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Een nieuw jaar: 1994
Zelden zal men een nieuw jaar met zoveel hoop tegemoet zijn gegaan als 1944,
straks 50 jaar geleden. De lang verbeidde invasie en bevrijding van ons land zou
eindelijk plaats vinden. Onze Brigade Prinses Irene was, na lang dralen van onze
regering, eindelijk, met de hakken over de sloot, gereed gekomen om hier een
werkzaam aandeel in te hebben.
De makkelijke verdedigbaarheid van ons land en te lang halt houden in België
maakten het de vijand mogelijk om ons te stoppen, zodat de bevrijding maar voor
een deel lukte. Onze Brigade was gelukkig met het geringe aantal gesneuvelden
maar minder gelukkig met haar opdrachten. Zij trof het maar slecht met haar Hoofd
23ste Liason, een krenterige figuur die als een soort voogd een grote invloed had.
Het Engelse idee van zelfstandige Gevechtsgroepen, versterkte compagnieën, om
los te worden uitgegeven, werd door onze regering afgewezen. Zij dacht dat door
bij elkaar te blijven duidelijker onze vlag kon worden getoond.
Nu, 50 jaar later, is de buitenlandse militaire dreiging die tot eenheid dreef weggevallen en door een economische crisis ook het geestelijk fundament aangetast.
Europa werd groot door samengaan van Romeins-Griekse beschaving en het van
de Joden afkomstige Christendom. Men zoekt nu naar de norm en vergeet dat
deze er is, en wel de oeroude Tien Geboden. Dezen zeggen met de basis van
Gods liefde tot ons en de verplichting van liefde tot Hem en tot onze naaste, in het
kort:
.
Eert het ouderlijk gezag - nucleus van de samenleving, bescherm het eigendom,
scheidt niet, moordt niet en spreekt geen vals getuigenis.
Van onze bezetter leerden wij duidelijk wat een vals getuigenis is, maar wanneer
wij aan reclame en politiek denken, is daar veel onwaars in. Zonder dat wij onze
wetten en optreden hier aan toetsen gaat het mis. Helaas heeft onze welvaartsstaat teveel de neiging de zaken te laten lopen en niet de durf om op te treden.
Een gevaar vormen meerdere "soorten" van fundamentalisten, vroeger nazi's en
communisten, nu raseisten en vooral de Islam met zijn Koran, waar 46 maal in
staat dat andersgelovigen gestraft moeten worden en overlopers gedood.
Waar wij het onrecht in ons bezette land zo van nabij hebben meegemaakt,
hebben wij, oud geworden, de nuttige plicht ons nageslacht te waarschuwen tegen
te grote vrijblijvendheid. Kerstmis nadert en daarmee de herinnering aan Gods
Liefde en Zijn Geboden, willen wij de maatschappij leefbaar houden. Gelukkig dat
wij nog een rechtsstaat hebben met onze Koningin. Moge dit lang zo blijven.
Hiermee wens ik U allen een gelukkig 1'994 toe.

Uw Ere-voorzitter,
Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
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VERENIGINGSNIEUWS
PARAATSTELLING
C-CIE
TE
SPLAAT OP 13 JANUARI 1994

COLIJN-

Op 13 januari zulfèn de dienstplichtigen van de
Charlie Compagnie van 17 Painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses Irene hun basisopleiding achter de rug hebben. Ze zullen op
die dag "paraat" worden en daarmee pas echt
Fuselier. Traditiegetrouw
wordt een beroep
gedaan op de oudstrijders van de Irene
Brigade om hieraan mee te werken.
Als lokatie is deze keer gekozen voor
Colijnsplaat. Op 25 november 1944 sneuvelde
hier luitenant I.J. Havelaar van de Verkennings
Afdeling. Bij de Ned. Hervormde Kerk aldaar
herinnert
nog
een
monument
hieraan.
Bovendien is de helm van de gesneuvelde
luitenant
hierbij
aangebracht.
De straat
waaraan de kerk ligt, heet sinds 1952
"Havelaarstraat".
In Vaandeldrager
nr. 27,
maart 1992, is een artikel aan luitenant
Havelaar en de gebeurtenissen in november
1994 gewijd.
Om 10.30 zal een ceremonie plaatsvinden bij
de N.H. Kerk in Colijnsplaat. Er zullen kransen
worden gelegd namens de gemeente, de Vereniging van Oud Strijders van de Brigade, het
Garderegiment Fusliers Prinses Irene en de
twee scholen die het monument hebben geadopteerd. Daarna zal de Charlie Compagnie
op de gebruikelijke wijze paraat worden gesteld: door het uitreiken van de invasiekoorden
door de oudstrijders en het drinken van een
glaasje calvados. Na de plechtigheden zal het
gezelschap zich verplaatsen naar Vlissingen, waar op de Marine Kazerne van een
uitgebreide rijstmaaltijd zal worden genoten.
Bussen vertrekken uit Oirschot om 08.00 uur
(ontvangst aldaar om 7.45 u.) en uit Bergen op
Zoom om 09.00 uur. Oudstrijders die aan deze
dag willen deelnemen kunnen zich opgeven bij:
H.So emans,
Hoofdstraat
32, 5683 AE
BEST.
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REGIMENTSJAARDAG

11 JANUARI 1994

Het is een goede en gewaardeerde traditie dat
op 11 januari van elk jaar de jaardag wordt
gevierd van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Op 11 januari a.s. is het de 53ste
jaardag.
Deze dag staat in het teken van vele aktiviteiten die door het Gehele Bataljon, deputaties
oud-strijders, Regiment Bevrijding 5e Linie uit
Leopoldsburg (traditievoortzetters van de Belgische Brigade Piron) en genodigden bijgewoond zullen worden.
Onderstaand programma (of delen ervan) kan
door oudstrijders van de Brigade worden bijgewoond in de genm. de Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot:
0805 Bataljonsappel bij het monument
0830 Engels ontbijt, Centrale Keuken I
1100 Regiementscross Oirschotse Heide. Er
zal door de teams van 17 Painfbat worden gestreden om de genm. Hemmeswisseltroffee
1230 Sportontmoeting: zwemmen, klein-terrein-voetbal, volleybal, parcours militair
ludiek en schieten
1400 Lunch op het sportterrein
1630 Bataljonsappel, prijsuitreiking cross en
sportontmoeting. Aansluitend gelegenheid tot het nuttigen van een drankje in
de regimentsmess.
JAARLIJKS REÜNIE EN ALG. LEDENVERGADERING 27 APRIL 1994 TE OIRSCHOT
Uitgebreide informatie over de jaarlijkse reünie
en Algemene Ledenvergadering op 26 april
a.s. vind u vanaf pagina 13 van deze "Vaandeldrager". Aanmelden kan uiterlijk tot 9 april
1994 met het bijgevoegde aanmeldingsformulier.

VAN DE REGIMEN"TSCOMMANDANT
Op 26 augustus j.1. mocht ik het commando
over het 17e Pantserinfanteriebataljon
en het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene overnemen van mijn collega Leen Noordzij. Daarmee ging een lang gekoesterde wens in vervuiling; het commando krijgen over het regiment waar ik sinds mijn officiersopleiding bij
ingedeeld ben geweest.
Tijdens mijn opleiding aan de Koninklijke
Militaire Academie van 1975 tot 1979 werd ik
twee maal gedetacheerd bij het 13e Pantserinfanteriebataljon van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene te Schalkhaar. Uit die periode dateert mijn eerste kennismaking met het
regiment en haar tradities en hoorde ik ook
voor het eerst van de geschiedenis van de
"Irenebrigade". Van 1979 tot en met 1986, met
een enkele onderbreking, heb ik diverse functies in de diverse subalterne rangen vervuld bij
het bataljon op de Westenbergkazerne. Daardoor ben ik altijd bij het Garderegiment Fuseliers ingedeeld geweeest. Het Fuselierschap zit
dus in mijn bloed.
In de laatst genoemde periode heb ik meegemaakt dat de contacten met de oudstrijders
van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene werden geïntensiveerd en hoorde ik
bij de eerste generatie jonge militairen die met
uw goedvinden het invasiefluitkoord op het
uniform mochten dragen. In de periodes waarin ik als compagniescommandant
fungeerde
mocht ik tweemaal uit uw midden als oudstrijders de generaals Hemmes en Beelaerts van
Blokland ontvangen om een stuk geschiedenis
van de Brigade en hun ervaringen als oorlogssoldaten te vertellen aan de jonge Fuseliers. In
1984 was ik als commandant met een compagnie Fuseliers samen met u en de toenmalige bataljonscommandant
Luitenat-kolonel
Bevers in Normandië en defileerden wij trots in

Pont Audemer, Pont l'Evec, Caen, Berneilles
sur Mer en Utah-beach.
Na mijn "Haagse" periode van 1987 tot
augustus j.1. trof ik in Oirschot een 17e Bataljon aan waarin de regimentstraditie en dus uw
geschiedenis vaste wortels hadden gekregen
en waar ik merkte dat de contacten met onze
oudstrijders hechter waren dan ooit. En dát na
aanvankelijke
bezorgdheid
van
sommige
"Westenbergse" Fuseliers over de waarborgen
voor het voortbestaan van de regimentstraditie.
Een waarachtig huzarenwerk van Leen Noordzij en zijn officieren en onderofficieren! U mag
terecht van mij verwachten dat ik dat zal
voortzetten.
Uw inspanningen in het afgelopen voorjaar
om de bedreiging van de regimentsbinding met
het 17e Pantserinfanteriebataljon
in Oirschot
d.m.V. een handtekeningenactie te verhinderen
hebben hoogstwaarschijnlijk
succes gehad.
Een dag nadat ik dit stuk moet inleveren bij uw
redactie zal ik samen met uw voorzitter bij de
bevelhebber zijn om van hem te horen hoe de
regimentsbinding
met eenheden binnen de
Koninklijke Landmacht zal zijn geregeld. Omdat in geen enkel voorstel meer werd getornd
aan de binding Fuseliers/17e Bataljon, mogen
we ervan uitgaan dat de huidige situatie blijft
gehandhaafd.
Het goede, nog jonge gebruik om nieuwe
lichtingen Fuseliers paraat te stellen door de
oudstrijders op één van de plaatsen uit de
geschiedenis wil ik graag voortzetten. Het
versterkt de band met de oudstrijders, de jonge Fuseliers leren er enorm veel van en vinden het bovendien een eervolle plechtigheid.
Het daarna van ze verlangen het invasiefluitkoord altijd in ere te dragen wordt daardoor
zoveel gemakkelijker! Ik heb mij echter voor-
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genomen om bij dergelijke gelegenheden meer
gebeurtenissen uit de geschiedenis van de
Brigade nader te belichten dan alleen die in
ons vaandel staan vermeld. Zo heb ik de Majoor Rooijakkers, commandant van de jongste
pantserinfanteriecompagnie
(de C-Cie), gevraagd om de eerstvolgende paraatstelling op
13 januari 1994 te doen plaats vinden in Colijnsplaat, waar op 25 november 1944 de carriertroop van de Eerste-Luitenant
Havelaar
(van de "Recce" van de Brigade) een Duitse
gevechtspatrouille onderschepte. Zoals u weet
kwam de Luitenant Havelaar daarbij om het
leven. Ook heb ik gevraagd om daar kaderleden van andere compagniën bij aanwezig te
laten zijn. Op die wijze hoop ik het historisch
bewustzijn van onze hedendaagse Fuseliers te
verruimen.
Mijns inziens dient het hedendaagse regiment een thuishaven te zijn voor de oudstrijders van het regiment. Een plaats waar zijn
hun geschiedenis en hun tradities bewaard
weten en waar zij terug kunnen keren om hun
herinneringen terug te vinden. Ook voor de
jonge generaties Fuseliers is dat van belang.
Niet alleen kunnen zij daarin een verklaring
vinden voor het waarom zij trots moeten en
mogen zijn op hun regimentskieuren, maar ook
kunnen zij leren van de gesprekken met oudstrijders over hun oorlogservaringen. De tijd
waarin jonge Fuseliers onder de kleuren van
het regiment zullen worden uitgezonden naar
vreemde gebieden en gevaarlijke omstandigeden zullen worden gebracht, komt ras naderbij en zij zullen uw ervaringen goed kunnen
gebruiken. Maar ook zal het regiment daardoor
i de toekomst "nieuwe" oudstrijders krijgen.
Voor hen moet er ook een herkenbare plaats
zij in de regimentsgeschiedenis.
Op dit moment is er nog geen duidelijke
p aats voor álle oudstrijders van het regiment.
e co tacten met uw vereniging zijn frequenter
e . 0 dsvoller dan ooit, echter de contacten
+et e zogenaamde "Indië-bataljons" van het
ar ere . e t Prinses Irene verdienen naar
ee e eering. Hoewel de laatste jaren
e
- e"'" me de reüniecommissies van die
oa:
a: zij aangehaald, hebben die
ers ~
iet die plaats in de regi-

mentsgeschiedenis die zij verdienen. Ik streef
ernaar om tot een regimentsbinding te komen,
waardoor elke vereniging van oudstrijders van
de Brigade en het Regiment, ook toekomstige,
een duidelijke plaats krijgen in de regimentsstructuur. Op die wijze hoop ik te voorkomen
dat in de toekomst uwen
hun geschiedenis
binnen de krijgsmacht in de vergetelheid raakt.
Ik hoop u daarover in de toekomst via uw bestuur nader te kunnen informeren.
Een ander punt van zorg is de aanstaande
herindeling van legerings- en werkruimtes op
de De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Met de omvorming van onze krijgsmacht
tot een beroepsleger veranderen ook de normen voor legering van de toekomstige beroepssoldaat. Een mogelijk gevolg daarvan
zou kunnen zijn een dislokatie van monument,
museum en regimentsmess ten opzichte van
elkaar en van de bataljonsgebouwen of zelfs
het verplaatsen ervan. Ik zal ervoor vechten
om deze voor u herkenbare plaatsen bijeen te
houden, opdat ook in de toekomst een thuishaven gegarandeerd blijft.
Tenslotte wil ik besluiten met het uitspreken
van de hoop dat ik velen van u in de toekomst
mag ontmoeten bij de diverse regimentsactiviteiten en de herdenkingen die in het komende
jaar voor ons liggen, zoals de vijftigjarige herdenking in Normandië. Ik hoop waarachtig dat
de goede contacten tussen regiment en U,
oudstrijders, in goede gezondheid tot in lengten van jaren mogen voortduren.

