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Het jaar 1992 was me het jaartje wel. Nauwelijks bekomen van de viering van
het vijftigjarig bestaan, moesten wij wennen aan het feit dat het 13de Bataljon
uit Schalkhaar de tradities, beginnend bij die van ons, ging overdragen aan het
17de Bataljon in Oirschot.

Al gauw ontdekten we dat het de Limburgse Jagers van het 17de ernst was
om zichzelf te transformeren tot Fuseliers. Door de Bataljonsadjudant werd
een Fuselierslied gemaakt op de wijs van de Prinses Irene Mars. De Alpha-
compagnie zong het dagelijks. Voor velen in Oirschot wel eens te vroeg ...
Toen kwam de Normandië-reis, de traditie- en commando-overdracht en de
paraatstelling van de Charlie-compagnie aan de Maas bij Crevecoeur,
tegenover Hedel.

Het is overduidelijk dat allen, ingedeeld bij het 17de Painfbat geweldige
Fuseliers zijn geworden en wij zijn bijzonder verheugd dat wij, oudstrijders van
de Irene Brigade, zoveel worden betrokken bij evenementen van de Fuse-
lierss. Zo hebben wij er vele vrienden bij gekregen.

Wij hebben ook vele vrienden verloren dit jaar, waarvan het verlies steeds
weer een schok teweegbrengt. Zo overleed onze penningmeester Harry
Walschot plotseling, toen de vorige Vaandeldrager werd verspreid, met daarin
een goede foto van Harry, genomen in juli in Normandië. Henk van Beers
heeft de bescheiden van Harry overgenomen, wat zonder toelichting geen
eenvoudige zaak is.

Op 11 januari, de verjaardag van de Brigade en dus ook van de Fuseliers,
wordt het museum van het Garderegiment geopend. Hans Sonnemans was
gevraagd bij de inrichting gehulpzaam te zijn. Hij heeft van de Korpsverzame-
ling van Schalkhaar in Oirschot een barak gevuld met herinneringen, die de
naam korpsverzameling verre is ontstegen. Het is een pracht van een mu-
seum geworden, waar ook de Stichting Historie en Documentatie heel veel
geld, arbeid en vernuft in heeft gestoken. Het Garderegiment kan trots zijn op
dat museum, waarvan Hans tot conservator is benoemd en daar zijn wij trots
op.

Op die verjaardag in januari hebben wij de feestdagen van december al weer
gehad. Indien U dit leest voor de Kerst, wens ik U heel goede Kerstdagen en
een gezegende jaarwisseling. Mocht u die jaarwisseling al achter de rug
hebben, dan vergezellen mijn goede wensen voor veel geluk en gezondheid in
1993 U en allen die U dierbaar zijn.



GARDE REGIMENT FUSELIERS PRINSES IRENE

17 Pantserinfanteriebataljon

GARDE FUSELIERS PRINSES IRENE

Het zijn niet specifiek de kerst- en nieuwjaarsdagen die we bij het 17de met feest
aanduiden; bij ons is het namelijk elke dag feest. Het verschil is echter dat we de
mogelijkheid hebben om de genoemde eindejaarsdagen thuis door te brengen. Ik
bedoel daarmee twee dingen te zeggen: We hebben met het bataljon een buiten-
gewoon druk jaar achter de rug, overvloedig gevuld met (buitenlandse) oefeningen
en evenementen, waardoor we maar weinig "bij moe" konden zijn maar ook dat het
zeer plezierig en goed dienen is bij het garderegiment in het Oirschotse zand.
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Uw regimentscommandant,

~~f
L . t0 Dorç,( ZS
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ç'~. ~------~~~~~-

We hebben ons uiterste best gedaan u, in de achter ons liggende periode, iets van
die sfeer te laten proeven. U had de mogelijkheid aanwezig te zijn bij de kennis-
makingsoefening "Normandië" (3-5 juli), bij de traditieoverdracht (10 juli) of bij het
paraatstellen van de Charlie-lichtingsploeg in Hedel (9 november).

Meer buiten uw gezichtsveld hebben erewachten of detachementen het Regiment
uitgedragen bij Sedan (Frankrijk, 4-5 september), bij de commando-overdracht
van de BLS (10 september), bij Prinsjesdag (15 september) en bij de 50-jarige
herdenking in Stratford (Canada, 8-13 oktober).

Heeft u ons bij deze evenementen niet kunnen vereren met uw aanwezigheid ?
Jammer! Wellicht kan ik u dan voor 1993 een goed voornemen aan de hand doen:
aanwezig zijn bij de regimentsactiviteiten. U zit wellicht al goed bij de Regiments-
jaardag en opening van het museum op 11 januari a.s. Ik kan niet goed genoeg
benadrukken dat het handhaven van de traditie van ons regiment niet alleen een
zaak is van het parate bataljon maar ook van u en mij, kortom van ons allemaal.

Uw steun hebben we nog hard genoeg nodig de komende tijd. Het is u zeker
bekend dat er reeds op korte termijn grote veranderingen gaan plaatsvinden in ons
krijgsmacht. Op het moment dat u dit leest, zijn die veranderingen waarschijnlijk
gedetailleerd bekend. Nu, bij het schrijven van dit stuk, moet ik er naar gissen. Eén
ding staat voor mij als een paal boven water: een eenheid met een sterke traditie-
beleving en een aktieve achterban van oudstrijders en oud-regimentsleden kan
moeilijker worden opgeheven dan een eenheid zonder levende traditie. Daarom
heb ik er alle vertrouwen in dat u, in ieder geval van bataljonszijde uit, het zojuist
door mij aangereikte goede voornemen ook daadwerkelijk in praktijk kunt brengen.

Daarvoor is, behalve goede wil, ook een blakende gezondheid nodig. Ik wens u en
allen die u dierbaar zijn, die gezondheid toe. Met die basis kunt u bergen
verzetten ! Tenslotte wens ik u alvast een zalige Kerstmis en een voorspoedig
1993. Ik hoop dat op 11 januari tegen u in persoon te kunnen herhalen.



Beste lezer(es),

Deze keer een Vaandeldrager in een wat nieuw jasje. We
hopen dat het naar uw smaak is.

Toen het vorige nummer op de post ging, kwam juist het
bericht dat onze penningmeester Harry Walschot was overle-
den. Helaas was het dus onmogelijk om hier nog op te reage-
ren, hoe graag ik dat ook anders had gezien.

Lang heb ik met Harry mogen samenwerken: binnen het
bestuur van de Vereniging maar ook binnen het bestuur van
de Stichting Historie en Documentatie. In die tijd werd hij een
echte vriend op wiens steun ik altijd heb kunnen rekenen. Ik
weet dat hij nog vol energie voor de Vereniging en Stichting
had willen werken. Ik zal hem persoonlijk erg missen en wens
Corrie, "zijn jongens" en familie heel veel sterkte.

1992 ligt weer bijna achter ons. Een jaar waarin de traditie van
de Fuseliers overging naar Oirschot. In het maart-nummer van
"De Vaandeldrager" zei de toenmalige regimentscommandant
overste Bokhoven: "Het komt daar en het komt in goede, ik
zou zeggen bourgondische, handen." Het uitkomen van deze
voorspelling hebben wij dit jaar allemaal mogen beleven.

Ik wens u allemaal heel veel gezondheid in de toekomst, heel
prettige feestdagen en een goed 1993. De Fuseliers van 17
Painfbat wens ik toe dat zij hun nieuwe traditie nog lang en op
dezelfde wijze mogen voortzetten, als zij die in 1992 zijn
begonnen.

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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-~ VORIGE NUMMER:

s reaktie op het artikel over de reis naar
andië en de traditie-overdracht ontving ik

e olgende brief:

Bes e redactie,

Als commandant van de eerste en enige com-
agnie met "Limburgse Fuseliers" wil ik u al-

lereerst complimenteren met de de voortreffe-
lijke wijze waarop u onze geweldige reis naar
Normandië en de daaropvolgende regiments-
overdracht hebt verwoord.

Toch moet mij van het hart dat dit verslag wel
enige onwaarheden bevat die, met name bij
et personeel van de A-Compagnie, wat ver-

keerd gevallen zijn. De A-Cie heeft er namelijk
patent op om bij festiviteiten, zoals ook deze,
op een of andere manier te stunten of opzien
te baren. Zo ook tijdens de plechtigheid op het
strand in Arromanche, toen we met z'n allen

et plan hadden opgevat om te water te gaan
om de koorden te dopen, maar ook op een
leuke manier te choqueren. Dat het krediet
iervoor dan in uw betoog toekomt aan onze

overigens zeer regiments getrouwe bataljons-
s af is helaas een omissie waarmee de A-Cie

iet blij is.

Hopende op een rectificatie verblijven wij,

( .g.) M. Duvekot, kaptitein der Fuseliers (CC
7 A-Cie)
.g.) M.W.G. Jacobs, elnt der Fuseliers ( plv

CC 17 A-Cie
.g.) H.C. Asveld, Sm. der Fuseliers (CSM A-

Cie)

s edacteur vraag je je in eerste instantie af:
a deed ik verkeerd ? Alle lof voor de A-

Compagnie in het verhaal. Sterker nog, hun
embleem stond boven het artikel. Toen ineens
begreep ik het. Op pag. 12, onder de foto van
bataljonsadjudant Choinowski stond de uitroep:
"voorwaart, mars !", terwijl de adjudant daar
slechts +iet regimentslied stond te zingen (op
dat moment zette hij in: "een Fuselier die altijd
lacht".

Normaal zou ik mijn schouders hebben opge-
haald maar in dit geval gaat het over "de Alp-
ha-club" zoals de compagnie bijna liefkozend
door de oud-Brigadeleden in Normandië werd
genoemd. Deze compagnie heeft zich bij de
deelnemers aan de reis heel populair gemaakt.
Met zoiets dien je dus als redacteur goed re-
kening te houden.

Het resultaat was dat ik een bezoek bracht
aan het stafbureau van A-Cie. De sfeer daar
bleek vriendelijker dan dat je na het lezen van
de brief zou vermoeden. Na het aanbieden van
enkele "oude slag" baretemblemen (een echte
Fuselier is er op gebrand zijn moderne stan-
daard baretembleem te vervangen door een
oud koperen exemplaar) bleek de wrok wel te
zijn weggenomen.

Om verdere fouten in verhalen over de A-Cie
te voorkomen, bood ik kapitein Duvekot
plaatsruimte in deze Vaandeldrager aan. Hierin
vertelt hij over de ervaringen van zijn compag-
nie Umburgse Fuseliers.

- Een rea ie op de foto op blz. 5, ingezonden
door W. Snelders ui Crayford. "La.v. de laat-
ste alinea over "the formidable dark haire
centre figure enz." Dat is of was soldaat Stur-
Ier. Als u het wilt publiceren in de volgende
Vaandeldrager dan heeft Snelders daar rust
over !" Bij deze dus en bedankt heer J. de
Waal uit Bussum.

Nog steeds is de redactie op zoek naar
materiaal over de mariniers bij de Brigade.
Zoals beloofd zal er een Vaanderdrager wor-
den gewijd aan deze mannen die de Brigade
kwam versterken. Er is nu wel materiaal maar
er moet meer zijn. Een laatste dringende op-
roep aan de oud-"Brigade"-mariniers die deze
Vaandeldrager lezen: zoek eens in oude al-



bums of zet uw herinneringen aan die periode
eens op papier!

"Hartelijke dank aan bestuur en leden van
onze fijne vereniging voor de bloemen en de
cadeaubon welke wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksfeest op
1 oktober 1992" schrijven Gerda en Sjaak
Rentrop uit Bergen op Zoom

Piet Bakker uit Den Haag schrijft: "Bij deze wil
ik mijn dank uitspreken voor de mooie fruit-
mand welke ik, namens de Vereniging door de
heer Hogeveen uit Wateringen, mocht ontvan-
gen tijdens mijn verblijf van drie weken in het
West Einde Ziekenhuis in Den Haag."

"Op woensdag 14 oktober werd door de heer
Harry Davis een present aangeboden, zijnde
een mand vol fruit, ter gelegenheid van mijn
ziek zijn (een beschadiging en een toekomsti-
ge nieuwe linkerheup). Ik wil u allen bedanken
voor deze gave ! Met de beste wensen voor u
allen en tot kijk !" schrijft Willem V.d. Ijssel uit
Ede

Gé Rijkens-Alberts uit Beilen schrijft: "Hierbij
mijn hartelijke dank voor de aardige attentie
die ik t.g.v. mijn 75ste verjaardag mocht ont-
vangen."

"Alhoewel het mij een raadsel is, waar u de
wetenschap vandaan haalt (heer Peyrot ken ik
niet), bedank ik u, mede namens mijn echtge-
note, voor de gelukwenskaart die wij dezer
dagen mochten ontvangen namens de Brigade
P.I., ter gelegenheid van ons 45-jarig huwe-
lijksjubileum" schrijft F.J. Zeehandelaar uit New
Rochelle (U.S.A)

eitje en Steffen Marks uit Noordwolde schrij-
'en: "Wij bedanken de Oudstrijders Vereniging,
e Steunfondsen en Frans Bakx voor de felici-

ta 'es, de verjaardagskaart, kadobon en het
Doemstuk dat we ter gelegenheid van ons 40-

janq huwelijksfeest mochten ontvangen. Het
deed ons geweldig goed."

"Mede namens mijn vrouw dank ik het bestuur
voor het prachtige bloemstuk en kado bon bij
ons 45-jarig huwelijk. Ook het bestuur afdeling
Bergen op Zoom voor het mooie bloemstuk."
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J. Withagen, Bergen op Zoom

"Veel dank voor de prachtige cadeau's op ons
45-jarig huwelijksfeest. Met dank aan de hele
Prinses Irene Brigade."

Fam. M. Gielen-v.d. Linden, Blerick-Venlo

G.G. van Dam uit Venray schrijft: "Hiermede
wens ik mijn dank uit te spreken voor de blij-
ken van belangstelling die ik gedurende mijn
ziekte heb mogen ontvangen van uw Vereni-
ging, via de heer Hielkema, alsmede voor de
prachtige fruitmand die door de heer Lourenz
en zijn vrouw bij mij thuis werd bezorgd. De
door hen genomen moeite werd door mijn
vrouwen mij bijzonder op prijs gesteld."

"Vandaag hebben wij die "eenmalige uitkering"
van f. 7500,- ontvangen. Bas Vermaat heeft
ons daar veel mee geholpen. Ik ben er haast
zeker van dat de Vereniging van de "Prinses
Irene Brigade" daar hard aan gewerkt heeft.
Wij zijn er erg dankbaar voor en het zal 1993
een hoop makkelijker voor ons maken."

W.A Duys, Birmingham U.K.

Oproep:
Ons lid A Buitelaar uit Grave ligt momenteel
heel ernstig ziek in het Radboudziekenhuis in
Nijmegen. Mogelijk zijn er leden in de buurt die
hem eens willen opzoeken. Het zal hem zeker
goed doen om wat belangstelling van oud-
Brigademakkers te ondervinden.



Bevrijdingsherdenking in Beringen
Op 12 september jl. werd een delegatie van onze Vereniging ontvangen in
Beringen door het Comité Bevrijding. Op deze zaterdag werd voor de derde keer
de bevrijding van de stad herdacht en voor de eerste maal waren de Nederlandse-
oud-Brigadeleden hierbij uitgenodigd.

