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Irene"
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Lidmaatschap
is minimaal E. 20,- per jaar.
Het jaartal achter het nummer boven de adressering van dit blad (indien vermeld), is het jaar
waarin u het laatst uw contributie voldeed.
Zij die geen
deel
hebben
uitgemaakt
van de
voormalige
Prinses Irene Brig~de, kunnen begunstiger worden door de Vereniging
met minimaal
f. 20,- per jaar te steunen.

Beste lezer(es),
Deze Vaandeldrager vermeldt niet voor niets op de omslag: "Blijft
de traditie behouden voor 17 Painfbat in de genm. de Ruyter van
Steveninckkazerne te Oirschot ?"
Alle leden en begunstigers in Nederland en België ontvingen een
zestal weken geleden een brief van het bestuur van de Vereniging met de oproep een adhesie-betuiging
te zenden aan de
Regimentscommandant, om te proberen de traditie, die nu een
jaar geleden aan 17 Painfbat werd overgedragen en die nu al
weer wordt bedreigd, te behouden. In dit maart-nummer uiteraard veel nieuws over deze aktie.
Het is leuk om op deze plaats te vermelden dat ook het bataljon
zelf een aktie is gestart. Spontaan is het initiatief genomen om
handtekeningen in te zamelen van het beroeps en dienstplichtig
personeel onder het motto: "17 Painfbat wil Fuselier blijven l"
Het moet voor de oudstrijders van de Prinses Irene Brigade toch
hartverwarmend zijn dat de "Oirschotse Fuseliers" zich zo verbonden voelen met de traditie van "hun" Irene Brigade. "Het is
voor de eerste keer dat een traditie mij wat doet", zo mocht ik
optekenen uit de mond van een onderofficier van 17 Painfbat.
Nog meer regiments-nieuws: een verslag over de opening van
het museum en de eerste "Oirschotse" regimentsjaardag. Verder
veel informatie over en voor de jaarlijkse reünie en Algemene
Ledenvergadering in Oirschot.
Misschien tot ziens op 9 juni!
Hans Sonnemans, redacteur.

Redactie-adres:
Verschijnt
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Hoofàstraat 32 5683 AE BEST
Tel. 04998 - 71270 (na 18.00 u.)
per jaar.
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Het bestuur en de functionarissen danken u
heel hartelijk voor uw goede wensen, uw sympathie en steun, en vertrouwen er op u ook in
1993 zoveel mogelijk van dienst te kunnen
zijn.
HET VORIGE NUMMER:

- De allerlaatste "Wie herkent ze nog ?" leverde een aantal reacties op. P. Cristiaanse uit
Wassenaar ("Jammer, de laatste !") herkende
in de eerste tekening luitenant Horn en in de
twee ds. Buenk of mogelijk Robert Fack. C.
Sisselaar uit Frankrijk herkende eveneens en
zonder twijfel luitenant Horn. In de tweede
tekening meende hij vrij zeker luitenant Mulder
te herkennen, de eerste commandant van No.
2 Dutch Troop (Commando's) te herkennen.
De beide heren hadden gelijk wat de eerste
tekening betreft. De tweede karikatuur betreft
kolonel Berneardt, commandant van de Britse
liason-eenheid
bij de Irene Brigade. Deze
Britse kolonel overleed in 1943.
- "Wie, wat en waar ?" leverde een reactie op
van W.A. de Leur uit Alblasserdam. Op de
bovenste foto herkende hij het cadettenpeloton, herkenbaar aan een wit lintje op de
schouderepauletten van de battle-dress. "Bekenden van mij zijn op de eerste rij, rechts Boy
v.d. Linden, de 4e van rechts Nico van de
Broek."

Algemeen bericht
Overweldigend zijn de kaarten en brieven die
et bestuur en de functionarissen
(sociaal
edewerker, redactie Vaandeldrager, vertege oordiger Fondsen) hebben ontvangen ter
elegenheid van de kerstdagen en de jaarwisse i . Hartverwarmend zijn de goede wensen
eedankbetuigingen!
~e aas is et ondoenlijk om die grote hoeveel~e
.... 'a gen post persoonlijk te beantwoore-. a: aar dit algemeen bericht.

R. Hemmes, voorzitter

"Wij vonden het een buitengewoon grote eer
dat bij de viering van ons SO-jarig huwelijksfeest, gehouden op 8 januari 1993, zoveel
bestuursleden en oudstrijders van onze Vereniging aanwezig waren, tijdens de kerkdienst
en op de receptie. Hartverwarmend was de
toespraak die onze voorzitter tijdens de receptie tot ons richtte. Blij verrast waren wij met de
cadeuax die wij, namens u, van uw bestuur en
de sociaal medewerker mochten ontvangen.
Mede namens Margaret wik ik ook alle oudstrijders van de Irene Brigade in Nederland en
in het buitenland bedanken voor de schriftelijke
gelukwensen die wij hebben mogen ontvangen. Dit alles geeft ons de stimulans om ons
best voor de Vereniging te blijven doen.
Nogmaals allen hartelijk dank!
Margaret en Harry (Hielke) Hielkema

Mede namens zijn echtgenote, bedankt J.Verhoeven uit Tilburg bestuur en leden van de
Vereniging voor de gelukwensen, kadobon en
bloemstuk, die hen ter gelegenheid van hun
45-jarig huwelijk werden gezonden. "Bijzonder
attent".

"Hiermede wil ik U mede namens mijn echtgenote danken voor de attentie, van U ontvangen
ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. Niet
zozeer door het materiële, maar voornamelijk
door de geste voel ik de gebondenheid met
onze Vereniging hiermede verstevigd," schrijft
J.S. Tiemstra uit Nijmegen

"Het heeft ons bijzonder goed gedaan", schrijven Trudi en Jan Riemersma uit Leeuwarden.
Zij ontvingen felicitaties en attenties ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijksfeest.

"Hartelijk dank, en dat geldt dubbelop,
voor
beide felicitaties en geschenken welke we
mochten ontvangen namens de oud-B 'gadeleden. Ah, dat heeft ons
eer goe geda
dan een verlofpasje van de I . 'are ge e e .
Zelfs als het was 0
ij gi .e
e bezoeken ! We hebben voor de dollars een boom
gekocht en die samen geplant en het zal ons
altoos aan oude vrienden helpen herinneren.
Ook bijzonder namens mijn vrouw (de girlfriend) onze hartelijke dank voor al de moeite
en werk besteed aan dit liefdewerk," schrijft
Bernhard Colenbrander. Aldergrove. U.S.A.

George Buijzen uit Roosendaal, in december
70 jaar geleden geworden, dankt bestuur en
leden voor de aandacht aan hem geschonken
in die maand. Hartelijk dank, mede namens
zijn vrouw.

"Mede namens de kinderen wil ik het bestuur
en de heer L. van Lienden als afgevaardigde
van de Vereniging van Oud Strijders, hartelijk
danken voor de deelneming in ons grote verlies. Zijn bezoek aan de crematie en de prachtige bloemen hebben wij zeer op prijs gesteld."
Mw. C. v. Amerongen-Hamelink,
Otterlo.
"Hiermede wensen wij onze dank uit te spreken aan de oudstrliders voor hun gelukwenskaart en de cadeaubon, welke wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van ons 6O-jarig
huwelijksfeest op 15 jan. 1993."
Barbara en Willem Doeser. Camberley U.K,

"Hartelijk dank voor de geschenkbon, kaart en
de schitterende bos bloemen. Het was een
geweldige verrassing voor ons."
Jan en Ria Lijters. Nijmegen

"Het is met

heel veel

genoegen,

dat

mijn

vrouwen
ik onze hartelijke dank uitspreken
aan de Vereniging van Oud Strijders. Het was
een van de grootste verrassingen in ons leven.
Wij hadden helemaal geen idee dat jullie zoiets
doen en het verzachttte onze harten heel wat
omdat het ons zo'n goed gevoel geeft.
Mijn vrouw is verliefd op Hollandse chocolade,
dat was dus een heel goed keuze van U. Het
geld hebben wij gebruikt voor een heerlijk diner
'jdens één van onze reisjes. Heel hartelijk
dank."
H.J. ten Zeldam. Byron (Canada)

"Nu de drukte van de feestdagen echt voorbij
is en het nieuwe jaar begonnen, is het hoog
tijd u allen hartelijk te danken voor de gelukwensen, het bloemstukje en de cadeaubon bij
ons 40-jarig huwelijk. Het was bijzonder leuk
dit aangeboden te krijgen en het heeft bijgedragen aan een zeer heuglijke dag."
C.J.K. van Dam, Heemstede
"Mede namens mijn vrouw dank ik het bestuur
en de heer Frans Bakx voor de enveloppe die
wij mochten ontvangen ter gelegenheid van
onze 50-jarige bruiloft op 8 januari 1993. Ook
het bestuur van de afdeling Bergen op Zoom,
de heren Ligt en van de Meeren, voor het
mooie bloemstuk."
Jan en Bets Schoonen-van
der Weegen,
Steenbergen

"Mede namens mijn vrouw wil ik de vereniging
hartelijk danken voor de felicitaties, het mooie
bloemstuk en de bon, die we mochten ontvangen ter ere van ons 4O-jarig jubileum. Juist in
deze situatie voel je heel sterk de band die
ons bindt."
E. van Hoving, Zuidlaren

"Graag wil ik u bedanken voor de belangstelling die velen van u hebben getoond, tijdens
de ziekte en rondom het overlijden van m'n
vader. De reacties waren zo overweldigend dat
het onmogelijk is om een ieder persoonlijk te
bedanken. Uw Brigade heeft heel bijzonder
veel voor hem betekend ! Als ik de vriendschap en kameraadschap heb gezien in uw
club is dat voor mij niet verwonderlijk.
3

We

ebben het bijzonder gewaardeerd dat u
een dergelijke stijlvolle manier afscheid
genomen van een makker. Het is zeer
e 'g te ervaren dat op sommige plaatsen de
aar en en normen nog korrekt worden nageee' . Nogmaals heel hartelijk dank voor alles
a:
voor hem hebt gedaan. Till we meet
ag ..•

De heer J. Jeurissen uit Brunssum schrijft: "Bij
deze wil ik mijn dank uitspreken voor de mooie
fruitmand welke ik namens de vereniging
mocht ontvangen, door heren Godderij en
Gelissen, tijdens mijn verblijf in het Maasland
Ziekenhuis in Sittard.

f. Rebergen. Scherpenzeel

J. Wynekes uit Ermelo schrijft: "Mijn echtgenote en ik werden blij verrast met de prachtige
bloemenhulde en cadeaubon op onze 50-jarige bruiloft. Zoals gewoonlijk klopte de administratie van onze vereniging weer perfect. Tussen twee haakjes, als oud-Engelandvaarder
is
het dus meer dan de moeite waard geweest in
1941 naar Engeland over te steken !"

ï hartelijk dank aan het Bestuur voor de
aardige attentie en gelukwensen ter geIegene' van mijn 70ste verjaardag."
. Heisen. Boekei
T

ede namens mijn achtgenote wil ik u beanken voor de attentie, in de vorm van een
cadeaubon, welke wij mochten ontvangen op
o s 50-jarig huwelijksfeest. Het heeft er aan
ijgedragen om van deze dag een onvergetelijke te maken."
Fam. J. Franken. Weesp

"Hierbij willen wij onze hartelijke dank uitspreken voor de geschenkbon welke wij van de
vereniging mochten ontvangen ter gelegenheid
van ons 40-jarig huwelijksfeest op 24 december j.L"
Roger en Els Markens-Herold, Amsterdam

IIWoeste Hoeve" drama herdacht
e Stichting Monument Woeste Hoeve hield
jaar op 8 maart j.1. weer een sobere
....0.. enking van de 117 gevallenen bij de
assa-executie op 8 maart 1945. Een drama,
. aa ij ook luitenant Bram Ou Bois, ingedeeld
Soeclal Air Service maar afkomstig van de
e e B 'gade, het leven liet.
'4

- ee~ e e ublicaties
. e re e Brigade
: •.•9°.
a luitenant
s ~e 0 en. Uit

heb ik al vermeld dat het
blijkbaar niet bekend is
Bram Ou Bois om het
foto's en documenten uit

1945 blijkt dat er geen afgevaardigde bij de
begrafenis aanwezig is geweest. Ook in latere
jaren is hier niets aan gedaan .
Daarom was het toch wel bijzonder dat nu, in
1993, die "ereschuld" kon worden ingelost.
Namens de Vereniging van Oud Strijders van
de Brigade legde Harry Davis en Arie van
Soest een mooi bloemstuk bij het herdenkingsmonument waarop ook de naam van Ou
Bois voorkomt. Beter laat als nooit, ging ook in
dit geval weer op ....
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VEREN IG INGSAKTIVITEITEN
PARAATSTELLING
A-COMPAGNIE7 APRIL

JAARLIJKSREÜNIEEN LEDENVERGADERING

De in januari opgekomen militairen van de Alfa
Compagnie van het 17de, hebben inmiddels
hun basisopleiding achter de rug en zullen
daarom een parate compagnie gaan vormen.
Volgens de
og redelijk verse "Oirschotse"
traditie zulle
ze daaro
hun invasiekoord
uitgereikt
"ge
anden
van oudBrigadelede . D'
zaJ gaan gebeuren op
woensdag 7 april, Voor deze dag is een
speciaaJ p g
a opgezet.

Deze zullen worden gehouden op woensdag 9
juni in Oirschot. Alle informatie hierover treft u
aan in het midden van deze "Vaandeldrager".
Opgave hiervoor door middel van het aanmeldingsformulier.

De deel e ende oud-Brigadeleden
worden
tussen
egen en half tien op de kazerne
verwac
Na de koffie wordt per bus
vertrokke
naar "De Beekse Bergen" bij
Hilvare bee.
Daar
krijgen
militairen
en
oudstrijde s at historische informatie en een
lunch. Daarna wordt een bezoek gebracht aan
het Irene B 'gade viaduct. Vervolgens worden
de koorde uitgereikt aan de rand van de grote
waterplas en strand van "De Beekse Bergen".
Deze dag wordt op de kazerne besloten met
een barbecue.
Als u aan deze aktiviteit wilt deelnemen, dan
graag zo spoedig mogelijk schriftelijk opgeven
aan: A Herbrink, De Foes 23, 5581 AP, Waalre. Deelnemers ontvangen meer informatie.

5 MEIWAGENINGEN
Zoals gewoonlijk zal onze Vereniging ook dit
jaar weer met een detachement deelnemen
aan het defilé in Wageningen, ter gelegenheid
van de viering van de Nationale Bevrijdingsdag. Deelnemers kunnen zich schriftelijk opgeven bij de secretaris, H. Hielkema, Amethistdijk
254, 4706 BJ Roosendaal, vóór 28 april.

Bank: AB -AMRO Bank N.V.. Postbus
Postgiro: rnr. 1.999.533.

