
De Fuseliers van 17 Painfbat GFPI voor "de Vaandeldrager", het monument voor
de gevallenen van de Brigade in Tilburg, op 4 mei 1993
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Het waren spannende dagen, voor ons en voor het 17de
Painfbat dit voorjaar. Door de reorganisatie van de Krijgsmacht
en vooral de inkrimping van de Landmacht moet een aantal
bataljons worden opgeheven. Aangezien vele regimenten hun
tradities gaarne zagen voortgezet, en er te weinig bataljons
overblijven voor alle regimenten, moest er een keuze worden
gemaakt.

U hebt allen de brief gekregen waarin werd gemeld dat wel-
licht ons 17de bataljon weer een andere naam zou krijgen. In
de vorige Vaandeldrager hebt U gelezen dat ruim 250 adhe-
siebetuigingen werden ontvangen. Of zij de doorslag hebben
gegeven om onze tradities bij het 17de in Oirschot te laten is
niet bekend. Wel hebben zij overste Noordzij en allen die van
zijn bataljon deel uitmaken, nog eens bevestigd dat het goed
is je met die ouwe makkers verbonden te voelen.

We zullen heel gelukkig zijn als wordt besloten onze tradities
door het 17de te laten voortzetten. De eerste berichten zijn in
ieder geval positief. Wij zijn allen dankbaar die zich daarvoor
hebben ingespannen.

Velen van ons hebben ervaren dat een nieuwe traditie is ont-
staan. De paraatstelling van elke compagnie van het 17de
vindt plaats door het omhangen van ons koord door oudstrij-
ders van de Brigade. En dat gebeurt in of bij elke plaats die in
ons vaandel staat. Zo deden wij dat al in Normandië, Hedel en
Tilburg en op 6 september zal dat in Beringen zijn. U kunt er
weer bij zijn, maar geeft U zich wel van tevoren op. Zo kunnen
wij weer een bijdrage leveren onze tradities levend te houden,
samen met "ons" 17de Painfbat.

··fCac~ /rLe~,'YUY.> .
.

Redactie-adres: Hoofdstraat 32 5683 AE BEST
Tel. 04998 - 71270 (na 18.00 u.)

Verschijnt 4 x ~er jaar. Abonnementen f 15,-
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VEREN IG INGSAKTIVITEITEN

PARAATSTELLINGB-COMPAGNIE6 SEPTEMBER

Op 6 september wordt de Bravo Compagnie
van het 17de paraat gesteld. De dienstplichtige
militairen hebben hun basisopleiding achter de
rug. Zoals inmiddels bekend, mogen ze zich
pas echt "Fuselier" noemen als ze uit handen
van een Brigade oudstrijder het invasie- of
fuselierskoord hebben ontvangen.

Dit gaat gebeuren op maandag 6 september in
Beringen. Onze Belgische vrienden verlenen
van harte hun medewerking bij deze traditio-
nele handeling. Zij die al eerder een paraat-
stelling hebben meegemaakt, weten dat dit
iedere keer weer een bijzonder gebeurtenis
wordt.

Het programma van deze dag zal zich in de
middag en vroege avonduren afspelen. U kunt
zich schriftelijk opgeven bij: Hans Sonnemans,
Hoofdstraat 32, 5683 AE BEST. Nadere ge-
gevens worden u dan zo spoedig mogelijk
toegezonden.

REÜNIERECCE9 SEPTEMBER

Nogmaals een oproep voor de reünie van de
Recce, die op 9 september gehouden wordt
ten huize van generaal Beelaerts van Blokland
in Oosterbeek. U kunt hieraan deelnemen als
behoorde tot de Verkenningsafdeling. Wilt u
hierbij zijn en u heeft geen bericht ontvangen,
dan een briefje naar: E. Pannenborg, Stations-
straat 46, 5664 AT Geldrop.
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ONTHULLING IRENEBRIGADEBRUGIN NIJMEGEN
OP 17 SEPTEMBER

Wéér wordt er iets vernoemd naar de Irene
Brigade. Ditmaal geen weg, straat, plein of
viaduct maar een echte brug. Het gaat gebeu-
ren in Nijmegen. Wilt u hierbij zijn op vrijdag 17
september, stuur dan een briefje naar: A.M.

Herbrink, De Foes 23, 5581 AP te Waal re.
Nadere gegevens over het programma zullen u
dan worden toegezonden.

18 SEPTEMBERIN EINDHOVEN

Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar weer de
bevrijding van Eindhoven herdacht met een
defilé op 18 september. De Irene Brigade is
hierbij steeds met een groot detachement aan-
wezig. Aanmelden voor deelname en inlichtin-
gen bij: G. Lourenz, Drs. Hein Mandosplaats
24, 5581 BV Waalre.

NORMANDIË1994

Zoals besproken op de Algemene Ledenver-
gadering, zal er een "reservelijst" worden op-
gesteld met deelnemers voor Normandië '94.
De aanmelding is gesloten maar het blijft mo-
gelijk dan om diverse redenen deelnemers
zullen uitvallen. Mensen op de reservelijst
kunnen dan hun plaatsen innemen. Als u op
deze lijst geplaatst wilt worden, kunt u contact
opnemen met: G. Lourenz, Drs. Hein Mandos-
plaats 24, 5581 BV Waalre.



Blijft de traditie behouden voor 17 Painfbat in de genm. de Ruyter van Steve-
ninckkazerne te Oirschot ?

Terwijl ik dit stuk schrijf, ligt voor mij "De
Vaandeldrager", nummer 31 van maart 1993.
Vanaf de foto bij het artikel op de bladzijden 6
en 7 kijkt de kolonel Herbrink mij aan. Bedoel-
de foto is gemaakt om 16 februari j.1. bij gele-
genheid van het aanbieden aan mij van 251
briefkaarten van oudstrijders. Door middel van
deze kaarten hebben velen van u duidelijk
gemaakt dat u 17 Pantserinfanteriebataljon
steunt om de letters GFPI achter haar naam te
behouden.

In het artikel is niet vermeld dat vlak na de
overhandiging van de 251 kaarten de dienst-
plichtigen en het beroepspersoneel van het
bataljon mij ook nog eens 535 handtekeningen
voor hetzelfde doel hebben aangeboden. Voor
beide hartverwarmende initiatieven ben ik u als
regimentscommandant zeer erkentelijk.

Wat heb ik met adhesiebetuigingen gedaan 7
Het artikel "251 kaarten voor regimentscom-
mandant", besluit op bladzijde 7 met: "In de
vergadering van 29 maart moet de Wapentra-
ditieraad der Infanterie het advies (welk batal-
jon de traditie van welk regiment zal moeten
voortzetten) aan de Bevelhebber der Land-
strijdkrachten bepalen. Inderdaad is die verga-
dering gehouden. Echter, de emoties liepen
daar zo hoog op, dat niet onmiddelijk tot een
besluit kon worden gekomen.

Op die vergadering werd besloten dat een
werkgroepje criteria zou opstellen waaraan kan
worden getoetst of de traditie van een bepaald
regiment zou moeten worden voortgezet bij
een parate eenheid van de infanterie of een
slapend bestaan (tot betere tijden 7) zou moe-
ten gaan leiden. Verder zou elke regiments-
commandant bij de volgende vergadering vijf
minuten krijgen om de aanwezigen duidelijk te
maken waarom de traditie van zijn regiment
door een paraat bataljon moet worden voort-
gezet.

Terugkijkend en gelet op de reacties achteraf,

meen ik er voldoende in geslaagd te zijn dui-
delijk te maken dat 17 Painfbat geen andere
traditie meer wil voortzetten dan die van het
Garderegiment Fuseliers "Prinses Irene". Bij
mijn vurig pleidooi kwamen mij de kaarten en
handtekeningen uitstekend van pas. Geen
enkel ander regiment kon dat nadoen. Het
werd de voorzitter en de overige leden al snel
duidelijk dat de traditie van de Fuseliers wer-
kelijk leeft binnen het bataljon en dat de oud-
strijders niet zonder slag of stoot zouden ac-
cepteren dat de traditie weer naar een andere
eenheid zou gaan. Geen wonder dat het ad-
vies aan onze Bevelhebber der Landstrijd-
krachten luidde: 17 Painfbat GFPI !

Hoe nu verder 7 Inmiddels heeft ook de Wa-
pentraditieraad van de Koninklijke Landmacht
haar advies uitgebracht. Hoewel het volledige
advies met een waas van geheimzinnigheid is
omgeven, is mij inmiddels wel zoveel duidelijk
geworden dat ook daarin staat dat 17 Painfbat
GFPI moet blijven. Vol vertrouwen wachten we
dus de beslissing van onze BLS, die eerdaags
zal vallen, af. Hopelijk kan ik u in het volgende
nummer van "De Vaandeldrager" het heuglijke
nieuws melden.

Tot zover heeft u met de kaartenaktie geweldig
meegewerkt en grote invloed gehad op de
besluitvorming. Blijft u het regiment ook steu-
nen door, als dat maar even mogelijk is, de
evenementen, zoals paraatstellingen van de
lichtingsploegen, commando-overdrachten en
de regimentsjaardag, te bezoeken. Zo laat u
niet alleen aan de leden van 17 Painfbat, maar
ook aan "de buitenwacht", zien dat er een
hechte band is tussen oudstrijders en de leden
van ons bataljon die de traditie- vandaag de
dag voortzetten. En wie zou daar tussen dur-
ven komen 7

L. Noordzij, luitenant-kolonel der Fuseliers.
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HET VORIGE NUMMER:

- ·Blijft de traditie behouden voor 17 Painfbat
i de genm. de Ruyter van Steveninckkazerne
e Oirschot ?" Dat was de grote vraag op de

voorkant van de vorige Vaandeldrager. Zoals
U in dit nummer op diverse plaatsen zult kun-
en lezen kunnen we die vraag nu positief

beantwoorden!

- De oproep van mevrouw V.d. Langevelde uit
Serooskerke in "Wie, Wat en Waar" leverde
jammer genoeg niets op. De drie door haar
gezochte Brigadeleden zijn nog steeds niet te
achterhalen.

- Het vorige nummer van "De Vaandeldrager"
werd naar twaalf militairen van 17 Painfbat
GFPI in het voormàlige Joegoslavië gezonden.
De twaalf Fuseliers verrichten daar hun werk
voor de V.N. op verschillende lokaties.

"Onze Vereniging is mijn BOste verjaardag niet
vergeten. Van Frans Bakx ontving ik - precies
op die dag - bijzonder aardige gelukwensen
en tevens een pond heerlijke chocolade, zelfs
voor een oude snoeper als ik een flinke hoe-
veelheid! Van harte bedankt !"
Care I H. Pappenheim, Aerdenhout

"Mijn echtgenote en ik werden aangenaam
verrast dat wij hier in Spanje een felicitatie in
de vorm van Haagse Hopjes vor mijn 70ste
verjaardag mochten ontvangen. Hartelijk dank
aan het bestuur en alle medewerkers van de
Prinses Irene Brigade voor deze leuke verras-
sing !"
Martha en Ad Snoeren. Playa de Aro (Spanje)

Toos Groothuijse - v. Iperen uit Nijmegen was
in april 70 jaar en bedankt de Irene Brigade en
de heer Bakx voor de attentie die haar is ge-
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zonden, ook namens man en kinderen.

Joke en Ad Raaijmakers uit Eindhoven danken
de Vereniging van Oudstrijders voor de attentie
bij hun 45-jarig huwelijksfeest.

"Hartelijk dank aan de Vereniging van Oud-
strijders voor de bloemen en de whisky die ons
werd aangeboden op ons gouden huwelijks-
feest, met een toespraak door Ton Herbrink.
Het droeg allemaal bij tot een zeer gezellige
dag, die tevens een reünie was voor de familie
van mijn vrouw. Hartelijk dank !"
Kathleen en Herman Laarveld, Winkleigh
(U.K.)

"Hartelijk dank voor het mooie boeket in ver-
band met ons 45-jarig huwelijk."
G. Plaisier, Nunspeet

"Hartelijk dank aan Steunfondsen en leden van
de Vereniging van Oudstrijders voor de bloe-
men en cadeaubon aangeboden door de heren
Bakx en Kroontje op ons 50-jarig huwelijks-
feest. Het is door ons beiden bijzonder op prijs
gesteld.
Edith en Johan Streng-Wijers, Wezep

"Hierbij willen we U hartelijk danken voor de
kaart en prachtige bloemen ter ere van ons
45-jarig huwelijksfeest."
Fam. L. Vermerris, Aagtekerke

"Mijn hartelijke dank aan de sociaal medewer-
ker, de heer Bakx, voor de aardige attentie en
gelukwensen ter gelegenheid van mijn 76ste
verjaardag. "
Jos Godderij, Brussum

"Hiermede wil ik, mede namens mijn echtge-
note, de Vereniging van Oudstrijders hartelijk
danken voor de felicitaties en cadeaubon wel-
ke wij op onze 45-jarige bruiloft mochten ont-
vangen."
Louise en Christiaan Rienstra, Pretoria



"Mede namens vrouw wil ik de Vereniging van
Oudstrijders hartelijk danken voor de prachtige
bloemenhulde en de kadobonnen die wij
mochten ontvangen ter gelegenheid van ons
50-jarig huwelijksfeest. Uw bijdrage heeft onze
feestvreugde aanzienlijk verhoogd."
M. van Praag, Amsterdam

Ook de familie van der Giesen uit Westervoort
dankt voor het mooie bloemstuk en de geluk-
wensen die zij ontvingen voor hun 45-jarig
huwelijksfeest.