+e: ezelschap, bestaande uit een dertigtal
=_:.-B 'gadeleden met hun dames en onder
e van Theo van Besouw, arriveerde vol-
_ - schema om kwart voor twee in de stad
.•. gen. Na een korte informele verwelko-

bij het stadhuis op de markt, begaf ieder-
:_ - zich naar de ernaast gelegen kerk. Daar

•. deelgenomen aan een plechtige katho-
s 'e e charistieviering.

a oop van de mis, vertrok de stoet, met
•e e eteranen van vele Belgische oud-strij-
:.e- ganisaties, naar het "Herdenkingsmonu-
-e-, . Dit monument staat op de plaats waar

944 de houten en gedeeltelijk vernielde
: _9 ag, waar de Brigade op 7 september een
:: -9_e oofd kon vormen.

a e hijsen van de Belgische, Britse en Ne-
se vlaggen, onder het blazen van "Te

• e e· door de klaroenen, werd begonnen met
__ ce emonie. Allereerst was er een wel-
: -. oord door de voorzitter van het Comité

o~ i g, de heer P. Lantin. Zijn toespraak,
aarin een historische schets van met

---e et optreden van de Irene Brigade, werd
::a-:- oord door "op rust gesteld generaal-

van Bésouw", zoals hij door onze Bel-
'enden werd aangekondigd.

. s aan ons niet grÇlag op onze borst maar
00 e blijven trots op het feit, dat we des-

e plicht hebben qedaan en een steen-
- e -e ne mogen blidraqen, ook ter bevrijding
•2:" _'h stad. Ik wil u niet onthouden dat we

ier angst hebben gekend, dat we in
ebben geleefd, dat er eenzaamheid

as ee.... e tangen naar alles wat ons dier-
as: i afstand reeds zo dicht genaderd

zo ver af. Het was heus anders
--- ce _e an iseerde films en boeken over

::_ ""s illen doen geloven."

"Dit wil nog geenszins zeggen, dat er naast het
trekken door diepe dalen geen vreugdevolle-
hoogtepunten in ons soldatenleven voorkwa-
men. In Normandië en in uw land hadden we
bij het overmeesteren of binnentrekken van
steden of dorpen in vreugde ervaren om als
bevrijders te worden verwelkomd en dat door
mensen die door bombardementen en be-
schietingen nagenoeg alles verloren hadden,
maar je omhelsden omdat zij zo blij en geluk-
kig waren hun vrijheid te hebben herkregen.
De deelname aan de bevrijding van uw stad
was voor ons, leden van de Prinses Irene
Brigade, juist zo'n hoogepunt. We prijzen ons
nog stees gelukkig, dat de naam Beringen is
opgenomen in ons vaandel, aldus voor altijd
eenm schakel vormend tussen u en ons Gar-
deregiment", aldus Theo van Besouw.

Na de plechtigheid bij het monument, begaf
het gezelschap zich weer terug, ditmaal naar
de "Molenhof" . Deze zaal bleek echter niet
groot genoeg voor het gezelschap van toch
zeker enkele honderden mensen. Toen ook
nog eens de geluidsinstallatie uitviel, waren de
woorden van burgemeester Mondelaers en
delegatieleider van Besouw voor praktisch
niemand meer te volgen. Er werden wederzijds
geschenken uitgewisseld. Het boek van Hanny
Meijler en een herinneringsbord voor de bur-
gemeester en een ingelijste foto van de brug
van Beringen voor de Brigade. Deze foto zal
een plaats krijgen in het nieuwe regimentsmu-
seum .

Hierna werd vertrokken naar zaal "Iris" op de
Markt, waar het Comité Bevrijding een koffie-
tafel aanbood. Ter verhoging van de feest-
vreugde was er een uitstekende Glenn Miller-
achtige band die een aantal prachtige num-
mers speelde. Helaas bleek door deze muziek
de conversatie aan tafel minimaal te moeten



blijven. De lekkere harde Belgische pistolets
bleken voor de Brigadeleden met een wat
minder gebit wat problemen te geven. De
stemming was en bleef prima. Vooral toen
tegen het einde nog echt Belgisch bier werd
getapt. Enkele leden hadden toen inmiddels al
de zaal verlaten om een kroegje op te zoeken.

Tegen vijf uur vertrok het Brigade-gezelschap
weer uit Beringen, nagezwaaid door onze Bel-
gische vrienden. Moe maar voldaan kwam
iedereen 's avonds thuis.

De vaandels van alle Belgische oud-strijders-
verenigingen die op deze Herdeningsdag ver-
tegenwoordigd waren

\

Het Herdenkingsmonument op de plaats waar
vroeger de brug lag

7



STRATFORD, ONTARIO, CANADA
10 oktober 1942 10 oktober 1992

In 1941 en 1942 kregen de dienstplichtigen uit
Canada en de Verenigde Staten hun basic-
training in Stratford (Ontario), 180 km ten wes-
ten van Toronto. Velen van diegenen die daar
werden opgeleid, vonden hun weg naar onze
Brigade. Op 10 oktober 1942 werd die oplei-
ding beëindigd. Dat was voor de plaatselijke
Wapenbroeders aanleiding om, vijftig jaar later,
op 10 oktober 1992 een grandioos feest te
organiseren.

De Nederlandse Ambassade in Canada ver-
leende alle medewerking. Zo bood de Consul-
Generaal een diner aan, en de krijgsmachtat-
taché nodigde de Commandant van het Gar-
deregiment Fuseliers Prinses Irene met vaan-
deldrager en vaandel uit om de feestelijkheden
op te luisteren en de voorzitter van onze Oud-
strijders Vereniging om daarbij aanwezig te
zijn.

De Wapenbroeders, waarvan ook enkele oud-
Brigadeleden, maakten er een prachtdag van.
Er was een ontvangst door de Burgemeester,
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Links de vaandelwacht van Canadese
wapenbroeders, rechts regimentscom-
mandant Noordzij en voorzitter Hemmes

een defilé van Nederlandse en Canadese ve-
teranen, kransleggingen bij het Canadese
Veteranenmonument, het monument van de
gevallenen van het Perth-Regiment (het Regi-
ment uit die streek dat in 1945 heeft gevochten
in Oost- en Noord Nederland) en bij het mo-
nument voor de Nederlandse gevallenen.

Een drukbezochte kerkdienst was een ontroe-
rend hoogtepunt en de dag werd besloten met
een feest in gezellige oud-Hollandse sfeer met
klompendansers en met veel mooie verhalen
"van toen".

Wij zijn allen die aan de organisatie hebben
meegewerkt dankbaar dat zoveel aandacht
aan de Prinses Irene Brigade en het Gardere-
giment Fuseliers werd besteed. Daarnaast zijn
wij drietjes uit Holland (overste Noordzij, adju-
dant Choinowski en uw voorzitter) dankbaar
voor de zorg die aan ons persoonlijk is be-
steed. Het was een prima herdenking.

Rudi Hemmes.



CHARLIELICHTING 17 PAINFBAT VIERT PARAATSTELLING

De compagniescommandant van de C-Cie,
kapitein der Fuseliers Luiten, schreef het vol-
gende stukje voor de Rinoceros (uitgave Sec-
tie Voorlichting 13 Gem. Brigade) van 26 no-
vember j.l.:

"Sinds 2 november is de C-lichting 17 Painfbat
(C-Cie, C-antitank-/C-mortier- en verken-
ningspeleton) paraat. Dit werd op 9 november
met enig vertoon van ceremonieel gevierd.
Uiteraard ontbraken op deze dag de inmiddels
traditioneel aanwezige oudstrijders van de
Prinses Irene Brigade niet. Met een flink deta-
chement van 41 man waren zij present.

De oudstrijders togen samen met de C-lichting
met bussen naar het museum "Bevrijdende
Vleugels" in Veghel. Daar konden de jonge
Fuseliers kennis nemen van hun eigen ge-
schiedenis, opgebouwd tijdens de oorlogsjaren
en werden daarbij voorzien van de verhalen en
ervaringen van de veteranen.

Vervolgens vond op de Pontenniers- en Tor-
pedisten School te Hedel een korte ceremonie
plaats. Deze plek aan de Maas was uitgeko-
zen omdat precies daar in de Tweede Wereld-
oorlog het zwaarste gevecht uit de geschiede-
nis van de Prinses Irene Brigade had plaats-
gehad. Niet voor niets is Hedel een opschrift in
het vaandel van het regiment.

De oudstrijders deden daar elke Fuselier zijn
onderdeelssjaal om als teken van de paraat-
stelling. De traditionele toast met Calvados
werd door iedereen met geluich begroet en
beklonken. Daarna werd op de RvS-kazerne
een goede gezamelijke maaltijd gebruikt, ge-
volgd door een afzakkertje in de Charly-bar.

Weer was hiermee de band van het jonge 17e
bataljon GFPI met de oudstrijders van de Prin-
ses Irene Brigade gesmeed, zo mogelijk nog
hechter dan hij al was. Oudstrijders gaan de
jonge Fuseliers voor. Goed voorbeeld doet
goed volgen."

Tot zover het verslag in de Rino. Het was
inderdaad een zeer geslaagde dag. De aan-
wezige oud-Brigade leden hadden er graag de
kou voor over gehad.

Overste Noordzij zei in zijn toespraak dat hij
hoopte dat bij iedere paraatstelling van een
compagnie een zelfde groep oud-Brigadeleden
aanwezig zou kunnen zijn. Levendiger kan een
traditie toch niet zijn... We wensen kapitein
Luiten en zijn staf veel succes met hun C-Cie.
Met een Compagnies-sergeantmajoor als
sergeant-majoor Koopmans, die jaren bij het
13de in Schalkhaar heeft gediend, moet het
met de traditiehandhaving goed gaan ...
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VERENIGINGSAKTIVITEITEN

18 september

Op die dag was er weer de bevrijdingsoptocht
te Eindhoven. Nadat het bevrijdingsvuur vanuit
Frankrijk (Bayeux) was aangekomen op het
18-Septemberplein, zette om 19.30 uur de
stoet zich in beweging. Vele verenigingen de-
den dit jaar mee. Naast de negen muziekkorp-
sen liepen er in totaal zo'n 500 burgers mee.

Gezien het karakter van deze optocht waren er
ook nu weer vele oudstrijders, waaronder vele
Britten (250) maar ook oud-mariniers, para-
commando's, stoottroepers en niet te vergeten
onze eigen oudstrijders van de Irene Brigade
(30 personen).

Het geheel, voorafgegaan door politie, Eindho-
vense gildes, de militaire voertuigenvereniging
Wheels, maakte ook nu weer een voortreffelij-
ke indruk op de werkelijk duizenden mensen
langs de route. Het moet gezegd: Eindhoven is
de enigste stad in Europa die elk jaar zijn be-
vrijding viert op 18 september (de werkelijke
dag van de bevrijding). Het was weer geweldig
en wij, oudstrijders van de Irene Brigade, zijn
trots om hier onze bijdrage aan te kunnen
leveren.

23 september

Op die dag werd onze' Vereniging in Uden
vertegenwoordigd door Ton Herbrink en Bob
Lourenz. Er werd een lezing van de schrijver
Frank Govers bijgewoond, een kranslegging op
de militaire begraafplaats te Uden, tenslotte
gevolgd door een ontvangst op de vliegbasis
VoikeI. Het geheel stond in het teken van het
verzet en de bevrijding van Uden door de
Amerikaanse 101ste Airborne Division.

Bank: AB -AMRO Bank N.V.. Postbus 11595.2502 A I 's-Gravenhage rnr. 47.25.85.762
Postgiro : rnr. 1.999.533.
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11 oktober

Op die dag werden de "450 forgotten" her-
dacht. Een initiatief van de British Legion. Die
"450 forgotten" zijn militairen die verspreid
liggen op diverse begraafplaatsen in Neder-
land.

Het plaatsje Sterksel in Brabant was deze keer
de plaats van samenkomst voor de herden-
king. Onze vereniging werd vertegenwoordigd
door Ton Herbrink, Piet v.d. Ven en Bob Lou-
renz. De organisatie, de British Legion "Eind-
hoven Branch", ontving de genodigden in te-
huis Providentia.

Na een dienst in de kapel, begaf het gezel-
schap zich, voorafgegaan door een muziek-
korps, naar de plaats in de tuin waar 29 mili-
tairen liggen begraven. Vele bloemstukken,
waaronder één van onze Vereniging. werden
bij het grote herdenkingskruis gelegd. Het
geheel, zowel in de kapel als op de begraaf-
plaats, maakte een grote indruk op de aanwe-
zigen.

De volgende reünie

Er zijn nog geen details bekend maar de da-
tum van de volgende reünie ligt al wel vast: 9
juni. Plaats: de genm. de Ruyter van Steve-
ninckkazerne te Oirschot bij ons Garderegi-
ment Fuseliers Prinses Irene.

Meer informatie in de volgende "Vaandeldra-
ger". U komt toch ook ?



Harrie en Margaret Hielkema 50 jaar getrouwd

Op 31 december hopen onze ouders Hielke
J.F. Hielkema en Margaret J.St.CI. Harper-
Hielkema 50 jaar getrouwd te zijn.

Het gouden huwelijksfeest vieren zij op vrijdag
8 januari 1993.

Ter gelegenheid hiervan is er om 14.00 uur
een Eucharistieviering in de St. Franciscus-
kerk, Azurietdijk 89/91 te Roosendaal.

Inneke, Olivia, Reginald, Peter

50 jaar getrouwd

Met elkaar, maar ook bijna 30 jaar met de
Vereniging van Oudstrijders van de Kon. Ned.
Brigade "Prinses Irene".

Lief en leed met elkaar en met jullie gezin,
maar ook lief en leed van de hele vereniging
erbij.
Voor die inzet, voor al dat werk van jullie bei-
den, onze hartelijke dank en welgemeende
gelukwensen met jullie gouden feest.

Het bestuur zal bovenstaande gelukwens na-
mens u allen overbrengen op de receptie van
het bruidspaar.

Rudi Hemmes.
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STICHTING VETERANEN PLATFORM

Uw vertegenwoordiger:
J.L.M. van den Bergh, Breda

Eenmalige uitkering

De eerste uitkeringen van f. 7500,- zijn inmid-
dels toegekend. Het kan geruime tijd duren
voordat uw eventuele aanvraag is behandeld.
Het is vervelend maar u zult echt geduld moe-
ten hebben.

Stichting Verzetsmilitairen Godert van Dedem

De Stichting heeft ten doel de belangen van
erkende verzetsmilitairen te behartigen door
deel te nemen aan de aktiviteiten van de
Stichting Veteranen Platform en de Stichting
Dienstverlening Veteranen en door het bevor-
deren van sociale contacten tussen de ver-
zetsmilitairen.

Aangezien de Stichting niet de beschikking
heeft over een volledige naam- en adreslijst
van erkende verzetsmilitairen en de beoogde
doelstelling alleen bij voldoende adhesiebetui-
gingen kunnen worden nagestreefd, attendeert
de Stichting erkende verzetsmilitairen op de
mogelijkheid zich hierbij als symphatisant aan
te sluiten. Indien u erkend verzetsmilitair bent
en de doelstelling van de Stichting onder-
schrijft, kunt u contact opnemen met haar se-
cretariaat,

Dr. Holwerdastraat 4
3962 AW WIJK BIJ DUURSTEDE
03435 - 71694

waarna u nader informatie. wordt toegezonden.

Draaginsigne Gewonden

Op 30 september ontving de heer A. van
Praag uit handen van burgemeester Drs. Ed
van Thijn zijn Draaginsigne Gewonden.
Op 26 oktober was het de beurt aan ons be-
stuurslid Piet van der Wal. Hij kreeg zijn
Draaginsigne uit handen van burgemeester Ed
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Nijpels van Breda.
We wensen beide heren geluk met hun
Draaginsigne Gewonden.

Voor alle duidelijkheid: Indien ook u het draag-
insigne ontvangt en wilt dit vermeld zien in "De
Vaandeldrager", dan moet u dit zelf melden
aan de redactie van het blad.

De beste wensen

Bestuursleden en medewerkers van de Stich-
ting Veteranen Platform en Stichting Dienst-
verlening Veteranen wensen u heel prettige
feestdagen en een goed en gezond 1993.

De heer A. van Praag ontvangt zijn
Draaginsigne Gewonden



Tradities ontstaan,
Geschiedenis moet je maken !

