stevige
handdruk,
droeg de voorzitter
van
de Stichting Historie en Documentatie R. Hemmes de vitrines over aan
generaal Brackel.
Bij deze gelegenheid werden ook de
initiatiefnemers voor de inrichting
van de tentoonstel I ing in het zonnet je en vervolgens
in de bloemen
gezet. Dik en Irene Dikkers hebben
al tijd erg gei jverd voor wat aandacht voor de Irene Brigade in de
tentoonstelling
van "Overloon". Dik
Dikkers
diende
zelf als officier
van de Brigade
in Suriname.
Zijn
vrouw
Irene
werkt
momenteel
als
vrijwilligster
in het museum.
Ze
fungeerde min of meer als een soort
tussenpersoon
tussen de Stichting
Historie en Documentatie en de directie van het museum.
Na het dankwoord
van de generaa I
Brackel, waarin deze nog even het
ontstaan van het museum belichtte,
kreeg het geze Ischap nog een g I as
champagne aangeboden
i n de bib 1i 0theek.
Bovendien ontving
iedereen de august us-ui tgave van "Sta een ogenblik stil ...", een blad van het museum verzorgd door Irene Dikkers ,
waarin veel aandacht wordt besteed
aan de gebeurtenis van die dag.
Een goed en gepast begin van het
feestprogramma
was di t bezoek aan
"Overloon" zeker.
Bovendien
kunnen
nu zo'n 140.000
bezoekers
jaarlijks
kennis
nemen
van een stukje geschiedenis van de
Prinses Irene Brigade ...
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Bovenste rij: (v.l.n.r.) H. HIelkema,
middelste rij: H. Davis, T. Herbrink,
ter Pont Audemer), onderste rij: F.
Mellor (councillor Wolverhampton),
J.
van Wijk.
Het gezelschap
het museum
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voor

de

poort

van

B. Lourenz, P. van der Wal, F. Bakx,
H. Walschot, J.P. Mottin (burgemeesBrackel," Th. de Kort, R. Hemmes, J.
van den Bergh, Th. van Besouwen
A.

De" overdracht van de vitrines
R. Hemmes aan F. Brackel

door

27 AUGUSTUS

WESTENBERGKAZERNE

A I voor 9· uur arr iveerden ze: de
deelnemers
aan
het
jubileumfeest
"50 Jaar "Prinses Irene" in de Westenbergkazerne te Schalkhaar.
In totaal meer dan 250 oud-Brigadeleden, waarvan velen met echtgenotes.
Tel daar dan bij de vele oud-leden
van de voormalige
Indië-bataljons
"Prinses Irene" en je bereikt een
totaal van zo'n 2500 deelnemers.
Het gezelschap
was dan ook bijna
niet stil te krijgen. Ook niet toen
de ceremoniemeester,
de 1ui tenantkolonel der Fuseliers Keuning, aandacht vroeg voor de commandant van
het 13de Pantserinfanteriebataljon
Garde Fuseliers "Prinses Irene", de
luitenant-kolonel
der
Fuseliers
H.A.J. Bokhoven, de gastheer van de
dag.
De overste heette de aanwezigen van
harte welkom op de, toch voor iedereen, zo bij zondere dag. Hij I as
vervolgens enkele passages voor uit
de brief van mevrouw Irene van Lippe, geschreven voor uw verenigingsblad.
Na de koffie
( met een bouillonsmaakje, zo luidden tenminste enkele klachten ? ) begaf het zeer grote gezelschap
zich
naar
buiten,
naar de appèlplaats van de Westenbergkazerne,
voor de dodenherdenking.
Het werd een bi jzonder indrukwekkende plechtigheid.
Rond het monument stond een erehaag
van Fuseliers in ceremonieel tenue.
Het tamboerkorps,
gekleed
in "Engels tenue". stond rechts van het
monument. De veteranen van de Brigade en de Indië-batal jons werden
gegroepeerd
in "vakken"
langs de
appèlplaats.
Na een korte toespraak van de Regimentscommandant,
begon het dodenappèl .
De namen van alle gesneuvelden werden voorgelezen,
dat wil zeggen 46
van de Irene Br igade, 18 van het
3de Batal jon, 44 van het 4de, 30
van het 5de en 7 van het 7de.

SCHALKHAAR

Kransen werden gelegd door de Regimentscommandant
en de
voorzitter
van de Vereniging van Oud-Strijders
van de Irene Brigade,
de laatste
geassisteerd
door de buitenlandse
gasten,
J. Mellor
(Wolverhampton)
en J. P. Mort in (burgemeester
Pont
Audemer).
Na de plecht igheid keerde het gezelschap weer terug naar de tent.
Daar was inmiddels alles in gelegenheid gebracht voor de rijstmaaltijd.
Het mag duideli jk z I jn dat het een
gigantische
organistie
moet
zijn
geweest:
2500 mensen te eten geven ...
Al rond half twee begaven de eerste
groepen zich weer naar bu iten, ter
voorbereiding
op het grote defi lé
door Schalkhaar , af te nemen door
Prins Bernhard.
Even later vertrokken de bussen die
de gasten die niet deel zouden namen aan het defilé naar het gemeentehuis vervoerden.
Om drie uur arriveerde de Prins bij
het gemeentehuis.
Onder grote publieke
belangstelling
trok daarna
het defilé voorbij.
Voorop liep de Irene Brigade, daarna de Indië-batal jons, de huidige
Fusel t er s , vele historische
legervoertuigen
(allemaal voorzien
van
Brigade-kentekens)
en
tenslotte
vrijwel
het volledige
voertuigenpark van het 13de Pantserinfanteriebataljon.
De sfeer was bijzonder goed bij de
deelnemers
en het publiek.
Zelfs
het weer werkte volledig mee.
Het is al eens vaker in deze kolommen vermeld en ook nu weer gebleken: de detachementen van de Irene
Brigade marcheren nog steeds bi jzonder goed. De huidige Fusel iers
kunnen het niet of nauwelijks verbeteren, zo viel algemeen
te be1uisteren ...
Na afloop keerde iedereen weer terug naar de Westenbergkazerne,
waar
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De
dodenherdenking,
Westenbergkazerne, Schalkhaar, 27 augustus "91
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om kwart voor vier ook Prins Bernhard arriveerde.
Na een kort woord van luitenantko 1one 1 Bokhoven , bet rad de Pr ins
heel even het podium.
Hij bleek
bi jzonder ziek te z i jn (een longontsteking
en een gekneusde
rib)
maar was toch blij dat hij aanwezig
kon zijn.
Namens de oud-strijders van de Irene Brigade
en de Indië-bataljons
werd de Prins toegesproken
door de
generaal-majoor
der Fuseliers
b.d.
Th. J. van Besouw.
De tekst van
zi jn toespraak
is gepubl iceerd in
deze Vaandeldrager.
Na de uitreiking van het boek aan
de Pr ins en het geschenk aan het
Regiment verliet Prins Bernhard het
gezelschap.
Achter in de tent kon toen de drukte
beginnen.
Al vele
tientallen
oud-Brigade leden stonden al opge

steld voor de tafels om hun boek en
Brigadepenning
in ontvangst te nemen. Een grote drukte ontstond, die
af en toe wat ui t de hand dreigde
te lopen.
De Brigadepenning
is ontworpen speciaal voor het SO-jarig jubileum en
wordt verstrekt aan alle oud-Brigadeleden
of hun nabestaanden.
Zij
die de penning niet in Schalkhaar
in ontvangst konden nemen, kri jgen
hem, samen met het jubileumboek,
thuis gestuurd.
Tegen vijf uur eindigde de zo bijzondere dag. Ceremoniemeester
overste
Keuning
wenste
iedereen
een
goede terugreis.
Terw i j I iedereen
Iangzaam de tent
verliet, kon men hier en daar toch
beluisteren : "Tot ziens,
volgend
jaar in Oirschot. Weer gewoon onder
elkaar !"
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net Tamboerkorps

in
---......;-

tenue ...