"Namens onze gehele familie wil ik de heer
Hielkema bedanken voor de moeite die hij
heeft willen nemen om ons alsnog de Britse
War Medals van onze gesneuvelde broer (H.G.
de Groot, gesneuveld te Diest red.) te doen
toekomen. Vooral ikzelf vind het een eer om
deze medailles te mogen bewaren en verder
door te geven aan onze kinderen.
Nogmaals onze hartelijke dank.
G. de Groot. Vught

Jan Smit uit Houten bedankt voor de felicitaties
en versnaperingen ter gelegenheid van zijn

79ste verjaardag.

"Mede namens mijn echtgenote wil ik de Prin-
ses Irene Brigade hartelijk danken voor de
prachtige plant en pot die wij ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijksfeest mochten ont-
vangen. Wij omringen de hortensia met de
meeste zorg en dat doet de plant zichtbaar
goed !"
Fam. P.H. Burgers, Ede

"Wij willen u heel hartelijk bedanken voor uw
aanwezigheid en voor de vele telefoontjes,
kaarten, bloemen, cadeaus enz. ter gelegen-
heid van onze 40-jarige huwelijksdag.
Fam. P. Kuzee, Nw. en St. Joosland

"Mede namens mijn vrouw willen wij de Ver-
eniging van Oudstrijders hartelijk danken voor
de felicitaties en het wonderschone bloemstuk
dat wij mochten ontvangen ter ere van ons 45-
jarig huwelijksfeest. Juist in deze tijd worden
wij nog steeds niet vergeten."
M. Vlot. Sliedrecht

Beste lezer(es),

Een heel erg late Vaandeldrager deze keer: een juni-
nummer dat u pas begin juli bereikt. Dit vindt zijn oorzaak
in het feit dat in dit blad een formulier is ingesloten. Deze
formulieren konden niet eerder beschikbaar komen.
Met dit formulier kunt u de Veteranen pas aanvragen.

Die Veteranenpas kan voor u voordeel gaan opleveren.
Het aanvragen hiervan kunnen we u dus zeker aanbeve-
len en vinden we zo belangrijk dat we daar de verzending
van uw "lijfblad" voor hebben tegengehouden.

Uw redacteu r,

Hans Sonnemans.
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REUNIE TE OIRSCHOT OP 9 JUNI 1993

Toen rond kwart voor tien de eerste reünisten
de Kempenzaal in de genm. de Ruyter van
Steveninckkazerne te Oirschot binnenkwamen,
was al bekend dat het die woensdag 9 juni
heel erg warm zou worden. De voorspellingen
luidden: zonnig en zeer warm, met een mid-
dagtemperatuur tot 32 graden! Toch arriveer-
den die morgen zo'n driehonderd deelnemers
aan de jaarlijkse reünie en ledenvergadering.

Na de koffie, begon om precies elf uur de
jaarlijks Algemene Ledenvergadering. Voorzit-
ter Hemmes memoreerde allereerst de in het
afgelopen jaar overleden leden en echtgeno-
tes. Verder ging hij op het nieuws dat 17
Painfbat de vorig jaar overgenomen Fuselier-
straditie zal mogen blijven voortzetten. "Het is
en blijft ons 17de Fuseliersbataljon I"

Belangrijke punt op de ledenvergadering was
de verkiezing van een tweetal nieuwe be-
stuursleden, namelijk de heren Frans van der
Meeren uit Bergen op Zoom en Nico van Za-
linge uit Breda. De secretaris, "good o/d" Har-
rie Hielkema, werd natuurlijk weer herkozen.

De commissie van dr. M. Zak is sinds 9 juni
opgeheven. De taken die deze commissie zich
had gesteld, zijn voor het grootste deel over-
genomen door het Veteranenplatform. Wel zal
de commissie, indien nodig, adviezen blijven
geven aan het Veteranen Platform over zaken
waar zij in de afgelopen jaren mee te maken
heeft gehad. Als erkenning voor het werk van
de commissie Zak, werd in de vergadering
besloten om de voorzitter en naamgever van
de commissie te benoemen tot ere-lid van de
Vereniging. Dr. M. Zak uit Amsterdam, die
wegens gezondheidsproblemen niet zelf aan-
wezig kon zijn, krijgt het certificaat uitgereikt
door Harry Davis.

De commissie "Normandië 1994" onder voor-
zitterschap van Theo van Besouw, maakte het
voorlopige programma voor juni 1994 bekend.
Als onder voorbehoud overigens, nog steeds
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staat niets definitief vast. In principe kan men
zich niet meer voor deze activiteit aanmelden.
Toch is het nog mogelijk dat meerdere plaat-
sen vrijkomen of dat eerdere aanmelders af-
vallen. Als er mensen zijn die zich niet hebben
aangemeld maar toch nog willen deelnemen,
kunnen zij dit laten weten aan de penning-
meester, aldus Theo van Besouw.

Om tien voor half een sloot voorzitter Hemmes
de vergadering. Na een snelle slok koud bier,
begaf het gezelschap zich weer naar buiten
om te gaan deelnemen aan de dodenherden-
king. Niet, zoals aangekondigd in het program-
ma, bij het borstbeeld van oud-Brigadecom-
mandant genm. de Ruyter van Steveninck,
maar bij het Fuseliersmonument, vlakbij het
Stafgebouw van het 17de. Tenslotte staan op
dat monument de namen van alle gesneuvel-
den van de Irene Brigade. Voor de eerste keer
kon nu de dodenherdenking plaatsvinden bij dit
uit Schalkhaar overgebrachte monument.

Ondanks de hitte van de felle zon, vond de
herdenking van de gevallenen van de Brigade
weer op gepaste wijze plaats. Er was een
deputatie van 17 Painfbat GFPI aanwezig.
Helaas kon regimentscommandant luit.kol.
Noordzij niet aanwezig zijn vanwege de deel-
name van het bataljon aan een schietserie in
Bergen (Duitsland). Hij werd vertegenwoordigd
door majoor der Fuseliers P. van Lieshout.

Na afloop van de bekende en vertrouwde ce-
remonie, vond er nog een plechtigheid plaats.
J. "Bartje" van Dartel uit Tilburg ontving uit
handen van voorzitter Ruud Hemmes het
Draaginsigne Gewonden, toegekend vanwege
verwondingen opgelopen in de meidagen van
1940.

Na de plechtigheden was er uiteraard de gele-
genheid om terug te gaan naar de Kempen-
zaai en de dorst te lessen. In de bioscoop van
de kazerne werd echter een unieke videofilm
vertoond. Het betrof filmmateriaal uit 1941 dat



pas enkele maanden geleden "boven water" is
gekomen uit de nalatenschap van een in 1945
gesneuvelde Nederlandse vlieger. Op het grote
doek werden de beelden geprojecteerd door
een speciaal apparaat dat ter beschikking was
gesteld door het Militair Revalidatie Centrum te
Doorn. Beelden van Congleton, het dagelijkse
leven in het kamp in Wolverhampton, de vaan-
deluitreiking door H.M. Koningin Wilhelmina.
Wel heel bijzonder is dat delen van de film
opgenomen zijn in kleur ! Er was veel belang-
stelling voor deze filmvertoning.

Na het eten werd er nogmaals een film ver-
toond. Ditmaals "Glorious Colours", een soort
propagandafilm, gemaakt in 1942 in opdracht
van de Nederlandse regering in Londen en
met medewerking van militairen van de Prin-
ses Irene Brigade.

Tijdens het hele programma was het nieuwe
museum van Brigade en Garde Prinses Irene

geopend. Vijf elf tot drie uur en daarna, 0

verzoek na vier uur nog eens. Twee militaire
van de Bravo-compagnie, die in september
paraat wordt, hielden hier toezicht en luister-
den naar de vele vaak wat sterke verhalen.
Gelukkig kreeg de inhoud van de tentoonstel-
ling waardering van de vele bezoekers.

Zoals we gewend zijn, was het eten overigens
weer uitstekend verzorgd daar in Oirschot Niet
de bekende rijsttafel deze keer, maar een
echte "Hollandse hap". Na het eten werd er
nog wat nagepraat en tegen half vijf was de
laatste reünieganger weer vertrokken.

Op deze plaats past het de verschillende me-
dewerkers die hebben bijgedragen om deze
reünie weer te laten slagen te bedanken. In
het bijzonder de mensen van het M.P.V.-pelo-
ton, Kazco, 17 Painfbat GFPI en de heer W.
de Vries van het Militair Revalidatie Centrum te
Doorn.

Boven: Helaas, voor dansen bleek het deze
keer toch echt te warm... Links: Voorzitter
Hemmes reikte het Draaginsigne Gewonden
uit aan J. van Dartel uit Tilburg. (foto's H.
Paape)
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ALFA-COMPAGNIE 17 PAINFBAT DOOR OUDSTRIJDERS PARAATGESTELD

"Denk erom dat je het waarmaakt 111

De volgende tekst verscheen in de Rinoceros
van 15 april j.l., een uitgave van de Sectie
Voorlichting van de 13de Gemechaniseerde
Brigade. Het is interessant om de paraatste/-
ling van de Alfa-Compagnie door de oud-
Brigade/eden eens beschreven te zien door de
(dienstplichtige) redactie van het blad.

Tradities zijn er om in stand te worden gehou-
den. Sommige zijn welliswaar oubollig en
misschien zelfs wat onzinnig, maar andere
weer indrukwekkend en voor velen onmisbaar.
Tot die laatste groep mag het steeds terugke-
rende ceremonieel rond de paraatstelling van
een nieuwe lichting bij 17 Painfbat GFPI
worden gerekend. Vorige week woensdag (7
april) werd het zogeheten fuselierskoord
uitgereikt aan 150 dienstplichtige soldaten van
de A-Cie. Ze hadden allen met succes de
eindoefening volbracht. Net als voorgaande
keren was het enthousiasme weer niet van de
lucht.

De paraatstelling had plaats op recreatiepark
De Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Juist daar,
omdat de eerste Irene-mannen in 1944 op die
ondergrond in een felle strijd verwikkeld waren
met de bezetters. Hun optreden liep als een
rode draad door het dagprogramma, al was
het alleen maar vanwege de aanwezigheid van
vijftig oudstrijders. Bovendien werd de dag
geopend met een videoband met beelden van
hun belangrijke verrichtingen.

Indrukwekkend beeldmateriaal dat met ge-
mengde gevoelens werd aanschouwd. On-
danks een tijdkloof van bijna vijftig jaar zagen
de veteranen zich, alsof het de dag van
gisteren betrof, weer terug. Dit leverde reacties
op zoals "kijk nou, dat is Van de Kreek !", of
"Goh, die intocht kan ik me nog goed herinne-
ren." Hoe anders beleefde de jongste lichting
fuseliers de film. De meesten vonden de film
"interessant en boeiend". Probleem was echter
dat de meerderheid moeite had zich in te leven
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in de oorlogssituatie. Eén en nader kwam iet-
wat onwezenlijk over, zo vonden de meesten.

Ervaringen
Het bonte gezelschap van oudstrijders en
"verse" fuseliers kon het uitstekend met elkaar
vinden. Zo gauw de mogelijkheid zich voor-
deed, werden ervaringen uitgewisseld. Kapitein
Duvekot motiveerde "zijn mannen" ook met de
veteranen van gedachten te wisselen. Zijn
oproep vond gretig gehoor.

Waar de nieuwe fuseliers evenwel niet verder
kwamen dan herinneringen ophalen aan de
zojuist beëindigde oefening, hadden de oud-
strijders logischerwijs de mond vol over hun
optreden tijdens WO 11. De fuseliers waren één
en al oor, tot grote vreugde van de veteranen.
"We vertellen graag over onze ervaringen uit
de Tweede Wereldoorlog", aldus een oudstrij-
der. "We hopen dat de nieuwe lichting er iets
van meepikt. We mogen nooit vergeten wat er
destijds is gebeurd. En het mag natuurlijk nooit
meer gebeuren."

Motto
Daarmee had de veteraan ook direct het motto
van de dag aangestipt. "Onze collegialiteit en
samenwerking gedurende die jaren moet als
voorbeeld dienen voor de nieuwe fuseliers. Wij
hebben aangetoond hoe er in oorlogstijd met
elkaar moet worden omgegaan. Hopelijk hoeft
de nieuwe lichting dat niet te doen, want aan
een oorlog deelnemen gun ik niemand."

De filmvoorstelling werd afgesloten met beel-
den van het bezoek dat de vorige A-Cie vorig
jaar bracht aan Normandië. In die omgeving
werd in 1944 voet aan wal gezet en kon de
bevrijdingstocht beginnen. Hoongelacht klonk
op bij de traditionele doop in het zeewater van
de groep nieuwe iuseuers.

Het gros van de nieuwe lichting had overigens
niet bepaald een frisse blik in de ogen. Begrij



pelijk ook, gezien de korte oefening die zij de
nacht daarvoor hadden afgesloten. Korporaal
Filip Diekema trachtte voortdurend de slaap uit
zijn ogen te wrijven, hetgeen slechts gedeelte-
lijk lukte. "Ik heb vannacht maar tien minuten
geslapen", excuseert hij zich. "Wat ik dan wel
heb gedaan ? Nou, lopen. Erg veel lopen
zelfs." Toch had hij de bijeenkomst met de
oudstrijders voor geen geld willen missen.
"juist zij kunnen me vertellen hoe het er in
oorlogstijd aan toeging. Ik heb net met één van
hen gesproken. Tjonge, die hebben wat mee-
gemaakt. Daarbij staat die oefening van ons
ver in de schaduw. Sterker nog, die stelt dan
eigenlijk niet veel voor.