L. Vermeulen

Lkol der Fuseliers.

Beste lezer(es),
In het juni-nummer van 1992 wenste ik Betty Termeer-van Pelt
van harte beterschap. Ze leverde trouw een bijdrage aan dit blad
met haar rubriekje "Betty's Corner", waarin ze in haar moederstaal,
het Engels, verhalen ophaalde van haar broers en haar man die
allen bij de Prinses Irene Brigade dienden. Ze was daar toen heel
blij mee, zo liet ze in haar laatste bijdrage (september '92) weten.
Betty overleed op 19 november j.I., een maand na haar 77ste
verjaardag. Op deze plaats wil ik haar gedenken en haar man en
familie van harte condoleren. Betty's "Corner" kan niet meer
worden gevuld ...
De afgelopen weken kregen we een aantal reakties van oudBrigadeleden die hadden vernomen dat het vaandel van de Brigade is gestolen. Gelukkig is dat niet het geval. Wat is er wèl aan de
hand?
Het vijfde Indië-bataljon Garderegiment Prinses Irene werd voor
het vertrek naar Indonesië geadopteerd,' zoals dat toen heette,
door de stad Tilburg. Het bataljon werd na de terugkeer ontvangen
door het gemeentebestuur van Tilburg. Bij die gelegenheid, op 15
juni 1950, werd de bataljonsvlag aangeboden aan de stad Tilburg.
Die vlag, altijd zorgvuldig bewaard in de raadszaal, is begin november gestolen. De burgemeester van Tilburg heeft de regimentscommandant hierover ingelicht en verzekerd dat alles in het
werk zal worden gesteld om de vlag terug te krijgen.
Er worden veel vragen gesteld over de Veteranenpas. Er worden
momenteel 50.000 aanvragen behandeld. Getracht wordt al deze
aanvragers nog dit jaar een pas toe te zenden. Dit zal waarschijnlijk niet gaan lukken. Een aantal veteranen zullen hun pas dan in
januari of februari ontvangen.
Ik wens u prettige feestdagen en een gezond en vredig 1994.
Hans Sonnemans, redacteur.
Redactie-adres:

Hoofdstraat 22 5683 AE BEST
Tel. 04998 - 71270 (na 18.00 uur)

Verschijnt 4x per jaar. Abonnementen:

f 15,-
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HET VORIGE NUMMER:
- Een storende foto sloop in het artikel over de
Compagnie Aanvullingstroepen.
Er werd een
pagina verwisseld waardoor het artikel moeilijk
leesbaar werd. Na pagina 23 moet pagina 26
worden gelezen. Daarna verder naar 24 en
verder.
- Twee rubrieken ontbraken: namelijk "Wie,
wat en waar ?" en die van de Stichting Historie
en Documentatie Prinses Irene. Dit in verband
met een te korte voorbereidingstijd.

Naar aanleiding van de vragen in de rubriek
uWie, wat en waar" in het juni-nummer stuurde
Jan Starink een foto van een groep Reccemannen, die wij hierbij plaatsen.

"Ik vond bijgaand boekje "Manual of Grenades"
en dacht dat het misschien iets is voor het
museum van de Brigade of andere verzameling. Ik kreeg het van sergeant L. Linting toen
ik bij de Brigade Trein diende. Linting was
munitie-specialist,
vandaar zijn titel "Sergt.
A.E.": Ammunition Engineer. Heb nooit meer
iets van hem vernomen.
Verder vond ik bijgaande foto (copie) in een
heel oud blad: "Wapenbroeders", 1e jaargang
nr. 40, 20 maart 1947, "uitgave van en voor de
Nederlandsche Strijdkrachten in Ned. Indië".
Het kwam in mijn bezit toen ik in die tijd in
Batavia in het Hospitaal lag en heb het al die
tijd bewaard. Steentjes (inmiddels overleden ?)
was sergeant-instructeur
van mijn opleidingspeloton in Bergen op Zoom, maart/april 1945.
Op blz. 25 van de "Vaandeldrager" nr. 33 lees
ik, dat de recrutenopleiding
10 weken kon
duren. Sergeant Steentjes en zijn collega's
kregen de "vererende" opdracht om ons peloton klaar te stomen binnen 7 weken (ikzelf
maar 5,5 week), omdat we nog vóór de Hedel-

lende units van de operationele Brigade. 's
Middags voor de landing werden we ingedeeld
en sommigen gingen nog dezelfde nacht mee
over met de eerste boten. Over personeelstekort gesproken !

4Q-JARIG HUWELIJK
P.J. Christiaanse, Wassenaar
Ina "en Leun van Alphen, Nieuwe Tonge
45-JARIG HUWELIJK

Steentjes was een fijne instructeur en begin
1946 was hij instructeur bij de eerste cursus
voor reserve-officieren
in Harderwijk.
De
tweede cursus in Breda was hij dus zelf cursist
en eindigde als "den besten cursist". De toenmalige sergeant-majoor
H.W.P. Trienekens,
mortier sectie cdt. bij de Brigade, volgde in
Harderwijk de opleiding en het scheelde weinig
of de ere-koppel viel toen hem ten deel uit
450 cursisten. Zo zie je wat er een kwaliteit in
huis was bij de Brigade I"

M.J. v.d. Waal, Hellevoetsluis
F. Houwen, Bergen op Zoom
Johan en Aaltje Nievelstein, Leiden
Mineke en Johan Polak, Thorpe Bay U.K.
Miep en Gerard Portman, Enschede
50-JARIG

HUWELIJK

Fam. P. Goossens-Kuyper, Sittard
A.W. te Grootenhuis, Harderwijk
Fam. J. Grun, Hove (U.K»

G.M. van Opdorp, Amstelveen
6Q-JARIG HUWELIJK
"Uw belangstelling, uw aanwezigheid, de vele
geschenken, dat alles heeft er mede toe bijgedragen dat 26 augustus een onvergetelijke dag
is geworden.

Henk en Jeanne de Jong, Benoni, Zuid-Afrika
Mr. S.J. Baron van Tuyll van Serooskerken,
Den Haag
70STE VERJAARDAG

Hartelijk dank voor de bijzonder prettige wijze
waarop de leden van de Vereniging het bataljon en mij hebben gesteund. Met veel plezier
denk ik terug aan Normandië (1992) en de
verschillende paraatstellingen.

F. Houwen, Bergen op Zoom
Lucie van Rijswijk, Nijmegen
73-STE VERJAARDAG
N. André, Calgary, Canada

Ik hoop dat Uw leden nog land in goede gezondheid de georoganiseerde
evenementen
mogen bezoeken.

75-STE VERJAARDAG

L. Noordzij, Ikol. der Fuseliers

Truus Vaders-Visser,

Rosmalen

ATIENTIE I!!
ONTVANGEN DANKBETUIGINGEN
Vanwege de ruimte in het blad geven wij"
dankbetuigingen voortaan verkort weer in rubrieksvorm. Wij vragen hiervoor Uw begrip.
Dankbetuigingen aan het bestuur en leden van
de Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene"
werden ontvangen vanwege:

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven
aan het secretariaat van de Vereniging. Nog
beter is het om uw nieuw adres door te sturen
naar H. van Beers, Houtduif 26, 5161 SG
SPRANG CAPELLE.
Adreswijzigingen
behoeven niet te worden
doorgegeven aan de redactie van "De Vaandeldrager" !
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VANAF 1 SEPTEMBER 1993 TOT 1 DECEMBER 1994

PROEF REORGANISATIE 17 PAINFBAT
Hoewel een reorganisatie van het 17de Pantse infanteriebataljon in Oirschot natuurlijk niets
et de traditie van het Garderegiment Fuseliers te maken heeft, krijgen de oud-Brigadeleden bij de paraatstellingen toch met de verse illende compagnieën
te maken. Het is
aarom interessant toch iets van de oude en
e nieuwe organisatie te weten.
a het verschijnen van de prioriteitennota op
2 januari j.1. werd duidelijk dat in de nieuwe
Koninklijke
Landmacht
weinig manoeuvreee heden zouden blijven bestaan. Spoedig
aarna werd 17 Painfbat in kennis gesteld van
et feit dat er een nieuwe organisatiestructuur
oor het pantserinfanteriebataljon was ontwikeld en dat het bataljon deze structuur zou
aan beproeven. Op dat moment waren de
lannen nog niet uitgewerkt en kon er binnen
et bataljon nog "meegewerkt en meegedacht"
orden.
De proef ging van start op 1 september j.1. en
zaJ gaan duren tot 1 december 1994. De veranderingen zullen stap voor stap worden doorgevoerd. De eerste compagnie "nieuwe stijl" is
e C-Compagnie, die in januari paraat wordt.
BATALJON "OUDE STIJL"
7 Painfbat bestond uit zes compagnieën
ee bataljonsstaf.

en

- Ba aJjonsstaf.
- Staf-stafverzorgingscompagnie.
Deze compag ie zorgt o.a. voor bevoorrading. onderd, verbindingen en geneeskundige one sening.
Het Verkenningspeloton,
het
de oudspeloton,
het
Geneeskundig
eoo , de Verbindingsgroep en het Stafeo 0
(personeel van de Bataljonsstaf)
eoe
ot deze compagnie.
- Pan e 0 dersteuningscompagnie. Deze

o
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compagnie moet steun verlenen aan de infanteriecompagnieën. Het bestaat, naast de
compagniesstaf, uit drie antitankpelotons en
vier mortierpelotons.
- Drie Infanteriecompagnieën, A-Cie, B-Cie
en C-Cie. Een infanteriecompagnie bestaat
uit een stafpeloton en drie pelotons.
Het stafpeloton is verdeeld in een commandogroep, administratieen bevoorradingsgroep en een onderhoudsgroep.
De drie
pelotons zijn verdeeld in vier groepen:
A(lfa), B(ravo), E(cho) en R(omeo).
- 42 Schoolcompagnie. Deze opleidingseenheid behoort tot 17 Painfbat maar voert niet
de traditie van het Garderegiment Fuseliers
maar die van het Regiment Limburgse Jagers.
BATALJON "NIEUWE STIJL"
Het bataljon "nieuwe stijl" bestaat uit drie pantserinfanteriecompagnieën
en een Stafstafverzorgingsondersteuningscompagnie.
Dit betekent dus dat de Pantserondersteuningscompagnie is opgeheven (dit gebeurt op 1 maart
'94) en de taken zijn ondergebracht bij de
Stafstafverzorgingscompagnie.
De pantserinfanterie-compagnieën
zijn zelfstandiger geworden, kunnen dus onafhankelijker van de bataljonsstaf functioneren. Daartoe
is de leidinggevende functie in de compagniesstaven en pelotons aanzienlijk versterkt ten
koste van die in de bataljonsstaf. Het meest in
het oog springende voorbeeld: de compagniescommandant is niet langer een kapitein
maar een majoor. De compagnies-sergeantmajoor (CSM) is compagnies-adjudant
geworden.
Bij de compagnieën zijn geneeskundigeen
onderhoudsvoorzieningen
opgenomen. Iedere
compagnie heeft bergingscapaciteit (eerst

,,

17[@JGFPI
I
I
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ondergebracht bij het Onderhoudspeloton). Alle
onderdelen zijn voorzien van rupsvoertuigen.
Onderhoud en herstel, zoals eerst uitgevoerd
bij het Onderhoudspeloton van 17 Painfbat, zal
niet langer bij het bataljon worden gedaan
maar bij de Onderhoudscompagnie van de
13de Gemechaniseerde Brigade, het grote
"geheel" waartoe 17 Painfbat behoort. Dit betekent dat het Onderhoudspeloton bij het bataljon verdwijnt.
Wat ook verdwijnt is 42-Schoolcompagnie. De
compagnie wordt per 1 februari 1994 opgeheven.
Het bataljon is op 1 september vol enthousiasme gestart met de proef. Er rijzen nog dagelijks problemen die vooral het gevolg zijn van
nadere reorganisaties bij de Landmacht. Straks
zullen de functies die momenteel nog door
dienstplichtigen worden vervuld, moeten worden ingevuld door BBT'ers, Beroeps Bepaalde
Tijd. Samen met de BOT'ers, Beroeps Onbepaalde Tijd, zullen zij in de komende jaren
invulling moeten geven aan het Pantserinfanteriebataljon "nieuwe stijl".
ORGANISATIE IRENE BRIGADE
Het is misschien interessant om de organisatie
van de Irene Brigade eens te bezien:
- Brigadestaf.