11595.2502

AN 's-Gravenhage

NORMANDIË1994
Met verwijzing naar het artikel in de Vaandeldrager van september 1992, delen wij u mede
dat het gevormde comité druk doende is de
zaken te regelen. Uiteraard vergt e.e.a. de
nodige in-spanning en tijd. Dat neemt niet weg
dat wij degene die zich hebben aangemeld wèl
vragen de helft van het aanvankelijk genoemde bedrag te willen voldoen aan de penningmeester.
Graag vóór 1 juni 1993 daarom een bedrag
van f 325.-- overmaken op girorekening
35 25 741 ten name van Ver Oud Strijders
KNB Prinses Irene inz Hulpfonds, Houtduif 26,
Sprang-Capelle.
Zodra het comité beschikt over meer documentatie zullen wij u dat bekend maken.
REÜNIERECCE9 SEPTEMBER
Net zoals in 1990, wordt er weer een reünie
georganiseerd voor de oud-Recceleden.
Dit
zal gebeuren op donderdag 9 september ten
huize van generaal Beelaerts van Blokland.
Alle mogelijke deelnemers waarvan het adres
bekend is, zijn of worden aangeschreven.
Mocht u ook gediend hebben bij de Verkenningsafdeling en geen bericht ontvangen, dan
graag een briefje naar: E. Pannenborg, Stationsstraat 46, 5664 AT Geldrop.

rnr, 47.25.85.762
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EN VOOR REGIMENTSCOMMANDANT!
te laten weten dat U
Oirschot steunt en om
a de traditie van het Gar..•.
~=="-"-=c-- =_-e Iers "Prinses Irene" niet wéér
- e- 0 ergedragen aan een ander
a: is in enkele zinnen de intentie
e van 2 februari van de Vereniging
Strijders van de Brigade aan haar
--a- e begunstigers.

= --. ~-

Ee snelle actie, opgezet nadat er berichten
innenkwamen dat het 17de in Oirschot de
Fuselierstraditie zou moeten inwisselen voor
die van de Stoottroepen. Een nieuw paraat
I chtmobiel bataljon, dat in Assen wordt gelegerd, zou dan Garderegiment Fuseliers worden. De twee andere parate bataljons "luchtobiei" vertegenwoordigen de tradities van de
Garderegimenten Jagers en Grenadiers. Op
apier zou dat keurig staan: een luchtmobiele
rigade, bestaande uit drie "Garde-bataljons".
Op papier, ja ...
Het zou een enorme klap betekenen voor alle
ieuwe Fuseliers van het 17de, die zich in het
afgelopen jaar enorm hebben ingespannen om
e overdracht van de traditie succesvol te
a en verlopen. Het zou betekenen dat het net
~eopende Museum Brigade en Garde "Prinses
~e elf weer zou moeten worden gesloten. Alle
e k dat in het afgelopen half jaar door de
." illigers is verzet, zou hiermee zijn vernie. Bovendien is het de vraag of de banden
'e inmiddels zijn gesmeed met de Vereniging
Oud Strijders en het Garderegiment tegen
ee nieuwe overplaatsing bestand zouden zijn.
e houden van een reünie in Assen lijkt in
er geval uitgesloten, gezien het simpele feit
a de meeste leden in het zuiden wonen.

..Je actie werd een enorm succes. Maar liefst
25

aarten kwamen binnen. De zin "Ik wil de
ca "e van Brigade en Regiment behouden
e~ oor 17 Painfbat in de gen.maj. de Ruyter

=

van Steveninckkazerne
te Oirschot" werd
overgenomen op al die kaarten. Hieronder ook
vele inzendingen van echtgenotes die hiermee
hun overleden man vertegenwoordigden.
Onze ere-voorzitter,
jhr. J. Beelaerts van
Blokland, formuleerde het als volgt: "Ik hoop
dat de traditie van de Kon. Ned. Brigade P.1.
blijft bij 17 Painfbat in Oirschot, want:
- de organisatie van 17 Painfbat past beter
bij die van de "Brigade" dan een luchtlandingsbataljon.
- Oirschot heet reeds "de Ruyter van Steveninckkazerne"
- 17 Painfbat heeft zich zeer ingespannen
om de traditie van de "Brigade" over te nemen."
Onze voorzitter, Rudi Hemmes, liet weten te
hopen dat de traditie van Brigade en Regiment
behouden blijft in Oirschot, want "daar zijn wij
thuis !"
Mevrouw A. Donk-du
Bois uit Dordrecht
schreef: "Als zuster van oudstrijder van de
Kon. Ned. Brigade "Prinses Irene", de eerste
luitenant Abraham du Bois, die op 8 maart
1945 op de Woeste Hoeve te Apeldoorn het
leven op brute wijze door de Duitsers werd
ontnomen, wil ik de traditie van Brigade en
Regiment graag behouden
zien voor 17
Painfbat."
Mevrouw J. Bernaert-Dieleman
uit Voorthuizen: "Mijn man, George P.M. Bernaert, heeft
de oorlog in zijn geheel meegemaakt, van
frontsoldaat tot aan zijn pensionering en heeft
al zijn dienstjaren het invasiekoord van de
Kon. Ned. Brigade "Prinses Irene" met trots
gedragen. Na zijn dood, nu 2 jaren geleden,
laat ik, zijn vrouw, mijn stem horen en spreek
voor hem, en vraag met klem, handen af van
alles wat met de Irene Brigade te maken heeft.
Laat het zo als het nu is, spaar het museum."

Oudstrijders Herbrink en van
Gurp bieden de regimentscommandant de 251 ingezonden
kaarten aan. Herbrink spreekt het
bataljon toe.
Dinsdag 16 februari stond het bataljon aangetreden op het paradeveld voor het Fuseliersmonument, compleet met vaandel en
vaandelwacht. Na de beëdiging van een aantal
officieren en onderofficieren, werden de aanwezige oudstrijders van de Brigade, Herbrink
en van Gurp, naar voren geroepen door de
troepencommandant. Als kolonel der Fuseliers
b.d. èn oudstrijder richtte Ton Herbrink het
woord tot de regimentscommandant en het
aangetreden bataljon.
"Wij zijn hier niet aanwezig om ons in te mengen in de plechtigheden van het bataljon. Wij
denken dat dit bataljon wat de traditievoortzetting in nood verkeert. In nood leert men zijn
vrienden kennen: wel, hier zijn wij!
De oudstrijders van de Koninklijke Nederlandse
Brigade "Prinses Irene" vinden dat dit bataljon
op meer dan uitstekende wijze de traditie van
de Brigade voortzet. De lokatie van deze kazerne, die bovendien de naam van onze com-

mandant draagt, is bijzonder goed omdat onze
acties in dit gebied, of in de buurt ervan, hebben plaatsgevonden. Wij willen daarom de
traditie van de Brigade graag behouden voor
dit 17de Pantserinfanteriebataljon. Overste
Noordzij, daarom wil ik u hier graag 250 kaarten aanbieden van oudstrijders die dit standpunt nog eens onderstrepen."
Luitenant-kolonel L. Noordzij nam de kaarten
in ontvangst en bedankte namens het bataljon
voor de morele steun. Hij zei zich sterk te
zullen maken voor het behoud van de traditie,
welke door het bataljon graag en goed is overgenomen.
In deze "Vaandeldrager" kunnen wij nog niet
melden wat de uitkomst van de besprekingen
is geweest. In de vergadering van 29 maart
moet de Wapentraditieraad der Infanterie het
advies aan de Bevelhebber Landstrijdkrachten
bepalen. Van dat advies zal de besluitvorming
afhangen.
7

EGIMENTSJAARDAG OP 11 JANUARI
TEVENS OPENING MUSEUM
IJT

ingezet om de banden met het voor de oudstrijders "nieuwe" bataljon te versterken .

. ~~- ag 11 januari 1993 om 8 uur 's mor-

;e-_. Een natte winterdag en het is nog don• S·.

00 et paradeveld voor het Fuseliers

ent staat het 17de pantserinfanteriebata,
aangetreden.
Achter het monument
ap eren de Nederlandse driekleur en twee
'egi entsvlaggen, verlicht door schijnwerpers.
Je regimentscommandant,
de luitenant-kolo"'el L. Noordzij, spreekt de mannen toe. Hij
aa kort in op de geschiedenis van "zijn" Rei ent en legt het doel en programma van
eze feestdag uit. "Een feestdag, een verjaarag van ons Regiment, dat nu precies 52 jaar
....
eleden in Groot Brittannië werd opgericht."
e overste herinnert in zijn toespraak ook nog
aan de militairen van het 17de die niet aanwez'g kunnen zijn omdat zij hun plicht in Joegos avië vervullen.
a et herdenken van de gevallenen (indruke kend: de hoornblazer die de "Last Post"
aast en het gezicht over het donkere parace eld met de verlichte vlaggen) begeven de
::: seliers zich naar de cantine voor een orgi~eel Engels ontbijt. Een primeur voor de Oir0 se keukenploeg.
Het is echter geweldig
. e-zorqd en de mannen laten zich het ontbijt
; ed smaken.

:<=:

= CROSS

-~a . toneel hoort bij de regimentsjaardag de
pe""e Cross: een veldloop over een viertal
• '"'"'eers. Nieuw is echter de trofee die hier.: ..'s aangesteld. De compagnie die de twingst geclasseerde finishers "levert" ont:=:- _. ee
speciale trofee: de generaal-majoor
=
emmes-troffee. Een bijzondere erken_
onze voorzitter, die zich in het afge::e- .aar dan ook bijzonder persoonlijk heeft

Het lag in de bedoeling om het startschot te
laten lossen door onze voorzitter. Omdat deze
door omstandigheden niet op tijd aanwezig kon
zijn, werd om 11.00 uur het startschot gelost
door oud-Brigade man M. Jansen uit Zwolle.
Het werd een bijzonder zware cross. Het juist
genuttigde Engels ontbijt bleek een aantal
lopers toch wel wat zwaar te vallen. Bovendien
werkte het weer niet echt mee. Het regende
behoorlijk en het terrein was drassig. Sergeant-majoor van Opstal wist als eerste de
finish te bereiken. In teamverband lukte het de
Alfa-Compagnie
om
de
generaal-majoor
Hemmes troffee binnen te halen. Een opmerkelijke prestatie omdat de Alfa-lichting slechts
een week ervoor was opgekomen. de compagniescommandant,
kapitein Duvekot, was
dan ook bijzonder trots de troffee uit handen
van onze voorzitter te ontvangen.
Terwijl de prijsuitreiking buiten op de appèlplaats plaats vond, werden de genodigden
voor de opening van het museum in de onderofficiersmess ontvangen. Onder de genodigden
bevonden zich een dertigtal oud-Brigadeleden .
Ook onze ere-voorzitter
jhr. Beelaerts van
Blokland was aanwezig. Verder waren present
een
aantal
oud-regimentscommandanten,
vertegenwoordigers van "verwante korpsverzamelingen" (Mariniers, Marechaussee, Korps
Commandotroepen, Artillerie, Leger- en Wapenmuseum), Fuseliers van 13 Painfbat en
andere militaire autoriteiten .
Om kwart voor drie begaven de genodigden
zich naar de ingang van het museum, waar
een aantal Fuseliers stonden aangetreden. De
voorzitter van de Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene (de stichting waarin de korpsver

Overste Noordzij verricht de openingshandeling

Voorzitter Hemmes reikt
''zijn troffee uit aan kapitein Duvekot

zameling is ondergebracht) • de luitenant-generaal b.d. J.P. Verheyen. kreeg van regimentscommandant luitenant-kolonel Noordzij
de gelegenheid om. voorafgaande aan de
openingshandeling. een aantal mensen speciaal te bedanken.

Na de bezichtiging kwamen gasten en Fuseliers weer bijeen in de officiersmess voor de
regimentsborrel. Met een uitstekende rijstmaaItijd werd de eerste "Oirschotse" regimentsjaardag afgesloten. Een succesvol begin
van een nieuwe traditie !

Op deze plaats willen wij nog noemen een
aantal leden van onze Vereniging. oud strijders
van de Irene Brigade. In de eerste plaats adjudant b.d. M. C. van Gurp uit Best. die zeer
veel werk verzette en bovendien nogal wat
familieleden in het werk meetrok (zijn vrouw.
dochter Maria en Piet le Maire). Verder de
heer J.M. Vonken uit Budel die door zijn bemiddeling bij de firma Rewa. een tweetal vitrines kon schenken. Jan van Uempt uit Eindhoven verrichtte het nodige schilderwerk.

VOlO ET VALEO

In zijn functie als regimenscommandant, verrichtte overste Noordzij, daarna de openingshandeling. Hij trok een regimentsvlag weg van
een bijzonder stijlvolle plaquette, aangebracht
naast de ingang van het museum. Hierna begaven de ongeveer 125 genodigden zich naar
binnen, waar een drankje werd geserveerd.

11

Op deze regimentsjaardag werd tevens het
motto. de ·strijdkreet" voor het parate bataljon,
geintroduceerd. Gekozen werd voor "VoIo et
valeo", hetgeen zoveel betekent als "Ik wil en
kant het".
NIEUWE REGIMENTSADJUDANT

Enkele weken na de regimentsjaardag werd de
nieuwe regiments- c.q. bataljonsadjudant bekend. Adjudant T. de Bresser neemt de functie
over van, inmiddels eerste luiteant der Fuseliers, H. Choinowski. We wensen hem van
harte geluk met zijn promotie en alle succes in
deze toch bijzondere functie. Adjudant de Brekreeg zijn "vuurdoop" als vaandeldrager van
het Garderegiment op 1 maart bij de ontvangst
van de president van Israël.
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger:
J.L.M. van den Bergh, Breda

NIEuwE

LEDEN

Sinds oktober zijn weer een aantal .nleuwe
organisaties toegetreden tot het Veteranen
Platform, te weten:
- de Vereniging Vrouwelijke Militairen K<jn.
Landmacht
- Stichting Verzetsmilitairen Godert van. D.e,
dem
- Vereniging van Ex- en Aktief Dienende
Vrouwelijke Militairen van de Kon. Marine
-MARVA"
- Nederlandse Officiers Vereniging
- Netherlande
Ex-Servleemen
& Women's
Assoclation in Australia (NESWA)
- Vereniging Oud-Dienst van Scheepvaart
Personeel
Door deze toetredingen telt het Veteranen
Platform pu 23 aangesloten veteranen-organisaties. ~~
.
,::.

ERINVOERING MOBILISATIE OORLOGSKRUIS "

.