Eer
Hoofdmoot van het middagprogramma was de
uitreiking van het fuselierskoord aan de A-cie.
Voor de oudstrijders een hele eer, aldus één
van hen. "Er kleven herinneringen aan dit
koord," verklaart een veteraan ietwat emotio-
neel. "Wij waren de eersten die het koord uit

De heer Gelissen in gesprek met een stel
jonge Fuseliers

gereikt kregen. Voor ons was dat een erken-
ning voor onze inspanningen, een blijk van
waardering. Ik hoop dat de nieuwe fuseliers
het ook zo zien. Als ik een koord omhang bij
een soldaat, zeg ik altijd: 'Denk erom dat je het
waarmaakt.' Dat zeg ik natuurlijk niet voor
niets."

Koude doop
Na de uitreiking volgde de doop van het koord
in het ven van de Beekse Bergen. Een koude
doop, dat wel. Maar onderdeel van de cere-
monie. dus werd iedereen geacht het water in
te sprinten. Hoewel majoor van .Lieshout het
voortouw nam, bleef een enkeling echter aan
wal. Niet bijster slim, want zijn laffe opstelling
werd hem allesbehalve in dank afgenomen
door zijn maten. Het gevolg was een gedwon-
gen en hardhandige waterdoop. Sommigen
verlieten volledig doorweekt de Beekse Ber-
gen. Maar wel in de wetenschap dat oranje
bef, het fuselierskoord en een alleraardigste
dag in het bezit zijn.
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WAGENINGEN 5 MEI 1993

"Terugkijkend naar "onze" Bevrijdingsdag te
Wageningen op 5 mei 1993, ligt het voor de
hand dat eenieder zulks doet vanuit haar/zijn
eigen belevenis van die dag en dát dan ten
opzichte van de persoonlijke verwachtingen
daaromtrent.

Die Bevrijdingsdag was v.w.b. de opzet een
getrouwe herhaling van de afgelopen jaren,
maar qua invulling en realisatie droeg die vijfde
mei 1993 een geheel eigen identiteit. Niet
alleen door een ander programma tijdens de
Herdenkingsbijeenkomst in de Bergkerk en
een andere samenstelling van het Defilé, maar
vooral door de geheel eigen inbreng van alle
deelnemers zowel individueel als gezamenlijk.

Wat de Bevrijdingsdag in Wageningen zo
uniek maakt, is de tastbare samenhang tussen
de Veteranen van destijds in grote saamhorig-
heid, tesamen met de Krijgsmacht van het
heden en - in de directe aanwezigheid van de
samenleving in al zijn schakeringen, niet in het
minst van de jongere generaties - met de
Nederlanders van de toekomst.

Ook dit jaar mochten wij onze Oud-Bevelheb-
ber der Nederlandse Strijdkrachten, Zijne Ko-
ninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Neder

10

Foto mw. B. v.d. Wulp - Quaak

landen, in ons midden hebben. Na afloop van
het defilé vertrouwde Zijne Koninklijke Hoog-
heid mij toe: "Dit is een dag waarnaar ik toe-
leef en ik ben blij ook vandaag deelgenoot te
zijn geweest van deze fantastische bijeen-
komst."

Als oud-verzetsstrijders en als veteranen van
de Krijgsmacht prijzen wij ons gelukkig tel ken-
jare op vijfde mei blijk te mogen geven van
onze verbondenheid met Z.K.H. Prins Bern-
hard, hij die ons in de moeilijke jaren voor land
en volk waardig en strijdvaardig voorging als
Bevelhebber en thans als Veteraan onder de
Veteranen. Dat noem ik een voorrecht van de
eerste orde; het geeft ons een immens gevoel
van trots wanneer wij aan hem voorbij trekken,
wanneer wij hem persoonlijk ontmoeten.
Mede namens de voorzitter van het Nationaal
Comité, de heer Peijnenburg, wens ik u mijn
complimenten over te brengen voor uw bijdra-
gen in het welslagen van deze Bevrijdingsdag
5 mei 1993 te Wageningen."

Aldus een schrijven van de heer Ted Meines,
generaal-majoor der Artillerie b.d.
Ook onze Vereniging was traditiegetrouw weer
met een flink detachement vertegenwoordigd
bij deze herdenking.



Van fotograaf Rob Meeder uit Den Haag ontvingen we een twe~tal
foto's van het detachement in Wageningen, waarvan we er hler-
bij één publiceren. De tweede is op een zelfde wijze genomen,
maar dan met de rest van het detachement. De foto' s kunnen
worden bijbesteld op formaat 15x21 cm (in kleur uiteraard ... ).
Als U f .. IJ, - overmaakt op giro 37.90.90 t. n. v. FOTO ROB
MEED EN o.v.v. "S.v.p. toezending fotonr ... " Voor bovenstaande
foto moet U dan 25 invullen, voor de andere 26.

GELEZEN IN "DE MILITAIRE SPECTATOR"
Wel wat laat, acht jaar na het verschijnen van
de eerste druk, maar nu verscheen in de Mili-
taire Spectator een rescensie van het boek
van Hanny Meijler door de kolonel ir. J. W. van

Bemmel. Dit kan alleen maar betekenen dat de
belangstelling voor de Prinses Irene Brigade
alleen nog maar toeneemt. Zoals bekend is het
boek nog steeds via de Vereniging te verkrij-
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gen voor de prijs van f. 25,-.

IK ZOU WEER ZO GEK ZIJN

Mannen van de Irenebriga de, door H.S.A.
Meijler, 3e dr., 310 blz .. Uitg.: De Bezige Bij,
Amsterdam, 1992. Prijs: f. 37,50. ISBN 90.23-
4.5290.9

Volgens schrijfster (getrouwd met één van de
brigadeleden) komt de Irenebrigade er in de
geschiedschrijving wel erg bekaaid van af.
Voor haar was dit een van de redenen dit
"herinneringsboek" te schrijven. Het bevat niet
de krijgsgeschiedenis van de Irenebrigade; die
werd al beschreven door V.E. Nierstrasz. Het
besteedt meer aandacht aan de individuen in
de brigade, aan de persoonlijke motieven,
herinneringen en emoties. In dit boek komt dan
ook voornamelijk een vijfentwintigtal oud-bri-
gadeleden aan het woord, die soms op basis
van hun dagboeken, maar vooral uit de herin-
nering, over hun eigen ervaringen vertellen.

In de eerste hoofdstukken wordt nader inge-
gaan op de achtergronden van de betrokkenen
en hun ervaringen tot en met de meidagen van
1940. Schrijfster heeft een goede doorsnede
genomen van de Nederlandse bevolking en
van de geledingen van de Irenebrigade. Er
wordt vanuit verschillende gezichtspunten een
beeld geschetst van de situatie in Nederland in
de jaren '30 en van de Nederlandse strijd-
krachten en hun optreden in mei 1940.

Vervolgens wordt nader ingegaan op de wijze
waarop men in Engeland is gekomen. Veelal
was dit met de terugtrekkende troepen via
Duinkerken of via de bekende vluchtroutes via
Zwitserland en Spanje. Veelvuldig komt daarbij
de bureaucratische opstelling van de mede-
werkers van de Nederlandse ambassades en
consulaten aan de orde.

De oprichting van een Nederlandse brigade in
Engeland verliep zeker niet voorspoedig. In het
begin was het moreel bij de troep slecht, voor-
al veroorzaakt door het geringe vertrouwen in
een deel van het officierskorps. Mede op grond
hiervan werd pas in augustus 1941 toestem-
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ming gegeven de naam van Prinses Irene aan
de brigade te verbinden. Ook de werving van
het personeel viel tegen. Men kampte met een
teveel aan ctiiets en te weinig indians.

De invasie en de daaropvolgende gevechts-
handelingen van de Brigade in Franrkijk, België
en Nederland vormen zeker niet het hoofdele-
ment van het boek. Ook hier staan de mense-
lijke, persoonlijke aspecten weer voorop, zoals
de directe confrontatie met de tegenstander,
met verwonding en dood, met de bevrijde be-
volking, met "foute" Nederlanders enz.

Ten slotte wordt verwoord hoe men persoon-
lijk, alleen of met zijn relaties, de oorlog heeft
verwerkt. Ook wordt ingegaan op de invloed
van de diensttijd bij de brigade op de persoon-
lijke vorming, de loopbaan en de politieke op-
stelling. Hierbij moet worden bedacht, dat het
boek werd geschreven tijdens de kernwapen-
discussies in het begin van de jaren '80.

In een apart hoofdstuk wordt nader ingegaan
op de positie van Prinses Irene t.o.v. de Irene-
brigade en het Garderegiment Fuseliers Prin-
ses Irene (GFPI). Aangegeven wordt hoe naar
een evenwicht is gezocht tussen de persoonlij-
ke visie van HKH op de overbewapening, haar
waardering van de strijders van de Irenebriga-
de en haar positie t.o.v. het GFPI.

Kenmerkend is de kritische opstelling t.o.v. het
officierskorps van vóór 1940. Die komt o.a. tot
uiting in de beschrijving van de gebeurtenissen
gedurende de meidagen '40, de houding te-
genover het Militair Gezag en de wijze waarop
na de oorlog de zaken weer werden opgepakt.
Opmerkelijk is ook het gevoel, dat bij velen
leeft, dat er te weinig waardering bestaat voor
hetgeen de brigade heeft verricht. Dat gevoe-
len wordt o.a. gedragen door de wijze waarop
door de regering met de toegekende buiten-
landse onderscheidingen is omgegaan. Een
tweede factor is de geringe aandacht die dr. L.
de Jong in zijn standaardwerk over de Tweede
Wereldoorlog aan de Irenebrigade heeft be-
steed. Een boeiend en lezenswaardig boek
voor de lezer die is geïnteresseerd in "wat hen
bezielde".



REGIMENTSNIEUWS

4 MEI IN TILBURG
Voor de eerste maal waren de "Oirschotse"
Fuseliers aanwezig bij de jaarlijkse dodenher-
denking op 4 mei in Tilburg. Een deputatie van
het Regiment, waarin alle onderdelen van het
bataljon vertegenwoordigd waren, zag toe hoe
de regimentscommandant en de regimentska-
pitein een krans legden bij het monument van
de gevalienen van de Irene Brigade, "de
Vaandeldrager". Bij het publiek bestond
duidelijk waardering voor de grote militaire
delegatie, getooid met hetzelfde koord als de
aanwezige oudstrijders van de Brigade.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
Tot één van de belangrijke taken van een
Garderegiment behoort het "leveren" van een
erewacht bij staatsbezoeken e.d. Hierover kunt
u meer lezen in het artikel van de kapitein M.
Duvekot, commandant A-Compagnie, op pag.
34 in dit blad.

Bij het staatsbezoek van de Belgische Koning
en Koningin, werd de ere-wacht verzorgd door
de A-Cie. Bij die gelegenheid, op 13 mei j.l.,
werd de compagnies-commandant, kapitein
der Fuseliers M. Duvekot dus, onderscheiden
met een hoge Belgische koninklijke onder-
scheiding.
Dit was de tweede koninklijke onderscheiding
binnen twee weken voor 17 Painfbat. Eerder,
op 29 april [J., ontving de adjudant A.A.P.T.
Jansen de ere-medaille, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau in goud met de
zwaarden.

OPENING REGIMENTSMESS "CONGLETON
Op 13 mei [.l. opende de regimentscomman-
dant de nieuwe regimentsmess, "Congleton"
genaamd. Deze handeling werd uitgevoerd
door het overgieten van het naambord met een
glas calvados.
Bij de mess is een orginele Engelse rode tele-
fooncel geplaatst, prachtig gerestaureerd, om
de Engelse "roots" van het regiment nog eens
te onderstrepen.

VERTREK REGIMENTSCOMMANDANT
Het is vrijwel zeker dat de regimentscomman-
dant, luitenant-kolonel L. Noordzl], op 26 au-
gustus a.s. zijn commando zal overdragen.
Meer details zijn op dit moment nog niet te
geven. Als u op deze dag afscheid wilt nemen
van deze "roemruchte" en eerste "Oirschotse"
regimentscommandant, schrijf dan een briefje
naar de redactie van dit blad. Indien mogelijk,
ontvangt U dan een uitnodiging.
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Uw vertegenwoordiger:

J.L.M. van den Bergh, Breda

aal Vrijheidscarillon

De bevrijding van ons land en de strijd om het
herstel van onze rechtsorde, die voor zo velen
leidden en geleid hebben tot lichamelijke of
geestelijke verwondingen die nog immer voel-
en merkbaar zijn, vormen historische gebeur-
tenissen die het waard zijn om blijvend geme-
moreerd worden. Daarom heeft de stichting
Nationaal Vrijheidscarillon het plan ontwikkeld
om ter gelegenheid van de 50ste Bevrijdings-
herdenking op 5 mei 1995 een

NATIONAAL VRIJHEIDSCARILLON ALS BIJ-
ZONDER GEDENKTEKEN

op te richten dat geplaatst zou kunnen worden
in het hart van onze democratie, bij het ge-
bouwencomplex van het Parlement in Den
Haag. Dit carillon zal in elk geval bespeeld
worden op de daarvoor in de eerste plaats
aangewezen data: 5 mei, 15 augustus en op
de derde dinsdag in september, de dag waar-
op het funktioneren van onze parlementaire
democratie per traditie jaarlijks wordt beves-
tigd. Bovendien wordt er naar gestreefd het
klokkenspel elke dag, waarop de Kamers der
Staten Generaal vergaderen, een kort signaal
te laten geven dat de eerste regel van het
Wilhelmus zou kunnen zijn.

Op deze manier zou op waardige wijze getuigd
worden van de betekenis van het leven in een
vrij en democratisch bestuurd land. De keuze
van een carillon past bij de traditionele wijze
waarop eeuwenlang in ons land boodschappen
en signalen door middel van klokken aan de
burgerij werden overgebracht.