- Stafcompagnie. De Herstellingsafdeling (te
vergelijken met het huidige Onderhoudspeloton, alleen groter), de Brigadetrein (bevoorradingspeloton), het Verbindingspeloton
en het personeel van de Brigadestaf, waar
toe ook een sectie militaire politie behoorde.
- Verkenningsafdeling. Bestond uit een scoutcartroop, een carriertroop en een antitanktroop.
Gevechtsgroepen I, 11 en 111. Iedere Gevechtsgroep bestond uit een Staf, vier infanteriepelotons, een administratief peloton
en een ondersteuningsgroep. Die laatste
bestond weer uit een mitrailleurpeloton en
een mortier-, antitank- en een luchtafweersectie.
Compagnie Aanvullingstroepen. Deze compagnie was voor de personele aanvulling te
velde. Hier werd de opleiding verzorgd van
de vele oorlogsvrijwilligers in het bevrijde
deel van Nederland.
Batterij Artillerie. De batterij bestond uit drie
secties van 2 25-ponders. Meestal opereerde de Batterij buiten het Brigadeverband
en samen met andere Britse batterijen.
Iedere Gevechtsgroep (vergelijkbaar met een
compagnie) kon min of meer zelfstandig, dus
buiten het verband van de Brigade (lees "bataljon", want met deze sterkte is de Irene Brigade vergelijkbaar), optreden. Zelfs de ondersteuning was bij een Gevechtsgroep ondergebracht. De Gevechtsgroepen werden gecommandeerd door een majoor.
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THE DUTCH MILITARY BAND
De Prinses Irene Brigade beschikte over een eigen muziekkorps in Engeland. De
IIDutch Military Band" was zeer bekend in die jaren. Er werden toernees door heelhet Verenigd Koninkrijk gemaakt, een vijftal platen opgenomen en vele radiooptredens voor de B.B. G. verzorgd. Kort voor het vertrek naar Normandië kregen
alle muzikanten een opleiding als gewondenverzorger en werden tijdens de acties
voor die functies ingezet. Onderstaand rijm werd gemaakt in Gongleton in juli 1941
en beschrijft de muzikanten en het leven bij de "Famous Band".
Het is weer een jaar geleden
Dat we uit Holland zijn gegleden,
Dat was toen zeer zeker een miserabele tijd,
Want we hadden gehoopt te worden bevrijd
Van onzen vijand: den schoftigen Mof.
Dat mocht niet gelukken: we hadden een sof.
Toen we in Porthcawl waren gearriveerd,
Werd door velen een muziekkorps begeerd.
Sgt. Drees kocht de instrumenten en het
andere gerief,
Nadien gaven we dikwijls concert,
Soms was het goed, soms wat het slecht.
We gingen uit met treinen en bussen,
Die dingen zijn heel goed om je in slaap te
sussen.
Marech. Bruggeman en dpl. v. Sambeek
Waren eens een heel klein beetje van streek.
Terugkomend met de trein treffen ze het slecht
Want ze komen zowaar in Rugby terecht.
Lt. de Groot, de leider van de famous band,
Is soms wel eens in de war op het end.
Hij slaat wel eens mis en wij doen het niet
goed
En bezorgen sergeant Lammers weer eens
kokend bloed.
Maar hoe ook roddelt of hoe het ook draait,
We ko en er toch altijd doorheen gemaaid.
Slaat de baas goed af op tijd, dan zijn we allen
stil.
lee Sg1. v. Toor geeft nog een gil.

o

og even terug te komen op deze v. Toor.
Die was er pas voor een paar maanden van
doo.
Toe
ij e g am, was hij kwaad in fact,
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Omdat Polak zijn eerste plaats had afgepakt.
Polak was de wijste en zei zo uit spot:
"Geef die kleine jongen ook even de pot !"
De meest muzikale persoon uit de Band is de
Witte,
Die kan geen ogenblik stil blijven zitten.
Hij heeft daarbij slechts één doel:
Om dicht te houden zijn grote smoel ...
De Witte blaast op een hele grote bas,
En scheurt op dat ding als de beste van zijn
ras.
Oh, ik heb nog onze tweede leider vergeten.
Die is half van de zenuwen opgegeten.
Hoe dat komt is bij ons allen bekend,
Maar het doet er niet toe, het is een pracht
dirigent.
Hij dirigeert onvermoeid en zonder te rusten,
En vloekt dat de honden er geen brood van
lusten ...
Hij heeft ook verschillende marsen gecomponeerd
En wordt over het algemeen zeer geëerd,
Hoewel zijn werk soms niet wordt gewaardeerd.
De big drummer is een vreemde jongen,
Bij de repetitie hoeft hij nooit te gebruiken zijn
longen
En heeft daarom ook de kans om te slapen.
Wordt hij wakker dan staat hij te gapen
En slaat maar raak zo hard hij kan.
Wat Piet weer een vloek ontlokt.
En Bloemen zijn ambitie stokt, omdat hij er niet
bovenuit kan razen.
Piet weet geen raad, wordt nog eens kwaad,
En laat om de opwelling te bezinken,
De gasten maar koffie gaan drinken.

Na opnieuw begonnen te zijn,
Komen de tongen en lippen los en is het weer
gein.

Liegen kan hij helemaal wel haten.
Weeres, zoëven genoemd,
Wordt bepaald nog eens beroemd.
Niet om zijn muzikale prestaties,
Maar om zijn goede vrouwen relaties.
v. Eersel, eveneens bugelist, is een rare vent.
Hij heeft rechte benen en krullen in z'n haar
En op de bugel maakt hij niet veel klaar ...

Claessen is soms zo op zijn saxofoon aan het
piepen,
Dat hij een heel muziekstuk zit te vergriepen.
Weeres, een bugelist, maakt hem er op attent.
Claessen weigert verder te blazen en meldt
zich absent.
Beiden zijn zo hevig verbolgen
Dat een buitenstaander het gesprek niet kan
volgen,
Omdat ze spreken een dialect
En je alleen maar kan horen het verrekt. ..

Gubbels en Hendriks zijn baritonisten.
Gaat er iets verkeerd, dan zeggen ze dat ze
het niet wisten.
Maar geloven kun je ze niet
Want dat kun je soms wel merken aan Piet.

Gaat Piet een uitleg geven van syncopen,
En zegt daarbij steeds weer,
Dat je naar de stek moet kieken, keer op keer.
Dat is voor Polak bedoelt,
Die het maat houden nog steeds niet voelt.
Polak zullen we niet verder beschrijven,
Alleen heeft hij een hekel aan overdrijven,

Een Euphonium blazer is de heer Bruggeman,
Die doet altijd zijn best zo goed hij kan.
Een bugel heeft hij ook al bespeeld
Maar dat ding heeft hij helemaal gekeeld.
Een apart instrument met een rare snuiter,
Want Aart Bruggeman is een echte vrijbuiter.
Of melk, chocolade of sigaren,
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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 Hans,
:::~ ~ a niet wachten om het volgende deel
. a- eerhaal
te vernemen. De vorige keer
s
'e af juist op het moment dat je daar, in
~e:
or de Jappen bezette gebied, samen
+e: B itse commando's, weer in een hinderaaç liep. Het is weer heel spannend ...

Altijd weer opnieuw is het een verassing hoe
snel die drie maanden om zijn. Nauwelijks is
mijn brief geplaatst of een nieuwe "opdracht"
glijdt alweer door de brievenbus. Nietemin, ik
doe het met plezier voor de oude makkers van
weleer.

wil ik het ook nog even over iets anders
-e e. Op 6 juni 1993 overleed Peter Taze::: r, Ridder der Militaire Willemsorde en En;e a dvaarder. Op 23 november 1941 werd hij
as geheim agent" in smoking afgezet op het
s::a: d bij Scheveningen (deze gebeurtenis is
cesc reven en verfilmd in het boek en de film
o daat van Oranje". In april 1942 keerde hij
~a een avontuurlijke tocht via Zwitserland en
G' altar terug naar Engeland en volgde vergens de commando-opleiding
in Schotland.
a et succesvol volbrengen van de opleiding
e d hij ingedeeld bij Dutch 2 Troop.

Je hebt ditmaal twee vragen. De eerste is hoe
het verdere verloop van de actie in de Arakan
was, de andere slaat op de pas overleden
geheime agent Peter Tazelaar. Laat ik proberen deze vragen achtereenvolgens te beantwoorden.

eet dat hij daar maar even is gebleven
hij kreeg andere opdrachten o.a. in Caa a. Later, in het najaar van 1944, werd hij
as agent van het Bureau Bijzondere Opdrache geparachuteerd boven Friesland om zich
aar nuttig te maken voor het verzet. Hiervoor
erd ij benoemd tot Ridder der 4e Klasse der
,4"
're Willemsorde.
aag is nu, heb jij Peter Tazelaar nog
zijn korte periode bij Dutch 2

en met mijn allerbeste wensen
ende feestdagen en 1994 en naartelijke groeten,

Wij liepen daar in Elethangjaw niet in een hinderlaag zoals jij veronderstelt. Overigens kan
ik mij deze veronderstelling indenken, want dat
was ook mijn eerste gedachte in de plotselinge
schrik en ontsteltenis die ons overviel.
Aan de andere kant van de meters hoge heg
waren een aantal Jappen die op een uitzinnige
wijze te keer gingen. Niet alleen schreeuwden
en brulden zij een aantal onverstaanbare klanken maar tevens staken zij alle soorten vuurwerk af, die wij in deze tijd waarschijnlijk voetzoekers of gillende keukenmeiden
zouden
noemen. Daar tussen door klonken ook
zwaardere ontploffingen.
Een scherpe geur
van buskruit hing om ons heen.
Zelden ben ik tijdens de oorlog zo geschrokken en zo bang geweest. Ik denk dat de
meesten van ons verstijfd van schrik waren.
Elk moment verwachtten wij de beruchte en
gevreesde stormaanval met gevelde bajonetten en banzai gebrul.
Merkwaardigerwijze

gebeurde

er verder niets.

Enkele bandleden poseren voor een affiche
voor een bioscoop in Durhem

Bandleden voor een affiche. Op de achtergrond de bus van de band, een, op de
terugtocht uit Zeeuws Vlaanderen meegenomen, Nederlandse bus
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DE PRINS EN ONZE BRIGADE
door J.J. G. Beelaerts van Blokland, Oosterbeek

Bajonetvechten
Brigade ....
Zoals bekend had Prins Bernhard grote beangstelling in onze Brigade. Hij bezocht ons in
. ton in 1944. Na zijn bezoek kreeg ik van
een klein briefje wat ik in mijn dossier
gvond. Het had geen aanhef.
-1. Naturalisatie - zal gebeuren hier bij naam
2. Vragen en suggesties:

was niet populair bij de

over op de hoogte stellen en dit zou eenig
zins mogelijk dit bij "ons" spoedigst ook probeeren."
Tot zover de tekst van de Prins. Hier teken ik
bij aan dat naturalisatie nodig was daar een
aantal van ons zonder toestemming - kon ook
niet - had gediend bij het Vreemdelingen Legioen en daarmee zijn Nederlandschap had
verloren.

a Bajonetvechten hoeveel ?
b. Waarin bestaat PT (Physical Training,
lichamelijke oefeningen, redactie). Maken
oefeningen werkelijk menschen meer fit ?
Zo niet, moet Rijkens verbetering brengen.
c. Officieren moeten spreekuur houden.
d. De Engelschen hebben Army Bureau of
Current Affairs. Laat Brig. Comm. zich hier-
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Bajonetvechten was bij ons niet geliefd en
heeft ook in 1940 bij ons practisch niet plaats
gehad.
Current Affairs hadden wij. Behalve Vrij Nederland hadden wij "De Bromtol" een kampblad
en geen behoefte aan meer.
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Nrunens het bestuur van onze vereniging deel ik u mede dat onze jaarlijkse
reunie zal worden gehouden op woensdag 27 april 1994 in de Gen~-Maj. de
RuJter van Steveninck-kazerne
te OIRSCHOT.
In dese kazerne, waar ook het 17e Pantser infanterie bataljon Garde Fuseliers "Prinses Irene is gelegerd, vindt men bet een eer de oudstrijders
van de Irene Brigade te mogen ontvangen voor een reunie.

~

Plaats

10.00 - 10. IJ5 uur. Ontvangst reünisten
bar
Koffie met cake en belegde
broodjes
11.00 - 12.30
"
Algemene Ledenvergadering
Gebouw 146 • Kazco bar
Agenda met bijlagen volgt.
Voor de dames en begunstigers
wordt een alternatief programma
aangeboden(rondleiding
kaserne)
13.00
••
Dodenherdenking
Bij het monument voor.:..de
De reÜnisten en overige belang-gevallenen van het
stellenden nemen,op aanwijzing Garde Regt. F.P.I.
van G. Lourenz, plaats rond het
monument.
Volgorde

van de commando's

dodenherdenking

Signaal "Geeft acht"
Commando "Geeft acht"
Signaal "Vlag Hijsen"
Commando"
Brengt eregroet"
Commando "Vlag Hijsen" (Het"lfilhelmus" wordt gespeeld)
Signaal "Vlag gereed"
Commando "Vlag halfstok"
Commando "In de houding-staat"
Voorlezen namen gesneuvelde
van de Irene Brigade

oudstrijders

Leggen bloemstuk
~n

minuut

stilte

"Lae t pos t," wordt geblasen.
Signaal "Vlag hijsen"(geen "Wilhelmus")
Commando "Brengt eregroet "
Commando "VLag hijsen"
Signaal "Vlag gereed"
Commando "In de houding-staat"
Commando "Plaats-rust".
Pel

i

I'~ventueeluitreiking
gewonden"

I

g
1.99!l.S33
AB -AMR.Oa.t:47.2S.8S~,7G213
RABOBaot
33.42.06.715
Postrd<

45 uur
• •

Aperitief

"draag-insigne

met borrelgarnituur
-- 2 -_

Gebouw

146. Kazco bar

•••• eldings-formulier)

••••••••

~t;ljd

tevens

sluiting

Gebouw 153
Keuken I

reunie.