-

..

d 1992 is het Kon. Besluit tot herrueuwde
elling van het MOK getekend. Behoudens
licatie in de Staatscourant is hieraan weinig
e e dheid gegeven: bij Defensie was - men
.a ergeten" het V.P. op de hoogte te .stele.
e belangrijkst is artikel 3 van het K.B.,
e d:
obilisatie-Oorlogskruis
kan door of
e s Onze Minister van Defensie worden
eed
aan:
~
-"lo./uu-militairen,
destijds in Dienst van het
.. der Nederlanden, die behoord
o de Kon. Marine, de Kon. Lande voormalig Kon. Ned. Indisch
_::S~ e de Troepen in de Ned. Antillen en
e in het voormalig Konink·.•.•
n':>M"'Ie,in werkelijke dienst zijn

a. voor wat Nederland betreft:
1. in het tijdvak ná 6 aprl1 ~l~ 'en vóór 20
mei 1940 gedurende ten minste 6
maanden
2. in het tijdvak ná 9 mei 1940 en vóór 19
mei 1940 dan wel ná 5 september 1944
en vóór 5 mei 1945 buiten het vijandelijke of door de vijand bezette gebied
b. voor wat het toenmalige Nederlands-Indië
betreft:
1. in het tijdvak ná 9 mei 1940 en vóór 9
maart 1942 gedurende tenminste 6
maanden, of
2. in het tijdvak ná 7 december 1941 en
vóór 9 maart 1942 buiten het vijandelijke of door de vijand bezette gebied
c. voor wat het voormalig Koninkrijksdeel Suriname betreft in het tijdvak ná 9 mei 1940 en
vóór 5 mei 1945 gedurende ten minste 6
maanden
d. voor wat de Nederlandse Antillen en Aruba betreft in het tijdvak ná 30 augustus
1939 en vóór 5 mei 1945 gedurende ten
minste 6 maanden
e. voor wat elders in de wereld betreft in het
tijdvak ná 30 augustus 1939 en vóór 3 september 1945 gedurende
ten minste 6
maanden
B. Nederlanders
a. die in het tijdvak ná 30 augustus 1939 en
vóór 3 september 1945 gedurende ten minste zes maanden hebben dienst gedaan
aan boord van een zeeschip,
varende
onder Nederlandse vlag, dat zich bevond
buiten de feitelijke macht van een vijandelijke mogendheid, welker gebied ingevolge het
koninklijk besluit van 27 maart 1941 met
vijandelijk gebied was gelijkgesteld, voorzover zij het Nederlands belang hebben gediend
b. deel uitmakende van vliegtuigbemannin

gen der Nederlandse Burger-Luchtvaart
onder Nederlands dan wel geallieerd beheer, die gedurende het tijdvak ná 30 augustus 1939 en vóór 3 september 1945
gedurende ten minste zes maanden hebben
dienst gedaan aan boord van een vliegtuig,
hetwelk zich bevond buiten de feitelijke
macht van een vijandelijke mogendheid, of
van een mogendheid, welker gebied ingevolgde het koninklijk besluit van 27 maart
1941 met vijandelijk gebied was gelijkgesteld, voorzover zij het Nederlands belang
hebben gediend

c.

Nederlanders, niet vallende onder het
gestelde in sub A of B, die gedurende de
oorlog militaire werkzaamheden in het belang van het Koninkrijk hebben verricht en
voor die werkzaamheden niet reeds gerechtigd zijn tot het dragen van het Verzetsherdenkingskruis;
voor zover zij in alle opzichten een goede
plichtsbetrachting en een goed gedrag hebben betoond en voor wat betreft degenen
bedoeld in sub A en B niet reeds gerechtigd
zijn tot het dragen van het bij koninklijk besluit van 6 januari 1948 opnieuw vastgesteld
Oorlogs-Herinneringskruis

2. Waar in het voorgaande lid ee
diensttijd wordt geëist, behoeft deze
gebroken te zijn geweest.

eoaa.ce
et

"".....::-

Om misverstanden en onnodige aanvrage" te
voorkomen, wil het V.P. er op wijzen dat egenen die reeds in het bezit zijn van het 00 logs-Herinneringkruis
en/of het Verzetsherdenkingskruis geen recht hebben op het MOK.
Aanvraagformulieren
kunnen
vraag bij:
Ministerie van Defensie
Bureau Onderscheidingen
Postbus 20701
2500 BS Den Haag

worden

aange-

DRAAGINSIGNE GEWONDEN

Een tweetal leden van onze Vereniging ontvingen weer het Draaginsigne Gewonden.
In de eerste plaats W. van Aanholt in Doorn.
Verder Hans de Leeuw in Westbank, Canada.
Hij ontving zijn draaginsigne uit handen van de
heer J.C. van Drecht, Consul der Nederlanden
in Vancouver, B.C. Canada.
Zij die eveneens het Draaginsigne ontvingen,
worden verzocht dit de redactie te melden.

Links de heer H. de Leeuw, rechts de heer
W. van Aanholt (2de van links)
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Van de penningmeester.
- - e el een groot deel van de leden en be__ --' s ers (ers) de contributie al heeft bezijn er toch nog zo'n kleine 30% der lete hun verplichtingen (zie de bepalingen
e huishoudelijk reglement)nog niet zijn
-a e omen.
Ze e io het begin van het jaar is het belangrijk
een penningmeester te weten waarmee
.: an werken en een goede verdeling kan
"""aken over de diverse posten der begroting,
de adresstrook van de Vaandeldrager staat
ee getal van 6 cijfers boven uw naam. De
ee ste 2 cijfers geven het jaar aan tot en met
neer u hebt betaald. Bijgewerkt t/m 28 febr
3.
3 .. nu dat u daaraan niet hebt voldaan, pak
a even een giro- of bankoverschrijvingsbe'is en een pen en voeg de daad bij het woord
e
aak zoveel x f 20.-- over als het aantal
.are dat u achterstand hebt.
Zo s u weet - de contributie bedraagt nog
a "d minimaal f 20.-- per jaar.
e
gironummer
van
de vereniging
is
.•..99.533 ten name van Ver. Oud Stro K.N.B.
;:). es Irene, Houtduif 26, Sprang-Capelle.
emmer
van de bankrekening is
~""'.25.85.762, eveneens ten name van Ver.
•• Stro K.N.B. Prinses Irene te Sprang-Ca-

e.
...a:e
- e s

e deze afspraak maken: "met de reule achterstand weg en iedereen is bij."
__ e-ee kan daaraan medewerken.
buitenland is dat ook heel goed
kunt uw geld overmaken middels

_-.\' .. Postbus

"-95.2502

A,'

's-Gravenhage

rnr. -17.25.85.762

een internationale postwissel verkrijgbaar op
practisch elk postkantoor. U kunt het doen via
contactpersonen. We ontvangen ook graag

buitenlands geld en wisselen dat hier in tegen
Nederlandse valuta.
Ook tijdens de reünie is betaling mogelijk,
hetzij met Nederlandse, hetzij met vreemde
valuta.
Wij doen ons best om de zaken zo goed mogelijk te beheren, helpt u van uw kant ons een
handje?
Helaas is er aan het eind van 1992 iets mis
gegaan. Harry Walschot overleed, Hans Sonnemans had het beredruk met het nieuwe
museum, Harry Hielkema vierde z'n 50 jarig
huwelijk en 77e verjaardag en ikzelf stond als
nieuweling midden tussen alles in en moest
zien wijs te worden uit een voor mij onbekende
materie.
Leden of weer lid gewordenen betaalden hun
contributie, doch kregen geen Vaandeldrager.
We hopen dat met de 1e uitgave van 1993
iedereen weer een Vaandeldrager heeft gehad.
Zo niet, schroom dan niet om even kontakt op
te nemen met een der bestuursleden.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw geduld met
ons .
Henk van Beers
Penningmeester
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Namens h e t bestuur
van onze ve r-c n.ig i ug deel
ik u mede dat onze jaarlijkse
r-o un i e z a I w or-de n gehoduen
op woensdsg
9 juni
1993 in de Generaal-Hajool'
de Ruyter
van Steveninckkazerne
te OIJlSCJWT.
In de Ilila!' onze Brigade-commundullt
vernoemde
hazerne
vindt
men het eén
eer de oudstrijders
van de Irene
Br i g ado voor een reünie
te m o-re n ontvangen.
l'

10.00

uur

11. 00

"

1:).00

"

"
15.00

I~ 0 (i

Aanl\Omst reünisten.
Koffie
met cake en

I~ A ~I H A

belegde

Plaats
CiebouwHG
Kazc 0- Uur
Gebouw 146
I(é.1ZC 0 .•. Bar

broodjes

Qgemene
Ledenvergadering.
;\~e n da met bi ,j La g c n b i, j ~evoegtl.
(Dames kunnen museum bcz i c hl igen)
Dodenhertlenldng.
De r-e u n Ls t e n en overige
belangstellenden
stellen
zich,
op aanwijzing,
bij
het
lJorstbeeld
op.
Yerloo[J
dodenherdenking.
(1) Signaal
"Geeft
Acht".
(2)
De vlag wordt
"half
stok"
gehesen.
(;)
Voorlezen
namen gesneuvelde
oudstrijders
van de Irene
Brigade.
(A.H.I1erbrink
en II.J.F.llielkema)
(4)
Kr-a ns Leg g i ng .
(voorzitter
en vice-voorzitter)
(S) ~én minuut
stilte.
(G)
Si~naal
"Taptoe"
w or-cl t geblazen.
(7) "Wilhelmus"
wordt
geblazen.
Hijsen
van de vlag
in "top".
(8)
Signaal
"Vlag gereed".

Bij

Gebouw

Diner
" --Nederlandse

nog

gezellig

"

I';ind(! r-eu n i e
------

.sluiting

door

ue

153

Keuke n I

maal±ijd.

Ge bouw 14()
Kazco-bar

samenzIJn,

Hu z Lek
te verzorgen
cl o o r- liet
Hl\ll
Jlln(~ JIVE: :~UINTr::T.
'I'e ve n s bezichtigen
museum.

17.00

borstbeeld

Gébouw 1'1()
Kazc 0- bar

}\pé f' i tie f .

Na afloop

het

voorzitter.

-- 2 --

2.

Tenue.

13

--

2 --

2. Tenue.
Vrijblijvend.
3. Kosten.
Aangezien
het Ministerie
van Defensie
(n Ic t op zaterdag)
de maaltijden
voor
de e x t r-a-Jcos t e n kunnen begroten
op j.

bij een re~nie van oudstrijders
haar rekening
neemt, hebben wij
10, = per persoon.

4. Betaling.
a. op onze girorekening
nr. 1.99!)'~3;)i
b , op ouz e bank
If
II
47.25.85.762
t s n v , Ver.v.Oudstr.KNI3r.
Prinses
Irene
Houtduif
25
51<i 1 SG SPIU\NG-CAPELLE
N.I3. Op betalingsbewijs
duidelijk
vermelden:
adres betaler
+ reünie
lU93 + aantal
personen.
i

5. Toegang

tot de kazerne.
Alleen door de hoofdingang,
gelegeIl aan de Eindhovensedijk,
op vertoon
van het u toegezonden
13t:WIJS van UEELNAW~
flan de wacht.
Komende
per auto dient u tevens ons vignet
"m;:UJ\I8 P.I.II op de voorruit
te hebben aangebracht.

5. Autobezitters.
Voor degene die per auto naar de reünie komt
voldoende
parkeer-gelegenheid
aanwezig.
Aanwijzing
van het wachtpersoneel
opvolgen.
7y

is op het

Treinreizigers.
Degene die per trein naar het station
EINDHOVEN
geregelde
buèdienst
naar de kazerne
v.v:
De ZU 1])- OOSTEl{ lijn 7, rijtijd
If
It
idem
8,
11
If
De B.B.A.
141,
11
11
idem
14?
De

D.D.A.
idem

11
11

141
142

1A minuten
2;)

11

22
22

11
11

11

14

11

11

14

11

of DEST

kazerne-terrein

reist

)
) vertrek
) station
)

achterzijde
EINDHOVEN.

) vertrek
) station

vanaf
BEST.

kan met

8. Aanmelden

(zie'bijgevoegd
formulier)
Uiterlijk
24 mei 1993.
Uw aanmeldings-formulier
+ betaling
dient dan in het bezit te zijn
van onze wnd. penningmeester:
IJ. van BEIWS
Houtduif
26
5161 SG SPHANG-CAPELLE.
04167-782~7
Deelnemerskaart(en)
en eventueel
vignet zullen u daarna z.s.m. worden
toegezonden.
Roos e nd a a L, 15 maart
Namens het~bestuur
lvsectf.etj{~,s
//~

. -I, / l

rr: . F'.

[/<--.

lIiel kerna----

~
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A G

c; N l) A

1. Opening door de voorzitter.
2. Ing-ekomen stukken.
3. Notulen Alg-emene Ledenverg-adering dd. 19 mei 1992.
(opgenomen in de "Vaandeldrager" nr. 30, december 1992)
4. Beleid bestuur over 1992:
)
a. 47e jaaroverzicht secretaris
) bijgevoegd.
x)
b.
idem
penningmeester
)
5. a. Aanvullende begroting 1993
X)
) bijgevoegd
b. Begroting 1994
6. Verslag kascommissie over het b oek j aa r- 1992.
XX)
7. Verkiezin~ bestuursleden
Aftredenci:
a. H.J.F. Hielkema ) (volg-ens bijgevoegd rooster 1992
b.
A. van Wijk )
idem
c ,
n.u. San de r-s ) op eigen verzoek.
d.
II.,\. Walschot ) overleden 21 september 1992.
Het bestuur
8.

draal,t voor

N.G.

van Zalinge en F.C. van der

herkiesbaar.
niet herkiesbaar.

Me e r-e

n.

De ka sc omrn.i
ss i e bestaande uit:
XX)
,\,
van der Ge i j n ;
b.
11. He.ndriks;
c ,
A. Ke r-l- laan en
d . N.C •. van Zalinge(reservc lid)
heeft een nieuw reserve-lid nodig, a arige zi.en van Zalinge is voorgedragen
voor een bestuursfunctie.
Uw bestuur we ns t nog gr'tag een vervanger van onze sociaal-medewerkerCF.J.Bu"x)
hij diens afwezigheid voor langere tijd.
XXX)
De sociaal-medewerker valJ de .steunfondsen(H.J. Davis) zoekt eveneens een vervanger om bij afwezigheid zijn werk te kunnen waarnemen.
XXX)
Commissie Dr.H. ZaL
Veteranen Platform.
Normandië 1994.
Rondvraag.
Sluiting door. de voorzitter.
<:1.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

i)

Financi;le vragen schriftelijk indienen v6br 19 mei 1993 bij de
penningmeester H. van Beers.
XX) De voordracht van kandidaten voor een bestuursfunctie dient uiterlijk
24 mei 1993 in het bezit te zijn van de secretaris.De voo~draeht moet
ondertekend zijn door tenminste 10(tien) niet tor-het bestuur behorende
leden. (Huishoudelijk Reglement art. 6).
XXX) Gegadigden schriftelijk opgeven bij de secretaris v66r 24 mei 1993.
Namens het ,bestuur

~cr~to/~.