Het defilé voor Prins Bernhard
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WAGENINGEN
Op woensdag
28 augustus
1991 was
"de Irene Brigade" te gast bi j het
gemeentebestuur van Wageningen.
In de Aula van de Landbouw
Hogeschool ontving de burgemeester
van
Wageningen, Mr. M.J.E.M. Jager, een
40-tal oud-strijders en het bestuur
van de Vereniging van Oud-Strijders
met hun buitenlandse gasten.
Wéér zou een p 1e in worden vernoemd
naar de voormalige Irene Brigade.
Wéér werd het
initiatief
genomen
door Hanny Meijler.
Het bord met de tekst "Irenebrigadeplein" stond al bij de deur in de
hal te ki jk.
Na de koff ie volgde
van de heer Jager:

de

toespraak

"Het verheugt ons zeer dat U vandaag, een dag na de herdenking van
het feit dat de Brigade
vijftig
jaar geleden in Wol verhampton haar
vaandel kreeg uitgereikt
door Koningin
Wilhelmina,
hier
in onze
stad opnieuw present bent.
Velen van U zullen al heel wat keren hier geweest zijn bij de jaar1 ijks herdenking
en viering van de
capitulaties. Steeds weer het hoogtepunt in het bestaan van Wageningen als bevrijdingsstad.
Maar al die keren dat U als oud
leden van de Brigade hier in dat
kader bent geweest ging het we I iswaar ook om U en Uw bijdrage aan de
bevr ijding van ons 1and maar nog
nooi t bent U of is Uw Brigade er
hier in Wageningen eens uitgelicht.
Om dat wel te doen en ook op een
wijze die blijvend is zijn we vandaag hier bijeen.
Wageningen St~d der Bevrijding.
Het
Nat ionaal
Comi té
Herdenking
Capitulaties,
het plaatselijk
comité 4 en 5 mei en het stadsbestuur
van Wageningen trachten met de hulp
van
vele
vri jwi 11 igers,
jong en
oud, dat begrip steeds weer inhoud
te geven.
Allereerst
vanzelfsprekend
door de
bevrijding van de overheersers hier

28 AUGUSTUS

1991

in Europa en in de Oost te herdenken en te vieren
in aanwezigheid
van vele dest ijds direct betrokkenen en getroffenen. Maar ook door,
op een in de hu~dige tijd passende
wijze, jongere generaties te interesseren voor vraagstukken van oorlog en vrede, van vri jheid en onvri jheid, van vervolging en onderdrukking
en van discriminatie
en
rascisme.
Op die manier huidige en toekomstige
generaties
aanspreken
op
hun
verantwoordelijkheid
voor het hooghouden
en
zonodig
daadwerkel ijk
beschermen van vrijheid en democratie, dichtbij huis maar ook ver weg
in de wereld, is een taak die Wageningen zich zelf heeft gesteld.
In dat kader past het uitstekend om
juist in deze stad van dce bevrijding een b lijvende herinnering
in
het leven te roepen aan een groep
mensen die in de jaren 40-45 daadwerkel i j k op hun verantwoorde 1 ijkhe id werden aangesproken en hebben
moeten
vechten
voor
herstel
van
vrijheid en democratie in ons land.
Op grond van deze overweg ingen is
het gemeentebestuur uit volle overtuiging
ingegaan
op de suggestie
van mevrouw Meijler om ook in Wageningen, en misschien wel juist in
Wageningen,
de naam van de Irenebrigade
vast te leggen door het
vernoemen van een openbare plaat s .
Als extra argument
gold vanzelfsprekend
dat in de meidagen
van
1945 de Brigade ook hier in Wageningen present is geweest.
Het was voor ons niet moei Ii j k om
een plek te vinden waaraan we de
naam van de brigade wi lden verbinden. Wat kon een betere
locatie
Zl j n dat
het plein gelegen tussen
de Aula van de Landbouw Universitei t en het voormal ig Hotel de Wereld. Beide gebouwen immers speelden een rol bij de capitulatiebesprekingen
en we hebben
het dus
over een historische plek.
We zijn het college van Bestuur van
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Voorzitter
Remmes en burgemeester
Jager bevestigen het nieuwe bord
(foto: Arnhemse Courant)
de
Universiteit
zeer
erkentelijk
voor de toestemming
die het heeft
gegeven voor deze naamgeving op hun
terrein.

hi j of Zl J wi I. Onze naamgeefster
heeft ook gekozen. Ze heeft gekozen
om Irene van Lippe-Biesterfeld
te
zijn.

Prinses Irene schreef in haar voorwoord bij het boek van Hariny Me ijIer dat de mannen van de naar haar
genoemde Br igade het verd ienen dat
hun namen in de geschiedenis b lijven voortleven omdat zij hun leven
hebben ingezet om ons land te helpen bevrijden.
OZO zou ik willen zeggen.
Wageningen is blij dat het met dit
simpele gebaar van deze naamgeving
daartoe kan bijdragen."

Toch is de relat ie met onze naamgeefster een hele goede.
Velen van u hebben kinderen. U weet
dat een hele goede relat ie met uw
kinderen mogelijk is, ook al bent u
het met sommige dingen niet eens.
Zo is het ook met Irene van Lippe
en ons, oud-stri jders van de naar
haar vernoemde Brigade."

Voorz itter Remmes kreeg h ierna het
woord. In zijn antwoord ging hij in
op de afwezigheid van mevrouw Irene
van Lippe bij de jubileumfeesten.
"Wij hebben gevochten voor de vrijheid. Een vrijheid waarin iedereen
kan zeggen, denken en kiezen wat
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Daarna vert rok het geze Ischap naar
buiten
om burgemeester
Jager
en
voorzitter
Hemmes timmermanshandelingen te zien verrichten.
Nadat het bord goed was bevestigd,
werd het gezelschap door de gemeente Wageningen
getracteerd
op een
uitstekend verzorgde lunch.
Een bijzondere
afsluiting
aantal feestelijke dagen.

van

een

TAPTOE

"De
tot
weg
niet

BREDA 22 - 31 AUGUSTUS

Nationale Taptoe is uitgegroeid
een evenement dat niet meer is
te denken. Niet uit Nederland,
uit Breda.

Het verheugt m i J dat di t jaar de
aandacht
wordt
gevestigd
op het
feit, dat de Prinses Irenebrigade
50 j aar ge I eden werd opger ich t en
aan de belangrijke rol die de Poolse strijdkrachten
hebben
gespeeld
bij de bevrijding van Nederland en
van Breda in het bijzonder."
Met deze woorden van Prins
opent het programmaboekje
Taptoe Breda.

Bernhard
van de

Ook het bestuur van de Vereniging
van Oud-Strijders was heel blij dat
de Stichting Nationale Taptoe Breda
de Irene Brigade "in the picture"
wilde zetten. Tenslotte
is de taptoe een evenement dat bezocht wordt
door vele tienduizenden
bezoekers
en bovendien
aandacht
krijgt
van
radio en televisie.
Door de organisat ie werd gevraagd
om
iedere
avond
een
detachement
oud-strijders "in te zetten".