2. Tenue.
Vrijblijvend
3. Kosten.
Extra-kosten

f. 10,00 per persoon.

4. Il«!taling
a. op onze girornr.
b. op onze bankrnr.
"
c. op "

1.999.5~3
'I /.:U).S:5.782
33.42.08.71'5
r

.a\BN/AMllO-bank
IMBO-bank

t.n.v.
Irene

N.B.

reunie

1994 +

5. Tocgang tot de kazerne
Alleen door do hoofdingang
aan de Eindhoveusedl.jkt
Ol' vertoon
wacht van he~ u toegezonden
BE'VIJS VANDI·~ELN.A}IE",
6. Autobezittcrs.
- 'Er is voldoende
clie met de auto
7.

aan de

par-keer-ge Lege nhe Ld op de kazerne

komt.

Aanwijzing

van het

aanw~zig voor degene
wachtJ)ersoneel
opvolgen.

Aanmelden (zie bijgevoegd
formulier)
Ui terlijk
9 april
1994 dient uw aanmelding + betaling
in he t bezit
te zijn van onze I)cnningmeester.
Na ontvan~st
betaling
zullen
de deelnemersl~aart(en)
u z.s.m.
worden
toegezonden.

lIielkema
secretaris

11.
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-
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FORMULIER

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_

· . . . .( .naam
. . en. .voorletters)
.......... ... ......
Straat en huisnummer · . . . . . . • • . . • • • • • • •
• •
• • • • • • •
Postcode en woonplaats • . . . . . . . . . . .
..............
Land •••
. . . .. . . . ... ... . . . .... • • ... • • •
Telefoon
netnummer · .
........
•

•

•

meldt zich aan voor de reunie op woensdag 27 april 1994 in de Gen.-majoor
Ruyter van Steveninck-kazerne te Oirschot, en :
a. aal nog met

personen deelnemen;

totaal aantal personen

b. neemt met • • • • personen deel aan de Nederlandse
c. neemt met
d.

. . ••

• • dames hebben belangstelling

• • • •

maaltijd;

personen deel aan de Indonesische

maaltijd;

voor het alternatief

de

X)
X)

programma.

X)

X) Doorhalen wat niet van toepassing is.

datum

. . . .. . . . . .. . .
.............
(handtekening)

Als brief te .enden aan:
De heer

H. van BEERS
Houtduif 26
:5161 SG SPUANG-CAPELLE
In.enden vóór 9 april 1994
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VAN OUDSTRIJDERS VAN DE

BSERl/ANDSE BRIGADE "PRINSES IRENE"

KONfNXJ!,IJKR

~iJ.947.1nschr.
ecaJ!TXRlAi\'r.ë

nr. IC.v.IC.'s-GravenbaseV 410620

~

254. 4106 BI ROOSENDML(N.BR.)

Verslag kanscontrole
Ondergeteke

'lI!L816»44802

commissie

en, de H.H.
A. van de Geijn
Dr H. Hendriks
A.J. Kerklaan
N.G. van Zalinge

Ni jmegen
Eindhoven
Schiedam
Breda

op 2 maart 1993 ten.huize \la de {!)enningmeester
Beers
te Sprang-Capelle.
in commissie
verenjgd
teneinde de bescheiden en de daarbij behore de boeKen over het
jaar 1992. zoals statutair is voorgeschreven. te controleren·
De bezittingen
en schulden zoals v-ermelciop' de balans dd 31
december 1992 werden in orde bevonde n , De geldmiddel.en t.W.:
liquide middelen
f 12.765,3b
b~j~ggingen
f 25.637.35
wat"~n daadwerkelijk aanwezig.
Het vermogen (werkzaam kapitaal) van de vereniging bedroeg op
dit moment f 30.773.11.
Evenals vorig jaar kwam de in de loop van 2 .Jaar de derde door
de vèreniging
benoemde penningmeester(a.i.)voor
grote moeiliJkheden en problemen te staan toen hij door het overlijden
van :21Jn voorganger
in october
1992 geheel
0J1verwacht de
b'''lekhouding moest
overnemen.
Dit is hem op voortreffelijke
wijze gelukt.
Op grond van haar bevindingen stelt de kascontrole commissie
de ledenvergadering voor
het Bestuur te dechargen:!n voor het
gevoerde financiele beleid in 1992. Zij spreekt haar dank
uit
voor
de toelichting
die de penningrrJeester heeft
gegeven.
even~o voor de gastvrije wijze waarop zij werd ontvangen.
Sprang-Cape 11e • 2 maal~t

8""k: AMRO. PooIbus J U95. 2S02 AN
PooI&im: mr. J.m.533.

·.O••ve ••••••• mr. 47.25.85.762.
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Algemene Ledenvergadering
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V 410620

DAAL. TEL. 01650-44802

27 april

1994

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.

2. Ingekomen stukken.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 juni 1993.
(opgenomen in de Vaandeldrager nr. 35 maart 1994)
4. Beleid bestuur over 1993 :
a. 48e jaaroverzicht secretaris
b. jaaroveràicht penningmeester
X)
c. jaaroverzicht sociaal medewef~~~
5. Kostenvergoeding.
8. Begroting 1995.
i·8e~ egd
X)
7. Verslag kascommissie over het boe jaar 1993.
8. Verkiezing bestuursleden volgens roo ter 1993(opgenomen in de Vaandeldrager
nr. 35 mnart 1994).
XX)
.Aftredend :
a. R.W. lIelllllles
(voorzitter)
) herkiesbaar.
b. P.J. v.d. Wal (lid)
) herkiesbaar.
9. Verkiezing reserve-lid kascommssie (art. 14 Huishoudelijk Reglement).
De kascommissie bestaat uit de volgende leden:
a. Ge~n A. van der,treedt af
b. Hendriks H. Dr.
e , Kerklaan A.
d , Mulder ~\..J.(reserve-lid) wordt lid.
10. Normandië 1994.
11. Herdenkingen "Operatie Overlord", "Operatie Market Garden", Tilburg,
Bergen op Zoom, Beringen, Eindhoven, Veghel,enz.
12. Veteranen Platform.
13. Rondvraag.
14. Sluiting door de voorzitter.

X~X)

X) Financiele vragen schriftelijk

indienen vóór 6 april 1994 bij de penningmeester H. van Beers.
XX) De voordracht van kandidaten voor een bestuursfunctie dient uiterlijk
13 april 1994 in het bezit te zijn van de secretaris en ondertekend door
tenminste 10 (tien) niet tot het bestuur behorende leden(Huishoudelijk
Re~lement art.~).
XXX}. üU9aa~gden voor deze functie schriftelijk opgeven bij de secretaris
vóor 13 april 1994.

Penningmeester
:
Postrekening
: 1.999.533
ABN-AMRO Bank: 47.25.85 .•
RABOBank
: 33.42.06.715
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rr:ULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
9 JUNI 1993 TE OIRSCHOT
woensdag 9 juni 1993 werd in de genm. de RtJytervan Steveninckkazeme te Oirschot onze
_1ijIa:~Algemene Ledenvergadering gehouden.
:N.lNV\fEZiIGE BESTUURSLEDEN

R.W.Hemmes
J.L.M. v.d. Bergh
H.J.F. Hielkema
H. van Beers
Th.J. van Besouw
G. Lourenz
P.J. v.d. Wal

: (contact-persoon Mariniers)
AF\i\/F7tGE BESTUURSLEDEN

(MET KENNISGEVING)

medewerker Vereniging
lIPciaai medewerker Steunfondsen
.lacIteur "Vaandeldrager"

~lCiaai

GERECHTIGE

LEDEN

F.J. B,akx
H.J. Davis
J.W.H. Sonnemans
200

(TWEEHONDERD)

.10 uur opent de voorzitter de vergade~U~~e
aanwezigen van harte welkom te

toen Henk van Beers de penningen overgenomen. Hij heeft dit op meer dan voortreffelijke
wijze gedaan.- Applaus.

_1IIII:;~"Toen op 23 juli 1991 onze pen,,18SIJM' Marc Segal ons was ontvallen,
penningen overgenomen door Har•• hot. Hij deed dit op uitstekende wijze,
lf.IIaIaê:as ook hij is 23 september j.l. overpenningmeesterschap blijkt een
"end beroep. Op ons verzoek heeft

-In het afgelopen jaar is er ontzettend veel gebeurd. Wij hebben onze goede reJatie met het
13e Painfbat behouden, maar het 13e is niet
meer het Garderegiment 'fuselierS. Het 13e
moest zijn naam -overdragen aan het 17e
Painfbat. Umburgse Jagers, die dat helemaal
niet leuk vonden. Op mijn aandringen om de
traditie-overdracht toch nog een rol te krijgen,
waar zo velen van ons nog in leven zijn, hebben de overste van het 13e en van het 17e
ons nog de gelegenheid gegeven in Normandië de traditie over te dragen. Dat is een geweldig goede zaak geweest. Niet alleen voor
ons. oudstrijders die daarbij aanwezig waren.
maar vooral ook voor -de limburgse Jagers die

daar met een sik heengingen en al een beetje
als FUSEUERS tertIQkwamen. Nu zijn ze Fuseliers en ze zijn er trots op. Doen het geweldig goed.
De relatie tussen de oudstrijders van de Irene
Brigade en het Garderegiment Fuseliers is nog
nooit zo goed geweest. Er is zelfs een nieuwe
traditie ontstaan. Het paraat stellen van de ACompagnie in Normandië is zo goed bevallen,
dat de Regiments-commandant heeft gezegd:
"Wij zullen voortaan bij elke compagnie die
paraat gesteld wordt oudstrijders vragen. Ten
teken van die paraatstelling zullen zij dan het
invasiekoord uitreiken. 11 Er is nu bepaald dat
bij elke paraatstelling van een compagnie dit
gebeurt op een plaats die in ons vaandel staat.
Normandië, Hedel en Tilburg hebben we gehad. Op 6 september 1993 wordt de B-Compagnie van 17 Painfbat GFPI in Beringen paraat gesteld. De soldaten die daar zullen
staan, zullen door oudstrijders worden ingewijd
als "Fuseliers". Dames mogen gerust naar
Beringen komen, maar kunnen niet bij de uitreiking aanwezig zijn."
Voorzitter zegt dat bij de inkrimping van de
Krijgsmacht van de Kon. Landmacht zijn bijdrage zal moeten leveren Vele bataljons verdwijnen die de traditie van de verschillende
Regimenten voortzetten. Verplaatsing van nog
te handhaven bataljons is onvermijdelijk. Het
17e Painfbat GFPI zou vermoedelijk naar Assen gaan en de Stoottroepen wilden dan naar
Oirschot komen. Wij zijn daar fel op tegen.
Hebben een enquette gehouden, 250 handtekeningen verzameld van onze oudstrijders die
door kolonel b.d. A.M. Herbrink,. na afloop van
een beëdiging aan de commandant van het
17e Painfbat GFPI werden overhandigd. Dat
heeft iedereen erg goed gedaan. Ik weet niet
of het bij hogerhand is aangeslagen, maar
hoop dat zij ook van mening zijn die "fuseliers""
zijn in Oirschot en blijven in Oirschot. Applaus.
2. INGEKOMEN
STUKKEN
Voorzitten Bericht van verhindering van onze
ere-voorzitter, J. Polak, J. de Waal en A. van
Wijk. Verder een ingekomen stuk van H. Huinder, België dat we zullen behandelen bij punt
11. H. Huinder is niet aanwezig.