=> ~~
~1f~..1". 4(i"elkema

. ~
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i< 0 VEn
Z.' I C H T
t/m ;)1 december
1992

De s ame nwe r k i ng met het ,}arde
Hegiment
Fu s e Li e r-s Prinses
Lro n e , Iwt l'\e
Inl, vanaf
10 juli
1()92 het
17e Pa i n f b a t GFPI was wederom ui t s t e ke nd ,
~.

Van het Mi i t
van Defensie
werd veel
medewerking
t
a. Dienst
~org Po s t ak t i ev e t-lilitail"en(pensioen
aanspraken
en uittreksel
registratie
lijst)
;
b . Bureau
Underscheidin~en(ndvraag
u.H. h.. mc t gespen
enz.);
c • Kon i nl.Lt j k e Ni I Lt a i r-e l\h.:ademie(zanl
voor
be s t.uu r s ve r-g adc r i ng L.
n

Lv v vm •
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het
L

5.

6.

het

s

e

s

t

uur,

r

i.e

plotseling

s e p t embc r

b

e

1Cj9:2

deze

on

overlijden
neemt H. van
fune t ie w,lar

van

va

ng

en

va

n

Pa i nf be

:

pe nn i ngme e s t e r- H.r,.
\VüLS~~HuTop
22 ol- t o be r- 1992,
op verzoek
van
r t vu 1 sende
Algemene
Ledenvergaderi

onze

jk:I'~f<S vanaf

tot

de

e

e

s

Tn 1D0 ~ werden
de v o lvc nd e v e r-g ad e r i n.çe n g-ehouden:
Algemene
Ledenvergaderi
ntr : 1~) mei 1U~2
~;) april
l()q~
Dagelijks
Bestuur
17 f'e b r-u ar-i , ~R september
Algemeen
Bestuur
De j aar-I i j k s e reünie
we r-d op 19 mei
1902 geor~aniijcerd
Ru yt e r- van St c vc n i nc lc-L az er-ne
te Oirschot
•
Op de .\lgem(.~ne Le dc nve r-gad e r i ng werd door uw bestuur
als
ere-lid
voorgedragen.

en

2;) november
in

ons

de
lid

ng.

1992.

Gen. -Ma j . je
à.~l.

Hi:!.:H131UNK

a kt i v i t e i ten werd
zorg
gedragen
dat met een detachement
van
kOIl worden
deelgenomen:
IIILVil;.u:NBEEK(benoeming
in die gemeente
Van een viaduct
naar
de
Prinses
Irene
Brigade);
'UH)~ WAGl:~,INGEN(jaarlijkse
h e r-d cn k i ng c a p i tulatie
Du i t s l a nd in 1945) j
mei
t/m J jul i 199:2 NOim"NDIE( op ui t.no d i g i ng van C. -17 Pa i nf ba t. );
1092 OIHSCHOT( in de kazerne
t r-ad i t ieoverdrac
ht van he t l;)e Pa i nf ba t ,
juli
G!"PI aan het
17e Painfbat.
GFPI);
se ptember I 9'~ CI\iDHOVEN( bevr i jdings-herdenki
ng ) ;
s e p t.embe r ' 9:~ BERIN(iEN (bevr i j d i ngs- he rdenking)
;
(i\irborneherde nk i ug ) ;
september
'92 {)UE;\
en HEDEL(aal1 de Maas) (lJitreiking
d o or- een
aann ov embe r '9:~ VEGIIUAmuseum)
taloudstrijders
van ons invasickoord
aan de C.-CompagniE
v a n het
17e Pn i n f ba L GFPI d i e een paraat
onderdeel
wordt;

Voor de volgende
onze vereni,.çing
11 j a nu nr-I
1Cj92
5
;)

10
18

12
9

IS'
voorzi tter
heeft
v a n R tlm 1;) oktober
tg!):; de feestelijke
herdenking
bijewoond dat
5() jaar
geleden
in S1'HATFORlJ "';tl~.\lM
de opl e i d i nz we rd
tJ0ëindi~d
van
r-e .r u t e n uit
.~merika
(":1\ Carti-lda
ivoor
v c r-ss t.c r lc i n z
;.tl
de I r e ne Hrig:ade
in Engelan

8 •.

16

-aa- de volgende
d ode nh cr-dc nk i ng c n werd een deputatie
van onze vereniging
-aardigd,
die eventueel
een k r a n s of bloemstuk
legde;
Amsterdam
~ ei 1992
11
Gr e bbe berg
'1
-t
Loenen
4
'1
Tilburg
Put ten
4
Hargraten
:24
"
'I
11._ Q l3eneden Leeuwen
9.

Zorggedragen

•..•..•

afge-

-9.

10.

2 --

Zorggedragen
dat bij de uitreiking
va n het "gewonden-insigne"
aan ee
-a
onze oudstrijders,
door een burgemeester
dan wel andere autoriteit,
enkele
leden van het bestuur
of wel enkele
oudstrijders
aanwezig
waren.
Bij
was

de begrafenis
van onze, zo plotseling
overleden
penningmeester,H.A.!;
onze vereniging
vertegenwoordigrl
door' bestuursleden
en oudstri jders.

11. Onze vertegenwoordiger
bij het "Yeteranen-Platform",J.L.M.
v s d . Berg,
ons regelmatig
op de hoogte van de ahtiviteiten
en resultaten
van dit
12. De contacten
onderhouden

met de S.F.M.O.,
de subsidie
op een prettige
wijze.

verle«nende

instantie,

worden

houdt
platform.
goed

13. Oe "Yaandelrlrager"
heeft ook in 1992 z1Jn bestaansrecht
beweEen.
Een onmisbare spreekbuis
van de vereniging,
waarvoor
onze dank uitgaat
naar Hans en
Gerrie,
Ton Herbrink
en last but not least Bob en Nel.

14. Wederom

veel post verwerkt
met onze leden in het buitenland(Australi~~
Canada,
Zuid-Afrika,
.S.A., Groot-Brittanië
etc.) i.v.m. o.a. de éénmalige
uitkering
aan de d i.e n s t p Li.c h t i ge n van onze Bril~ade ad. J. 7500, =, onderscheidingen
die
zoek geraakt
zijn, recht op diensttijd
pensioen
enz.

15. De samenwerking
Irene" verloopt
HS.

met de Stichting
heel soepel.

De sociaal
medewerker
( H.J. Davis) hebben
richt.

"Bist.

en Documentatie

KNBrigade

"Prinses

van de Yereniging(F.J.
Ba k x ) en die van de Steunfondsen
hun taak met enthousiasme
en tot volle tevredenheid
ver-

Roosendaal,
Name n s het

1 j anu ar i. 1993
bestuur
,

y{.~~
H.J.F.

Hielkema
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Ondergetekende

.........

• . •

(naam en voorletters)
Straat en huisnummer

.

Postcode en woonplaats
Land .
Telefbon:
Telefonisch

.

. . .

.

netnummer.
te bereiken

abonnénummer.
onder netnummer

.

abonnénr.

t. Meldt zich aan voor de re~nie op woensdag
de Ruyter van Steveninck-kazerne

9 juni 1993 in de Gen.-Majoor
te OIRSCHOT.
X)

a. Zal nog • . • • personen meenemen.
b. Totaal aantal personen .
2.

Verzoekt

toezending

van een autovignet

I'HEUNIE P.I. ".

X)

3. Reist per trein naar station EINDHOVEN/BEST.
a. Haakt gebruik vanaf station EINDHO~N
van de busdienst ZUID-OOSTER/B.B.A.
b. Maakt gebruik vanaf station BEST van de busdienst U.B.A.

X)

Doorhalen

wat niet van toepassing

.

,

. • 1993.
(datum)

(handtekening)
aan:

De heer H. van HEERS
Houtduif 2~
51~1 SG SPRANG CAPELLE.
Inzenden

18

X)

is.

( woonpj ae t s )

Als brief te verzenden

X)

v66r 24 mei 1993.
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Financieel verslag penningmeester over het jaar 1992
Het jaar 1992 kenmerkte zich door de overgang van een groots jaar waarin veel gebeurde naar een jaar van bezinning, en uitzetten
van stekken voor 1994. Leden ontvielen ons,
waaronder ook Harry Walschot, die het penningmeesterschap nog maar zo kort beheerde.

penningmeesterschap. Ik heb getracht voort te
gaan op de wijze van Harry Walschot maar
heb voor 1993 gekozen voor een andere opzet. De ontwerp begroting 1993 werd bijgesteld
omdat in dat jaar allerlei tarieven worden verhoogd en de resultaten van 1992 ons daartoe
aanleiding gaven.

Harry heeft met grote inzet een aanvang gemaakt met het aanschrijven van leden met
grote contributie achterstanden. Hij verwees in
zijn brieven naar artikel 18 van het huishoudelijk reglement: "de leden zijn verplicht hun financiele verplichtingen jaarlijks bij vooruitbetaling te voldoen enz enz". Ruim 70% reageerde
op dat schrijven, waarvoor wij Harry veel dank

We gaan ons voorbereiden op 1994 en dat
vraagt inspanning maar ook geld. Een beroep
op uw bijdrage komt zodra we het financiele
plaatje rond hebben. Het comité moet echter
door.

verschuldigd zijn.
Nog altijd zijn er leden die achterstand hebben
en hun bijdrage voor 1992 nog niet hebben
voldaan. Volg daarom de aanwijzingen. De
contributie bedraagt nog steeds minimum f

20.--.
Voor leden in het buitenland is het moeilijk
geld over te maken. De verwerking van cheques of overschrijvingen per bank levert de
vereniging weinig op en u verliest veel geld
aan administratiekosten.
We deden u een
voorstel in het december nummer: betaal met
in een brief bijgesloten geld van het land van
verblijf of ter plaatse gekocht Nederlands geld.
Op 22 october 1992 ben ik op verzoek van het
bestuur begonnen met het waarnemen van het

Lief en Leed deed veel goed werk, bereikte
leden en nagelaten betrekkingen in niet altijd
even goede omstandigheden. Daarvoor is de
post lief en leed op de begroting voor 1993
hoger begroot dan in 1992. Ook de Vaandeldrager volgt de tariefsverhogingen
en werd
een hoger budget toegekend.
Onze voorzitter representeerde de vereniging
in Canada, ook in 1993 zal de post representatie aangesproken moeten worden bij allerlei
evenementen.
Hebt u vragen over de financiele toestanden,
stuur ze me dan minstens 3 weken vóór de
vergadering toe zodat ik kan proberen een
goed antwoord te geven.

Penningmeester
w.g. H.van Beers
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_eningsbalans

per 1 januari

1992

=================================

Kas
Giro
AB jAMRO
x ts giro
Voorschot PTT
Computer

59,95
4.880,49
2.114,18
24.723,84
175,00
1,500,00

Contributie

1992

27.860,46

Kapitaal

=========

===========

33.453.46

Resultatenrekening

5.593,00

33.453,46

1992

=======================

Contributie
Reunie
Rente
Diverse Verkopen
Subsidie SFMO

19.022,14
3.060.00
684,73
2.111,00
35.000,00

59.877,87

Balans per 31 december

Lief en Leed
Vaandeldrager
Onkosten Algemeen
Onk Secrjpenningm
Diverse kosten
Reunie
Afschr Computer
Representatie
Onvoorzien
Batig Saldo

18.950,32
13.118,19
7.885,08
3.617,42
5.577,95
2.484,42
2.638,81
1.891,07
801.46
2.912,65
59.877,87

1992

===========================
Kas
ABNjAMR
Giro
Nutsgiro
Nutsdeposito
Computer+printer
Voorschot PTT

246,20
2.954,95
9.223,61
340,54
25.637,35
2.500,00
275.00

7.038,17
Contributies
2.500,00
Lening St Hist & Doe
Vaandeldrager
866,37
30.773,11
Kapitaal

==========

==========

41.177,65

41.177,65

Kapitaalsvergelijking

==============~=======
Kapitaal per 1-1-92
Exploitatie-overschot

27.860,46
2.912,65
30.773,11
Penningmeester:
w.g.
H. van Beers

Bijgestelde

begroting

1993

Ontvangsten

Uitgaven

Contributies
Rente
Reunie
Bijdr.leden bus
Verkopen

Nadelig

saldo

f

f

15.000.-2.050.-3.000.-1.800.-500.--

47.900.--

============

totaal

f

70.250.--

Zoals bekend gaan de telefoonkosten per
1.4.93 omhoog, tenzij de kritiek van de vakorganisaties en ouderenbonden de PTT doet
zwichten.
Posttarieven buitenland voor grote zendingen
gaan omhoog. Verhoging van tarieven leidt tot
hogere uitgaven op alle niveau's waar gewerkt
wordt, dus.... verhoging van posten.
De begroting is meer uitgewerkt zodat het voor
iedereen duidelijker wordt waaraan de gelden
globaal worden besteed.
Nieuwe post is het "Comité 1994", dat in 1993
stekken zal moeten steken en o.a. met een
financieel plaatje moet komen.
Nieuw is ook de post "vervoerskosten". Ik ben
uitgegaan van 6x inzet bus). Gemiddelde
huurprijs ligt rond de f 800.--, waar tegenover

Lief en Leed
Vaandeldrager
Reunie
Onk Secr/Penn
Onk Algemeen
Vergaderkosten
Representatie
Computer
Vervoerskosten
Comité
1994
Herdenkingen
Lidmaatschappen
Onvoorzien

f

30.000.-15.000.-2.500.-4.500.-1.000.-500.-2.500.-2.500.-5.000.-3.000.-1.000.-750.-2.000.--

=============

70.250.--

ik f 1.800.-- eigen bijdrage stelde (door de
"defilanten" te betalen kosten a f 10.-).
Beringen kan daarbij zitten, maar in de opzet
is alleen sprake van 6x "inluiden" parate club
Oirschot.
De post "Onkosten secr/penn" is verdubbeld.
Was veel te laag ingezet. Daarbij genomen
een 2e man op elke post hetwelk weer extra
kosten met zich brengt.
Herdenkingen spreken voor zich (toef, krans,
reiskosten).
Lidmaatschappen (o.a. V.P. f 250.-- + bijdrage aan de Kamer van Koophandel, Nat.Bevrijdings museum enz enz)
Deze begroting zou rn.l. met de resultaten van
1992 kunnen worden ingediend bij S.F.M.O,
tenzij er grote bedenkingen bestaan.
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Specifiacaties:
osten Algemeen
r'_ resboek
leden
kaar t an reunie
inzet bussen
Kranslinten
divaankopen

Diversen
f

1673.40
297.40
4255.00
592.09
1067.69

f

7885,58

Lening St Hist & Doe
Oorkonde Herbrink
Contributie Vet Platf
Benifiet concert
Kamer van Koophandel
Piek vlaggestok
Drukwerk VOS
Bijdrage Overloon
Bijdrage Groesbeek
Kransen
aankopen

f

2500.00
88.87
250.00
300.00
91. 70
150.00=
297.40
100.00
75.00
875.00
849.98

f

5577.95

Representatie:
Reis voorzitter naar Canada:aanwezigheid
bij
herdenking start opleidingen Prinses Irene
in Canada

f 1891.07

Onvoorzien:
aankoop medailles Bouma Canada wegens niet ontvangen
hebben via commissie(e.e.a. via Insp Veteranen)
f 330.50
afstoten geld Wessel (UK) bij ons in beheer
[ voorlopig apart op plusrekening]
470.96
f

801. 46

Begroting 1994
Co ributies
o andië reis
S··dr. vervoer

f. 15.000,-

PM

e open
eû ie
S
sorgelden

1.500,500,500,- . 3.000,- 5.000,-

a erg sa/do

- 41.500,-

e e

132.000,-

f.30.000,Lief en leed
- 15.000,Vaandeldrager
Onk. Secr./Penn.
4.500,1.500,Onkosten Algemeen
1.000,Vergaderkosten
2.750,Reünie
1.000,Afschr. computer
4.500,Vervoerskosten
PM
Normandië reis
3.000,Representatie
1.000,Herdenkingen
750,Lidmaatschappen
2.000,Onvoorzien
132.000,-
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Met diep leedwezen
vereniging:
7 ov.
6 dec.