Met de bovenstaande stelling in het achter-
hoofd, werd op 1 januari 1992 het oranje of-
fensief geopend. De Alfa-compagnie 17 Painf-
bat Limburgse Jagers doopte zichzelf om in
A-Cie 17 Painfbat GARDE LIMBURGSE FU-
SELIERS.

Het is nu bijna een jaar geleden en na de
officiële commando-overdracht op 10 juli 1992
leek het mij raadzaam om weer bij de rest van
het bataljon in de pas te gaan lopen. Daarom
heffen wij onszelf als Limburgse Fuseliers op
en zullen heden ingaande verder strijden als
A-Fuseliers.

Daar wij reeds in een vroeg stadium doordron-
gen waren van het feit dat het Garderegiment
Fuseliers P.1. een rijk historisch en traditio-
neel verleden kent, leek het ons raadzaam om
hier ruim vooraf op te anticiperen. Binnen de
driehoek (Compagniescommandant, zijn
plaatsvervanger en de compagnies-sergeant-
majoor red.) werd er reeds half '91 druk over
gepraat en met de wetenschap dat wij met de
A-cie als eerste binnen 17 Painfbat het regi-
ment extern zouden moeten vertegenwoordi-
gen (Prinsjesdag o.a.) zochten we naar een
juiste strategie.

Onze dienstplichtigen kwamen 28 oktober
1991 als Limburgse Jagers op en zouden pas
op 10 juli '92 omgetoverd worden en vervol-
gens twee maanden later er te staan ? Onmo-
gelijk!

Traditie ontstaat, geschiedenis moet je maken,
aldus besloten wij ons compagniesembleem,
onze stempels, briefpapier enz. enz. aan te
passen en op 1 januari 1992 als Limburgse
Fuseliers het bataljon en alle externe instanties
te gaan vermoeien met ons ludiek dan wel
hinderlijk gedrag. De soldaten, voorzien van
Limburgse Jagers-emblemen, meldden zich

immer als de Limburgse fuselier X.

Toen op borrels, recepties en officiële gele-
genheden het compagnies-driemanschap met
oranje sjaaltjes verscheen, krulden de tenen
van de bataljonsadjudant en krabde de plv.
bataljonscommandant aan zijn baard !

Overtuigd van de stelling in deze, heiligt het
doel de middelen, hielden we stand en onze
Limburgse Fuseliers voelden zich dan ook
anders. Zij mochten voorlopig wel mee naar
Normandië, ontvingen zelf op het strand van
Arromanches het invasiekoord, zelf uit handen
van de oudstrijders. Zij waren het die, onder
de indruk van de ervaringen van de oudstrij-
ders, geïnteresseerd raakten in de geschiede-
nis en soms toegaven toch wat anders naar de
krijgsmacht te kijken.

Uiteraard sloten zij de plechtige speech van de
generaal Hemmes op A-ludieke wijze af. Na
getoost te hebben met echte calvados, mar-
cheerde die Limburgse Fuseliers tot ieders
verbazing met oranje sjaaltjes en voorzien van
een eigen nattevoeten koord, spontaan de
Atlantische Oceaan in.

Teruggekeerd uit Normandië, werd een achttal
Limburgse Fuseliers, dat om bijzonder verlof-
redenen de plechtigheid gemist had, verrast.
Na een invasie vanuit de kazernevijver met
een succes te hebben uitgevoerd, ontvingen
ook zij het nattevoeten koord, nu uit handen
van de compagnies commandant.

Het afwijkende gedrag van de A-Cie was niet
alleen binnen het bataljon opgevallen. Zelfs
Irene, de tandarts-assistente van de leger-
plaats Oirschot, leefde mee. Als goede beken-
de van de cie-Ieiding was zij dan ook graag
bereid om aan een grapje mee te werken. Op
9 juni 1992 hield de compagnie een buitenge-
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woon compagniesappèl, waar, naar men be-
weerde, Prinses Irene zelf een naambord voor
de appèlplaats zou onthullen. Zoals u al be-
grijpt, verscheen tot ieders verbazing een an-
dere bekende Nederlander en deze doopte de
appèlplaats tot het Prinses Irene Plein, naar de
echte wel te verstaan ! Na deze officiële daad
aanvaardde ze, zeer bescheiden, de titel "Be-
schermvrouwe van de A-Cie Limburgse Fuse-
liers".

Alle voorbereidingen gingen, zoals u merkt,
met de nodige kul gepaard, dit echter niet
zonder effect! De fuseliers raakten in de sfeer,
raakten betrokken ook bij de serieuze zaken
en fungeerden als een traditiemotor binnen het
bataljon.

De sfeer en het enthousiasme bleek onder-
meer toen op 5 september 1992 de compagnie
deelnam aan een militaire parade in het
Noord-Franse Sedan, alwaar ze in ceremo-
nieel tenue de Nederlandse krijgsmacht verte-
genwoordigde.

Voorafgaande hadden wij (met dank aan de
overste Schuiten), een WO I-excursie naar
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'De Compagnie Umurgse Fuseliers in
ceremonieel tenue, opgesteld in Sedan

Verdun gemaakt. Zo was ons na een drie-
daagse Normandië-reis, nu ook een drie-
daagse Verdun-Sedan reis gegund. Fuselier
zijn heeft zo zijn leuke kanten!

De A-Cie 91-11 had veel spektakel achter de
rug toen ze op 15 oktober 1992 afscheid nam
van het bataljon (of was het nu omgekeerd ?).
Als vanouds hield de compagnie het initiatief in
eigen hand, regelde de bren-carrier uit het
museum, en, getooid met oranje puntmutsen,
marcheerde de compagnie achter de carrier
aan.

Op 4 januari 1993 start het vervolgverhaal,
lichting 93-01, wellicht een van de laatste
dienstplichtige lichtingen. Ook nu zal de A-Cie
weer aan Prinsjesdag gaan deelnemen. Tradi-
tie blijft, en wordt rijker, geschiedenis zullen we
blijven schrijven.

1 x calvados op de toekomst!

Duvekot, M.
CC A-Cie
Kapitein der Fuseliers
(voorheen Limburgse Fuselier).



De Limburgse Fuseliers
tijdens de rondleiding in
het museum van Arroman-
ches (links)

Het inwijden van het inva-
siekoord in de kazernevij-
ver in Oirschot voor de
thuisblijvers ...
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AFSCHEID REGIMENTSADJUDANT CHOINOWSKI
Op 22 december neemt adjudant Hans Choi-
nowski afscheid van het 17de Painfbat. In het
afgelopen jaar heeft hij zich bijzonder inge-
spannen om de traditie-overdracht van het
13de naar het 17de succesvol te laten verlo-
pen. In die periode is hij ook een geweldige
steun geweest voor de conservator van het op
11 januari te openen nieuwe regimentsmu-
seum.

Vaandeldrager" nog niet bekend maar we ho-
pen dat hij voor het regiment behouden kan
blijven. Hans Choinowski heeft de titel van
Fuselier van harte verdiend.

Zoals bekend is hij ook de schrijver van het
regimentslied waar we voor deze gelegenheid
een andere versie op hebben gemaakt:

Zijn vertrek betekent voor hemzelf een gewel-
dige promotie waarmee we hem dan ook
hartelijk feliciteren. Zijn nieuwe functie wordt
namelijk die van peletonscommandant op de
Kon. Mil. School in Weert in de rang van 1ste
luitenant. Of het 1ste luitenant der Fuseliers
wordt, is bij het ter perse gaan van "De

Hij werd Fuselier
Vol trots daar uit zijn Limburgse Land
Irene werd de naam
van z'n Regiment in 't Oirschotse zand
Oud strijders gingen 'm voor
Het gaf hem moed en bere kracht
Zijn voorbeeld deed goed volgen
Een luitenant die altijd lacht



Kapitein Jhr. A.L. van den 8randeler
Jhr. A. L. van den Brandeler, bekend bij ons als Diäi. Reserve Kaptitein der
Infanterie, 1902 - 1992. Zonder zijn werk zouden wij mogelijk nooit in Normendië .
zijn geland. Zoals destijds onze pontonniers Napoleon over de Berezins redden,
redde nu een Nederlander de Engelsen om aan land te komen.

ren uit Nederland en het twee van vrijwilligers
die overal vandaan kwamen.

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

Didi was waterbouwkundig ingenieur. Bij de
mobilisatie werkte hij als burger op het Cen-
traal Inundatie en Technische Bureau van de
Genie. Hij hield toezicht in België op de fabri-
cage van de voor ons te leveren gietstalen
mitrailleur koepels en prikkeldraad. Een Ne-
derlands ingenieur verbeterde de staal kwaliteit.
Later maakten de Duitsers in Oost-Europa een
dankbaar gebruik van onze koepels. Deze
koepels werden voor het uitbreken van de
oorlog per schip naar ons land vervoerd,
waarbij Didi soms meeging.

Toen de oorlog uitbrak vluchtte Didi met horten
en stoten van Luik naar Brussel. Een mevrouw
met een kinderwagen bood hij aan deze voor
haar te duwen, mits hij zijn koffer op het on-
derstel mocht leggen. Van Brussel ging hij
naar Abbéville en tenslotte op zijn fiets naar
Parijs. Hier kreeg hij van de Militaire Attaché
een marsorder voor Engeland. In Bordeaux
vond hij een schip van de Holland-Afrikalijn en
hij wist, met zijn marsorder, plaats op dit over-
volle schip te krijgen. In eerste instantie mocht
het schip van de Fransen niet eens weg. Toen
men echter Duitse auto's zag, ging men er 's
nachts tussenuit. Na drie dagen werd Fal-
mouth bereikt.

In Londen wilde men hem, gezien zijn leeftijd
van 36 jaar, vrijstellen van militaire dienst maar
Didi nam dat niet. Zo kwam hij als soldaat in
Ruperra Casttie in Wales, daarna Llandydno
en toen Congleton. Men was daar gelegerd in
een oude fabriek met gaten in de vloer. Het
vuil werd door die gaten geloosd en viel op de
hoofden van hen die daar onder gelegerd wa-
ren...

Er waren daar twee bataljons, één van militai-
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Van Congleton ging hij naar een officiersoplei-
ding in Dunbar in Schotland. Hij maakte een
groot aantal oefeningen met de Engelsen mee
en liep, mogelijk door verblijf op een troepen-
transportschip, menegitis op. Dit maakte een
langdurige genezingsperiode nodig. Als niet
inzetbaar, kwam hij in Wolverhampton bij de
Subsistenten Compagnie van de Brigade Prin-
ses Irene. Deze was werkeloos.

Bij een selectie door de Engelsen, wist hij
daaruit te komen om bij hun genie te worden
ingedeeld. Hij hield een aantal lezingen over
dammenbouw. In een tentenkamp bij Cardiff
kreeg hij kolonel Shelbourne als commandant.
Deze was vroeger hoofd van de Londense
haven geweest en hield proeven met middelen
om de toekomstige landing te vergemakkelij-
ken. In de East India Docks moest Didi toe-
zicht houden op de bouw van twee caissons,
waarvan er in Engeland 156 werden gebouwd.

Het afbouwen konden ze zelf, zodat Didi naar
Sandwich werd gestuurd. Hier werd aan de
Mulberry haven gebouwd. Hier trad hij op als
coordinator van de verschillende diensten en
werkgroepen. Bij een bespreking met een
majoor specialist, bleek deze een Weense jood
te zijn, welke hem vroeg hun bespreking in het
Duits voort te zetten. Bij hun studie hadden ze
beiden dezelfde boeken gebruikt. Dit alles
gebeurde tot verbazing van hun commandan-
ten, die geen Duits kenden maar zoveel ver-
trouwen in hen hadden dat zij deze werkwijze
toelieten.

Het ging allemaal om proeven met drijvende



pieren, die achteraf mislukten. Ze bestonden
uit een koppel baar "rigging" soort pontons
waarmee Didi zich bezig hield. De diepergaan-
de landingsschepen zouden hieraan ontladen
moeten worden. Didi maakte hier de bereke-
ningen voor. Zonder al deze middelen was een
landing op een strandkust onmogelijk.

Na de invasie, vloog Didi naar Normandië in
een leeggehaald transportvliegtuig. Een Frans
generaal beklaagde zich dat hij daar op een
kistje moest zitten ...

In Normandië werkte Didi eerst voor de Cana-
dezen en toen weer bij zijn oude baas die
uitriep: Brandy, oh Brandy, I'm so glad you
came, you can help us !" De Engelsen kenden
geen Frans en begrepen de bevolking niet met
hun klokgelui in de nacht en bezwaar tegen
telefoonlijnen over kapellen.

Bij Mimovyeques vond Didi een zeer geheime,
in de grond verborgen, V3 kanonbatterij. Super
lang kanonnen, zoals Irak later wilde bouwen.
Zij was door een treffer van een 4500 kg bom,
die een gat van 25 meter maakte, buiten ge-
vecht gesteld.

Later, in Calais, moest een grote bunker wor-
den opgeblazen. Hij zag toen een visser. Om
deze te redden, rende hij naar hem toe en was
juist op tijd terug toen de bunker de lucht in-
ging.

Toen Brussel was gevallen, werd hij door zijn
groep naar Londen gezonden, voor een een
bespreking in het huis van onze regering over
de aanvoer van onze oorlogsmaterialen.

In België werden de wegen kapot gereden,
daarom liet Didi de stoomtram weer in werking
stellen.

In ons land moesten de Engelsen voor hun
aanval op Kleef over het Maas-Waal kanaal bij
Hatert. De brug was opgeblazen en gemijnd
waarop Didi een dam op duikers liet maken.
Wel moest hij aan onze Waterstaat beloven
dat de dam zou worden opgeruimd, wat na-
tuurlijk niet dadelijk gebeurde.

Na het Maasgebeuren werd hij ingedeeld bij de
Poolse Pantserdivisie, die Breda bevrijdde. In
Deventer moest hij onderdak voor de genie
regelen, wat één van zijn laatste oorlogshan-
delingen werd. Liason-officieren moesten in de
regel allerlei klussen opknappen en werden
veel voor verkenningen gebruikt. Zijn verhaal
eindigt met een hartelijk weerzien in "De Kei-
zerskroon" in Deventer maar werd wel voor de
wijn afgezet.

Uit dit verhaal zien wij dat Didi zeer belangrijke
diensten voor onze bevrijding heeft verricht.
Eerste met de voorbereidingen voor de lan-
ding, daarna als verbindings-liaosnman. Door
zijn afwezigheid in onze Brigade raakte hij wat
uit het oog. Zelf herinner ik mij hem als een
zeer rustig persoon met droge humor en ge-
kenmerkt door zeer geheim werk.

Shelbourne zegt over hem: "As an engineer I
have found him capable and technically sound.
As an officer I found him efficient adn tactful in
circumstances far from easy, viz. as a foreig-
ner in immediat command of English troops ...
His knowledge of Europe and its languages,
his ability to adept himself to all classes of
people rendered him invaluable. His command
of languages is phenornenal. "

Dat zijn diensten door de Britse regering wer-
den gewaardeerd, bleek uit het feit dat hij kort
na de oorlog op het Binnenhof in Den Haag
een Britse onderscheiding door de Britse am-
bassadeur kreeg opgespeld.

UIT DE WINKEL

Nog steeds zijn er invasiekoorden (f. 35,-
p.s.). tegeltjes, (f. 5,-), jubileumboeken
(f. 25,-), stropdassen, halskoorden voor de
dames en stickers te krijgen. Informatie hier-
over bij de waarnemend penningmeester,
Henk van Beers.
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VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

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

SECRETARIAAT: AMETHISTDUK 254. ~706 BJ ROOSENDAAL lN.BR) TEL Ol 65(}.448()2

VAN DE WAARNEMEND PENNINGMEESTER:

Door het overlijden van onze vriend Harry
Walschot , is zijn functie binnen het bestuur
tijdelijk overgenomen door Henk van Beers
(Houtduif 26, 5161 SG Sprang Capelle).
Allerlei zaken, welke mij totaal vreemd zijn (ik
zit nog maar sinds de laatste Algemene Le-
denvergadering in het bestuur) moeten WEL
doorgaan. Daarom een aantal vragen en op-
merkingen.