3. NOTULEN
A.L.v' 19 MEI1992
Voorzitter: Iemand vragen hierover. Niemand.
Prijst de secretaris dat deze het al die jaren
nog met zoveel animo doet. Applaus. Notulen
goedgekeurd.
4. BELEIPBESTUUR
OVER1992
a. 47e jaaroverzicht secretaris
Voorzitter: De secretaris heeft op 8 jan. '93
zijn SO-jarige bruiloft gevierd. Het hele bestuur is daar naar toe geweest. Wij vonden
het dankbaar om dit ere-lid te kunnen vertellen hoe fijn hij dit secretariaat al 30 jaar
runt. Applaus. Geen vragen. Het jaaroverzicht is goedgekeurd.
b. 47e jaaroverzicht penningmeester
Voorzitter: Zijn er vragen over dit financieel
verslag ? Geen vragen. Nogmaals, Henk
van Beers, hartelijk dank dat je onze penningen wilt beheren en de wijze waarop het
doet. Door het plotseling overlijden van H.
Walschot lagen er nog een heleboel zaken
die moesten worden afgerond. Hij heeft dit
op meer dan voortreffelijke wijze opgeknapt.
Daverend applaus.
Jaarverslag penningmeester onder dankzegging goedgekeurd.
5. AANVULLENDE
BEGROTING
1993
Geen bezwaren vanuit de vergadering. Aangenomen.
6. BEGROTING
1994
Penningmeester: U ziet daarin staan "Normandië-reis 1994". Zijn er nog druk mee bezig. Als
penningmeester is daar op dit moment nog
weinig over te zeggen. Bij punt 12 hoort u daar
meer over.
Geen vragen over deze begroting. Ook deze is
aangenomen.
7. VERSLAGKASCOMMISSIE
BOEKJAAR
1992
De heer H. Hendriks, als lid van de kascommissie, leest het verslag voor. Verzoekt, namens de commissie, het bestuur te déchargeren over het gevoerde financiële beleid 1992
(zie verslag elders in dit orgaan).
7. VERKIEZING
BESTUURSLEPEN
H.J.F. Hielkema wordt herkozen. F.e. V.d.
Meeren en N.G. van Zalinge worden in het
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voor aan de

"'''III-nntt
••

deheer A.J.

Mulder

n.en aangenomen.

Het is prachtig om mensen een hand te geven
of te zeggen -Wat heb je het toch allemaal
goed gedaan"I maar het is nog mooier om ze
te belonen namens al diegenen voor wie ze
zich hebben ingespannen. Ik zeg nogmaals,
het spijt me dat Dr. Zak er niet is maar ik zal
hem graag op de hoogte stellen van uw antwoord op mijrl+iVooJstel1Om Dr, m1GJt bSflOemen tat e~
fJeFllgililgtfi)averend
applaCIS.
Ik zal tTèm straks bellen en hem hiervan in
kennis stellen. (Voorzitter leest oorkonde voor
die bij het ere-lidmaatschap hoort). Deze oorkonde zullen we hem doen bezorgen. Ik weet
zeker dat hij daar erg dankbaar voor is.
11. VETERANEN PLAIEORM

_~t.le commissie Dr. Zak is eigenlijk
leven geroepen omdat Dr. Zak
.Doi::hM:dd- voor de dienstplichtigen van

_i de zo lang zonder enige erkenning

"i~.m_·

"IRWI geweest. Degenen die in 1939

iseerd, die de meidagen in
.trdEt- :bez'etting in Nederland hadden
die al terugtrekkende via
lIBIJtj"anc:leren, België en Frankrijk in
n aangekomen en in 1945 wer:.ilen1Obil.iseerd, die dienstplichtigen heben~!IEi';erkenninggehad. Daar heeft
a2lldr'lIllIIItengewaofl voor ingespannen.
••••.• ing van de commissie, bestaande
Davis, S. Wolf, J. Heide en W.
r~IIIIWtr-er; lteindelijk toe geleid dat,
__
men-Platform. dienstplichtigen die
bben: gediend een pensi__
.Jd·~éring
ád. 1. 7500,- van
___
~1faR Defensie hebben gekregen.

VQorzitte~ t tétf.'l!Ji
lofJfd
ik bij dit punt
de br:iefvan H. fiuimtéttZ1
elen. Huinder is bij de Irene Br:igádEfg eest4Raar-heeft
als dienstplichtige geen f. 7500,- geWegen. Hij
is daar zeer boos over en zegt dat we hem
meer hadden moeten steunen. Huinder is in
Indonesiè geweest als ambtenaar en heeft als
burger de bibliotheek van de Militaire Attaché
in Londen bijgehouden. Dat heeft niets met de
toekenning van die f. 7500,- te maken. Hij
vindt van wel en schrijft dat op een wijze die
wij niet geschikt achten voor publicatie in "De
Vaandeldrager". Is hier zeer gebelgd over en
vindt dat wij de vrijheid van meningsuiting
geweld aan doen. Haalt het samengaan van
het Nederlandse: leger
e Hél
ifSe aan,
spreekt zeJfstö~
rt
nazi-praatjes Wè~A
tio
on l'ie gepubliceerd. Heeft gevraagd zijn brief in de A.L.V.
naar voren te brengen. Mocht iemand tatar: iets
over willen zeggen dan kan hij hier de brief
komen lezen. Geen animo.
H. Hendriks: Merkt op dat IIDe Vaandeldrager"
een verenigingsblad is en derhalve het bestuur
de bevoegdheid heeft de artikelen te weigeren.
Dat heeft niets met persvrijheid te maken.
Voorzitter: Natuurlijk. Ik ben blij dat u dat zegt.
We hebben ook een artikel geweigerd fUlmineerde tegen het beleid van ons kabinet omdat
wij ,geen poUtieke stakken in ons I)jad Willen
hebbellk Wif: gaan niet als oUdsMjders in polio
e discussie, ooch in de A.t~V., noch in ons

blad. Wij zijn maten onder elkaar en ::d8QrGver
praten zijn we het met elkaar eens. Dave1"etfd
applal:lS.
Het woord is nu aan onze vertegenwooJidiger
in het Veteranen Platform, J. v.d. Bergh.

A.

J.

K.

A.~ Herbrink jn comité. Herdenking
operatie "Market Garden". Th. van Besouw in comité.
Er is een film gemaakt over de verhouding "Nederlands-Indië" en er wordt een
film gemaakt "Vrienden van Frans", een
waar verhaal van een soldaat die de
oorlog heeft meegemaakt. Beide films
worden warm aanbevolen.
Veteranenbos. Nog niets over bekend.
Wordt vermoedelijk genoemd: "Het bos
der onverzettelijken". Wellicht gaan er
ook de monumenten naar toe van de
opgeheven kazernes.

3 juni vertrek uit de kazerne te Oirschot en
terugkeer aldaar 9 juni. 4, 5 en 6 juni bezoek
aan o.a. SEleLandingsbeach "Gold", waar de
Brigade Is geland, "Omaha beach Amerikaanse, Britse èn Canadese Begraafplaats en
verschillende plaatsen in Arromanches waar
belangrijke strijd is geleverd. Eventueel kerkdienst. 6 juni zullen op "Omaha beach 7 regerende vorsten c.q. staatshoofden aanwezig
zijn met name H.M~de Koningin. Indien defilé
willen wij ook mer:Jdoen.Mocht er op 6 juni om
21.00 een soiree worden gehouden in Caen
dan proberen wij hier een uitnodiging voor te
krijgen.
7 juni: Herdenking in Pont au de Mer met
kranslegging en defilé met muziekkorps en een
compagnie Fuseliers in ceremonieel tenue.
8 juni: Bezoek aan Pont l'Eveque, Honfleur en
Usieux.
9 juni: Terug naar Oirschot.
Dit plan is gezonden aan de Nederrandse Territoriaal Commandänt die met de ooördinatié .
bélast.
H

•

tl

B.
C.

D.
Draaginsigne Gewonden. 3700.
aanmeldingen, 2500 uitgereikt.
Rest nog in behandeling.
Inspecteur Krijgsmacht is tevens
Inspecteur Veteranen.
Mobilisatie Oorlogskruis. De uitvoerende
bepalingen worden gemaakt.
Nieuw Guinea Herinneringskruis. De
aanvragen kunnen worden ingeêJien<t.
1994. Herdenking Operatie "Gverlord',

........pil.....

201••• pn:Jberenin voorrveren voor de

Hebben zich opgegeven 48
35 dames. 2 juni 193 was de laatste
opgave. Voor de bussen rekenen
l-:i~"J.~,.~IJ4
personen. Men kan zich op een re•••.•••.•
laten plaatsen voor eventuele afzeg•

~IJJ~~~

1>,;AJ:IIl~lee[h:Harry Walschot heeft me verteld
reisschema Normandië ook plannen
de plaatsen aan te doen die door de
.'.lgade
waren bevrijd. te beginnen in
Iets van bekend ? Gaat het nog

RI*....

~L:J~~w~'
Dit valt buiten mijn opdracht.
kIiaI- alleen Normandië 1994 organiseren.
plan dat u gehoord hebt van Wal-

,.J!JUMen.;· Er heeft een plan van enkele
de PvdA in de krant gestaan om in
veteranen die dan nog in leven zijn.
_CIeI~. aan circa 10.000. een Ilhommagell
•••••• foäeden. Mogen wij als Irene Brigade
...-..a-Waanmee doen ?
~~EiI!~L.'
Niets van bekend. Ik wil nog
••••_J!.'8glQenover de Ilbevrijdingsherdenkin. De gemeente Tilburg heeft haar
"lma-_·op ons verzoek verplaatst naar 29
at Bergen op Zoom haar provoor 27 oktober 1994 al helemaal
Ij kunnen dus zowel in Bergen op
burg nu deelnemen.

.•~_e-

dere plaats zijn bevrijding wil herdenken.
G. Parel: Kunnen de reiskosten voor Normandië niet door het Ministerie van Defensie betaald worden?
Th. v. Besouw: Wij hebben aan het Ministerie
om gratis busvervoer gevraagd. Nog geen
antwoord .
13. RoNDVRAAG
A.M. Herbrink: Op vrijdag 17 september 1993
zal een brug bij Nijmegen naar de Irene Brigade worden vernoemd. Opgave voor deelneming z.s.m. bij mij.
G. Parel: Kunnen we Z.K.H. Prins Bemhard
uitnodigen voor Beringen ?
Voorzitter: De Prins is nu 82 jaar. Wil het ook
wat kalmer aan gaan doen. Zal het bij een
ontmoeting langs mijn neus vragen.
Voorzitter: ARKE-reizen organiseert in 1994
een reis naar de plaatsen waar de Irene Brigade is geweest. Wordt in een brochure opgenomen. Kan het aanbevelen voor de liefhebbers.
Voorts zal de dodenherdenking in Oirschot
voortaan plaatsv.inden bij het monument voor
de gesneUMeJden;
vso het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene e niet meer bij het
borstbeeld vam geArn. dEl Ru~er van Steveninck.
Hans Sonnemans heeft een kleurenfilm kunnen bemachtigen over de Brigade in Engeland.
Wordt na afloop in de filmzaal vertoond•
14. SWITING
Te 12.40 uur sluit de voorzitter de vergadering.

. Op 18 september 1994 wordt de
IBR~

Eindhoven feestelijk herdacht.
hebben al hotels in en rondom

...,.,,~'"l-.,.' Besouw heeft zitting in het

GardenII. Wij zullen er zeker bij
.".~ •• ~e vergadering van dat co-

Roosendaal. 1 juli 1993

jllDlen dat de verenigingen zelf uit-

welke_gelegenheid ze zullen deelt Zuiden in 1994 bijna ie-

De secretaris.
H.J.F. Hielkema.

Van de penningmeester
Het jaar spoedt zich ten einde en- de acceptgiro's voor de contributie over 1994 of meerdere
jaren zijn al weer bijgevoegd om u eraan te
herinneren dat, volgens de statuten van onze
vereniging, de contributie der vereniging bij
vooruitbetaling dient te geschieden.

vanuit Nederland. Dan wel graag even laten
vermelden wie het betreft en waarom.

Kijkt u a.u.b. naar het 6 cijferige getal dat boven uw naam op de adresstrook staat afgedrukt. Wanneer dat getal met een lager getal
dan 931231 staat vermeld, dan dient u zoveel
maal meer contributie te betalen als het ver
schil aangeeft. De contributie en donatie bedraagt minimaal f 20.-- per jaar.

-

Voor leden woonachtig in Europa of daarbuiten
graag het volgende:
Betaalt u a.u.b. met de valuta van het land
waarin u woonachtig bent of tegen ter plaatse
omgewisseld Nederlands geld(in folie papier
verzenden). Denkt u ook aan het koersverschil,
zodat de omgerekende waarde in ieder geval f
20.-- minimaal is ? Ook is betalen per internationale postwissel mogelijk.
Velen hebben nog een Nederlandse bank/girorekening, maak daar gerust gebruik van. U
kunt ook laten betalen door familie of vrienden

Met diep leedwezen
Vereniging:

4 sept. '93

5

11

15
16
20 okt.
20
11

11

11

4 nov.
19
20
11

11

Een geheel verkeerde en voor u en ons zeer
kostbare methode wordt ten stelligste ontraden en wel:
per
per
per
per

bank vanuit het buitenland;
bank-cheque vanuit het buitenland;
postgiro via een buitenlandse girodienst.
national cq international money order

De banken in Nederland brengen ons daar
kosten voor in rekening die kunnen variëren
van f 15.-- tot f 22.--. U bent ze kwijt en wij
hebben er ook niets aan.
Houdt u bij de verwerking
situatie van onze kas?

rekening

met de

Wilt u eventuele betaling van contributie en
reünie a.u.b. gescheiden doen plaatsvinden,
dan wel duidelijk omschrijven waarvoor het
geld bestemd is? B.V. Contributie 94-f... +
reunie 94-f ...
U allen een fijn en gezond 1994 toewensend,
Henk van Beers, penningmeester

namen wij kennis van het overlijden

van de volgende

leden van onze

De heer W. van Zelm te Tilburg
De heer J.C. Witte te Alsager U.K,
De heer A.J.J. Hertel te Amsterdam
De heer H. Selten te Weurt
De heer J. Klijnsmit te Doetinchem
De heer J. Swaans te Tilburg
Mw. A. Gerards-Pluijmers te Middelburg
Mw. E.A.H. Termeer-van Pelt te Boxtel
De heer J.M.M. Vermeulen te Eindhoven

Bij overlijdensgevallen

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

__________________________________________________________________
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VAFAMIL VAKANTIENIEUWS
30 AAR

r,-"I L

~ r- ,,",,

oor Stichting Vakantie Faciliteite
ilrtai e . Deze stichting bestaat nu zo'n
de 'g jaar. Met steun van de Defensie organi.e e vele donateurs probeert men voor
ost) defensiepersoneel en de donateurs een
betaalbare en gezellige vakantie te orqaniseen. In het jaar 1994 zal Vafamil zijn activiteien uitbreiden. Bijzondere aandacht zal gesc onken worden aan vakantiebestemmingen
voor Veteranen.
.