1991

Dat bleek achteraf niet eenvoudig
te organiseren.
Voor één avond is
zoiets natuurl ijk geen enkel probleem, maar negen avonden ...
Het is gelukt met de medewerking
van een aantal Brigademannen
die
meerdere,
sommigen
zelfs
alle,
avonden aanwez ig wil den zij n . Een
bijzonder fijne en sportieve prestatie waarvoor ze de dank verdienen
van alle leden van de Vereniging.
Het Tamboerkorps van het 13de Pantserinfanteriebataljon
Garde
Fuseliers "Prinses Irene" onder leiding
van
tamboer-maître,
sergeant
der
eerste klasse, H. van Bruggen, was
voor die gelegenheid
gestoken
in
Engels
tenue,
compleet
met witte
koppels en enkelstukken.
Ze hadden een pracht ige show ingestudeerd.
Samen met de opmarcherende detachement en van Br igademannen en Poo 1se
oud-strijders,
de historische
legervoertuigen,
waaronder een echte
"Irene"-carrier.
werd
het
een
prachtig schouwspel.
Op

de

open ingsavond

waren

de

dr i e
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generaals
present:
jhr.
J.
Beeaert s van B Iok land, R . Hemmes en
Th. van Besouw.
.'og nooit heeft een brengun-carrier
rondgereden "met een brigade-generaal der cavalerie,
een generaalmajoor
der Koninklijke
Luchtmacht
en een generaal-majoor
der Fuseliers aan boord!

Onderdee I van de show vormde het
handenschudden
met
een
vertegenwoordiger van" de Poolse veteranen,
tenslotte collega's uit het bevrijdingsleger van destijds.
De Taptoe Breda 1991, een schitterend stuk promot ie voor de Prinses
Irene Brigade !

Jhr. J. Beelaerts van
Blokland begroet de
vertegenwoordiger van
de Poolse oud-strijders in Breda
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Toespraak

ter gelegenheid

van 50 jaar "Prinses

Irene"

Namens de oud-stri jders van de Prinses Irene Brigade en de
"Indië-bataljons"
hield Theo van Besouw, generaal-majoor
der
Fuseliers
b.d.,
de
jubileum-toespraak
bij het bezoek
van
Z.K.H. Prins Bernhard op het feest in de Westenbergkazerne.
Koninklijke Hoogheid,
damens en heren,

Excellenties,

Nadat. U Koninkl ijke Hoogheid op 1.3
juli 1945 bij het afscheid van onze
Brigade de versierselen
van de Militaire Wi llemsorde der 4e klasse
aan ons vaandel hechtte en dapperheidsonderscheidingen
aan leden van
de Brigade had ui tgereikt, richtte
U zich tot ons in een toespraak,
waarbij U onder meer zei: "Gelukkig
zullen de tradities welke gij in de
maanden van strijd op het continent
hebt verworven, niet verloren gaan.
U it de Br igade za I gevormd worden
de kern voor het Reg imen t "Pr inses
Irene",
een regiment,
dat om uw
vaandel zal worden gevormd en op uw
tradities zal voortbouwen."
Ui t Uw woord en daad bleek, dat U
waardering
had voor hetgeen
door
ons was geprest eerd . Wij ervoeren
dit als een beloning voor de bi jdrage, die wij mochten leveren voor
de bevrijding van het continent, de
bevrijding van ons vaderland.
Maar de Brigade had wel opgehouden
te bestaan.
Een
goed
bewapende,
goed getrainde, wel gedisciplineerde en gemotiveerde gevechtseenheid,
die elke vergel ijking met een beroepsonderdeel
kon doorstaan,
was
niet meer.
Edoch,
overeenkomstig
Uw
toezegging, Uw belofte werd op 16 apri I
1946 het Regiment
"Prinses Irene"
opgericht en di t zou de tradi ties
van de Koninklijke Nederlandse Brigade moeten overnemen.
Voorwaar
geen
eenvoudige
opgave,
temeer daar het de 5 Indië bataljons van dit nieuwe regiment waren,
die in deze de spits zouden moeten
afbijten. Het 3e, 4e, Se, 6e en 7e
bataljon, welke ineen
korte tijd
en onder moeilijke
omstandigheden
moesten worden klaargestoomd om

gen.maj. der Fuseliers
van Besouw

b.d.

Th.

J.

Indië te worden uitgzonden, om daar
rust en orde te gaan handhaven. De
bataljons
bestonden
uit
oorlogsvrijwilligers
en
dienstplichtige
mannen,
die juist 4 jaar Duitse
bezetting achter de rug hadden.
Het kader ervan, het merendeel reserve officieren en dienstplichtige
onderofficieren,
had
in Engeland
een relat ief korte opleiding genoten, waarbij uiteraard het zwaartepunt was gelegd
op een tactisch
opt reden, zoa 1sdi tin
Europa net
achter de rug was.
Klaargestoomd
onder moeilijke
omstandigheden,
zie ik al, maar dit
is wel erg zwak uitgedrukt.
De
voorbereidingen
voor
vertrek
naar Indië waren namel ijk abominabel !
Tropentrainingen
moesten vaak onder
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barre
winterse
omstandigheden
plaats vinden. Bewapening,' kleding
en uitrusting lieten veel te wensen
over. Richt Iijnen of aanwi jzingen,
tegen wie of tegen wat en waar in
Indië zou moeten worden opgetreden
werden nimmer ontvangen.
Voorts was er een ernstig manco aan
gegevens
betreffende
het
klimaat
aldaar, alsmede over de gevaren van
tropische ziekten.
Een inent ing - een zogenaamde
"Molotof cocktai 1"- in de arm' zou de
onvatbaarheid
voor enig vergif of
ziekte moeten garanderen. Hoe lang
het verblijf
in het Verre Oosten
zou gaan duren, daar werd wijselijk
maar niet over gesproken.
Over een kans, dat men na 3 of 4
maanden zou worden afgelost en naar
Nederland zou worden teruggevlogen,
had toentertijd zelfs de meest optimistische makker niet durven dromen.
Maar ondanks dit a 11es , heeft een
terugblik
op het jaren lang verblijf
van de
bataljons
van
het
"Irene"
regiment
in de
Indische
Arch ipe I ons ge Ieerd , dat deze onderdelen zich op ui tstekende wi jze
van hun taak hebben gekweten. Het
is zelfs bewonderenswaardig
te noemen, dat de bataljons zich in West, Midden- en Oost Java, Sumatra en
Nieuw Guinea zulk een fameuze naam
hebben verworven.
Maar, blijft de vraag of, en zo ja
in hoeverre,
deze Ind ië bat al jons
daarbij in de tradities van de Koninkl ijke Nederlandse
Brigade zi jn
getreden ?
Immers,
de
gevechtsomstandigheden
waren
moeilijk
vergelijkbaar.
In
Normandië,
België
en
Nederland
vochten we althans tegen een geuniformeerde
vijand,
in Indië moest
een
verraderlijke
guerilla-krijg
worden gevoerd tegen vaak niet te
onderkennen tegenstanders.
Maar,
traditie
is
volgens
van
Dale - het zich richten naar overgeleverde
hoedanigheden
en
dat
houdt toch zeker in: het overnemen
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van geestelijke waarden.
Welnu,
met trots kan worden
gesteld,
dat door het betonen
van
kameraadschap,
moed,
opofferingsgezindheid - het één voor allen en
allen voor één - de bataljons waarachtig wel traden in het voetspoor
van onze voormalige Brigade.
Indien wij de Koninklijke kroon in
ons vaandel zien als een symbool
van de "Prinses Irene" Brigade, dan
kunnen de Indië batal jons van het
Regiment met recht worden beschouwd
als de parels daarin vervat.
Maar ook in tijd van vrede
na
1950 derhalve - moest het voorbeeld
van de Brigade worden nagevolgd, en
ik ver heug mij zeer h ier nagenoeg
alle bataljons- en regimentscommandanten
vanaf die tijd bijeen
te
zien. Zij zijn het, die zich volledig hebben
ingezet,
om in nauwe
samenwerking met hun kader en fuseIiers het pei I van het batal jon,
het regiment hoog te houden, aldus
voortbouwend op het voorbeeld door
de oud-strijders
der Brigade
gesteld.
Het in niet doenl ijk hier de verdiensten van het bataljon
en het
regiment tot in detai Is te schetsen, het zou teveel tijd in beslag
nemen. Ik mag volstaan met te betogen, dat het 13e Pantser Infanterie
Bataljon
Garde Fuseliers
"Prinses
Irene"
al die jaren steeds
elke
toets der kritiek heet kunnen doorstaan.
Zowel
b lj
oefeningen
in
kleinals in groter
verband
in
Nederland,
Duitsland en Frankri jk,
te voet, gemotoriseerd of gemechaniseerd,
steeds
getUigde
het van
een grote, een aparte klasse.
Het wat niet altijd het beste misschien, het was anders.
Een Garde bataljon, dat ook zijn
ceremoniële
plichten
zoals
erewachten, ere-escortes en ere-afzettingen telkens weer op nauwgezette,
voorbeeldige wijze vervult.
Kon ink Iijke Hooghe id , dames en heren, samenvattend
kan ik met een
gerust hart stellen, dat wij, oudstrijders,
trots
zijn
onder
het
vaandel van de "Prinses Irene" Bri-