Het signaal dat het carillon tot in lengte van
jaren zal moeten afgeven is eenvoudig maar
veelomvattend:

WIJ LEVEN IN EEN VRIJ LAND EN WIJ WIL-
LEN ONZE DEMOCRATISCHE RECHTSOR-
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DE HANDHAVEN, BESCHERMEN EN UIT-
DRAGEN

Vormgeving en juiste lokatie van het Vrijheids-
carillon moeten nog worden bepaald. Vast staat
al dat het niet de funktie zal krijgen van een
monument of plaats van samenkomst voor offi-
ciële herdenkingen. Het comité veronderstelt dat
de voorgenomen ingebruikneming op 5 mei
1995 voor de ouderen die de Tweede Wereld-
oorlog hebben meegemaakt, vrijwel de laatste
bevrijdingsmanifestatie zal zijn waaraan zij nog
zullen kunnen deelnemen.

De oprichting van het Nationaal Vrijheidscarillon
markeert niet alleen de afsluiting van een be-
paalde periode maar ook het begin van een
nieuw tijdperk: Nederland met zijn tradionele
verworvenheden als individuele vrijheid, demo-
cratische rechten en rechtsbescherming van zijn
inwoners bevestigt zijn plaats in het nieuwe
Verenigd Europa. De boodschap die via het
carillon wordt uitgedragen richt zich daarom met
name óók op de jongere en toekomstige gene-
raties.

De Stichting Nationaal Vrijheidscarillon, onder
voorzitterschap van mevrouw M.H.M.F. Garde-
niers-Berendsen (Lid van de Raad van State),
heeft de gedachte geopperd een aantal organi-
saties in de gelegenheid te stellen een klok voor
het carillon aan te bieden. Een Comité van
Aanbeveling, onder aanvoering van minister-
president Drs. R.F.M. Lubbers, waarin ook het
Veteranen Platform door zijn voorzitter Ted
Meines zitting heeft, begeleidt de initiatieven en
aktiviteiten van de Stichting Nationaal Vrijheids-
carillon.

Door het Algemeen Bestuur werd in vergadering
van 29 maart j.1. besloten, voor overboeking van
giften en bijdragen van veteranen aan de vete-
ranenklok in het Nationaal Vrijheidscarillon een
rekening te openen die zowel door individuele
veteranen als door veteranen-organisaties ge-



bruikt kan worden. Deze aparte rekening is
inmiddels geopend:

Bankrekening 45.57.72.746 t.n.v. Stichting
Veteranen Platform inzake Veteranen klok te
Doorn.

Voor girorekeninghouders is het van belang te
weten dat de ABN/AMRO-bank te Doorn ook
bijdragen via de giro verwerkt:
giro van de bank 32.750 ten gunste van bank-
rekening 45.57.72.746 met vermelding vetera-
nenklok.

Draaginsigne Gewonden

Het Draaginsigne Gewonden is inmiddels uit-
gereikt aan de volgende leden van onze Ver-
eniging:
H.C.H. de Groot (posthuum), S. Susan te Bus-
sum, J. Godderij te Brunssum, W. Vaders te
Rosmalen, J. Polak te Thorpe Bay (U.K.), J.Th.
van Dartel uit Tilburg en L.A.K. Wassen te
Rotterdam.

W. Vaders schrijft hierover: "Op 25 februari
1993 werd mij door Burgemeester Gans van
Rosmalen het Draaginsigne Gewonden opge-

speld. Een leuke bijkomstigheid kwam, tijdens-
een geanimeerd gesprek, naar voren. Namelijk
op 5 mei 1989 werd, onder toeziend oog van de
toen nog wethouder Gans van Zaan stad , door
Hanny Meijler en Ruud Hemmes, de Prinses
Irene Brigade weg geopend. Zaanstad was
daarmee de eerste gemeente in Nederland die
de Brigade die eer bewees."

J. Polak schrijft: "Ik ontving mijn Draaginsigne
eind mei 1992. Ondanks de toekenning en me-
dedeling van drs. D.F. v.d. Mei van het Comité
Draaginsigne Gewonden dat dit door de Neder-
landse Ambassadeur in Londen persoonlijk zou
worden uitgereikt, is het insigne mij zonder
voorafgaand overleg per post toegezonden,
samen met het certificaat en begeleidende aan-
kondiging van de kapitein-ter-zee W.L.F. van
Leeuwen - marine attaché van de ambassade.

Alhoewel ik de Ambassadeur (J.B. Hoekman)
hierover schreef en mijn teleurstelling te kennen
gaf, heb ik nooit antwoord ontvangen. Nadat ik
ook de heer v.d. Mei van deze gang van zaken
in kennis had gesteld, kreeg ik een symphatiek
antwoord van de directeur van het Arbeids
Voorwaardenbeleid van het Ministerie van De-
fensie."

Links boven: de heer S.Susan met de burge-
meester van Bussum
Links onder: de heer J. Godderij met een groep
oud Irene-mannen
Rechts boven: De heer W. Vaders met de bur-
gemeester van Rosmalen
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e-;:·c..- e as
. e6 - e" a over geschreven in deze rubriek
. - aandeldrager" , maar nu gebeurt het
---:_ ...: e invoering van de veteranenpas.

- ego e landelijke en regionale dagbladen
o derdag 24 juni een advertentie ver-

- "'e e van het Ministerie van Defensie met
ce ,0 gende inhoud:

VETERANENPAS

e kader van het veteranen beleid komen
.ete anen in aanmerking voor een veteranen-
oas, Deze pas biedt de mogelijkheid om tij-
e s evenementen voor veteranen, zoals

en Dagen en herdenkingen, gratis te reizen
e het openbaar vervoer. Aan de veteranen-

DaS is ook een gratis abonnement op één van
aandbladen van Defensie gekoppeld. Het
inisterie van Defensie beoogt met de pas

orm te geven aan de erkenning van en de
aardering voor de inzet van de veteraan.

Deze pas is bestemd voor elke militair (ook
an het KNIL) met de Nederlandse nationali-
eit, die in het Koninkrijk, met inbegrip van

internationale vredesmissies, onder oorlogs-
omstandigheden heeft gediend. Ook het vaar-
plichtig koopvaardij personeel uit de Tweede
Wereldoorlog met de Nederlandse nationaliteit
komt in aanmerking voor de pas.

Veteranen die in het buitenland wonen kunnen
de veteranenpas eveneens aanvragen. Zij
komen echter niet in aanmerking voor een
gratis abonnement op een Defensieblad. Bij
verblijf in Nederland kan wel gebruik worden
gemaakt van de gratis reisfaciliteiten.

U kunt de veteranenpas aanvragen door on-
derstaande bon in te zenden. Als u al een
aanvraag hebt ingediend via de vereniging van
veteranen waarbij u bent aangesloten, behoeft
deze bon niet te worden geretourneerd. U
krijgt na het inzenden van de bon een aanmel-
dingsformulier toegestuurd met nadere infor-
matie. Als u veteranen kent die voor de pas in
aanmerking komen, wordt u verzocht hen op
deze advertentie te wijzen."
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Tot zover de tekst zoals deze in de bladen
verscheen. De leden van de Vereniging van
Oud-Strijders van de Koninklijke Nederlandse
Brigade "Prinses Irene" behoeven deze bon
niet in te sturen. In deze "Vaandeldrager" is
een aanmeldingsformulier ingesloten. U kunt
dit formulier invullen en insturen naar:

Stichting Dienstverlening Veteranen
o.v.v. Veteranenpas
Postbus 660
2700 AR ZOETERM EER

Onze Vereniging zal zelf de formulieren op
juistheid beoordelen. Ons nieuwe bestuurslid,
de heer Frans van der Meeren, zal zich hier-
mee gaan bezighouden.

Overigens heeft de Minister van Defensie zelf
de eerste elf veteranenpassen uitgereikt. Dit
gebeurde op donderdag 24 juni bij de opening
van de expositie "Inzet Overzee 1945-1962".
De minister wees erop dat dit kabinet, na ja-
renlange miskenning, een actief veteranenbe-
leid voert. "Ik draag veteranen een warm hart
toe. Ze hebben recht op respect en waarde-
ring", aldus minister Ter Beek.

In de volgende editie van "De Vaandeldrager"
zullen we uitgebreid terugkomen op de stand
van zakem met betrekking tot het uitgeven van
de veteranenpassen.

Nog steeds te koop:

- Nieuwjaarskaarten (met enveloppe)

- Stropdassen

- Invasiekoorden

- Jubileumpenningen

- Jubileumboeken

- Stickers

Te bevragen bij de penningmeester.



STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE
KON. NED. BRIGADE lIPRINSES IRENEII

OPENSTELLING MUSEUM OIRSCHOT

Het Museum Brigade en Garde Prinses Irene,
ingericht in de genm. de Ruyter van Steve-
ninckkazerne te Oirschot, is voortaan elke
woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 u. voor
het publiek opengesteld. Wel even melden bij
de wacht aan de poort.

SCHILDERIJEN ARIE VAN DE WAAL

In het vorige nummer van de Vaandeldrager
berichtten wij over de opening van het Mu-
seum Brigade en Garde Prinses Irene in Oir-
schot. Daarbij werden alle medewerkers be-
dankt en even naar voren gehaald. Daarbij
werd Arie van de Waal uit Zoetermeer hele-
maal vergeten ...

Arie is de schilder van het inmiddels bekende
drieluik over de geschiedenis van de Irene
Brigade. Dit drieluik heeft inmiddels een mooie
plaats gekregen bij de entree van het museum.
Speciaal voor het Oirschotse museum schil-
derde Arie echter nog twee nieuwe schilderij-
en, één betreffende Normandië en de andere
over de periode Tilburg - Hilvarenbeek. Deze
twee schilderijen hebben inmiddels ook hun
plaatsje in het museum gekregen.

SCHENKERS BEDANKT !!!

Arie van de Waal uit Zoetermeer schonk een
Duitse munitie kist, . een motorbrilletje en een
aantal andere zaken.
De heer F.M. Vincent uit Helmond gaf een
grote doos met allerlei zaken uit de periode
Schoonhoven (1ste Bataljon Kon. Ned. Regi-
ment Prinses Irene). Uitrustingsstukken, docu-
menten etc. Prachtig materiaal !
De heer Gerritse uit Broadstairs (U.K.) gaf een
foto-portefeuille (kerstmis '44) en een verlof-
pas.
De fam. van den Ijssel uit Ede schonk docu-
mentatie uit de nalatenschap van de onlangs
overleden Willem van den tJssel.

De heer H. Trienekens uit Breda droeg een
orgineel Duits "oorlogssouvenir" over aan de
stichting.
Jan Starink uit Velp gaf een ingebonden jaar-
gangen van het bekende blad "Kijk" en andere
documentatie.
Harrie van de Sanden uit Oisterwijk gaf een
uniek schilderij van Herman van den Bosch, de
bekende "Brigade-kunstenaar", uit Maastricht
die onlangs is overleden.

WAT IS DIE STICHTING?

Hoewel de Stichting Historie en Documentatie
al weer zo'n zeven jaar bestaat, wordt deze
vraag nog vaak gesteld.

In 1986 opgericht om de privé-verzameling
van Hans Sonnemans in onder te brengen, is
de stichting in de loop van de tijd uitgegroeid.
De collectie historische zaken en documentatie
wordt gebruikt voor exposities in Veghel en
Overloon, en ter aanvulling van de Korpsver-
zameling van het Garderegiment Fuseliers in
Oirschot. In principe kan een museum dat
aandacht wil besteden aan de geschiedenis
van de Irene Brigade een beroep doen op
onze collectie en eventueel materiaal in bruik-
leen ontvangen.

Al uw geschonken of in bruikleen afgestane
zaken (uniformen, emblemen, uitrusting, per-
soonlijke documenten, algemene documentatie
etc.) worden graag opgenomen in onze collec-
tie. Wij kunnen niet beloven dat alles dan ge-
bruikt zal gaan worden in bijv. het museum in
Oirschot. We kunnen wel garanderen dat alles
goed bewaard blijft en wanneer nodig gebruikt
om de geschiedenis van de trene Brigade uit
te dragen.

Voor meer informatie: Secretaris St. Histo
rie en Documentatie, Hoofdstraat 32, 5683 AE
BEST, 04998-71270.
Voor eventuele financiële steun: 52.27.75.705
ABN te Sprang Capelle.
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ATLANTIKWALL ABSCHNITT WALCHEREN
door G. G. van Dam, Venray

Op 14 november 1944 werd de Brigade {Prin-
ses Irene" van Noord-Brabant overgeplaatst
naar Zeeland. De strijd om de toegang tot de
Schelde en de haven van Antwerpen was
reeds gestreden en zowel Zuid-Beveland als
Walcheren waren zwaar getroffen door de
gevechten tussen de Geallieerden en de Duit-
sers, die hardnekkig probeerden om Walche-
ren, de sleutel tot de haven van Antwerpen, te
behouden.

De Brigade trof Walcheren als gevolg van de
luchtbombardementen in oktober 1944 op de
dijken voor het grootste deel onder water aan.
De Geallieerden hadden hiermee bereikt dat
de Duitsers enorm in hun bewegingen gehin-
derd werden, dat de in het vrije veld opgestel-
de artillerie zo goed als niet gebruikt kon wor-
den en de troepen, op een paar uitzonderingen
na, op een vrij smalle kuststrook werden sa-
mengedrongen. Hier konden zij zich echter
terugtrekken op een formidabel verdedigings-
systeem dat onderdeel vormde van de Atlanti-
kwall, een uitgebreid verdedigingsstelsel van
bunkers en gevechtsstellingen dat zich uit-
strekte van de Spaanse grens tot Noorwegen.
Dit zou in de mening van Hitier elke landings-
poging van de Geallieerden in West-Europa
de grond in boren.