A) Zoals u gemerkt hebt is bij deze Vaandel-
drager een acceptgiro ingesloten ter overma-
king van uw contributie voor het 1993 (alleen
bij onze in Nederland woonachtige leden).

Wilt u zo goed zijn op dat formulier in te vullen:
het bedrag (minimaal f. 20,-), uw giro- of
banknummer en uw naam en adres controle-
ren. Wilt u het adres Vlietwijck 96 te Voorburg
wijzigen in: Houtduif 26, 5161 SG Sprang Ca-
pelle ? Hartelijk dank.

De tweede getallenreeks op de acceptgiro of
het etiket van het blad, geeft aan hoe het zit
met de betalling van uw contributie. Als er
staat 921231 dan bent u helemaal bij en hoeft
u alleen voor 1993 te storten. Staat er 911231,
dan ligt u een jaar achter en dient u f. 40,- te
storten om weer "bij" te zijn.

De leden in het buitenland kunnen via hun
contactman dan wel middels een brief het
bedrag versturen (tussen zilverpapier of iets
dergelijks) in valuta van uw eigen land
dan wel door gekocht Nederlands geld. Over-
schrijvingen vanuit het buitenland vergen ont-
zettend hoge kosten zodat van de f. 20,- soms
nog geen f. 10,- overblijft.

B) Voor 1992 is een contributie binnengeko-
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men van een lid, dan wel van een nagelaten
betrekking, van f. 110,- We weten alleen het
banknummer, maar kunnen het niet afschrijven
op de naam. Wil de bezitter van bankrekening
1108 22021 zich even melden?

C) Door bemiddeling van Harry Walschot of
wellicht op de reümie of elders, zijn verkopen
gedaan. Een aantal postjes staat nog open.
Wilt u even nagaan of u er ook bij bent en dan
het verschuldigde bedrag overmaken?

0) De f. 7500,- aanvraag loopt nog door. Er
zijn vragen gesteld door sommige leden. Die
vragen zijn, voor zover ik ze in een zeer korte
tijd heb kunnen vinden, voorgelegd aan onze
vertegenwoordiger in het Veteranen Platform.
Ontving u nog geen bericht- graag even ge-
duid. Keulen en Aken werden ook niet op één
dag gebouwd !

Vragen over die f. 7500,--regeling of anders-
zins graag schriftelijk stellen. Vermeld u dan
wel uw naam op de brief?

E) Over een mogelijke reis naar Frankrijk of
festiviteiten in 1994 zijn door sommigen reeds
(mondeling of schriftelijk) vragen gesteld aan
Walschot. Wilt u - voor de goede orde - die
vragen NOGMAALS stellen, maar dan wel
schriftelijk aan de heer G. Lourenz, drs. Hein
Mandosplaats 24,5581 BV Waalre?

Met de allerbeste wensen voor de feestdagen
en het komende nieuwe jaar,

Henk van Beers, wnd. penningmeester.
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Notulen Algemene Ledenvergadering 19 mei 1992 te Oirschot

Op dinsdag 19 mei 1992 werd in de gen.maj. de Ruyter van Steveninck-kazerne te
Oirschot onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

Aanwezige bestuursleden:
Ere-voorzitter
Voorzitter
Vice-voorzitter
1e Secretaris
2e Secretaris tvs sociaal mede-

werker
Penningmeester
Lid
Lid (Contactpersoon Mariniers)
Lid (Contactpersoon Mariniers)

Afwezig bestuurslid (met kennisgeving):
Lid

Aanwezige overige functionarissen:
Lid Commissie Dr. Zak
Redacteur "veendekireqer"

Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
R.W. Hemmes
J.L.M. v.d. Bergh
H.J.F. Hielkema

F.J. Bakx
H.A. Walschot
G. Lourenz
P.J. v. d. Wal
A. van Wijk

Th. J. van Besouw

H.J. Devis
J.W.H. Sonnemans

Stemgerechtigde leden: 181 (honderd één en tachtig)

1. Opening vergadering
Te 11.15 uur opent de vice-voorzitter J.L.M.
v.d. Bergh, wegens het nog niet aanwezig zijn
van de voorzitter, de vergadering.
Verzoekt alle aanwezigen op te staan om de in
het afgelopen jaar overleden oudstrijders c.q.
echtgenotes te herdenken. Leest de namen op
van 28 oudstrijders en 9 dames.
Hierna verschijnt de voorzitter, die wegens een
ernstig busongeluk nabij Breda, veel vertraging
heeft opgelopen. Neemt zijn taak van de vice-
voorzitter over. Onze ere-voorzitter wordt van
harte welkom geheten.

"Dit is de eerste Algemene Ledenvergadering

Bank: AMRO. Postbus 11595. 2502 AN ·•.Gravennage mr. 47.25.85.762.
Postgiro : mr. 1.999.533.

zonder Marc Segal, helaas. We missen hem
nog steeds. We hebben voor de eerste maal
ook 2 nieuwe ere-leden in ons midden, waar
we met recht trots op zijn (H.J. Davis en H.J.F.
Hielkema).

Waar we ook trots op kunnen zijn, dat onze
oudstrijders (velen van u dus) tijdens de 50-
jarige herdenking in Schalkhaar en het 5 mei
defilé in Wageningen, zo'n uitstekende indruk
hebben gemaakt. Zelfs Z.K.H. Prins Bernhard
sprak zijn bewondering hierover uit. Ook dege-
nen die meegewerkt hebben aan de Nationale
Taptoe Breda hebben ons aller bewondering,
om iedere avond weer present te zijn en me-
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dewerking te verlenen aan een prima show.
Het uitreiken van onze zilveren legpenning,
tijdens het 50-jarig jubileum, aan Hanny Meij-
Ier gaf ons grote voldoening.

2. Ingekomen stukken
Voorzitter: In de "Posthoorn", een plaatselijk
advertentieblad van Den Haag, van 30 april
1992 stond een stukje over de Prinses Irene
Brigade met betrekking tot onze gedenkplaat
op het Stadhuis aan de Groenmarkt. Hierin
werd vermeld dat ons Korps bestond uit vrij-
willigers uit alle gelederen van de bevolking,
behalve Surinaamse rijksgenoten. Zij werden
om hun huidskleur geweigerd.

Dit is natuurlijk een belediging voor de Surina-
mers die bij de Irene Brigade hebben gediend.
Ik heb derhalve namens u allen hierop gerea-
geerd en aan de redactie van de "Posthoorn"
een brief geschreven." Leest zijn brief voor. "Ik
vertrouw erop dat u het met mijn zienswijze
eens bent." Applaus vergadering.
"In de "Posthoorn" van enkele weken later is
een stukje geplaatst uit mijn brief van 8 mei
1992 waarin de onjuistheid m.b.t. de Surina-
mers in onze gelederen werd rechtgetrokken."

Secretaris: "De nieuw adreslijst, samengesteld
door Hans Sonnemans en mij, ligt klaar om
naar de drukker te worden gezonden. De
vraag is, wie krijgt zo'n exemplaar, allen die
erin vermeld staan of alleen de betalende le-
den ?"
Penningmeester: "De kosten zijn niet in de
begroting opgenomen. M.i. alleen zenden aan
de betalende leden. Kunnen dit dan verant-
woorden aan de S.F.M.O.
Voorzitter: "Hoeveel betalende leden ?"
Hans Sonnemans: "Ruim 600."
Vergadering stemt in met het voorstel van de
penningmeester.

F.J. Bakx heeft als sociaal-medewerker een
taakomschrijving voor deze functie ontworpen.
Is aan alle reünisten gezonden. De vergade-
ring gaat akkoord om dit als art. 13a in het
Huishoudelijk Reglement op te nemen.

3. Notulen AL.V. 30 mei 1992
Voorzitter: "Er zal geen plein in Bergen op
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Zoom naar de Irene Brigade worden ver-
noemd. Als er geen op- of aanmerkingen zijn
over de notulen dan zijn deze goedgekeurd,
met wederom dank aan onze 1e secretaris."

4. Beleid bestuur 1991
a. 46e Jaaroverzicht
Wordt zonder op- of aanmerkingen goedge-
keurd door de vergadering.
b. Jaaroverzicht 1991 Penningmeester
Voorzitter: "Het was voor H.A Walschot niet
eenvoudig zo plotseling de gehele financiële
administratie van Marc Segal over te nemen.
Ik vind dat Walschot hier een bijzondere pres-
tatie heeft geleverd." Applaus vergadering, die
verder akkoord gaat met het overzicht.

5. Begroting 1993
Voorzitter: "Dit moet eigenlijk zijn begroting
1993 en de bijgestelde begroting 1992, daar
Marc Segal wegens zijn slopende ziekte geen
subsidie aan het S.F.M.O. heeft aangevraagd.
Dit heeft verder geen problemen opgeleverd bij
het S.F.M.O. De contributie van onze leden ad.
f. 20,- per jaar dient derhalve niet te worden
verhoogd, wel stelt de penningmeester voor
een begunstiger f. 50,- per jaar te laten beta-
len i.p.v. f. 20,-."
Vergadering gaat in zijn geheel akkoord.

6. Verslag Kascommissie
H. Hendriks: als lid van de kascommissie, leest
het verslag van de op 12 mei 1992 gehouden
controle bij de penningmeester voor. Op grond
van haar bevindingen stelt de kascommissie
de AL.V. voor het bestuur te dechargeren voor
het in 1991 gevoerde financieel beleid. Verslag
afzonderlijk opgenomen in "De Vaandeldrager".
Vergadering stemt hiermee in.

7. Verkiezing bestuursleden
J.L.M. v.d. Bergh wordt bij acclamatie herko-
zen.
H. van Beers en B.H. Sanders worden bij ac-
clamatie gekozen.

8. Verkiezing lid kascommissie
N.G. van Zalinge wordt als reserve-lid kas-
commissie gekozen.

9. Eindverslag 50 jaar herdenking



F.J. Bakx als voorzitter van deze commissie
geeft een kort overzicht over het werk van
deze commissie.
"De feestelijke herdenking te Schalkhaar op 27
augustus 1991 is uitvoering in "De Vaandel-
drager" beschreven. Voorts heeft de commis-
sie getracht een reünie te organiseren in Zuid-
Afrika, Amerika, Canada en Engeland. Gezien
de afstanden kon alleen in Engeland, en wel in
Wolverhampton, een reünie worden gehouden.
Er namen zo'n 60 oudstrijders aan deel en
deze reünie kan dan ook als zeer geslaagd
worden beschouwd. Uit Engeland is het ver-
zoek gekomen daar elk jaar een reünie te
houden, doch dat laten onze financiën niet toe.

Ca. 600 pakketten (inhoud gedenkpenning,
gedenkboek, videoband, opgevuld met Haagse
Hopjes) zijn aan onze oudstrijders over de hele
wereld verzonden. Hiervoor zijn vele dankbrie-
ven ontvangen.
Naar J. Peyrot in de U.S.A. zijn de video-
moederbanden gezonden ter omzetting in het
Amerikaanse systeem. Deze omgezette ban-
den zijn verzonden naar Canada, Curaçao en
de U.S.A.

Daarna heeft de commissie de balans opge-
maakt en werd in het bestuur besloten alle
oudstrijders in Nederland een videoband, aan-
gevuld met een gedeelte "Taptoe Breda" te
sturen."

F.J. Bakx geeft daarna een overzicht van de
totale kosten 50-jarig jubileum.

Reünie Engeland f. 8.043,63
Bloemen 710,-
Schilderij - 1.750,-
Vergaderkosten - 1.000,65
Taptoe Breda - 2.961,-
P.T.T. - 3.365,37
Amerika - 2.634,25
Video - 10.860,-
Messkosten Schalkhaar en Gar-

deren (lp. De Wittenberg) - 6.024,05
Drukwerk - 2.202,18
Diversen - 10.209,93
Hotelkosten - 3.106,80
Herdenkingspenning Kon. Begeer - 27.502,96
Herdenkingsboek f. 19.950,-

Fotomateriaal - 2.162,13
In 1990 gemaakte kosten - 1.252,-

Dit alles maakt een totaal van f. 103.735,65.

Ontvangen subsidie S.F.M.O. voor 50 jaar
jubileum f. 92.500,-.
Het tekort f. 11.235,65 is aangevuld uit het
ontvangen subsidiebedrag van de S.F.M.O.
voor het jaar 1991 van de Vereniging ad.
f. 22.500,-.

10. Verslag Commissie Dr. Zak
H.J. Davis: "Om gezondheidsredenen, alsmede
zijn hoge leeftijd, kan dr. Zak helaas deze
vergadering niet bijwonen en heeft verzocht
Davis het verslag tijdens de vergadering te
willen voorlezen.

De commissie Dr. Zak heeft in haar vergade-
ring van 29 april 1992 besloten zich zelf nog
niet op te heffen. Het wachten is tot het wets-
ontwerp inzake financiële compensatie ad.
f. 7500,- voor dienstplichtigen wegens langdu-
rige militaire dienst van kracht is geworden en
onze oudstrijders die daarvoor in aanmerking
komen, dit bedrag ook daadwerkelijk hebben
ontvangen. Mr. Baron Snouckaert van Schau-
burg (advocaat) die de commissie tot nu toe
met raad en daad heeft bijgestaan en op de
hoogte is van de voortgang van dit wetsont-
werp, zal de commissie blijven adviseren.

11. Veteranen Platform
J.L.M. v.d. Bergh: geeft een overzicht van het
werk van het V.P.
1. Definitie Veteranen ) zie "Vaandeldra-
2. Veteranen Pas ) ger" nr.28 blz. 24
3. Open Dagen Veteranen ) en 25
4. Eénmalige uitkering )
5. Soldij ex-krijgsgevangenen 1943-1945.
De minister stelt zich voor de uitkering op 1 juli
1992 te hebben voltooid.
6. Reünie-regeling

Het V.P. zal naderde richtlijnen uitwer-
ken met het M.v.D .. Nu is er een wild-
groei t.a.v. het begrip veteranen-reünie.

7. Nieuw Guinea Herinneringskruis
Eind mei 1992 heeft de M.v.D. de peri-
ode waarover het z.g. Nieuw Guinea
Kruis wordt toegekend met 3,5 jaar ver-
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lengd. De nieuwe periode voor toeken-
ning is 28 juni 1958 t/m 1 okt. 1962.
(Aanvraagformulieren bij de secretaris).

8. Toekenning Ereteken voor Orde en Vrede
De M.v.D. heeft op 12 okt. 1990 de
toekenningsperiode voor het Ereteken
van Orde en Vrede verruimd. Het wordt
toegekend aan militairen van de Krijgs-
macht die in het toenmalige Neder-
lands-Indië c.q. Indonesië en aangren-
zende zeegebieden in het tijdvak 3 sep.
1945 - 4 juni 1951 tenminste 3 maan-
den in werkelijke dienst zijn geweest.
Aanvraagformulieren bij uw secretaris.

9. Oorlogsvrijwilligersteken
Een uitspraak van de M.v.D. over wie
gerechtigd is tot het dragen van het
OVW-teken is in voorbereiding.

10. Dubbeltelling tropenjaren en gevechtsjaren
Voorbeelden:
36 dienstjaren en 4 gevechtsjaren = 40
pensioenjaren. Profijt van gevechtsjaren.
40 dienstjaren en 4
gevechtsjaren = 40
pensioenjaren. Geen profijt gevechtsja-
ren.
Verzoek V.P. wel hier dubbeltelling ge-
vechtsjaren.
Voorts: indien dubbel tellende tropenja-
ren en dubbel tellende gevechtsjaren
maar géén 40 jaar werkelijke dienst,
dan worden eerst de dubbeltellende
tropenjaren gebruikt om de 40 pensi-
oenjaren vol te maken. De 4 gevechts-
jaren zijn hier van geen nut. Zou men
eerst de gevechtsjaren gebruiken om de
40 dienstjaren vol te maken en daarna
de tropen dubbeltellende jaren, dan
krijgt men een hogere pensioengrond-
slag. Het V.P. verzoekt de M.v.D. deze
pensioenberekening dringend te her-
zien.