gade en het "Prinses Irene" Regiment te hebben gediend.
Trots en dankbaar en onze erkente1ijkheid wi llen we gaarne· uitdrukken
in
een
gebaar.
Koninkl ijke
Hoogheid, aan u hebben wi j het te
danken,
dat wij na zoveel
jaren
hier
in feestvreugde
bij
elkaar
zijn. U komt derhalve als eerste in
aanmerking
om
metterdaad
in ons
dankbaarheid te worden betrokken.

op de tradities van onze voormalige
Koninklijke
Nederlandse
Brigade
"Prinses Irene".
Ik wens u allen
reUnie toe.

nog

een

prett ige

Lang hebben we gepiekerd, wat we in
's hemels naam U zouden kunnen aanbieden.
Aanvankelijk
gingen
onze
gedachten uit naar een boek, maar
aangezien u als oud ri tmeester van
de cavalerie al een boek heeft en
bovendien zojuist van de Lui tenant
Kolonel
Bokhoven
een
boek
heeft
aangeboden gekregen, moest er iets
anders komen.
Voorts weten we van onze bezoeken
aan Paleis Soestdijk,
dat we ook
niet behoeven aan te komen met grote stukken, het staat er al zo vol,
weshalve we aan een kleinood hebben
gedacht;
iets wat toch nog ergens
kan worden neergelegd, en waar U en dat hopen wij allen vurig - nog
vele jaren in goede gezondheid naar
zult kunnen omzien. Staat U mij toe
U hierbij
onze Herdenkingspenning
"50 jaar Irene" aan te bieden.
En als WIJ dan fier ZIJn bij de
"Prinses Irene" Brigade of bi j de
Indië
bataljons
van
het
"Irene"
Regiment te hebben gediend; als wij
ons al die jaren erop hebben voorgestaan bij de garde te behoren en
als wij de huidige Regiments-commandant
en zijn medewerkers
onze
erkentelijkheid
willen
betuigen
voor de fantast ische wij ze waarop
zi j
di t
herdenkingsfeest
hebben
georgan iseerd , dan kunnen wij ook
die
dank
onmogelijk
slechts
uit
woorden laten bestaan.
Namens de oud-strijders van de Brigade en de Indië-bataljons
zal ik
de
Regimentscommandant
de Luitenant-Kolonel der Fuseliers Bokhoven
zo ddelijk gaarne een blijvend aandenken aanbieden.
Moge het er toe bijdragen, dat ook
in de toekomst wordt voortgebouwd

VIDEOBAND

50 JAAR "PRINSES

IRENE"

Op 27 augustus j .1. zi jn video-opnames gemaakt van de reUniedag.
Uitvoering VHS fl. 40,- incl. verzendkosten
Uitvoering BETAMAX, V 2000, VIDEO 8
fl. 50,- incl. verzendkosten
Te bestellen door fl. 40,- resp. fl
50,- (onder vermelding van systeem)
over te maken op s i ro 1015419 of
ABN 520021037
Aan:

K.N.B. "Pr. Irene"
F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
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JUBILEUM-TENTOONSTELLING
Al vorig jaar werd door de Stichting Historie en Documentatie
Kon.
Ned. Brigade "Prinses Irene" medewerking
toegezegd
aan
een
grote
expositie
in de Westenbergkazerne
ter gelegenheid van het jubileum in
augustus.
Sergeant-majoor
Ron
Kusters
werd
coördinator
van het project. Geen
eenvoudige klus.
De basis zou worden gelegd met materiaal van de st icht ing. De naoorlogse periode van het regiment
zou worden verzorgd door de Regimentsverzamel ing, zoals die momenteel aanwezig is in de Westenbergkazerne, ve~zorgd door de luit.kol.
der Fuseliers b.d. J. Spiering.
In de weken voorafgaand aan 24 augustus, de dag dat de tentoonstel1ing voor het publ iek toegankel i j k
zou moeten
zijn, werd heel veel
werk verzet.
Tekst en werden gemaakt en u itvergroot.
Foto's
gesorteerd,
uitvergroot, op kaarten aangebracht.
Selecties van geschikt materiaal werden -gemaakt. Etalagefiguren
aangekleed of aangepast.
Tenslotte
nog moest alles worden
ingepakt voor vervoer naar de Westenbergkazerne.
Maar
liefst twee 4-tonners
waren
nodig om alle materiaal in Best en
in Veghel (ook in museum "Bevri jdende Vleugels werd tijdelijk materiaal opgehaald) in te laden.
Op zondagmorgen
18 augustus begonnen vier vrijwilligers en sergeantmajoor Kusters
met het opbouwen.
Maandag
werd
met
dezelfde
ploeg
doorgewerkt,
geholpen
door
een
achttal dienstplichtige militairen.
De twee leslokalen werden volledig
omgebouwd
met
camouflagenetten,
canvas,
tentoonstel 1ingsborden ,
verlichtingselementen.
Met plastic, bladeren en zand werd
een ondergrond gemaakt voor diorama's.
In totaal
werden
meer dan
dertig etalagefiguren opgesteld.
Dinsdag, woensdag en donderdag werd
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50 JAAR "PRINSES IRENE"
nog door de mi Iitairen en door
over~te Spiering doorgewerkt.

de

Op zaterdagmorgen ging de expositie
voor het publ iek open, tijdens de
open dag op de Westenbergkazerne.
Het vele werk bleek toen al niet
voor niets te zijn geweest:
het
werd druk, erg druk ...
Enthousiaste
reacties
werden
gehoord van de vele mensen die in
rijen door de ruimten bleven lopen.
Op het einde van de dag bleken er
maar
liefst zo'n 2500 mensen
te
zi jn geturfd ...
Ook in de vo 1gende dagen bleek er
veel belangstelling voor de expositie te zijn. Ook op 27 augustus,
hoewel niet iedereen tijd kon vinden om het gebouw te bezoeken.
Jammer, want er waren echt bijzondere zaken te z ien . Het "oude Engelse" vaandel
met erewacht,
het
voor-oorlogse
tenue van de Ruyter
van Steveninck
(de laatste
"aanwinst" van de Stichting), uniformen
en uitrusting van andere onderdelen
waarbij Nederlanders hebben gediend
(vliegers, een commando, een geheim
agent etc.).
Het
afbreken
en transport
terug
naar Best en Veghe 1 bleek ook nog
een heel karwei, dat in goede samenwerking werd uitgevoerd.
Dit
gezamenlijke
project
van de
Stichting en Historie en Documentatie en de Regimentsverzamel ing van
de Fuseliers heeft in ieder geval
laten zien dat straks in Oirschot
een schitterend regimentsmuseum
te
realiseren is.
Als secretaris en conservator
van
de Stichting wil ik in ieder geval
mijn hartelijke dank uitspreken aan
sergeant-majoor
Ron Kusters en J.
Spiering, voor een goede en prettige
samenwerking.
Hartel ijk
dank
ook, Erik van Tilbeurgh en Piet van
Haren voor jullie belangeloze
en
enthousiaste inzet.
Hans Sonnemans.
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"JUIST DE GESPREKKEN
interview