Hoe kolossaal van opzet de Atlantikwall was,
blijkt uit het aantal van 10.273 bunkers dat op
de laatste peildatum, 25 juni 1944, tussen
Spanje en Schiermonniksoog, was gebouwd,
met nog eens 799 stuks in aanbouw. Op het
kaartje van de Abschnitt Walcheren is te zien
dat dit eiland door het enorme aantal Stütz-
punkte tot één der sterkste verdedigingsstellin-
gen in de Atlantikwall behoorde. Veel van deze
Stützpunkte hadden romantische namen, veel-
al aan opera's ontleend.

Bij haar aankomst in Zeeland behoorde tot de
taken van de Brigade o.a. het bewaken van de
kust
kust van Noord-Walcheren tegen vijandelijke
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landingen. Er werden vier sectoren gevormd:

1. Sector Vrouwen polder
2e Gevechtsgroep met ATk, Recce Unit en
gemilitariseerd personeel van de Orde
Dienst
2. Sector Oranjezon (voorheen Stützpunkt
Flensburg
3de Gevechtsgroep (minus 1 peloton te
Vlissingen)
3. Sector Berkenbosch (voorheen Stütz-
punkt Zappot en Hamster, tussen Oranje-

zon en Domburg
1e Gevechtsgroep
4. Sector Westkapelle van Domburg tot
Zoutelande
Gemilitariseerd personeel voormalig O.D.
c.q. onder toezicht van personeel van 1e
Gevechtsgroep

In Stützpunkt Hamster had tot de bevrijding de
Duitse Mammut-stand L485 gestaan, gebouwd
in de radarpost "Hamster" ten noorden van
Oostkapelle. In de bijbehorende bunker stond
de kwetsbare apparatuur opgesteld. Op de
bunker was het radar antenne scherm van 10
x 30 meter op vier 16 meter hoge masten
geplaatst. Na het bombardement op 1 oktober
1944 kreeg de luchtmacht-radarpost het zwaar
te verduren en werd de "Mammut" totaal ver-
nield. De brokstukken van de vier masten la-
gen her en der in de duinen verspreid. "Ons"
Fort Mammoet lag naar de kant van Oranjezon
en Fort Vierhoogten naar de kant van Dom-
burg.

Door de aanwezigheid van "mensvriendelijke"
Duitse bunkers verliep het verblijf van de Bri-
gadisten die winter tamelijk gerieflijk. De on-
derkomens waren vrij ruim, voorzien van het
benodige meubilair, zoals tafels, stoelen en
kribben en konden door de aanwezige kachels
goed verwarmd worden. In het begin was ei-
genlijk het enige ongerief dat de electriciteits-
toevoer niet werkte, hetgeen zo rond de Kerst
'44 door aanvoer van een generator werd ver-
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holpen. Wat de accomodatie betreft had de
Brigade het nog niet zo slecht getroffen in
Hitler's Atlantikwall.

Organisatie en structuur Atlantikwall

Landmacht

De beide Bevelanden, Walcheren en de
Zeeuws-Vlaamse kust resorteerden als één
apart commando onder het Duitse 15e Leger,
onderdeel van het 8ge Legerkorps. Het betref-
fende gebied was ingedeeld in drie Küstenver-
teidigungsabschnitte. Walcheren en de beide
Bevelanden, alsmede het gebied rond Huijber-
gen (NB) vielen onder KVA Al. Van juli tot
november 1944 bestond de bezetting van KVA
Al o.a. uit de 70e Infanterie-Division, die, daar
zij uit maaglijders bestond, ook als "Maagkran-
ken-Division" bekend was.

In de divisies van de KVA's waren ook batal-
jons bestaande uit Sowjetrussische militairen in
Duitse krijgsdienst. Ten tijde van de invasie in
Normandië waren dit in Westelijk Europa al-
leen er al ruim 75.000. Langs de Zeeuwse en
Vlaamse kust werden in totaal vier bataljons
ingezet. Deze "Ost- Truppen" waren niet erg
betrouwbaar en gaven zich in de meeste ge-
vallen zonder slag of stoot over.

Marine

De verdediging door de Landmacht was ge-
icht op een invasie op de kust. De Marine
oest echter de wateren vóór de Europese

ust verdedigen, waardoor de Noordzee, Duit-
se Bocht en de Noorse wateren onder één
commando vielen, het Marinegruppencom-

ando Nord. Dit commando werd in juli 1944
o geheven en delegeerde de commandovoe-
. g voor wat betreft de Noordzee aan het
• arineobercommando Nordsee, gespitst in

miral Deutsche Bucht en de Marinebe-
;e Ishaber in den Niederlanden. De laatste had
:- ee regionale commandanten, te weten de

eekommandant von Nordholland te Den Hel-
e en de Seekommandant Südholland te

• 'ssi gen. Laatstelijk - van januari tot novem-
er 1944 - was dit Kapitän zur See F. Asch-

~a . De "Seeko" had alle marine-eenheden

betrokken bij de kustverdediging onder zij
commando, zoals kust- en luchtdoelartillerie,
radar- en havencommandanten.

Luchtmacht

De Lufwaffe in West-Europa viel onder he
commando van Luftflotte 3 onder General-
Feldmarschal Hugo Sperrle. Deze had alle
vliegende eenheden, radar- en luchtdoelartil-
lerie verbanden onder zich en na november
1943 ook de Luftwaffe-Feld-Divisionen, be-
staande uit luchtmachtpersoneel dat door ge-
brek aan vliegend materieel overgegaan was
naar de landmacht. Gedurende de strijd om de
Westerschelde in september en november
1944 kon de Luftwaffe de gevechten niet door
het inzetten van vliegtuigen ondersteunen.
Daarna wèl, maar hoofdzakelijk voor het leg-
gen vanuit de lucht van zeemijnen.

De bunkers

De Duitsers verdeelden de bunkers in drie
categorieën:

Feldmässiger Ausbau (F)
Veldstelling uit aarde en hout, van tijdelijke
aard.
Verstärkt feldmässiger Ausbau (Yt)
Verdedigingswerken uit metselsteen en/of
beton met een wanddikte van tussen de 30
cm en 1,5 meter. Semipermanent.
Ständiger Ausbau (St)
Bomvrije bunkers met wand- en plafonddik-
ten van 2 tot 3,5 meter van gewapend be-
ton. Permanente verdedigingsbouw.

De laatstgenoemde groep bestond uit een
serie vaststaande ontwerpen met verschillende
functies. Zij hadden een korte karakteristiek,
bijv. Schartenstand für 4,7 cm Festungspak en
een typenummer, bijvoorbeeld Regelbau 631.
Deze standaardisering had tot voordeel dat
voordat de bouw aanving, direct afgelezen kon
worden de omvang en soort van bouwmateria-
len, arbeiders en manuren die tot de opleve-
ring benodigd waren. Uit het typenummer kon
teven worden afgeleid uit welke periode het
bunkerontwerp stamde en door welk strijd-
machtonderdeel het was ontworpen.



In veel bunkerontwerpen was een open waar-
nemingspost opgenomen, een "offener Beob-
achter", ook bekend als "Tobruk". Dit was een
achthoekinge, open observatieruimte die even-
tueel ook als gevechtsopstelling gebruikt kon
worden. Dikwijls was op de bovenrand een
metalen ring aangebracht, waarop bijvoorbeeld
een mitrailleur een boog van 3600 kon be-
schrijven.

De situatie op Walcheren

De reeds eerder genoemde Stützpunkte in de
Atlantikwall waren gemiddeld één vierkante
kilometer groot. In en rond de belangrijkste
zeehavens in West-Europa werden de hoog-
ste concentraties van zulke Stützpunkte aan-
gelegd, daar de Duitsers van mening waren
dat de vijand in geval van een invasie een
havenstad zouden willen veroveren voor het
veilig stellen van de aanvoer van troepen en
materieel. Deze steden kregen de fortifikatie-
gradatie Verteidigungsbereich (V.B.) toebe-
deeld - in totaal 16 havensteden in de Atlanti-
kwall, In Nederland waren dit er 4, nl. Den
Helder, Hoek van Holland, IJmuiden en Vlis-
singen.

Bunker op de zeedijk bij Westkapelle.
Bewapening 4.7 cm PAK. Links gen. ob.
van Salmuth

Verteidigungsbereich Vlissingen

Dit verdedigingsstelsel langs de kust liep van
Fort Rammekens bij Ritthem tot aan Groot-
Valkenisse en omvatte landinwaarts Koude-
kerke en Abeele (zie kaartje). De kern van de
verdediging, het "Kernwerk Vlissingen" werd
gevormd door het gebied rond de Buitenhaven
in Vlissingen.

De verdediging van het "Verteidingungsbe-
reieh" bestond uit een Landfront, een Seefront,
FLAK en een paar artillerie-opstellingen.
Het "Kernwerk Vlissingen" omvatte drie Pan-
zerstützpunkten (Nettelbeek I, 11 en 111), omvat-
tende o.a. een FLAK-batterij, een marinekust-
batterij, een hospitaal complex, een artillerie-
opstelling van de landmacht en een rondom-
verdediging, bestaande uit bunkers voor PAK
of MG.

Landinwaarts lag het Landfront, een verde-
digingslinie bestaande uit een natte tankgracht
en plaatselijk uit tankmuur of "Höckerhinder-
nisse" (drakentanden). Deze linie werd tegen
tankaanvallen verdedigd door bunkers, meestal
met een PAK of MG. De bezetting werd ge-
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vor d door troepen van de landmacht.

Tegen een mogelijke invasie uit zee was er het
"See ont", bestaande uit twee kustbatterijen,

I. KB Dishoek en MKB Kernwerk (MKB=-
arineküstenbatterie). Bij Dishoek stonden 4

s e 15 cm geschut en in het Kernwerk 3
s e 15 cm geschut. In de rest van Wal-
c e e dat buiten het "Verteidigungsbereich"
'el, stonden nog vier kustbatterijen, nl. v x 15

c bij Zoutelande, 4 x 9,4 cm bij Westkapelle,
x 9,4 cm bij Oostkapelle en 4 x 22 cm bij

omburg.

e "Seefront" omvatte verder nog een aantal
_eschutsopstellingen en artillerie-observatie-

sten die over de gehele kustlengte verspreid
agen. Op het strand waren versperringen
aangebracht tegen landingsschepen. Deze
obstakels waren diklwijks voorzien van een
s ring landing in de vorm van mijnen of grana-
en.

De luchtverdediging van het "Verteidigungsbe-
eich" bestond uit vier zware FLAK-batterijen
ond Vlissingen, die werden bemand door

soldaten van de Marine Flak Abteilung 810.
Deze batterijen waren: Batterie Nord (Sou-
burg), Batterie Ost (Kernwerk Vlissingen), Bat-
erie West (bij de Nolle in Vlissingen) en Bat-
erie Süd (Breskens). Over het hele "Verteidi-

gungsbereich" waren verder een groot aantal
lichte FLAK, zoeklichten en enkele radarop-
stellingen verspreid. De FLAK-batterijen kre-
gen hun commando's vanuit Stützpunkt Held-
burg in de duinen ten westen van Vlissingen.

Wat bleef

Van het "Kernwerk Vlissingen" resteren nog
tien bunkers aan de oostelijke oever van de
Binnenhaven. Naast een gebouw van de
Rijkswaterstaat aan de Prins Hendrikweg,
staan nog drie bunkers van het hospitaaloom-
plex. Verder zijn er nog drie bunkers, waarvan
één op het terrein van Sicon (zuidzijde van
Prins Hendrikweg), één onder het huis naast
Zeilmakerij v.d. Gruiter bij de Keersluisbrug en
één op het terrein van de PZEM.

Daartegenover is het Landfront nog bijna ge
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Bunker bij Domburg

heel intakt. Op 5 stuks na, zijn alle bunkers
nog aanwezig. Van het Seefront zijn nog res-
tanten te vinden van het MKB Dishoek, en wel
acht bunkers van de kustbatterij die de naam
Stützpunkt Fidelio droeg.

Van de artillerie-opstellingen binnen het "Ver-
teidigungsbereich" liggen twee bunkers aan de
Verbrandehofweg (tussen Koudekerke en Vlis-
singen). Bij het asiel in Vlissingen staan zes
bunkers van de artillerie. Van de drie infante-
riesteunpunten binnen het "Verteidingungsbe-
reich" zijn nog zes bunkers over van het eerste
steunpunt bij Klein-Valkenisse, dat destijds de
naam "Widerstandsnest Carmen" droeg. In het
villapark te Vlissingen zijn nog vier bunkers
van het tweede infanteriesteunpunt over en
van het derde steunpunt te Ritthem nog drie.



Bij Westkapelle, Werendijke en Buttinge vinden
we bij elk twee bunkers. Op het erf van boer-
derij De Grote Prelaat in Westkapelle staat een
telefoonverbindingsbunker en op het erf van de
Paulinehoeve bij Grijpskerke staat twee hoofd-
kwartiersbunkers van de Festungsstammtrup-
pen.

bouwd zijn. Uit historisch oogpunt bezien is
behoud van deze bunkers gewenst.
Zij die meer over dit onderwerp wensen te
weten verwijs ik naar twee boeken, waaruit
schrijver dezes, met dank aan de auteurs,
ijverig geput heeft en wel:

Zeven bunkers van de landmacht staan in het
park van het landhuis Toorenvliedt te Middel-
burg, met nog vier bunkers van een lichtere
constructie. In de duinen bij Zoutelande staan
nog zes bunkers, namelijk één Beobachtungs-
stand, twee Gruppenunterstände en drie Dop-
pelgruppenunterstände. Naast het fietspad
tussen Zoutelande en Westkapelle staat nog
een munitiebunker.