E. van Gremberghe: "Kan ik als burgerchauf-
feur in Engeland aangekomen en daar in mili-
taire dienst gesteld (als militair) ook in aan-
merking voor die f.7500,- ?"
J. v.d. Bergh: "Kan ik zo niet zeggen. Wacht
even af tot de regeling in "De Vaandeldrager"
verschijnt.
Voorzitter: "De eenmalige uitkering van f.
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7500,- geldt niet voor diegenen die in 's Rijks
dienst zijn geweest."
J. Godderij: "Wil men iets over het in aanmer-
king komen van pensioen e.d. te weten willen
komen dan kan men het beste contact opne-
men met MvD, Dienst Zorg Postaktieve Militai-
ren, Geerstraat 4 (Postbus 4490), 6401 CZ,
Heerlen, tel. 045-737475.

12. Rondvraag
Ere-voorzitter: "Tijdens de viering van het 50
jaar herdenking Prinses Irene Brigade hebben
jullie weer uitstekend gedefileerd. Dit moest mij
even van het hart."
G. Parel: "Zou het niet beter zijn de kascontro-
le in het 1ste kwartaal van het jaar te
houden ?"
Voorzitter: "Neen. Destijds heeft de AL.V.
goedgekeurd dat op onze jaarlijkse reünie de
ledenvergadering zou worden gehouden. Vol-
gens art. 15 van het Huishoudelijk Reglement
wordt het schriftelijk verslag na afsluiting van
het boekjaar aan het bestuur en de algemene
ledenvergadering voorgelegd."
Voorzitter: "Ik heb ook een voorstel. Iemand uit
ons midden heeft in de Brigade en onze Ver-
eniging een belangrijke rol gespeeld. Mijn
voorstel is om deze oudstrijder ere-lid van
onze Vereniging te maken. Mag ik Ton Her-
brink naar voren roepen ?"
Zeer verrast en onder overweldigend applaus
werd hem door de voorzitter de oorkonde van
het ere-lidmaatschap uitgereikt. Zie voorts het
verslag op blz. 6 van "De Vaandeldrager".

13. Sluiting vergadering
Te 12.15 uur sluit de voorzitter de vergadering
met het verzoek zich allen naar het monument
van generaal-majoor de Ruyter van Steve-
ninck te begeven waar onze dodenherdenking
zal worden gehouden.

Roosendaal, 1 juni 1992

H.J.F. Hielkema, secretaris.



VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

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

SECRETARIAAT: AMETI!lSTDUK 254. 4706 BJ ROOSENDAAL (N.BR.) TEL 01650-44802

Verslag Kascontrole Commissie
Ondergetekenden,

AJ. Kerklaan, Schiedam
A v.d. Geijn, Nijmegen
Dr. H. Hendriks, Eindhoven

hebben zich op 12 mei 1992 in commissie verenigd teneinde de bescheiden en de
daarbij behorende boeken van de penningmeester te controleren.

De saldi die op de balans d.d. 1 januari 1992 vermeld staan, zijn daadwerkelijk
aanwezig en zijn als volgt:

Kas
AMRO-Bank 47.25.85.762
Postbank 19.99.533
Nutsspaarbank 88.69.22.046

f. 59,95
- 2114,18
- 4880,49
- 24723,84

Totaal f.31778,46

Niet onvermeld mag blijven dat de penningmeester voor grote moeilijkheden kwam
te staan toen hij geheel onverwacht de boekhouding, midden 1991, moest overne-
men. Het betekende zich inwerken in het systeem van zijn voorganger; bovendien
was de boekhouding ingewikkelder dan normaal vanwege het jubileum, zowel wat
ontvangen subsidies als uitgaven betreft.

Volgens de computeruitdraai zou, wat de resultatenrekening 1991 betreft, de
onkosten algemeen met een bedrag van f. 1173,97 moeten worden verhoogd tot f.
14.532,05. Devenzo jubileum 1991 tot f. 15.206,02, waardoor de eindbedragen van
debet en credit f. 67.395,24 worden.

Op grond van haar bevindingen stelt zij de ledenvergadering voor, het bestuur te
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid in 1991. Tevens spreekt zij haar
dank uit voor de toelichting die de penningmeester heeft gegeven. Zij complimen-
teert hem met de wijze waarop de boekhouding thans is opgezet.

Voorburg, 12 mei 1992.

(w.g.) H. Hendriks
(w.g.) AJ. Kerklaan
(w.g.) A v.d. Geijn
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Mutaties adreslijst juni 1992

l'.rner.Qngen, Ad.van
B.aar:t.1Y1~
B9gçb~.~
Ba~~e.L.....H,T,
BÇlk@[. R.D,V,(zoon)
BÇl.Kx,P.J,
B~_ek,M..v.d.
B~.nturi1A van
Berg, .r-.·t ..Y..ander
6~st~t:m;turtje_A D.
.BJÇl.QsonHenkeméi.ns

Ds. A

nieuw lid

overleden
adres is

. overleden
overleden
begunstiger
QP-nemen:
adres is
opnemen:
overleden
opnemen:

QP-nemen:
QR_nem~
QP-nemen;
opnemen:
QQD...eme..n;,
verhuisd
overleden

BoeLs,-.B""
BrouwJ~r~_.LM~
Buen~~O~C.D.
SJ.! rrlJl,_G~Q..n
CLé!.asse.o..._,L,L
CQ[ljnck, A de
Daglhuy-zen-Annie

Mw.""J.E. adres is
Dact.o-Petterson, Mw. overleden
OW, W. nieuw lid
Plr~P.J. overleden
Dis'LeJd......J.HA overleden
Qrilver, A (voorheen Ossedrijver) nieuw lid
puy_S~W.& adres is
Feber.::Ylerw.e.ü.~ huisnr. is

Mw. C. de
F~.?nstra-Knol, Mw.
FQuse!1...A
geJger, G. van
GlJby, R.H.
0jimrnerveen, H.
G[ooLE"

.!:LaK.__LE..

tiÇ\~kenberg, C,B,
ti.Çls_snack,H.
.t!9~~en
Huj)er, J.J.L.
Ql1.tJ:~ling,l.C.
!.p-enb.lJI9.,....S.
1Q.enbuI9.=Beaumont.

Mw. H.M,
lS!Q.osterman,C.
.!:5pniDg..Jt
Koruns.E,
.!:5éi.lfLJ.M.
Kramer, A
Upl?,Çhutz,A
Lit. W. van
Lit. W.

LJ..lyK.e__naar, J.H.
M~rkus, Y.
Meuwissen, P.G.
Mw.!saers, J.AAM.
.f:ippel, P.
e.o~t.T.J.
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naam is
verhuisd
overleden
overleden
overleden
overleden

overleden

adres is
adres is
opnemen:
opnemen:
opnemen:
naam is
naam is

overleden
verhuisd
tel. nr. is
overleden
opnemen:
adres is
overleden
opnemen:

adres is
overleden
opnemen:
opnemen:
overleden
opnemen:

The Heath 26 Lilbourne Rd. CLiFTON UPON DUNSMORE, Rugby, CV23 OBD,
UK
19-1092 te Otterlo. Opnemen: Amerongen-- van Hamelink Mw. C.
736 Mount Dandenong Rd., KILSYTH Vic., 3137 Australië.
13-9--92 te Vaassen. Opnemen: Bagchus-Burgess, Mw. A.
21-5--92 te Amersfoort. Opnemen: Bakker-Hertz, Mw. I.
Vicarishove 1, 3834 XG LEUSDEN, 033-947708
overleden 9-11--1979 te Bergen op Zoom.
20 Rocklands, Gordon Rd. FINCHLEY LONDON, N3 1EN, UK
overleden 10-12--77 te Oud--Beierland.
10-10-92 te Roode Poort (Rep. Zuid-Afrika).
overleden 22-1-83 te Charlottesville, U.SA

overleden 25-7-64 te Rozendaal Gld.
overleden 30-3-79 te Cannes (Fr.).
overleden 1982 te Spalding (UK).
overleden 1--3-62 te Maarn.
overleden 18--9--1965 te Voorburg
adres onbekend, Londen (UK).
16--10--81 te Congleton

1150 Chalet Court, Lawrenceburg, Indiana, 47025 U.S.A.
18-11--1992 te Kerkrade.
RD.1 P.O.Box 255, Cherry Valley, N.Y. 13320, U.SA
Qp-nemen 24--7--1982 te Heythuizen
1989 te Dinxperlo. Opnemen: Mw. Disveld- Klein Hesselink, W.
12 Ailantus Crt., Stonegrove, Edgware, Middlesex. HA8 8AA, UK
15 Bowes Road, Rubery, Birmingham, B45 9HL UK
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Feenstra Krol
adres onbekend, Congleton U.K.
1992 te Brussel, België.
7--1--90 te Chichester, UK Opnemen: Mrs. D. Gilby
21--7--91 te Congleton
17--8--92 te Qualicum Beach, Canada. Opnemen: Dochter: Lewis--Groot Mrs.,
2205 Pyrite Drive, RR3 Sooke B.C., VOS-1 NO, Canada.
aug. 1990. Opnemen: Zoon: Hak, R.P. 205 Sears Ave., Atlantic Highlands, NJ
07716, U.S.A.
De Helling 51, 8401 TT, Gorredijk, 05133--2861
34 Lafayette Drive, St. Catharines, Ontario, L2N 6C2, Canada.
overleden 16--2-82 te Elburg
overleden 26-10--76 te Frankrijk
overleden 29-1-73 te Utrecht
lprenburq
Iprenburg-Beaumont

13-2-89 te Cardiff, UK
adres onbekend
01155-2579
8-10-92. Opnemen: Kalft-Faas, Mw. G.M.J.
13-11--84 te Ulvenhout
2317 Southgate, Houston, Texas, 77030, U.S.A.
1-5--92. Opnemen: Lit--Hewlett, Mw. D.S. van
overleden 12-2--74. Opnemen: Lit-Manten, Mw. B., Talingweg 75, 7331 GK,
Apeldoorn
9723 142 Street, Edmonton, Alta, T5N 2N2, Canada
21-7-92 te Lefroy, Canada
overleden 1986 te Ruislip, UK
21-2-69 te Kampen
24-10-92. Opnemen: Pippel-Burggraaf, Mw. AH.
febr. 1980 te Cowbridge UK



Prgo.g~. EAJ.
~uyt. lA de
Ros. A.
R9uwenhorst. G.
R~eb. ML.J2..
SAq[)QOS....J...
S_choutell..J:...
Theunissen. J.E.

Trier. A.A.M~
Thmmers. M.
~a-'~er~.....w,J...
Y_e.-er.L. van der
Vi$.çh. L.
Vlygt. C. v.d.
Yrl~~..J-l.de
Waq~
WeeLsm~
Wal$.chot. HA

W~'?'?j!1s....A..
Wit$..en L. van
WQlter~
Wynekus. W.

QPll~men:
QQnemen:
nieuw lid
nieuw lid
opnemen:
opnemen:
opnemen:
overleden

opnemen:
verhuisd
adres is
adres is
huisnr. is
verhuisd
adres is
op nemeJJ.:.
canemen;
overleden

opnemen:
nieuw lid
adres is
overleden

7-1-57 te Gouda
16-10-77 te Breda
Praam 239, 1186 TH, Amstelveen, 020-6436570
81 Winchester Rd., Ford Houses, Wolverhampton, WVl0-6HB, U.K.
23-1-85 te Opio, Frankrijk
overleden 17-10-82 te Apeldoorn
20-7-73 te Tilburg
1-10-92. Corr.adres: Zoon: A.E. Theunissen, 3 The Fosseway, Clifton, Bristol,
BS4 8EN, U.K.
overleden 5-2-76 te Zoetermeer
adres onbekend
Dorpsstraat 28A, 5241 EC, Rosmalen, 04192-11939
lintveldebrink 620,7544 KP, Enschede, 053-769919
33. 't Harde
adres onbekend
Abb~ Lane 10, Hyde Park, N.Y., 12538 U.SA
overleden 15-5-53 te Nijmegen
1-7 -64 te Rornsey U.K.
21-9-92 te Voorburg. Corr. adres: Mw. C.J. Wagner-van Bochove, Vlietwijck 96,
2271 EX Voorburg
30-9-51 te Sleen
455 Sentinel Road, Apt. 305, Dowas Vieuw (Ont.), M37 lV5, Canada
10 Sadlers Close, Holmes Chapel, Crewe, CW4-7EG, U.K.
18-5-91 te Beneden Leeuwe.

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

'89
13 feb. '89

'90
aug. '90

18 mei '91
21 juni '91

'92
1 mei '92

21 juni '92
13 sept. '92
21 sept. '92
1 okt. .192
8 okt. '92

10 okt. '92
19 okt. '92
24 okt. '92
18 nov. '92

De heer J.H.A Disveld te Dinxperlo
De heer C. Kloosterman te Cardift
De heer R.H. Gilby te Chichester (U.K.)
De heer L.P. Hak te North Bergen (U.S.A)
De heer W. Wynekus te Beneden Leeuwe
De heer H. Glimmerveen te Congleton
De heer G. van Gelder te Brussel
De heer W. van Lit te Gameren
De heer Y. Merkus te Lefroy (Canada)
De heer A Bagchus te Vaassen
De heer H.A Walschot te Voorburg
De heer J.E. Theunissen te Zandvoort
De heer J.M. Kalft te Den Bosch
De heer M. V.d. Berg te Roode Poort (Z.Afrika)
De heer AJ. van Amerongen te Otterlo
De heer P. Pippel te IJmuiden
Mevrouw Dado-Petterson te Kerkrade

Bij overlijdensgevallen graag bericht aan: F.J. Bakx
Brouwersbos 3
4841 CH PRINSENBEEK
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Luitenant Ir. W.H. van Eek, Korps Insulinde

Op 1 augustus 1992 was het 50 jaar geleden dat het "Korps Insulinde" werd
opgericht. Ter herdenking van deze gebeurtenis worden enkele herinneringen
opgehaald aan een Nederlandse reserve-officier, die in het Korps een
bijzondere en opvallende invloed heeft gehad.

door Baron Mr. S.J. van Tuyll Serooskerken, Den Haag

De vele herinneringen aan de tijd dat de Prin-
ses Irene Brigade zich in Engeland voorbe-
reidde op de strijd met de Duitse legers, welke
regelmatig worden beschreven in "De Vaan-
deldrager", de verslagen van de hevige ge-
vechten vanaf de Normandische stranden tot
aan het hart van Nederland, het vraag- en
antwoordspel over in het vergeetboek geraakte
oorlogshandelingen, incidenten en ontmoetin-
gen, al deze verhalen dragen er toe bij dat alle
oud-leden van de P.I.B. "De Vaandeldrager"
met grote belangstelling zullen lezen. Het is
telkens opnieuw een boeiende lectuur waar-
naar met ongeduld wordt uitgezien.

Ook de ervaringen van oud-leden van de
P.I.B., die Engeland verlieten om in een ande-
re militaire organisatie en op een ander strijd-
toneel deel te nemen aan de krachtmeting
tegen de Japanse vijand, worden terecht door
redacteur Hans Sonnemans in "De Vaandel-
drager" opgenomen. Zijn meest recente brief-
wisseling met Willem van der Veer over de
Commando-unit Dutch 2 Troop en over diens
actie met Knottenbelt, de Koning, Blatt en
Ubels in Birma zal niemand ongelezen hebben
gelaten. Het verdere verloop van die actie
wordt met spanning tegemoet gezien.