MET HEN WAREN VOOR MIJ PERSOONLIJK

roet reserve-tweede

luitenant

Reserve tweede luitenant der Fuseliers
H.A.R.
Smidt
heeft
als
dienstplichtige
het boek
"Koninklijke Nederlandse
Brigade
Prinses
Irene
Garderegiment
Fusel iers
Prinses
Irene,
1941
1991"
CSehaikhaar 1991) samengesteld.
Dit boek is aan alle oud-strijders
van de
voormalige
Irene
Brigade
uitgereikt.
Nu het boek is verschenen willen we
graag wat meer te weten komen over
de auteur en hoe hij zijn functie
terecht is gekomen.
"Mijn naam is Harm Anthon Smidt. Ik
ben geboren op 23 januari 1966 te
Groningen
en woon sinds
1988
in
Assen.
Na de lagere school in Gieterveen
heb ik het V. W.O. door lopen op de
R.S.G.
Winkier
Prins te Veendam.
Van 1984 tot mijn opkomst in juli
1990 heb ik geschiedenis gestudeerd
op de Rijksuniversiteit
te Groningen.
Mijn
belangstelling
voor
de gesch ieden isin
het a Igemeen en het
krijgsgebeuren
in het bijzonder, is
al vroeg ontstaan. Net zoals zoveel
anderen
las ik al op tienjarige
leeftijd oorlogsromans en meer historisch getinte literatuur over de
Tweede Wereldoorlog.
Conflicten en
conflictbeheersing
'hebben
altijd
mijn belangstelling gehouden.
Het was voor mij tijdens de middelbare
school tijd - moei 1ijk om
een
vervolgstudie te kiezen. De overweging was om te kiezen voor een studie
met
toekomstperspect ief
eik
dacht aan economie) of voor de studie waar mijn belangstelling
het
meeste naar uit ging: geschiedenis.
Tenslotte heb ik toch voor het laatste gekozen.
Ik moet nu zeggen: ik heb er nog
geen spijt van gehad ...
In 1988 had ik het onderwerp van
mijn afstudeerscriptie
vastgesteld
ede regu 1er ing van de Neder I andse
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der Fuseliers

INDRUKWEKKEND"
H.A.R. Sroldt

u itvoer naar Du its land tij dens de
Eerste Wereldoorlog),
waarvoor onderzoek
in het Algemeen
Rijksarchief in Den Haag noodzakelijk was.
Ik herinnerde
mi j de roogelijkheid
van een stageplaats bi j de Sect ie
Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, waaraan een docent twee
jaar eerder bekendheid had gegeven.
Nadat ik aan het scriptie-onderzoek
een
militaire
tint
had
gegeven,
bleek het mogel ijk om van juni tot
en met augustus 1988 stage te lopen
bij de S.M.G., waarvoor ik het bijzonder drs. P .H . Kamphu is, momenteel
hoofd
van
de
sectie,
nog
steeds uitermate dankbaar ben.
Voor de sectie heb ik na afloop van
de
stage
een artikel
geschreven
over de bestrijding van de smokkelhande I door het leger tij dens de
Eerste
Wereldoorlog,
welbeschouwd
ook een vorm van uitvoerregulering.
Tijdens mijn stageperiode raakte ik
ook
bekend
met
het
fenomeen
R.O.A.G. (Reserve Officier, Academisch
Gevormd).
Ik solliciteerde
naar een dergelijke functie.
Enke Ie maanden voor het einde van
mi jn studie (en opkomstdatum) werd
ik opgeroepen
voor een sollicitatiegesprek
bi j het Ministerie
van
Defensie.
Die baan kreeg ik niet
maar ik kreeg wel te horen dat er
een functie was voor een historicus
bi j 'het 13e Pantserinfanteriebataljon.
Eenmaal gebeld bleek ik al aangenomen te zijn ...
Pas enke Ie dagen voor mIJ nopkomst
kreeg ik te horen dat ik een jubileumboek
voor
het
Garderegiment
Fuse liers zou moet en gaan schr ijven. Het verband tussen bataljon en
reg iment werd me over igens pas op
de
Westenbergkazerne
duidelijk,
(Tegelijkertijd
geeft dit aan dat
ik zonder al te veel achtergrondkennis moest beginnen).
Ik moet bekennen

dat ik op dat mo

het boek wel ten goede is gekomen.
Wat een probleem opleverde, was de
inzameling
van relevante
informat 1e. Voor serieus archiefonderzoek
was nauwelijks
tijd en literatuur
was er weinig. Informatie over de
Prinses
Irene
Brigade
bleek
nog
relatief
eenvoudig
te verkrijgen,
vanwege de al bestaande publikaties
en het vele werk dat Hans Sonnemans
aan de Brigade heeft besteed. De
contacten met Hans vormden overigens een van de (vele) hoogtepunten
in mijn diensttijd.
luitenant H.A. Smidt
ment vervuld was met een mengel ing
van trots en ongeloof. Trots, omdat
1k toch we 1 iets had gehoord over
de verrichtingen
van
de
Prinses
Irene Brigade. Ongeloof, omdat normaal gesproken een opdracht met een
dergelijke
omvang
door de Sectie
Mi Iitaire
Geschiedenis
zou
zi jn
uitgevoerd.
De S. M. G. ontbrak het echter aan
mogeli jkheden om een boek naar hun
maatstaven voor de jubi leumweek in
augustus 1991 af te kunnen leveren.
Wel hebben verschillende
medewerkers mij later uitermate welwillend
ondersteund met hun opbouwende kritiek.
Na
een
korte
algemene
militaire
opleiding
van zes weken
bij het
Opleidingscentrum
Algemeen
in de
Isabellakazerne
in Den Bosch, kwam
ik op 20 augustus
1990 voor het
eerst op de Westenbergkazerne
te
Schalkhaar.
Ik
werd
daar
heel
vriendelijk ontvangen en die eerste
indruk
is sindsdien
alleen
maar
bevestigd. Er werd voor een ideaal
bureau
in het bataljonsstafgebouw
gezorgd en ik kreeg a 11e moge 1ijke
medewerking.
Ik werd vrijgesteld van alle diensten, behalve die van Officier van
Kazerne-Piket.
Daardoor kon ik me
toch nog af en toe eens echt militai r voelen ...
Ik denk dat het leven tussen militairen van een paraat pantserinfanteriebataljon
bepaalde
delen
van