VAFAMIL EN GEHANDICAPTEN
Op verzoek van leden van de Bond van Militaire Oorlogs-slachtoffers
(BNMO) onderzoekt
Vafamil in binnen- en buitenland de mogelijkheid voor vakantieverblijven waar lichamelijk
gehandicapten toch van een fijne vakantie
kunnen genieten.
VAFAMIL EN VLIEGTICKETS

Eind december zal de Vafamil vakantiegids
1994 verschijnen. Leden van onze Vereniging
kunnen deze gids aanvragen: Vafamil, Postbus
95994,2509 CZ DEN HAAG.

Indien u zelf u vakantie regelt, bijvoorbeeld bij
familiebezoek
of individuele trektocht, kan
Vafamil ook uw vliegticket verzorgen naar alle
delen van de wereld! Informeer bij onze afdeling boekingen naar de laatste nieuwtjes en
prijzen.

VAFAMIL TERREINEN

VAFAMI L-UI1WAAIWEEKENDS

Vafamil beschikt over 6 kleine tot middelgrote,
op de mooiste plekjes van Nederland gelegen
kampeeterreinen, twee uitstekende watersportcentra en één historisch gelegen kampeerterrein annex jachthaven. Al deze Vafamil objecten zijn voorzien van een gezellige recreatieruimte waar u aangenaam kunt verpozen.

In samenwerking met SunParks International
heeft Vafamil 3 speciaal geprijsde weekends in
de spectaculaire
SunParks. Alle SunParks
vakantieparadijzen zijn voorzien van het paradepaardje van SunParks: het Sunaquapark.
Een subtropisch water wonderland waar het
het hele jaar door 29°C is. Onder de UVdoorlatende koepel kunt u heerlijk bruinen,
terwijl u geniet van het golfslagbad, wildwaterbanen, jetstreams, wirlpools etc. Ook het exotische Sun Terra Park vind u op ieder SunParks, met vele restaurantjes en winkeltjes.
Alle SunParks hebben comfortabele vakantievilla's voor 4 tot 8 personen.

VAFAM IL EN VETERANEN
I de nacht van 5 op 6 juni 1944 werd de lansoperatie D-Day ingezet, de bevrijding van
a was begonnen. Het is nu inmiddels 50
•. e eden, dus er wordt van alles georganiafamil heeft ter plaatse uitstekende
le. Tegen
aantrekkelijke
prijzen
onze Franse gastheren als een

18-02-94
22-04-94
07-10-94

SunParks Groendijk
Rauwse Meren
Vielsam

Wordt donateur en vraag via onze afdeling
boekingen, tel. 070-3187594 om de Vafamilbrochure "De Zonnewijzer".

Je kan het niet voor zijn spiedend oog bewa. ren.
Cuipers blaast de Es-bas als een verbetene
En op de kamer lijkt hij soms een bezetene.
Hij is Limburger met fel stromend bloed.
Een andere bas-blazer is Jaap Strijder,
Dat is een echte Vaderland bevrijder.
Hij vraagt de Baas om shillings.
Hij is Haarlemmer, net als sgt. Drees,
Maar die had niet zo'n hekel aan de Marechaussees.
Twee trombonisten zijn v. Sambeek en Wisse,
Als ze doorzetten kan de band wel gaan pissen.
Sambeek komt van Haps, en is een echte
rekel.
Hij kan vechten als een leeuwen zuipen als
een krekel.
Wissen is een Zeeuwen komt van Kattendijke.
Hij heeft een harde kop en laat zich niet
bezijken.
Ook is hij een goede vriend van de Luit.
Die hem behandelt als zijn jongste spruit.
Wolf was een trombonist as-weil,
Die sprong van kwaadheid soms uit zijn vel.
Ik moet hem nu behandelen als verleden tijd,
Want hij maakte zijn holidays te uitgebreid.
Maar hij blies goed en werd gesteund door
Verbrugge,
De vierde trombonist en niet van de vlugge.
Zijn naam is de bommenwerper
En op de vrouwen wordt hij steeds scherper.
De Alt-Saxofonisten zijn nu aan de beurt,
Breur komt uit Vlaardingen, Vermeulen die
zeurt.
Janssen en Kemper zijn pianisten.
Als Kemper niet Piet kijkt begint die al te gisten.
Hij begint te blazen als een dolle kater.
Janssen krijgt een kleur en houdt zijn snater.
Wij mogen ons verheugen in het bezit te zijn
van vier altisten.,
't Is jammer dat we ons daar zo in vergisten.
Ze blazen ook altijd maar raak,
Maken een awf uI noisen een een terrible gekraak.

Ik zal beginnen bij Thijs van Daalen,
Die nog steeds de hoge C niet kan halen .
Dan volgt dpl. Smit,
Die zit altijd op zijn stoel als een ouwe hit.
V.d. Heuvel is de derde kracht,
Die heeft het al behoorlijk in z'n macht.
Je hoort hem nooit, dat is true.
Als hij het probeert is het net een zieke koe.
De laatste artiest die we zullen noemen,
Is Coenraads die we ook niet kunnen roemen.
Eén van onze vier trompetisten is wereldberoemd.
Maar het is niet Bloemen, die heb ik al genoemd.
Mengelere, een Limburger, is het die ik bedoel.
Die heeft voor muziek een reuzegevoel.
De volgende van dit kwartet is Feenstra Tamme.
Nog niet lang bij ons en ook niets op af te
kammen.
Hij wordt bepaald meester in zijn vak,
Alleen zit hij nogal eens in de bak ...
De laatste in deze combinatie,
Is Korn, geen verloochenaar van zijn natie.
Hij voelt zich altijd een hele Piet
Maar alleen blazen kan hij niet...
De concertdrummer is vlot, een vriend van de
Witte.
Die kan nooit met zijn stokken stil blijven
zitten.
De laatste vier van deze rijmelarij
Zijn nooit bij de repetitie en altijd vrij.
Dat zijn de trommelaars, ons allen bekend.
Als wij ophouden zijn zij nog niet aan 't end.
Hiermee ben ik aan het eind gekomen.
Dat we dit allemaal zouden beleven, heeft
niemand ooit kunnen dromen.
't Is misschien gek als ik 't zeg maar waar,
Terug in Holland schudden we de hand met
elkaar.
En zeggen als we praten over de Band,
De Luitenant en Advocaat was toch geen beroerde vent.
In verband met beperkte plaatsruimte iets ingekort. De namen van de "trommelaars" zijn:
sgt. v. d. Laar, "de Dikker", v. Ge/der en Dijkers.
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De Jappe bleven schreeuwen en brullen en
vu rwe afs eken (want dat was het, onschuldig
e ) terwijl er aan onze kant geen
do e of gewonden vielen. Toen we dat na
e ige "d doorhadden en onze verlamde spiere
ee gehoorzaamden aan onze wil, schoe
e als een lange menselijks slang langzaam et donkere, beschermde oerwoud in.

ten.
Nu en dan klonk het gebrul van een gestoord
groter roofdier. Het oerwoud gistte, leefde,
ademde. Ik denk dat als ik daar in mijn eentje
zou zijn geweest dat ik het knap benauwd zou
hebben gehad. Dat laatste zou spoediger komen dan mij lief was; eigenlijk even plotseling
dan een uur eerder in Elethangjaw.

uur later hoorden we de Jappen nog
al'j ver achter onze bezig met hun lugubere
e 'de . Voor het eerst waren we geconfrontee d geworden met de beruchte Japanse
yc ologische oorlogvoering. Hierna zouden
'e og meerdere malen geconfronteerd wore met de taktiek van de Jappen om in het
ker, als ze niet wisten waar de vijand zich
e 0 d, vuur uit te lokken.

Maar dat bewaren we weer voor het volgend
nummer Hans, want je stelt in je brief een
volgende vraag over Peter Tazelaar en die
vraag wil ik nu graag beantwoorden, niet alleen met ja of nee, maar wat uitvoeriger. Want,
Hans, Peter Tazelaar was een knaap waar je
niet zo maar om heen kon.

e zouden er zelfs nog sneller mee gecono teerd worden dan ons lief was. Naderhand
den wij er om lachen, maar om het voor de
ee ste maal mee te maken, was een huive. gwekkende ervaring. Later heb ik wel eens
gedacht: misschien waren de Jappen net zo
bang als wij en probeerden ons op deze wijze
e weerhouden van een aanval op hun stellingen.
In het dichte oerwoud konden we letterlijk geen
and voor ogen zien. Er heerste een volkomen
d isternis. De Birmaanse gids die voorop liep,
leidde ons een chong (Birmaans woord voor
beek) i . Wij liepen tot ons middel in het water
e kwamen slechts langzaam vooruit over de
o e e bodem. De chong was een meter of
'jf b eed e er stond een vrij sterke stroom.
Wij hadde geen idee waar de gids ons heen
voerde.
Vroeger i Nederland had ik altijd gedacht dat
het in et oerwoud 's nachts stil zou zijn zoals
bij ons in de bossen. Niets is minder waar.
Soms had ik wel eens de indruk dat juist in de
nacht het oerwoud tot leven komt. Er klonken
allerlei onbes emde geluiden die we niet thuis
konden brengen. Het nachtelijk oerwoud waar
we waren ingedoken voor bescherming voelde
aan de andere kant aan als bedreigend. Het
siste, kookte en borrelde om ons heen en
wisten niet wie al deze geluiden veroorzaak-
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Inderdaad heb ik Peter goed gekend. In de
eerste plaats toen hij destijds in 1942 deel
uitmaakte van Nr. 2 troop in Schotland en
Wales. Peter was een onverschrokken avonturier van het goede soort, een vent met het hart
op de juiste plaats. Later mocht ik hem verscheidene malen ontmoeten bij andere evenementen als reünies en dergelijke.
Peter was eigenlijk iemand die voortdurend
met een waas van geheimzinnigheid omgeven
was. Niemand wist vanwaar hij kwam toen hij
bij nr. 2 troop arriveerde en niemand wist waar
hij ging toen hij weer vertrok. Pas veel later
kwamen wij er achter dat Peter bij ons wat
extra militaire training kwam opdoen tussen
twee gevaarlijke geheime-dienstopdrachten
in.
De laatste maal dat ik hem ontmoette, was in
Paleis Soestdijk. Rudy Blatt (voorkomend in
ons verhaal) woonde in Amerika en had een
boek geschreven over zijn belevenissen tijdens
de oorlog, getiteld "Rudy, een strijdbare jood".
Wij hadden veelvuldig contact en ik kon hem
helpen aan een uitgever (Gottmer te Bloemendaai) . Het boek werd gepresenteerd in het
Paleis Soestdijk in 1985 waarbij de Prins het
eerste exemplaar kreeg aangeboden. Er waren
verscheidene oudgedienden als gasten aanwezig, waaronder ... jawel, Peter Tazelaar.
Van deze gebeurtenis voeg ik een paar foto's
bij die je misschien kunt gebruiken, temeer
daar niet alleen Peter Tazelaar daar op voor-

komt, maar ook mijn oorlogsmakkers
Blatt en Niet de Koning.

Rudy

Dat was het weer voor nu Hans. Ik wens je

prettige Kerstdagen
gezond 1994.

en een voorspoedig

en

Willem.

Op het bordes. van het
paleis Soestdijk. Achterste
rij, tweede van links: P.
Tazelaar. Vierde van links:
N. de Koning. Rechts van
hem: J. van Woerden.
Voorste
rij, derde
van
links: R. Blaft. Helemaal
rechts
vooraan
(op de
laagste trede), voor de
groep (is het toevallig of
staat hij bewust daar ?) W.
v.ä. Veer.

z.K.H.
Prins
Bernhard
schudt N. de Koning de
hand. Tussen hen in: P.
Tazelaar.
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WIE, WAT EN WAAR ???
Een rubriek die openstaat voor al uw vragen over het Brigadeverleden.
graag naar de vermelde adressen of anders naar het redactie-adres

VICTOR ANTHONY SIMONIS
Bij het secretariaat kwam een brief binnen van
Vic Simonis, 32 Swyncombe Ave. Ealing, London WS 4DS, Groot Brittannië:
"I have been given details bij the Dutch Embassy here in London. I an trying to find out
more information about my fathers regiment
during the war. My father passed away a few
years ago and I have since been trying to find
out more about his time in WW 11.
His name was Victor Anthony Simonis and he
was born in Waterford, Republic of Ireland, on
4 February 1919. He went to London in 1941
and volunteerd to join the Free Dutch Army.
If you could supply any information on him
about th is time I would be most qrateful. I re
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Antwoorden

en reacties

ceived details from your embassy in London of
a book called "Mannen van de Irene Brigade"
by Hanny S.R. Meijler.
My father was very proud of his time spent
with this regiment during the war and on a visit
to Holland before his death, was very moved
to visit some old batlle sites."
Onze secretaris, Harrie Hielkema, heeft al
enige informatie naar Engeland kunnen sturen.
Wie kan nog iets persoonlijks vertellen over
Vic Simonis en wil dit op papier zetten?