Ook het detachement van de P.I.B. dat in ja-
nuari 1942 van Engeland naar Nederlands-
Indië vertrok, maar dat,. na de razendsnelle
opmars van de Japanse krijgsmacht in het
Verre Oosten en Indonesië, in India moest
worden ontbonden, heeft een groep van oud-
leden van de P.I.B. doen ontstaan. De groep
werd opgeleid tot een commando-unit om
vanuit Ceylon (het tegenwoordige Sri Lanka)
onder de naam "Korps Insulinde" acties te
ondernemen tegen de Japanse militaire bezet-
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ting van Sumatra. Dat over de acties van het
K.1. niet veel is doorgedrongen tot "De Vaan-
deldrager" is goed te begrijpen omdat slechts
betrekkelijk weinig vrijwilligers tot het K.1. toe-
traden en velen van hen vandaag niet meer in
leven zijn. Bovendien is er over het wel en
wee van het K.1. reeds veel gepubliceerd, on-
der meer in het boeiend geschreven "Opdracht
Sumatra" van Mr. J.Th.A. de Man, een uitgave
van Unieboek te Houten.

Als ik dan toch een poging wil doen iets te
vertellen over de spanningen welke telkens
rondom de acties van het K.1. ontstonden,
neem ik als voorbeeld een actie welke gedu-
rende een trainingsperiode van 5 à 6 maanden
bijzondere technische en fysieke eisen stelde
aan hen die de actie zouden uitvoeren. De
actie stond op het punt een aanvang te nemen
toen het bericht werd ontvangen dat de actie
moest worden uitgesteld. Helaas werd het
uitstel een afstel. Evenals vele militaire plan-
nen welke geen doorgang vinden, om welke
redenen dan ook, werd ook aan de voorgeno-
men actie van het K.I. uiteraard geen enkele
bekendheid gegeven en werd deze zelfs strikt
geheim gehouden.

Luitenant Ir. W.H. van Eek, als mijnbouwkun-
dig ingenieur werkzaam bij Shell, die deel uit-
maakte van het detachement van de P.I.B. dat
naar Nederlands-Indië vertrok, sloot zich teza-
men met een aantal andere vrijwilligers aan bij
het K.I. dat op 1 augustus 1942 werd opge-
richt. In 1943 meende Wouter van Eek dat het
K.1. acties zou kunnen gaan uitvoeren waarbij
meer schade aan Japan zou kunnen worden
toegebracht dan sinds de oprichting van het
K.1. het geval was geweest. Hij begon aan de
uitwerking van een plan om de Japanse olie-



Luit. Ir. W.H. van Eek

uitvoer uit Sumatra vanaf de haven Pangkalan
Soesoe te saboteren. Eerst zocht hij met olie-
deskundigen uit hoeveel Japanse olietankers
wekelijks de haven ver-lieten en wat hun be-
stemming was. Daarna onderzocht hij met
welk soort tankers de olie werd vervoerd. Ver-
volgens vroeg hij aan scheepsbouwkundigen
wat het meest kwetsbare punt van die schepen
is en waar het aanbrengen van een ontplofba-
re lading springstoffen de meeste schade aan
het schip zou veroorzaken. En hoe groot zou
die springlading moeten zijn om het schip tot
zinken te brengen?

Met al deze kennis gewapend, ging Wouter
van Eek na of wellicht één of meer der kleine

eilandjes tegenover de haven van
Pangkalan Soesoe als uitvalsbasis zou
kunnen worden gebruikt om vier maal
gedurende één week, telkens met twee
man in een kano, aan twee voor het
uitvaren gereed liggende olietankers
tussen 02.00 en 05.00 uur 's nachts een
springlading vast te maken, waarvan het
ontstekingsmidde! (de lont) niet eerder
dan 6 à 10 uur later zou moeten afgaan.
Wouter berekende dat om andere dag
telkens twee man het werk zouden kun-
nen uitvoeren, zodat hij een groep van 4
man nodig had die elkaar na een ver-
moeiende nacht zouden kunnen aflos-
sen. In een periode van 6 dagen zou-
den aldus minstens 4 en vermoedelijk 8
olietankers in volle zee en op geruime
afstand van de afvoerhaven tot zinken
worden gebracht.

Kenners van Sumatra wisten te vertellen
dat een recht tegenover de haven lig-
gend eilandje, dicht begroeid met man-
grovenbos, onbewoond was en dat het
maximum tij-verschil tussen hoog en
laag tij kon oplopen tot vele meters.
Daardoor was het eiland bij hoog tij
volstrekt onbegaanbaar en bij laag tij
een modderpoel. Vissers zouden in be-
paalde seizoenen het eiland wel eens
bezoeken om tropische vruchten te
zoeken en wellicht ook om vogelnesten
uit te halen. Voor Wouter van Eek was
het eilandje dus een schitterende uit-

valsbasis, want in een tropische hangmat, met
ingebouwd muskietennet, hangend in de man-
groven op een meter boven het water of op
enkele meters boven de modder, zou het best
een week uit te houden zijn.

Zijn plan begon vastere vormen aan te nemen.
De commandogroep zou uit vier personen
bestaan, maar zes vrijwilligers zouden in trai-
ning moeten gaan om zeker te zijn dat op het
gewenste ogenblik in elk geval vier personen
de actie konden gaan uitvoeren. Dat Wouter
van Eek de groep zelf zou leiden stond voor
hem bij voorbaat vast.
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De training zou bestaan uit een cursus voor
het gebruik van het onderzeeboot-ontsnap-
pingsapparaat "Davis" , waarmee langszij de
tanker naar ongeveer 3 à 4 meter diepte zou
worden gedoken om de springlading aan de
tanker met magneten vast te maken. Een an-
dere cursus zou in het bijzonder gaan over de
exacte berekening van de benodigde afstelling
der ontstekingsmiddelen voor een tijdsduur die
zou moeten wisselen tussen 5 tot ongeveer 10
uur. Onderwateroefeningen zouden worden
gehouden om gewend te raken met elektrische
zaklantarens, diverse gereedschappen, mag-
neten etc., de vereiste werkzaamheden te
verrichten aan een scheepswand. Tevens zou
gedurende een week het verblijf in hangmatten
worden beoefend in één der kusten van Cey-
lon waar deze dicht begroeid is met mangro-
ven.

Wouter van Eek zette tot in details zijn plan
uiteen aan de Engelse en Nederlandse mari-
neautoriteiten. Het plan werd na verder beraad
goedgekeurd, zodat een oefenschema kon
worden vastgesteld voor zes vrijwilligers,
waarvan er twee dus uiteindelijk zouden moe-
ten afvallen. Met veel moeite werden ook de
data vastgesteld waarbinnen de actie zou wor-
den uitgevoerd. Van het grootste belang wa-
ren: het juiste seizoen, de moesson, het getij-
denschema, de zeegang en de stroomsnelheid
langs de kust van Pangkalan Soesoe, de stand
van de maan. Later zou bekend worden op
welke datum de groep zich aan boord zou
moeten begeven van de onderzeeboot die de
groep zou moeten afzetten en na een week
weer ophalen.

Naarmate de cursussen vorderden, nam het
zelfvertrouwen binnen de groep geleidelijk toe.
De oefening in de hangmatten was echter een
ramp. Veel onderdelen van de keukeninventa-
ris en de meest persoonlijke toiletartikelen
vielen na drie of vier dagen in de modder en
werden dan weggespoeld. Wouter van Eek
besloot daarom dat elk mee te nemen voor-
werp van een gat zou worden voorzien zodat
alles met nylonkoord aan elkaar vastgebonden
kon worden. De oefening moest worden afge-
broken om later te worden herhaald, mede
omdat de hoeveelheid meegenomen drinkwa-
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ter onvoldoende bleek te zijn.

Met toestemming van de Engelse havenautori-
teiten werden in de haven van Colombo nach-
telijke oefeningen gehouden in het vasthechten
van "dummy"-springstoffen aan scheepswan-
den. 's Morgens vroeg werd dan aan de kapi-
tein van het schip waaraan een "dummy" was
bevestigd, verzocht deze te verwijderen alvo-
rens de haven te verlaten. Een ernstig conflict
met een niets vermoedende en later diepbele-
digde kapitein kon door de Engelse autoriteiten
worden gesust.

Twee of drie maanden na de aanvang van de
oefeningen ontstond paniek in de groep toen
bekend werd dat de bevolking rond de haven
van Pangkalan Soesoe veel last zou ondervin-
den van krokodillen. Maar Wouter van Eek
was onverstoorbaar. In overleg met een smid
in Colombo liet hij een opklapbare, scharnie-
rende ijzeren kooi construeren van ongeveer
1.80 m. x 0.60 m. x 0.60 m. De kooi werd
rondom voorzien van een strak bespannen
visnet en van luchtzakken welke via de "Da-
vis"-duikapparatuur de kooi drijvenden konden
houden of een paar meter onder water konden
later zakken. In het net kwamen twee gaten
voor de armen zodat de nodige werkzaamhe-
den - ondanks de onhandige kooi - zouden
kunnen worden uitgevoerd. De kooi kon zoda-
nig op de kano worden vastgemaakt dat de
twee kanovaarders niet al te zeer in hun be-
wegingen werden gehinderd.

De voorbereidingen voor de actie begonnen in
het jaar 1944 ten einde te lopen. De datum
waarop de groep van vier zich met hun twee
kano's en verdere bagage aan boord van een
onderzeeboot zou begeven, was vastgesteld.
Veertien dagen voor die datum gingen de le-
den van de groep van vier met vakantie nadat
alle benodigde materialen, voedselblikken,
drinkwater, wapens, springstoffen, toiletartike-
len etc. kant en klaar gereed waren gezet om
aan boord te worden gebracht.

Wouter van Eek kwam de dag, voorafgaande
aan de vertrekdag, van verlof terug in Colom-
bo. Aanstonds belde hij met de marineautori-
teiten om te vragen of alles in orde was. Het



antwoord was NEE. Diezelfde morgen had het
Hoofdkwartier van Lord Louis Mountbatten
laten weten dat de R.A.F. langs de westkust
van Malakka een Japanse kruiser had gesig-
naleerd. Lord Louis achtte een poging die
kruiser te torpederen van groter militair belang
dan een poging 4 à 8 olietankers tot zinken te
brengen. De onderzeeboot kreeg opdracht de
Japanse kruiser op te zoeken en zo mogelijk
te torpederen. De kruiser werd niet gevonden,
althans niet tot zinken gebracht.

In december 1945 werd het Korps Insulinde
opgeheven. Wouter van Eek meldde zich terug
bij de Shell. Nadat hij zijn pensioendatum bij
de Shell had bereikt, werd hij benoemd tot

hoogleraar in de mijnbouwkunde te Delft.
Professor Ir. \N.H. van Eek overleed op 15 juli
1978.

Op 1 augustus 1992 was het 50 jaar geleden
dat het Korps Insulinde werd opgericht. In
verband daarmede is het passend thans in "De
Vaandeldrager" Wouter van Eek, de meest
inventieve en meest intelligente officier van het
Korps Insulinde, die tussen 1 augustus 1942
en eind december 1945 het respect genoot
van elk lid van het Korps, te herdenken. Hij
was een hartelijke man, streng voor zichzelf en
een heel bijzonder mens.
Zijn van oorsprong Engelse weduwe woont
thans in Wassenaar.

In memoriam Harry Walschot
Op het moment dat de vorige Vaandeldrager
werd verspreid, overleed volkomen onverwacht
onze penningmeester Harry Walschot. De
ontsteltenis was voor ons allen groot. Harry
stond midden in onze Vereniging en zijn over-
lijden is voor ons een grote slag.

Hij maakte als dienstplichtige de meidagen van
1940 in Holland mee, en daarna heel bewust
de bezetting. In februari 1945 meldde hij zich,
zoals zovelen, bij de Brigade, maakte Hedel
mee en kwam op 8 mei 1945 met de Brigade
Den Haag binnen.

Hij werd in Engeland opgeleid tot officier en
verbleef als Stoottroeper, met een kleine on-
derbreking, van oktober 1946 tot 1951 in Indië
en begon, na terugkeer, aan een burger car-
rière. Na zijn pensionering heeft hij zich met-
veel energie gegeven aan de Irene Brigade,
die hem zo na aan het hart lag. Harry heeft er
wezenlijk toe bijgedragen dat de brigadeleden
uit Engeland en de aanvulIers uit Zuid-Neder-
land meer begrip en waardering voor elkaar
kregen en nu een hechte club vormen.

In 1986 was Harry mede-oprichter van de
Stichting Historie en Documentatie van de
Brigade en in 1990 werd hij van die Stichting
penningmeester. In 1987 werd hij lid van het
bestuur van onze oudstrijders Vereniging, waar
hij de functie van 2de penningmeester vervul-
de. Na het overlijden van Marc Segal in 1991,
werd Harry ook hier penningmeester. Bijge-
staan door Corrie heeft Harry de penningen
voortreffelijk beheerd.

Harry had een uitgesproken mening, was
trouw, eerlijk en betrouwbaar en stond altijd
klaar voor de oudstrijders. Zijn overlijden laat
weer een grote leegte achter.

Wij hebben hem met een aantaloudstrijders in
Haarlem vergezeld op zijn laatste tocht en wij
hebben kunnen getuigen van onze dankbaar-
heid voor alles wat hij voor ons deed.
Wij hopen dat Corrie en de kinderen de kracht
is gegeven dit grote verlies te dragen.

Harry, dank voor alles. Rust in vrede.

Rudi Hemmes.
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Beste Willem
Briefwisseling met Willem van der Veer

oud-commando "van het eerste uur", auteur
van oorlogsromans, voornamelijk handelend

over het verzet.

Beste Willem,

Je vorige brief sloot je af op een spannend
moment. Je vertelde over je belevenissen met
een Engelse commando-troop in de Arakan,
waar je verrassingsaanvallen zou gaan uitvoe-
ren achter de Japanse linies. Het is jammer
dat slechts in totaal vijf Nederlandse comman-
do's, waaronder jij dus, aan deze acties kon-
den deelnemen.

Je vertelde ook iets over de gevaren van het
oerwoud. Maarten Knottenbelt werd bijna het
slachtoffer van een gitige slang. Hoe zit het nu
met spinnen ? Je hoort altijd verhalen over
giftige tropische spinnen. Heb je daar nog iets
van gemerkt?

Ik zal verder geen vragen stellen want ik wil
alles weten over je ervaringen in de acties
tegen het beruchte Japanse leger.

Overigens heb ik mij de afgelopen tijd verder
verdiept in de geschiedenis van de Nederland-
se Commando's. Ik bracht een bezoek aan het
Museum van het Korps Commandotroepen in
Roosendaal. Een goed opgezet museum met
een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Zeker een
voorbeeld voor mijn aktiviteiten in het Fuselier-
smuseum in Oirschot.

Evenals de rest van de Vaandeldrager, is ook
deze rubriek van een nieuwe lay-out voorzien.
Alleen onze foto's zijn dezelfde gebleven.
Moeten we hieraan iets veranderen ? Zo ja,
zou je dan op de nieuwe foto iets vriendelijker
willen kijken. ?

Met hartelijke groeten,

Hans Sonnemans.
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Beste Hans,

Laat ik mij eerst bepalen tot de laatste alinea
van je brief. Je kunt het blijkbaar weer niet
laten; de complimenten vliegen mij om de
oren. Omdat je zo door blijft zeuren zal ik je
een andere foto sturen, maar die is weinig
meer flateus dan de vorige. Bovendien: de
waarheid is dat het orgineel helaas nog veel
ongunstiger uitvalt dan de foto doet vermoe-
den.