Veel
informatie
kreeg
ik verder
natuurlijk van oud-strijders van de
Prinses Irene Brigade en de Indiëbataljons en regimentsleden.
Juist
de gesprekken
met hen waren niet
alleen
waardevol
voor
het
boek,
maar ook voor mi j persoonl ijk indrukwekkend.
De diensttijd
is voor de meeste
dienstplichtigen
een onvergetelijke
periode. Voor mij geldt dit nog in
versterkte mate. Ik wil dan ook van
deze
gelegenheid
gebruik
maken
(nogmaals)
iedereen
te
bedanken
voor hun medewerking aan het jubileumboek.
Ik hoop dat u nog veel leesplezier
aan het boek zult mogen beleven,
Mi jn
mogel ijkheden
waren,
zoals
gezegd, vrij beperkt en daarom hoop
ik dat in de toekomst de geschiedenis van Brigade
en Garderegiment
nog wat dieper uitgespit zal kunnen
worden."
Tot zover het verhaal van Harm Anthon Smidt. Hierin laat hij zich
positief
uit over onze samenwerking, dat doet hij overigens ook in
zijn boek.
Hierbij wil ik hem, van mijn kant
ook hartelijk bedanken. Het was een
plezier om hem bij zijn werk te
assisteren en enthousiast te maken
voor de Brigade. Naar mi jn mening
is het, gezien de korte tijd en
beperkte middelen, een goed werkstuk geworden.
Hans Sonnemans.
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HARRY DAVIS EN HARRY HIELKEMA ERELID
HANNY MEYLER EEN ZILVEREN LEGPENNING
Op 27 augustus j.l. vond in de tent
in de Westenbergkazerne
een kleine
ple~htigheid
plaats.
Helaas,
door
de grote drukte, heeft niet iedereen hiervan getuige kunnen zijn.
Harry Davis nam onlangs
afscheid
als sociaal medewerker van de Vereniging vanwege gezondheidsredenen.
"Als blijk van BIJZONDERE
WAARDERING"
, volgens
het certificaat,
wordt hi j benoemd tot erel id, "wegens het met hart en ziel op voortreffel ijke
wi jze
verichten
van
zijn taak als sociaal
medewerker
gedurende ruim acht jaren."
Secretaris Harry Hielkema, nog niet
toe aan een afscheid, viel dezelfde
eer te beurt. Hij werd benoemd tot
erelid,
volgens
zijn certificaat,
"wegens het meer dan 25 jaar op
voortreffel ijke
wi j ze
en
onversaagd, uitvoeren van alle werkzaamheden,
ver bonden
aan
de
gehee 1
vrijwillig
aanvaarde
functie
van
SECRETARIS van de Vereniging van
Oudstrijders van de Koninklijke

Harry Hielkema
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Nederlandse
ne".

Brigade

"Prinses

Ire-

"Gelet op het gegeven dat mevrouw
Hanny Meijler zich vele jaren heeft
ingezet
voor
de
Irenebrigade
in
haar gehee 1 en voor haar I eden in
het bijzonder" werd haar de legpenning in zilver uitgereikt.
"Wegens
haar onversaagde inzet om de Irenebrigade ui t de vergetelheid te ha1en, onder meer door het schr ijven
en het doen u itgeven van het boek
"Ik zou wéér zo gek zij n . Mannen
van de Irenenbrigade".,
door vele
publicaties in tijdschriften en via
de radio en de televisie, door het
ijveren voor het benoemen van straten, pleinen en kunstwerken naar de
Irenebrigade
in verschillende
gemeenten, alsmede door haar persoonIijke inzet voor en steun aan vele
individuele leden van die brigade.
Namens alle leden van de Vereniging, van harte proficiat
met de
wel
verdiende
onderscheidingen,
heren en dame!
Harry Davis

GEFELICITEERD
Enkele brieven, ontvangen
door
secretaris van de Vereniging.
"Geachte mijnheer

de

Hielkema,

Ik zou graag bij de herdenking aanwezig willen zijn, doch mijn leeftijd laat dat niet meer toe (88
jaar).
Ik wens U veel succes voor de toekomst en hoop dat deze herdenking
nog vele jaren gevierd mag worden
en dat het een stimulans mag zijn
voor de jongere generatie.
groeten,

Henk de Jong"

"

ORANJE COMITE TILBURG

Mijne Heren,
Op de dag van de herdenking 50 jaar
Koninklijke
Nederlandse
Brigade
"Prinses Irene" wi look
het Oranje
Comité
Tilburg
niet ontbreken
en
zendt U een officiële felicitatie.
Tilburg heeft een speciale band met
de Brigade
waarvan
de oorsprong
I igt in de bevr ijdingsdagen
van de
stad voor en op 27 oktober 1944.
Het Oranj e Comité - en met ons de
gehele bevolking - is verheugd als
bij de herdenkinsplechtigheden
in
verband met de bevrijding, zowel de
oudstrijders
van
de
Brigade
als
leden
van
het
Garde
Fuseliers
"Prinses lrene", in Tilburg aanwezig zijn ter opluistering
van het
gebeuren.
Wij hopen U in de komende
weer te ontmoeten.
Namens Oranje Comité Tilburg,
Th. Dekker,

"Nationaal Verbond der Oudstrijders
van de Brigade Piron.
Geachte Heren,

Hiermee wi 1 ik U en de Vereniging
van harte feliciteren met het 50jarig bestaan van de vereniging van
Oudstri jders
van
de
Koninkl ijke
Nederlandse
Brigade
"Prinses
Irene" .

Met vriendelijke

IRENE BRIGADE ...

Op dinsdag 27 augustus kan ik tot
mi jn spi jt niet aanwezig
zi jn te
Schalkhaar bi j de viering van het
50- jarig bestaan van uw roemri jke
eenheid.
Graag stuur ik U echter, mede ui t
naam van al de oudgedienden van de
1e Belgische
Brigade
Bevrijding",
onze
hartelijkste
gelukwensen
en
een zeer oprecht "proficiat !"
Vijftig
jaar, een halve eeuw, is
een he 1e tij d, maar wij a 11en, die
in Groot Brittannië
een toevlucht
hadden gevonden, herinneren ons nog
hoe zwart, en bij na hope loos soms,
onze toekomst
er dan ui tzag, met
een Duits leger dat gans West-Europa onder de voet had gelopen en in
augustus
'41 door Rusland
sneed.
Het tijd is naderhand gelukkig gekeerd, en we hebben uiteindel ijke
samen het genoegen van de bevr ijding gesmaakt,
maar het
is soms
goed achterop te ki jken en na te
gaan we Ike zware en I ange weg we
hebben afgelegd.
We wensen
annos !"

U

van

Met vriendelijke

harte

"ad

mul tos

groeten,

Hubert Baete, Nationaal

voorzitter"

Telegram:
"Proficiat met uw jublileum, namens
het hoofdbestuur van de A.V.O.M.
G.K. Visser, secretaris"