'92

7 •
14 •
25 •
3 ian.

'93

9 •

"

•

eb.
Bij overlijdensgevallen

namen wij kennis van het overlijden

leden van onze

De heer P. Waning te Kirkbridge (U.K.)
De heer J. van Ooij te Deurne
De heer W. Snelders te Crayford
Mevr. A. Uijt de Willigen-Damen te Tilburg
De heer S. Ritmeester te Eindhoven
Mevr. L. Gazan-Spreman te Brussel
Mevr. B. v.d. Langeberg-Barkshire te Northolt (U.K.)
De heer D.J. Brouwer te Ede
De heer D. van den Haak te Vaassen
graag bericht aan: F.J. Bakx, Brouwersbos 3,4841

Je hebt in een oorlog afschuwelijke verwondi gen maar ... je kunt in een oorlog ook verschrikkelijk veel doen. Je moet je niet afvragen
at je aan het doen bent.
De laatste jaren van mijn praktijk heb ik in de
geriatrie gewerkt, dan moet je totaal uitgeleefde mensen behandelen. Je vraagt je wel's af,
at doe ik daar, maar dat maak ik niet uit, ik
oor er te zijn.
oe is het om gewonden van de vijand te
ehandelen ? Dat is een zaak waar nauwelijks
ee vraag over is, je hebt de plicht ze te hele , dat is niet zo moeilijk... Aan het front
are
eens tegelijk engelse, hollandse en
. se gewonden. Ik stond daar met een engelse officier van gezondheid. Je moet meestal
selec eren wie je het eerste en wie je het laats e elpt. Daar wil ik het verder niet over hebe ... Dan gaan je eigen mensen vóór... Je
el zeggen dat je dat normaal vindt, maar
e ebben er toch over staan praten.
a .ë en met een hoge koorts hebben vaak
gs
oem 't dromen. Demente bejaarden
aak bang voor dingen die zij zien of belee die wij niet begrijpen. Kinderen zijn
i
donker ... Angst is iets ...
J

eer dan toen, daardoor weet je de
eel beter. Je wist dat je gevaar liep,
iet serieus, net zomin als je nu
2

van de volgende

en

PRINSENBEEK

in een auto stapt en denkt ik kan elk ogenblik
een aanrijding krijgen. Als je je "angst" bewust
wordt, kun je dit soort dingen niet doen.
Als je er nu over praat, is het zinloos om die
angsten terug te roepen. Maar ... als de mensen zeggen dat ze niet bang zijn in déze situaties, zeggen ze de waarheid niet. Want bang
is bijna iedereen. Maar ook als je bang bent
moet je adequaat blijven handelen. Wie dat
niet kan, kan niet functioneren.
Verder geloof ik dat iedereen, in de omstandigheden waarin wij gewerkt hebben, wel 's
bang is geweest. Laten we het 'n stress noemen, want bang is voor sommigen een woord
of je een lafaard bent, dat heeft er helemaal
niets mee te maken. Elk mens is bang in dit
soort situaties. Mensen zonder angsten bestaan niet ! Ik denk niet... dat er mensen bestaan ... zonder angsten ...
Het was mij een groot genoegen, die moffen
net zo in verwarring te zien. Net zo te zien
verliezen en de rotzooi achterlaten als wij in
1940. Ik vond dat prachtig ..."

Dr. S.A. Ritmeester, oud-officier van gezondheid, overleden 25 dec. '92 te Eindhoven, VARA-ZI, 22 mei 1982. Uit: "Ik zou wéér zo gek
zijn, mannen van de Irenebrigade" door Hanny
S.R. Meijler.

Beste Willem
Briefwisseling met Wil/em van der Veer
oud-commando "van het eerste uur", auteur
van oorlogsromans, voornamelijk handelend
over het verzet

Beste Willem,

Beste Hans,

In de eerste plaats wil ik je nog hartelijk bedanken voor je compliment in je vorige brief.
Na het bekijken van mijn foto boven "onze"
rubriek concludeerde je dat ik een filmstarlooking face heb, waarbij zelfs het gezicht van Ron
Brandsteder verbleekt ! Nu ben ik niet zo heel
gelukkig met die laatste vergelijking, maar
vooruit ! Toch vermoed ik enig sarcasme in
deze beweringen. Je begrijpt dat ik, als redacteur van dit blad, op deze manier gedwongen
zal worden voortaan enige censuur toe te passen bij de publikatie van je brieven ...

We hadden op dat kleine tropische eiland inderdaad een wat onrustige nacht. De gedachte
dat we de volgende nacht geconfronteerd zouden worden met een vijand die we nog nooit
eerder hadden ontmoet, hield ons wel bezig.
Daar kwam nog bij dat we, als een soort psychologische oorlogvoering,
allerlei griezelige
verhalen hadden gehoord over de tactiek van
de Jappen in het oerwoud.

Verder blijven je herinneringen aan je actie
met de Engelse commando-troop in de Arakan
ontzettend spannend. Je vertelde dat je de
leiding kreeg over de demolitie-sectie van die
troop. Je vorige brief eindigde op de avond
voor de eerste actie tegen de Japanners. Je
hoorde de geluiden van het oerwoud en, aan
de overkant van het water, geheimzinnig tromgeroffel.
Ik zal je verhaal maar niet onderbreken met
allerlei vragen, maar hoop dat je gewoon verder gaat waar je drie maanden geleden gebleven bent. Inmiddels heb ik begrepen dat vele
lezers van "De Vaandeldrager" onze correspondentie met bijzondere interesse volgen.
Nog even wat je nieuwe foto boven dit
betreft: ik vind dat je toch een bepaalde
digheid uitstraalt. Strak, inmiddels wat
maar wel waardig en wijs. Ik hoop dat
vreden bent met deze bevindingen ?
Met hartelijke groeten,
Hans Sonnemans.

artikel
waarouder,
je te-

De hele nacht door werden de geheimzinnige
trommen geroerd op het vaste land. Boven het
geluid van de branding klonk het verre kanongebulder als een groeiende donderbui. Nu en
dan lichtte de horizon even op als ergens de
granaten insloegen.
De volgende morgen maakten we de laatste
toebereidselen voor de oversteek. De handvuurwapens kregen nog een extra schoonmaakbeurt, evenals de Mill's 36 handgranaten.
De commandodolk werd nog eens getest op
de binnenkant van de duim. Rantsoenen in
kleine kartonnen dozen werden opgehaald en
in de broodzak gepakt, de veldflessen gevuld
met water, aangevuld met enkele zouttabletten
en ook de kleine rond doosjes met gele tabletten meppacrine (een voorbehoedsmiddel tegen
malaria) werden bij "de hospik" aangevuld.
De route die we aan de overkant moesten
lopen via de grillige junglepaden werd voor de
zoveelste maal gechecked, evenals de afgesproken
rendez-vous-plaatsen.
Stafkaarten
werden in de juiste volgorde opgeborgen in de
kaartentas, samen met de gradenboog, waspotlood en kompas. Wij waren klaar voor de
strijd, als we de volgende nacht tenminste
heelhuids de overkant haalden.
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Ik trok de hele dag op het eiland zo'n beetje
met "de jongens" op en merkte uit de gesprekken tot mijn schrik dat deze commando's op
een aantal punten nog onvoldoende waren
getraind. Sommigen hadden zelfs nog nooit
van hun leven een handgranaat geworpen,
anderen misten een stuk elementaire wapenkennis. Daardoor heb ik het grootste deel van
de zondag Oe weet toch dat Engelsen altijd
aanvielen gedurende het weekend) doorgebracht met het bijspijkeren van de geoefendheid en het voeren van, wat je zou kunnen
noemen, geruststellende gesprekken om het
zelfvertrouwen wat te versterken.
Hierdoor ontstond in enkele uren tijds een heel
fijne band tussen ons, een band die steeds
sterker werd en bleef tot het einde van de
acties toe. Bovendien werkten deze gesprekken ook een beetje therapeutisch voor mijzelf.
Mijn eigen angst en onzekerheid maakten
plaats voor zelfvertrouwen, voornamelijk doordat ik mij bewust was van de verantwoordelijkheid die ik voor deze mensen droeg. Verantwoordelijkheidsbesef
onder gevaarlijke omstandigheden tilt de mens boven zijn angst uit,
dat was een belangrijk ding dat ik daar heb
geleerd.
In alle stilte stak de kleine invasievloot met
de commando's die nacht over naar het vasteland. Er was niets anders te horen dan het
ruisen van boegwater van de aanvalsboten en
in de verte het rommelen van geschut. Opnieuw roerden de trommen zich op het vasteland. Wie waren die "roffelaars" en welke
boodschap zonden zij uit via deze oerwoudtelegrafie ?
Ik rook al de ondefinieerbare geuren van het
asteland, aangedragen door een zachte ware bries uit het oosten. Boven ons spande
zie de sprankelende sterrenhemel. Een moeras 0 el die over ons heen vloog, doorbrak de
sti e
e een angstaanjagende schelle kreet.
- ee
0 kere schaduwlijn op het water,
e e e het land zichtbaar.
iesectie ad een aparte boot toegee . Zijgend
tuurden allen over
aar het fosforescerende

water. Voor de meeste commando's was het
hun eerste raid. Vele harten (zeker het mijne)
zullen sneller geklopt hebben. Wat stond ons
te wachten als we straks het strand opstormden ? Wachtte een goed ingegraven vijand
ons reeds bij de kust op ? Hadden die trommen er iets mee te maken ? Moesten er eerst
bunkers en kazematten op de vijand worden
veroverd, hetgeen meestal een zware tol in
mensenlevens eiste ?
Drie kilometer achter het strand lag een kleine
nederzetting, Elethangjaw genaamd. Volgens
de inlichtingen was hier een Japanse commandopost gevestigd; dat was ons eerste doel.
Het geroffel van de trommen klonk steeds
dichterbij. Toen schuurde de kiel van de boot
over zand ...
Tot slot, Hans, nog een antwoord op je tevredenheidsbetuiging aangaande mijn konterfeitsel; dat haalt me weer helemaal uit de put.
Wat is er namelijk aan de hand ? Een paar
maanden geleden reflecteerde ik namelijk in
een overmoedige bui op een advertentie van
een zekere heer Vink ui Tiel, een bekende
producer van horrorfilms, die figuranten vroeg
voor een te maken horrorfilm welke in juni
uitkomt, getiteld "Heaven is only in heil". Tot
mijn grote verbazing werd ik, ondanks mijn
leeftijd, geaccepteerd. Toen ik hem de reden
vroeg, zie hij: "Ik zocht nog een rolletje voor
een oude schurk en toen ik jouw foto zag,
realiseerde ik mij dat ik een grimeur kon uitsparen."
Ik was nergens meer, Hans, maar jij hebt nu
weer een nieuwe impuls gegeven met je tevredenheidsbetuiging.
Wiliem.

Vergeet niet het aanmeldingsformulier voor de
reünie 1993 op woensdag 9 juni a.s. in te zenden vóór 24 mei aan H. van Beers, Houtduif
26,5161 SG SPRANG CAPELLE.

BRITSE MARINIERS IN DE BOMMELERWAARD
22 - 25 april 1945
door G. G. van Dam
Veel oudgedienden van de Prinses Irene Brigade die zich in de late avond van 25 april
1945 uit het door hen gevormde brugge hoofd
bij Hedel over de Maas moesten terugtrekken,
zullen zich dikwijls met mij afgevraagd hebben
waarom de in het begin zo gunstig uitziende
operatie om de Bommeierwaard te bevrijden,
in een mislukking eindigde. Immers, vóór de
aanvang van de operatie was men er van
overtuigd dat de Bommeierwaard slechts een
zwakke Duitse bezetting had, die zonder al te
veel moeite en slachtoffers buiten gevecht
gesteld zou kunnen worden. Van een smadelijke terugtocht kan niet worden gesproken.
Wij hadden ons goed geweerd, ons moreel
was ondanks alles goed gebleven en met vrij
geringe verliezen hadden wij een numeriek
veel sterkere vijand zware klappen toegebracht. Maar hoe men het ook wendt of keert,
het bleef voor velen onverteerbaar om zo vlak
voor het einde van de oorlog nog voor de
Duitsers het veld te moeten ruimen. Waarschijnlijk was dit aan het westelijk front de
laatste keer dat een geallieerde eenheid een
bruggehoofd dat vast in handen scheen te zijn
moest ontruimen.
Hoewel de Prinses Irene Brigade het gestelde
doel - bezetting van Hedel en omgeving bereikt had, was het echter niet alleen het nog
immer groeiende overwicht van de Duitsers dat
tot het besluit leidde om het bruggehoofd te
ontruimen. De Prinses Irene Brigade was destijds toegevoegd aan de Britse 116e Infanterie
Brigade Royal Marines. Het 30e Bataljon daarvan had tot opdracht om de rechterflank van
de Prinses Irene Brigade te dekken door het
innemen van Alem en Kerkdriel. Na consolidaties van de posities zouden beide bruggehoofden tesamengesmeed worden waarna andere
eenheden van de 116e Brigade naar Zaltbommei zouden doorstoten en de Bommeierwaard
verder van Duitsers zuiveren. De Britten heb-