Er zijn een kleine honderd bunkers over,
waaronder enkele die zeldzaam zijn daar ze
elders in de Atlantikwall niet of nauwelijks ge-
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"Atantikwall in Zeeland en Vlaanderen"
(317 blz.) door H. Sakkers en J.N. Hou-
terman

Verkrijgbaar bij H. Sakkers, Lange-
weegje 5, 4371 EM KOUDEKERKE

"Duitse bunkers op Walcheren" (28 blz.)
door J.C.P. Bremmers

Verkrijgbaar bij J.C.P. Bremmers, Verdi-
laan 14,4384 LE VLISSINGEN

Gedeelte van Fort Mammoet,
vroegere Duitse- benaming
Stützpunkt Hamster. L 485 is de
Mammutstand, de Duitse radar-
post ten noorden van Oostkapelle
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Soldaten van de Prinses frene Brigade op
een Duitse artilleriebunker, Walcheren,
februari 1945

VAN DE PENNINGMEESTER

ORMANDIE

ngezien nog niet de _helft van degene die
lch hebben opgegeven voor de herdenking 50

.aar D-day Normandie de eerste aanbetaling
an

f 325.-- p.p. heeft voldaan, wordt nu met
em verzocht dit alsnog te willen voldoen op

; orekening
3525741 V.O.S. Prinses Irene te Sprang-Ca-

I/e, met verrneldinq'rels Norrnandie".

NTRIBUTIE

steeds is er achterstand van diverse le-

- .

den. Na de reunie zal aan hen die geruime
tijd niet betaald hebben een herinneringsnota
worden gezonden met verzoek de achterstand
te willen voldoen.
Voor degene die 1993 nog niet hebben vol-
daan - pak even pen en overschrijvingsformu-
lier en voldoe de contributie s.v.p. op:
girorek 1.999.533 of
ABN-AMRO 47.25.85.762 of
RABO 33.42.06.715
t.n.v. V.O.S. Prinses Irene
te Sprang-Capelle.

Hartelijk dank



PENNESTREEI(
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Door Mirre van Grieken HEDEL
Een schild van goud. beladen met dria halvo manen van lazuur. Zo omschrijft on
bevestigt hot Koninklijk Besluit van 25 september 1832het gemoontowapon van
Hedelen zo is het wapen aan alle zijden van de trotse carillontoren bij het nieuws
gemeentehuis te zien. -
Het oude raadhuis in do VoorstraaI is gelukkig bewaard gebleven en herbergt
thans het Historisch Museum.
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- BLOEDIGE SLAG
IRENE BRIGADE

De sobere n.h.-kerk werd in ong. 1640 in traditionele vormen
gebouwd op de grondslagen van een voorafgaand
middeleeuws kerkje. In 1886werd een verbouwing uitgevoerd.
die vele historici nog steeds niet kunnen waarderen.

Tijdens de gevechten in de
Tweede Wereldoorlog raakte
de kerk beschadigd. maar
werd met een groot
vakmanschap hersteld.
In dBkerk bevindt zich
nog enig
eiken
meubilair
uitde
bouwtijd.

Bronzen paard
voor het oude
raadhuis yan de
hand van
J.P. UitBnhage.

Hedel
staal
vermeld
op het
vaandel
van het'
Garde
Regiment
Prinses
lrene. Dit Regiment is een yoortzetting van de Irene Brigade. die na de landing in Normandië een
bijdrage leverde aan de bevrijding van Nederland_ Vooral bij Hedelleverde de Brigade bloedig
slag met de Duitsers. Een stemmig. gezamenlijk monument herinnert aan de barre oorlogsjaren.

Uit: Het Brabants Dagblad, augustus 1992
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Beste Willem

Briefwisseling met Willem van der Veer
oud-commando "van het eerste uur", auteur
van oorlogsromans, voornamelijk handelend

over het verzet

Beste Willem,

Gelukkig zijn de drie maanden weer voorbij
gegaan. Ik zeg gelukkig omdat vorige maal
wéér op het spannendste moment bent gestopt
met je verhaal.

Je vertelde over je eerste actie met Britse
commando's in het door de Jappen bezette
gebied. Op het moment dat je vertelde dat je
jullie eerste doel, een Japanse commandopost,
was genaderd en de kiel van de boot over het
zand schuurde, onderbrak je het spannende
verslag. Ik ben nu heel benieuwd hoe dit zal
verder gaan.

Zoals je al begrepen hebt, zal de traditie van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene in
Oirschot bij 17 Painfbat blijven. Iedereen is
daar heel gelukkig mee omdat in korte tijd die
traditie heel goed is opgepakt, zowel door de
nieuwe Fuseliers als door de veteranen.

Het is toch heel bijzonder als een eenheid een
dergelijk sterk gevoel van traditiebeleving
heeft. Het moet jou toch ook wel iets doen, de
wijze waarop momenteel in Roosendaal de
traditie van Dutch 2 Troop Nr. 10 Interallied
Commando wordt uitgedragen. Hoe nog
steeds de symbolen van de commando's van
toen bekend zijn bij die van nu: de groene
baret, de toggle rope, commmandodoik.

Met hartelijke groeten,

Hans Sonnemans.
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Beste Hans,

Uit je brief heb ik begrepen dat je verlangt
naar het vervolg van het verhaal. Zo gaat dat
nu eenmaal met afleveringen, of dat nu verha-
len of een film. Een auteur breekt altijd af bij
een spannend deel, dat houdt de spanning er
in.

De landing zelf was eigenlijk een fluitje van
een cent, maar dat konden we vooraf niet
weten. Bijna gelijktijdig naderden de boten in
linie het land, alsof het een oefening gold. De
commando's sprongen overboord en waadden
het strand op. Het was vreemd, bijna angstig,
stil, behoudens het geluid van de branding
achter ons, de trommen die nog altijd werden
geroerd in de verte en het getjirp van miljoe-
nen krekels.

Er hing een vreemde ondefinieerbare geur van
rottende planten of iets dergelijks. Men had
ons al gezegd dat je de Jappen in het oerwoud
kon ruiken; was dit misschien een Jappengeur
? We hadden bij de landing zware tegenstand
verwacht, maar er viel geen schot en er was
geen Jap te bekennen. Nu wisten we dat de
Jappen de kunst van camouflage uitstekend
verstonden. Liepen we misschien in een val of
waren er werkelijk geen Jappen in de buurt ?

Zoals ik je in een vorige brief al schreef, had ik
het commando over de demolitiesectie. Men-
sen in een angstige situatie hebben de neiging
opeen te hopen en steun bij elkaar te zoeken,
ook de soldaten aan het front. Het geeft welis-
waar morele steun maar het is levensgevaarlijk
in verband met eventuele artillerie- en mor-
tierinslagen. Mijn eerste commando was dan
ook "don't bunch !" Stuk voor stuk groeven de
mannen zich snel in op het strand. Links en



rechts deden andere groepen hetzelfde.

De hele landing verliep eigenlijk als een goed
geslaagde nachtelijke oefening. Spoedig werd
een verkenningsgroep uitgestuurd in de rich-
ting van de kleine nederzetting Elethangjaw,
waar volgens de inlichtingendienst een Japan-
se commandopost zou moeten zitten.

Meer dan een uur lang lagen wij in onze snel
gegraven schuttersput. luisterend naar de eer-
ste schoten (die niet kwamen) en hevig ver-
langend naar een sigaret. Roken was echter
absoluut taboe om twee redenen: de oplich-
tende puntjes en de geur. Menig soldaat heeft
zich in alle oorlogen verraden door het onge-
oorloofd roken van een sigaret.

Na bijna anderhalf uur keerde de verkennings-
groep terug. Zij hadden geen enkele Jap kun-
nen ontdekken en waren gekeerd toen bij de
eerste huizen van het dorp een hond aan-
sloeg. Er bleken een paar vrij goed begaanba-
re paden door de moerassen naar het dorp te
leiden, waarschijnlijk gebruikt door vissers en
landbouwers. Spoedig daarna gingen we op
pad, de demolitiesectie in de eerste rij om
eventuele obstakels op te ruimen.

Hoog aan de tropische hemel blikkerden de
sterren. Het was mij vreemd ten moede, Hans.
Ik realiseerde mij dat het eigenlijk zondagnacht
was en hier liep ik, ergens in een moeras in de
Arakan, terwijl over enkele uren (het tijdsver-
schil daargelaten) de kerkgangers in Holland
zich zouden opmaken voor de wekelijkse gang
naar de preek. Waarom waren mijn gedachten
juist daarop gericht ? Was ik misschien bang
dat mijn jonge leven elke seconde kon worden
uitgeblust door een Jappenkogel uit het don-
kere moeras ?

Het mysterie van deze zwoele tropennacht met
al haar ondefinieerbare geluiden joeg de span-
ning, die ik vooral niet mocht laten merken,
nog eens extra op. Ik moest rust en kalmte
voorwenden, maar geloof me dat het onder die
omstandigheden een moeilijke opgave is. Ik
kan uit ervaring beamen dat "de stilte voor de
storm", de tijd voor het geweld los breekt, de
meest enerverende is. In elke struik meende ik

een vijandelijke soldaat te zien, in elke roep
van een nachtvogel een nabootsing ervan door
een Jap, die op die manier een waarschuwing
gaf aan een post. Ik denk dat elke oudstrijder
van de Brigade, die de opmars in Frankrijk
heeft meegemaakt, wel eens dezelfde ervarin-
gen heeft gehad. Zo gauw de eerste schoten
vallen is de spanning gebroken.

Voorzichtig schuifelden wij voort door het
moerasgebied. Ver weg klonk het gejank van
hyena's, op zoek naar aas. Hyena's zijn niet
gevaarlijk voor mensen. Het meest gevaarlijk
waren de schorpioenen en giftige spinnen die
in het duister bewogen in het moeras en die
we wellicht ongezien vermorzelden onder onze
zware commandoboots. Over onze hoofden
klonk het hoge gekef van kalongs (vliegende
honden). Ik begon zelfs te betwijfelen of het
dorp wel bezet was door de Jappen. Op dat-
zelfde moment brak de hel los ...

Hier wil ik het voor deze keer bij laten, Hans,
mij realiserend dat ik je weer drie maanden in
spanning zal laten leven met slapeloze nach-
ten en zo. Maar dat is mijnerzijds een kleine
wraakneming voor al die plaagstootjes die je
me toebrengt. Over plaagstootjes gesproken,
ik heb die ditmaal in je brief gemist. Of krijg je
langzamerhand eerbied voor mijn (nog weini-
ge) grijze haren? Het werd ook tijd ...

Ik ben oprecht verheugd dat de traditie van het
Garderegiment Fuseliers wordt voortgezet door
17 Painfbat. Tradities zijn belangrijker dan
menigeen denkt; daarin is plaats voor kame-
raadschap en nostalgie. Zolang ik gezond mag
blijven hoop ik bij elke reünie welke door "de
Brigade" wordt gehouden, aanwezig te zijn.

Met hartelijke groet,

Willem

Denkt U aan de nieuwe RABO-rekening die
onze penningmeester heeft geopend: RABO
33.42.06715 te Sprang-Capelle (postrekening
van de bank is 1.078.409). De andere rekenin-
gen blijven overigens hetzelfde
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WIE, WAT EN WAAR ???

'::e"" briek die openstaat voor al Uw vragen over het Brigadeverleden. Antwoorden en reacties
_"aa aar de vermelde adressen of anders naar het redactie-adres.

=> cawl

am researching the history of the various
-egiments and units who were stationed in
=> cawl during the last war. One unit that is

iculary weil remembered by those who
. .ed here at that time is the Royal Netherlands
3 'gade "Prinses Irene" and I understand that

e 1460 Dutch Officers, N.C.O.'s and sol-
.ers were camped here at Danygraig for a
e ioo of time in 1940.

am most anxious to include as much as pos-
s' le about the "Prinses Irene" Brigade in the

ok that I am writing and I would be very
;-a eful if you would bring this project to the
artentlon of your members and invite any who
-e ember their days in Porthcawl to write to
"""e with their experiences. I would also greatly
. ue the loan of any photgraphs that they may
"a etaken whilst they were here.

Perhaps I might also mention that Porthcawl
own Council is organising a special week of

-e embrance between 11 and 19 September,
-e ling the civilian and military experiences in
-~e own during the war. Any of your members

spent time in Porthcawl during those war
!ears may wish to make a special visit back in
~e::)ember and if they would like to let me

of their intention, they will certainly recei-
. e a very warm welcome."

s een brief van de heer M.J. Mansley. Na
ca elangstelling van Congleton en Wolver-

pton, is het toch bijzonder leuk te merken
cat ook Porthcawl de Nederlandse militairen
- e: is vergeten. Daarom wil de redactie zijn
••• r ep om te schrijven en te zoeken naar
e e ele foto's van harte ondersteunen.

de leden in Groot-Brittannië zouden
ee""s contact op kunnen nemen. Mogelijk zou-
:e zli ook aanwezig kunnen zijn in septem

ber. In dat geval zou de redactie van "De
Vaandeldrager" hier graag aandacht aan be-
steden.

Het adres is: M.J. Mansley
44 Danygraig Avenue
Porthcawl
Mid Glamorgan CF36 5AA
Tel. 0656 784755

Een drietal kleine fotootjes deze keer. De
vraag is duidelijk: wie zijn deze stoere Irene-
mannen? Reacties graag naar de redactie.