Toch is er een belangrijk ding, wat je gezien je
jeugdige leeftijd nog niet kunt weten, maar
hopelijk later zult ervaren: achter stoffige voor-
gevels vinden dikwijls vrolijke feesten plaats;
vergis je niet ! Bovendien heeft het voor mij
geen enkele zin om met jou een foto-competi-
tie aan te gaan, vooral als ik jouw filmstarlook-
ing face nog eens goed bekijk. Zelfs het ge-
zicht van ladykiller Ron Brandsteder verbleekt
bij jou. Eerlijk is eerlijk.

Terug naar het verhaal. Daar zaten we dan in
onze "riante" paalwoning in Nila, Knottenbelt
en ik. De andere drie zaten in een andere
paalwoning. Soms gingen onze gesprekken
wel eens over Engeland en een heel enkele
keer over de Prinses Irenebrigade. Wat was
Wolverhampton ver weg ! Waarschijnlijk lag
om deze tijd Wrottesleypark onder een winter-
se laag sneeuw verborgen, terwijl wij hier in de
tropische hitte gevechten aangingen met mus-
kieten en andere lastige insecten.

Je was nieuwsgierig over het gedrag van de
spinnen daar. Als je hierover sensationele
verhalen verwacht, dan moet ik je teleurstellen,
Hans. We zagen in het oerwoud wel eens een
vuistgrote vogelspin en honderden andere
kleinere soorten, maar die leverden geen en-



kei gevaar op. Bovendien zijn er van 40.000
bekende spinnensoorten in de wereld hoog-
stens 10 soorten levensgevaarlijk voor de
mens. De kans om deze "tegen het lijf" te
lopen was dus niet zo bijster groot. Wel moet
ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik sommige
soorten griezels vond en er voorzichtigheids-
halve met een grote boog omheen liep. Dat wil
zeggen: overdag, want wat ons in de duistere
nacht (en de nachten in het oerwoud kunnen
verschrikkelijk donker zijn) benaderde, kwamen
wij nooit aan de weet.

Wel hoorden we in de nacht, wanneer we onze
hangmat in het oerwoud hadden opgehangen,
dikwijls ondefinieerbare geluiden: sissen, bla-
zen, gillen, brullen, soms angstwekkend dicht-
bij, maar niemand van ons stond ooit tegen-
over een of ander roofdier; wel tegenover apen
of olifanten, die over het algemeen weinig
agressief zijn. Wilde dieren, ook slangen,
vluchten over het algemeen als zij te dicht
benaderd worden door de mens.

Inmiddels gingen de voorbereidingen voor de
komende acties door. Al spoedig bleek dat wij
vijven niet als groep bij elkaar zouden blijven,
maar dat wij werden ingedeeld (individueel) bij
verschillende commando-eenheden, zoals nr.
5 Commando en nr. 44 Marinecommando.
Maar ik loop het verhaal een beetje vooruit.

De datum kan ik mij niet meer herinneren
maar het was in de maand maart 1944, toen ik
op een avond werd ontboden in de briefing-
tent. Eenmaal hinnen wachtte mij een volsla-
gen verrassing. In de tent hing een blauwe
nevel van aromatische pijptabak, waar het licht
van de suizende gaslampen nauwelijks kon
doordringen. In dat vage licht, vol blauwe
rookslierten, zagen de commando-officieren in
hun meest vreemde dos, eruit als middel-
eeuwse roofridders. Aan een groot wandrek
hingen enorme stafkaarten van het gebied van
de Arakan.

Gedurende de briefing werden stuk voor stuk
de taken verdeeld. Min of meer tot mijn schrik
hoorde ik, dat ik kapitein Roberts, die plotse-
ling ziek was geworden, tijdens de eerste actie
op de kust moest vervangen. Kapitein Roberts

was commandant van de demolitiesectie, die
bestond uit ongeveer 40 man die een speciale
opleiding hadden gehad in springstoffen en
sabotage.

Deze indeling was voor mij een grote verras-
sing, maar de grootste vraag was: zullen de
commando's mij als buitenstaander
accepteren ? Tot mijn grote vreugde bleek dit
laatste geen enkel probleem op te leveren,
vooral toen bleek dat ik volledig op de hoogte
was van alles wat met springstoffen te maken
had.

De volgende morgen vertrokken we weer met
een oude rivierstomer naar een klein eiland dat
ongeveer 5 kilometer van de kust voor de
monding van de Naafrivier was gelegen. Daar
spanden we onze hangmat tussen de cocos-
palmen.

Eerlijk gezegd voelde ik mij niet helemaal op
mijn gemak toen ik besefte dat Jappen pa-
trouilles vanaf de kust, gewapend met een
verrekijker, gemakkelijk onze activiteiten kon-
den waarnemen. Nog ongeruster werd ik, toen
de nacht viel en wij in onze hangmat (met
klamboe) aan de overkant van het water ge-
heimzinnig tromgeroffel hoorden. Waren het de
Jappen die elkaar signalen doorgaven, de
zogenaamde oerwoudtelegrafie, of waren het
de autochtonen, die op deze manier de boze
geesten op een afstand hielden ? En wie wa-
ren die boze geesten ?

P.S. Ondanks je steeds terugkerende plaag-
stootjes (kan je wel tegen een oude man ???)
wens ik jou en je levenspartner sfeervolle
Kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond
1993. Dat we in gezondheid elkaar nog maar
vele malen mogen plagen.

Willem.

Het genoemde museum van het Korps Com-
mandotroepen is te bezoeken. Adres: EngeI-
brecht van Nassaukazerne, Commandobaan 4,
4706 CL, Roosendaal. Openstelling iedere
eerste en derde zaterdag van de maand. Wel
eerst bellen met de Commandostichting, tel.
01650-82648 of 01650-68626 (hr. H. Backus)
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De 4e Compagnie van het Depot
Bataljon van het Nederlandsch
Legioen in 1940

door J. de Waal, Bussum

Niet iedereen zal deze titel begrijpen. De 4e
Compagnie ? Het Depotbataljon ? Het Neder-
landsch Legioen ?

Om bij het eind te beginnen: de eerste naam
van de in 1940 uit Nederland in Engeland
aangekomen troepen was: "Detachement Ko-
ninklijke Nederlandsche Troepen". Die werd
gewijzigd in "Nederlandsch Legioen" omdat de
Engelsen "vreemde troepen" aanduidden als:
"foreign legions". Pas in januari 1941 werd de
naam: "Koninklijke Nederlandse Brigade" ge-
geven.

Het Depotbataljon ontstond nadat de Neder-
landse regering in ballingschap, op aandringen
van de Engelse regering, op 8 augustus 1940,
de dienstplicht afkondigde voor alle Neder-
landse mannen van 19 - 36 jaar. Dit gold
voorlopig voor hen die in het Verenigd Konink-
rijk, Canada en Amerika woonden.

De recrutering van dienstplichtigen leverde in
Engeland bedroevend weinig op. Onbekend-
heid met adressen van aanstaande rekruten,
gebondenheid aan oorlogsindustrie enz. waren
hiervan de oorzaak. In de tweede helft van
augustus 1940 werden oorlogsvrijwilligers en
dienstplichtigen in werkelijke dienst genomen
en gelegerd in het bestaande Dan- Y-Graig
Camp te Porthcawl.

De vermenging van de "oude troep" uit Neder-
land met de nieuwe rekruten bleek geen suc-
ces te zijn. Onder de "oude troepen" heerste
een negatieve sfeer en slecht moreel door o.a.
de overhaaste ongeorganiseerde vlucht naar
Engeland, taalmoeilijkheden, zorgen over thuis
en wantrouwen tegenover bepaalde officieren.
De samenstelling van de troepen was hetero-
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geen door verschillende wapens en dienstvak-
ken.
Discipline liet te wensen over. Men was onte-
vreden. Om te voorkomen dat de rekruten
"besmet" zouden worden, werd de troepen-
macht gesplitst. Rekruten en oorlogsvrijwilli-
gers werden ondergebracht in een Depotba-
taljon, dat uit Porthcawl naar Ruperra Castie,
in "de wildernis" tussen Caerpshilly, Lowes
Machen en Newport gelegen, verhuisde. Dit
gebeurde in oktober 1940. De "oude troepen"
vertrokken naar Congleton.

Het Depotbataljon stond nu op zichzelf. Het
was georganiseerd in drie recrutencompag-
nieën en één compagnie "subsistenten" . In het
woordenboek wordt een "subsistent" omschre-
ven als: "militair die in onderhoud is gesteld bij
een korps, waartoe hij niet behoort".
In dit geval waren het rekruten die op physieke
gronden ongeschikt waren bevonden voor
gevechtsfuncties.

In dit Depotbataljon, en speciaal bij de "sub-
sistenten-compagnie" werd ik, als reserve-
luitenant, ingedeeld. Ik was in mei 1940 vrijwil-
lig uit Curaçao naar Europa gekomen, had de
overtocht Brest-Plymouth meegemaakt en de
eerste maanden in het tentenkamp te Porth-
cawl. Daar hoorde en ondervond ik zoveel dat
ik de kans om uit die sfeer te komen met beide
handen aangreep ! De plaatsing bij de "sub-
sistenten-compagnie" stelde mij, na een eer-
ste bedenking, niet teleur. Deze Compagnie
was een verzameling van lieden van allerlei
slag, met verschillende ontwikkeling, kwaliteit
en levenshouding en alle "physiek ongeschikt
voorgevechtsfuncties" .

Onder hen waren: variété-artiesten, muzikan-



ten, zangers, lieden die betrokken waren bij de
diamantindustrie, de textielbranche, Unilever-
werknemers, een Surinamer, een journalist-
auteur en enige tijd een arts (dokter Frans-
man). Meerdere rekruten waren Joods en met
hun gezin uit Nederland gevlucht. Mede door
hen, heerste er binnen de Compagnie een
bepaalde sfeer, met nu en dan een slimmig-
heid, een "geintje" of diepe wanhoop over het
lot van familie in Nederland. Maar wel van
saamhorigheid. Dat wil niet zeggen dat er
géén recalcitrante klagers en simulanten bij
waren Integendeel !

De compagniescommandant, de reserve-kapi-
tein der Artillerie Cohen, was blij dat ik me
intensief met de mannen bezighield. De kader-
leden waren onderofficieren van de Militaire
Politietroepen, gedisciplineerde ervaren in-
structeurs.

De kwalificatie "ongeschikt voor gevechtsfunc-

ties" weerhield ons niet de mannen op te lei-
den, voor zover hun conditie dit toeliet. Ze
exerceerden, marcheerden, beoefenden wa-
penexercitie en onderhoud, deden oefeningen
met gasmasker en "namen" de hindernisbaan.
Er werd veel geklaagd maar ook gelachen !

Om hun enthousiasme te belonen veranderden
we de naam van subsistentencompagnie in 4e
Compagnie. Na verloop van een paar maan-
den verhuisde het Depotbataljon naar Conway
en daarna naar Congleton. Daar werden de
mannen van de 4e Compagnie in passende
functies geplaatst: administratie, hulpfourier,
corveeër, mess-bediende, hulpkok enz.

Het was een verrassing om tegen het eind van
1940 hartelijke wensen van de 4e Compagnie
te krijgen ! Het origineel is voor een dierbaar
souvenir. Mocht een oud-4e Compagnieman
zich als de artiest van de wens herinneren,
laat mij dat na 51 jaar eens weten !
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TWAALF ZIJDEN AVONDJURKEN ...

In vorige Vaandeldragers schreven we over
luitenant Bram Ou Bois, officier bij de Irene
Brigade en later, na gevangengenomen te zijn
bij een speciale missie, doodgeschoten als
slachtoffer van het drama bij de Woeste Hoeve
op 8 maart 1945. De bekende oorlogscorres-
pondent Robert Kiek ontleende een kop van
zijn artikel in Vrij Nederland, over de parachu-
tisten bij de Brigade, aan een markante
uitspraak van Ou Bois. In zijn boek "Pijlen van
den Leeuw" wijdde hij een hoofdstuk aan die
parachutistenafdeling, weer onder dezelfde titel
"Twaalf zijden avondjurken ..."

De Nederlanders in Engeland vormden een
topzware gemeenschap. Er was een overmaat
aan intellectuelen en een pijnlijk tekort aan
"volk". Er was veel te veel talent, dat - vooral
gezien het feit, dat de regering en twee of drie
grote industriële maatschappijen de enige
werkgevers waren - voortdurend met elkaar in
botsing kwam. Het gemis aan een burgerij -
de grote zeef, waardoor op onbestemde maar
meestal feilloze wijze de minder bruikbare
ontwerpen en plannen der intellectuelen in de
lozingspijp der vergetelheid verdwijnen - deed
zich wel het meest voelen. Daardoor ook ont-
stonden in deze kind-met-een-waterhoofd-
gemeenschap de verdere euvelen.

Daar kwam nog bij. dat al deze "knappe men-
sen" vaak niet in staat waren het gewone rou-
tine-werk van de niet zo ambitieuze, van pre-
cies 9 tot 5 werkende, gewone ambtenaar te
verrichten. Met al hun kennis bleken zij in de
functie, die hen was toevertrouwd, vaak ama-
teurs. Om zich te handhaven konden zij der-
halve om zich heen alleen knappe-ondeskun-
digen velen, met alle gevolgen van kliekjesvor-
ming, vriendjesbeweging en elleboogpolitiek.

Bij de Brigade was het, mutatis mutandis, niet
veel anders. Er waren soldaten bij, die als
burgers hun land beter hadden kunnen dienen
dan als militairen, technici die b.v. in de oor-
logsindustrie een vooraanstaande plaats had-

34

den kunnen innemen, maar hier verre onder
de middelmaat waren. Zodra deze mensen
bijv. in Militair Gezag een administratieve func-
tie kregen toegewezen, traden hun kwaliteiten
ineens op de voorgrond. Maar velen bleven in
het legerkamp een vreemde eend in de bijt,
omdat zij, zoals de Britten dat zo treffend zeg-
gen, a square peg in a round hole waren. Het
resultaat-generaal was, dat de Brigade bij de
Nederlanders in Engeland - grotendeels on-
verdiend - een naam had als modder. Men
sprak en schreef over een "Wolverhampton-
geest" als was dat het symbool van Neder-
land-op-zijn-slapst.

Evenmin is er reden om tot het andere uiterste
door te slaan en de conclusie te trekken, dat
het kamp louter bevolkt was door energieke
engelen-in-soldaten of officierengedaante. In
beide categorieën waren er bruikbare en on-
bruikbare krachten, goed- en kwaadwillige
elementen. De goeden hadden het daarbij heel
wat moeilijker: er waren er verscheidenen, die
keer op keer hun best deden "iets" van het
kamp en van de stemming in het kamp te
maken. Maar keer op keer botsten zij tegen de
tegenwerking van "Londen", tot langzaam
maar zeker de apathie als een ondoordringba-
re mist over het kamp daalde.

Over het "inwendige" van het kamp had ik mij
een zuiver oordeel kunnen vormen toen ik er
in 1943 zes weken op een cursus als motoror-
donnans had doorgebracht. lilt Mag niet hinde-
ren" en "'t gaat wel weer over" waren er de
klassieke uitdrukkingen, typerend voor een
militaire gemeenschap zonder actie. Maar
zodra de jongens de kans kregen daadwerke-
lijk iets te doen, kwam er een gloed over hun
bestaan - dan barstte de te lang gebreidelde
energie van alle kanten naar buiten, dan was
er op eens een stemming van eensgezindheid,
saamhoorigheid en doelbewustheid.

Die geest was mij trouwens nooit beter geble-
ken dan toen Loe Woudhuizen (het hoofd van



de foto-afdeling van de Voorlichtingsdienst) en
ik er een week met de Nederlandse parachu-
tisten op uit trokken. Wij waren toen bezield
van de ware kruisvaardersgeest: Uit eigen
ervaring wisten wij wat onze militairen van
"Londen" dachten en wij hadden ons heilig
voorgenomen het vertrouwen van de jongens
te winnen door het gehele programma van
synthetische en werkelijke sprongen mee te
doen. Daarbij hadden we de volledige mede-
werking van de commandant van dit detache-
ment, de sportieve majoor Peassens en zijn
officieren Henk Moellands, Robert Fack, Bram
Dubois en Erik Masthof.