ben echter deerlijk in het uitvoeren van hun
opdrachten gefaald, waardoor de positie van
de Prinses Irene Brigade in Hedel onhoudbaar
werd en tot ontruiming moest worden besloten.
In dit verband is het interessant om de geschiedenis van het 30e Bataljon R.M. na te
gaan.
Toen de oorlog in Europa zijn laatste fase
inging, werd in Engeland de behoefte aan
infanteristen urgent en werd o.a. besloten tot
de vorming van twee Infanterie Brigades Royal
Marines, die zo mogelijk nog aan de eindstrijd
tegen Duitsland moesten deelnemen.
Op 15 januari 1945 kwamen de eerste kaderleden van de nieuw te vormen eenheden in
Dalditch aan. Een week later kwamen de soldaten, meestal bemanningsleden
van landingsvaartuigen,
die geen infanterietraining
genoten hadden. Vóórdat ere gelegenheid was
om op z'n minst een "basic training" te geven,
kwam het besluit dat het 30e Bataljon Royal
Marines in begin februari toegevoegd zou worden aan de British Liberation Armyen dat de
training ergens op het vasteland van Europa
moest plaats vinden. In feite werd een ongetrainde en homogene eenheid overzee gezonden!
Het bataljon ging onderdeel uitmaken van de
116e Infanterie Brigade Royal Marines. Op 24
februari kwam 30 R.M. in Oostende aan en
vertrok de volgende dag naar Bergen op
Zoom. Als "oorlogsfeit" wordt melding gemaakt
dat de colonne bij de tocht door Antwerpen
bijna door een V1 werd geraakt.
De training in Bergen op Zoom duurde zes
weken, waarna op 5 april 1945 een afscheidsparade werd afgenomen door Brigadier C.F.
Philips, D80, commandant van de 116e Brigade.
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am 30 A.M. posities langs de
Empel tot Lith, met een frontlengte
ge eer 14 kilometer. Het bleek een
·_e sec or te zijn en hun ervaringen aldaar
'"e'"' gelijk aan die van de Prinses Irene Bri_a e
e links van hen lag.
.M. meer last van Duitse pae hebben dan wij. Men klaagt
er doorgesneden telefoonkabels
e vijf man van een brencarrier
i se patrouille gedood. 30 R.M.
-ee-: a: di alles mogelijk was doordat aan
van de Maas Nederlandse S.S.'ers
aren die de streek op hun duimpje
el wordt erkend dat de mannen van
rigger happy" waren en vooral 's
:s overal op schoten dat bewoog, waarossen van de wacht niet van gevaar
ot was!
e nacht van 21 op 22 april waren onderdee van de Irene Brigade de Maas overgestoen en hadden in de ochtend Hedel al vast in
a den. Op diezelfde dag, een zondag, kwam
ij 30 R.M. de melding binnen dat zij zich geeed moesten maken om de volgende ochtend,
23 april, de rivier over te steken. Met plan was
dat zij Alem en de strook grond ten oosten
daarvan, moesten bezetten de daarna contact
moesten maken met een Belgische Brigade op
hun rechterflank. Tevens moest Kerkdriel genomen worden.
De overtocht vond plaats in stormboten die de
avond tevoren waren aangevoerd en werd
gedekt door artillerieen mortiervuur. "X"
Compagnie had tot opdracht het "eiland" van
Alem te bezetten op de rechterflank, terwijl "A"
Compagnie hetzelfde zou doen op de linkerflank. Daarna moest hef door 30 R.M. gevormde bruggehoofd worden uitgebreid met de
inname van Hoogewaard en Kerkdriel.
De twee compagnieën ontmoetten zo goed als
geen weerstand. Wel lagen er veel Schüminen
waardoor enige soldaten werden gewond. Bij
het aanbreken van de dag waren de gestelde
doelen bereikt en werden de ingenomen posities geconsolideerd. Hierna begaf "A" Compagnie zich naar Kerkdriel waar volgens bin28

nengekomen meldingen zich geen Duitsers
zouden bevinden. Volgens een door 30 A.M.
opgemaakt rapport klopte dit niet met de werkelijkheid en ontstond er "severe fighting" en
werd "A" Compagnie over de Maas teruggetrokken. Burgers uit de streek beweren dat de
Duitse tegenstand minimaal was en de Britten
wel erg gauw het hazepad hebben gekozen.
Wonderlijk genoeg beweert 30 A.M. dat hun
terugtocht over de Maas veroorzaakt werd
doordat een andere eenheid op hun linkerflank
door de Duitsers was teruggeslagen. Hiermede
kan alleen de Irene Brigade zijn bedoeld.
Geheel volgens plan had de Irene Brigade om
ongeveer 11.00 uur twee patrouilles uitgezonden naar Velddriel en Kerkdrielom contact te
maken met de Britten en zodoende het bruggehoofd te vergroten. Beide patrouilles liepen
vast in geconcentreerd Duits afweervuur waardoor zij hun pogingen moesten opgeven. Veel
verschil maakte dit niet, de Britse vogels waren
al gevlogen ! Bij ontvangst van dit teleurstellende nieuws op de commandopost van de
Irene Brigade in Hedel werd het duidelijk dat
hiermede het doel om de gehele Bommelerwaard te bevrijden niet bereikt zou kunnen
worden.
Ondanks de slechte prestaties van de Britten,
beveelt de commandant van de 116e Infanterie
Brigade dat de Irene Brigade kost wat kost het
bruggehoofd bij Hedel moet behouden. Gezien
de ontwikkelingen die hierna volgden is de zin
hiervan onduidelijk. De Duitsers trokken steeds
meer troepen om Hedel samen en de offensieve kracht van de Irene Brigade (die niet in
haar geheel was ingezet) was te zwak om de
gestelde taak op haar eentje tot een goed
einde te brengen.
Terug nu naar de Britten. Het dorp Alem was
inmiddels door de Britten bezet. Later op die
23e april maakte "B" Compagnie van 30 A.M.
de oversteek over de Maas om het bruggehoofd in noord-oostelijke richting van Alem uit
te breiden. Het eerste doel van de compagnie
was een fort dat over de Maas uitkeek. Even
vóórdat de twee voorste peletons het fort wilden bestormen, werd het door de Duitsers
opgeblazen. Volgens een gevangen genomen

Duitser bevonden zich op dat moment nog aan
aantal van zijn kameraden in het gebouw.
Verdere tegenstand werd niet ontmoet, wel
werd er vanuit de richting van de Waal met
lichte wapens door de Duitsers vuur uitgebracht. In het dorp Heerwaarden werd contact
gemaakt met de Belgische Brigade.
De Britten bleven in hun posities -tot de ochtend van de 25e april, waarna ze de Maas
terug over trokken en hun uitgangsposities aan
de overkant weer innamen. Als reden wordt in
het rapport van 30 A.M. gezegd dat dit noodzakelijk werd doordat de Hollanders die op de
linkerflank de aanval hadden moeten doorzetten teruggeslagen werden en er niet in slaagden om in Kerkdriel contact met 30 R.M. te
maken (sic I). Zonder dekking van hun linkerflank zouden zij onmogelijk hun posities kunnen handhaven en zat er derhalve niets anders op dan terug te trekken. De oudstrijders
van de Irene Brigade, die de aanvallen van
een numeriek sterkere vijand bij Hedel glansrijk hebben doorstaan, weten wel beter. De
Britten hadden gewoon geen vechtlust getoond.
Ook de verliescijfers van 30 A.M. spreken een
duidelijk taal wat dit betreft. Tot aan het eind
van de oorlog zijn zij slechts bij deze ene gevechtshandeling in de Bommeierwaard betrokken geweest. Tot 8 mei 1945 telden zij 5 doden (de bemanning van de brencarrier) en 15
gewonden. Opvallend is het vrij hoge aantal
vermisten, namelijk 31 man. Aangenomen mag
worden dat het merendeel daarvan door de
Duitsers in de Bommeierwaard gevangen is
genomen. Op 3 mei 1945 vertrok 30 A.M. naar
Hamburg en omgeving, waar ze met bewakingsdiensten werden belast.
Nog steeds blijft de vraag bestaan wie nu eigenlijk opdracht heeft gegeven tot bevrijding
van de Bommeierwaard en waarom een offensieve actie wordt afgebroken om de deelnemende Britse troepen in Duitsland bewakingsdiensten te laten verrichten. Ook het tijdstip
waarop de actie wordt gelanceerd is vreemd.
Er waren immers afspraken met de Duitsers
dat, met het oog op de voedselvoorziening van
het westen van Nederland, door de geallieer

K:áth. Kerk te Hedel, juli 1945
den geen offensieve acties tegen de Duitsers,
richting westen, zouden worden uitgevoerd.
Hoe onwaarschijnlijk het ook mag klinken, ik
kan niet aan de indruk ontkomen dat de Commandant van de 116e Infanterie Brigade Royal
Marines, Brigadier C.F. Philips, wellicht de
actie op eigen houtje op touw heeft gezet. Mijn
gezond verstand zegt dat zoiets, militair gezien, niet mogelijk is. Hoe het ook zij, de in
mijn bezit zijnde rapporten van 30 A.M. geven
hierover geen enkel uitsluitsel. Misschien weet
één van de lezers van de Vaandeldrager het
antwoord.
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Bartje, de ziekenbezoeker
Bijgaa d een stukje uit het kampkrantje "De
B 0 ol" uit de oorlogsjaren. Tijdens mijn ver.. i Engeland maakte ik er een gewoonte
o
diverse malen per week onze zieke
a en te bezoeken. Ik schepte daar veel
oening in en ook de zieken hebben dat
·ld erg op prijs gesteld, zoals wel blijkt uit het
s je dat in "De Bromtol" verscheen, toen ik
ze de pech had om in 't Ziekenhuis te belane voor een operatie.
J. van Dartel, Tilburg

ZJekenbezoek
Wanneer je gezond bent, dan aanvaard je het
leven zo'n beetje als vanzelfsprekend. Je kunt
overal naar toe gaan. Maar laat een of andere
ziekte je eens beet grijpen en je op bed gooien. Laat het je naar het hospitaal transporteen ... en daar lig je dan, in alle eenzaamheid,
verlaten, vergeten dikwijls door je beste vrienden. Want hoe is het met je soldatenvriendschap. Het gaat meestal niet verder dan wat
gemeenschappelijke
uitgaangsavondjes,
wat
gezamenlijke belangen en daar wordt dan een
kameraadschap mee opgebouwd. Veelal valt
het weg, zo gauw een van de twee tijdelijk
afwezig is.
Neem het voorbeeld van iemand de plotseling
ziek wordt, laten wij aannemen blindedarmontsteking. Meestal is dat een spoedgeval, met
ogenblikkelijke operatie. Zo iemand vergeet
a uurlijk de helft van wat hij in het ziekenhuis
odig heeft. Zo iemand ligt letterlijk te wachten
dat iemand hem opzoekt om hem dan aan
verschillende dingen te helpen.
ebben wij een barmhartige Samaritaan in
e kamp, die geregeld 3 à 4 avonden in de
week dat werk van barmhartigheid verricht.
Reeds twee jaar lang gaat hij trouw op zijn
e s aar het ziekenhuis. luistert naar de wense e verlangens van de patiënten, geeft
advies, brengt alle mogelijke en onmogelijke
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dingen mee uit het kamp, is postbode, doet
inkopen, is boodschappenjongen,
kortom: de
rechterhand, de onmisbare steun van al degenen die voor kortere of langere tijd aan het
ziekenbed gekluisterd zijn.
Nu wilde het noodlot dat Bartje (want dien
bedoelen wij hier) zelf onder het mes moest.
Dezer dagen is hij naar het kamp teruggekomen. Wij zijn eens naar hem toegestapt en
hebben hem gevraag hoe het ging en zo, je
weet wel de vragen die je aan iedereen stelt
als hij pas hersteld is van een operatie. Nu,
Bartje was natuurlijk vol lof over de verpleging,
over de Doktoren die hem behandeld hadden.
Wat ons echter het meest trof, was zijn reaktie,
nu hij zelf in het ziekenhuis gelegen had.
"Nu zie ik nog beter dan anders in, hoe de
mensen het op prijsstellen als zij regelmatig
bezocht worden. Het is niet altijd even gemakkelijk om naar het ziekenhuis te sjouwen,
vooral niet in de winter, met de black-out en
het slechte weer. Maar dit weet ik zeker, nu ik
er zelf ingelegen heb zal ik nog meer gaan
dan anders. Je bent zo absoluut hulpeloos als
je daar ligt. Het doet je echt goed, het is een
ware opfrissing wanneer je ziet dat je nog niet
helemaal vergeten bent."
Bartje, wij weten hoeveel goed werk jij daar in
stilte gedaan hebt. Wij zouden willen dat er
meer van jouw slag in het kamp waren. Vooral
nu de zomer weer voor de deur staat, is het zo
hard, de dagen op een ziekbed te moeten
verleven. Laten wij af en toe eens een avond
opofferen en de zieken in het hospitaal een
bezoekje brengen. Je zult er" heel wat goed
mee doen en je zelf veel voldoening geven. De
wetenschap een goede daad te hebben verricht is op zichzelf reeds een troostende gedachte."

Nu, in 1993, geen black-out meer in de winter,
maar de intentie van dit verhaal uit 1942 is nog
steeds van toepassing.
Redactie.

EEN AVONTUUR IN DE TROPEN
IIJOIN THE ARMY AND SEE THE WORLD !II
door W. DiII, Cherry Val/ey, U.S.A.
Luitenant Wilhelmus Dill was vanaf maart '45
commandant van het 3de peloton van Gevechtsgroep 11I. "BilI" is pas sinds korte tijd lid
van onze Vereniging en stuurde onderstaand
verhaal naar de redactie van 'De Vaandeldrager", met de vraag of dit mogelijk van interesse
zou kunnen zijn voor de lezers. Graag plaatsen we zijn verhaal, aangevuld met enkele
zeldzame foto's uit zijn bezit. Enkele feitjes
worden in dat verhaal aangevuld door de redactie, puttend uit notities van Dik Dikkers uit
Waalre.