Een inspectie door the Chief of the Imperial Staff
Alanbrooke in Wrottesley Park (1942 ?). Rechts
naast hem ritmeester J. Beelaerts van Blokland,
commandant van de Verkenningsafdeling

Een monument voor Veldmaarschalk Viscount
Alanbrooke

Van Generaal Sir Edward Burgess kreeg ik
een vraag om steun voor oprichting van een
monument voor Veldmaarschalk Viscount
Alanbrooke.

Alanbrooke was de wijze man en naaste bera-
der van Churchill, die daarmee enorm heeft
bijgedragen tot het goede verloop van de oor-
log en onze bevrijding. De ideeën van Churchill
moesten in werkelijkheid worden omgezet,
evenals de zijne. Een moeilijk en niet altijd
dankbaar werk.

Alanbrooke was daarbij een zeer bescheiden
man en naast het militaire, ook een natuurlief-
hebber. Hij redde de B.E.F. uit Frankrijk.

Voor een inspectie bezocht hij onze Brigade in
Wolverhampton. Ik heb daar nog een foto van.

Churchill en Montgommery hebben hun monu-
menten maar Alanbrooke nog niet, hoewel hij
ergens belangrijker is geweest dan Monty.

Het geld moet wel met cheques worden over-
gemaakt, anders kost overmaking teveel geld.
In geval geen cheques voorradig kan het geld
op mijn giro 815697 worden gestort. Hun pen-
ningmeester is:
The Alanbrooke Memorial Statue Appeal Fund,
P.O. Box 438, Cambridge CB2 2BZ

J.J.G. Beelaerts van Blokland
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.D.

Eerste luitenant Dirk Badings, Mechanical Transport Officer van Gevechtsgroep lil, hield es
dagboek bij van zijn belevenissen gedurende de veldtocht van de Irene Brigade. Het zijn z·
pe soonlijke indrukken en weergaven van gebeurtenissen, voorzien van tekeningen en schetsen. ,-
iedere Vaandeldrager volgen enkele bladzijden uit zijn dagboek, een uniek document.

I leiding

Vorig jaar ontving ik van Dirk Badings uit
Goodwood (Zuid-Afrika) enkele copieën van
zijn dagboek, betreffende de periode augustus
1944 - december 1944. Het bleek te gaan om
een bijzonder historisch document, voorzien
an tekeningen en schetsen. Dirk schetste hier

zijn eigen ervaringen als transport-officier van
een Gevechtsgroep.

Uiteraard was ik direct enthousiast. Enige tijd
later ontving ik het complete authentieke dag-
boek. Al heel veel uren heb ik inmiddels be-
steed aan het bewerken van het handgeschre-

en document. De hierboven genoemde perio-
de beslaat in dit dagboek een tekst gelijk aan
die van ongeveer vijf Vaandeldragers ! Veel
werk dus maar enorm interessant.

Interessant genoeg voor de lezers van de
Vaandeldrager. Ik ben daarom enorm blij dat
Dirk Badings toestemming heeft gegeven voor

et gebruik van de tekst in een vaste rubriek
an dit blad. De originele tekst mag ik hiervoor

gebruiken. "En zelfs zonder weglating van
eer intieme gedachten, hoor !", zoals hij mij

liet weten.

Een nieuwe rubriek in de Vaandeldrager dus.
I hoop dat u de tekst met even veel genoe-
gen en interesse zult lezen als ik !

Hans Sonnemans.

2 Aug.

Voor 4 dagen lang hebben we met koortsach-
ige haast in opdracht van 21 Army Group

H.O. onze mobilisatie "up to date" gemaakt.

Dirk Badings in juli 1992, een nog ge-
zonde 85-jarige !

Uitgezonderd enige kleinigheden is alles voor
elkaar. De vehicles geverfd en gepakt, grote
sterren erop en mooie groene camouflageverf.

Het was vandaag de hele dag uit in majoor
Hüber's utilitywagen. Moest naar Londen om
carriers voor I, 11 en lil Unit te halen, daarna
naar Slough voor 2 MIG en daarna naar de
Hollandse Ordnance Store om voor de overste
oranje padjes te halen, die onder de leeuw op
onze baretten komen.

't Was een hele tocht. 355 Miles maar de
moeite waard en ik heb genoten van 't rijden.
Heerlijk om weer eens met 70 mijl vaart langs



goede wegen te snellen. Ik kwam om 10 uur
thuis en hoorde dat we vanaf 24.00 uur binnen
een half uur weg konden. Gauw nog wat pak-
ken en daarna het wagentje (ik heb een Austin
2 star) klaar maken. Moonen, de batman, heb
ik daarna naar huis gestuurd om z'n vrouw nog
te gaan zien.

3 Augustus

Om 3 uur ging de reveille. Lastig om alles te
vinden in 't hartstikke donker. Met een beetje
gevloek is alles toch voor elkaar gekomen en
waren we zelfs op tijd klaar voor vertrek. We
hebben dezelfde weg gereden die ik net giste-
ren naar London nam. Alle aanwijzingsborden
had ik gisteren al gezien en me afgevraagd of
het voor ons was. 't Weer was goed en de
tocht naar ons "transitcamp" zeer voorspoedig
zonder vechicle-casualties.

Vroeg in de morgen kregen we nog 2 nieuwe
troepcarriers. Ze zijn goddank goed.

In 't camp direct tanken en daarna een heerlijk
bad. 't Is een groot camp en je loopt kilometers
naar de mess, de cantine en de wagens. We
slapen in mooie tenten en gaan misschien
morgenvroeg naar de haven. We zijn allen
doodmoe en gaan vroeg naar bed. Er is een
openlucht show waar we naar toegaan. Ook is
er een bios, maar de meeste jongens zullen
hun laatste Engelse geld in de cantine aan een
biertje besteden. Ik zal wachten bij de wagens
moeten zetten - jammer voor de jongens, ze
zijn moe.

We hadden een paar doodlebug alarms maar
ze vielen veraf, grote paddestoelen van rook
boven de mist van Londen.

4 Aug.

Vanmorgen gewone tijd reveille. We gaan nog
niet weg. Er is nog veel te doen. Reparaties
aan wagens, nieuwe carriers op de motoren en
verven van nummers, sterren enz. op nieuwe
wagens. Verder nog 188 jerry cans vullen met
pertrol om mee te nemen op de wagens.

Ik heb in m'n vrije tijd brieven zitten schrijven

om alle vrienden en kennissen goedendag te
zeggen.

Gisternacht waren er verschillende doodle-
bugs. Een bundie van zoeklichten volgt het
gemene ding dat een fantastische snelheid
laag over de huizen vliegt en dan plotseling
neerduikt en ontploft met een geweldige knal.

Ik was net in bed gekropen toen er een wagen
met stores kwam, die moest afgeladen wor-
den. In pyama over 't kamp gedwaald om, na
enige moeite, 3 man te krijgen om te helpen.
Mijn batman was dronken en had m'n bed niet
opgemaakt. Tot straf moest hij mee de zware
kisten afladen.

We hoorden dat we morgen om 0.30 klaar
moeten staan voor vertrek. Ik ga naar de bio-
scoop vanavond. Ik heb f10 ingewisseld tegen
francs en kreeg 2000 in papieren. M'n zakken
puilen uit!

Aug. 5

Prinses Irene is jarig en varen op de Thames.
Dit is een aardig verjaarscadeau. De tocht
naar de haven ging vlot en het inladen ge-
beurde in recordtijd. 't Is een (LST) mooi schip
en alle voertuigen verdwenen één voor één in
de grote gapende mond aan de voorkant.

Het weer is prachtig en de oevers van de Tha-
mes blaken in 't zonnetje. Ik hou toch zo van
water en schepen en alles wat er mee te ma-
ken heeft. Het brengt weer herinneringen in
me op van lang vervlogen dagen toen we op
grote passagiersschepen heen en weer naar
Indië gingen. Dit is heel wat anders. Wel heel
comfortabie maar geen luxe. Er zijn W.C.'s,
koud en warm stromend water en heerlijke
sleepingbirths en goed eten.

De schepen die we tegen komen en aan de
kaden gemeerd liggen zijn wat grijs tegen 't
groen aan de wal. Iedereen heeft wat te zeg-
gen of zwaait als we dicht langs komen.

Een mooi gezicht zijn de Thames Barges,
zoals ze daar met volle roodbruine zeilen naar
of van de zee laveeren. Zulke kleine werkers
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die toch het "wareffort" zo enorm helpen.

Aan de zuidkant zie ik de enorme "balloon-
barrage" . Het lijkt wel of honderdduizenden
parachutisten omlaag komen. Ze zijn, om laag
vliegende doodlebugs tegen te houden, van
alle kanten uit 't land weggehaald.

Bestuurde vliegtuigen komen niet meer over
Engeland. Het betaald niet maar deze vliegen-
de bommen zijn erg vervelend en zelfs fnui-
kend voor de zenuwen. 's Nachts is het beter
dan overdag, want je ziet ze duidelijk in de
nacht. Overdag is 't lastig omdat je 'm zo gauw
niet ziet maar wel duidelijk hoort. 't Is eng om
het geval dan ineens fluitend naar beneden te
zien duiken en daarna, soms een hele tijd
daarna, een dreun en een paddestoel lang-
zaam oprijzend in de stille lucht.

Mensen die ons zagen gaan, wensten ons
"Godspeed" en vroegen of we de Duitsers de
nek wilde afsnijden voor de doodlebugs. Denk
toch niet dat ik dat doen zal, wel zou ik ze
graag een trap onder hun blote achterste wil-
len geven.

We gaan ongeveer 12 knopen en achter ons
volgt No 1 Goy in een andere LST. Ons no. is
LST 540. Indertijd in Dovercourt ontmoette ik
een Amerikaan Wolhüter. Hij was op LST 207
en ik zal onze kapitein vragen of hij hem kent.

Het is nu avond en we hebben weer heerlijk
gegeten. Krijgen een enorme hoeveelheid
blikjes groente en vruchten op water, waar ik
zo dol op ben.

We zijn de rivier afgestoomd tot Southend, met
aan de andere kant Ramsay. Southend ligt als
een sprookje in 't avondzonnetje. Terwijl we
voor anker lagen werden we heel langzaam
door 't getij 1800 omgedraaid en we liggen nu
te kijken in de richting Sheerness. We zullen
hier nog wel een nacht blijven.

Ik ga eens naar beneden om te kijken of ik
nog wat kan wassen en mijn bed in orde ma-
ken. Dan om 9 uur het nieuw luisteren om
majoor Hübers radio. Als ik dan nog tijd over
heb, ga ik heel rustig aan Miek zitten denken
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en waarschijnlijk schrijven. Het is toch wel ee-
grote dag in ons leven, lieve schattige vro
van mij. Eén hele lange schrede, de eerste d'E
ik neem om weer vlug bij je thuis te komen. E:
moge God ons genadig zijn om mij voor jou e-
de oude lui te behouden.

Nu ga ik toch heus naar beneden. 't Schi
draait weer en de zon schijnt dwars door .
glas van de wagen naar binnen en in m'r
ogen. Wel te rusten, Miekje !

6 Aug.

Gisterenavond, na 't wassen van een paar
sokken, een overhemd en een stel zakdoeken,
even nog op dek rondgelopen. Overal lagen de
jongens als mummies in dekens gerold, ver-
spreid tussen de wagens.

In 't westen de gloed van de zojuist verzonken
zomerzon nog in de lucht en daartegen scherp
afgetekend een paar barrageballoons waaron-
der kleine schuitjes hangen te dobberen. Aan
de andere kant kwam de maan, groot en geel,
op en juist boven één van de langdingssche-
pen. Een zilveren weg erheen over 't water.
Prachtig was het en ik werd er weemoedig
van. 't Was zo intens stil en zo absoluut vredig,
dat het me moeilijk viel te realiseren dat we op
weg waren naar het oorlogsgebied.

Ik heb heerlijk in 't ruim geslapen op m'n
kampbed. 't Is zo grappig om te zien hoe de
jongens zich een plekje uitzoeken om te gaan
slapen. Wel een kwartier lang heen en weer
lopen en rondkijken en dan eindelijk een plekje
vinden om zich in hun deken te rollen. Het
doet me denken aan een hond die wel 5 x in
z'n mand ronddraait voor hij gaat liggen.

Vandaag hebben we de hele dag stil gelegen
voor Southend om te wachten op alle schepen
van het convooi. Het weer was prachtig en ik
zat de hele middag in m'n zwembroekje te
genieten van de warme stralen. De L.S.T. me
de 2de Unit kwam nu ook aan en werd me.
gejuich begroet. Ook de Ocean Angel, waarir
we in de haven de wagens van de recce e
artillerie zagen verdwijnen, is nu aanqekorner
en nu zijn we sinds 8 uur vanavond aan -



varen. Achterelkaar aan, in een lange slang-
vormige rij zigzaggen alle schepen over de
kalme zee. Ik hoop dat het zoo blijft, want ik
ben maar een slechte zeeman !

Als het straks in 't kanaal helder is, zullen we
wel wat "doodlebugs" kunnen zien. E-boats
blijven met heldere maan uit de buurt, toch zijn
we op alles voorbereid en dragen allen onze
May West. De meesten slapen aan dek maar
ik zal toch rustig in 't ruim gaan slapen. De zee
is reuze kalm en de boot schommelt eventjes.
Ons 2de nummer van het "Circusnieuws" is
uitgekomen en daarom doe ik het hierbij, het
krijgt misschien nog eens historische waarde.