ONBEKENDE FOTO MET TEKST
In het archief van het Museum Brigade en
Garde Prinses Irene is een foto gevonden met

Arrived

England in transit tor Canada. Left Grangemouth on Aug. 10th, after break down in Atlantic, limped back into port at Gourock on the
Clyde 16 Aug., left Gourock 30 Aug. and landed at Sorel (Q.) Canada, Sept. 11th. Reported Montreal Sept. 12th. Arrived Toronto same
day."

Received marching orders B. L.A. 31-10-44
trom Wolverhampton, England to Normandy,
France. Landed at Arromanches and went with
140 trucks to Brussels Nov. 6th 1944.

Tot zover de tekst. Het is duidelijk dat het hier
niet een eenheid van de Irene Brigade betreft.
Mogelijk kan toch iemand hierover iets vertellen. Let ook eens op de markering "CA" op de
voertuigen. Alle reacties zijn welkom!

op de achterkant een handgeschreven tekst.
De tekst is van D.A.P. Basser, W.O. 1st. Wie
kan naar aanleiding van deze tekst of de toto
hierover iets meer vertellen ? Reacties graag
schriftelijk naar de redactie.
"Joined Netherlands
England 7-10-42.

Forces 16-8-42.

This photo was taken at Brussels betore we
left tor Breda, Holland on March 29th 1945, in
order to prepare barracks tor Guard Coy. We
stayed at Breda where we built up a second
Guard Coy and proceeded to the Hague on
June 14th.
At the Hague on June 29th '45. I was sent
back to Malvern, Wells, near Wouchester,

BRIGADEMANNEN

OP STAP!

Een wat vage maar wel leuke toto van
drietal nog zeer jonge Brigade-militairen
die duidelijk op stap zijn. De lokatie zou
Haag kunnen zijn. Weet iemand wie deze
leuke jongens zijn ? Graag een kaartje
het redactie-adres.

een
Den
drie
naar
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN M.T.D.
Eerste luitenant Dirk
dagboek bij van zijn
persoonlijke indrukken
iedere Vaandeldrager

Badings, Mechanical Transport Officer van Gevechtsgroep 11I, hield een
belevenissen gedurende de veldtocht van de Irene Brigade. Het zijn z'n
en weergaven van gebeurtenissen, voorzien van tekeningen en schetsen> In
volgen enkele bladzijden uit zijn dagboek, een uniek document.

12 Saturday
Vanmorgen vroeg zijn we in een wolk van stof
langs de oorlogsweg gereden, welke de Britten
dwars door 't land hebben getrokken, buiten
alle steden en dorpen om. Een mooi stukje
werk om de snelheid van de opmars te vergroten en geen oponthoud te krijgen door refugers op de smalle wegen en dorpen.
Ik heb het "A" echelon begeleid tot aan het
disperial pt. ong. 500 yards achter de lijn.
Vandaar reed ik met de lege wagens over
Yorkbridge naar het "B" echelon area. Dit ligt
tussen de Ome en het kanaal. De grote brug
vlakbij ons heet Easton Bridge (Pont Tourmant), daar vlak naast een pontoon London
Bridge. Verder naar 't noorden, ligt een andere
pontoon, de Yorkbridge. Aan beide zijden van
de Ome liggen stoffige wegen en onafgebroken gaan 't verkeer erlangs. Het meest zie je
jeeps en motorfietsen.
De overname van de stellingen van de Airborne troops ging van een leien dakje en ongehinderd door de vijand en ongezien. Later
moeten ze gemerkt hebben dat er iets aan de
gang was, want begonnen ze te schieten met
mortieren. Om 6 uur 's avonds bracht ik supplies naar het meeting pt. in een boomgaard,
iets voorbij Ranville. Toen ik daar stond te
wachten kwam net het eerste zware bombardement op onze stellingen. Een hels lawaai,
onafgebroken voor ong. 3 minuten en één 5
min. later nog eens.
Het vuur van de Duitsers lag goed en 't valt
dan ook niet verwonderen dat de eerste ge-

34

wonden kwamen. Toch weinig. Van de hele
Brigade 3 man in hospital, en 6 anderen na
behandeling weer terug in de frontlijn.
Er kwam niemand op het meeting pt. nu dit
bombardement begon en ben ik met de rantsoenen weer teruggegaan.
Een uur later
kwam één van de jeeps al bij ons met de berichten. De shells waren allemaal om en bij
ons headquarters gevallen. Een hoop rook en
stof en vallend puin van de gebouwen en een
oorverdovend geknal. Toen de dokter bij het
claeringstation kwam, viel hij in een oude dugout en brak z'n been ! Enfin, we hebben nog
twee andere doktoren.
De avond is ideaal. Een zachte bries vanuit
zee en een prachtige warme zon, waarin ik tot
op 't laatste moment in zat te koesteren. Toen
kwam de mist op en de muskieten. Wat een
pest is dat en niets om ertegen te doen. Onze
muskietenzalf is nog niet gekomen en iedereen
is maar met z'n hoofd onder de dekens gekropen.
13 Zondag
Vandaag was het een drukke dag langs de
wegen. Een ontelbaar aantal zware en lichte
stukken geschut werden opgebracht over het
kanaal. Er gaat iets gebeuren. De beroemde
Falaise gap wordt gesloten door de snelle
stoot van de Amerikaanse tankforce en nu
komen alle mogelijke guns van alle kanten
aanstromen om straks de uitgangswegen voor
de Duitsers af te sluiten.
Voor ons, aan de andere kant van de Ome, is

de artillerie van de Belgen en een eind verderop op de heuvelrug met de naam Haute Louqueville staat onze eigen troep met 4 stukken.
Achter ons staan nog andere guns.
Ik ben weer in de frontlijn geweest en bracht
wat cigaretten voor de officieren. Het leven
daar is nog wel uit te houden, ondanks de
bombardementen; die zo nu en dan uitgevoerd
worden. Vanavond werd het kasteel door artillerie beschoten. Alle projectielen vielen net
over 't huis, maar één explodeerde in een
hoge boom en verwonde 9 man bij de 2de
Gevechtsgroep.
De Cmt Majoor Molenaar
kreeg diepe vleeswonden van een scherf die
langs zijn rug naar beneden kwam en zal wel
voor 6 weken buiten actie zijn.
Onze jongens weten nu hoe ze in hun dugouts
moeten duiken wanneer de shells overkomen.
Tony Piets kreeg een mortierbom boven op z'n
shelter en kwam met de schrik vrij. De majoor
duikt dan bliksemsnel onder zijn bureautafel
gemaakt van zandzakken.
De muskieten bij het chateau zijn nog erger als
hier en iedereen loopt met bulten en dikke
ogen rond. We hebben nu kajoepoetizalf en 't
helpt mij uitstekend, geen muggen meer.
14 Monday
Vanmorgen was ik wachtcdt van 2 tot 6 uur.
Het was me een nacht ! De artillerie is begonnen met vuren op crossrds en wegen waarlangs de Duitser zal moeten terugtrekken naar
Cabourg en Deauville, willen ze op tijd uit de
gap wegkomen. Het' was een hels lawaai en
m'n bed in de dugout lag vol met zand dat
lostrilde van 't gedreun. De hele nacht ging het
geschut door. Ook in 't zuiden lichtte de nacht
op als een donderstorm en vanmorgen kwam
het nieuws dat de Canadezen een aanval'
hadden opgezet in de Caen sector en 2 mijl
waren opgetrokken.
Vanmorgen was ik weer in de stelling en liep
rond alsof er geen vuiltje aan de lucht was !
Toch instinctmatig is er een kleine kriebeling
onder je huid en je luistert scherp naar alle
knallen die je in de verte hoort; het kunnen

Duitse mortieren zijn of artillerie en dan moet
je als een duivel een duik nemen in de eerste
de beste schuilplaats. Het eerste projectiel is
het gevaarlijkst omdat je dan nog niet voorbereid bent.
Vandaag hebben de jongens weer cigarettes
en chocalarations. Er was ook whlskey en gin,
zeer welkom om je zenuwen een beetje te
sussen, want de voortdurende spanning maakt
je jumpy. Er was vanavond weer vuur van
mortieren en artillerie op onze stellingen, maar
nadere berichten zijn nog niet door. Ik zo'n
idee dat het vannacht niet erg rustig zal zijn
hier en misschien komt er in de .morgen wel
een algemene aanval. Sommige eenheden zijn
2 tot 200. yards naar voren gegaan, gisterenavond om het front recht te maken. Zal mij
benieuwen of onze jongens ook moeten meedoen en hoe ze zich erdoor zullen slaan.
Het merkwaardigste van alle dagen die we nu
hier zijn, is het totale gemis aan Duitse vliegtuigen. Het schijnt dat de hele productie is
stopgezet om vliegende bommen te maken.
15 Tuesdag
Vandaag zal in m'n geheugen staan als de dag
van artillerievuur en donderslagen.
Van 's
morgens vroeg tot 's avonds laat en nog meer
in de nacht hebben de ontelbare batterijen
staan blaffen en bulderen. Het leek wel een
opening voor een aanval, maar er is niets
gebeurd.
Het was smoorheet vandaag en zo tegen 7 uur
in de avond begon het in de verte te onweren.
Donkere wolken pakten zich samen en al
gauw begon de storm, geopend met een paar
knetterende donderslagen. Eerst hagel, daarna
stromende regen en helwitte bliksemschichten
waar je je een beroerte van schrok. De ballonnen boven de kust hadden het te verduren.
Ongeveer 6 zag ik er brandend naar beneden
vallen. Merkwaardig te zien hoe de kabel als
een lichtende streep voor ongeveer een 2
seconden rechtop in de lucht blijft staan.
Ik heb me in m'n zwembroekje naar buiten
gewaagt, omdat m'n tentzeiltje nog niet goed
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ge

was, alles liep langs m'n trapje
ï bed, waar een hele plas stond. Ik
a ik mijn bed pootjes heb opgezet!
Nu ebi
kwamen de muskieten in dubbelde
ge e opzetten en dit gevoegd bij het gebulder
van de guns heeft me een zo goed als slapeloze acht bezorgd. Daarenboven bleef 't snikhee en lag ik te woelen onder m'n enkele
deken. Om die niet te gebruiken is zelfmoord.
De uskieten eten je met huid en haar op en
je vat kou in de morgen.
Mijn batman gaat straks. palingvissen in het
kanaal en zullen we morgen misschien een
lekker hapje hebben. Ik ben vandaag niet aan
het front geweest maar heb me laten vertellen
dat er weer twee gewonden waren, door mortierscherven. Gemene dingen die mortieren,
maar we schieten net zo hard terug. De Mof
krijgt wel 50 projectielen voor één terug.
16 Wednesday
Gisterennacht is er iets gebeurd. Bij de Recce
lag plotseling iedereen met voedselvergiftiging
e bed en in de nacht is er iemand over een
ipwlre gevallen, waaraan een thunderflash.
De man is van de schrik halfgek in 't rond
gaan schieten en daardoor de hele boel op
s e en gezet. Iedereen werd natuurlijk met
sc rik wakker en kreten van "We zijn overrun !
Sc iet ze neer die rotmoffen !" klonken door de
boomgaard. Bde Ha werd gewaarschuwd en
iedereen gealarmeerd. Na een 20 minuten was
alles weer rustig. Een wonder dat niemand is
ge ond. 't Is een slechte beurt van de Recce,
aar verzachtende omstandigheden zijn aan
te oeren, omdat ze allen ziek waren.
Toe onze G.Gr. in de alarmstellingen zaten,
is een man van de luisterpost achter zijn breng
doodgeschoten. Ik heb de jongen vandaag
beg a en achter het kerkje in Ranville op een
ple gereserveerd als British Cemetry. Hij is de
tweede van onze Bde die gesneuveld is en ligt
naast
sgt. Lammers van het Rode Kruis die
gis eedoor
een scherf werd getroffen. Die
gr a e ontploffen in de bomen en alle scherve egenen neer, erg gevaarlijk.
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De Ds. hield een kleine dienst en ik heb als
enigste officier van G.G. 111aanwezig, een paar
woorden gezegd hoewel dit niet gebruikelijk is.
Heel eenvoudig met een paar jongens erbij die
hem met telefoonlijnen in 't graf hebben laten
zakken. Het lijk gewoon gewikkeld in een deken en meer niet. De Jongh en Langhout
maakten een mooi houten kruis waarop de
helm geplaatst werd. De graven worden netjes
onderhouden en later zal er wat meer zorg aan
besteed worden.
Er zijn nog meer zware kannonnen opgekomen en long range geschut is aan de overkant
van de Orne opgesteld. Als die schieten staat
alles te dreunen. Mijn bed lag weer vol zand
maar de dugout is nog heel. Ik heb mijn
dugout gedoopt en ik woon nu in de "DuckInn" !
Ik ben net voor een bespreking naar majoor
Hüber gegaan en mijn deel gehad van de
muskietenbeten. 't Is er afschuwelijk en de
hele tijd ben je in gespannen afwachting van
de mortierbommen. Er kwam niets gelukkig en
ik gan nu rustig slapen. Het wachtwoord voor
vandaag was "Mosquito" ! Voor ik sluit nog
even schrijven hoe opgewonden we waren
over het nieuws van de nieuwe landingen in
Zuid Frankrijk. Ook hier gaat de strijd goed en
krijgen de Moffen er danig van langs. Nu kan
het nooit lang meer duren !
17 Thursday
Weer een grote dag van vele blije dingen. Ten
eerste het grote nieuws dat al onze troepen
zonder slachtoffers meer dan 2 mijl zijn opgetrokken en de Duitsers op dit front op de loop
zijn. Grote verademing en iedereen loopt weer
rustig rond waar eens onze oude stelling was.
De platoons gaan allen naar voren om nieuwe
stellingen te maken of de vijand achterna te
gaan. Het "B" echelon zal wel niet al te lang
meer hier blijven.