Toen ons dierbaar landje werd bezet door de
Duitsers in mei 1940, was ik in Finland als
vrijwilliger om daar met de verdediging tegen
de Russen te helpen. Daardoor kon ik in september 1940 uit Europa ontsnappen, vanuit de
Noordelijke Ijszee, via Petsamo, naar New
Vork op het schip "de Mathilda Thordeen".
Later bleek dat dat het laatste schip zou zijn
om uit het noorden Finland te verlaten en bovendien dat het op de volgende reis tot zinken
werd gebracht...
De trein die me naar Petsamo bracht, had
twee wagons vol met Duitse soldaten, die
Finland kwamen "beschermen". Bij aankomst
in New Vork meldde ik me bij het consulaat
om in het leger te dienen. Ik kreeg te horen
dat ik beter zou kunnen worden gebruikt bij de
Koopvaardij maar kreeg de belofte dat als het
infanterie kamp in Stratford, Ontario, zou worden geopend, ik zou worden verplaatst naar
dat kamp.
Na zeven maanden met de Rotterdamse Lloyd
in konvooi te hebben gevaren tussen Halifax
en Liverpool, hoorde ik dat het eerste opgeleide detachement van Canada naar Engeland
zou worden gezonden. Ik werd ijlings door het
consulaat van het schip afgehaald, waarbij zij

vergaten de scheepsdocumenten op correcte
wijze af te handelen. Dit zou mij later nog heel
wat narigheid bezorgen, omdat ik vanafdat
moment als deserteur gebrandmerkt stond bij
het "State Department"... ( Bil! Dil! vertrok op 7
mei 1941 per trein van Grand Central Station
New York naar Stratford, samen met andere
Nederlandse
vrijwilligers, o.a. Dik Dikkers,
Bernie Kleyn Molekamp, Piet Smit, red. )

Na acht weken opleiding in Stratford, Canada,
werden we als tweede detachement aan boord
van de Sterling Castie naar Engeland verscheept. In augustus 1941 kwamen wij met
groot enthousiasme in een erg gedemoraliseerde sfeer in Wrottesley Park aan. Toen dan
ook een oproep kwam voor vrijwilligers voor
een "War-task Overseas", meldde ik me direct
aan, samen met een groot deel van het zojuist
aangekomen detachement uit Canada. Zo
werden ongeveer 75 man naar Halifax verscheept.
We hoorden pas later dat we naar Suriname
zouden gaan. Onze commandant was de Canadese kapitein van Stolk. In Halifax werden
we ingescheept op de "Lady Nelson", een zeer
aantrekkelijk, wit, tamelijk klein schip, dat een
"eiland-hopper" bleek te zijn. Deze reis bleek
een onvergetelijke, tropische vakantie te worden met verschillende interessante aanlegplaatsen. Eerst naar Bermuda, en daarna deden we zoveel eilanden aan, dat ik me alle
namen nauwelijks kan herinneren, maar deze
zonnige reis bracht ons langs of naar Sint
Maarten, rotsachtig Saba, Sint Eustatius, Kings
Town-Sint Vincent, Bridgetown-Barbados, Sint
George's-Granada,
Searsborough- Tobago,
Port of Spain- Trinidad, met bestemming Georgetown-British Guyana.
Er was echter discriminatie aan boord. Wij.
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Suriname, 1942, tijdens een parade: de gouverneur van Sutinam, Prot Kie/stra, zijn adjudant,
kapt. van Stolk (Irene Brigade),
Territoriaal cdt., kol. Meijer, de
chef staf, kapt. van den Hoek
(Irene Brigade)
militairen, hadden geriefelijke slaapgelegenheden en vrijheid aan boord, maar de inboorlingen van de eilanden moesten met hun kippen en varkens en andere beesten op het
achterdek - :kamperen en het was ons goed
geluk dat de wind meestal de goede kant op
waaide.
Een K.N.S.M.-schip bracht ons naar Paramaribo aan de Surinamerivier in Suriname ( S.S.
"A. Crynssen", 15 december 1941, red. ). Hier
werden we opgewacht door de militaire kapel
van het KN.I.L (Kon. Ned. Indisch Leger)
garnizoen en door het tweede detachement
onder kapitein van den Hoek, die met een
oorlogsschip rechtstreeks eerder waren aangekomen ( Het eerste detachement was op 30
september 1941 aangekomen in Paramaribo
met H.M. Art. Instr. Schip 'Van Kinsbergen",
red. ).

Als kazerne was een ruime, luchtige school in
de Burenstraat (de Setecta) ingericht met zeildoek ledikanten en klamboes en een ladenkastie, De intendance huisde in een gebouw
aan de overkant. De cantine was op de
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bovenverdieping. Garnizoenscommandant was
majoor Vink, een KNJ.L beroepsofficier.
De rijke bauxiet-mijnen zijn in het binnenland
en kunnen alleen over de rivieren bereikt worden. Er was veel vraag naar aluminium voor
de Amerikaanse vliegtuigindustrie en het
grootste deel van de grondstof kwam uit Suriname. Vrachtschepen voeren de grote rivleren
op, maar op het eind, bij Moengo, waar de
Alcoa mijn is, wordt de Cottica rivier zo smal,
dat de schepen de laatste mijl achteruit moeten varen, om er zwaar beladen weer uit te
kunnen komen. Dit gaf natuurtijk grote mogelijkheden voor sabotage. Het was onze taak dit
te voorkomen ( Daartoe werd meegegaan op
de bauxietboten die van en naar Moengo gingen. Zo'n tocht duurde ong. 12 uren. Ook werd
de groep gedurende lange tijd gelegerd in
Moengo en A1bina (Franse grens). In Moengo
hielden ze de A/coa-fabriek aan de gang tijdens een staking. In Albina bewaakten ze de
rivier, red. ).
Door onze tochten naar het binnenland, zager:
wij de dorpen van de indianen en van bosne-

gers (oorspro
ce
slaven). De
winkels ware....
e'" van de Chinezen. In
Albina, aar ::.0 :·e"'s van Frans-Guiana. is
ee
a --... .0 -e erzetting. Vroegere koelies
•• a. • - e overal tegen. Al deze gean de bevolking maakte Suris een interessant land. De tropi_ -a: r verschafte het bovendien een
:- ce e de schoonheid.

- _-:== - -....

Er moesten door ons wachten uitgezet worden
voor het Gouverneurs Paleis. de kazernes (de
onze en Fort Nieuw Amsterdam). het vliegveld
Zanderij en het internatie kamp aan de Kwattaweg. waar de Duitse bewoners van Suriname waren geinterneerd. Later kwam er ook
een kamp voor N.S.B.-ers en inlandse dienstweigeraars. aan de Suriname rivier. dichtbij het

oude Joodse Kerkhof.
Al spoedig sloten we vriendschap onder de
bevolking. Jerry Haene, een handelsman en
zijn vrouw. als voorbeeld. waren zeer gastvrij.
Zij hadden bij hun buitenhuis bij Paranam een
zwembad. waar wij gebruik van mochten maken. Zulke voorrechten maakten het leven in
dit vochtige en hete klimaat heel wat dragelijker, want Paramaribo ligt 6° van de evenaar.
In het begin waren de meeste van onze diensten een saaie bedoening. Dit werd echter
danig opgeschud door kolonel Meijer. die van
de regering de opdracht had gekregen om uit
de Surinaamse bevolking een paraat regiment
gemotoriseerde infanterie te organiseren. In
zeer korte tijd werd er een officiersopleiding

linksboven: aankomst 2de detachement, 15
dec. '41. rechtsboven: paleiswacht, onder:
"Prinses Irene" kazerne
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vier compagnieën in het geweer geroepen.
( Na een opleiding van vijf maanden werden
12 man van het "ttene-detecnement", waaronder DiI/, Kleyn Molekamp, Dikkers, de Roos
(later M. W. O. bij de Brigade in HedelJ tot reserve-2de luitenant bevorderd. De beëdiging
vond plaats op 1 januari 1943, op een vaandel
van het K.N./.L., wat uniek is in de geschiedenis van de Landmacht. .., red. )

voorjaar van 1944 waren ze paraat en qoec
geïnstrueerd. Intussen waren enige vaandrigs
uit de Bredase K.N.I.L.opleiding in Engelan
gearriveerd en naar ons doorgezonden om het
commando van onze compagnieën van ons
over te nemen. Hierdoor werd onze groep vrij
gemaakt om naar Engeland terug te keren.
Voor de meerderheid was dit, na twee jaar en
twee maanden, erg welkom.

Het was een hele taak om de Surinaams jonge
mannen een goede opleiding te geven. Toen
bij een gelegenheid de compagnie moest worden ingeënt, moest ik, als commandant, met
de dokter op een tafel, zichtbaar voor de aangetreden compagnie, het voorbeeld geven,
zonder daarbij een spier te vertrekken. Pas
daarna liet iedereen zich gewillig inenten ...

De M.S. Crijnssen van de K.N.S.M. bracht ons
via Curaçao naar de modderige mond van de
Mississippi-delta naar New Orleans. Per trein
naar New York, waar we 14 dagen wachtten
om met de Queen Elisabeth, in december
1943, naar Engeland terug te varen. Daarmee
was ons Suriname avontuur beëindigd en begon een nieuw bevrijdingshoofdstuk. Al met al
was het een onvergetelijke ervaring, die ik niet
graag had willen missen ...

Modern materiaal stroomde binnen en in het

1 januari 1943, beëdiging van
officieren van de Kon. Landmacht
op een K.N./.L.-vaandel
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't Duitse gevangenkamp aan de Copieweg

Bewaking van de
scheepvaart.
Aan
boord van een Fins
vrachtschip:
Dik
Dikkers, Jan Starink, Jas Beekman,
Bram van der Eijken,
Oostertiuis,
Gans, Buijtelaar en
Vermeulen.

G.M.J.
"Mickey"
Steijger, op de rivier, later gesneuveld, op 11 september 1944, ingedeeld
bij de Irish Guards
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WIE, WAT EN WAAR ???
Een rubriek die openstaat voor al Uw vragen over het Brigadeverleden.
graag naar de vermelde adressen of anders naar het redactie-adres

Antwoorden

en reacties

Al geruime tijd ben ik op zoek naar evt. adressen van een aantal leden van de Prinses Irene
Brigade, die eind november 1944 waren gelegerd in Kortgene op het eiland Noord-Beveland ( in de provincie Zeeland ). Ons gezin
was op Kortgene geëvacueerd van februari
1944 tot februari 1946. Mijn vader- die momenteel 90 jaar is - is bezig met de familiegeschiedenis en heeft ook dit tijdperk daarin
natuurlijk opgenomen.
Na de bevrijding door de Canadezen, begin
november 1994, kwamen de Engelsen en
daarna de Irene Brigade. Ik was toen een
meisje van 9 jaar. We hebben, ik dacht als
school, met de Prinses Irene Brigade SintNicolaas gevierd, er was een Sinterklaas en
we kregen cadeautjes, die leden van de Brigade tijdens verlof in België hadden gekocht.
Volgens mij gingen ze er met een legerwagen
om.
In die periode kwamen bij ons 3 leden van de
Prinses Irene Brigade over de vloer t.w.
1. Elias Reens - gehuwd in Engeland vóór hij
deelnam aan de landing in Normandië. Van
hem hebben mijn ouders nog een foto met
daar achterop een adres in Londen, maar
daar woont hij niet meer.
2. Abel (Aby) van Praag, was gehuwd met een
Duitse vrouw, hij had een dochtertje van
mijn leeftijd, maar waar die in die tijd woonden weet ik niet. Hij was wel erg benieuwd
hoe het met ze ging, maar kreeg geen post;
waarschijnlijk zaten ze in bezet gebied of
Duitsland? Ik weet niet hoe of wanneer hij
bij de Irenebrigade was gekomen.
3. Harry Davidson, volgens onze gegevens
een echte Amsterdammer. Van hem weet ik
verder niets.
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Vooral mijn vader zou het erg leuk vinden nog
eens contact op te kunnen nemen met deze
mensen. We zouden graag willen weten of ze
nog leven en waar ze tegenwoordig te bereiken zijn.
Om een indruk te geven van ons gezin; hierbij
een foto van begin 1945, dus enige maanden
na de periode dat de mannen van de Irenebrigade bij ons thuis kwamen.
Wij waren geëvacueerd in Kortgene, aan de
Molenweg en woonden in het linkergedeelte
van het dubbele huis van de familie Eversdijk;
wij waren met een oma, een vader, een moeder, een zoon van 11 jaar, Tonnie; een baby
van enkele maanden, Bram; en dan een meisje van 9 jaar met een brilletje en blond piekhaar, Nellie genaamd (dat was ik dus). Mijn
vader heeft de foto genomen, dus hij staat er
niet op.
Reacties aan:

Mw. AP. van Langevelde
Laan v. Wervenhove 12
4353 BT SEROOSKERKE

DE GEVECHTEN BIJ TILBURG
Diverse malen ls de redactie van "De Vaandeldrager" gevraagd het verhaal van de gevechten bij Tilburg weer te geven op een wijze
zoals dat eerder is gebeurd voor die bij Hedel
(Vaandeldrager 19, maart 1990).
Destijds hebben we uitgebreid archiefmateriaal
van Hedel kunnen bestuderen. Alle kaarten,
orders en pelotonsverslagen blijken keurig in
de archieven aanwezig. Deze feiten konden wij
aanvullen met verhalen van oud strijders die
een en ander hebben meegemaakt. Die verhalen werden in het raamwerk van feitenmateriaal geplaatst, zodat eventuele verkeerde
weergaven door het feilbare menselijke geheugen, tot een minimum konden worden beperkt.

lets dergelijks is voor de episode Tilburg veel
moeilijker. Eenvoudig omdat er veel minder
archiefmateriaal beschikbaar is. Er zijn wat
dagboekfragmenten en enkele orders en verslagen maar die geven niet hetzelfde volledige
beeld als wat we bij Hedel konden bereiken.
Toch willen we graag een poging wagen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig !
Uw herinneringen betreffende Tilburg zijn voor
ons in dat verband heel belangrijk. Mogelijk dat
al de verhalen samengevoegd toch een goed
beeld zouden kunnen geven. Mogelijk zouden
een aantal oud strijders bijeen kunnen komen,
zodat men elkaar kan aanvullen. Als u hieraan
uw medewerking zou kunnen en willen verlenen, schrijf dan een briefje aan de redactie van
"De Vaandeldrager" !

STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE
KON. NED. BRIGADE PRINSES IRENE
Schenkers bedankt!
Van mevr. Donk - Ou Bois uit Dordrecht en de
heer J. Ou Bois uit Groningen, ontvingen we
de sabel, emblemen en documentatie van hun
broer Bram Ou Bois, luitenant bij de Irene
Brigade, gefusilleerd bij "De Woeste Hoeve" in
maart 1945.
De heer B. Antonides uit Zuidwolde, schonk
een naaizakje. afkomstig van zijn overleden
broer die bij de Brigade diende.
De heer W. van Engelen uit Hedel, schonk een
schitterde kaart van de opmars van de Brigade, vanaf het strand in Normandië tot in Den
Haag. Bovendien gaf hij een prachtig ingelijste
foto van Brigadeleden op het Normandische
strand. Dit alles heeft een mooie plaats gekregen in het pas geopende regimentsmuseum.
De heer R. Markens uit Amsterdam, gaf zijn
paybook, baretleeuw, naam bandjes en mouwleeuw.