Aug. 7 Monday
Het is 12 uur en we gaan zo eten. Gisteren-
nacht bleef ik op tot 1 uur. We kwamen langs
the "White Cliffs" of Dover, juist toen de maan
vanachter een wolkenbank te voorschijn kwam.
Sprookjesachtig lag Engeland daar, een phos-
phoriserende streep in 't geheimzinnig donker
van een oorlogsnacht. Een paar zoeklichten
wezen naar de heldere sterren. 't Was erg
rustig en geen beweging in het schip dat bijna
geruisloos door een olieachtige zee gleed.
Geen shelling en geen doodlebugs. Hier en
daar een glimp van de oorlogsschepen en voor
en achter ons de donkere vlekken van andere
schepen in het convooi.

Heerlijk in 't ruim geslapen en om 8 uur opge-
staan. Weer een zomerzonnetje en een zee
als een spiegel. Er zijn weer heel wat L.S.T.'s
bij het convooi gekomen en we varen nu in
twee rijen. Mijnenvegers en corvettes komen
we tegen en andere oorlogsschepen zijn net
icntbaar aan de heiïge horizon. Patrouilleren-
e Spitfires zijn steeds boven ons en alles is

o gewoon rustig. Het is nog steeds een ple-
ziertocht voor de Brigade. Ik ga nu in de zon
liggen en mijn detective roman lezen.

Het is nu 18.30 en zijn we net de kust inge-
draaid. Heel langzaam spelevaren we als 't
ware door de spiegelgladde zee. Er wordt in
de verte geschoten. De kust is nog niet zicht-
baar maar alle schepen liggen op een kluitje
bij elkaar en zigzaggen langzaam vooruit. Tot
ver aan de horizon zie je de witte schepen in

de zon met vage rookpluimen hier en daar.

Een paar M.T.B.'s komen ons met 40 mijls-
vaart even voorbij schieten, een grote rechtop-
staande kuif van water achter zich aan. De
deining laat het schip op en neer gaan. De
eerste beweging die ik eigenlijk in 't schip voel.

Ineens zien we de kust en de invasiehaven.
Honderden schepen liggen voor en achter het
betonnen breakwater, dat zich bruingeel in 't
water weerspiegelt. De zon staat laag en be-
schijnt een fantastisch tafereel. Een gehele
haven is er gemaakt voor het kleine plaatsje
Arromanches. Het dorpje zelf ligt in een dal
tussen de hoge en steile kustrotsen.

Ik zie een drukte van jewelste in de haven en
op de heuvels. Autos, tanks, jeeps en "ducks"
rijden af en aan. In de haven zelf schieten
honderden van die "ducks" in en uit tussen de
schepen, die mannetje aan mannetje aan de
boeien gemeerd liggen. 't Is net een nest van
mieren dat verstoord is. Boven dit alles hangen
ontelbare ballonnen om 't nest tegen luchtaan-
vallen te beschermen. In de lucht krioelt het
van vliegtuigen die rondcirkelen of heel hoog
een patrouille uitvoeren. Ze vliegen allemaal in
V-formatie en vreselijk trots rond en vragen
om een tegenstander maar die laat zich niet
zien, sinds D-Day was er slechts één geval!

We blijven vannacht nog buiten Arromanches
liggen omdat de landingssteiger vol ligt. L.S.T.
408 met de Belgen en het vrachtschip "Ocean
Vision" waarop de Recce en de Artillerie zijn,
gaan naar binnen.

De zon gaat bloedrood onder en zet alles in
een rose gloed. Seinlichten flikkeren van de
heuvels. De spits van de kerktoren staat als
een lichtende fakkel in de qroene V van het
dal. In de verte hoor ik gedreun van zwaar
geschut, ver op zee is ook iets aan de gang.
Er komen bommenwerpers over in gesloten
formatie en je ziet 't metal onder de vleugels
schitteren als ze een sierlijke draai maken,
allen tegelijk. Het is nu doodstil in de scheme-
ring en iedereen gaat slapen. Zo nu en dan
klinkt een stoomfluit en echoed tegen de rot-
sen. Op' t land hoor ik geratel van tanks.
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DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH!
(VERVOLGVERHAAL VAANDELDRAGER NR. 30, 8E JAARGANG, DEC. 1992)

door M. Duvekot, kapitein der Fuseliers, C.C. A-Cie
(voorheen Limburgse Fuselier)

Op 4 januari 1993 trad de nieuwe A-lichting 17
Painfbat GFPI aan. Op de schouders van deze
17/18 jarige burgers werd een zware last ge-
legd. Nee, niet het vervullen van de dienst-
plicht, 12 maanden lang in tegenstelling tot de
9 maanden die de B-Cie moet torsen, doch
het vooruitzicht in de schaduw te moeten staan
van de in oktober '92 afgezwaaide roemruchte
A-Cie (Limburgse Fuseliers).

Om maar direct met de deur in huis te vallen,
zou de compagnie als een week jonge recru-
ten het op gaan nemen tegen de overige oude
stompen van het bataljon, namelijk op 11 ja-
nuari '93 werd de zogenaamde IRENE CROSS
in ere hersteld. Zoals u begrijpt, het wordt wat
flauw, won deze een week jonge lichting, op-
gefokt met zeer geheime A-Fuseliersdrank, de
cross en mocht de "generaal-majoor Hemmes
troffee" in ontvangst nemen.

Na een fikse 3 maanden opleiding, afgesloten
met een fysiek zeer zware eindoefening van
24 uur, waren de aspirant-fuseliers zover dat
op 7 april 1993 de paraatstelling zou kunnen
plaatsvinden. De basisopleiding zat erop, de
kennis van de diverse militaire onderwerpen
was heel redelijk en de oriëntatie in het mu-
seum had ook zijn vruchten afgeworpen, na-
melijk diverse aspirant-fuseliers wilden een
invasiekoord kopen. Uiteraard sloeg men de
plank mis, een invasiekoord koop je niet, dat
ontvang je uit handen van een oudstrijder !

Gewapend met de indrukwekkende herinnering
aan het strand van Normandië, zon de A-drie-
hoek (compagniescommandant, zijn plaatsver-
vanger en de compagnies-sergeant-majoor
red.) op prolongatie van dat spektakel. Met als
grondgedachte "oudstrijders - strand - water -
invasiekoorden en nat worden" gewapend,
rolde na rijp beraad de volgende oplossing van
de plank: paraatstelling in Hilvarenbeek op de
Beekse Bergen, juist daar omdat de eerste
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Irenemannen op die plek een felle strijd lever-
den met de Duitsers.

Dankzij de medewerking van diverse oudstrij-
ders en, niet in de laatste plaats, Hans Sonne-
mans, lukte het ons om op het OCDML oud-
archiefmateriaal te combineren met een stukje
A-historie, hetgeen tot een indrukwekkende
videoband leidde, die zeker met gemengde
gevoelens werd aanschouwd. Ondanks de
tijdkloof van bijna vijftig jaren, zagen diverse
oudstrijders situaties terug als de dag van
gisteren. Heel anders beleefde de A-lichting
deze documentaire, doch zichtbaar onder de
indruk vermengde het geheel zich met de ruim
50 oudstrijders tijdens borrel en lunch.

Na de lunch verplaatste het geheel zich naar
het Prinses Irene Viaduct alwaar Ad Raaijma-
kers ons zijn verhaal rondom Hilvarenbeek -
Tilburg vertelde. Na de woorden op het viaduct
vertrokken we naar het strand alwaar de ge-
neraal Hemmes ons de herkomst en geschie-
denis van het invasiekoord uitlegde; voorzien
van enige tijdloze lessen: "Wij hebben aange-
toond hoe er in oorlogstijd met elkaar moet
worden omgegaan. Hopelijk hoeft de nieuwe
A-lichting dit niet te doen, want aan een oorlog
deelnemen gun ik niemand."

Na de traditionele toast met calvados, zette de
gehele A-lichting het Fuselierslied in, waarna,
onder leiding van de plaatsvervangend batal-
jonscommandant majoor van Lieshout, het
geheel conform de Normandische traditie het
ruime sop koos.

Na de officiële gebeurtenis werd de grandioze
dag voortgezet in Oirschot, alwaar een grootse
barbeque was georganiseerd. Zoals een oud-
strijder zei: "Er kleven herinneringen aan dit
koord", kunnen wij hem inmiddels beamen,
zonder afbreuk te willen doen aan zijn diepere
betekenis. Al in positieve zijn herhaalt de ge-



schiedenis zich; traditie werkt als een motor!

Nu weer ruim drie maanden paraat, kan de A-
Cie reeds terugkijken op een succesvolle peri-
ode op zowel tactisch opeleidingsgebied als
binnen het regiment. Op 11, 12 en 13 mei
leverde de A-Cie een grote erewacht van 110
man bij de ontvangst van Koning Boudewijn en
Koninging Fabiola van België, waarna ook het
afscheid en de inspectie van de erewacht op
de Dam volgde. Gedurende de drie dagen
werd teven continue een kleine paleiswacht
geleverd.

Als compagniescommandant wil ik mijn fuse-
liers hiervoor hartelijk danken, de inzet en de
uitvoering van zo'n jong clubje was 300 %
(getuige de recenties). De verrichtingen zijn
overigens op video vastgelegd en zullen tesa-
men met de in september te leveren ere-af-
zetting Binnenhof bij Prinsjesdag, tot een
mooie band gesmeed worden.

,

Op tactisch gebied is de compagnie ook stevig
aan de bak geweest. Daar het bataljon en
Hohenfels een reeële twee-partij en-oorlog
met lasersystemen aan gaat, werd de A-Cie
als vijand ingezet tijdens de oefening Vogel-
sang (april '93). de gevechtskracht en het en-
thousiasme waren zo verrassend dat ik hier-
over om wille van de andere C-Cie maar zal
zwijgen.

Evenals vorig jaar, sloten wij de oefening
Pantserstorm bij de commando's weer af met
de kwalificatie "zeer goed". Het is echter nog
niet ten einde en al te vroeg juichen siert nie-
mand. Om maar met de woorden van enige
oudstrijders te beëindigen, sluit ik af: "Er kle-
ven herinneringen aan dit koord" en "Denk er
om dat het waar maakt !"

Nog steeds 1 x calvados op de toekomst, want
na een goede fuselier komt er altijd weer een
andere, zelfs al hij misschien BBT -er heten !
(Beroeps Bepaalde Tijd, instroom medio '95)

De Dam in Amsterdam, tijdens het staats-
bezoek van de Koning van België
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Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de volgende leden van 0

vereniging:

15 sept.
2 feb.

28 nov.
10 dec.
4 feb.

12 feb.
18 feb.
4 april

22 april
27 april
15 mei
19 mei
22 mei

'91 De heer G.W. Scheurleer te Johannesburg (Z.Afrika)
'92 De heer J. van Brenk te Rotterdam

De heer J. Rebergen te Scherpenzeel
De heer AJ.J. Gubbels te Broekhuizervorst

'93 De heer H. van Oosterom te
De heer J. de Haan te Baarn
De heer F.M. Derks te Voorburg
De heer W.M.S.K. Aanholt te Doorn
De heer W. van den l.Issel te Ede
De heer H.H. v.d. Bosch te Maastricht
De heer H.J. in 't Veen te Rotterdam
De heer J.B. de Langen te Den Haag
De heer F.AM. Sars te Vught
Mevr. H.E. Waterman-Voorthuis te Doorn

Bij overlijdensgevallen graag bericht aan: F.J. Bakx, Brouwersbos 3, 4841 CH PRINSENBEEK

In Memoriam: Willem van den IJssel

Zoals meestal het geval is komt een overlij-
densbericht onverwacht en naar gelang de
overledene dichter bij je staat, komt dat bericht
harder aan.
Wij wisten dat Willem van den l.Jssel al enige
tijd ziekelijk was, maar een overlijdensbericht
hadden wij toch zeker niet verwacht. En toch !
Op 27 april 1993 heeft een aantaloudstrijders
van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prin-
ses Irene de laatste eer gebracht aan vriend
en collega Willem van den tJssel.
Na een bijzonder sfeervolle eucharistieviering
in de parochiekerk aan de Stationsweg te Ede,
werd Willem begraven op het nabijgelegen
kerkhof.

Willem van den l.Jssel was bij het uitbreken
van de oorlog in 1940 lid van het Korps Poli-
tietroepen. Na de capitulatie week hij met zijn
onderdeel uit, via België en Frankrijk, naar
Engeland. In 1944 kwam hij als lid van de
Irene Brigade terug naar het vasteland van
Europa via de stranden van Normandië.
Willem heeft daar en gedurende de verdere
veldtocht zijn sporen verdiend in de technische
sector van de Brigade.
In 1945 werd hij in de gelegenheid gesteld een
officiersopleiding te volgen. Daarna bleef hij als
officier werkzaam in technische eenheden van
36

de Koninklijke Landmacht. Ook in het toenma
lige Nederland Oost-Indië heeft hij zijn dien-
sten verricht en daarvoor ontving hij als waar-
dering het Bronzen Kruis.

Willem was een man die niet kon verdragen
dat anderen ten achter werden gesteld, niet
kregen wat hen toekwam. Zijn inventieve geest
zocht dan steeds naar oplossingen en heel
vaak kon hij de problemen oplossen of opge-
lost krijgen, ook al kwam hij daardoor zelf wel
eens in de problemen.
In de "Commissie van Dr. Zak" kon hij wat dat
betreft zijn energie kwijt door mede te ijveren
voor het verkrijgen van materiële beloningen
voor de oudstrijders van de Irene Brigade. Wij
zijn Willem daarvoor bijzonder veel dank ver-
schuldigd.

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte toe en hopen en vertrouwen dat zij het
verlies van man en vader zullen kunnen ver-
werken. De wetenschap dat alle leden van de
Vereniging van Oudstrijders van de Irene Bri-
gade meeleven en waar nodig en gewenst
gereed zijn om te helpen, moge een extra
steun voor hen zijn.

Ton Herbrink
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