Ha G.G.III komen nu in 't kasteel Beneauville
dat momenteel nog onder vuur ligt. De Duitsers waren er net uit toen onder 3de pl., onder
leiding van It. Kampinga het dorp in kwam.

Snipers die zich net wilden gaan vestigen in
huizen en bomen werd gesnapt en twee
krijgsgevangenen werden gemaakt. Eén ervan
was gewond en werd door ons behandeld. Hij
was verwonderd zo'n goede behandeling te
krijgen want er was hen van alles voorgespiegeld dat minder leuk was. Martelingen etc.
Het tweede grote, nieuws is de aankomst van
de buitenlandse post. Vier dikke brieven van
mijn Miek en snaps erbij. Wat was ik blij. Zo
blij, dat ik als een klein kind tranen in m'n ogen
kreeg, toen ik de brieven van m'n jongens las.
Nu zal het niet lang meer duren, schattebouten
van mij en kom ik weer bij jullie het hek binnenwandelen. Wat een heerlijke tijd zal dat
zijn. En al die plannen die we al per brief gemaakt hebben, kunnen we dan ten uitvoer
brengen zonder ons om iets of iemand te bekommeren. Het is een paradijs dat voor ons
ligt.
Ik moet naar een bespreking bij majoor V.d.
Wijck. Zeker over het weggaan van dit mooie
plekje. Nee, we gaan nog niet weg. Alleen de
2de Unit gaat in garnizoen in het dorpje Riva
Bella aan de kust. Alleen de mariniers blijven
in het vechtende gedeelte. Die mensen gaan,
geloof ik, een cursus volgen in mijn lichten.
't Wordt laat en donker. Vliegtuigen komen
terug en als 't donker wordt komen de Luftwaffe planes die altijd een welkome receptie krijgen en gauw afdruipen.
18 Friday
Deze dag werden we in 't nieuws genoemd,
voor de 1ste maal sinds we voet aan land in
Normandië zetten. "Canadian, British, Polish,
Belgian . and Dutch armoured columns are
harrassing the enemy and driving forward." 't
Klinkt goed maar we zijn helaas achtergebleven en moeten straks achter de tank-spearhead volgen. We kregen vanavond order om
binnen een half uur notificatie te kunnen vertrekken. Alles is nu klaar en gepakt en 't
wachten is op de order om te vertrekken.

zijn al bereikt en t zal niet lang meer duren of
we liggen aan de Seine. Volgens de laatste
berichten zijn de Amerikanen in Parijs. Weil,
weil, zouden ze vandaar nog verder gaan of
een vakantie houden ?! Straks kunnen we voor
ons verlof naar de lichtstad. Ik heb m'n Franse
lessen wel nodig, kan geen woord meer uitbrengen. Ik ga morgen eens in 't kasteel bij
Beneauville kijken. Daar staat een groot vat
met cider waar de jongens met volle teugen
genieten.
Vanavond is er helaas weer iemand gewond.
Sergt. Grouert liep op een S-mijn en toen
gingen er 3 tegelijk af. Erg zwaar gewond in
de benen maar nog in leven gelukkig. Een
jongen van de parachutisten dook in een put
om dekking te zoeken en viel boven op een
mijn. Er lagen ook nog handgranaten. Van
hem is geen stuk meer heel.
De mensen van de Recce komen zo langzamerhand weer op de been. Sommige ernstige
gevallen zijn naar Engeland vervoerd. Kpt.
Immink was er naar aan toe, hij moest kunstmatig worden gevoed. 't Was een lelijke voedselvergiftiging en geheel onverwacht ingetreden. Misschien is dit de reden waarom we nu
niet meer in de voorste lijn werken. We zullen
onze kans wel weer krijgen voor Holland is
bereikt.
De burgers komen weer terug in de door de
Duitsers verlaten landstreek. Bij het kasteel St.
Come stond een oud echtpaar de schade te
bekijken. Alles wat ze konden doen was met
het hoofd schudden en mompelen: "C'est terrible, c'est terrible !" Arme mensen; hun vrijheid
kost duur!

(wordt vervolgd)

Alle guns zijn voorwaarts gegaan, nu de Duitsers zo snel wegtrekken. Cabourg en Troarn
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STICHTING HISTORIE EN DOCUMENTATIE
KON. NED. BRIGADE lIPRINSES IRENEII
HET VERHAAL BIJ EEN FOTO

Op de voorpagina van de vorige "Vaandeldrager" stond een prachtige foto van sergeantmajoor Piet Ceton van de Herstelafdeling bij
de intocht in Den Haag in mei 1945. Bij deze
foto hoort een mooi verhaal dat wij u niet willen on ouden.
Enkele jaren geleden kwam onze stichting in
het bezit van een motorhelm met een bijzondere eschildering. Aan de voorzijde in het
midde , was een rechthoek geschilderd bestaande uit drie kleuren: rood, geel en blauw.
Daaro er het cijfer 109. Dit was de aanduiding
voor e Herstelafdeling van de Brigade.
deze driehoek, in dunne oranje letters:
"Pri ses Irene". Aan de zijkant van de helm in
oranje: de Nederlandse leeuw. Een bijzondere
elm , temeer daar de Herstelafdeling van de
Brigade officieel over slechts één motorfiets
beschikte. De helm is momenteel te zien in
een vitrine in het Oorlogs- en Verzetsmuseum
te Overloon.

o

Eind juli ontving ik via Museum Bevrijdende
Vleugels te Veghel een foto die daar was afgegeven door de heer C. Rifting uit Castricum.
De heer Rifting is getrouwd met een dochter
van Piet Ceton, die enkele jaren geleden is
overleden. Toen ik de enveloppe openmaakte
met daarin de foto, was de verrassing groot: ik
herkende meteen de helm van de Herstelafdeling die dus al enkele jaren in ons bezit is. De
helm van Piet Ceton dus ! Over toeval gesproken... Onnodig te vermelden dat ik bijzonder
blij ben met deze foto !
SCHENKERS

BEDANKT

!

W. van Liempt uit Eindhoven schonk een prachtige militaire kleurenplaat.
De heer W. Dill. Cherry Valley. U.S.A. stuurde
zijn Allied Military Identity Card.
Van de heer G.M. van Opdorp uit Amstelveen
ontvingen we een "Manualof
Grenades" uit
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augustus '43.
De heer W. Vaders uit Rosmalen gaf een aardig souvenir dat hij had ontvangen van mevrouw E. Walkers-Loutenschutz
uit Spalding
U.K., namelijk een blikje Mixed Fruit Cake dat
in 1941 als kerstgift was geschonken aan haar
overleden echtgenoot. Over bewaren gesproken!
Onze voorzitter, R. Hemmes gaf een lidmaatschapskaart van "Oranjehaven" , "de club voor
overgekomenen uit bezet Nederland".
E. Feldhaus van Ham uit Middelbeers gaf een
onderscheidingsteken van de regimentsadjudant.
Een heel bijzondere aanvulling voor de collectie kwam van mevrouw J. V.d. Bosch-Keizer
uit Maastricht. Zij schonk het uniform van haar
onlangs overleden echtgenoot, de bekende
Brigade tekenaar/schilder
Herman van den
Bosch. Ook kregen we zijn schilderskist, documenten en enkele tekeningen.
MUSEUM OIRSCHOT

Museum Brigade en Garde Prinses Irene in de
genm. de Ruyter van Steveninckkazerne
te
Oirschot is elke woensdagmiddag van 13,30 u.
tot 16.30 u. voor het publiek opengesteld. Het
is gevestigd in gebouw 25, telefoonnummer
040-627203. Sinds kort worden hier ook
videobeelden vertoond.
STEUN ONZE STICHTING

!

Nog steeds blijven we op zoek naar aanvullingen voor onze collectie. Documenten, foto's,
emblemen, souvenirs uit uw "Brigadetijd" , alles
is welkom. Zoals uit bovenstaand voorbeeld
van de foto van Piet Ceton blijkt, kunnen ook
zaken zoals een enkele foto heel belangrijk
voor ons zijn.

Secretariaat:

Hoofdstraat 32
5683 AE BEST
04998 -71270

BEELDEN UIT PORTHCAWL
Enkele maanden geleden kregen we de beschikking over een collectie negatieven. Na het
afdrukken bleken het een aantal unieke opnames te zijn, o.a. van het leven in kamp Dany -Graig bij Porthcawl in de periode juni september 1940. Omdat de militairen op de
foto's nog de oude Nederlandse uniformen
dragen (Marechaussee bijvoorbeeld) zijn de
foto's vrijwel zeker uit de eerste maand. Bijzondere beelden die we u dan ook zeker niet
willen onthouden. Let ook eens op de gezichtsuitdrukkingen
en op de uit Nederland
meegebrachte voertuigen op de achtergrond!
I
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PRIJS:. Id.

A

w.

D. SCHILT Hou. Redacteur.
.I. N. DE I'REMERY
Adviseur.

C. W. lUlTER
Hoofdredacteur.
\\". M. REUlIL
Directeur .
.I. H. A RTS Redacteur.
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gereed.

Wij zullen opmarscheren.
Verdrijven

vreemde herrn ,

Die brachten

zoveel leed.

Dan kunnen wij weer bouwen,
Jn vrede en vertrouwen.
Want eenmaal keert het tij.
Dan wordt

01l~ 'Holland

vrij.

VERENIGING
KONINKLIJKE
Opgericht
SECRETARIAAT:

VAN OUDSTRIJDERS

NEDERLANDSE

BRIGADE

VA

"PRINSES

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

254 . .1706

BJ

ROOSENDAAL.

DE
IRENE"

V 410620
TEL.

01650-44802

Mutaties/adreswijzigingen
Aanholt-Hoogenraad,
mw J.E.
Asten-Gomes, mw H.C. van
Bierens-van Kranenburg
Gerards-Pluijmers,
mw
Gerards, A
Goedegebuure, A

Kortvoort 424, 1104 NL, Amsterdam ZW
Slangenburgplein 65, 3077 JK Rotterdam, tfn 010-4832241
Bierens-van Batenburg, mw K.G.
opnemen Gerards, A
Oesterstraat 75, 4301 ZL,Zierikzee, zoon, code 6
Burg.van Hasseltstraat 20,4611 BH
Bergen op Zoom, tfn ongew
overleden
15-09-93, opnemen mw Hertel
adres:
zie Hertel AJ.J. code 2
huisnummer is:
12
nw begunstiger:
Bongerdstraat 77, 6573 AG
adres:
Min Aalbersepark 1, St Barbara
kmr 104, 6711 NT Ede, code 2
nw lid:
"UttIe Kimbie", 13 Aberdeen Road,
RSA-7700, Newlands, zuid-Afrika, code 3
Kerkstraat 8, Huize St Jan, kmr 418,
adres:
5401 BE Uden, tfn 04132-65138
doorhalen
doorhalen
20-10-93, opnemen mw Klijnsmit
overleden
zie Klijnsmit, J.; code 2
adres
10435 Cu rotte , CDN-HaC 2YB,
nw lid:
Montreal OC, Canada, code 3
kamernummer wordt:
270, postcode 4382 EL
contactadres:
Elendil 18, 5663 RC Geldrop
tfn 040-858363
16-09-93. code 5 opnemen mw Selten
overleden
zie Selten H; code 2
adres:
20-10-93, code 5, opnemen mw Swaans
overleden
zie Swaans, JA, code 2
adres:
05-09-93, code 5
overleden
ten onrechte vermeld
doorhalen
04-09-93,code
5,opnemen mw van Zelm
overleden
zie van Zelm W.; code 2
adres:
adres:
adres:
moet zijn:
overleden
adres:
adres:

Hertel, AJ.J.
Hertel, mw
Huitenga-Gertsen
Hurk, C.G. van den
Ijssel-de Wildt, mw P.
Jongh, G.C. de
Kelderman, AG.
Klein, JA
Kleyn, JA
Klijnsmit, J.
Klijnsmit-Wimmenhove,mw
Leeuwarden, H. van

G

Manhave, G.J.
Schroevers, K.
Selten, H.
Selten-Florax, mw C.W.G.
Swaans, JA
Swaans-Cornelissen,
mw G.
Witte, J.C.
Zak, mevr
Zelm, W. van
Zelm, mw W. van

Bank:

AB

Postgiro:

-AMRO Bank
rnr. 1.999.533.

:-<.Y.. Postbus

11595,2502

AN 's-Gravenhage

rnr. 47.25.85.762