jaren

secretaris"
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24 AUGUSTUS

1991: OPEN HUIS WESTENBERGKAZERNE

"Is op dit moment, nu de vredes- en
veiligheidssituatie
in Europa en de
rest van de wereld
steeds op de
proef wordt gesteld, aandacht voor
de 50e ver jaardag van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene zinvol en zelfs wel gepast ?
Het antwoord is volmondig: "Ja".
Want juist nu is het goed st i I te
staan bij het feit dat,
de oprichting
van de Irene
Brigade noodzakelijk
was om
Nederland
van het fascistische reg ime on tdoen ("gedenken om niet te vergeten")
ons land, door de keuze voor
vei I igheid en vrede in NAVOverband,
al 46
jaar vrede
kent
op dit moment de Diepenveense
gemeenschap
en de militaire
gemeenschap
van
de Westenbergkazerne elkaar nodig zullen hebben om gezamenl ijk te
bewerkstelligen
dat
toekomstige
veranderingen
op een
sociaal
verantwoorde
wijze
zullen plaatsvinden.
In de afgelopen vijftig jaar hebben
de gemeenschappelijke
ontwikkelingen uiteraard ook hun invloed doen
gelden op de militaire organisatie.
Di t heeft onder andere geleid tot
een grot ere openhe id. Een openhe id
die noodzakelijk
is, omdat een geloofwaardig
defensie-apparaat
geworteld moet zijn in de samenleving.
Parallel
aan
deze
ontwikkelingen
heeft de militaire gemeenschap zich
steeds hechter genesteld in de Diepenveense gemeenschap.
Redenen genoeg om u ui t te nodigen in grote
getale kennis te nemen van de militair in de Westenbergkazerne . Een
gevarieerd
en
aantrekkelijk
programma staat borg voor een leerzaam
en plezierig "Open Huis"-bezoek."
Met deze woorden van luit.kol. der
Fuseliers
H.A.J.
Bokhoven,
opende
het programmaboekje
dat aan iedere
bezoeker
die die 24e augustus de
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kazerne betrad, werd uitgereikt.
Inderdaad, er was gezorgd voor een
zeer gevarieerd
programma
dat om
half tien begon.
Optredens
van
het
muziekkorps
(tweemaal, daarna moest snel worden
vert rokken naar de Tapt oe), demonstrat ies op de hindernisbaan,
een
voetbalwedstrijd,
gratis verstrekking van snert.
In de tent, neergezet voor de reunie op 27 augustus, werden informatiestand ingericht.
De organisat ie van een pantserinfanteriebataljon,
persoonlijk
gevechtsuitrusting,
lichte
wapens,
verbindingsmateriaal,
NBC-oorlogvoering,
camouflage;
allemaal
onderwerpen die h ier aan de hand van
foto' s,
voorbeelden,
teksten
en
persoonlijke
uitleg werden
behandeld en verduidelijkt.
De souvenirshop,
het veldpostkantoor,
voorlichtingsstands
van
de
Nationale Reserve, de gemeente Diepenveen
en P.M.T. kregen
ook de
belangstelling van het publiek.
Een enthousiast en gemot iveerd pub 1iek was het. Zot n 5000 mensen,
ouderen die hun "oude" kazerne nog
eens kwamen beki jken, jongeren die
iets van "het leger" wilden zien.
Het werd een geslaagde
dag, ook
voor alle militaire medewerkers.
Veel vragen werden er gesteld maar
de meest en hadden toch bet rekk ing
op het vertrek van het bataljon.
Overste Bokhoven stipte het al even
aan in zi jn voorwoord, "de toekomstige veranderingen".
Niet alleen zal het 13de Pantserinfanteriebatal jon vertrekken ui t de
Westenbergkazerne
maar de taken van
het bataljon zullen wijzigen.
Het
zal een opleidingstaak krijgen voor
de nieuwe luchtmobiele brigade die
geformeerd gaat worden.
Van paraat
bataljon
zal het een
schoolbataljon worden.
Een dergelijk bataljon kan, volgens
de militaire richtlijnen,
niet de

tradities
voortzetten
deregiment Fuseliers.

van een

Gar-

De traditles
van het Garderegiment
zullen
daarom worden overgenomen
door een ander,
een paraat
bataljon. Het wordt het 17de Pantserinfanteriebataljon,
gelegerd
in
de
gen.maj.
A.C. de Ruyter van Steveninckkazerne
te Oirschot.

Geen eenvoudige zaak,
van dergeli jke tradit
gende Vaandeldragers
zeker voorstellen
aan
batal jon.

het 6vergeven
ies.
In volzullen
we u
dat "nieuwe"

In 1eder geva I: een
huis
dus,
met toch
afscheid ... ?

ges I aagd open
iets
van een

Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene

W®&3'CÇ®ÛÛLQ)(~rP~[~ffilZ®rPûû®
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Zaterdag 24 augustus 1991
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TRADITIE

IN EDELMETAAL

DRAAGMEDAILLE

MANCHETKNOPEN

LEPELTJE

PENNING
Koninklijke

Begeer is de maakster

van de jubileum penning van uw brigade.
Penningen en medailles zijn al
sinds tientallen jaren haar specialiteit.
Maar daarnaast maakt zij in brons, zilver en goud
vele soorten onderscheidingstekenen
krijgsmacht

voor

en andere overheidsinstellingen,

voor bedrijfsleven

en verenigingen.

En... niet te vergeten afgeleide artikelen
zoals manchetknopen, lepeltjes en briefopeners .

•

(,))

-

Koninklijke Begeer
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Koninklijke Begeer B. v., Zilverstraat 40,2718 RK Zoetermeer
Tel. 079-680580, Telefax 079-611144, Telex 33045 VKBNV NL

22 JUNI 1991 VIERING VERJAARDAG
Z.K.H.

PRINS BERNHARD

Met alle
terugbl ikken op de jubileumfestiviteiten,
zouden we bijna
vergeten
dat ook 22 juni
een bijzondere
dag was.
Ter
gelegenheid
van de 80ste
ver jaardag
van Prins
Bernhard
vond toen
een
eerbetoon
plaats
in de tuin van Paleis
Soestdijk .
Ook de vereniging
van Oudstri jders
van de Brigade
was hierbi j vertegenwoordigd.
Een gezellige
middag,
getuige
de
hierbij
gepubliceerde
foto's,
ingezonden
door
H. Houben uit
Maastricht.
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Marc Segal overleden ...
Al lang was zijn gezondheid
niet
erg goed te noemen, toch was Z1 j n
heengaan heel erg onverwacht: op 23
jul i over leed Marc Segal, op 73jar ige leeft ijd.
Op de rouwbrief staat, onder zi jn
naam,
"penningmeester
Koninklijke
ederlandse
Brigade
"Prinses
Irene".
Dit geeft wel heel dUidelijk
aan
hoe belangrijk
juist die functie
voor hem was. Een functie die hij
v ier en een ha I f jaar heeft mogen
vervullen.

"

Over de oorlog
wilde hij
liever
wèl wilde
hij zich
niet praten,
voor zij n makkers van toen inzetten.
Vanaf zi jn ziekenhuisbed
bleef hi j
werken voor de Vereniging van Oudstri jders,
hierbi j
dan
geholpen
door zijn vrouw.
Vrijwel het voltallige
bestuur en
leden van de Vereniging
van Oudstri jders, waren bi j zi jn cremat ie
op 29 juli aanwezig.
De witte plek op de bestuurspagina
van deze Vaandeldrager
is een symbool voor de leegte die hij achterlaat ...
Marc, bedankt

Met diep leedwezen namen
leden van onze vereniging:
5
17
15
22
13
23
24
28
27

feb.
april
juni
juni
juli
jul i
juli
juli
aug.

1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

van

het

overl ijden

van

H.,van Gennip, Voorburg
E. Feenstra, Zuid-Afrika
J.J.W. Meyer, Amersfoort
L. van Tilburg, Bergen op Zoom
Mevr. van Vliet-Fondse, Den Haag
M. Segal, Den Haag
Mevr. M. v.d. Boomen, Eindhoven
K. van Dijk, Sliedrecht
S. Waterman, Doorn

Bij overlijdensgevallen
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wi j kennis

graag bericht

aanF.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK

de

volgende

VERENIGING
KONINKLIJKE
Opgericht
SECRETARlAAT:

Mutaties
blz 3

ti

VAN OUDSTRlJDERS

NEDERLANDSE

AMETIfISTDUK

V 410620

adreslijst
Berg G.B. van den opnemen

opnemen
overleden

ti

16

adres

"

16

Feber-de Vierweyzer Mevr. C.
Feenstra E.

ti

17

Gennip

overleden

"

19

Goossens

P.

adres

is

"

22

Hendriks

H.

adres

is

"

22

Hendriks

P.

adres

is

"

23

Heuvel J.G.M.
van den

opnemen

"

29

Kelderman

adres

ti

29

Kivits W.H.

opnemen

ti

31

Leeuwe Brig.Gen.
G.G.M. van

adres

is

31

Lengkeek-v.Hooyadres
donk Mevr. H.A.M.

is

ti

32

Kyvon C.

is

ti

32

Laadstra

36

Lippens-Thomaes
Mevr. H.J.M.

opnemen

36

Lipschutz

opnemen

ti

IRENE"

U4.• 106 SJ ROOSENDAAl.. (N.BR.) TEL 0165G-W802

Cnossen Jon
Dijk K. van

ti

,.PRINSES

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

11
14

ti

BRIGADE

VAN DE

H. van

A.G.

overleden

adres
C.E.