We boften dat het weer de eerste dagen bar
slecht was, zo zelfs, dat er nauwelijks een
vliegtuig van de grond kon komen. Loe en ik
waren daardoor niet alleen in de gelegenheid
een behoorlijke portie synthetische training te
verwerken - het is een hele kunst een sprong
van zeven meter hoogte te leren maken en
daarbij naar tevredenheid van een instructeur
van de R.A.F. "goed door te vallen" - maar
tevens hadden wij tijd om officieren en man-
schappen werkelijk te leren kennen. Het was
een pracht ploeg; stuk voor stuk kerels om
mee "uit vissen" te gaan; militairen die er hoe
langer hoe meer plezier in kregen, dat twee.
"halve garen", die het helemaal niet hoefden te
doen, gek genoeg waren om een paar para-
chutesprongen mee te maken.

Het wachten op beter weer verhoogde voor
Loe en mij de spanning niet zuinig. Ettelijke
keren per dag, wanneer er niemand anders bij
was, bevalen wij elkaar aan voor een plaatsje
in elkaars testament, of vroegen elkaar "of het
niet eens leuk zou ziJn voor een paar dagen
naar Londen terug te gaan." Merkwaardig was
vooral, dat we die nachten voortdurend nacht-
merries hadden en 's ochtends begonnen op te
biechten hoe vaak wij in onze droom door een
grote gaping in de bodem van een vliegtuig
waren gevallen !

Tot, op dinsdag 11 juli, de weergoden het lage
wolkendek hadden weggeveegd en de wind-
kracht aanzienlijk hadden verminderd zodat
zelfs de meteorologische dienst moest erken-
nen, dat het "mooi springweer" was. Op een

lorrie met luidruchtige Nederlandse parachutis-
ten reden Loe en ik, ongekend stil en een tikje
witjes, naar onze "slachtbank", het vliegveld
Netheravon op Salisbury Plain.

11 juni - "De wagens zijn al op weg naar het
landingsterrein", zegt majoor Paessens. "Jullie
vliegen ongeveer vijf en twintig minuten voor je
"uitgegooid" wordt." Tien ronde helmen in de
romp van de ronkende Halifax knikken; vijf aan
bakboord, vijf aan stuurboord, kruiselings te-
genover elkaar en dicht opeen gepakt. Dan
klapt de deur dicht; de belichting past zich
ineens aan bij de atmosfeer in het toestel en
de stemming van de zwijgzame, gomkauwen-
de Nederlandse parachutisten. Door twee ies-
epierige raampjes in de romp komt wat
schuchter daglicht binnen en wie bereid is zich
een stijve nek te bezorgen, kan genieten van
een riant uitzicht op onze brede vleugel.

We zijn de laatsten van de formatie. Boven het
geluid van onze warmdraaiende motoren horen
we de 2400 omwentelingen, waarmee onze
Halifax-buurman naar de startplaats taxiet.
Even later bonken ook wij over de grond en
dan is er alleen nog maar het geronk van de
motoren. We zijn op weg.

Onwillekeurig kijkt ieder op zijn horloge. Het is
11.37. Er wordt niet gesproken. De man onder
het raampje, veteraan van 24 sprongen, haalt
een brief uit zijn para-jasje en leest onbewo-
gen als lag hij op zijn bed. Voor de anderen
was er vanmorgen geen post. Anders zouden
ze vermoedelijk ook lezen om het eerste kwar-
tier van de vlucht zoek te brengen. Nu staren
ze rustig voor zich uit. Ze weten allemaal pre-
cies wat er komen gaat; wat de nieuweling
allemaal nog sensationeel schijnt, is voor hen
routine geworden. En bovendien: de sprong is
maar het begin en de actie komt pas als ze
eenmaal op de grond zijn geland.

Als ik naar de gezichten naast en tegenover
mij kijk, voel ik me als de lens van een came-
ra, die langs een reeks close ups panorameert.
Gezichten van bonken van kerels zoals ser-
geant Rense Huizinga uit Sneek, de nummer 1
van onze ploeg. Naast me zit een lichtgewicht,
Arie van Bommel - tot een paar jaar geleden
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kelner in New Vork - z'n "kistjes" te poetsen,
als was zijn enige zorg, dat hij met schone
schoenen naar beneden komt.

Tussen al deze ervaren rotten voel ik me als
een jongetje, dat voor het eerst naar school
toe gaat en nog niet helemaal weet of-ie het
leuk vindt of niet. Maar dan zie ik ineens dat
een andere Fries, Wynand Hotfman - ser-
geant-majoor op z'n vijfentwintigste jaar! - in
de gaten heeft hoe ik me voel. Er komt een
brede grijns over zijn gezicht en hij steekt zijn
linkerduim bemoedigend in de lucht. En op-
eens voel ik me kiplekker. Terwijl ik een knip-
oog terugtelegrafeer ben ik weer on top of the
world.

Horloge zegt 11.49. Nu we onze vlieghoogte
hebben bereikt, kunnen we onze benen wat
ruimer over de romp uitspreiden. Maar de
atmosfeer van kalmte blijft.

Drie kwartier geleden kwam het stel luidruchtig
op het vliegveld aanzetten. De ergste wilde-
mannen onder ons omhelsden hun parachu-
te - anderen plakten er de helft van het stukje
kauwgom op, dat ze de hele morgen al aan
het bewerken waren. "Brengt geluk", zei een
lange Surinamer, George Rier, en dat ontke-
tende een eindeloos debat over alle fasen van
het parachutistenwezen. Een debat dat ver-
moedelijk voor iedere sprong wordt gehouden
en waarvan het hoofdmotief de klacht is, dat
ze allemaal te laat zijn geboren. Want hadden
ze twintig jaar geleden kunnen springen dan
was er een oogst van een slordige f. 3000,-
per middag binnen te halen geweest - wel een
verschil met de extra twee-shilling-per-dag
van nu !

Dan deed in een gamma van varianten het
verhaal de ronde van de dorpsschone, die het
niet op valschermtroepen begrepen had en
toen er zich in haar woonplaats enige gevallen
van para-typhus voordeden, een boze pro-
testbrief aan de burgemeester schreef om te
zeggen, dat men van paratroops nu eenmaal
niet anders verwachten kon ...

Wat een verschil, die geladen, bijna kwajon-
gensachtige, stemming op de grond en de

kalme rust en het zelfvertrouwen, die er nu van
de negen para-genoten in deze Halifax uit-
stralen. Maar één element was in beide stem-
mingen merkbaar: de goede geest van warme,
on-demonstratieve kameraadschap onder de
mannen.

Maar voor dieper gaande bespiegelingen is het
al te laat. Elk ogenblik kan de piloot ons het 5-
minuten teken geven. De marconist, die het op
dit tochtje bijzonder gemakkelijk heeft, is al
naar het midden van zijn "kist" gekomen en
geeft ons aanwijzingen hoe we het luik, waar-
door wij straks naar beneden zullen glijden,
moeten openen.

Horloge 12.01. Als nummer 3 van de 10
springers moet ik meesjorren aan het luik. Bij
de eerste blik op de grond, die 500 voet lager
met grote snelheid voorbijtrekt, is er even een
angstig gevoel van "'t is maar een verduveld
klein eindje van hier naar daar," maar gauw
ontdek je auto's en mensen, koeien en zelfs
kippen; al die beweging daar beneden helpt je
over al die rare gevoelens heen. Door de
boordtelefoon zegt de piloot tegen de ploeglei-
der, dat het over vijf minuten zover zal zijn en
met dezelfde rust en kalmte, die de hele reis
heeft gekenmerkt bevestigen we de statische
lijn aan een haak in het vliegtuig. Want dat is
de zijden draad, die dadelijk haar spreekwoor-
delijke functie zal moeten uitoefenen.

Deze lijn blijft namelijk in het vliegtuig vastzit-
ten, wanneer wij de luchtzee plonzen. Door
ons gewicht zullen er een paar touwtjes, die de
parachute met deze lijn verbinden, breken,
zodat de parachute - "er kunnen twaalf zijden
avondjurken uit gesneden worden", zegt Bram
Dubois, die onder welke omstandigheid ook
altijd in vrouwelijk schoon geinteresseerd
blijft - zich geleidelijk kan ontplooien.

Om 12.05 is het hele stel aangehaakt. Het is
geijkte mop om je buurman vriendelijk op de
schouder te kloppen en hem zo zachtjes als
het geronk der motoren mogelijk maakt, toe te
fluisteren: "Zeg, jij bent niet aangehaakt. Doe jij
het zonder ?" En al heeft hij zich nog geen
minuut geleden overtuigd, dat alles voor elkaar
was, grijpt hij instinctief naar de statische lijn
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en drukt er nog gauw een klein stukje kauw-
gom op.

12.07. Een rood lichtje flitst af en aan. Nog
één minuut...

De eerste vier zitten rondom de opening, de
anderen zitten gehurkt gereed achter de num-
mers 3 en 4. De Engelse marconist steekt nog
eens de duimen omhoog, nadat hij ons een
paar minuten geleden heeft verteld, dat hij
voor geen geld van de wereld met ons zou
willen ruilen.

Groen licht. "Go !" schreeuwt nummer 1 en
verdwijnt meteen door de opening. "Go !" hoor
iok Bram Dubois nog roepen en een fractie
van een seconde later ben ik er ook uit. De
luchtstroom trekt mij bijna horizontaal onder
het vliegtuig uit. Een ogenblik later wordt de
val geremd en houden twaalf zijden avondjur-
ken van khaki-groen hun last zwevende.

Van de olie-achtige bedompte reuk van het
vliegtuig is de overgang naar deze verrukkelij-
ke stilte iets onbeschrijfelijks. Je voelt je kin-
derlijk gelukkig, dat je daar zo onbezorgd zwe-
eft, en het vergt alle concentratie om binnen
de tien seconden de landingshouding aan te
nemen en je te herinneren wat ze je in die
week training hebben geleerd. Dan komt de
aarde naar je toe en even later val je of rol je
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over de grond, terwijl om je heen de meeste
anderen al bezig zijn hun parachute op te
vouwen en boven je een gordijn van nog meer
khaki omlaag zakt.

Majoor Paessens is tevreden. De groepen zijn
snel, geconcentreerd en op de juiste plaats
neergekomen. Was dit een werkelijke operatie
geweest, dan zou er geen seconde verloren
zijn gegaan. Het compliment dat hij de troep
geeft, doet de stemming onder zijn jongens
weer oplaaien tot het peil van voor het vertrek.
Een paar kerels, waaronder ik, hebben een
nogal harde landing gemaakt. "Engeland geeft
niet mee", zegt er een grinnikend en hoewel er
niemand met een woord over rept, denken we
allen aan onze uiteindelijk bestemming: de
drassige grond van ons eigen land, waar niet
alleen de bevolking, maar ook de bodem de
parachutisten zacht gezind zal zijn.

Ik was maar drie weken "mooi" met een lichte
schouderfractuur; Loe brak zijn dijbeen bij zijn
vierde sprong, wat hem een flinke tijd buiten
gevecht stelde - maar als compensatie kreeg
hij dan zijn parachutisten-insigne. We bezitten
allebei nog de brieven, die ons de troep toen
stuurde. Het was veel meer dan alleen maar
een "hoe is 't er mee" - het betekende, dat wij
in die korte tijd van buitenstaanders "collega's"
waren geworden. En daarop zijn wij nog
steeds trots.



WIE, WAT EN WAAR ???

Een rubriek die openstaat voor al Uw vragen over het Brigadeverleden. Antwoorden en reacties
graag naar de vermelde adressen of anders naar het redactie-adres.

Geen ingezonden vragen deze maal. Daarom
een drietal foto's uit de "Bergen op Zoom"
periode. Als u iemand van de Aanvullingstroe-
pen herkent, dan graag een briefje naar de
redactie!
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STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE
KON. NED. BRIGADE PRINSES IRENE

Opening museum

Op 11 januari is het dan zover: het nieuwe
museum van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene wordt geopend door regiments-
commandant luitenant-kolonel L. Noordzij.

Helaas kunnen wij niet iedereen apart voor
deze gebeurtenis uitnodigen. Als u hierbij
graag aanwezig wilt zijn, stuur dan zo snel
mogelijk een kaartje naar het secretariaat van
de stichting:

Hoofdstraat 32
5683 AE BEST

Op de verenigings-reünie zal er voor iedereen
voldoende gelegenheid zijn om het museum te
bewonderen. In de volgende Vaandeldrager
kunt u bovendien een uitgebreid verslag van
deze gebeurtenis tegemoet zien.

Nieuwe penningmeester

In verband met het overlijden van onze pen-
ningmeester Harry Walschot, heeft Henk van
Beers zijn taken overgenomen. Net als Harry
Walschot, vervult Henk van Beers tegelijkertijd
het penningmeesterschap van de Vereniging.
In de praktijk blijkt dat deze combinatie goed
werkt.

Museum "Bevrijdende Vleugels" gesloten

Het museum in Veghel, met de permanente
expositie gewijd aan de Prinses Irene Brigade,
is tot half april gesloten voor het publiek.

Schenkers. bedankt!

Van J.L.M. v.d. Bergh uit Breda, ontvingen we
een souvenir uit zijn Brigade-tijd.
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Harrie Hielkema uit Roosendaal schonk docu-
mentatie en zijn identiteitsplaatjes uit 1940.
De res. luitenant der Fuseliers H.A.R. Smidt uit
Groningen, auteur van het jubileumboek,
schonk een Brigade-speldje.
Rudi Hemmes uit Den Haag schonk zijn pay-
book en documentatie, waaronder een unieke
voorlichtingsfolder uitgereikt aan Engeland-
vaarders.

Bandjes Brigadeband nog steeds te koop!

Er zijn nog steeds bandjes te bestellen met
opnamen van de orginele Brigadeband uit de
periode 1941. Het bandje duurt ruim een
kwartier en kost f. 12,50.
U kunt dit bedrag overmaken op bankrek. nr.
66.28.73.149 t.n.v. J. Sonnemans te Best.

We blijven zoeken!

Nog steeds zijn we op zoek naar materiaal ter
aanvulling van de collectie. Denkt u niet: daar
hebben ze toch niets aan ! Nee, sommige,
voor u misschien onbelangrijke of beschadigde
zaken, kunnen voor onze collectie heel erg
belangrijk zijn.

Oude sigarettenblikjes, uitrusting, kleding, wer-
kelijk allerlei soorten documentatie etc.
Als u iets vindt, graag een briefje en telefoontje
naar de secretaris,

Hans Sonnemans
Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
04998-71270.

Het bestuur van de St. Historie en Documen-
tatie Kon. Ned. Brigade Prinses Irene wenst
prettige feestdagen en een voorspoedig 1993



WIE HERKENT ZE NOG ? (SLOT)
Voor de laatste maal twee tekeningen uit het kampkrantje "De Bromtol", destijds
gepubliceerd onder het motto: "Figuren uit ons midden" en getekend door F. van
Stokkum. Wie de laatste twee herkent mag een kaartje sturen naar de redactie.

De laatste rubriek omdat het aantal tekeningen van bekende figuren langzamer-
hand op is. Het aantal reacties wordt daardoor aanzienlijk minder.

Een inzender van de vorige maal was B. ter Haar uit Epse. "Het linkse portret is
dat van de kapitein Immink - commandant Recce. Bij opheffing Recce - maart
1945 - bevorderd tot majoor en benoemd tot commandant 2de Gevechtsgroep.

De rechtse tekening werd door niemand herkend. Misschien begrijpelijk omdat het
gaat om een vreemde eend in de bijt, namelijk een Marineman. Het gaat om
admiraal J.Th. Fürstner, minister van Marine van 27 juli 1941 tot 23 februari 1945 .
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