De heer J.M. Vonken uit Budel overhandigde
bij de opening van het museum een set beenkappen, zoals gedragen door de Kon. Marechaussee.
De heer J. van Liempt uit Eindhoven schonk
documentatie.
Zijn broer W. van Liempt uit Eindhoven, gaf
een springbok- en een chauffeursembleem en
een fluitkoord.
Tenslotte gaf de heer F. Franse uit Amstelveen
een aantal interessante documenten en foto's.
Gezocht!
Wij blijven zoeken naar alles wat met uw "Brigade-verleden te maken heeft. Denk niet: dat
hebben ze toch al ! Het kan voor ons juist een
interessante aanwinst betekenen. Wij blijven
speciaal zoeken naar oude battle-dress
en
service-dress uniformen en losse emblemen.
Secretariaat:

Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
04998 - 71270
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VAKANTIEHUIS "DE SPRINKHAAN"
EEN UNIEK ADOPTIEPROJECT VAN 17 PAINFBAT
• s Ii
an onze Oud Strijders Vereniging lijkt
e
e i eressant U te informeren omtrent het
bestaan van een vakantiekamp voor gehandicapte i Uw eigen dorp Best," zo begint een
brief van luit.kol. b.d. A. Wijnen uit Leende aan
he adres van uw redacteur. Het blijft niet bij
info a ie, de heer Wijnen nodigt me uit om
eens een afspraak te maken met de beheerder, de heer L. V.d. Heijden, om eens een
bezoekje aan het kamp, "De Sprinkhaan" genaamd, te brengen. Een afspraak blijkt snel
gemaakt en het wordt een interessante middag
in een nog leeg kampgebouw met een bijzondere geschiedenis ...
Een geschiedenis die begint in 1967. In dat
jaar weet de Stichting Vakantiekampen Gehandicapten een stukje grond van het Ministerie van Defensie los te krijgen. Een stukje
grond aan de rand van een militair oefenterrein, vlakbij de legerplaats Oirschot. Daar,
tussen heide en bossen, wordt een oude barak
opgebouwd, gschonken door de Boerenleenbank, en ingericht als verblijf voor gehandicapte kinderen.
Er wordt daar bovendien een speelveld en
speeltuin aangelegd. Bovendien moet er een
weg komen die het kamp met de bewoonde
wereld verbindt. Alles komt tot stand met de
hulp van vele instanties en bedrijven. Wat het
project ook bijzonder maakt is de inzet van
vele militairen, van alle legeronderdelen en de
luchtmacht, die schilderen, timmeren en helpen
met de wegverbetering.
Het resultaat van al dat werken wordt geopend
op 1 november 1967. Dan kunnen de uitnodigingen naar alle instanties, die tegen minimale
vergoeding van het kamp gebruik gaan maken.
De huurkosten moeten alleen het onderhoud
dekken, meer niet.
De naam "De Sprinkhaan" drukt symbolisch
het doel van dit alles uit: "Een sprinkhaan, in
staat gesteld door poten en vleugels, kan
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springen en vliegen naar ruimer en zonniger
gebied. Het gehandicapte kind, anders gebonden aan beperkte plek, is door het vakantiehuis op de Oirschotse heide, in de mogelijkheid om óók te springen en te vliegen naar
ruimer, wijder en zonniger gebied. Hiertoe in
de gelegenheid gesteld door de veerkracht van
de gezonde mens en gedragen op de vleugels
van de verwarmde saamhorigheid van velen,"
aldus het motto van de Stichting Vakantiekampen Gehandicapten.
Na deze opening blijft men voortdurend werken aan het uitbouwen en verbeteren van het
kamp. Bedrijven en instanties blijven meewerken. Vrijwilligers blijven zich belangeloos inzetten. De militaire medewerking, al begonnen
met de opbouw, blijft voortduren. Het Garnizoen Eindhoven ( Legerplaats Oirschot, Vliegbasis Eindhoven, Rij- en Tractie School en
Pantser Infanterie Rij Opleidings Centrum )
blijven "De Sprinkhaan" ondersteunen.
In 1972 besluit het 17de Pantserinfanteriebataljon ( toen nog Chassé ) het kamp te adopteren, hiermee de Stichting verzekerend van
een financiële steun. In datzelfde jaar worden
de faciliteiten van "De Sprinkhaan" uitgebreid
met een zwembad, bij elkaar gesprongen door
de Eindhovense en Leendse ruiters in een 3daags indoor-toernooi.
Drie jaar later wordt een oude Duitse bunker,
die langs het kampgebouw staat, verbouwd tot
hobbyruimte voor gebruik bij slecht weer. Deze
ruimte, tot stand gekomen door een gift van de
Ir. Ottenstichting, wordt "De Krekel" gedoopt.
In 1979 wordt de verbindingsweg
naar het
kamp van een asfaltlaag voorzien door de
gemeente Best. In 1987 wordt er een "meubelactie" gehouden in de Legerplaats Oirschot.
Er wordt geld ingezameld om het kamp van
nieuwe meubels te voorzien.
Vijfentwintig jaar na dato blijkt toch een grote
verbouwing noodzakelijk. In dat jaar, 1992,

wordt de grote woon barak voorzien van een
nieuwe en uitgebreide keuken, nieuwe douche- en wasfaciliteiten.
Kortom: een grote
verbouwing. Dit wordt mogelijk gemaakt door
een donatie van Rotary Eindhoven - Soesterbeek.
Het bestuur van de Stichting Vakantiekampen
Gehandicapten kan dan ook, op 10 november
1992, het 25-jarig bestaan feestelijk vieren.
Bij die gelegenheid biedt overste Noordzij namens 17 Painfbat een cheque ter waarde van
5000 gulden aan. Namens de Legerplaats
Oirschot schenkt hij nog eens een bedrag van
10.000 gulden.
Er zijn echter toch ook zorgen. Bij de receptie
ter gelegenheid van dat zilveren feest spreektvoorzitter Th. Bossers zijn ongerustheid uit
over de afschaffing van de dienstplicht. Omdat
17 Painfbat een gulle gever is, zal "De Sprinkhaan" de financiële gevolgen ervan ondervinden. "Het leger en "De Sprinkhaan" zijn één."
Om het voortbestaan van het vakantiekamp
wat meer zekerheid te geven, heeft de stich'ng besloten om een tweede stichting in het
e en te roepen. Deze draagt de naam "Vriende van De Sprinkhaan". Iedereen kan donate
orden van de stichting en stort jaarlijks
een bedrag. Om 17 Painfbat te belonen voor
de steun die het de afgelopen twintig jaar heeft
geleverd, wordt het bataljon, in de persoon van
luit.kol. Noordzij, als eerste benoemd tot erelid
van de nieuwe stichting.

Nu, bij het bezoek van uw redacteur aan het
kamp in februari 1993, is "De Sprinkhaan"
weer klaar voor het nieuwe seizoen. Bijna
volgeboekt van begin maart tot eind september. De beheerder, L. V.d. Heijden, is duidelijk
trots op "zijn" kamp. Hij is gepensioneerd beroepsmilitair. In de laatste jaren van zijn militaire loopbaan was hij al betrokken bij "De
Sprinkhaan" als bataljonsadjudant bij 17 Painfbat!
Het kamp ziet er prachtig uit. Het gebouw is
van binnen geschilderd in frisse kleuren. "De
Sprinkhaan" beschikt over 54 bedden, waarvan
een gedeelte bestaat uit stapelbedden. Er zijn
speciaal aangepaste
toiletten, douches en
wasruimten. Er is een ruimte met wasmachine
en droger. Voor de leiding zijn er aparte ruimten met slaap- en wasgelegenheid. De compleet ingerichte keuken is voorzien van koelkasten, een diepvrieskist, afwasmachine, een
snelwasser en ruime voorraadkasten.
In het
dagverblijf staan een televisie, geluidsinstallatie
en een videorecorder. Buiten: het zwembad,
de speeltuin en speelweide, hobbyruimte "De
Krekel" en een omheinde parkeerplaats.
Kortom: een prachtig kamp met een prachtig
doel: het bieden van een vakantiegelegenheid
aan het gehandicapte kind. Dit initiatief uit
1967 en uitgebouwd in de jaren daarna, wordt
tot vandaag de dag ondersteund door "onze"
Fuseliers ! Een daad die volledig past bij de
tradities overgeleverd door de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene".
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Herin ering uit de "opbouwtûö" van de Brigade
door J. de Waal, Bussum
Ged e de het eerste jaar dat de Nederlandse
Troepe in Engeland verbleven, werd hard aan
hun 0 0
gewerkt. Dat was ook nodig. Het
oreel lie veel te wensen over; er was onvoldoe e ewapening en uitrusting, en van oee i e was geen sprake.

en miss C.W.E. Harris, die op 12 augustus
1940 in het huwelijk waren getreden en hun
eerstgeborene keurig binnen de voorgeschreven tijd kregen.
De bijgaande gelukwens van de Inspecteur der
Nederlandsche lroepen en een fraaie geboortebeker met inscriptie:

lieten verscheidene militairen het hoofd
angen. Door met een Engels meisje te
en, meenden zij, op lange termijn, hun
s ee je aan die opbouw bij te dragen. Bij één
an hen resulteerde dit op 30 mei 1941 in de
geboorte van de eerste "Brigade-baby".

"Officieren lIe Bataljon
Koninklijke Nederlandse Brigade
30 mei 1941"
worden door de thans 51-jarige
by" in hoge ere gehouden !

Zijn ouders waren de 1ste luitenant J. de Waal

INSPECTEUR
DER NEDERLANDSCHE

TROEPEN

'llct

tcnhall,

"Brigade-ba-

3-6-1941.

(lnspeceer of Dutch Troops]

No.

2042.

Ontvang

met Uw Echtgenoote

har t e Li j kc eelukwenschen
van

LA'I z o cn I-.:aarten

mijn

met de goboor'~e

Antonius.
De Generaal-lilajoor,

G.B.Noothoven

Aan
den le Luitenant
'Nolverhampton.
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Mutaties adreslijst juni 1992
Bergh, HA van de[
moet zijn
"van den" Den Haag
Blink, W. van den
moet zijn
"van der"
Bosch-van Rooy, mw D.van den
opgezegd
per 1.1.93
Boumans, F.
adres is:
Koopvaarder 55, 1625 BX Hoorn,code 3
Bourquin, A.M.
adres is:
"602 22nd Avenue, RSA-0084,
Rietfontein ", Rep Zuid-Afrika, code 3
overleden
30.6.1987 te Wolverhampton, code 5
Bouwmeester, A
overleden
11.1.1993 te Ede, opnemen Brouwer-Roelofs, mw Th.B., adres ongezijzigd
Brouwer, D.J.
overleden
18.2.1993 te Voorburg, opnemen: Derks-Remmerswaal, mw A, adres ongewijzigd
Derks, F.M.
opgezegd
1.1.1993, zoon
Domburg, T.
nieuw lid
444 East 82 Street, USA-10028, New-York, N.Y., U.SA
Drukker, S.
postcode is 6861 DE
Duinhoven, A
juiste naam is Draayer
Draaier, G.J.
overleden
11.8.92 te Pietermaritzsburg, opnemen: Eist, mrs W. van der, adres ongewijzigd
Eist, W. van der
doorhalen
Norwood, Johannesburg
Eist, W. V.d.
adres is:
Hoofdstraat 12, 6881 TH Velp, telefoon 085-642506
Giesen, J. van der
postcode is 6132 CS
Goossens, P
adres is:
Cronjéstraat 154, 3072 XR Rotterdam, 010-4865679
Gorres, R
overleden
10-12-1992 te Broekhuizervorst, opnemen: Gubbels-Caris, mw M., adres ongewijzigd
Gubbels, AJ.J.
overleden
7-2-93 te Vaassen. opnemen: Haak-Baugh, mw V.van den, adres ongewijzigd
Haak, D. van den
adres is:
Salvatorplein 244, 6832 AH Arnhem, 085-210640
Haaien, C. van
overleden
12-2-93 te Baarn, opnemen: Haan-van Hasselt, mevr AJ. de, adres ongewijzgd
Haan, J. de
moet zijn
van der, postcode is 4451 HK
Hoek-de Bart, mw A M van den
postcode is "LS22 6GS"
Hommes J
adres is:
Hooghout 1, 4817 EA, Breda,076-148249
Huybrechts, A
adres is:
85 Flame Lily Park,565 Stella Road, RSA-4093, Queensburg, Rep Zuid Afrika
Huys, G.
adres is:
"P.O.Box 37622, RSA-0043, FAERIEGLEN
Kaal, H.
overleden
10-92 te Den Bosch, opnemen: Kalff-Faas, mw G.M.J., adres ongewijzigd
Kalff, J.M.
adres is:
Uitgeeststraat 101, 2547 VJ, Den Haag, 070-3254931, code 3
Koenraats, W
postcode moet zijn "6373 CD"
Kremers, J.
postcode moet zijn "2104 XD"
Lammers N A
telefoonnr: 01640-40218
Landa, J
overleden
9.1.1993 te Northolt, opnemen: Langenberg-Barkshire, mrs B. v.d. adres ongewijzigd
Langenberg, M.W. V.d.
nieuw lid
11.1.1993 adres: Peppelgaarde 49, 4871 TD Etten-Leur, 01608-34184
Leeuw, B. de
adres is:
Speerreep 59, 3192 PH Hoogvliet, Rotterdam, 010-4720520
Lemmers-de Wolf, mw M.
voorletters moeten zijn "D.S."
Lit-Hewlett, mw B.van
adres is:
Warenargaarde 775, MATENHOF kmr 318, 7329 GR Apeldoorn, 055-331773
Lit-Manten, mw E
overleden
8.2.1989
Luyters, J J B
overleden
4.2.1993
Oosterom, H. van
overleden
6-12-92 te Deurne, opnemen: Ooij-van Heijster, mw W van, adres ongewijzigd
Ooi], J. van
-iaam moet zijn "Drijver" Edgeware, Engeland
Ossedrijver
opnemen
J.P.Coenstraat 59, 1972 AP IJmuiden, 02550-16133
Pippel-Burggraaf mw A.H.
straatnaam is: !:iondecoeterstraat 22-3, Amsterdam
Polak, M.
overleden
28.11.1992
Rebergen, J.
overleden
25.12.1992 te Eindhoven, opnemen: Ritmeester-Meijler, mw A, adres ongewijzigd
Ritmeester, Or SA
adres is:
"Gordelweg 31Q, 3036 AC, Rotterdam
Scova Righini, P.M.
opgezegd
per 1.1.1993
Smits-Groenendijk, mw LA
overleden
7-12-92 te Crayford, opnemen: Snelders, Mrs E. adres ongewijzigd
Snelders, W.
14.12.1992
Uijtdewilligen-Damen, mw A Tilburg, overleden
telefoon nr is 11739
Vaders, W.J.
adres is:
Bergmolen 30,4133 GE, Vianen,
Velthuizen, D.A.
moet zijn
'van de"
Ven, AJ.M.van der
adres is:
Brabantlaan 8,5144 C ,Waalwijk, tfn 04160-38298
Versteeg, J.A
voorte ers moe en zijn:"B.M.JA"
Vlijmen, E M M J van
voorle ers moe en ïn "E.M.M.J.", overleden 31-12-46
Vlijmen,M B M J A van
voorle ers moe en zijn "J.M."
Vollrath,
overleden
7.11.92, opnemen: Waning, mrs W.E., adres ongewijzigd
Waning, P.
nieuw lid
Buiksloterdijk 304, 1034 ZE Amsterdam, 020-6333999
Wijkman, W.H.J.
telefoonnr is: 076-210534
Zalinge N.G. van