A.

is

is

opnemen

nieuw lid per 23-5-91
Willem de ZWijgerlaan 69
5171 EW KAATSHEUVEL
04167-73186
Woonplaats is TULARE
28-7-91
Sliedrecht
Nabestaande: F. Berenson
Livingstonestraat 60
1827 PW ALKMAAR
17-4-91
Zuid-Afrika
Wed.
Mevr.
M.J.
Feenstra-Knol
5-2-91
Voorburg
Wed. Mevr. van GennipNiften
Blijdestein 26
6132 PS SITTARD
046-516301
Airbornelaan 11
5632 JA EINDHOVEN
040-422434
Dickson Street
NAMBUCCA
HEADS 2448 N.S.W.
Austral ië
nieuw lid per 9-8-91
Coméstraat 3
5845 BP ST.ANTHONIS
08858-1661
Odiliastraat 197
5401 XV UDEN
04132-65138
nieuw lid per 29-7-91
Kirkcaldy Rd. Famona
BOLAWAYO
Zimbabwe
Seinpostduin 523
2586 EE DEN HAAG
070-3522610
Kralingseplaslaan 57a
3061 BA ROTTERDAM
010-4526166
Holtingerbrink 22
7812 EW EMMEN
05910-41036
verhuisd, adres onbekend
Doenradestraat 146
4834 GH BREDA
076-654629
5444 Westheimer
suite 500
HOUSTON
Texas
77056 U.S.A.

39

"

39

"

41

"

42

"

47

"

50

"

50
50

11

"

50

"

50

"

51

"

52

"

54

"

55

"

55

"

55

"

56
58

"

58

"

60

"

61

"

64

"

64

"
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Meyer J.J.W.

overleden

15-6-91 Amersfoort
Wed. Mevr. E.J. MeyerWesselink
Oort C. van
opnemen
nieuw lid per 16-8-91
Eekhoornstraat 35
7064 DB SILVOLDE
Paepe E. de
opnemen
hieronder: Wed. Mevr. L.
de Paepe-Wijnacker
Rijkens J.
adres is
Pro Bernhardstraat 3M
9411 KR BElLEN
05930-22597
Scova Righini P.M.adres is
Gordelweg 31e
3066 AC ROTTERDAM
Segal M.
overleden
23-7-91 Den Haag
Wed. Mevr. M.M. SegalVeekmans
Sloots Jr. G.
adres is
Walakker 81
9407 BT ASSEN
05920-73184
Smeenk-Batenburg adres is
Manegelaan 60
Mevr. N.N.H.
8252 ER DRONTEN
03210-14645
Smeyers J.F.
opnemen
nieuw lid per 27-5-91
Verboekt 105 1-2a Vorst
2430 LAAKDAL België
Smits P.C.
adres is
Rerbothstraat 2
5041 NA TILBURG
Steinbrecher H.S. postcode is 1000 BERLIN 30 Duitsland
Tilburg L. van
overleden
22-6-91 Bergen op Zoom
Wed.Mevr. G. van Tilburg-Kamerbeek
Uthermölen R.
juiste naam is Utermöhlen L.R.R.
17 Montclair
Carmichael Rd.
FISHOEK 7975 R.S.A.
Uitdewilligenadres is
Anna Paulownahof 53
Damen Mevr. A.
5038 VV
Valk-Jacobs
adres is
Bej.centr. "De Ypelaar"
4834 XK Breda
076-656843
Ven A.J.M. v.d.
postcode is 7755~ U.S.A.
Vinkhuyzen H.J.
adres is
Verpl.kliniek "Bornholm"
Bornholm 50
2133 AA HOOFDDORP
Vliet-Fondse
overleden
13-7-91 Den Haag
Mevr. G. van
Waterman S.
overleden
27-8-91 Doorn
Wed.Mevr. H.E. WatermanVoorthuis
Wieken I. van der opnemen
nieuw lid per 10-6-91
98 Volhardingstraat
2020 ANTWERPEN België
Zeldam H. ten
opnemen
2109 Prestwick Drive
BYRON C.A. 94514 U.S.A.
Zwart K.
opnemen
Steenvoordelaan 321
2284 CN RIJSWIJK

VERENIGING
KONINKLIJKE

VAN OUDSTRIJDERS

NEDERLANDSE

BESTUURSLEDEN

Beneden

.•PRINSES

Vertegenwoordiger

Beelaerts

Dorpsweg

BRIGADE

van Blokland

Postweg

191

bil de fondsen

H.J. Davis
18

6862 WH ooSTERBEEK

3881 EC PUTTEN

085 -33 23 52

03418 - 6 08 42

Voorzitter:

Advies commissie

R.W. Hemmes

W.J. van den Ijssel

Thorbeckelaan

Schaapsweg

74

6712 CG EDE

070 - 3 68 35 66

08380 - 1 04 55

Vice-voorzitter:

Stichting

J.L.M.

Hans Sonnemans

van den Bergh

Historie

Hoofdstraat

27

Dr. H. Zak:

54

2564 BS DEN HAAG

Verdilaan

IRENE"

MET fUNCTIEVERDELING

Ere-voorzi tter:
Jhr. J.J.G.

VAN DE

en Documentatie:

32

4837 CL BREDA

5683 AE BEST

076 - 61 37 11

04998 - 7 12 70 (tussen

18.00 en 21.00 uJ

1e secretaris:

Garderegiment

"Prinses

H.J.f.

Westenbergkazerne

Hlelkema

Amethistdijk

Spanjaardsdijk

254

Irene":

45

7433 PW SCHALKHAAR

4706 BJ ROOSENDAAL
01650

fuseliers

- 4 48 02 (vragen

2e secretaris/soc.

e.d. schr.)

medewerker:

05700 - ~ 25 10 (commandant)

Contactadressen

92515, 92911.

in het buitenland:

Heyman Roet

f.J. Bakx
Brouwersbos

Hilda Ramstraat

3

23

4841 CH PRINSENBEEK

2600 ANTwERPEN

- BERCHEM

076 - 3 67 05 37

BELGIE 09-32-3-2390012

Cees Wolters
19 Alberteijn
MUIZENBERG

Road

7951 KAAPSTAD

REP. ZUID AfRIKA

Waarnemend

penningmeester:

Henk J. Jansen

H.A. Walschot

2A Station Road "Hoekhuis"

Vl1etwijk

NORTH MYMMS - HATfIELD

96

2271 EX ~OORBURG

HERTS ALg 7PJ

070 - 3 86 51 15

UNITED KINGDOM 09-44-7072-71462

Lid:

Ned. Vereniging

G. Lourenz

H. '.•••
eyland

Drs. Hein Mandosplaats

24

Jn Congleton:

67 Buxton Road "Den Haag"

5581 8V WAALRE

BUGLAWTON

04904

- 1 47 46

CHESHIRE CW 12 2DX

- CONGLETON

Th.J.

van Besouw

UNITED KINGDOM 09-44-260-276735

Dachverliesstraat

BANK EN GIRONUMMER

4

Banknummer

5263 AN VUGHT

VAN DE VERENIGING:

: 47.25.85.762

073 - 56 72 79
Contactman

Postgironummer:

Mariniers:

Penningmeester

A. van Wijk
Schuilenburgerplein

I flat A44

1999533
O.S.V.

"Prinses

Irene"

te Den Haag.

3816 TD AMEHS~00RT

Lidmaatschap

033 - 75 26 95

Het jaartal achter het nummer boven de

P.J. van der Wal

waarin u voor het laatst uw contributie

Huiserf

'/0

adressering

12

4824 HR BREDA
076 -41 61 51

ldeed.

Is minimaal
van dit blad,

f

20,- per jaar.
is het jaar

